
٣٤
سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٧

بازرگان� معين
پخش انواع لپ تاپ ، تبلت  

موبایل و کامپيوترهاى نو 
دوهسته اى  ٩٩۵ تومان

چهارهسته اى  ١,۴٩٠ تومان
هشت هسته اى ١,٩٩٠ تومان

با ارائه سند رسمی
اتحادیه کامپيوتر مشهد

لپ تاپ لنوو-ایسر ٩٩۵ تومان
ایسوس  (آک) ١ م تومان

٣٧٢٣٣٣٠٠ و ٣٧١٣٣٣٠٠
٩٥٣٢٦٣٨٠/ ل 

٩٥٢٥٨٤٤٥/ ف

فروشگاه فرهنگيان سجاد
اقساط �Kساله

موبایل، لپ تاپ، تبلت و کامپيوتر 
خانگی خانواده فرهنگيان شاغل و 
بازنشسته استان خراسان رضوى 

(بدون چک و پيش پرداخت)

٣٧٦٢٩٢٤٢
٣٧٦٧٦١٨١

امالt سعيد 
فروش  و  خرید  اجاره  و  رهن  موارد 
کل منطقه قاسم آباد موجود می باشد 

٣٥٢٣٩٩٥٩
٩٥٣٦٣٦٥٢/ ف

امامت تا
فارغ التحصيالن 

امالک ميرى 
٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ تلگرام

٩٥٣٥٥١٢٨/ ف٣٨٩٢٧١٧١

مسKن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥٣١٣٦٢٦/ ف

گلبهار 
 امالک اربابی

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٣١٧٨٢٨/ ش

امالt فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

٩٥٣٥٠٦٠٢/ پ

امالt سراسر� قاسم آباد 
 فقط در �= روز

خرید، فروش، رهن، اجاره
٣٦٢١٦٥٨٨-٣٦٢٢٥٥٨٨

امالt �اسين
خریدو فروش- رهن و اجاره 

قاسم آباد
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٠/ ق

٩٥٣٤٤٣٣٣/ پ

الهيه-اماميه-سپاد
حسين آباد جلدک 

صفی آباد و چاهشک 
آپارتمان و زمين

 آدرس: الهيه بين سجادیه ۶و٨ 
امالک هاشمی کاخکی

 ٠٩١٥٣١٦٣٤٩٨
٠٩١٥٣٠٦٤٢٤٥
٨٠-٣٥١٣٦٦٧٩

امالt َمِل=
بسپاریدوبخواهيد

محدوده فردوسی ،سجاد 
فلسطين

 ٠٩١٥٠٥٢٨٨٢٥
 ٣٧٦٥٢١٧٠
٩٥٢٩٩٧٥٠/ پ٣٧٦١٨٩٤٣

گلبهار
  امالt آت� 

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧
٩٥٣٥٢٠١٨/ ش٣٨٣٢٦١٢٠

امالt برادران
خر�د            فروش
٢۴ساعته   فورى   ٢۴ساعته

رهن          اجاره
 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨-٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط

مسKن پا�تخت
زمين - آپارتمان 

الهيه- سپاد - جاهدشهر
٠٩١٥١١٠٤٩٠٩-٣٥١٣٢٦٩٦

٩٥٢٧٩٧٩٥/ ف

٩٥٣٤٤٠٧٥/ م

شهرt غرب - الهيه 
براى فروش یا اجاره قطعی ملک خود با 
ما تماس بگيرید. امالک گلستان الهيه 
٣٥٢١٧٥٩٥-٣٥٢١٧٨٢٦

اخذ سند ، تفKي=
تجميع ، پایانکار ، پروانه و مشاور 

شما در امور خرید و فروش
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦

٩٥٢٩٢٥٢٣/ ل

امالt باران 
قاسم آباد،الهيه،امامت

خرید و فروش ٧٢ساعت
 رهن و اجاره ۴٨ساعت

مشارکت در ساخت،انواع وام 
قاسم آباد، نبش اماميه۵۴ 

٣٦٢٢٢٢٨٧
٩٥٣٤٣٤٤٦/ م٠٩١٥٣١٨١١٦٢

فرامرز- سجاد 
مسKن سراسر� باران 
٣٦١٠٩٩١٠-٠٩١٥٥١٨٠١٥٨

٩٥٣١٣٤٩٣/ ف

گلبهار 
امالک شهریار- خرید و فروش 

عادالنه ترین قيمت 
٠٩١٥٩٨١٨٦١٩-٣٨٣٢٦٨٦٨

٩٥٣٥٢٠٢٤/ ش

٩٥٣٣٨٨٨١/ ف

مسKن     محمد�ان

اقبا ل 
خرید و فروش یک هفته
رهن و اجاره ۴٨ ساعته 
 (نبش اقبال ١٧)

(١٠ خط )   ٣٥٠٢٨٤٠٠
٠٩١٥٣٢٤١٢٨٤

امالt الغد�ر 
مشارکت ، خرید و فروش 

رهن و اجاره
 کوهسنگی بهشتی، احمدآباد 

دانشگاه ،امام خمينی 
٠٩١٥٦٤٤٧٥٠٥

٩٥٢٥٣٥٨٢/ پ٣٨٥٣٦٠٩١

٩٥٣٠٤٨٩٧/ خ

امام رضا
 امام خمين�
هتل،هتل آپارتمان

زمين ومنازل ویالئی 
آپارتمان نوساز و قدیمی ساز 

مالکين محترم موارد
 فروش و رهن و اجاره خود را

به ما بسپارید
ازما بخواهيد.

  ٠٩١٥٣١٠٨٠٩٧
امالک عليزاده ٣٨٥٨٢١١٩

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

رهن و اجاره در یک روز
 فروش یک هفته (امالک ماهان)  

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

٩٥١٩٨٨٣٨/ ف

امامت تا دانشجو
 امالک شهروند ٣٦٠٨٥٨٦٠

 

خاکزادى ٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

گلبهار
امالt نياوران 

خرید با اخذ 
وام بانکی 

٣٨٣٢٣٣١٥
٠٩١٥٥١٢٧٧٤١

٩٥٣٣١٩٨١/ م

٩٥٣٦٠٩٢٤/ م

امالt 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

اتاق در محدوده شهدا 
اجاره داده ميشود

 

٩٥٣٦٢٥٧٧/ ق٠٩١٥٥٠٩٤٦٢٢

سجاد - فرهاد 
خواب   ٢ متر   ٧٠ متراژ  به  آپارتمانی 
داده  اجاره  و  رهن  به  امکانات  فول 

٠٩١٥٣١٣٣٥٤٢می شود 
٩٥٣٦٣٣٦٩/ ف

آپارتمان متراژ 3م 
محدوده آزادشهر یا نزدیک مترو، 

رهن ١٢۵ م و حداقل اجاره
٩٥٣٦١٨٣٦/ ر٠٩١٥٥٧٩٩٤٨٨

آزادشهر - معلم ١٧
٢ واحد ١ خواب امکانات مستقل 

٣ م + ٨٠٠ اجاره
٠٩٣٩٠٤٨٤٨٠٦

٩٥٣٦٣٦٢٩/ ل

٩٥٣٦١٥٦٥/ ف

رهن- اجاره- خيام ٦٣
۵۵متر زیربنا با ۵۵متر حياط مستقل

 (MDF، ،سراميک  دیوارى  (کاغذ 
۵٠٩١٥٥٠٨٠٦١١م+ ٧٠٠

٢ واحد با قيمت وامKانات
مناسب جهت آقایان ترجيحا به

دانشجو یا کارمند اجاره داده می شود
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

٩٥٣٦٢١٦٥/ ف

�به �= ساختمان چندواحد
 (مهمانپذ�ر) برا� رهن واجاره

ترجيحا در محدوده شهدا نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٦٤٦٢٢

٩٥٣٦٢٥٨٢/ ق

٩٥٣٥٧٣١٣/ ف

سو�يت اجاره 
روزانه هفتگ� 

باالى شهر
 و اطراف حرم 

٠٩١٥٣١٧٥٧٥٩

اوا�ل هاشميه
٧۵مترى ٢خواب طبقه ۴ آسانسور 

سراميک MDF (بی واسطه)
٩٥٣٦١٧١٨/ م٣٨٨٢٠٢٠٩

فالح�
١٠٠ مترى دو خواب فول طبقه ٢ 

بدون آسانسور ٣۴ م رهن کامل
٣٦٦٢٧٦٩٤-٠٩٣٣٧٤٠٣١٤٧

٩٥٣٦٣١٠٩/ ف

ارشاد - خيام ١١٠مترى
  سراميک ، اپن MDF آسانسور، ۶٠متر

تراس ١٠م رهن + ١/۶٠٠ اجاره 
٠٩٣٠٠٦١٠١٦٢- ٣٧٦١٤٨٣٦

٩٥٢٠٠٣٩٤/ ف

امامت ٢٥
همکف ٩٠ متر ٢ خواب کفپوش 
هایگالس بدون مالک ۵۵ م رهن

٩٥٣٦٣١٢٨/ ر٠٩١٥٩١٠٥٦٧٠

انتها� قاسم آباد
اندیشه ، ساختمان بينالود
 ٢ خواب ٣ م + ٨۵٠ اجاره

٠٩٣٩٠٤٨٤٨٠٦
٩٥٣٦٣٦٢٦/ ل

آپارتمان ٨٥ متر
واقع در امامت ٣١ فول امکانات

 ٠٩١٥١١٦٤٣٧٩
٩٥٣٥٧٢٧٥/ ف٣٦٠٧٠٦٠١

AKامامت ٢٣ - ١٠٠مترهم
کف سراميک ، MDF ، پکيج ، پارکينگ
با صحن حياط اختصاصی ، بی مالک 

١٠٠٩١٥٧٤٢٠٠١٢م + ١ م
٩٥٣٦٣٤٤٦/ ل

 رهن 3امل 
 آپارتمان ٨٢ مترى 
مجيدیه و سجادیه 

طبقه سوم بدون آسانسور 
بسيارتميز و خوش نقشه 

تخليه بدون واسطه
 ٣٥٢٤٦٢٦٠ 

٩٥٣٦٣٤٨٧/ ر٣٥٢٤٦٢٦١

و3يل آباد ٣٤  
چراغچ� ١٧ 

طبقه ٢- ٩٠متر، ٢خواب  
امکانات مناسب، دونبش  
نورگيرعالی، بدون مالک  
و بدون محدودیت نفرى
 ١٠م رهن + ١م اجاره 

فریدنيا ٠٩١٥٦٢٣٥٩٨١
٩٥٣٦٣٣٤٨/ ف

 الهيه
رهن و اجاره 

فورى
 ٣٥٣١٢٢٢٤کرامتی

٩٥٢٣٦٠٧٤/ ق

و3يل آباد چراغچ� مهر
٨٠ متر طبقه ۴ بدون آسانسور 

١٠ م +۴۵٠ تبدیل تا ۵ م
٠٩١٥٩١٨٧١٠٠-٣٨٩٠٤٥٣٠

٩٥٣٦٣١٠٤/ ر

 �اجاره ٨٥ متر
٣٠ م رهن+٩٠٠  اجاره لوکس زوج 
بلوار  عروس  مزون  کار،  دفتر  جوان، 

٠٩٣٨٩٣٣١٤٩٣دستغيب 
٩٥٣٦٣٢٧٦/ م

٩٠متر فول امKانات 
اقبال ٥٠ م رهن 3امل  

٠٩١٥٩٠٩٥٠٠٧
٩٥٣٦١٤٨٥/ ق

٩٥٣٥٧٢٥٥/ ف

قاسم آباد
از ٧۵ تا ١٢٠ متر از ٢۵ تا ۴۵ م 

رهن کامل موجود است
٣٦٦٥٦٠٠٨-٠٩١٥٣١٦٣٨٨٠

١٠٠ متر نوساز حاشيه 
�فKور� ٦٨ جهت ادار
سالن آرایش و غيره رهن کامل

٠٩١٥٣١٣٦٩٨٨
٩٥٣٦٣١١٧/ ف

 �صياد شيراز
١٠٠ مترى ٢ خواب

 ۵ ميليون با ١/٢٠٠ اجاره 
مبلغ اجاره به رهن قابل 

تبدیل می باشد
کاج ٣٨٦٩٠٠١٩

٠٩١٥٥٥٧٥٠٣٥
٩٥٣٦٣٢٠٠/ پ

اوا�ل هاشميه
١٠٠متر طبقه ٣ سراميک بسيار خوش 
نقشه و تميز بی واسطه ١٠م+١,٢٠٠

٩٥٣٦١٧١٦/ م٣٨٨٢٤٠٩٠

هفت تير 
 ١٢٠ مترى ١ سال ساخت 

فول امکانات، ویو عالی 
شيک و لوکس

 ١٠م با ١/٣٠٠ 
کاج ٣٨٦٩٠٠١٩
٩٥٣٦٣١٩١/ پ٠٩١٥٥٥٧٥٠٣٥

سجاد -بنفشه
١۴٠ متر -٣خواب فول

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٩ َملک
٩٥٣٦٣٦٦٩/ ر

فKور� ارشاد 
 ١٣٠ متر دوخواب نوساز 

١۵ م رهن +١,۵ اجاره
٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

٩٥٣٥٦٩٤٦/ ب

خيابان آبKوه
شيک   ٢ طبقه  خوابه   ٢ متر   ١۴٠
واسطه  بی   ١,٣۵٠  + م   ١٠

٣٧٢٩٩٢٤٧شيرین زاده
٩٥٣٦١٨٩٩/ ر

سجاد 
٢۶٠ متر طبقه سوم صفر 

۴ خواب ٣٠٠م رهن کامل 
٠٩١٥٨٧٠٣٠٧٠

٩٥٣٦١٠٣٠/ ف

حدود  AKهم  �باال ٣خواب   
 ١٨٠مترى بازسازى شده رهن و اجاره 
و یا رهن کامل ١٢٠م شهيد صادقی ١۴ 

٠٩٣٨٤٤١٦٣٦٢ پالک ١٢
٩٥٣٦٣٨٣٤/ م

٩٥٣٦٣٢٧٤/ ق

آپارتمان صفر فول رهن 3امل 
٢۵٠م در طبقات٢و٣ سه خوابه 

٢٠٠مترى در خيابان صاحب الزمان 
٣٧٢٧٦٢٠٠-٠٩٣٥٨٣٧٢٧٩٦

نيازمند
 � ٣ واحد ٢٠٠ متر

ترجيحا دربست یا در یک مجموعه
٠٩١٥٥٠٢٧٠١٢

٩٥٣٦٠٠٥٩/ ف

�آپارتمانها� متراژ باال
٣ خواب و ۴ خواب در مناطق فلسطين 
سجاد  و احمدآباد رهن واجاره  موجود 

٠٩١٥٥١٩١٣٣٩است
٩٥٣٦٣٢٣٤/ ف

دربست�
احمدآباد ١۶٠ متر ۵٠ م +٧٠٠ 

بدون واسطه
٩٥٣٦٣٠٦٩/ ف٠٩١٥٥١٥٢٦٨٤

اجاره منزل
 مسKون�٤٠٠ هزار تومان 
اجاره و سه ميليون رهن 
مشهد شهرک اقدسيه 

وطن دوست ۵ 
٠٩١٥٥٣٣٦٠١٣

٩٥٣٦٣٥٠٢/ ش

صياد ٥٠
٣٠٠ متر ویالیی داراى دو طبقه 

٣ خواب رهن و اجاره 
٠٩٠٢٠٠٢٠٩٧٥-٣٨٤١٥٢٨٦

٩٥٣٦٢١٧٧/ ف

هفت تير 
دربست 

٢۵٠ متر زمين ٣۴٠ متر زیربنا 
سراميک MDF   ۴ خواب
 و زیرزمين مناسب جهت 

مسکونی و آموزشگاه و دفتر کار
و باشگاه  ١٢٠ م رهن+١٠٠ 

هزار اجاره بی واسطه 
٩٥٣٦٣٠٤٣/ ف٠٩١٥٣٠٨٩٠٠٥

حاشيه استقالل 
ویالیی دربست مناسب مسکونی 

یا دفتر کار رهن و اجاره 
٠٩١٥٠٦٩٧٩٣٥

٩٥٣٥٧٤٨٠/ ف

مل= آباد
٢۵٠ متر- ٣٧٠ متر بنا

 در دو طبقه 
مناسب آموزشی و دفتر کار
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ بی واسطه

٩٥٣٦٣٦٦٤/ ر

اجاره مسKون� ٩٠ متر 
با انشعابات شوفاژحياط دار در ویالشهر

 امام رضا ١٧ (داشتن حيوان خانگی 
٠٩١٥٩٢٣٨٢٩٦مانعی ندارد) 

٩٥٣٦٢٢٢٣/ م

�ز�رزمين� ١٥متر
واقع در کوچه عيدگاه جهت فروش 
بليط یا غيره  اجاره داده می شود

٠٩١٥٠٠٦٠٥٦٠
٩٥٣٦١٨٣٩/ ف

 امير�ه 
 ٣٠متر تجارى 

غرفه گوشت، مرغ، ماهی 
موقعيت عالی 

١٠رهن و ١,٨٠٠ اجاره 
٠٩٠٣٢٣٤٣٨١٢ 

٩٥٣٦٣٨١٧/ ب

رهن واجاره
سوئيت ادارى ۴٠ مترى 

با وسایل کامل جهت 
مطب و دفتر کار بلوار 

معلم - معلم ۶ پالک ٨٧

٠٩١٥١٢٣٢٨٩٥
٩٥٣٦٣٣٩٣/ ف

فلKه طبرس�
پاساژ شرق زیست،مغازه ١۶مترى 

طبقه١+ جهت رهن و اجاره
٩٥٣٦٣٣٢٧/ پ٠٩١٥١١١٢٣٤١

 � مغازه تجار
AK١٠٥مترهم
 ١١٧متر طبقه اول خيابان 

امام رضا (خيابان تهران) امام 
رضا ٩ رهن و اجاره

٠٩١٥٣١٦٨٩٤٦ 
٣٨٥٩٩٣١٤

٩٥٣٦٣٢٠٧/ ف

 �پيروز
٣٨ متر تجارى دائم ٢ نبش 

١٠م + ٣/٧٠٠ 
٩٥٣٥٩٥٦٠/ پ٠٩١٥٨٨٠٠٣٩٨

حاشيه هاشميه 
یک واحد ٧۵ مترى 

جهت مشاغل وکالت شرکت 
و مطب و ...

 ٣٠م رهن و ١٨٠٠ اجاره 

٠٩١٥٣٠٣٨٩٧٩
٩٥٣٦١٦٧٢/ ق

٩٥٣٥٨٤٧٤/ ق

 بازارمر3ز� فاز١
 ٢٨متر همکف ١٨مترطبقه باال 

۶متر انبارآبدارخانه اجاره۵م
٠٩٣٨٦١٤٠٤٤٤-٣٤٢٨٢٦٥٩ 

بزرگمهر جنوب�
مغازه ى اجاره اى بدون واسطه متراژ 

٢٠٣٧٦١١١٠٣ متر
داریوش ٠٩١٥٤٤١٣١٣٣

٩٥٣٦٣٦٣٧/ ق

 �١٠٠ متر واحد تجار
خيابان امام رضا

نرسيده به فلکه آب
طبقه منهاى یک

 به اجاره داده می شود
٠٩١٥١١٧٨٧٥٠

٩٥٣٦٣٤١٧/ ف

حاشيه راهنما�� 
مقابل برج سلمان
۵ طبقه، تجارى، زیرزمين ۶٠ 

متر همکف ١٢٠ متر طبقه اول، 
دوم و سوم ١٣٠ متر یکجا یا 

تک واحدى رهن و اجاره
٠٩١٥٣٠٠٩١٩٥

٩٥٣٥٩٤١٦/ ف

 حاشيه 
بلوار سجاد

 زیربنا ٣۶٠ متر
 مبلمان  کامل 

شامل چهار اتاق کار مجزا 
سالن کنفرانس مجزا

 آشپزخانه کامل 
حياط و تراس انحصارى
٠٩١٥٥٠٣٦٠٧٧ 
٠٩١٥٣١٦٧٥٩٣

٩٥٣٦٢٨٦١/ پ

 جهت اجاره و فروش
 ٢٣٠ متر زمين، ١٧٠ متر تجارى 

با بالکن، ٣ خط تلفن
 برق ٣ فاز و تک فاز، نبش 

کامياب ۵٢-  جهت اجاره به 
بانکها و موسسات ( ادارى)

٠٩١٥٥٠٧٠٠٤١
حسن زاده ٠٩١٥٣٠٠١١٠٨ 

٩٥٣٦٢٢٩٣/ ب

مغازه رهن�،١٠٠متر
مغازه در بورس سرویس چوب، طالب

عليمردانی ۴٣ به ۶٠م رهن
٠٩١٥٨٦٩١١٩٠ داده می شود

٩٥٣٦٣٥٨٦/ ط

نيازمند�م
رهن واجاره منزل ویالیی 

دربست براى مدرسه زمين 
حداقل ٧٠٠ متر زیر بنا حداقل 

۵٠٠ متر محدوده وکيل آباد 
بين ٧ تير تا باهنر 

و بين تربيت تا دانش آموز
تماس ٠٩١٥٢٠٠٦٧٥٧

٩٥٣٦١٨٩٠/ ر

٢طبقه مل= تجار�- مصل�١١
جمعا حدود ٣٧٠ متر ٢٠رهن+ 

٧م اجاره
٠٩١٥٣١٩٢٢١٥-٣٣٤٩٠٤٠٠

٩٥٣٥٨٠٤٧/ ق

رهن و اجاره(٣ساله)
ساختمان٣ طبقه باآسانسور

شيرودى ۴-١٠ سوئيت مبله 
٣٠٠٩٣٩١٠١٩٩٠٩مترى

٩٥٣٦٢٣٣٠/ ق

امالt مشهد

رهن و اجاره آپارتمان
تا ٧٩ متر

رهن و اجاره خانه

 tرهن و اجاره امال
�تجار� وادار

tمشاور�ن امال

رهن و اجاره آپارتمان
٨٠ تا ١١٩ متر

رهن و اجاره آپارتمان
١٢٠تا ١4٩متر

 رهن و اجاره آپارتمان 
١5٠ متر به باال


