
سه شنبه ٢٩  دى ١٣٩٤ ،  شماره ١٩١٧١
٣٧

 شاند�ز
 خرید و فروش زمين، باغ ویال

٩٤١٠٨٧٤٤/ م٠٩١٥٥٠٠٨٢١٥

 � زمين ١٢٥متر
 آخر بلوار اندیشه ، ميثاق ٣٨، 

سند دفترچه اى، ١۵,۵٠٠م
٩٤٤٣٢٣٨٨/ ب ٠٩١٥٣١٥٣٣٧٨

٩٤٣٩٥٦٦٣/ ب

بورس اراض� مزروع� 
 حسين آباد، صف� آباد و ... 

ربيعی
 ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣-٣٥٢١١٠٠٦

 خين عرب -فروش تعداد� زمين 
سوله  ساخت  جهت  بندى  قطعه   
معاوضه  یا  فروش   ، آب  با  ویال  یا 

٠٩٣٣٧٧٩٢١٢٤ با خودرو 
٩٤٤٣٩٥٢٣/ م

فرامرز، رسالت ٣٧
۴۵٨مترزمين، دونبش

 تراکم زیاد، فروشنده واقعی 
٠٩٣٥٤٦٨٥٩٧٢

٩٤٤٣٩١٨٩/ ف

٩٤٢٨٥٤٢٦/ ق

الهيه 
 صفی آباد،جلدک،راه آهن 

پالک۴٩  سپاد
 ٠٩١٥١١٨٨٦٢٦-٣٥١٣٢٢٢٤

�= قطعه زمين 
١۶٠ مترى ٢ کله
 با پروانه ساخت

 واقع در بلوار سرافرازان 
خيابان آرمان جهت معاوضه با 

ماشين یا زمين یا فروش 

٠٩١٥٥٠٠٥٤٣٠
٩٤٤٣٩٧٧٠/ ف

1يلومتر ٢٥ جاده آسيا�� 
ساقشک  اراضی  صنعتی  شهرک 

١٢٠٠ متر آب و برق خریدنی 
٠٩٣٨١١٠٦٩٨٠

٩٤٤٣٩٩٤٥/ ف

چناران - ٢ هJتار زمين 
٨ ساعت آب - سند ملکی 
٠٩١٥٢٤٢٦٢٤١

٩٤٤٣٨٩١٩/ ش

٢٢٠ متر زمين سنددار
از اولين پالک حاشيه مجيدیه فی 

١٧م فروش یا معاوضه با خودرو
٠٩١٥٠٠٧١٧٨٢

٩٤٤٣٩٤٣٤/ ف

 طرقبه، جاغرق
 ٢٣٠متر، عرض ١٢، فی ١۵٠م

آژند ٠٩١٥٢٠٠٨١٣٣
٩٤٤٣٢٨٤٧/ ب

شاند�ز، و�الشهر 
خرید و فروش معاوضه

 زمين باغ، ویال، زعفرانيه 
سوارکارى، جلدک

 الماس کاران، درخت بيد  
دهنو   

٣٥٥٩٣١٦٥ رضا
٩٤١٤٤٧٨١/ ف

٩٤٣٧٦١٦٣/ پ

سوران
خریدفروش         ملکی اوقافی

 ٠٩١٥٥٠٧٢٦٤٠-٣٢٦٧٢٥١٢
٠٩١٥٣٠٣٦٤٤٧

نزد�= حرم مطهر 
مصلی ٢، ٨٣ متر، سند، دیوار، 

پروانه، کوچه ۴ مترى  
٠٩١٠٥٥٠٩٠٤٣

٩٤٤٣٦٠٥٥/ ف

٩٤٤٢٣١٠٩/ پ

و�الشهر
 زعفرانيه 
الماس کاران
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

 ٥٤٠متر زمين در عسJر�ه 
یا  فروش  توس)  جاده  (انتهاى   
٢۵م  حدودا  خودرو  با  معاوضه 

٠٩١٥١٠٧٧١٥٧ نعيمی زاده 
٩٤٤٣٧٧٨٤/ م

٩٤٤٣٩٥٨٤/ ق

زمين الهيه مجيد�ه 
 خریدار واقعی

 ٠٩١٥٣٠١٩٩٠٤

پيروز�-دالوران
١۴٠ متر ، ۶ دانگ ، کم

 فی ٢۵٠ م
٩٤٤٣٩٩٢٣/ ل٠٩٣٣٩٠٨٨٥٨٩

٦٠٠ متر� بلوt ٥ الهيه 
قطعه ١۴٩ مقطوع

 مترى ١,١٠٠م
٠٩١٥٢٤٦٢٩٣١

٩٤٤٣٩٧٧٨/ ف

زمين فروش�
الهيه، مجيدیه، مهدیه

 از مترى ٧٠هزار تومان به باال
 با سند قطعی به نام
در ضمن با سرمایه 

٢,۵٠٠م به باال زمين تحویل 
خرید و فروش وام

 آپارتمان فروشی
 با شرایط وام

٠٩١٥٤١٢٦٦١٤
٠٩١٥٣٠٧٢٣١٣

٩٤٤١٢٧٦٤/ پ٣٦٦٣٧٥٠٠

٩٤١٧٦٥٣٧/ خ

شاند�ز 
خر�د و فروش 
زمين، باغ ، ویال 
قانع٠٩١٥٣١١٩١٨٣

٩٤٣٧٥٥٨٤/ پ

و�الشهر
زعفرانيه- کاخ -نياوران

 الماس کاران- اسب دوانی- دانشگاه
فروهر   ٠٩١٥٣١٠٨٢٦٢

زمين ٣٤٠متر 
پيروزى ٧٣ تراکم کم

 قيمت مناسب سند ششدانگ 
٠٩١٥٥١٤٣٦٠٧-٣٨٦٦٤٤٠٦

٩٤٤٣٦٧٩٣/ ف

خر�د و فروش 
صفی آباد 

و جلدک
ابراهيمی 

٠٩١٥١٠١٩٥٣٤
٩٤٢٨٠٧٧٣/ ف

٢ قطعه زمين
مهرآباد  در  واقع  مترى   ١۶۵ ابعاد  به 
١٣ با پروانه ساخت به فروش می رسد 

٠٩١٥٥١١٤٣٨١
٩٤٤٣٨٩٩١/ ف

ده نو 
تجارى  متر   ٧٠ زمين  ٨۵متر  مدرس 

٢ طبقه پروانه آماده ساخت ١٣۵ م 
٣٨٦٥٥١٥١- ٠٩١٥٣٢٢٣٠٥٥

٩٤٤٣٦٢٠٨/ ف

 چهارراه ب� سيم
حاشيه خيابان بهار

 قابل توجه 
سرمایه گذاران 
برج هاى تجارى 
اقامتی یک قطعه

 زمين حدود
٢۵٠٠متر نزدیک 

به حرم مطهر  به 
صورت نقد واگذار 

می شود
٠٩٢١٥٢٧٢٤٧٣ 

٩٤٤٣٩٨٠٩/ ق

راهنما��
١۵۵متر صفر فول 

امکانات ٣خواب قابل 
معاوضه با واحد کوچکتر یا 
ماشين مدل باال بی واسطه

٠٩١٥١٢٢٧٣٥٣
٩٤٤٤٠١١٥/ ب

تهاتر 
مصالح و سپرده موسسات با ملک

مشارکت ، سرمایه گذارى ومعاوضه
 بی واسطه  آرمان شهر

٠٩١٥٢٠٢٢٧٤٧-٣٦٠١٢٠٢٩
٩٤٣٤١٧٧٨/ ف

پيست موتور چهارچرخ
گلف  بازى   ، شاپ  ،کافی  رستوران 
درآمد روزانه ٣ م معاوضه با زمين و باغ

٠٩١٥١١٦٢١٤٠ ۴ ميليارد
٩٤٤٣٩٥١٣/ ل

گلبهار
٢٠٠ متر ویالیی ٩٠متر بنا صفر  
معاوضه با اپارتمان در قاسم اباد

٠٩١٥٥١٣٩٢٥٠و الهيه
٩٤٤٣٨١٣٧/ ق

معاوضه با �= واحد
در آزادشهر-۵ واحد ٨٢ مترى 
طوس ٧٣ ، پشت حاشيه ، صفر

همتی         ٠٩١٥١١٥٩٣٦٧
٩٤٤٢٦٩١٤/ ل

آپارتمان ٨٠ متر� با 
وام٢٦ م در الهيه

معاوضه با خودرو
٠٩١٥٢٠٦٢٧١٢

٩٤٤٣٧٣١٠/ ف

فروش �ا معاوضه
الهيه-واحدهاى ٩۶مترى صفر با 

ویالیی، پيروزى ،وکيل آبادقاسم آباد
٠٩٣٩٢٨٠٤٨٧٨

٩٤٤٣٠٦٨٠/ پ

هفت تير
٢۴٠متر ٣خواب نشيمن 

خصوصی نورگير عالی کف پارکت 
۶ عدد اسپيلت خواب مستر قابل 

معاوضه با واحد کوچکتر یا چند 
دستگاه ماشين بی واسطه

٠٩٣٣٥٣٢٩٩٦٥
٩٤٤٤٠١١٢/ ب

معاوضه 
به  خادر  زمين  متر   ٩٠٠٠  -١
همراه ٢ ميليارد نقدى معاوضه با 

ویالیی در سجاد 
٢- مغازه ١۵ مترى در کيان سنتر 
با خودرو یا  آماده تحویل معاوضه 

آپارتمان ٣٠٠ م 
در  مترى   ١٠٠٠ مهمانپذیر   -٣
الباقی  نقد   %۵٠ والیت  بلوار 
 ٢ فی  مغازه  یا  زمين  یا  آپارتمان 

ميليارد تومان 
پيروزى  مترى   ۴٧٠ ویالیی   -۴

فروش یا معاوضه با آپارتمان  

٠٩١٥٢٠٦٢٧١٢
٩٤٤٣٧٣٠٩/ ف

خاقان� شمال�
طبقه ۴ سند ۶دانگ ٣خواب شيک 

فاقد آسانسور فروش زیرفی یا 
معاوضه ٠٩١٥٨٠٦١٧٩٠

٩٤٤٣٧٢٥٠/ ر

فروش �ا معاوضه 
زمين ٢۵٠ متر در حاشيه بلوار 

وکيل آباد نصف پول+ نصف 
مورد منزل ۵٠٠ مترى با
 ٩٠٠ متر زیربنا قدیمی

 حاشيه وکيل آباد نصف پول
+ نصف مورد 

٠٩١٥٥١٨٠٧٠٢
٣٨٩٢٧٧٥١

٩٤٤٣٣٩٦٥/ ف

سيدرض� 
١٢۵ مترى ٢ طبقه بازسازى 

کامل فروش یا معاوضه
دیار ٠٩١٥٠٠٣٩٨٠٠

٩٤٤٣٨٣٤١/ ف

٩٤٣٩٧٥٥٨/ ق

معاوضه 
مل=

با سپرده موسسات
و بالعکس

رضایی ٠٩١٥٧٧٧٢٠٦٠

جاده گلمJان-و�ال��
 ١٠٠٠ متر با ٨٠متر بنا درخت ميوه 
امکانات -٢۵٠م معاوضه با آپارتمان

٠٩١٥٧٠٧٠٨٢٦
٩٤٤٣٧٤٧٦/ پ

 فروش �ا معاوضه 
1ارخانه

توليد انواع موزایيک واش بتن و 
 ٠٩٣٥٥٤٠٧٠١٣سمنت پالس

٩٤٤٤٠١٧٢/ م

�حاشيه پيروز
۴٢٠متر -کلنگی -٢ممر -تراکم 

متوسط -معاوضه با آپارتمان
بی واسطه ٠٩١٢٨٣٩١٧٠٠

٩٤٤٣٧٣٧٦/ پ

فروش باغ مشجر
طرقبه 

خيابان امام زادگان 
حاشيه رودخانه 

١۵٢٠ متر
٠٩١٥٣١٥٢٥٥٧

٩٤٤٣٥٢٠٣/ ر

فروش و�ال  
 لب ساحل ٢٥٠متر

 زیربنا ١٧٣متر، تراس ٧٣متر 
با تمام امکانات مجتمع ویالیی 

پزشکان و مهندسين باران مشهد 
جویبار چپکرود 

(ساحل بسيار تميز و آرام)
٠٩١٥١١٣٣٨٦٤ 

٩٤٤٣٩٥٨٩/ م٠٩٣٨١٥٤٢٧٧٦

باغ ده هزار مترمربع
دور دیوار استخر - ١٢٠٠ درخت 
ميوه ۴ ساله در فضاى خوش آب و 
کيلومترى   ۴۵ کوهستانی  هواى 
 ٢۴ نگهبان  داراى  منطقه  مشهد 
ساعته مترى ۵٨ هزار تومان نقد 

یا معاوضه با منزل مسکونی

٠٩١٥٣٠٠٦٠٠١
٩٤٤٣٩٧٩٠/ ف

 فروش �ا معاوضه
حصارگلستان

 ١١٠٠متر باغ مشجر
با ١٢٠متر ویالى شيک مبله

آب، برق، درب برقی
 سند ملکی

 ٠٩١٥٥٠٢٩٩٤٠
٩٤٤٣٥٧٥٣/ م

زش= فروش فور� �ا معاوضه 
١۵٠٠ متر ٢٢٠ متر زیربنا 

فی ١٠٠م زیر قيمت کارشناس 
٠٩١٥٤٧٧٥٠٠٤

٩٤٤٣٩٣٩٥/ ف

طرقبه              شاند�ز
خرید، فروش، معاوضه  

باغ ،  زمين   ٣٨٤٧٦٧٦٩
 اژدرى ٠٩١٥٢٠٠٠٨٣٥

٩٤٤١٩٣٧٧/ ف

باغ فروش�
 ٩٠٠متر سه راه فردوسی، 

مجتمع زیتون
٩٤٤٣٢٨٦٣/ م ٠٩١٥٥١١٢٢٦٣

٩٤٣٣٨٠٦١/ ق

 باغچه ١٦م نقد
یا٣م نقد١۵م وام بااقساط٣ساله
معاوضه باماشين درمنطقه زرخوان

٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠ 

باغ ارزان - 1اهو
درختان  مترى   ٢٠٠٠ و   ١٠٠٠
و  سند  اى  قطره  آبيارى  ساله،   ۴

٠٩٣٦٠٦٣٥٥٥٠مجوز
٩٤٣٩٧٠٦١/ ف

باغچه و�ال 
هزارمترى و پانصدمترى

 محدوده آرامگاه فردوسی فروشی 
٩٤٤١٨١٧٥/ م٠٩١٥٣١٥٨٩٩٠

پشت آرامگاه فردوس�
�فروش باغات ١٠٠٠ متر
از مجتمع هاى ویالیی پردیس 
دور دیوار درب ویالیی بزرگ 
نهالهاى ٣ ساله لوله کشی آب 

سر باغ وصل به تانکر
 همراه با نگهبانی 

فی ٢۵ م  معاوضه با خودرو 
٩٤٤٣٢١٦٥/ م٠٩١٥٧٦١٠٢٤٩

 �فروش استثنا�� و�الها
قيمت  با  جنگلی  و  ساحلی  نوساز 
بسيار مناسب در محمودآباد، آمل 

٠٩٣٧٤٢١٧٣٧٤
٩٤٣٦٦٣١١/ ف

فروش شرا�ط� �ا معاوضه
ناظریه

 ٧٠٠متر زمين- ١٣٠متر بنا 
سقف شيروانی- ميز بيليارد 

فوتبال دستی-نهال کارى شده 
حمام-آشپزخانه اپن- کف موکت 

باربيکيو-استخر-سنگ فرش
 برق کشی کامل- آب مدار 

 ٠٩١٥٢٢٩٩٦٧٠
٩٤٤٢٤٦٣٣/ پ٣٨٦٩٨٣٢٢

فروش �ا معاوضه با آپارتمان
باغ ویال با کنتور آب و برق واقع 

در جاده شاندیز ( مجتمع پرستو )
٠٩١٥١٥٩٢١٧٠

٩٤٤٣٣٥٥١/ ل

سرآسياب شاند�ز
باغ ویال لوکس -١٠٠٠ متر 

٢٠٠ متر بنا لوکس
٩٣٠٥٧٢١٣٠٢

٩٤٤٣٩٧٤٥/ پ

پشت آرامگاه 
فردوس� مار�ان

فروش باغات هزار مترى 
دور دیوار و بدون دیوار 
همراه با آب لوله کشی 

از چاه موتور و  تانکر 
٨هزار ليترى آب درب 
ویالیی بزرگ و درختان 
سه ساله همراه با سند 

به فروش می رسد
 یا معاوضه

سرمدى ٠٩١٥٥٠٥١٢٢٠
٠٩١٥٩٠٨٦٠٩٣

٩٤٤٢٩١٩٧/ م

�يالقات 1اهو
باغ ویال،بوستان ،بهارستان ،باران 
ارزان  باغ   ، روستا  بافت  گلستان 

٠٩٣٧٤٩٥٨٢٣٢ (قائم)
٩٤١١٨٠٧٩/ ل

فروش �ا معاوضه با خودرو 
٢۵٠٠مترزمين باغی

 با سند ملکی، همراه با آب مدار 
با قابليت ساخت بنا، مناسب 
جهت ساخت باغ ویال، احداث 

گلخانه و ... جاده قدیم قوچان ، 
ابراهيم آباد 

٠٩١٥٣١٣٠٠١٤
٩٤٤٢٩٨١١/ ف

٩٤٢٣٥٢٦٥/ ف

سه راه� فردوس� 
خر�د        فروش

اراضی سازمان آب، باغستان 
بوستان، باغ زیتون، دهشک 

محمدآباد و ...  

٣٥٤٢٣٣٨٤

شاهنامه ۵٠٠ متر ملکی 
٣٠ متر بناى شيک باربيکيو - آالچيق  
محوطه سازى نهال ٢ ساله  فی ٨٠ م 

٠٩١٥٩٠٤٧٩٧٦
٩٤٤٣٩٢٣٦/ ف

١٥٠٠متر باغ 
دور دیوار با درختان ۴ ساله 

جاده کاهو فی ۶٠م 
٠٩١٥١٠٨٦٣٤١

٩٤٤٣٩٨٨٠/ ف

٩٤٤٣٦٩١٠/ ف

فردوس� شاهنامه ٣٦
باغ فروشی ٢٢۵٠ متر ملکی 

سنددار با تمام امکانات یا معاوضه
٠٩١٥٣١٥٠٦٨٩

٩٤٤٣٩٧٨٦/ ق

 حاشيه 
بلوار قرن�

 قابل توجه موسسات 
تجارى و ادارى 
فروش یک برج 
تجارى ١٠طبقه 
به صورت یکجا 
در حال ساخت 

زیرقيمت کارشناس 
واگذار می شود 

بدون واسطه
٠٩١٥٧٩٠٢٨٢١ 

فروش و معاوضه 
الماس شرق ٢٢ متر

 

٠٩١٥٧٣٣١٥٣٢
٩٤٤٣٣٦٢٥/ ل

�١٢٦ متر مغازه تجار
دور ميدان سيد رضی

 ١/٨٠٠ ميليارد یا معاوضه
همتی          ٠٩١٥١١٥٩٣٦٧

٩٤٤٢٦٩٢٣/ ل

  �فروش فور
٣ دانگ یک باب مغازه 

نزدیک حرم بازار بزرگ کوثر 
٩٤٤٣٣٠٥٧/ م٠٩١٥١٠٥٨١٧٩ 

سرافرازان ١٠، نبش رز �= 
تجارى به متراژ تقریبی ۴۶ متر 
فروشی ٠٩١٢٥٥٤٩٨٧٧

٠٩١٥١٧٧٩٠٢٤
٩٤٤٣٥٢٤١/ ف

توجه      توجه 
مغازه ۶٠ مترى واقع در خيابان جنت 

پاساژ کویتيها به فروش می رسد 
٠٩١٥١٥٧٥٢٨٤

٩٤٤٣٣٤٧٨/ ق

حاشيه معلم 
ملک در ٣ طبقه، همکف تجارى، منهاى 
یک ادارى، مثبت یک مسکونی، معاوضه 
  ٠٩١٥١٥٦٩٣٩٨ کلنگی  با 

٩٤٤٣٩٦٠٣/ ف

حاشيه بلوارتوس 
بين ٣ و ۵ روبروى باغ آستانه 
مغازه دو ممر ٣١ متر + ۴ متر 

بالکن، با امکانات عالی  
فی ٢٠٠ م

حتما بازدید کنيد 

٠٩١٥١١١٣٤٥٦
٩٤٤٤٠٠٥٣/ ق

�برج بازارفروش ادار
زیر قيمت دفتر فروش 

بصورت نقد یامعاوضه
٩٤٤٣٩٥٢٥/ ق٠٩١٢٨٧٠١٠٢٤

٤٢ متر
� تجار

پاساژ برجيس

 

٠٩١٥٢٠٠٥٧٢١
٩٤٤٣٣٥٤٨/ ف

فروش و�ژه 
فرصتی که دیگر تکرار 

نمی شود
 فروش یک واحد تجارى
 در پروژه بزرگ اطلس 

با قيمت فوق العاده مناسب 
٠٩٣٣١٠١٦١٧٣

٩٤٤٣٨٩٤٧/ ف

٩٤٤٢٧٦٢٥/ م

 حرم مطهر، بازار1وثر
 یک باب مغازه ٢٢مترى، بسيارشيک 
همکف، مناسب صنف آجيل و خشکبار 

٠٩١٢٥٨٨٨٥٠٨ فروشی 

قابل توجه توليد� ها
 ٨١ همکف  متر   ٧٠ تجارى  متر   ١۵٠
ميدان  هم  با  یا  جدا  زیرزمين  متر 

٠٩١٥٨٢٤٥١١٤حجاب فاز تجارى
٩٤٤١٧٩٨٥/ ف

حاشيه فالح�
۵٠ متر مغازه تجارى دائم

٠٩١٥١٢٥١٠١٢
٩٤٤٣٢٩٨٠/ ر

حاشيه بلوار توس
سنددار  مترى   ٧۵ تجارى  مغازه 
فی  معاوضه  قابل  کامل  امتيازات 

٠٩١٥٥١٩٥٥١٣توافقی
٩٤٤٣٨٧٥٨/ ف

خيابان مصل�، مصل� ٧٫١
٢٠متر مغازه تجار� دائم 
بازار بزرگ مولوى، فاز١، پالک ٧۴ 

٣٣٦٦١٩٣٥
٩٤٤٣٧٧١٥/ ق

فروش ٢٨٠ متر 
دو ممر زیربنا ١٩٠ تجارى دائم ۴٠ 
فی ١,٨م نقد حاشيه معلم و ستارى 

٠٩٠١٦٣٩٥٠٨٦
٩٤٤٣٥٩٢٦/ ر

٩٤٤٢٨٦٦١/ ف

مغازه فروش 
فی)  زیر  م   ۴٠) اقساط  و  نقد 
مجتمع بزرگ بازار اطلس، تحویل 

  ٩۴,١٢٠٩١٥٥١٥٤٥٠٦

٢ باب مغازه 
خيابان شيراز� بازار طوس  

 

٠٩٣٦٩٢٩٣٢٦٤ 
٩٤٤١٣١٣٣/ م

 �خر�دار مل= تجار
مل�J تا ١ ميليارد  

٠٩١٥١١٥١٢٩٥
٩٤٤٣٨٩١١/ ر

سرقفل� �= باب مغازه  
 حاشيه بلوار فرودگاه

 با موقعيت عالی به فروش می رسد 
٩٤٤٣٥٨٩٣/ م ٠٩١٥١٠٤٤٦٣٥

عارف ٣
٨٠مترى طبقه اول 
تحویل مرداد ٩۵ 
فروشنده واقعی

٠٩١٥٥١١٥٩٠٠
٩٤٤٣٦٩٣٣/ م

دفتر و سالن  
کيلومتر  سيمان  جاده  در  واقع   
به  نرسيده  سياسک  روستاى   ٨
حاشيه  در  واقع  پرميت  راه  سه 
جاده بفروش می رسد براى اطالع 
تماس  ذیل  هاى  تلفن  با  بيشتر 

حاصل فرمایيد 
٠٩١٥٦٢٦٨٥٠٣ 

٩٤٤٣٩٧٤١/ م٣٨٤٣٩٥١٧

مغازه نزد�= حرم
١۵ متر داخل مجتمع آرمان 

طبقه اول ٣٩٠م
٠٩١٥٥١٣٠٩١٦

٩٤٤٣٧٢٢٧/ ر

خر�د و فروش باغ و و�ال

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

معاوضه

٩٤٤٣٩٦٨٢/ ق


