
شنبه ٢٩  خرداد ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٢٨٢
٤١

شاهنامه ٤٥- ٤ برج 
زمين قولنامه اى مسکونی 

١٧۵ مترى فی ٣۵ م
تلفن تماس ٠٩١٥٨٩٨٦٣٠٠

٩٥٠٧٣٦٠٥/ ق

فروش  فور8 -امير�ه٤٢
٣٠٠متر پشت حاشيه

٠٩١٢٨٣٣٥٧٠٠
٩٥٠٩١٩٥٥/ خ

١٠٠٠متر اراض� سوران 
فرهنگيان قطعه ٥٥٦ 

سند دفترچه ششدانگ ٣۵ميليون 
٠٩١٥٥٠٥٢٧٢٩

٩٥٠٩٢٤٩١/ ق

فور8
زمين نبش توس ٩١

٩٥٠٥٢٣٤٣/ ل٠٩١٢٨٩٤٠٨٠٤

زمين فروش� ٨٦٠ متر 
(تعاونی احرار- ابتداى جاده دولت آباد)
سند  متر   ٢٠٠ سنتو  جاده  تا  فاصله 

٠٩١٥٥٠٨١٢٣١دفترچه اى 
٩٥٠٨٧٤٩٣/ م

٩٥٠١٩٠٥١/ پ

سوران
خریدفروش         ملکی اوقافی

 ٠٩١٥٥٠٧٢٦٤٠-٣٢٦٧٢٥١٢
٠٩١٥٣٠٣٦٤٤٧

گراخ:
خرید،فروش،معاوضه 

زمين،باغ ، ویال 
ویالهاى اجاره اى روزانه 

قزوینی
٠٩١٥١١٦٤٧١٢
٠٩٣٣٦١٥٤١٤٤

٩٤٤٣٦٣٥٤/ ل

٩٥٠٣٤٤٥٥/ پ

ارتفاعات هاشميه
زمين ١٠٠٠مترى و هکتارى سند 
ملکی وقولنامه اى -زیر فی منطقه

٠٩١٥٢٢٠١٠٤٠-٣٨٨٢٥٦٣١

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها

خرید و فروش،پيمانکارى
امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 

٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١
٩٤٣٤٢٤٤٤/ خ

جاغرق،عباس آباد 
 زمين١١٠٠متر داراى٧٠متر 

تجارى فروشی ،معاوضه
 ٠٩٣٩٣٠٧٧٥٠٥

٩٥٠٩١٩٧٤/ ق

شاند�ز، و�الشهر
خرید و فروش معاوضه 

زمين، باغ، ویال، زعفرانيه 
سوارکارى ، جلدک 

الماس کاران
درخت بيد، دهنو

دونده ٠٩١٥١١١١٢٠١
٩٥٠١٨٣٧٦/ ف

خر�د سوران فروش 
                   

 

٣٢٦٧٢٤٨٦-٠٩١٥٥١١١٣٨٦
٩٥٠١٧٥١١/ م٠٩٣٠٣٢٠٤١٤١

٩٥٠٣٩٤٣٠/ ط

سوران
خرید                           فروش

٠٩١٥٥٠٢٤٥٠١

 قاسم آباد الهيه 
حاشيه نقو�ه

۵۶٠متر ٢٨*٢٠ دوبر 
قطعه ٣۶٢ تجارى مسکونی 
مترى ١,٣٠٠ مقطوع ٧٢٨

مالک 
٠٩٣٣٩٢٩٢٦٢٢

 

٩٥٠٩٠٢١٨/ م

٩٥٠٦٨٩٨٢/ ب

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

ربيعی
 ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣-٣٥٢١١٠٠٦

شهر� صبا بين پنجتن و التيمور
١٢٠ متر زمين ششدانگ
 خيابان ١۴ مترى فی ٧٣ م

٠٩١٥٣٢٤٦٩٥٢
٩٥٠٨٥٠٥٠/ ف

صف� آباد-جلد�
 چاهشک، راه آهن، جهاد

خریداریم
٩٥٠٤٩٧٦٩/ ق٠٩١٥٣٧٧٤٠٤٥

سرما�ه گذار8 
نقد و اقساط
پالک ١٧٩ اصلی حدود 

بلوار مهدیه، سند هولوگرام 
دار شخصی، ٢۵٠ متر ٢٢ م 

 ۴٠٠ متر ٣۴ م 
( ٢۵ م نقد الباقی ٢ چک

 سه ماهه )  
خرید نقدى با تخفيف 

٠٩١٥٣٠٢٣٢٧٣
٩٥٠٨٩٤٩٤/ ق

باغچه ١٠٠٠متر8
داراى سند ملکی، 

١۵ دقيقه آب، جاده قدیم 
فردوسی، کاظم آباد،

 منطقه ویالیی بوستان
قيمت ١٨٠م

٠٩١٥٣١٠٦٠٦٦
٩٥٠٩١٩٩٩/ م٣٦٠٨٧٧٣٣

نيشابور
۶٠٠٠ متر زمين ، با سند 
ششدانگ ، مفروز با آب 

کاربرى باغ و ویال 
چهار کيلومترى نيشابور 

روبروى ابوسعدى
 ٠٩١٥٣٢٠٠٤٠٨

٩٥٠٨٨٠٠٤/ ل٣٦١٠٩٩٤٨

فروش زمين 
٢٩٠ متر با سند ملکی ششدانگ دوکله 

در محله ١٢ گلبهار با موقعيت عالی 
٩٥٠٨٦٨١٢/ م٠٩١٥٦٨٧٥٢١٥

جلد�،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، آتش نشانی 
 سنگ سفيد - خرید و فروش

٩٤٤٦١١٩٦/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

خر�د و فروش زمين باغ و�ال 
 کاهو، سيدان، شرکت برق، آب و 

فاضالب، آزادگان، گالذین
٩٥٠٤٢٠٠٨/ م٠٩٣٠٣٤١٩٦٦٣ 

شاند�ز
خرید و فروش

 مسکن مهر 
زمين ،باغ و ویال

٠٩١٥٥٠٠٨٢١٥
٩٥٠٦١١٨٩/ پ

استان گلستان، دشت �ماالن 
جنگل گلریز، ٣٠٠٠ متر زمين، 

فروش به فی توافقی 
٠٩١٥٠٠٤٨٨٠٤

٩٥٠٨١٤٨٩/ ف

قاسم آباد
 خریدار یک واحد آپارتمان تا 

٢٢٠ م-  ۵٠% ملک- الباقی نقد 
٠٩١٥٧١١٠٠٤٩-٣٦٦١٣٩٨٤

٩٥٠٩١٧١١/ ق

مل: آباد فرهاد ٨
آپارتمان ١۵٠ مترى معاوضه 
با واحد کوچکتر بدون واسطه

٣٧٦٠٢٢٦٠-٠٩١٥٣٢٢٣٥٤٤
٩٥٠٩٢٤١٥/ ف

ا�ن سو آن سو
واحد تهاتر

 

٩٥٠٩٢١٢٠/ م٣٨٦٨٦٨٦٠

٩٥٠٩١٩٣٧/ پ

فروش فور8
توس ٩٧ - ملکی -ویالیی ١٠٠ 

متر -نوساز - فی ۶٧م یا معاوضه 
٠٩٣٧٥٥٣٥٣١٠با ماشين

تهاتر با آپارتمان 
تا مبلغ١٣٠م +١٠٠م نقدى
٠٩١٥٣٠٣٥٠١٢

٩٥٠٩٢٦٢١/ ق

معاوضه و�ال ٦٠٠ متر8 
داراى سند و پایان کار در شاندیز 

با آپارتمان ٣خواب در مشهد 
٠٩١٥٥٠١٦٤١٢

٩٥٠٨٧٦٦٠/ ف

 معاوضه �ا فروش 
�ا اقساط�

 شهرک حجت-توس ۴١
یک خانه با ١٣۵متر زمين 
١٠٠متر بنا ١٨متر مغازه
٠٩٣٦٩٦٩٧٦٧٩ 

٩٥٠٦٧٥٩٤/ م

١۵۶ متر صفر دانشجو معاوضه  
با ملک ویالیی٢۵٠ مترى

٠٩١٥٥٠٨٨٧٨٢
٠٩١٥٠٢٩٥٠٠٩

٩٥٠٩٢٣٩٧/ ف

 معاوضه 
وام  ٢٠م  با  ٧۵مترى  آپارتمان   
خوش نقشه، شمالی، داراى پکيج، 
گاز، هود ،الهيه، فروش یا معاوضه

 با زمين یا خانه در گلبهار یا
  ۶٠٠ دستگاه خيابان ارشاد یا زمين 
جهت احداث گلخانه اطراف گلمکان

٠٩٠١٥٧٨٩٢٣٦
٩٥٠٨٩٥١٣/ م٣٧٢٧٩٦٦٠ 

فروش �ا معاوضه 
با آپارتمان قاسم آباد �ا الهيه  
 ١- زمين ملکی در مجموعه باغ ویالیی

 ٨٨٠ متر درختان ١٢ ساله
 آبيارى قطره اى درب برقی، نگهبانی
٢- آپارتمان ٨٠مترى مهرگلبهار 
خيابان مهرگان سند بنام خریدار 
٣- کاميون جک صفر ۵,٣٠٠تن

٠٩١٥١١٣٤٤١٧ 
٩٥٠٨٣٢٩٦/ م

تهاتر
دعوت به هم�ار8
یک شرکت ساختمانی از 

توليدکنندگان و اشخاصی 
که توانایی تامين جهت 

تعدادى پروژه در مشهدو 
کيش را بابت مصالح 

ساختمانی از پی تا بام جهت 
معاوضه یا مشارکت در 

ساخت و یا فروش اقساطی 
دارند دعوت به همکارى به 

عمل می آورد
(۵ خط) ٠٥١٣٨٣٣٠٦١٥

٠٩١٥٣١٣٠٠٥٩
٩٥٠٨٧٩٨٠/ م

معاوضه
آپارتمان ١۴٠ مترى 

وکيل آباد ۶١ و 
یک باغ سنددار زیبا و کامل 

در شاندیز و ١٠٠م پول 
معاوضه با یک ویالیی دو طبقه 

در محدوده وکيل آباد
٠٩١٥٣٥٩٣٠٠٥

٩٥٠٩٢٠٤٠/ ل

هاشميه، ١٨٠متر
فول٣٩٠م وام دارد الباقی مبلغ٧٠٠م 

باغ ویال زمين مشهدالی فردوسی نيازمندیم
٠٩١٥١١٦٢١٤٠

٩٥٠٨٢٣٠٠/ ط

قاسم آباد
الهيه امير�ه ٥٤

پرترددترین خيابان الهيه
۴۵٠متر ٢٠*١٨ شش دانگ

١۴٠۶متر  ١٧٣۴شمالی  ملکی   
طبقه  هر  ١٢واحد  در  پروانه  پيش 
٢٧٠متر و داراى جانمایی در مرحله 
پروانه  صدور  براى  مهندسين  اخذ 
و  سفر  خاطر  به  معاوضه  و  فروش 
جابجایی به تهران معاوضه با آپارتمان 
هاشميه در  ٧٠٠م  تا  زمين  یا 

مترى ١,٢۵٠م مقطوع ۵۶٠م
٠٩١٥٥١٩٤١٤٥مالک

٩٥٠٩٠٢٢٥/ م

قاسم آباد حجاب ٤ غرب�
طبقه اول ١۵٠مترى 
لوکس مجتمع پاژ ١۵

نوساز فول عایق کف و دیوار 
معاوضه با آپارتمان یا زمين تا 

۵٠٠م در هاشميه
مترى ٢,٣۵٠م مقطوع ٣۵٠م

مالک
٠٩١٥٥١٩٤١٤٥

٩٥٠٩٠٢٢٨/ م

 فروش �: قطعه باغ 
 به متراژ ١٠٠٠متر از مجموع 

یک باغ ۵۴٠٠ مترى داراى 
درختان ميوه ١٠ ساله و سند 
ملک کلی واقع در جاده قدیم 

قوچان نرسيده به روستاى 
اسماعيل آباد مترى ١٧٠
٠٩١٥١١٥٣٦٢٥

٩٥٠٨٩٦٠٨/ م

فروش �ا معاوضه
 شاند�ز گراخ:

زیربنا  متر   ١۵٠ زمين  متر   ۴٢٠
دوبلکس ، لوکس ، صفر ، دوربين 
هوشمند  برق  سيستم   ، دزدگير 
برقی  درب   ، برکه   ، استخر،آبنما 
قفل ها ضدسرقت ،محوطه سازى شده
و نورپردازى،پنجره ها کرکره روالپ

٩٥٠٩١٨٣٦/ ل٠٩١٥٩٨٠١٧٩١

سه راه فردوس�
 بوستان

بنا  متر   ٩٠  - ویال  باغ  متر   ٧٠٠
شيک - محوطه سازى شده - آب 
باربيکيو  آالچيق  استخر   ، برق   ،
شده  کارى  چمن  آبنما،   ، آبشار   ،
دزدگير،  و  مداربسته  دوربين   ،

انبارى ٢١ متر
٠٩١٥١٥٩٩٠٥٤

٩٥٠٨٦٣٣٢/ ف

 ده غيب�-٤٠٠٠مترباغ
انواع درخت ميوه۶٠متر مسکونی٢اینچ

 آب دائم ،استخر، فروش یامعاوضه
٣٣٩٢٦٦٣٦-٠٩١٥٥٠٣٥٤٢٠ 

٩٥٠٨٩٨٦٤/ ق

گلبهار  
 باغ ویالیی ٣٠٠٠متر دوردیوار 

استخر، آب چاه فی ١۴٠م
٩٥٠١٢٤٤٨/ م٠٩١٥٦١١١٢٩٨ 

٩٥٠٩٠٥٥١/ ب

 باغ ١٠٣٣متر8
 با درختان ٩ساله ميوه یک 

ساعت آب مدار، استخر، آالچيق، 
آبشار، باربيکيو، کف سنگ، 
دوردیوار سنگ، بلوار توس

 بعد از دوست آباد ۴٣ خيابان 
بوستان انتهاى خيابان سپيد
٠٩٣٩٤٩٩٢٨٩٣ 

٠٩١٥٢٢٩٥١٢٣

٩٥٠٨٩٨٠٧/ ق

قبل از چهچهه
اراضی خان سعادت ١٢٠٠متر ملکی 

با  سند دوردیواردرختان١٠ساله سيستم 
٠٩١٥٤١٢٦١٤٦قطره اى۶٨م

باغ فروش�
زشک جاده تلکابين 

١٠٠٠ متر سند 
ششدانگ ٢ ممر 

چشم انداز بسيار زیبا
٠٩٣٧٩٧١٥١٤١

٩٥٠٧٨١٩٦/ ف

فروش� دررود
باغی ویالیی با تمام امکانات و سند 

رسمی در منطقه سرسبز و آرام
٠٩١٥١٥٤٢٢٦١

٩٥٠٩٢٢٥٣/ ش

باغ و�ال ٥٠٠متر 
سند  بنا  ۶٠متر  امتيازات  کليه  با   
گلهاى  شهر  باغ  در  واقع  شش دانگ 

٠٩١٥٦٥٣٢٣٨٠ شاندیز٣۵٠م
٩٥٠٨٩٩٧٢/ ب

بلوار شاهنامه- شاهنامه ٧٦ 
قطعات ٨٠٠ و ١۵٠٠ مترى با کليه 

امتيازات ٠٩١٥١٠٠٠١٣٨
٠٩١٥٣١٥١٢٧٣

٩٥٠٩١٢٠٤/ ف

باغچه١٠م
۴٠٠متر داخل مجتمع(تعدادمحدود)

٩٥٠٥٢٧٩٩/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

٩٥٠٨١٣٣٨/ ف

امال� و پيمان�ار8
 دهقان�

خرید و فروش و پيمانکارى، 
باغ، ویال، زمين، گلخانه 

محدوده جاده بازمرگان، 
رضویه، عسگریه، شيرحصار، 

حلواشکرى و چهارفصل
٠٩١٥١١٧٢٧٦٠

�اهو - دولت آباد 
خرید و فروش - کليه ارگانها 
َملکی ٠٩١٥٣١٧٨٣٧١

٩٤٤٢٩٤٨٠/ ش

حاشيه جاده مشهد چناران
٨٠٠ متر و ٩۵٠ مترى،داخل مجتمع 
دور دیوار آب برق گاز فروش یا معاوضه
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥-٣٥٠٢٥٨٥٥

٩٥٠٧٩٨٩٩/ ل

ابرده
ویال ۵۵٠ متر  سند ۶دانگ - ٢٨٠م

٠٩٣٦٠٨٦٨٤٧٢
٩٥٠٩٢٢٠٢/ پ

٦٠٠ متر باغ دور د�وار 
١٠٠ متر بنا استخر فضاسازى 

فی ٢٠٠ م
٠٩١٥٨٩٠٧٣٩٠

٩٥٠٨٤٥٨٥/ ف

فروش �ا معاوضه
باغ ٢٠٠٠ مترى دور دیوار 

خانه و استخر درخت ٨ ساله 
دو ساعت آب چاه موتور واقع 

در جاده کالت معاوضه با 
ویالیی ٢۵٠ مترى 

در قاسم آباد
٠٩١٥٣١٢٤٣٣٩

٩٥٠٩٠٥٠٢/ ف

 باغ و�ال8 فروش�
٢٠٠٠متر قبل از ٣ راه فردوسی 

شهرک گلستان 
آب،برق، تلفن و گاز 

(در شرف وصل) 
استخر، محوطه، ١٢٠متر زیربنا
 ٢خواب مناسب براى باغ سرا

 مسير آسفالت فی مترى ٧٠٠تومان
معاوضه با ملک تجارى

٩٥٠٨٦٤٠٥/ ق٠٩١٥١١٦٤٥٥١

٦٠٠ متر باغ 
واقع در شاندیز با مبلغ ٣٩ م 
٠٩١٥٥٠٣٨٤٩٣

٩٥٠٨٥٩١٣/ ف

 باغ فروش�
 ١١٠٠متر

 ٨٠ اصله درختان 
ميوه٧تا٨ساله
 آب برق گاز 

۶٠متر بنا استخر 
آب مدار سندملکی

 ابتداى بلوار شاهنامه
فی٣٢٠م

٠٩١٥١١٥٣٧٣٠ 
٩٥٠٨٦١٩٨/ ق

باغ و�ال
١٢٠٠ مترى و ١۶٠٠ مترى با 

کليه امکانات فروش یا معاوضه با 
ماشين ٠٩٠١٣٢٦٣٠٤٠

٩٥٠٨٥٩١٢/ ف

فروش استثنا��
باغچه با تمام امکانات

قيمت زمين خام+هزینه ها
١۶٠٠ متر دور دیوار
آب لوله کشی و مدار

نگهبانی+استخر
مترى ٨٠هزار تومان

معاوضه با خودرو
٠٩١٥٧٧٧٧٨٥٣

٩٥٠٨٣٨٥٧/ ق

جاده طرقبه 
ویال بسيار خوش منظره و خوش 

آب و هوا نزدیک به کوه و رودخانه 
بعد از حصار گلستان ماینات 

فاصله از مشهد ٢٠ دقيقه سند 
ششدانگ ٢٣٠ م نقدى یا معاوضه 

با آپارتمان سنددار

٠٩١٥٢٠٢٨٥٠٠
٩٥٠٨٩٩٢٤/ ف

 باغ،و�ال
 فروش استثنایی باغ فوق لوکس 

داخل مجموعه(درود)
٩٥٠٧٤٢٥٨/ ق ٠٩٣٦٦٣٣٤٢٤٤

 جاده سنتو 
باغچه ٥٠٠متر8 
 نقد و اقساط ٢٠ ميليون 

٩٥٠١٩٤٢٧/ م٠٩١٥٣١١٧٧٠٤ 

آرامگاه فردوس�
قطعه هاى ١٠٠٠ مترى ملکی 

 نهال ۴ساله با آب نقد و اقساط ٢۵ م
٠٩٣٥٥١٦٥٨٦٥بهلول

٩٥٠٨١٢٦٨/ ف

٣٥٠٠متر باغ ٦دانگ
پشت کمربندى طرقبه

 مترى ٧٠٠
٠٩١٥١١٤١٩٤٠ 

٩٥٠٨٩٦٦٢/ ق

باغ و�ال سيدان 
شهرک ویالیی گوهر دشت 
٨۵٠متر ۵۵متربنا صفر 
استخر، خانه سرایدارى  

سهم آب، برق
 درختان ميوه ١٢ ساله 

٠٩١٥٥١٥٢٥٤٦
٩٥٠٨٧١٢٧/ ف

فروش فور8 و�ال
حدود ٢ هزار متر،دور دیوار 

۵٠  متر حاشيه جاده
 ١۵٠ متر بنا در دو طبقه مجزا 
چشم انداز به رودخانه،داراى 
استخر و تمام امکانات رفاهی 

معاوضه طرقبه یيالقات ازغد
٠٩١٥٨٢٣٧٣٧٠

٩٥٠٧٥٥٣٦/ ل

به تعداد8 خانم �ارآموز
جهت کار در آژانس هواپيمایی

 نيازمندیم فلکه آب
٠٩١٥٢٠٠٠٠٢٣

٩٥٠٩٢٤٠٣/ ف

جاده سنتو پيچ ساغروان 
فروش باغ ویال یا معاوضه با ملک

٠٩٩٠٣٥٨٥٤٥٠
٩٥٠٦١٩٠٥/ ق

طرقبه شاند�ز
بورس باغ ویالى لوکس

 ١۴٠ م به باال
اصغرى    ٠٩١٥٤٤٤٤٠٠٣

٩٤٣٨٤١٤٨/ ل

باغ ٨٠٠ متر8 جاده �اهو 
١٠٠ عدد درخت ٢٠٠٠ گل 

آبيارى قطره اى آب و برق
٠٩٣٦٤٦٦٤١٥٦

٩٥٠٧٩٧٩٩/ ف

٩٥٠٩٠٣٧٨/ ف

١٧ شهر�ور 
مجتمع تجار8 آ�سون 

 یک باب مغازه ١٢ مترى طبقه ٣+ 
 ٠٩١٥١١٣٥٣٥٩

خيابان عباد8 
ابتداى خيابان شهيد استکی 
٣٠٠متر سوله، ششدانگ با 
پایان کار  کاربرى تجارى، یک 

دربند مغازه بدون تجارى 
 ٠٩١٥٣١٣٨٠٤٤

٣٧٣١٩٣٣٢
٩٥٠٩١٤٩٣/ ف

فروش
 رهن و اجاره

٢۴٠متر طبقه منهاى یک 
با آسانسور مناسب براى 

حرفه هاى پزشکی- دفاتر 
فنی و مهندسی و شرکت ها

٠٩١٥٣١٦٤٨١٤
٩٥٠٩١٤٥٠/ م

مل: حاشيه معلم 
تمام تجارتی فروشی 
٠٩١٥٢٦٦٦٦٧٦

٩٥٠٩١٦٩٣/ ف

خيابان راهنما�� فروش� 
سرقفلی مغازه ۴٠متر 

١٢متر بالکن 
٣٨٤٤٥٧٦٢

٩٥٠٩٢٤١٤/ ف

فروش �ا معاوضه
مجتمع ٩واحدى با 

موقعيت ادارى و تجارى 
واقع دربلوار آزادى 

بين ١۶ و ١٨ کنار فضاى 
سبز ميدان استقالل در 
حال ساخت یکجا بفروش 
یا معاوضه با ملک مرغوب 

ميشود. 
٠٩١٥٣١٥٢٣٠١

٩٥٠٧٠٨٨٧/ ق

مغازه فروش� ٣٠ متر 
تجار8 حاشيه پيروز8  

٠٩١٥٦٩٢٤٦٤٠
٩٥٠٥٧٩٤٣/ ف

خر�د و فروش باغ و و�ال

خر�د و فروش تجار8
و ادار8

معاوضه

٩٤٤٩٧٧٨٩/ ب
٩٥٠٩٢٦٦٥/ ق

باغ ١٠٫٠٠٠ مترمربع 
دور دیوار استخر بزرگ و مهندسی ساز خانه همراه با تراس 
روبه استخر ١٢٠٠درخت متنوع ميوه ۴ ساله در منطقه امن

 و خوش آب و هوا ١۵ کيلومترى قبل سدکارده 
 داراى سند ملکی منگوله دار فی ۵٨٠م 

٠٩١٥٣٠٠٦٠٠١
٩٥٠٨٥٦٨٢/ ف


