
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٤٠

احمدآباد- باب< 
یک واحد آپارتمان 

١٧٠متر،صفر
 فول امکانات 

٠٩١٥٣١٤٤٤٧٦
٩٥٢٩٤٥٢٧/ ف

جالل ٥٨
١۵٢ متر ، نوساز 

فول امکانات 
فی ۴٢۵ م

٠٩١٥٣١٦٩٨٠٠
٩٥٢٩٧١٢٥/ ل

 �فروش فور
فارغ التحصيالن ، ١۵٠متر 

طبقه ۴ ، صفر، زیرقيمت 
٣٥٠١٩٤١٦-٠٩١٥٧٠٦٤٩٤٠

٩٥٢٩٤٦٠٢/ ف

اواسط سامانيه
٢٠٠ متر تک واحد صفر

 ٢ پارکينگ ٢ انبارى 
در سند شمالی بدون واسطه

 فی مترى ۶,۵٠٠ م
٠٩٠٣٨٥٣٧٨٢٣

٩٥٢٩٧٠٧٩/ ف

سجاد
خرید و فروش
VIP آپارتمان

 ٢۵٠ متر به باال
٠٩١٥٥١٧١٦٧٠

٩٥٢٣٧٠٢٨/ ف

صارم�
١۶۵متر -دونبش 

١٠متر تراس 
روبه فضاى سبز
 مجموعه آبی  

نارون ٠٩١٥٥١١٤٩٠٧
٩٥٢٩٥٤٠٩/ پ

احمدآباد 
سه خواب ، صفر ، فول ، فروش و 
تهاتر با آپارتمان کوچکتر بی واسطه 

٩٥٢٩٦٨٧٨/ ف٠٩١٥٨٠٠٨٨٤٠

صياد- استثنا��
١٧۶ متر صفر فول امکانات

 بی واسطه ٣٧٠ م 
٠٩١٥١١٧١٧٥١

٩٥٢٩٠٩١٢/ ف

فارغ التحصيالن
١۶۵متر طبقه دوم فول فروش 
مترى ٢,٩٠٠ معاوضه باویالیی

٠٩١٥٣٠٣٠٥٧٧-٣٦٠٤٢٠٣٠
٩٥٢٩٧١٢٩/ ق

فرامرز - مهد� - ٢٠٠متر
فول امکانات مترى ٣,۶٠٠م معاوضه 

با آپارتمان تا ٢۵٠م بی واسطه 
٠٩١٥٣١٤٨٢٩٩

٩٥٢٩٧٠٤٤/ ف

آپارتمان سه خوابه 
فول امکانات واقع در مطهرى جنوبی
 فی ۴۶٠ م ساعت تماس ١٠ الی ٢١

٩٥٢٩٧٥٣٣/ م٠٩١٥٥١٠٧٧٢٦

مدرس ٥
١٨٠متر،زیباترین کار
 منطقه جنوبی،۴واحدى

گرگانی ٣٨٨٤٠٨٠٠
٩٥٢٩٧١٩٣/ پ

ميدان جانباز
ميالد شمالی ١۶ (ثمانه ١۵) 

١۵٧ متر ٣ خوابه خوش 
نقشه طبقه ٣ چهار واحدى 

منطقه عالی مسکونی
 ٣٨٦٤٠٠١٦

٠٩١٥٣١٤٦٢٥٣
٩٥٢٩٦٩٦٣/ ف

3وهسنگ� 
سه خواب با آسانسور 

چند سال ساخت فروش بی واسطه
٩٥٢٩٦٨٨٣/ ف٠٩١٥٨٠٠٨٨٤٠

اوا�ل هاشميه 
نبش    ٢- صفر  واحدى  تک  متر   ٢٢٠
خوش نقشه - بدون واسطه فی مترى 

۶,۶٠٠٠٩٠٣٨٥٣٧٨٢٣ م 
٩٥٢٩٧٠٤٥/ ف

صارم� ٣٨
واحدى،  تک  خوابه،   ٣ متر،   ١۶٠  

طبقه ٢، فقط ٣۵٠ م ( هيراد)
٩٥٢٩٥٨٠٩/ ب٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠-٣٨٧٠٤٧٢٤ 

سجاد-سوپرلو3س
٣١٠ متر ،طبقات باال

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٧ َملک
٩٥٢٩٧٩٢٣/ ف

آپارتمان لو3س 
٨ سال ١۶٨متر آسانسور دار 

ملک آباد قدس (بدون واسطه ) 
٩٥٢٨٧٦١١/ ر٠٩٣٧٧٦٠٦٣٥٧

گلشن-پنت هوس
٣٧٠متر،۴خواب،٢تراس،شمالی و 

جنوبی،فول،و٣پارکينگ،فی ۵/٣
گرگانی ٣٨٨١٨٤١٢

٩٥٢٩٧٣٥٥/ پ

حMيم نظام�
یک سال ساخت ١٨٠مترى فول٣ خوابه

٠٩١٥٣٠٧٤٢٧٤ ٣مستر
٠٩٣٠٧١٧٠٦٣٥

٩٥٢٨٦٧٢٤/ م

 اوا�ل هاشميه 
 ١۵٠متر، نوساز ۴۵٠م 

نقد یا معاوضه، بی واسطه 
٩٥٢٩٥٦٢١/ ب٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦ 

اوا�ل هاشميه 
١۵۵ مترى، تک واحدى ،خوش نقشه 

بازسازى جنوبی، بی واسطه ۴۴٠م 
٩٥٢٩٧١٨٢/ پ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

آپارتمان ١٦٠متر� شما را 
محدوده وکيل آباد خریداریم 

٠٩١٥٣١٦٤٠٢٣
مهندس نادرى

٩٥٢٩٤٠٤٠/ ق

 فروش فور� هنرستان
 ١۵٠متر- فول یا معاوضه
 با واحد کوچکتر -۴٩٠م

٠٩٣٨٤٦٩٧٨٨٧ فالح 
٩٥٢٩٢٨٧٢/ ق

باهنر 
و  متریال  آپارتمان،  متر   ٢٠٠
سبز  فضاى  روبه  عالی  موقعيت 

 ٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥بی واسطه
٩٥٢٩٢٥١٥/ ب

�فروش فور
فول   ۴ طبقه  متر   ١۵۵ آپارتمان 
امکانات بدون واسطه خریدار واقعی 

٠٩١٥٨٧٩٩٩٤٠فی ۴٢٠ م
٩٥٢٩٦٠٤٨/ ل

 باهنر 
 ١۶۵متر ، بی واسطه 
٠٩١٥٨٢٠٠١٢١ 

٩٥٢٩٢٠٠٩/ ب

سيدرض� ٥١
١۵٣ متر،طبقه چهارم با آسانسور 

۴١٠ م ، بی واسطه - شایسته
٠٩١٥٣٢٢٥٧٢٥-٣٦٠٩٦٤٧٥

٩٥٢٩٤٩٥٧/ ل

امامت ٦٤
١۶٠ متر متریال اروپایی نما 

کالسيک لوکس بدون واسطه 
٠٩١٥٠٠٧٩٠٠٦

٩٥٢٩٧٦٦٧/ ف

دانشجو ١٦٠ متر 
آپارتمان ده واحدى صفر فول 

معاوضه با آپارتمان کوچکتر 
٩٥٢٩٦٧٥١/ ر٠٩١٥٩٠٣٢٤١٦

فرامرز ١٥٠متر رسالت
بازسازى  ١٢سال  ۴طبقه  اول  طبقه 
کامل فروشنده واقعی بی واسطه- راد

٩٥٢٤١٤٧٥/ د
٠٩٠٣٤٣٥٦٤٣٨ -٣٧٦٤٧١١٦

٩٥٢٩٣٨٥١/ ف

رضاشهر - فرخ� ١٧
آپارتمان ٣خوابه آسانسور پکيج 

١۵٠ متر طبقه سوم بی واسطه
٠٩١٥٣١٥٨٧٥١

 اوا�ل هنرستان
 سازه برتر منطقه

سوپر لوکس ١۵٠ متر 
٣ خوابه صفر، فول امکانات
 پالن مهندسی، متریال روز

 بازدید= خرید 
 ٠٩١٥٠٠٩١٥٦٥

٩٥٢٩٥٨٣٨/ بپوررضا 

آپارتمان صفر فول 
امMانات- دانش آموز ٢و٤ 

به فروش می رسد
٩٥٢٩٤٠٥١/ ق٣٦٠٣٩٩٢٨

سجاد
١۵٠-٢٠٠-٣٢٠متر فوق شيک 

اکبرى     ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١
٩٥٢٤٨٦٦١/ ق

مدرس
سروش 

٣ خواب صفر
به قيمت رسيده 

بدون مشابه 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧

٩٥٢٩٦٥٥٨/ بمداح- کریم پور

اوا�ل سروش 
١۵۵متر آپارتمان صفر، فول 

متریال عالی، بسيار شيک ۶۵٠م 
بی واسطه ٠٩١٥٠٠١٣٩٧٢

٩٥٢٩٧١٠٠/ ف

اوا�ل هاشميه 
 ٣٣٠متر ۴خوابه 
نشيمن خصوصی
 با ۴٠متر تراس

 فوق لوکس ٢ پارکينگ
 بی واسطه 

قبوليان ٠٩١٥١٠٠٤٩٤٠ 
٩٥٢٩٧٦٣٥/ ب

خر�دار�م
آپارتمان تا یک ميليارد 

١٧٠متر تا ٢۵٠متر 
مغازه مجتمع تابان طبقه ١- 

۶٧,۵ + ٣۵٠ م نقد 
٠٩١٥٣١٣٦٧٦١

٩٥٢٩١٩٦٤/ ق

فرهنگ سروش 
١٦٠متر فول شي< 

قيمت ۵١٠م بی واسطه
٩٥٢٩٧٨٠٥/ ق٠٩١٥٩١٦٥٠١٢

آزادشهر 
ز�باشهر 

٣ خواب 
تکرار نشدنی صفر 

٠٩١٥٢٠٧٧٧٢٠
٩٥٢٩٦٥٦٣/ بمداح- کرمانی

اوا�ل باهنر
بسيار  صفر  واحدى  تک  متر   ١٨۵
مترى  فی  واسطه  بدون  جنوبی  شيک 

۶,١٠٠٠٩٠٣٨٥٣٧٨٢٣ م 
٩٥٢٩٧٠٣٨/ ف

٩٥٢٩٤٠٣٦/ ق

حMيم نظام�
١۶٠متر، تک واحدى، بازسازى 

شده، زیرفی، معاوضه با آپارتمان
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

خر�دار �< واحد آپارتمان 
�٢٠٠ تا ٢٥٠ متر

٨٠٠م نقد + ١ ميليارد معاوضه
٠٩٠٣١١١٨٠٩٠

٩٥٢٩٧٥٢٤/ ف

احمدآباد -عدالت 
٢٢٠متر، چهارخوابه، تک واحدى، طبقه 
دوم، بدون آسانسور ١۵ سال ساخت 

٩٥٢٩٧٢٤٣/ ف٠٩١٥١١٣٥٢٣٨

فرهاد 
١۵٠متر، ٣خواب، فول

 بدون واسطه، فی مترى ۶م 
٠٩١٥٣٢٢٣٥٤٤-٣٧٦٠٢٢٦٠

٩٥٢٩٧٤٣٢/ ف

گلشن ٢٧٥متر
صفر دونبش ٣و۴ خواب سرما و گرما 

مينی چيلر فول- فروش معاوضه
١,۶۵٠ميليارد -٣٨٨١٨٤١٢

٩٥٢٩٧٣٠٥/ پ

باهنر 
 ١٩٠متر مستر البی تراس فول

٩٥٢٨٥١٩٩/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

سجاد ١٨٠متر 
١٠ سال ساخت، بازسازى 
بسيار شيک، بدون واسطه 

٠٩١٥٤٠٣٠٠١٦
٩٥٢٩١٩٧٤/ ق

سجاد-آپارتمان طبقه دوم 
 متراژ ١۵۴-سه خواب-بازسازى 
کامل-از ساختمان ۶ واحدى-مينا

 تلفن:٠٩١٥٣١١٦١١٣
٩٥٢٩٧٧٧٥/ م

اوا�ل فرامرز عباس� 
 آپارتمان ١٩٠متر طبقه پنجم آسانسور

 ٧ سال ساخت فول فی ۶۵٠م 
 ٠٩١٥٣٥٩٠٠٧٦بی واسطه 

٩٥٢٩٦٥٨٨/ م

فرهنگ-سيدمرتض�
١۶٠و١٧٠مترى،فول امکانات

فی۵٧۵ و ۶٣٠م
گرگانی ٣٨٨٤٠٨٠٠

٩٥٢٩٧١٧٥/ پ

١٥٠ متر با هنر
٣ سال ساخت فی ۶۶۵ م - ١٨٠ 
متر صفر فول امکانات فی ١,١٧٠ 

٠٩١٥٨٨٣٧٣٠٣ميليارد
٩٥٢٩٧٠٠٧/ ف

بهمن- فروش و�ژه
۵٧متر- ١خواب- مرتب 

امتيازات کامل تماس٩الی٢١
٣٢٥٠٤٠١١-٠٩٣٠٧٣٢١٩٩٦

٩٥٢٩٥٠٠٦/ ق

قاسم آباد اماميه ٦٤ 
١۵٠ متر زمين ١٨٠ متر زیربنا 
در دو طبقه فروشی فی ٣۴٠م

٠٩١٥٦٤١٣١٤٧
٩٥٢٩٦٨٦٢/ ف

هاشميه ١٢
زمين ۴۵٠ متر، زیربنا ۶٠٠ متر،
فی ٣ ميليارد،  فروش معاوضه

٣٨٨١٨٤١٢گرگانی
٩٥٢٩٧٤١١/ پ

بلوار فردوس� (ثمانه)  
٢۴٢متر تراکم زیاد ٢,۵ طبقه 

بنا شرایط پرداخت خوب
٠٩٣٦٥٩٠١٨٩١

٩٥٢٩٧٨٦٣/ ق

مدرس ٨ جنت ٧ 
پالک ٢٠ روبه روى بانک کشاورزى
 ٣ دانگ از ۶ دانگ به فروش

 می رسد فورى ٠٩١٥٥٠٠١٤٨٩
٩٥٢٩٧٢٦٠/ ف

ميدان شهدا
 صاحب  الزمان ٢٦ 
منزل کلنگی با ٢۵٠ متر زمين 

٩٥٢٧٨٩٩٤/ ف٠٩١٥٠٦٠١٧٨٧

اوا�ل الدن 
٢٣٠ متر زمين
 ۴٠٠ متر بنا 

٣ واحد قابل سکونت 
بی واسطه 

 ٠٩٣٥١٠٥٩٠٠٧
٩٥٢٩٦٥٧٥/ بوزین زاده

سيدرض� 
٢۵٠ متر بازسازى کامل 

٣خواب+ سوئيت  فرزان 
٠٩١٥٢٠٠٤٠٠٥-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٣٧٠٧/ ف

اوا�ل دانش آموز
۵١٠ متر زمين،٣۵٠متر 

زیربنا،نماسنگ،شمالی
حاشيه ١٧متر،فی 

٢/٣٠٠ميليارد 
 بی واسطه

٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣
٩٥٢٩٧٧٨٧/ پ

منزل و�ال��
واقع در هفت تير ۴٧۵ متر زمين 

٧٠٠ متر زیربنا شمالی ،کلنگی
٠٩١٥٣٣٨٠٤٠١

٩٥٢٩٥٩٣٦/ ل

گلشن 
هفت تير 

۴۴۴ متر تراکم متوسط 
معاوضه و تهاتر 

٠٩١٥٥١٤٨١٦٧
٩٥٢٩٦٥٥٩/ ب

�< خانه و�ال�� 
به متراژ ٢٠٨ متر داراى 

١۶٠ متر بنا و پروانه دو طبقه 
مازاد مجموع ۵ طبقه و ۶٨۵ 

متر پروانه تسویه شده زمين 
۴۵٠ م پروانه ١۵٠م 

تلفن   ٠٩١٥٥١٢٤٦٢٥
٩٥٢٩٧٤٥٤/ ق

ا3از�ون فMور� - نسترن
ویالیی ٣٨۵ متر شمالی تراکم متوسط 
قابل سکونت ١,١٠٠ ميليارد مقطوع 

٠٩١٥٥١٠٨٢٩٣نقدى
٩٥٢٩٧٠٧٥/ ف

به سرما�ه گذار 
مسMن 

نيازمندیم آورده ٣,۵ تا 
۴ ميليارد سود ١٠٠%
٠٩١٥٢٥٠٠٥١١

٩٥٢٩٥٦٥١/ ف

بلوار سجاد
�قابل توجه مرا3ز ادار

 ٨۵٠ متر زیربنا١٣ اتاق (بدون 
واسطه) ٠٩١٥٦٢١٢٤١٨

٩٥٢٩٧٣٢٣/ ف

معلم ٢١- معاد 
١٢۵ متر ٣ طبقه بنا موقعيت استثنایی

 فروش فورى     مهندس فرزان 
٠٩١٥٩٠٠٠١٠٣-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٣٧٠١/ ف

٩٥٢٩٧١٨٦/ ق

و�ال�� چاهش< 
٣۶٠ متر سند ششدانگ ١٢٠ متر بنا 

داراى انشعاب آب برق و گاز و تلفن
٠٩١٥٩٠١٩٦٢٥

و�الشهر(امام رضا٢)
٣۵٧ متر زمين، ٨٨ متر بنا

 سند ملک ۶ دانگ، آب، برق، گاز  
٩٥٢٩٦٧١١/ ر٠٩١٥٥٠١١٣١٨

 امامت
 � فروش فور

 ویالیی ١٧٠مترى 
تراکم زیاد ، بنا دوبلکس 

نقد و معاوضه 
٠٩١٥٥١٠٦٣٣٥ 

٩٥٢٩٥٦٤٧/ بمداح - احمدى

هاشميه-هنرستان
٢۵٠ و۵٠٠مترى 

تراکم زیاد
 بدون واسطه

 تهرانی
 ٠٩١٥٢٠٤٨٠١٥
٠٩١٥٢٠٠٠٠٧١

٩٥٢٩٧٣٤٥/ پ

خيابان امام رضا
بازار بلور خانه کلنگی ١۶۵ متر 

زمين شمالی ماشين رو
٠٩١٢١٩٦٣٤٩٢

٩٥٢٩٦٨٣٣/ ف

شهرt طالقان� 
زمين ١٢۵متربنا حدودا٢٠٠متر 
در٣طبقه ٣واحد مستقل۶٠متر 
حياط ٣۵٠م ٠٩١٥٥١٢٧٢٤٥

٩٥٢٩٦٧٧١/ ق

حافظ
١٢۵ متر زمين،١۵٠ متر بنا، ترکی 

ساز،سراميک، MDF، بی واسطه
٠٩١٥٢٠٢١٠٠٥

٩٥٢٩٧٢٩٧/ پ

فروش فور� 3الهدوز٣٠
ویالیی ، ٢١٨ متر ، همکف  ،دوطبقه 

  ٠٩٣٦٨٠٢٢٠٢٧بی واسطه
٣٧٢٤١٥١٥

٩٥٢٩٦٨٤٦/ ق

خيام جنوب� ٢٨ 
پشت حاشيه قطعه دوم 

٢۶٠ متر تراکم زیاد
 داراى ٣٢٠ متر بنا 

بازسازى شده 

٠٩١٥١٠٣٨١٤٨
٩٥٢٩٧٢٢٩/ ف

 مل< آباد - گو�ا
 ٢۵٠ متر ویالیی جنوبی، فروش نقدى 
یا معاوضه با ٢ آپارتمان صفر بی واسطه

فرمانيه     ٠٩١٥٩٥٩٩٣٠٠ 
٩٥٢٩٧٤٦٠/ ب

 �حاشيه صدمتر
(رسالت)

فروش خانه با نانوایی
١۵٠متر مغازه همکف

با جواز، دو ممر، آپارتمان
٢۵٠متر بنا، سند ملکی

٠٩١٥٢٠٠٠٣١٦
٢۵٠متر زیربنا

٩٥٢٩٥٨٥٩/ ق

٩٥٢٩٣٢٨١/ م

 حاشيه فردوس�
و�ال�� ٣٦٠ متر دو ممر٣ طبقه بنا

 

عاقبتی ٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠ 

سناباد
حاشيه سلمان فارس� ١

دوممر- ٣٧٠متر- ٧٢متر تجارى 
گالرى-  مسکونی-  جهت  دائم 
بيمه- پست- مدرسه- درمانگاه- 

غذایی- نقدى - تهاترى
٠٩١٥١١١٧٢٨٨
٠٩١٥٥١٧٩٥٢٥

٩٥٢٩٦٥٨٣/ م٠٩١٥١١١٥٩٤٩

3الهدوز ٢٧ 
تورج ١١ پالک ١٧  

٣٣٠مترجنوبی، تراکم متوسط، 
فی ٩۵٠م ٠٩١٥٥١٧٩٠٠٢

٩٥٢٩٤٦١٧/ ف

�و�ال��-صيادشيراز
تراکم  زیربنا  ١۴٠متر  ٢۵٠متر   
 ٧٨٠ فی  ١۶مترى  ميالن  متوسط 

 ٠٩١٥٠٠٢٢٩١٥معاوضه+ نقد
٩٥٢٩٦٧٤٨/ م

سجاد - حاشيه بهار
٢نبش ایده آل براى ساخت 

بی واسطه - آرميتاژ
٠٩١٥٨٩٣٠٩٥٥-٣٧٦٦٦٤٢١

٩٥٢٩٥١٩٠/ ف

گلبهار- منزل و�ال��
 ٢٠٠مترزمين ١٠٠مترزیربنا تکميل 
نوساز فی ٢١۵م- فاطمی١٨پالک١٣

٠٩١٥٣١٩٨٢١٤
٩٥٢٨٢٨٤٩/ ق

سيد رض� 
١٢۵ متر، متوسط ، سه دانگ  
دوطبقه ، دو واحد ، معاوضه  

٠٩١٥٣٠٥٦٢٧٩بی واسطه
٩٥٢٩٧٦٤٦/ ق٣٨٦٧٢٤٩٢

با هنر- ٢٥٠ متر   
دونبش،  تراکم متوسط،  نصف آپارتمان

 لوکس+ نصف پول نقد ( معاوضه )
حيدرى    ٠٩٠١١٢١١١٠٥

٩٥٢٩٥٨٦٥/ ب

مل< آباد -گو�ا
٢۵٠ متر تراکم متوسط

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک
٩٥٢٩٧٩١٨/ ف

احمدآباد 
اکازیون ویالیی کلنگی

معينی ٠٩١٥٧٠٨٩٠٠٢
٩٥٢٩٦٢٨٧/ پ

امامت 
مدرس
سروش 

٢۵٠ مترى به قيمت رسيده 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧

٩٥٢٩٦٥٦٠/ بمداح- کریم پور

 منزل 
و�ال��

 به مساحت ۵۶٠متر
 واقع در خيابان ابن سيناى

شرقی نبش زنبق 
داراى زیربناى ۴٧٠متر
دوبلکس و امکانات کامل

 به قيمت مترى ١٠م
٠٩١٢٨١٩٣٥٢٠ 

٩٥٢٩٦٣٣٥/ م

ابوطالب٥٠، دو طبقه
٩٨مترزمين،١۵٠متربنا، دوخواب 
شيک، سنددار، فی:٢۵٠ميليون 

٠٩٣٥٧٩٩٠٤٣٧
٩٥٢٩٦٦٩٣/ ق

٣٠ �سرافراز ٢- پيروز
زمين ١٢٠متر- بنا ١١٠ متر 

عرض ۶متر- ٣٢٠م
٣٨٨١٦٦٦٠-٠٩١٥٩٢٣٧٣٨٣

٩٥٢٩٦٩٥١/ ق

شقا�ق ١١ 3وهستان� ١/١
۶٠ مترى ، فی ۵٨ م 

قولنامه اى- بدون واسطه
٩٥٢٩٦٧٩٤/ پ٠٩٣٠١٦٥٧٦٥٦

به موارد فروش 
شماسر�عا

نيازمند و خریداریم
ویالیی،آپارتمان،زمين وتجارى

 در قاسم آباد
فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 
٩٥٢٧٩٨٨٠/ پ٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧

صياد ٥٤ 
دو منزل ویالیی ١٨۵ مترى و 
٨۵ مترى با دو سند ششدانگ 
یا  رسد  می  فروش  به  ملکی 
ویالیی  و  آپارتمان  با  معاوضه 
در کالهدوز و موسوى قوچانی 

به عالوه ٢٠٠ م پول نقد 
٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

٩٥٢٩٠٢٩١/ م٣٧٢٨١٧٣٥

خر�د و فروش خانه

٩٥١٨٣٠٢٣/ م


