
٤١
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦

 هاشميه 
 ٢۵٠متر تراکم زیاد 
موقعيت بسيارعالی 

مناسب سکونت و ساخت 
بی واسطه

قياسی ٠٩٣٦١٧١٧١١٠
٩٥٣٠٧٢٩١/ ب

٧تير٢٩
١٠۵متر ٨٠متربنا سند۶دانگ 

٢٠٠م معاوضه با آپارتمان تا١۶٠م 
٠٩٠٣٦٣٥١٠٧٣بيواسطه

٩٥٣٠٦٥٧٠/ ق

٩٥٣٠٦٠٨٠/ پ

 �٢٥٠ متر
سر�عا خر�دار�م 

    ٣٦٠٤٢٦١٠
٠٩١٥٩٢٨٨٩٨٨ سعيد تهرانی 

لطفا بدون واسطه- فقط سيدرضی 
و دانشجو و امامت با هر تراکم 

و قدمت ساختی سریعا خریداریم 
اگر فروشنده واقعی هستيد  

فقط تماس 

خيابان امام رضا
بازار بلور خانه کلنگی ١۶۵ متر 

زمين شمالی ماشين رو
٠٩١٢١٩٦٣٤٩٢

٩٥٢٩٦٨٣٣/ ف

و�ال��
� ٢٥٠ و ٥٠٠ متر

تراکم زیاد جهت 
معاوضه با آپارتمان صفر 

نيازمندیم
٠٩١٥٢١٤٥٩٧٩

٩٥٣٠٦٦٩٤/ ل

 �خر�دار ٢٥٠ متر
تراکم زیاد در امامت و بلوار معلم

 لطفا مالکين تماس بگيرید 
٩٥٣٠٦٥٥٨/ م٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

سجاد و 
مل= آباد 
٢۵٠مترى و ۵٠٠مترى 

نقدى و معاوضه 
٠٩١٩٤١٩٥٥١٩

٩٥١٠٨٠١٨/ ف

�حاشيه پيروز
٢۵٠متر زمين با عرض١٠ 

با موقعيت بسيار عالی 
نزدیک ميدان حر دو کله 

قيمت١/٢۵٠م معاوضه با 
آپارتمان صفر الباقی نقدى
٠٩١٥٧١٧٧٤٩٨ قاسمی

٩٥٣٠٤٥٦٥/ ق

گلبهار 
٢ باب مغازه تجارى ٢٨ و ٣۵ 
مترى ٣ نبش بهترین مکان 
نقدى مترى ۵ تومان نقد و 

اقساط ٣٠ درصد نقد الباقی 
٢٠ ماهه مترى ۵,۵ 

٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧
٩٥٣٠٤٩٨٨/ م

منزل ٤٠٠ و ٢١٠ متر 
 ( شهدا  ميدان   ) شيرازى  خيابان 
۵٠ % نقد الباقی معاوضه با زمين 

٠٩٣٩٥٦٩٥٤٤٠یا خودرو
٩٥٣٠٣١٥٤/ ق

٩٥٣٠٦٤٠٤/ پ

شاهنامه ٨٠ خيابان ١٠ دستگاه 
١١٠ مترى ٨٠ متر بنا امتيازات کامل 

فی ٣٧م٠٩١٥٥٠٨١٥٠٣
٠٩١٥٣٢١٩٩١٢

و�ال�� 
بلوار دوم طبرسی، طبرسی ۴، نظام 
 ،١۵ حسينی  شهيد   ٢٨ دوست 
یک  متر،   ۶٠ زیربنا  متر،   ٨٨ زمين 
و  کابينت   ۴×٣ آشپزخانه  خواب، 
پذیرایی کولر، پرده عمودى، نوساز، 

درب ماشين رو، فی ٩۵ م   
رحمانيان ٣٢٧٧٨٠٦٤ 

٩٥٣٠٦٤٧٨/ ف٠٩١٥٩١٨٤٧٦٨

اوا�ل صياد
٢۶٢ متر تراکم زیاد با ٢١٠ متر 

بناى دوبلکس شمالی
دادگر ٠٩١٥٩١٦٠٤٤٥

٩٥٣٠٤١٦٩/ ر

صياد ٥٤ 
منزل ویالیی ١٨۵ متر زیربنا ١۵٠ 
متر با سند ششدانگ ملکی ٢٨۵ م 

٩٥٣٠٦٥٥٣/ م٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

 رهن،اجاره سالن تمام بهداشت�
 ٢۵٠مترسالن و١٢۵مترمسکونی 

حاشيه خيابان چاهشک واگذارمی گردد
٠٩١٥٤٢٩٥٨١٠ 

٩٥٣٠٥٩٥٤/ ق

 منزل فروش� در شهرستان
فی  متر  ده  و  دویست  شيروان   

١۴٠ م واقع در بلوار کمربندى
٠٩٣٦٥٧٨١٧٥٣-٣٧٥٧٣٤٢١ 

٩٥٣٠٥٦٢١/ م

3اخ مجلل 
و3يل آباد

ویالیی
 ٨٨٠ متر زیربناى خاص

 قيمت ٣/۵ ميليارد 
بی واسطه

٠٩١٥١٠٣٩٤٣٥
٩٥٣٠٥٦٠٣/ ل

٩٢ � عباد
 زمين ٢٠٢,۵متر، زیربنا ١٠٠متر 

ششدانگ ملکی دو نبش ٢٩٠م
٩٥٣٠٧٣٣٩/ م ٠٩١٥٢٤٧٦٨٧٠

مل= آباد 
٢۵٠ متر تراکم متوسط مناسب 

ساخت فروشنده واقعی 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٧ َملک

٩٥٣٠٧٢٨٦/ ف

اقبال ٥ 
٢۵٠مترزمين، ٢نبش، شمالی، ۶ سقف 
 ١,١٠٠ نقدى  و  معاوضه  پروانه  با 

ميليارد         ٠٩٠١٨٤٧٥٠٠٦
٩٥٣٠٤٠٩١/ ف

حاشيه سرو
٣٠٠متر زمين ١٧٠متربنا بازسازى 

شده با عرض ٩,۵-٨٨٠م
٠٩١٥٧١٨٢٠٤٢

٩٥١٦٧٨٩٩/ ق

� حاشيه خيابان مطهر
و�ال�� 

 ٢٠٧ متر ملکی دو نبش 
٣٠ متر تجارى

+ ٧٨ متر انبارى تجارى 
فروش فورى

٣٨٥٥٢٠١٠ 
٩٥٣٠٥١٩٦/ م٠٩١٥١١٠٨٩١٠

سعدآباد خيابان تربيت 
١٢۵ متر ویالیی قولنامه اى 

در ٢ طبقه   ٠٩١٥٥٢١٦١٨٠
٠٩١٥٦١٥٩٦١٨

٩٥٣٠٦٤٠٦/ ف

اوا�ل هاشميه 
٢۴٠ متر ویالئی ،با بناى 

بازسازى شده، بی واسطه 
٩٥٣٠٥٦٠٦/ پ٠٩١٥٥٠٥٢٨٣٠

فالح� ٤٣ - و�ال�� ٤٤٢ متر 
دوطبقه بنا در ٣ واحد مجزا 

 یک ميليارد و ٢٠٠ م 
٠٩٣٩٣٢٣٨٢٨٢-٣٦٠٧٧٦٢٩

٩٥٣٠٥١٤٣/ ف

نوفل لوشاتو 
  ٢×١٠۶ ٢ممر،  ٢۶٠متر،  کلنگی 
حضورى:  ٨٩٠م  فی  نقد،  فورى، 

 مسکن مهدى بين نوفل ۴ و ۶ 
٩٥٣٠٤٠١٩/ ف

امامت ٣٧
با حاشيه آموزگار ٢۵٠ متر 

فی ٧٢٠ م 
٠٩١٥١١٠١٤٦٦

٩٥٣٠٧٢٠٦/ ف

امامت 
ویالیی

 ١٢۵ مترى 
تراکم زیاد

 ٢ طبقه 
بازسازى در حد صفر 
٠٩١٥٣٢٠٩٨٤١

٩٥٣٠٣٤٦٧/ بمداح- یوسف زاده

امامت 
ویالیی ٢۵٠ مترى 
بيش از ٣٠ مورد 

درمنطقه آزادشهر 
٠٩١٥٥٢٣٤٤٥٤

٩٥٣٠٣٤٦٤/ بآرون

�امامت فروش فور
زمين ٢۵٠ متر پروانه ۴۵٠ متر 

فی ۶٢٠
٠٩١٥١١٠١٤٦٦

٩٥٣٠٧٢٠٤/ ف

ميثاق ٥ - و�ال��
٣ طبقه ٢طبقه ٨٠ مترى و یک طبقه 

٧٠ مترى ام دى اف سراميک ٢۵٠م
٠٩١٥١٠٦٤٠٢٧-٣٥٢١١٤٩٥

٩٥٣٠٥٣٥٦/ ف

و3يل آباد سرو 
١۵١ متر تراکم متوسط با پروانه 

سقف اضافی معاوضه با ماشين  
٩٥٢٩٠٣٩٤/ ر٠٩١٥٣٠٩٥٨٥١

اوا�ل الدن - ٢٢٥ مترو�ال��
جنوبی با ١٧٠ متر بنا دوبلکس 

بازسازى شده شيک
٠٩١٥٩١٦٠٤٤٥

٩٥٣٠٤٥٦٦/ ر

فروش و�ال�� 
به قيمت 3ارشناس� 
۴٠١,۵ متر عرصه  
با زیربناى ٢٩٣ مترمربع 

در دو طبقه مستقل 
پارکينگ 

بلوار سازمان آب
 خيابان هجرت ۶ 

قيمت فوق استثنایی
٠٩١٥١١٥٧٩٥٢

٩٥٣٠٥٥١٨/ م

٧ � امام رضا - عنصر
 ٢٨۴ متر ویالیی - فروش فورى

٩٥٣٠٣٢١٠/ م٠٩١٥٥٠٧٥٠٤٤ 

منزل و�ال�� فروش� 
حدود ۴٠٠ متر

 قائمشهر نزدیک بيمارستان رازى 
٩٥٣٠٥٦٢٣/ م٠٩١١٢٢٣٦٥٩٨

اوا�ل جالل
٢۵٠ مترى ، تراکم زیاد ، به فی 

بی واسطه   ٠٩١٥٦٤٤٠٠٥٤
٩٥٣٠٥٩٦٢/ ل

مالLين محترم
در مناطق سجاد- ملک آباد
 احمدآباد و هاشميه به منزل

 کلنگی شما جهت خرید یا
 مشارکت در ساخت نيازمندیم 

٣٧٦٦٢٥٥٥
٠٩١٥١١٦٢٣٦١

٩٥١٩٤٤٣٨/ م

سجاد  آباد-  مل=  احمدآباد- 
٢۵٠ تا ٧٠٠مترى (کلنگی ) 

خریداریم 
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥١٢٧٤٠٨/ ف

چناران 
جاده جوکار - زمين ۵۶٠ متر 

مربع - دور دیوار و درب 
٠٩١٥٣١١٩٦٧٥

٩٥٣٠٦٩٦٠/ ش

٩٥٢٦١٧٤٤/ پ

و�الشهر
 فروهر

زعفرانيه ،کاخ، نياوران، پشت 
هتل، جاده باال، وحيدیه ،حصار 
گلستان، طرقبه، اسب دوانی 

دانشگاه، الماس کاران درخت بيد 
٠٩١٥٣١٠٨٢٦٢

جاده شاند�ز- مدرس ٢٥
۵٣٠ متر زمين ملکی ١۶ متر حاشيه

٠٩١٥١١١١٢٠١
٩٥٣٠٧٠٧٧/ ف

طرقبه- ا3از�ون 
۵٠ متر زمين با ٢ طبقه پروانه 

فی ۵۵ م 
٠٩١٢١٤٦١٤٦٤ره انجام 

٩٥٣٠٤٨٠١/ م

 فروش زمين�
با  ٣٨٠مترمربع  مساحت  به   
پروانه  داراى  تجارى  شش دربند 
ساخت و تجارى به آدرس: شهرک 
شهيد رجایی حر٩ شهيد معقول ۶
این ملک واقع در حاشيه خيابان 

اصلی می باشد
و داراى سند شش دانگ است.

٩٥٣٠٥٥٣٢/ م ٠٩٣٨٤١٢١١١٨

٩٥٢٧٧٧٢١/ ف

الهيه- سپاد 
صفی آباد - جلدک - چاهشک  

خرید ، فروش
٠٩١٥١٥٨٢٨١٢-٣٥٣١٢٢٢٦

فروش ٦٠٠مترزمين 
الهيه

معاوضه با ملک تا ١۵٠ تومان 
٩٥٣٠٢٦٩٧/ ر٠٩١٥٣١١٨٤٥٢

 زمين فروش�
 عصمتيه
مجيدیه 

قطعات١۵٠ 
الی۵٠٠مترى 
داراى کروکی،جانمایی نقشه 

قطعه بندى موقعيت زمين 
مشخص سندتک برگی 

استعالم دولتی 
 از مترى٧٠ الی ٢٠٠هزارتومان

٣٥٣١٥٤٦٣
٠٩١٥٨٧٨٤٣١٧ 
٠٩١٥٨٢٩٢٤٤٣

٩٥٢٩٤١٨٧/ ق

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

زمين� مشجر
 ٦٠٠ متر 

به ابعاد ۴٨×١٢,۵ واقع 
در بهترین نقطه آب و برق 

ویال ١٢ یا صياد شيرازى ٢۶ 
همراه با آب و در و دیوار 

فی مترى ٢,۵م به فروش می رسد 
٠٩١٥٣١٠٣٨٤١

٩٥٣٠٦٦٥٣/ ف

     شاند�ز
جزئيات را پيامک بفرمایيد

٩٥١٤٣٣٣٦/ ل٠٩٣٣١٣٣٨٠٣٣

ملکی                                          خریداریم

الهيه
خرید و فروش 
زمين،مسکونی،تجارى

٣٥٣١٢٠٨٥-٠٩١٥٥٠٤٦٣٠٦
٩٥١٩٧٩٢٩/ پ

٩٥١٩١٢٨٤/ پ

و�الشهر
 زعفرانيه 
الماس کاران
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

الهيهسراسر 
زمين شمارا به باالترین 

قيمت نقدا خریداریم
٠٩١٥١٠٦٠٠٧٠ تازیکی

٩٥٢٩٨٨٠٢/ ق

حصار گلستان
صاحب الزمان ١٨

٣٧٠ متر زمين ٢ ممر 
با پروانه ساخت داراى 

سند ششدانگ
٠٩١٥٥٠٥٥٠٤٤

٩٥٣٠٦٨٠١/ ف

سرخس زمين 3شاورز� با چاه
هکتار   ۵,۵ مساحت  کشی  لوله  و  آب 
مسکونی  منزل  با  معاوضه  یا  فروش 
٣٧١٢٠٢٧٦ مشهد  یا  سرخس  در 

٩٥٣٠٥٣٨٩/ ف

توس ٤١ و ٦٣
زمين ١٣٨ متر تحویل سند 

١۴,٩٠٠م
٩٥٢٩٩٢٥٠/ ف٠٩١٥٨٣٣٨٥٦٥

٤٩ sخر�دار اماميه ، پال
اوقاف ، الهيه ، سپاد 

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

حاشيه 3اهو
 ٢٠٠٠مترى و
٧٠٠٠مترى 

موقعيت بسيارعالی 
قبل از مترو 

٠٩١٥٣١٢٦١٩٠
گل محمدى ٠٩١٥٧٦١٢٠٠٥

٩٥٣٠٧٢٩٣/ ب

٩٥١٩١٤٣٢/ ف

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى و 

مسکن مهر- اکرمی 
٠٩١٥١١١٦٧٣٣     

امير�ه-٣٠٠٠متر زمين 
 ٧٠٠٠ متر پروانه ساخت
٣ ميليارد نقد و معاوضه

 ٠٩٣٧١٨٤٢٨١٥-٣٧٦٢٦٢٨٤
٩٥٣٠٣١٠٢/ ب

طرقبه شاند�ز
در  معاوضه  و  زمين  ویال،   ، باغ 
اراضی زعفرانيه،الماس کاران

 دهنو ، درخت بيد،مدرس ٢۵ 
سوارکارى، حسين آباد و 
حومه موج هاى خروشان 

از ٢٠ م به باال
فخيم زاده ٠٩١٥٤٤٤٤٧٨٩ 
خوش زاد   ٠٩١٥٤٤٤٤٠٠٣

٩٥٢٩٦٦٨٥/ ل

راه آهن،صف� آباد
آتش نشانی ، جلدک ، جهاد

 سنگ سفيد خریداریم
 ٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩-٣٦٠٣٥١١٧

٩٥٢٨٥٣١٥/ ل

٩٥٢٩٤٢٨٥/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

الهيه
کارشناسی - قيمت گذارى 

سيدشهرام سعادت
٠٩١٥٥٧٩٣٠٧٩

٩٥٢٠١١٧٤/ ف

� فور�  فور
�١٧هLتار زمين 3شاورز

 با موقعيت عالی داراى ٣٢ساعت 
آب به مدار ١٠کيلومتر ٣٠جاده سنتو 
مشهد چناران داراى سند دفترچه اى

٠٩١٥١١٥٩٢٢٦
 ٠٩١٥٥٠٨٢٨٨١

٩٥٣٠٥٠٨٣/ م

گلبهار قطعات
٢۵٠مترى،باسند ملکی و نقشه ثبتی 
با تمام امکانات دولتی از ، ام الی ۵م

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١
٩٥٢٠٢٧١٢/ پ

الهيه- مجيد�ه

 سپاد 
 قطعات ١٠٠ الی 

۵٠٠ مترى 
همجوار مجتمع هاى مسکونی 
داراى سند تک برگی
کليه استعالمات دولتی 
از مترى ۵٠ هزارتومان به باال 

دفتر فروش روبروى 
مجيدیه ١١ آفتاب

٠٩١٥٣١٨٥٥٩١ 
٩٥٢٩٨٧٧٧/ م٣٥٢١٧٧٣٠

 بان= جامع 
sاطالعات امال

 بورس تخصصی
 خرید و فروش اراضی 

اماميه- الهيه- سپاد
 صفی آباد- حسين آباد  

ربيعی ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣
٩٥٢٥٩١٣٠/ ب٣٥٢١١٠٠٦ 

حاشيه شاند�ز
١٧٧١ متر دو نبش ١١٠٠ متر 

پروانه توریستی
٠٩١٥١٠١٨٤١٠

٩٥٣٠٠٨٥٤/ ف

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

٩٥٢٩٦٢٣٠/ م

 �فروش و�ژه زمين ها

�١٠٠ ال� ١٠٠٠ متر
 انتهاى الهيه با سند ملکی از

 ۵ ميليون به باال بورس 
زمين هاى الهيه، حسين آباد 
جلدک صفی آباد و  چاهشک 
مرکز آپارتمان هاى درحال 

ساخت و آماده با سند ملکی 
٣٨٩٣٥٣٥٨

٠٩١٥٣١٥٩٢١٩
٠٩١٥٣١٦٣٤٩٨

زمين فروش� ١٧٠ متر 
٢ کله، جاده قدیم اکبرآباد- اکبرآباد ۵ 
انتهاى ملک خانی- با قيمت مناسب 

٩٥٣٠٥٥٤٨/ م٠٩١٥١١٨٤١٣١

سرافراز ٥٣
١۴٠مترزمين- جنوبی- ٢نبش 

٢٨۶متر پروانه
٠٩١٥٣٠٦٠٤٥١

٩٥٣٠٥٢٦٦/ ق

�الهيه ١٥٠متر� فور
صادقيه ٢۴- نبش خوش نظر٣ 
شمالی ٨٨م- فقط مشترى واقعی

٠٩١٥٣١٧٠٧٣٥
٩٥٣٠٠٤٠٩/ ق

الهيه-فروشنده واقع�
 قطعه۵بلوک١٠-۶٣٠متر

سندششدانگ مترى١م
٠٩١٥٣٠٣٤٩٥٣ 

٩٥٣٠٥٥٤٥/ ق

فروش اراض� گلبهار
 از ١ م ال� ٣ م 
به صورت تمام اقساط

٩٥٣٠٥٨٤١/ ف٠٩١٥٨٠٠٥٩٥٤

�زمين مزروع� 3شاورز
جهت کشت زعفران از یک هکتار 

تا ٢٠ هکتار فروش یا اجاره
٠٩١٥١٠١٧٢٠٠

٩٥٣٠٥٠٢١/ ف

جاده طرقبه امام رضا ٣٣ 
٢۵٠ متر نزدیک حاشيه 

٠٩١٥٥١١٠٤٥٢
٩٥٣٠٧٢٧١/ ر

فروش �ا معاوضه  منزل و�ال��  
٣٨٠ متر زمين- ١٢٠ متر زیر بنا 
٣ نبش سند ۶ دانگ فی ۶۵٠ م  

٣٧٢٣٠٧٦٧- ٠٩٠١١٣٦٦٠٤٣
٩٥٣٠٤٨٩٩/ م

بازار ملل ، طبقه١+
(٢٠متر مغازه آماده تحویل صفر) 
فقط فروش یا معاوضه با خودرو تا 

٣٠٠٠٩١٥١١١١٠٥٧ م
٩٥٢٩٨٣٧٦/ ل

فرامرز - مهد� - ٢٠٠متر  
آپارتمان صفر فول امکانات مترى 

٣,۶٠٠م معاوضه با آپارتمان 
تا٢۵٠م ٠٩١٥٣١٤٨٢٩٩

٩٥٣٠٢٨٩٠/ ف

معاوضه زمين- فالح� 
١٠٢٠متر، سند تک برگی 

 نصف نقد، نصف ملک 
٠٩١٥٣٠٨٨٠١٢

٩٥٢٩٦٦٧١/ ف

 الهيه-٥٥٠مترآپارتمان
 صفر سنددار قابل معاوضه

 با زمين دردالوران
٠٩١٥٩٠٠٠٠٨٦ 

٩٥٣٠٥٢٠١/ ق

خين عرب- حسن شهاب
قطعه باغ ١٣٠٠ مترى داراى نهال و آب

 منطقه رو به رشد و عالی نقدى و معاوضه 
٠٩١٥٣١٩٤٧٩٦با خودرو 

٩٥٣٠٥٤٨٣/ م

 �٢٥٢ متر تجار
حاشيه ۴٧، حاشيه ميدان وحدت 

یا پنجراه  ٠٩١٥٣٠٨٨٠١٢
٠٩١٥٦٤٩٥٨٦٠

٩٥٣٠٤٢٥٧/ ف

٩٥٣٠٥١٧٧/ ق

تهاتر 
(معاوضه)

٠٩١٥٧٧٧٢٠٦٠

سيد�، قائم 
٢۵١ متر، ١۵٠ متر تجارى دائم 
با سابقه قنادى ٢ طبقه فروش یا 
معاوضه با چند واحد  آپارتمان  

 ٠٩١٥٣٠٦٧٨١٦
 ٠٩١٥١٠٧١٤٩٣
 ٠٩٣٧٥٩٣٧١٧٤

٣٣٨٥٣٦٤٢
٩٥٣٠٦٣٣٣/ ف

فروش� 
۵٠٠ متر زمين باغی

 دور دیوار سند ششدانگ 
پروانه استخر نهال آب برق 

قيمت توافقی 
٠٩١٥٨٨٣٢٨٣٨

٩٥٣٠٧١٧٥/ ف

خر�د فروش 
طرقبه

زمينهاى ویالیی 
شهرک ارغوان

۶دانگ- با پروانه
٠٩١٥١١٠٣٢٢١

٣٤٢٢٤٢٠٠ بزازان
٩٥٣٠٣١١٠/ ق

خر�د و فروش باغ و و�ال

زمين

معاوضه

٩٥٢١٩١٣١/ ق

٩٥٢٦٥٧٣٨/ م


