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روزنامه طلوع المرد و مهر بدینوسیله آمادگی خود را جهت درج آگهی های » نیازمندیها « از قبیل 
فروش ملک فروش خودرو و اجاره مسکن و استخدام  اعالم می دارد 

09173819683                    5225648

اجاره 
منزل مسکونی شهرک جهاد طبقه دوم 550 هزارتومان 

اجاره ودیعه 5 میلیون تومان اجاره داده می شود 
5220658        09177826676

آگهی فروش
به  مغازه و 2 واحد مسکونی طبقه دوم مجهز   4
آب و برق و کابینت در محله حسین آباد خیابان 

توحید به قیمت توافقی بفروش می رسد
 مشاور نشاط 

5222340
09173821272

اجاره
آپارتمان به مبلغ 350 هزار تومان اجاره ودیعه 2 

میلیون تومان
5220658             09177826676 

اجاره 
سوئیت در عادل آباد با اجاره 150 هزار تومان ودیعه یک میلیون 

پانصد هزار تومان  
5220658     09177826676

اجاره 
منزل مسکونی در شهرک جهاد 300 هزار تومان اجاره 

ودیعه 2 میلیون تومان
5220658        09177826676

آگهی فروش
یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی المرد 
نرده کشی  دیوار کشی و  دارای  نیرایی  ناحیه 
سازی  محوطه  و  کامل  نگهبان  اتاق  و ساخت 
شده  و... به متراژ 1680 متر مربع روبه روی 

کارخانه نیاسرما به فروش می رسد 
زائری   09177822031

آگهی فروش اتومبیل 
میلیون   16 قیمت  به  صفر  پراید 
سفید  رنگ  به  تومان  هزار  دویست 

به فروش می رسد 
09173820645     09171837050

آگهی فروشی
میلیون   75 آباد  حسین  در  مسکونی  منزل 
متر   145 بنا  زیر  بلوک  ترجیح  تومان 
مساحت 290 متر مربع به فروش می رسد 

5220358        09177826676

آگهی فروش
رنگ   90 مدل  سوز  دوگانه  پژو 
نقره ای با قیمت مناسب به فروش 

میرسد 
09171837050

آگهی فروش
معدن سنگ شکن با مجوز اداره صنایع و معادن 
فارس به آدرس شیراز بعد از بید زرد به فروش 
می رسد  متقاضیان می توانند با شماره زیر تماس 

حاصل فرمایند

انصار 09173394465
زارعی 09171824073

خریدار 
خریدار منزل مسکونی و ویالی 

3خواب حسین آباد  المرد- 
تلخندق-دهنو
مشاور امالک ملت 

5224245

آگهی فروش
فروش شالوده مسکونی پشت پمپ 

بنزین سورغالی  - 283 متر زمین -160 
متر زیر بنا سند تک برگ سیم سرب

مشاور امالک ملت 
5224245

آگهی فروش
فروش تلمبه کشاورزی 17.5 

هکتاری -1000 متر لوله ،حصار کشی
مشاور امالک ملت 

5224245

آگهی فروشی
گاز-   – وبرق  آب  بتونی   اسکلت  دلگشا  پرژوه  مهر  مسکن 

پارکینگ و آسانسور به قیمت توافقی به فروش می رسد .
07825222213      09305526353

آگهی فروش 
به  آباد  اکبر  شرق  در  واقع  مسکونی  زمین  قطعه  دو 

تفکیکی جدید به متراژ 250 متر به فروش می رسد 

09174091560

خریدار
خریدار منزل مسکونی ویالیی قدیمی ساخت 

محدوده شهر
مشاور امالک ملت 5224245

آگهی فروشی
آپارتمان در عادل آباد 110 متر 9۵ میلیون تومان 

09177826676
5220658

آگهی فروشی
میلیون  روز 65  میدان  از  باالتر  خوابه  سه  آپارتمان 

تومان به فروش می رسد 
5220658     09177826676  

آگهی فروشی
آپارتمان مجتمع امینی 83 متری طبقه همکف 40 میلیون 

تومان فاز 2 با 10 میلیون وام 4 درصد 
5220658     09177826676

خریدار 
زمین تجاری بلوار جمهوری

مشاور امالک ملت 
5224245

خریدار 
خریدار زمین مسکونی شهرک 
هجرت و اکبر آباد و جنب 80 

واحدی پیرایش 
مشاور امالک ملت 

5224245

آگهی فروش 
فروش اپتیما خارجی مدل 2013 به قیمت مناسب به 

فروش می رسد 
09171837050    09177822322

آگهی فروش اتومبیل
فروش سایپا 91 دوگانه سوز با کولر و ترکه و کفی به 

قیمت توافقی به فروش می رسد 
09171837050   09173820645

آگهی فروش
وانت پیکان مدل 1389 دوگانه  سوز به قیمت 9 میلیون 

پانصد هزار تومان به فروش می رسد 
09171837050

اجاره ای
اجاره دفتر کار بلوار شاهد 45 متری با سانترال نوساز

مشاور امالک ملت 
5224245

آگهی فروش
سواری هوندا آکورد مدل 2013 فول به 

فروش می رسد 
09177822327

آگهی اجاره
امکانات 400 هزار  با  آباد سه خوابه  منزل مسکونی عادل 

تومان و ودیعه 3 میلیون تومان اجاره داده می شود 
09174091560

آگهی فروش
فروش زمین مسکونی پشت بلوار جمهوری 330 متر

مشاور امالک ملت 
5224245

آگهی فروش
ساختمان سه طبقه شهرک هجرت کامل نما شده هر طبقه 

1۵0 متر مربع به قیمت 400 میلیون به فروش می  رسد 
09177822327

آگهی فروش
فروش زمین تجاری مسکونی واقع در محله خندق به متراژ 
400 متر کنار سوپر مارکت حاجی زاده به فروش می رسد 

09171837050

آگهی فروش
۵ قطعه زمین مسکونی واقع در جنوب محله خندق به متراژ 

هر کدام 2۵0 متربه قیمت توافقی به فروش می رسد 
09174091560

آگهی فروش
یک قطعه زمین مسکونی واقع در بلوار شهید نعیمی به متراژ 

390 متر با سند سیم سرب به توافقی به فروش می رسد 
09174091560

نیازمند فروشنده خانم
در فروشگاه پالسکو مرکزی خیابان 

1۵ خرداد جنب بانک تجارت
تلفن 5225703     09171825285

صفری

آگهی فروش
فروش آپارتمان مسکن مهر 

با وسایل کامل 
مشاور امالک ملت 

5224245

آگهی فروش 
متری   250 مسکونی  زمین  فروش 
کهوردان  پایین تر از سالن ورزشی 

مشاور امالک ملت 
5224245

آگهی فروش 
فروش زمین مسکونی پشت مبلمان 

سکویا  سه قواره -300 متری 
پروانه حصار کشی

مشاور امالک ملت 
5224245

اجاره ای
اجاره آپارتمان 1 خواب و دو خواب واقع در 

حسین آباد  رهن واجازه 
مشاور امالک ملت 

5224245

آگهی فروش
فروش منزل مسکونی ویالیی 

دو طبقه 
مشاور امالک ملت 

5224245

اجاره ای 
اجاره منزل مسکونی ویالی نوساز رهن کامل واقع 

در تراکمه 
مشاور امالک ملت  5224245

اجاره ای
اجاره منزل مسکونی و ویالیی دهنو دوخواب 

مشاور امالک ملت 
5224245

دعوت به همکاری 
به یک منشی خانم جهت امور دفتری 

آشنا به کامپیوتر نیازمندیم 
نمایندگی تراکتور سازی محمدی کد279 المرد 

تلفن 5222893
09171845405

فروش خودرو
فروش  تیبا مدل 

90/11/20 به فروش
 می رسد 

فاطمی   09173826585


