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کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 

شماره آدرسردیف
کاربری نوع ملکپرونده

ملک
متراژ 
عرصه

متراژ 
اعیان

مبلغ پایه مزایده
)ریال(

شرایط 
توضیحاتپرداخت

4
*

خیابان   - فرگاز  خیابان  انتهای   - کرج 
اسکوییه  تقاطع  روبروی   - غربی  گلستان 

- قطعه 47
اداری زمین95/2

د47,000,000,000---2187تجاری
با  و  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  واگذاری  مورد 
وضع موجود بوده و بازدید از ملک و تکمیل فرم 

الحاقیه الزامی است.

5
*

خیابان   - فرگاز  خیابان  انتهای   - کرج 
اسکوییه  تقاطع  روبروی   - غربی  گلستان 

- قطعه 46
اداری زمین95/3

د46,700,000,000---2123/5تجاری
با  و  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  واگذاری  مورد 
وضع موجود بوده و بازدید از ملک و تکمیل فرم 

الحاقیه الزامی است.

6
*

خیابان   - فرگاز  خیابان  انتهای   - کرج 
اسکوییه  تقاطع  روبروی   - غربی  گلستان 

- قطعه 48
اداری زمین95/4

د46,200,000,000---2162تجاری
با  و  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  واگذاری  مورد 
وضع موجود بوده و بازدید از ملک و تکمیل فرم 

الحاقیه الزامی است.

)) توضیحات امالک ستاره دار -  حوزه مرکزی البرز ((

متقاضی چهار ردیف - ستاره دار - ردیف های 3  الی 6  بصورت یکجا از اولویت در واگذاری برخوردار خواهد شد

حوزه غرب استان  البرز
شماره آدرسردیف

کاربری نوع ملکپرونده
ملک

متراژ 
عرصه

متراژ 
اعیان

مبلغ پایه مزایده
)ریال(

شرایط 
توضیحاتپرداخت

1
خیابان   - طاووسیه  شهرک   - ساوجبالغ   

بافت زمین3685یاس 27 - قطعه 905 تفکیکي
د16,000,000,000---1000روستا

عهده  به  حرائم  و  اصالحي  گونه  هر  رعایت 
خریدار مي باشد.

2

هشتگرد   - کرج  قدیم  جاده   - ساوجبالغ 
- بعد از کمالشهر - خیابان صنعت کاران- 
 118 قطعه   - شیراز  متري   30 خیابان 

تفکیکي

زمین1652
خارج از 
محدوده 
خدماتي

ج860,000,000---877

از  مشاع  سهم  درصد   65 واگذاري  مورد 
و  اصالحي  هرگونه  رعایت  و  بوده  ششدانگ 
اعمال  و  با شریک مشاعي  توافق  و  راه  حرائم 

ید مالکانه به عهده خریدار مي باشد.

3
- هشتگرد-  کرج  قدیم  جاده   - ساوجبالغ 
کاران -  از کمالشهر - خیابان صنعت  بعد 
خیابان 30 متري شیراز- قطعه 91 تفکیکي

زمین1651
خارج از 
محدوده 
خدماتي

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 1652ج1,170,000,000---1000

4
بلوار   - دانشگاه  میدان   - - حصارک  کرج 
خوارزمي - شمال خیابان 10 متري چهارم 

- قطعه 17 تفکیکي
زمین1134

خدمات 
درون بافتي 
پیشنهادي

ج6,700,000,000---520
عهده  به  حرائم  و  اصالحي  گونه  هر  رعایت 

خریدار مي باشد.

5
بلوار   - دانشگاه  میدان   - - حصارک  کرج 
متري   10 خیابان  شمال   - خوارزمي 

چهارم- قطعه 18 تفکیکي
زمین1064

خدمات 
درون بافتي 
پیشنهادي

ج6,700,000,000---520
عهده  به  حرائم  و  اصالحي  گونه  هر  رعایت 

خریدار مي باشد.

6
بلوار   - دانشگاه  میدان   - - حصارک  کرج 
خوارزمي - کوچه 10 متري چهارم-قطعه 

41 تفکیکي
زمین1153

خدمات 
درون بافتي 
پیشنهادي

ج7,100,000,000---520
عهده  به  حرائم  و  اصالحي  گونه  هر  رعایت 

خریدار مي باشد.

کرج - کمالشهر - بلوار شورا  -  خیابان دوم 7
اداري - زمین2942شرقي )ماشین سازان( - قطعه 14تفکیکي

ج4,500,000,000---500انتظامي
عهده  به  حرائم  و  اصالحي  گونه  هر  رعایت 

خریدار مي باشد.

کرج - کمالشهر - بلوار شورا  -  خیابان دوم 8
اداري - زمین2949شرقي )ماشین سازان( - قطعه 15 تفکیکي

ج4,500,000,000---500انتظامي
عهده  به  حرائم  و  اصالحي  گونه  هر  رعایت 

خریدار مي باشد.

کرج - کمالشهر - بلوار شورا  -  خیابان دوم 9
اداري - زمین2941شرقي )ماشین سازان( - قطعه 16 تفکیکي

ج4,500,000,000---500انتظامي
عهده  به  حرائم  و  اصالحي  گونه  هر  رعایت 

خریدار مي باشد.

10 - گلدشت  شهرک   - پیشاهنگي   - کرج 
مسکوني با زمین3651خیابان چهارم غربي - قطعه 148 تفکیکي

د18,000,000,000---1500تراکم کم
رعایت اصالحي ملک و حرائم به عهده خریدار 

مي باشد.

کرج - خیابان درختی - مقابل خیابان حافظ 11
د354170,000,000,000---تجاریمغازه95/1- طبقه همکف

به  تجاری  واحد  یکباب  واگذاری  مورد 
به  بالکن  به همراه  مترمربع  مساحت 275/25 
بوده و تحویل ملک  مساحت 158/86مترمربع 
اردیبهشت 1399 می باشد . بازدید از ملک و 

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

حوزه غرب استان تهران )شهریار ، رباط کریم و اسالمشهر(ه
شماره آدرسردیف

کاربری نوع ملکپرونده
ملک

متراژ 
عرصه

متراژ 
اعیان

مبلغ پایه مزایده
)ریال(

شرایط 
توضیحاتپرداخت

1
یک  فاز   - چیتگر  کمربندي   - شهریار 
 - ایثار  فرهنگسراي  روبروي   - اندیشه 

قطعه 87 تفکیکي
د180,000,000,000---1577/42تجاريزمین3354

2
شهریار - کمربندي چیتگر - روبروي ورودي 
فاز  یک  اندیشه )فرهنگسرا( - ضلع شرق 

هواشناسي - قطعه 218 تفکیکي
د16,000,000,000---247/74مسکونيزمین7708

3
اسالمشهر - اتوبان آزادگان - جاده شمس آباد 
- نرسیده به کانال آب محمدیه - ضلع شمال 
غربي باشگاه سوارکاري جم - قطعه 7 تفکیکي

د18,000,000,000---10425کشاورزي زمین6528

4
مالرد - مالرد ویالي جنوبي - بلوار امیرکبیر 
 - هنرستان  روبروي   - چهارم  خیابان   -

جنب کارخانه - قطعه 65 تفکیکي
زمین7880

حریم 
قانوني 

شهر
ج11,000,000,000---1575

5
بلوار   - مالرد  به  شهریار  جاده   - شهریار 
 378 قطعه   - بهاران(  )شهرک  شورا 

تفکیکی
زمین537

حریم 
قانوني 

شهر
ج7,200,000,000---1250

پرداخت حقوق مالکانه به عهده خریدار می باشد 
و تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

دماوند و فیروزکوه
شماره آدرسردیف

نوع ملکپرونده
کاربری 

ملک
متراژ 
عرصه

متراژ 
اعیان

مبلغ پایه مزایده
)ریال(

شرایط 
توضیحاتپرداخت

1
 - کریتون  روستاي  اول  ورودي   - رودهن 
در  ابتداي کوچه شهداء - جنب ساختمان 

حال احداث
باغات و زمین490

ج7,500,000,000---1276/8کشاورزي

از  مشاع  مترمربع   459/65 واگذاري  مورد 
کشاورزي  اراضي  و  باغ  کاربري  با  ششدانگ 
الحاقیه  بوده و تکمیل فرم  و قسمتي مسکوني 

الزامی است.

2
دماوند - دشت مشاء - خیابان دشت31 - 
کوچه سوم غربي - چهارمین قطعه شمالي 

)قطعه 98(
زمین600

خارج از 
محدوده 
شهري

ج14,500,000,000---1200
هادي  طرح  محدوده  از  »خارج  ملک  کاربري 
اصالحي هاي  کلیه  رعایت  مي باشد.  مشاء« 

احتمالي به عهده خریدار مي باشد.

3
رودهن - مهرآباد - خیابان شهدا - خیابان 
شهید  دبیرستان  روبروي   - چهارچنار 

خداداد صادقیان - پالک 113
ج6,000,000,000---2124/45مسکونيباغ615

از  مشاع  مترمربع   303/49 واگذاري  مورد 
ششدانگ بوده و رعایت کلیه اصالحي ها، اعمال 
با  توافق  هرگونه  و  تفکیک  و  افراز  مالکانه،  ید 
شرکاي مشاعي از جمله مستحدثات موجود به 

عهد خریدار مي باشد.

4
دماوند- دشت مشاء - خیابان دشت 31- 
جنوبی  قطعه  هفتمین  شرقی-  دوم  کوچه 

)قطعه 59(
ج25,500,000,000---1266رزروزمین602

و  گردشگری  قابلیت  با  ذخیره  ملک  کاربری 
اقامت های موقت بوده و رعایت کلیه اصالحی 

های احتمالی به عهده خریدار می باشد

مازندران
شماره آدرسردیف

نوع ملکپرونده
کاربری 

ملک
متراژ 
عرصه

متراژ 
اعیان

مبلغ پایه مزایده
)ریال(

شرایط 
توضیحاتپرداخت

1
  - نامجو  شهید  خیابان  فریدونکنار- 
محمود  به  کنار  فریدون  ایستگاه  روبروي  

آباد - جنب کارواش
مختلط زمین3423

د41,000,000,000---4549شهري

ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/5 واگذاري  مورد 
ید  اعمال  و  مشاعی  شرکای  با  توافق  و  بوده 
مالکانه به عهده خریدار مي باشد . ضمناً در حد 
شمال در طرح خیابان قرار دارد که رعایت آن از 

سوي خریدار الزامي است.

 چالوس - نمک آبرود - محله 2 شمالي- 2
د37,500,000,000---533/80مسکونيزمین2005انتهاي پونه 6- سمت راست  قطعه 375

و  میگردد  واگذار  اي  نامه  مبایعه  بصورت  ملک 
اخذ سند و پرداخت هزینه هاي متعلقه و شارژ و 

غیره به عهده خریدار مي باشد.

کالرآباد - شهرک خوشامیان- بین خیابان 3
اقامتي زمین72398و8- قطعه 16 تفکیکي

د15,100,000,000---462توریستي
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  واگذاري  مورد 
بوده و جلب رضایت شریک مشاعی و اعمال ید 

مالکانه به عهده خریدار مي باشد.

نبش 4  - پلتکله  قریه  نشتارود-   - تنکابن 
ساختمان 380کوچه دریاي یک

د502028814,212,000,000مسکونيو زمین

از 12 سهم ششدانگ  2 سهم  واگذاري  مورد 
بوده  و رعایت حریم 60 متري دریا و 38 متري 
جاده کنار گذر و عرض کوچه 10 متري الزامي 
مي باشد و مسئولیت جلب شریک و اعمال ید 
اعیاني  .ضمنا  است  خریدار  عهده  به  مالکانه 
بصورت مخروبه بوده و قابل استفاده نمي باشد.

5
رامسر- کتالم - خیابان 22  بهمن -  جنب 

د23,550,000,000---1568/75مسکونيزمین1895لوازم یدکي عابدیني

-  جنب 6 رامسر  به  کتالم  خیابان   - رامسر 
زمین2120کوچه پردیس 9

مسکوني 
با تراکم 
متوسط

د16,710,000,000---1639
مورد واگذاري 557 مترمربع مشاع از ششدانگ 
مي باشد. ضمنا رعایت عقب نشیني خیابان 35 

متري الزامي است.

شماره آدرسردیف
کاربری نوع ملکپرونده

ملک
متراژ 
عرصه

متراژ 
اعیان

مبلغ پایه مزایده
)ریال(

شرایط 
توضیحاتپرداخت

17--------- --- --------------

خیابان کریمخان زند - خیابان استاد نجات 18
ج107/2017,200,000,000---مسکونیآپارتمان 4791الهی - کوچه چلیپا - پالک 4 - طبقه همکف 

ششدانگ یکدستگاه آپارتمان فاقد انباری که با 
وضع موجود و بصورت تخلیه واگذار می گردد.

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است             

19

 - به شمال(  )جنوب  باقري  بزرگراه شهید 
خیابان 196 - ضلع شمال غربي فلکه سوم 
پزشکان  ساختمان  جنب   - تهرانپارس 
پارسیان - پالک 336 - طبقه دوم شمالي 

- واحد 3    

د9717,500,000,000---مسکونیآپارتمان4565

آپارتمان  یکدستگاه  ششدانگ  واگذاري  مورد 
با  و  انباری  فاقد  و  پارکینگ  دارای  مسکونی 
وضع موجود  بوده و سند بصورت قطعی منتقل 
می گردد  بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه 

الزامي است.

خیابان گاندی - خیابان دهم - پالک 4 - 20
د229/5745,000,000,000---مسکونیآپارتمان4466طبقه 4 )طبقه آخر( 

آپارتمان  یکدستگاه  ششدانگ  واگذاری  مورد 
وضع  با  و  انباری  و  پارکینگ  بدون  مسکونی  
موجود ، به انضمام دو خط تلفن منطقه می باشد 

و تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

21
پنجم   کوچه  نبش    - فاطمي   دکتر  خیابان  
)کوچه علیزاده( - پالک 20 - طبقه چهارم 

جنوبی
د101/484,040,000,000---اداریآپارتمان2127

یکدستگاه  ملکیت  ششدانگ  واگذاری  مورد 
با  و  انباری  و  پارکنیگ  بدون  و  اداری  آپارتمان 
مورد  جزء  سرقفلی  منافع  و  بوده  موجود  وضع 
اعمال ید مالکانه به  واگذاری نمی باشد. ضمناً 
الحاقیه  فرم  تکمیل  و  باشد  می  خریدار  عهده 

الزامی است . 

22

بعد   - )رسالت(  سلیمانی  شهید  بزرگراه 
نبش شمال شرقي   - دردشت  چهارراه  از 
تجاري  مجتمع   - باقري  برادران  خیابان 
اداري شاپرک  - طبقه چهارم - واحد 401 

د18323,800,000,000---اداریآپارتمان4651

آپارتمان  یکدستگاه  ششدانگ  واگذاري  مورد 
اداری فاقد  پارکینگ و انباري و با وضع موجود 
بوده و متراژ آپارتمان پس از اخذ صورتمجلس 
مسترد  یا  اخذ  التفاوت  مابه  و  تعیین  تفکیکي 
منتقل  قطعي  بصورت  سند  و  شد  خواهد 
الحاقیه  فرم  تکمیل  و  ملک  از  بازدید  میگردد. 

الزامي است.

23
ـ  مرادي   شهید  خیابان   ـ  قزوین   خیابان  
کوچه   ـ  پیما(  اسکندري )راه   خیابان  شهید 

جعفري  ـ پالک  6    
حدودمسکونیزمین2810

د4,200,000,000---52

با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  واگذاری  مورد 
منطقه   تلفن  دو خط  انضمام  به  و  موجود  وضع 
گذر  تعریض  درصورت  ضمناً  گردد.  واگذارمی 
ازملک  بازدید  و  باشد  دارای اصالحی می  ملک 

و تکمیل فرم الحاقیه الزامی است. 

24
اتوبان تهران،کرج - آزادشهر- بلوار شهید 
هفتمین   - غربی  دوم  کوچه   - گودرزی 

قواره  جنوبی - قطعه 152  تفکیکی 
پهنه زمین3400

R112300---36,000,000,000 طبق
توضیحات

مورد واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین جنوبی 
و  بوده  با وضع موجود   و  دارای اصالحی   ، ساز 
مسئولیت پرداخت هرگونه پذیره در جهت تثبیت 
پهنه بر اساس مقررات طرح تفصیلی تهران به 
عهده خریدار می باشد و سند به صورت قطعی 
منتقل می گردد. شرایط پرداخت بصورت %20  

نقد و الباقی در اقساط 30 ماهه می باشد.

25
جنوبي   بهار  خیابان   - غرب  فردوس  بلوار 
احداثی  ارم - حد غربي مجتمع  - خیابان 

آموزش و پرورش
پهنه زمین3401

 R131  1075---240,000,000,000 طبق
توضیحات 

مورد واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین، دارای 
مسئولیت  و  بوده  موجود  وضع  با  و  اصالحی 
پرداخت هرگونه پذیره در جهت تثبیت پهنه بر 
عهده  به  تهران  تفصیلی  مقررات طرح  اساس 
خریدار می باشد و سند به صورت قطعی منتقل 
الحاقیه  فرم  تکمیل  و  ملک  از  بازدید  میگردد. 
به صورت %20  پرداخت  الزامی است. شرایط 
نقد و الباقی در اقساط 36ماهه می باشد )شش 

فقره چک شش ماهه(.

26
شهید  خیابان   - حکیمیه   -  تهرانپارس  
قطعه   - نیلي   نبش شمال خیابان   - نشوه  

18 تفکیکي
پهنه زمین4696

  S1243612/5---440,000,000,000 طبق
توضیحات

یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  واگذاری  مورد 
قطعه زمین دارای اصالحی و با وضع موجود بوده 
از ملک و  بازدید  و در پهنه S124  قرار دارد و 
تکمیل فرم الحاقیه الزامي است. شرایط پرداخت 
ماهه  اقساط 24  در  الباقی  و  نقد  بصورت %40 

میباشد )چهار فقره چک شش ماهه( .

27
خیابان  بهارستان - پایین تر از میدان ابن 
پالکهای   - استقالل  خیابان  نبش   - سینا 

103 الی 97
پهنه ساختمان2088

  S123
حدود 

طبق 6,500,000,000---88
توضیحات

مورد واگذاری ششدانگ ملکیت چهار باب دکان 
دارای اصالحی و با وضع موجود بوده و پرداخت 
 ... و  بیمه   ، دارایی   ، شهرداری  بدهیهای  کلیه 
و همچنین اعمال ید مالکانه  به عهده خریدار 
می باشد ، ضمنا منافع سرقفلی موجود در ملک 
جزء مورد واگذاری نمی باشد و بازدید از ملک  
شرایط   . است  الزامی  الحاقیه  فرم  تکمیل  و 
اقساط  الباقی در  و  نقد  واگذاری بصورت %20 
36 ماهه می باشد)شش فقره چک شش ماهه(.

28
بزرگراه شهید باقری - خیابان 142 غربی 
نیا - پالک  تقی  ملکی - خیابان  - خیابان 

110
حدود 225مسکونیساختمان4591

د15033,400,000,000

از 145 سهم  واگذاری 105 سهم مشاع  مورد 
عرصه به انضمام 85 سهم مشاع از 119 سهم 
اعیان  یکدستگاه ساختمان با ابعاد وضع موجود 
و دارای اصالحی بوده و هرگونه توافق با شریک 
خریدار  عهده  به  مالکانه  ید  اعمال  و  مشاعی 
الحاقیه  فرم  وتکمیل  ملک  از  بازدید  میباشد. 

الزامی است.

29

چهارراه  باالتراز   - کارگرجنوبي  خیابان 
دست   - حر  میدان  به  نرسیده   - لشگر 
الي  بانکي - پالک هاي 9  راست - کوچه 

      15

پهنهساختمان4597
R122341/39---61,000,000,000د

مورد واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
مغازه  باب  ملکیت سه  انضمام  به  قدیمی  خانه 
برملک  و دارای اصالحی بوده و منافع سرقفلی  
مغازه های موجود در ملک  جزء مورد واگذاری 
نمی باشد . بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه 

الزامی است.

30 - رامسر  خیابان  نبش   - انقالب  خیابان 
تجاری ساختمان95/9پالکهای 521 الی 525 )سینما فردوسی(

ج1042/55172/11304,322,000,000فرهنگی

ساختمان  یکدستگاه  ششدانگ  واگذاری  مورد 
تجاری فرهنگی به استثنای واحدهای سرقفلی 
صورت  به  و  بوده  مترمربع   756/69 متراژ  به 
ملک  از  بازدید   . میگردد  واگذار  بالعزل  وکالت 

و تکمیل فرم الحاقیه الزامی است.

31

خواجه  خیابان   – حسین)ع(  امام  میدان 
کفایی  شهید  کوچه  جنب   - نصیرطوسی 
اداری  )ساختمان   68 پالک  شیرمنش- 

سازمان تبلیغات(

ساختمان 95/10
و زمین

پهنه 
M1122812/9حدود

طبق 3700340,000,000,000
توضیحات

مورد واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
واقع   M112 پهنه  در  که  باشد  می  ساختمان 
گردیده و بازدید از ملک و تکمیل فرم الحاقیه 
 %20 بصورت  پرداخت  شرایط  است.  الزامی 
هنگام   و %10  نامه  مبایعه  تنظیم  زمان  در  نقد 
اقساط  در  الباقی  و  بعد(  )دوماهه  ملک  تحویل 

20 ماهه می باشد.

خیابان شهید باهنر - خیابان یاسر - نبش 32
پهنه ساختمان1005کوچه شیرین - پالک 2 

R1221078/45 حدود
طبق 600840,000,000,000

توضیحات

ساختمان  یکدستگاه  ششدانگ  واگذاری  مورد 
دارای   ، بر  دو   ، طبقه  دو  در  قدیمی  ویالیی 
موقعیت  با  و  ،تخلیه  موجود  با وضع   ، اصالحی 
 R122 مناسب تجاری مسکونی بوده و در پهنه
به  پهنه  تثبیت  هزینه  و  مسئولیت  که  قراردارد 
قطعی  بصورت  سند  و  باشد  می  خریدار  عهده 
فرم  وتکمیل  ملک  از  بازدید  میگردد.  منتقل 
الحاقیه الزامی است . شرایط پرداخت بصورت 
20% نقد و الباقی در اقساط 42 ماهه می باشد 

)هفت فقره چک شش ماهه( .

بازدید امالک تهران پس از اخذ مجوز از دفتر فروش امکان پذیر است

الـبـرز
حـوزه مرکـزی البـرز

شماره آدرسردیف
کاربری نوع ملکپرونده

ملک
متراژ 
عرصه

متراژ 
اعیان

مبلغ پایه مزایده
)ریال(

شرایط 
توضیحاتپرداخت

از 1 بعد  منظریه-  بلوار  مالرد-  جاده  کرج- 
زمین3988استخر منظریه-قطعه 350 تفکیکی

خدمات 
درون بافتی 
پیشنهادی

طبق 30,800,000,000---560
توضیحات 

پیشنهادی  بافتی  درون  خدمات  کاربری  دارای 
و  بوده  اصالحی  دارای  و  ب-1  گونه  گستره  و 
 . باشد  می  خریدار  عهده  به  اصالحی  رعایت 
الباقی در  و  نقد  شرایط پرداخت بصورت %20 

اقساط 36 ماهه می باشد.

2
کرج- نرسیده به شاهین ویال- غرب میدان 
امام حسین )ع( - بن بست سی و ششم- 

قطعه 52 تفکیکی
فاقد زمین4448

د21,000,000,000---571/18کاربری
 100 از  مشاع  سهم   86/16 واگذاری  مورد 
سهم ششدانگ به مساحت 492/12 مترمربع 

بوده و تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

3
*

خیابان   - فرگاز  خیابان  انتهای   - کرج 
اسکوییه  تقاطع  روبروی   - غربی  گلستان 

- قطعه 49
اداری زمین95/1

د47,000,000,000---2137تجاری
با  و  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  واگذاری  مورد 
وضع موجود بوده و بازدید از ملک و تکمیل فرم 

الحاقیه الزامی است.


