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soAFR

۰۹۱۲۳۵۷۱۰۱۶ - ۷۷۱۳۶۶۰۸

بازسازی، معماری داخلی، طرح نما
پیمان مدیریت (مشاوره رایگان)

بازسازی  و تعمیرات

برجمان۲۲۷۲۱۳۰۲

خانه و محل کار خود را
باخاطری آسوده به ما بسپارید

فانوس مهر گستر

۰۹۱۲۷۱۹۰۹۰۴

طراحی  - نظارت - اجرا
مدیریت پیمان

بازسازی، نوسازی و معماری

۰۹۱۲۱۸۹۴۰۳۸ - ۰۹۱۲۲۵۷۵۴۳۶
ساختمان از صفر تا صد

انجام امور ساختمانی

۰۹۱۲۵۱۷۰۳۷۷ - ۰۹۱۲۰۲۱۵۷۲۱
طراحی، اجرا، بازسازی

شرکت مهندسی آریان کاد
مجری پروژه های ساختمانی

۰۹۱۲۲۰۷۸۹۴۶

ازجواز تا پایان کار
پیمان مدیریت، مشارکت در ساخت

بازسازی
با امکان بازدید از پروژه ها

بازسازی، مدیریت پیمان

۰۹۱۲۵۲۲۱۳۷۶
۲۲۶۰۲۹۹۷

بارزمه بین المللی

انجام کلیه امور ساختمانی

۰۹۱۲۳۳۳۲۴۹۳ - ۵۵۴۲۰۸۴۱

طراحی دکوراسیون داخلی اجرا
بازسازی تحت نظر مهندسین مجرب

بازسازی - تعمیرات - بنایی

۰۹۱۲۲۱۳۷۹۵۰
۵۵۱۳۷۱۳۰ - ۶۶۸۹۲۰۹۲

خرده کاری کلی و جزیی نقد و اقساط

گروه مهندسی نوین سازان

۰۹۱۲۵۰۲۰۰۳۲ - ۰۹۱۲۷۰۳۸۲۶۶

پیمان مدیریت
پیمانکاری  - بازسازی

بازسازی ساختمان و تعمیرات

۰۹۱۹۶۲۵۸۵۶۵ - ۷۷۲۸۶۲۶۴
لوله کشی ، برقکاری، جوشکاری

گروه معماری آرامیس

۷۶۳۱۰۰۲۴
۰۹۱۲۵۰۹۵۱۵۵

طراحی محاسبات اجرا
دارای رتبه ابنیه و راه
با۱۵ سال سابقه

مجری پروژه های مسکونی ویالیی
مناطق دماوند، مشاء، آبسرد، جابان

آسال سازه (ثبت۵۰۸۲۷۷)
طراحی و اجرای نما

۴۴۴۳۵۶۳۹و۰۹۱۲۵۳۳۳۱۱۵
دکوراسیون داخلی و بازسازی

تخریـب ، خاکبـرداری ، نیلینگ با
کادرمجرب تخریببا فک هیدرولیکی

۰۹۳۶۷۴۳۵۸۰۰
درسریعترین زمان

شرکت پیشرو موتور پارسیان
نماینده رسمی  AKSA  در ایران

۰۹۱۲۱۳۶۲۲۰۵
۳۳۹۹۳۴۵۷ - ۸

فروش دیزل ژنراتور و ژنراتور گازی
Cummins-Perkins-Volvo

STAMFORD

دیــزل ژنــــراتور دنــــا

۰۹۱۲۷۹۷۷۰۷۳

خــرید و فــروش، اجـــاره
ســاخت اتاق ســـایلنت

فروش یکدستگاه فوم بتن
۳ فاز کانتی نیوز

۰۹۱۲۵۵۸۱۹۲۰
مدلD۱۰۸کار نکرده

فـــوم بـتــن ســازه کـــاران

۰۹۱۹۳۱۳۲۰۳۶

صـد درصـد تضمینی - با نمونه کار
تـــسویه بـعد از تایید

سوراخکاری ،کاشت آرماتور و
بولت ،نصــب پلیـت باچسـب هیلتـی

ایده ساز ۰۹۱۲۸۹۰۵۳۴۳
( FRP ) مـقاوم سازی

تهــــران فوم بتــــــــن

۰۹۱۲۳۸۶۱۰۱۷

اجرای کفسازی
صــــــــفر تا صـــــــــد

اجرای عملیات کرگیری نمونه برداری

۰۹۱۲۴۳۶۷۷۶۷

برش بتن ، مقاوم سازی
کاشت بولت میلگرد ونصب صفحه پلت

برش بتن ،کرگیری جهت عبورلوله

۰۹۱۲۷۴۷۵۶۹۱ - ۰۹۱۲۷۵۴۶۶۸۱

کاشت بولت مکانیکی و شیمیایی
کاشت میلگرد و نصب صفحه پلیت

گروه ساختمانی و دکــوراسیون عـطـا
هایگالس متری ۴۵۰ هزار* کــــابــیـنــت *

MDF معمولی متری ۳۷۰ هزار
ممبران ۵۸۰ هزار

۰۹۱۲۳۳۸۳۵۹۹ - ۶۶۲۳۹۵۹۹

*فــــــوم بتن آوانــــگارد*

پوریان    ۰۹۱۲۸۱۲۹۲۳۴

اجــرای کفســازی و شـیب بندی
با قیمت مناسب

سیمان و مصالح ساختمانی

۰۹۱۲۱۲۳۹۸۳۸

پخش و حمل سیمان و مصالح
ساختمانی و نخاله در تمام نقاط تهران

فــــوم بتن بـــــــــرادران

۰۹۱۲۶۷۹۲۱۰۷

اجرای شیب بندی و کفسازی
کیفیت تضمینی در تمام نقاط

آجرمیالد یزد(ساده،فوم دار)

۰۹۳۸۳۷۷۳۴۵۱ تحویل تهران

تیغه۲۰×۲۰×۱۰   ۱۸۹تومان
تیغه۲۰×۲۰×۱۵   ۲۷۷تومان

بهتـرین خـریـدار آهـن آالت

۰۹۱۲۳۳۶۴۰۲۶ - ۰۹۳۹۸۸۱۹۴۸۱
ضایعات ، آلومینیــوم و ...

آهن آالت کوثر

۳۳۹۱۱۰۴۹ - ۰۹۱۲۴۴۳۹۹۶۹

تیر آهن,میلگرد,ورق,نبشی,ناودانی
پانچ - توری مشبک

باالترین خریدار آهن ، ضایعات

۰۹۱۴۷۴۱۹۵۹۸
۰۹۱۲۸۵۸۳۳۴۷ - ۰۹۰۱۷۰۱۱۴۹۶
مس ، چدن ، آلومینیوم ، کابل و ...

خوزسـتان
فـروش ضایعات کارخانه

۰۹۱۹۸۵۹۶۰۰۳
غیـرفعال

خدمات ساختمانی نوساز

۰۹۱۲۴۸۴۳۹۴۱ - ۶۶۸۳۰۲۷۰

تعمیرات-بازسازی-طراحینماوداخلی
سنگ - کاشی - گچ - تاسیسات

ارائه دهنده کارهای
گچکاری ، گچبری ، ابزار شومینه و...

۰۹۳۶۶۷۸۰۳۹۸ - ۰۹۱۲۳۱۶۲۷۹۸
کلی و جزئی - پیمانکاری قربانی

خدمات عایق بنـدی موتـورخانه

۰۹۲۲۳۲۶۲۷۱۲
۰۹۱۲۵۰۷۲۱۸۰

عایق بندی لوله های سـرد وگرم
شوفاژ ، کانال های هواساز
باپشم شیشه و عایق فلکس

بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت

شــرکت ســاالربام شــرق دلیجــان

۰۹۱۲۴۷۷۹۳۰۵ - ۰۸۶۴۴۲۳۳۲۸۷

پخش ایزوگام دلیجان به قیمت کارخانه
تهران    ۵۶۵۲۴۷۰۹

خرید و فروش انواع

۰۹۱۲۲۵۷۳۰۵۴ - ۰۹۱۲۲۷۵۳۴۰۱

تاورکرین و آسانسور کارگاهی
باتخفیف ویژه

ایزوگام دلیجان

۰۹۱۲۵۸۶۴۶۹۵ - ۲۲۳۱۹۵۱۴

ایزوگـــام-قیرگـــونی-آسفالــــت
تمام نقـــاط - باقیمت مناســـب

نمایندگی رسمی ایزوگام دلیجان

۶۶۹۴۹۳۹۵ - ۰۹۱۲۱۴۱۲۳۵۸

آسفالت - قیرگونی- ۵سال بیمه
۱۰سال ضمانت--فکس۶۶۹۱۲۰۱۴

خدمات  عایق بندی موتورخانه

۰۹۱۲۷۲۳۶۳۴۱  زارع

لوله منبع و کانال بااجرای پشم شیشه
وعایق فلکس بابهترین قیمت و کیفیت

ایزوگـــــام فالحـــــی

۰۹۱۲۲۱۳۰۵۹۲ - ۳۳۸۶۵۸۴۱

ایزوگام متری۸۰۰۰تومان
قیرگونی متری۱۳۰۰۰تومان

نمایندگی ایزوگام دلیجان

۰۹۱۲۷۹۸۸۵۰۴ - ۸۸۰۱۲۴۹۸

نوع درجه ۱ صادراتی-دو الیه صادراتی
و استاندارد-دارای ۱۰سال ضمانت

داربست فلزی یگانه

۴۴۷۳۰۷۸۲ - ۰۹۱۲۴۴۰۲۲۸۶

نصب داربست بالوله شرکت
و بدون لوله برج رول پالک و. . .

داربست فلزی دولت

۰۹۱۲۱۴۹۸۵۹۱ - ۰۹۳۹۱۴۹۸۵۹۱

اجرای و نصب داربست
در تمام نقاط با مناسب ترین قیمت

(( داربست مرکزی ))
اجرای کلیه خدمات داربست

۴۴۴۷۷۸۹۱ - ۰۹۱۲۱۵۴۴۰۰۷
قیمت مناسب - ارسال تمام نقاط

داربســـت فلــزی شـهـرآرا
فـوری - ارزان

۸۸۲۸۹۱۹۲ - ۰۹۱۲۱۱۲۸۱۳۸
تـمام نقـاط

پیــچ و رولپـالک تخصصـی نمـا
نماشویـی ، رنـگ نما و ...

۰۹۱۹۰۰۲۹۳۰۰
باکادری مجرب و حرفه ای

پیــچ رولپالک نما ، بدون داربســـت

۰۹۱۲۴۷۷۱۳۱۱

رنـگ نما ، نماشویی ، درزانقطاع
همـــراه با بیمـه

(شرکــت ارتفاع نـورد مسـافر)
کلیه خدمات ساختمانی

۰۹۳۰۶۷۳۴۰۹۰ - ۰۹۳۶۰۰۶۶۷۹۶
بدون داربست - قیمت توافقی

پیچ و رولپالک ، نماشویـی

۰۹۱۲۸۹۵۸۱۴۷ - ۵۵۵۰۰۰۶۹
بدون داربســت

نقشــــه بــرداری تخصـصـــی

۸۸۳۶۱۰۰۰
کلیه خدمات نقشــه بـرداری

۰۹۱۲۶۵۹۴۶۰۶

ساختمانی ، U T M ، ماده ۱۴۷
احجام و غیره ( خلقی )

انجام کلیـه امـور نقشـه بـرداری
راه ساختمان ، تونل ، تـوپـوگـرافی

۰۹۱۲۳۱۷۹۹۸۴
UTM ، محاسبـه احجـام و ...

شرکـت رایـا نقش صبـا
فروش انواع دوربین نقشه برداری

۰۹۱۲۳۷۷۰۲۶۰ - ۷۷۵۲۸۶۷۶
GPS - مترلیزری - تراز لیزری

انجـام کلیـه امـور نقشــه بــرداری

۰۹۳۵۴۷۱۲۹۷۵ - ۰۹۱۲۷۱۶۲۰۳۸

محاسبه احجام ، ازبیلت ، توپوگرافی
مانیتورینگ ، فوندانسیون

شگرف سازه شریف

۰۹۱۲۱۵۰۵۷۶۱ - ۶۶۰۳۲۴۴۶

طراحی، نظارت، اجرا، نما،داخلی
فاز ۲، برگه مجری، استحکام بناو....

شرکت مهندسی آنا آرسس
اجرای مراحل ساخت از صفرتا صد

۷۷۲۱۲۵۶۹ - ۰۹۱۲۱۳۳۲۳۸۲
طراحی نما ، داخلی ، محاسبات

انجــام آزمایشـــات
مکانیـــــک خـــــــاک

بتــن ، جــوش و میــلگرد

۰۹۱۲ ۴۰۷ ۲۱ ۵۷
۵۵ ۲۹ ۱۳ ۴۹

با تأییدیه  نظام مهندسی
و شهرداری تهران

آزمایـش خاک - تسـت بتـن

۶۶۲۵۰۹۴۰ - ۰۹۱۲۲۴۴۸۹۸۳

مورد تایید شهرداری و نظام مهندسی
با قیمــــت مناســــب

*ایران پارکت *

۰۹۱۹۳۷۷۵۹۴۸
۰۹۱۲۳۹۹۲۵۹۱

پارکت تمام چوب سایزبلند
متری ۱۳۰هزار تعمیرات پارکت

ساب و الک

طراحی و اجــرای ترموود نمـــــا

۰۹۱۲۳۵۰۴۰۴۷ ۷۷۲۲۶۸۶۲-

روف گــــاردن ،آالچیـــق،پرگوال
چوب پالســــت

Hi  WOOD

۷۶۲۶۶۵۲۲ - ۷۶۲۶۶۵۲۱

طراحـی و اجـرای دکوراسیـون داخلـی
کالسیـک و مــدرن

اطلس

۰۹۱۹۶۱۷۰۰۱۷
@atlastazeen

مجــری دکوراسیـون داخلی و خارجی

« آهنگــری نویـن »
ساخـت درب و پنجــره و انـواع

۰۹۳۷۴۷۱۷۱۸۲
حفاظ و پوشش سـقف و خــرده کاری

نوین پنجره

۰۹۱۲۲۶۵۶۳۱۹ - ۷۶۲۱۲۶۳۰

ساخت انواع درب و پنجره دو جداره
upvc،آلومینیوم و توری پلیسه

تکنیــک upvc برتـــر

upvc تولیــد درب و پنجـــره

۰۹۱۲۳۳۶۷۴۷۹ - ۷۷۷۶۱۱۲۶

توری های پلیسـه و کشویـی
بانازلتـرین قیمـت
در اســـرع وقــت

گروه صنعتی برادران محمدی

۲۲۵۵۴۸۲۸ - ۰۹۱۲۲۴۵۱۸۵۵

تولید و نصب پنجره های دو جداره
upvc با شیشه های صنعتی

گــروه صنعتـی ارس
اولیـن تولیـدکننده در و پنجـره

۵۵۲۹۳۱۲۶ - ۰۹۱۲۴۱۵۳۷۷۰
دوجداره(u p v c) وینتک و پرشین

مجری تخصصی نمای کالسیک و مدرن

۲۲۶۱۱۶۰۱ - ۰۹۱۲۱۸۵۶۸۴۰

اجرای نما را باخیال راحت به ما بسپارید
جهتمشاهده نمونهکاربا ماتماس بگیرید

کارخانه خزر باند راد
کامپوزیت گلوری

۰۹۱۲۱۷۹۴۷۸۵
۵۵۵۳۳۲۳۹ - ۴

تولید، فروش، صادرات
مدیر فروش:راد

کیان کامپوزیت

۰۹۱۲۸۶۶۰۵۵۲
طراحی و اجرای نمای کامپوزیتوترموود

کنیـتکــس ، نقاشـی ، روپـاد

انـوری   ۰۹۱۲۲۸۶۷۸۹۳
۶۶۸۹۲۴۰۴

ارزانتــر ازهمــه جـا

نقاشـی ساختمانـی اطلس

۰۹۱۲۷۶۲۱۲۲۶ - ۰۹۳۶۹۳۳۷۵۹۶

روغنی،مولتیکالر،کاغذدیواری،کناف
تعمیرات وتزئینات

نقاشـــــی ســـاختمان
آیــــدین پـــــک

۷۷۵۸۶۵۹۰ - ۰۹۱۲۳۷۰۴۷۲۶
شــــبانه روزی

شــرکـت مهندسـی سـه کنــج
فـروش برندهای مطـرح لمینت

۴۴۱۶۵۵۹۹ - ۴۴۱۶۵۵۸۸
تضمین اصالـت و بهتریـن قیمـت

با ما تماس بگیرید
www.payampress.com

۸۸۱۰۰۰۱۰

پر تیراژترین نشریه صنعت ساختمان
www.payampress.com

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

.................................... UPVC



www.payampress.com

واردات و پخـش مستقیــم کفپــوش

۸۸۹۱۹۴۲۹ - ۰۹۳۸۴۰۵۴۰۴۴
پـی وی سی تایلـی و کاغــذدیـواری

فروش پارکت چوب ترمو

۰۹۳۶۹۰۳۸۴۲۲

هر متر مربع ۴۹هزار تومان
www.thermopars.ir

تولیــد و اجــرا
کابینــت ، کمـد ، دکـــور

۳۳۰۷۷۷۳۸ - ۰۹۱۲۵۳۳۰۸۵۴
دارای کارگاه مجهـز و کادرمجـرب

Hi  WOOD

۷۶۲۶۶۵۲۲ - ۷۶۲۶۶۵۲۱

طراحی و اجــرای دکوراسیـون داخلـی
کالسیـک و مــدرن

تزئینات بزرگی
کرکره/لوردراپه/تصویری

۸۸۳۳۷۹۵۵و۷۷۲۲۹۹۸۶
۲۲۳۷۷۱۶۹و۴۴۴۶۲۷۴۱

زبرا/پرده پارچه ای
کاغذ دیواری، مستقیم از کارخانه
تعمیر و شستشو، بازدید رایگان

([تزئینات آریو ])
لوردراپه/کرکره/تصویری/زبرا

۸۸۵۷۵۴۱۴و۲۲۵۳۸۴۸۶
پرده پارچه ای، دوخت، طراحی، نصب

طراحی و احداث سرو طالیی
فضای سبز،باغ، ویال،باغچه،نگهداری
روف گاردن،دیوار سبز،آبیاری قطره ای
۰۹۳۰۵۳۷۴۸۸۵ - ۰۹۱۲۵۳۷۴۸۸۵

دژ اســـتیـل

۳۳۱۵۷۰۷۷
۰۹۱۲۷۳۳۵۰۹۹

طراح و مجری نرده ،حفاظ
پله استیل

کــــــیان اســــــتیل

۰۹۳۵۱۶۱۶۵۲۸ - ۰۹۱۲۸۶۸۹۳۸۹

مجری نرده،حفاظ و سازههای
استیل-اسپایدر

پرشینحفاظ*آکاردئونباخمایتالیایی

۰۹۱۲۲۳۷۴۰۵۷ - ۵۵۵۰۸۷۷۱

رنگ استاتیک هرعدد۳۰۰تومان
نقش دار۳۵۰تومانی(فروش)

بــــــرند مارکـــت (با ۱۵سال سابقه)

۵۵۴۴۵۰۴۱-۲   -  ۰۹۱۲۲۳۳۵۶۸۳

طراحی و نصب دربهای اتوماتیک
کرکره برقی، جک و اپراتور شیشه ای

آرارات الکترونیـک
چشمی دیجیتال - قفل الکترونیکی

w w w .araratco.co
R F I D - دزدگیرهوشمندبیسیـم

زمـردباالبـر پاسارگاد

۵۵۹۷۲۴۳۱ - ۰۹۱۲۲۸۴۳۵۳۷

فروش - نصـب - تعمیـر
نگهـداری انواع آسانسـور
دارای پروانه طراحی مونتاژ

مهندس قاسمــی
بازرس اسبق استاندارد آسانسور

آسانسـور روان صعـود ارتفاع
فـروش ، نصـب ، تعمیـر ، نگهـداری

۴۴۴۷۰۴۹۷ - ۰۹۱۲۴۰۹۶۷۰۹
باپروانه طراحی مونتاژ و عضوسندیکا

آسانسـور ایمـن گسـتر سبـالن

۷۷۱۹۹۶۲۰
۰۹۱۲۲۴۳۸۵۸۰

دارای مجوز از وزارت صنایع و کار

A.S.تعمیـرات، نگهــداری
نصـب ، فـروش ، بازسـازی

۴۴۴۲۸۶۱۴ - ۸۸۹۰۴۹۱۶
((عضــو اتحادیـه ))

آسـانســور
بهــــــــــــــراد صــــــنعـت

۷۷۹۴۵۴۷۹
۷۷۹۴۵۰۹۸
۲۲۷۵۰۲۶۳
۲۲۷۵۰۲۴۱

طراحـــی،فـــروش،نصـــب
نصـب آسـانسورهای تک فـاز

اخــذاســتانــدارد
ســرویس و نگهــداری

تزیینات داخلی
بازســـازی

فـقط ناراضــی ها

۲۲۹۱۹۸۲۱

باالبر ماهان صنعت

-۰۹۱۲۸۳۸۹۲۳۵ ۰۹۱۸۹۶۰۴۵۰۷

ساخت، نصب، تعمیر،سرویس
نگهداری با قیمت مناسب

ساخـت و نصـب کانال کولـر

۰۹۱۹۴۸۰۵۱۹۸ - ۰۹۱۲۴۸۰۵۱۹۸
غرب تهران ۸۸۵۶۱۹۹۲
هـود،کانال گــرد ، دریچــه

لـــوله بازکــنی و تــخلیه چــاه

۶۶۸۶۸۶۲۰ - ۰۹۱۹۸۰۳۰۱۵۹

بامجوز کامل  - تمام نقاط تهران
۰۹۱۹۴۳۵۴۶۰۹

هدایت هوا

۸۸۳۱۷۶۰۱ - ۲
هواکش - سانتریفیوژ

مشاوره  و مجری سیستمهای

۷۷۹۴۶۷۹۰ - ۰۹۱۲۲۹۰۹۵۹۸

تهویه مطبوع و مشاوره طراحی و
ساخت و تعمیر تابلو برق صنعتی

حرارت مرکــزی
تهـویه مطبـوع

۷۷۹۴۶۷۹۰ - ۰۹۱۲۲۹۰۹۵۹۸
برق صنعتـی و سـردخانه

شرکت گازرسانی رعد شعله برنا

۰۹۱۲۷۲۹۵۲۴۰ - ۰۹۱۹۵۲۲۱۷۱۲

اجرای لوله کشی گاز ( مسکونی،صنعتی
تجاری ) با تأییدیه نظام مهندسی

آپارتمان مسکونی تا ۵۰ متر

دربند باغ شاطر - متری ۱۰٫۵۰۰ م

۰۹۱۲۶۱۲۸۳۱۹ فرهاد

۴۵ متر -۱ خ - نوساز - فول
۱۲۰۰ متر مشاعات بی نظیر

آپارتمان مسکونی ۵۱ تا ۷۰
متر

امالک پروشات

۰۹۱۲۴۷۸۶۳۸۳ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

سهروردی شمالی - ۶۱متر-۱خوابه فول
امکانات - قیمت ۳۲۰م

امالک پروشات

۰۹۱۲۰۳۴۷۵۲۲ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

نیاوران - یاسر - ۷۰متر - نوساز
فول امکانات - متری۷٫۷۰۰م

امالک پروشات

۰۹۱۲۴۷۸۶۳۸۳ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

مطهری - سهروردی - ۵۴و۶۰متر
۱خوابه - فول - قیمت ۲۸۰ م

امالک پروشات

۰۹۱۲۴۷۸۶۳۸۳ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

شریعتی - باالتر از بهار شیراز - ۶۰متر
خوش نقشه - اخوابه - متری ۶ م

امالک پروشات

۰۹۱۹۳۸۰۸۰۴۰

مطهری-یوسفیان-۵۵متر
۱خوابه-۴ساله-۳۲۰م

امالک پروشات

۰۹۳۷۸۰۹۵۹۹۱ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

شریعتی - ۷۰متر - ۱ ساله
قیمت ۴٫۹۰۰م

مسکن دیپلمات
سرشریعتی - اول باغ صبا

۷۷۵۰۰۲۲۸

۵۵ متر فول امکانات
بسیارخوش نقشه

متری ۶٫۵۰۰ میلیون

مسکن دیپلمات
گرگان - سلمان فارسی

۷۷۵۰۰۲۲۸

۵۱ متر- ۴ تکواحدی فول امکانات
تکواحدی بسیارشیک-بدون پارکینگ

متری ۳٫۶۰۰ میلیون

ولی عصر - وزرا

۰۹۱۲۶۱۶۱۴۱۲ - ۸۸۶۶۰۰۰۶

۵۸ متر - باتمامی امکانات نوساز
۴۲۵ م

یوسف آباد( مسکن پیام )

منصوری ۰۹۱۲۶۱۶۱۴۱۲

۶۸ متر ۲ خواب
۳۶۵ میلیون

یوسف آباد( مسکن پیام )

منصوری ۰۹۱۲۶۱۶۱۴۱۲

۶۸ متر ۲ خواب
۳۶۵ میلیون

مسکن بزرگ ملل

۴۴۹۷۹۹۷۵ - ۰۹۱۲۸۷۴۴۳۹۳

فردوس غرب - سازمان برنامه
۵۹متر- متری ۴/۴۰۰م

مسکن بزرگ ملل

۰۹۰۱۶۵۱۰۳۵ - ۴۴۹۷۵۴۴۷

بلوار فردوس - ورزی - ۶۲متر ۲خواب
- ۲ساله- قیمت ۲۷۷م

مسکن بزرگ ملل

۰۹۱۲۵۲۱۶۸۹۳ - ۴۴۹۷۴۵۴۴۷

جنت آباد- ۶۸متر- فول -۲خواب
زیرقیمت-متری۷/۵۰۰م

آپارتمان مسکونی ۷۱ تا ۹۰
متر

امالک پروشات

۸۸۴۷۵۲۰۰ - ۰۹۱۲۴۷۸۶۳۸۳

مطهری-سهروردی-۸۵متر- ۲خوابه
فول امکانات - متری ۵٫۱۰۰م

امالک پروشات

۰۹۱۲۴۷۸۶۳۸۳ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

سهروردی شمالی - ۸۲متر- ۲خوابه
فول امکانات - متری۶٫۷۰۰م

امالک پروشات

۸۸۴۷۵۲۰۰

مطهری - امیراتابک - ۹۰متر
فول امکانات - متری۶٫۱۰۰م

۰۹۱۲۲۹۷۶۳۴۰

آیت ا... کاشانی
۷۲ متر- ۲خواب- قیمت ۳۷۰م

امالک پروشات

۸۸۴۷۵۲۰۰

شریعتی - معلم- ۷۷متر - ۱خوابه -
فول امکانات -  متری۴٫۹۰۰م

امالک پروشات

۰۹۱۹۳۸۰۸۰۴۰ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

هفت تیر- بهارشمالی - ۷۷متر -
نوساز بسیارخوش نقشه - قیمت۴۸۰م

امالک پروشات

۰۹۱۹۳۸۰۸۰۴۰ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

شریعتی - مطهری- ۸۵متر- ۲خوابه
نوساز فول-طبقه۵-روبه آفتاب-۴۸۵م

امالک پروشات

۰۹۱۹۳۸۰۸۰۴۰ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

شریعتی - مطهری- ۸۵متر- ۲خوابه
نوساز فول-طبقه۵-روبه آفتاب-۴۸۵م

امالک پروشات

۰۹۱۹۳۸۰۸۰۴۰ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

هفت تیر -بهارشمالی-۷۵متر-۲خوابه
متری۶٫۳۰۰م

شریعتی - بهارشیراز

۷۷۵۰۰۲۲۸

۵۰ و ۸۰ متر - ا و ۲ خوابه
فول امکانات

بسیارشیک و خوش نقشه

سید خندان

لطیفی۸۸۶۶۰۰۰۶ - ۰۹۱۹۳۸۰۴۹۴۷

۷۵ متر ۱ خواب بقیمت رسیده
۳۷۵ م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۰۳۸۱۳۲ - ۰۹۱۹۵۶۹۶۵۶۸

بلوار فردوس غرب - ۷۹متر - فوق
العاده استثنایی

مسکن بزرگ ملل

۴۴۰۳۸۲۱۵ - ۰۹۱۹۶۰۹۶۳۷۲

کاشانی - جنت جنوب-  ۷۶متر
۲خواب - ۸ واحدی - فقط۴۰۰م

مسکن بزرگ ملل (کاشانی - شقایق)

۴۴۹۷۷۲۳۷ - ۰۹۳۹۲۵۰۵۲۳۲

جنوبی- ۷۵متر ۸واحدی-۷۳متر۸
واحدی ۷۰متر۸واحدی

مسکن بزرگ ملل

-۴۴۰۳۸۲۱۵ ۰۹۱۹۰۲۰۲۳۷۰

کاشانی - برنامه شمالی- ۸۰متر
۲خواب- فقط۴۲۵م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۰۳۸۲۰۷ - ۰۹۱۰۰۰۵۸۷۷۴

چهارباغ- جنت آباد- ۸۵متر
۲خواب - نوساز - لوکس- متری۸م

مسکن بزرگ ملل

۰۹۳۵۸۰۱۲۵۷۷

ستارخان - شادمان- ۷۵متر- فول
بازسازی- نور و نقشه -قیمت۲۶۰م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۹۷۹۹۷۳

۷۱ متر- نوساز- کلید نخورده -عالی
فقط ۲۸۸م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۰۳۸۲۲۵ ۰۹۱۹۰۲۰۲۳۷۰-

کاشانی - برنامه شمالی
۸۰متر - ۲خواب -قیمت ۴۳۰م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۹۷۹۹۷۶ - ۰۹۱۹۸۱۲۸۱۹۵

سازمان برنامه شمالی
۸۶متر- ۸ واحدی -متری ۴٫۳۰۰م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۹۷۷۲۸۷ - ۰۹۱۲۲۹۷۶۳۴۰

بلوار فردوس فقط ۹۷م نقد  - ۷۵متری
نوساز-۲خواب

مسکن بزرگ ملل

۰۹۱۲۲۴۵۰۹۹۴

جنت آباد مرکزی
۱۰۷متر- طبقه ۵ پول الزم -متری۱۳م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۹۷۷۲۹۶

آیت ا... کاشانی
۷۲ متر- ۲خواب- قیمت ۳۷۰م

آپارتمان مسکونی ۹۱ تا ۱۱۰
متر

امالک پروشات

-۰۹۳۷۸۰۹۵۹۹۱ ۸۸۴۷۵۲۰۰

مطهری - وزوایی - ۹۵متر - ۲خوابه
نوساز- فول امکانات - متری۸م

امالک پروشات

۰۹۱۲۹۲۱۷۱۹۱ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

مطهری - پروشات - ۱۰۰متر
۲خوابه -طبقه دوم

امالک پروشات

۰۹۱۲۹۲۱۷۱۹۱ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

مطهری - پروشات - ۱۱۰متر
۲خوابه -متری۱۲م

امالک پروشات

۰۹۱۹۳۸۰۸۰۴۰

مطهری - امیراتابک - ۹۵متر
نوساز - تک واحدی - قیمت ۵۰۰م

امالک پروشات

۸۸۴۷۵۲۰۰ - ۰۹۱۹۳۸۰۸۰۴۰

مطهری - ۱۰۷متر - ۳خوابه - ۱۲ساله
بسیارزیبا- قیمت۵۴۵م

امالک پروشات

۰۹۱۹۳۸۰۸۰۴۰ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

مطهری- وزوایی
۹۵متر-۲خوابه- ۱۲ساله-۴۹۵م

امالک پروشات

۰۹۱۹۳۸۰۸۰۴۰ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

مطهری- وزوایی
۱۰۰متر-۲خوابه- ۱۰ساله-۴۹۵م

امالک پروشات

۰۹۱۲۹۲۱۷۱۹۱ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

مطهری - ترکمنستان  - واحدهای۱۰۰
۲خوابه -متری۱۰م

امالک پروشات

۰۹۱۲۹۲۱۷۱۹۱ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

مطهری - ترکمنستان-  ۹۰متری
۲خوابه متری۱۰م

امالک پروشات

۰۹۱۹۳۸۰۸۰۴۰ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

آپادانا - مهناز - ۹۸متر - ۲خوابه
۱۲ساله - تک واحدی-۶۰۰م

مسکن پیام  - ونک ، توانیر

بهنام ۰۹۱۲۶۱۶۴۷۵۳

۱۰۶ متر ۲ خ ، نوساز، امکانات کامل
۸۷۰ میلیون

نیاوران - برج باغ

۰۹۱۲۱۹۳۹۳۵۳ شایان

۱۰۸ و ۸۸ متر- دیدعالی - فرعی
دنج - متری ۱۰٫۵۰۰ م

مسکن بزرگ ملل

۰۹۱۲۳۳۶۵۰۸۶

جنت آباد - جهاد اکبر- ۱۳۵متر
۳خواب  فول - فقط ۶۱۵م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۹۷۷۱۶۷ - ۰۹۱۲۹۲۳۱۶۶۴

کاشانی - آالله شرقی - ۱۰۵متر
۲خواب - فول - قیمت ۴۵۰م

مسکن بزرگ ملل

۰۹۳۰۵۹۴۱۲۹۲ - ۴۴۰۳۸۱۳۲

جنت آباد - ۲۵ متری گلستان
۹۳ متر - متری ۴/۳۰۰م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۹۷۷۲۴۶ - ۰۹۱۲۸۹۸۲۳۲۶

پیامبرشرقی - ۱۰۲متر - ۲خواب
قیمت ۴۹۹م - ۲۵۰ م نقد

مسکن بزرگ ملل

۰۹۱۲۵۳۰۰۹۴۴ - ۴۴۰۳۸۱۳۲

شمال فردوس غرب - ۹۸متر شاهکار
معماری-متری۸/۵۰۰م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۰۳۸۲۰۷ - ۰۹۱۰۰۰۵۸۷۷۴

چهارباغ- جنت آباد- ۹۵متر
۲خواب - نوساز - لوکس- متری۸م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۹۷۹۹۷۵ - ۰۹۱۲۸۷۲۴۳۹۳

فردوس غرب - سازه های فردوس
۹۵متر - ۲خواب - فول-متری۷م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۹۷۹۳۴۴ - ۰۹۳۹۶۹۵۸۶۶۹

پونک - سردار جنگل - ۱۰۶متر
۲خواب- فول - فقط متری ۵/۲۰۰م

مسکن بزرگ ملل

۰۹۳۶۶۶۳۵۸۸۸

کاشانی- برنامه شمالی- قیمت
(۴۱۵م)۹۳متر- ۲خواب- فول

مسکن بزرگ ملل

۴۴۹۷۹۹۷۳

۷۱ متر- نوساز- کلید نخورده -عالی
فقط ۲۸۸م

مسکن بزرگ ملل

۹۲۱۵۳۹۸۳۹

جنت آباد-۱۰۰متر- ۲خواب
فقط متری  ۱۲م

مسکن بزرگ ملل

۰۹۱۲۲۴۵۰۹۹۴

جنت آباد مرکزی
۱۰۷متر- طبقه ۵ پول الزم -متری۱۳م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۹۷۷۲۹۶ - ۰۹۱۲۶۰۲۸۹۳۱
کاشانی - ۹۵متر - کم واحد-۶۰۰م

مسکن بزرگ ملل

۰۹۱۲۶۰۲۸۹۳۱

جنت آباد - ۱۰۰متر - ۳ساله
سوپرلوکس - کم واحد-۷۵۰م

آپارتمان مسکونی ۱۱۱ تا
۱۳۰ متر
امالک پروشات

۰۹۱۲۰۳۴۷۵۲۲ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

پاسداران - ۱۳۰متر - نوساز -فول
امکانات - متری۷٫۵۰۰م

امالک پروشات

۰۹۱۲۴۷۸۶۳۸۳ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

سهروردی جنوبی - ۱۱۶متر - ۲خوابه
فول امکانات - متری۶٫۲۰۰م

امالک پروشات

۰۹۱۲۴۷۸۶۳۸۳ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

سهروردی جنوبی - ۱۱۸متر- ۲خوابه
فوق العاده -متری۶٫۲۰۰م

امالک پروشات

۰۹۱۲۴۷۸۶۳۸۳ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

بنی هاشم جنوبی - ۱۳۰متر- ۲خوابه
بسیار زیبا - متری۵٫۵۰۰م

امالک پروشات

۰۹۱۲۰۳۴۷۵۲۲ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

پاسداران-۱۳۰متر-۱ساله - فوق
امکانات-متری۷٫۵۰۰م

امالک پروشات

۰۹۱۹۳۸۰۸۰۴۰ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

نارمک -هالل احمر ۱۱۸متر-۳خوابه
طبقه سوم -قیمت۵۰۰م

مسکن دیپلمات
شریعتی - نرسیده به سه راه طالقانی

۷۷۵۰۰۲۲۸

۱۲۵ متر- ۳ خوابه - فول امکانات
بسیار شیک دارای سالن اجتماعات

متری ۵٫۸۰۰ میلیون

یوسف آباد - مسکن پیام

انصاری ۰۹۱۲۷۰۰۲۰۷۸

۱۲۵ متر ۳ سال ساخت
با امکانات ۷۰۰ میلیون

دربند - باغ شاطر - ۱۱۲ متر

۰۹۱۲۶۱۲۸۳۱۹ فرهاد

۲ خواب - بادید ابدی - نوساز
۱۲۰۰ متر مشاعات- متری ۱۱ م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۰۶۶۹۳۸ - ۰۹۱۰۶۶۹۳۱۳۳

کاشانی - پیامبر غربی - ۳۰درصد
۱۱۴متر - ۲خواب- قیمت۲۷۰م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۰۳۸۶۵۱ - ۰۹۱۲۴۱۷۶۹۱۰

پونک - سردارجنگل- ۱۲۰متر ۳خواب
- نوساز -متری۶م

مسکن بزرگ ملل

-۴۴۹۷۹۹۸۶  ۰۹۱۹۶۷۸۲۳۸۶

بلوار فردوس غرب - اکازیون غرب
۱۱۸متر - ۳خواب - ۷/۵۰۰م

مسکن بزرگ ملل

۰۹۱۲۴۱۷۶۶۱۰-۴۴۰۳۸۶۵

پونک-اشرفی-۱۱۲متر
۳خواب-۵۷۰م

مسکن بزرگ ملل

۰۹۱۲۶۰۲۸۹۳۱

جنت آباد - ۱۱۰متر - ۳ساله
سوپرلوکس - کم واحد-۷۵۰م

آپارتمان مسکونی ۱۳۱ تا
۱۵۰ متر
امالک پروشات

۰۹۱۲۰۳۴۷۵۲۲ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

سیدخندان - جلفا- ۱۵۰متر جنوبی
متری۸٫۸۰۰ م

۱۴۰ متر- ۳خواب

سروستان۸۸۶۶۰۰۰۶

با امکاناتبقیمترسیده
۱٫۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مسکن بزرگ ملل

۰۹۱۲۳۳۶۵۰۸۶

جنت آباد - جهاد اکبر- ۱۳۵متر
۳خواب  فول - فقط ۶۱۵م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۰۳۸۶۵۱ - ۰۹۱۹۶۴۲۳۹۶۶

پونک- چهاردیواری ۱۳۲متر-۳خواب
تک واحدی- ۳۵متر- متری۵۳۰۰م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۵۳۸۴۰۵ ۹۲۱۵۳۹۸۳۹-

جنت آباد-۱۳۵متر- ۳خواب
فقط متری  ۱۳م

آپارتمان مسکونی ۱۵۱ تا
۱۹۰ متر
مسکن پیام

مهدوی ۸۸۶۶۰۰۰۶ - ۰۹۱۲۵۴۵۲۸۶۰

۱۹۰ متر - تک واحدی اکازیون
۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

توانیر (مسکن پیام )

حسینی ۸۸۶۶۰۰۰۶ - ۰۹۱۹۲۷۰۱۸۲۱

۱۵۳ متر با قدر السهم
یک واحد از ۳ واحد بازسازی کامل۹۵۰م

نیاوران - شمال کاخ

۰۹۱۲۶۱۲۸۳۱۹ فرهاد

۱۶۵ متر ۳خواب - برج باغ - فول
کلیدنخورده - متری ۱۱ میلیون

اقدسیه - بلوار ارتش - ۱۷۵ متر

۰۹۳۳۱۱۰۳۲۲۳ فرشاد

۳خواب - نشیمن مجزا
آماده تحویل - باشرایط اقساطی

متری ۸ میلیون

اقدسیه - صاحبقرانیه

۰۹۱۲۱۹۳۹۳۵۳ شایان

۱۷۰متر - ۳ خواب - ۸ ساله
فرعی دنج - متری۱۰٫۵۰۰

فرمانیه - سنبل - متری۱۲ م

۰۹۱۲۲۷۰۵۳۶۲ مسعودی

۲۴۰ متر - ۴خوابه - نوساز
فول امکانات - ۲پارکینگ

آپارتمان مسکونی ۱۹۱ تا
۲۷۵ متر
امالک پروشات

۸۸۴۷۵۲۰۰ - ۰۹۱۲۵۷۱۲۵۴۸

شریعتی - بهار شیرازی- ۲۲۰متربر۱۰
باجواز - ۶طبقه - متری۱۲م

امالک پروشات

۸۸۴۷۵۲۰۰

شریعتی - بهارشیراز-بهترین فرعی
۲۲۰متربر۱۰ - متری۱۰م

اقدسیه - سپند

۰۹۱۲۱۹۳۹۳۵۳ شایان

۲۲۰ متر - ۳خواب - نوساز
لوکس - فول - متری ۱۳ م

کامرانیه - ۲۰۰ متر

۰۹۱۲۱۹۳۹۳۵۳ شایان

لوکس - نوساز - فول امکانات
متری ۱۲٫۵۰۰ م

مسکن بزرگ ملل

۴۴۹۷۷۱۳۷ -  ۰۹۱۲۶۰۲۸۹۳۱

آیت ا.. کاشانی- ۲۳۰متر- ۳خواب
تک واحد- قیمت ۱میلیارد و ۳۰۰م

آپارتمان مسکونی ۲۷۵ متر
به باال

امالک پروشات

۰۹۱۲۵۷۱۲۵۴۸ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

شریعتی - بهار شیراز - ۳۳۰متر بر ۱۴
دو کله - متری ۱۰ م

امالک پروشات

۰۹۱۲۵۷۱۲۵۴۸ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

آپادانا - مهناز - ۴۴۰متر - بنا در ۴
طبقه - فول امکانات  - متری ۷ م

لواسان - نارون - ۳۸۰ متر

۰۹۱۲۶۱۲۸۳۱۹ فرهاد

دوبلکس - سوپرلوکس - بی نظیر
با۲میلیاردمتریال برند-۶٫۵۰۰میلیارد

با هر سفارش بیش از یک هفته به طور گسترده و
تخصصی دیده شوید
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فرشته - سوپرلوکس

۰۹۱۲۰۲۰۳۲۴۰ امامی

۳۰۰ و ۴۰۰ متری - ۳ و ۴ خواب
باسوئیت مجزا - متری ۲۷ میلیون

فرمانیه شرقی - ۳۹۰ متر

۰۹۱۲۰۲۰۳۲۴۰ امامی

تکواحدی-نوساز-متریالدرجه۱
بادیدبازشهروکوهستان - متری ۲۳ م

اقدسیه

۰۹۱۲۲۷۰۵۳۶۲ مسعودی

آپارتمان ۵۰۰ متری - ۴ خواب
پنت هاوس - متری ۹٫۰۰۰٫۰۰۰

کلنگی ۱۰۱ تا ۲۰۰ متر

یوسف آباد

رمضانی ۰۹۱۲۶۷۷۵۷۲۲ - ۸۸۶۶۰۰۰۶

۳۰۰ متر زمین با ۶۰۰متربنای کلنگی
قیمت چهارمیلیارد

بر وزراء

۰۹۱۲۶۷۷۵۷۲۲

۱۶۵ متر با ۳ طبقه بنا
متری ۳۰ میلیون

کلنگی ۲۰۱ تا ۳۰۰ متر

فلسطین - نظری

مهدوی ۸۸۶۶۰۰۰۶

۲۳۰ متر - بر۲۲متر مناسب ساخت
۲ میلیارد

کلنگی ۳۰۱ تا ۴۰۰ متر

توانیر - ولیعصر

۰۹۱۲۶۷۷۵۷۲۲
رمضانی ۸۸۶۶۰۰۰۶

۳۵۰ متر - با بر عالی
قیمت بسیار اکازیون
۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آرژانتین

بشیری ۰۹۱۲۲۳۸۹۵۴۴

۴۰۰ متر بر۱۴ شمالی  کم واحد
۸ میلیارد

کلنگی ۴۰۱ تا ۵۰۰ متر

امالک پروشات

۸۸۴۷۵۲۰۰

آپادانا - مهناز - ۴۴۰متر - ۴ طبقه
نوساز - متری ۷م

فرمانیه - سنبل - ۵۰۰ متر زمین

۰۹۱۲۰۲۰۳۲۴۰ امامی

به همراه بنای دوبلکس با استخر
مناسبسکونتوساخت -متری۲۳ م

کلنگی ۷۵۱ متر به باال

مسکن دیپلمات
شریعتی - مترو بهارشیراز

۷۷۵۰۰۲۲۸

۲۰۰۰ مترزمین
موقعیت عالی - فروشنده واقعی

متری ۲۰ میلیون

ولیعصر - پارک ساعی

۰۹۱۹۳۸۰۴۹۴۷
۸۸۶۶۰۰۰۶

۲۱۰۰ متر بنای مفید
۴۰۰۰ متر بنای غیر مفید

۵ ساله باظرفیت باالی ۳۰ پارکینگ
۲۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

امالک با سند اداری تا ۱۰۰
متر

میدان هروی  - متری ۱۰ میلیون

۰۹۳۳۱۱۰۳۲۲۳ فرشاد

واحدهای ۶۰ - ۸۰ - ۱۰۰ متری
سنداداری - تحویل یکساله

امالک با سند اداری ۱۰۱
متر به باال
وزرا - گاندی

۰۹۱۲۶۷۵۳۲۱۱

۱۶۰۰متر بنا در ۵ طبقه بامشاعات عالی
متری ۹ م

امالک با موقعیت اداری ۵۱
تا ۷۵ متر
امالک پروشات

۰۹۱۲۰۳۴۷۵۲۲ - ۸۸۴۷۵۲۰۰

مطهری - ترکمنستان - ۵۳مترسند
اداری بسیارزیبا - متری۸م

توانیر

اوالدی ۰۹۱۹۷۲۵۳۷۵۵

۶۵ متر یک اتاق
۷۵۰ م

امالک با موقعیت اداری ۷۶
تا ۱۰۰ متر

اقدسیه - ۱۰۰ متر - متری  ۱۸ م

۰۹۱۲۶۱۲۸۳۱۹ فرهاد

نوساز - موقعیت اداری بابهترین
لوکیشن درطبقات مختلف

امالک با موقعیت اداری
۱۰۱ تا ۲۰۰ متر

مسکن دیپلمات
شریعتی - روبروی متروبهارشیراز

۷۷۵۰۰۲۲۸

۱۲۵ متر - ۳ اتاق - زیرقیمت منطقه
متری ۳٫۹۰۰ میلیون

ونک  - ولیعصر

۰۹۱۲۲۱۵۲۴۵۸
پدارم ۸۸۶۶۰۰۰۶

فروش مسکونی موقعیت اداری
۱۲۰ متر - ۳ اتاق

قیمت۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پاسداران شمالی

۰۹۳۳۱۱۰۳۲۲۳ فرشاد

واحدهای ۸۰ تا ۱۵۰ متری
موقعیت اداری - متری ۱۲ م

امالک تجاری

مسکن دیپلمات
شریعتی - روبروی متروبهارشیراز

۷۷۵۰۰۲۲۸

۵۳۰ متر- تجاری - دوکله
موقعیت عالی - زیرقیمت منطقه

متری ۲۰ میلیون

میدان هروی - قیمت ۴۰ میلیون

۰۹۳۳۱۱۰۳۲۲۳ فرشاد

واحدهای تجاری ۱۲ تا ۹۶ متر
تحویل یکساله در۳ طبقه تجاری

نیاوران - متری ۳۵ میلیون

۰۹۳۳۱۱۰۳۲۲۳ فرشاد

۱۲۰ متر تجاری جهت داروخانه
یافست فود

با ما تماس بگیرید
www.payampress.com

۸۸۱۰۰۰۱۰
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