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گروه مهندسی نوین سازان

۰۹۱۲۵۰۲۰۰۳۲ - ۰۹۱۲۷۰۳۸۲۶۶

پیمان مدیریت
پیمانکاری  - بازسازی

اجرای اسکلت

۴۴۰۸۲۸۰۶ - ۰۹۱۲۰۳۱۳۳۰۲

اســــکلت بتنی
فنداســــیون و دیـــوار

تخریـب ، خاکبـرداری ، نیلینگ با
کادرمجرب تخریببا فک هیدرولیکی

۰۹۳۶۷۴۳۵۸۰۰
درسریعترین زمان

اجاره هیلتــی
به صــورت تخصصــی

۰۹۱۲۶۴۶۸۶۷۸
۶۶۷۴۳۸۲۴ - ۶۶۷۶۱۷۵۴

تعمیرات تخصصـی هیلتـی
« سپه تکنیک »
( افراسیابی )

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

تاور ۱۰تن

۰۹۱۲۵۱۶۳۶۶۰

مدلpotain۷/۴۴ ارتفاع ۴۲متر
طول فلش۴۵ متر سال ساخت ۱۹۸۵

طراحـــی، ســــاخت و فــروش

۰۲۱۸۸۷۴۹۶۴۴
۰۹۱۲۳۲۶۵۹۳۷

نیروگاه برق -تولید پراکنده
صنعتــــی نو و ســـود آور
مناســـب مجتـــمع هــای

تجاری و کارخـــانجات و...

دســتگاه پـرس کارتــون ۷۰۰ کیلویی

۰۹۲۱۶۳۷۱۴۲۴ - ۰۹۱۲۵۵۵۷۰۳۸

ســاخته شــده با بهتــرین
قــطعات  ســام گــروه

اجــــاره و فــروش

۰۹۱۲۳۱۵۹۳۳۰

انــــواع لیفتــراک
( از ۱ تن تا ۱۵ تن )

فروش یک دستگاه بچینگ

۰۹۱۰۰۰۴۲۵۰۱
طرح لیبهرنیم متری در حال کار

فــروش  ۱ دســـتگاه لیفتراک

۰۹۱۲۸۴۴۶۰۰۲

هـایـســــــــــتر ۱۲ تـــــن
کامال سالم

کمنـــــــــز

۰۹۱۲۲۱۷۶۲۴۹

KVA  ۲۵۰۴۰۰   و   ۳۲۵    و
جهت فروش و اجاره

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

آریان فوم بتن

۰۹۱۲۰۹۷۷۲۳۴

اجرای کف سازی طبقات
شیب بندی پشت بام

شومینه باربیکیو
سنگ انتیک

۰۹۱۲۲۳۳۹۱۸۲

*فــــــوم بتن آوانــــگارد*

پوریان    ۰۹۱۲۸۱۲۹۲۳۴

اجــرای کفســازی و شـیب بندی
با قیمت مناسب

فــــوم بتن بـــــــــرادران

۰۹۱۲۶۷۹۲۱۰۷

اجرای شیب بندی و کفسازی
کیفیت تضمینی در تمام نقاط

پـوکــه معـــدنی دمـاونـد دانـه بنـدی

۰۹۱۲۲۷۵۰۶۷۲

و شن و ماسه و بلوک های
سبک پوکه ای و سیمانی

تولید انواع سنگهای ساختمانی

۰۹۱۲۳۲۶۱۶۷۲ - ۴۴۲۵۷۵۶۴

تراورتنابیانه،عباسآباد-آتشکوه
درهبخاری انواعمرمریتوگرانیت

*فــــرا بلــــــــــــــــوک*

۰۹۱۱۵۸۰۰۳۰۰ - ۸۸۵۱۸۲۵۷

دیوارسبک دقیق آسان و ارزان
بابلوکهای چسبی فرا بلوک

باالترین خریدار آهن ، ضایعات

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

خدمات ساختمانی نوساز

۰۹۱۲۴۸۴۳۹۴۱ - ۶۶۸۳۰۲۷۰

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

گــچ کاری و گـچ بــری نـویــن

۰۹۳۹۵۱۷۵۵۲۴ - ۰۹۱۲۵۱۷۵۵۲۴

ازپـروژه های درحال اجــرا ما
درمنطقـه ۱ و ۳ دیـدن فرماییـــد

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

*ســـــاالر بام شــــرق دلیجــــان*

۵۶۵۲۴۷۰۹ - ۰۹۱۲۴۷۷۹۳۰۵

تولید و عرضه ایزوگام دوالیه فویلدار
پلیمری تحـــــویل و عمــــــده
به قیمــــت کارخــــــــانه
متری۴۵۰۰الی۵۵۰۰
ونصب باکادرمجرب
متــــــــــــری ۲۵۰۰
با 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

داربســـت فلــزی شـهـرآرا
فـوری - ارزان

۸۸۲۸۹۱۹۲ - ۰۹۱۲۱۱۲۸۱۳۸
تـمام نقـاط

پیــچ رولپالک نما ، بدون داربســـت

۰۹۱۲۴۷۷۱۳۱۱

رنـگ نما ، نماشویی ، درزانقطاع
همـــراه با بیمـه

کفسابـــــی  و نماشویـــــــی
سنگ های گرانیت - معمولی

موزائیـــک و بتـــــون
۴۴۴۴۷۶۵۴ - ۰۹۱۲ ۳۱۸ ۲۶ ۵۲

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 ...

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

آزمــــــایـــش خـــــــاک

۰۹۱۲۹۳۰۸۴۴۱ - ۴۴۵۱۹۱۰۱
بتـــن - جـــوش - میلگــــرد

مجری تخصصی
نمای کالسیک و مدرن

۲۲۶۱۱۶۰۱ - ۰۹۱۲۱۸۵۶۸۴۰

اجرای نمارا با خیال راحت
به ما بسپارید

جهتمشاهده نمونهکار
با ماتماس بگیرید

Hi  WOOD

۷۶۲۶۶۵۲۲ - ۷۶۲۶۶۵۲۱

طراحـی و اجـرای دکوراسیـون داخلـی
کالسیـک و مــدرن

اطلس

۰۹۱۹۶۱۷۰۰۱۷
@atlastazeen

مجــری دکوراسیـون داخلی و خارجی

گـروه معماری دکوراسیـون زیگـما

۰۹۱۰۱۴۶۶۲۲۸

بازسازی ، طراحی و ساخـت
انواع دکـورهای مـدرن و کالسیک

آهنگــری و جوشـکاری

۰۹۱۲۸۳۶۸۷۱۲ - ۰۹۳۶۷۸۷۳۱۵۴

نرده ، حفاظ،پل شیروانی،درب
آکاردئونی،رابیتس،خرده کاری درمحل

گــروه صنعتـی ارس
اولیـن تولیـدکننده در و پنجـره

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

تکنیــک upvc برتـــر
upvc تولیــد درب و پنجـــره

۰۹۱۲۳۳۶۷۴۷۹ - ۷۷۷۶۱۱۲۶
بانازلتـرین قیمـت

کیان کامپوزیت

۰۹۱۲۸۶۶۰۵۵۲
طراحی و اجرای نمای کامپوزیتوترموود

طراحـــی  و  اجــــرای

۰۹۱۲۴۳۷۲۰۴۷ - ۰۲۶۳۴۶۵۵۳۶۹

سقفهای شیب دار،سوله، پوشش،خرپا
سقف ویال، آالچیق،سردر، نما

کنیـتکــس ، نقاشـی ، روپـاد

انـوری   ۰۹۱۲۲۸۶۷۸۹۳
۶۶۸۹۲۴۰۴

ارزانتــر ازهمــه جـا

« دکوراسیــون داخلـی گـلناز »
طـراحـی و اجـرای

۲۶۳۰۵۵۶۹ - ۰۹۳۶۷۳۰۰۲۱۴
کلیـه امــور داخلی ساختـمان

نقاشی ساختمان اطلس

۰۹۱۲۴۴۵۳۵۵۹ - ۲۲۶۳۷۳۴۸

رنگهای داخلی و خارجی و نما، صنعتی
اپوکسی - رنگ متالیک

تـزئیناتـی نقاشان

۷۷۵۴۹۷۵۷ - ۰۹۱۲۶۷۹۱۸۶۹

فروش واجرای کاغذدیواری ، پارکت
لمینت، پوسترسه بعدی و ...

خدمات نقاشی داخلی و نمای

۰۹۱۱۳۳۶۷۰۰۸

ساختمان -بازسازی داخلی ساختمان
باقیمت مناسب و بازدید رایگان

نقاشــی ســاختمان

۴۴۸۵۳۰۷۳ ۰۹۱۹۹۰۵۴۱۱۶-

کارتضمینی
با قیمت توافــــــــــــــــقی

باروک

۸۸۵۸۱۲۰۵ - ۶۶۵۲۶۹۷۸

بازسازی، دکوراسیون ،کاغذ دیواری
نقاشی ،لمینت ،انواع پاالز موکت

شــرکـت مهندسـی سـه کنــج
فـروش برندهای مطـرح لمینت

۴۴۱۶۵۵۹۹ - ۴۴۱۶۵۵۸۸
تضمین اصالـت و بهتریـن قیمـت

واردات و پخـش مستقیــم کفپــوش

۸۸۹۱۹۴۲۹ - ۰۹۳۸۴۰۵۴۰۴۴
پـی وی سی تایلـی و کاغــذدیـواری

شرکت مهندسی پارس الیس

۰۹۱۲۳۹۶۳۰۶۰
۸۶و۷۷۱۳۰۴۸۸

متخصصانواعکفپوشصنعتی
اپوکسی،پلییورتان،بتنسخترنگی

وارد کننــده کفپـوش و لمینـت ترکیـه

۴۴۲۴۸۱۹۸ - ۰۹۱۲۱۴۹۰۸۱۲
(بـه قیـمــت واردات )

تولیــد و اجــرا
کابینــت ، کمـد ، دکـــور

۳۳۰۷۷۷۳۸ - ۰۹۱۲۵۳۳۰۸۵۴
دارای کارگاه مجهـز و کادرمجـرب

پـنـاه چــــوب
طراحی تولیدونصب سیستم های مدرن

۷۷۰۴۷۱۵۴ - ۰۹۱۰۹۸۸۵۸۱۰
آشپزخانهدکوراسیونویترین

پخش ابزار آالت و انواعدستکشکار

مزینانی۷۷۵۳۴۰۹۲ - ۷۷۵۳۴۱۳۲
WWW.pakhsheabzar.com

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

پیام ساختمان
افتخار بیش از یک دهه ارائه خدمات در صنعت

ساختمان
www.payampress.com



www.payampress.com

کــــــیان اســــــتیل

۰۹۳۵۱۶۱۶۵۲۸ - ۰۹۱۲۸۶۸۹۳۸۹

مجری نرده،حفاظ و سازههای
استیل-اسپایدر

پرشینحفاظ*آکاردئونباخمایتالیایی

۰۹۱۲۲۳۷۴۰۵۷ - ۵۵۵۰۸۷۷۱

رنگ استاتیک هرعدد۳۰۰تومان
نقش دار۳۵۰تومانی(فروش)

ســـازند ه انواع شــــاخ گوزنــــی

۰۹۱۲۲۴۰۴۷۱۹ - ۰۹۱۲۰۳۵۷۶۲۰

پلـــــه پیچ - نــــرده آکــــاردئون
شـیروانی و آالچیـق ۵۵۴۴۹۶۸۴

بــــــرند مارکـــت (با ۱۵سال سابقه)

۵۵۴۴۵۰۴۱-۲   -  ۰۹۱۲۲۳۳۵۶۸۳

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

کرکره برقی آسان گستر

۰۹۱۲۷۲۲۶۸۶۶ - ۷۷۳۹۴۶۰۳

فروش نصب و تعمیرات
بادوسال گارانتی

نماینـده فروش دربازکـن های

۷۷۲۴۷۳۳۴ - ۰۹۱۲۶۴۳۴۳۱۲

SOMMER آلمان
keyautomation ایتالیا

آرارات الکترونیـک
چشمی دیجیتال - قفل الکترونیکی

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

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

ساخت و نصــب کانال کولـر
هواسازو داکـت اسپیـلت

۰۹۱۹۴۳۶۲۳۲۵
PRI با اجرای ورق گالوانیزه

کانال سازی

۰۹۱۹۹۳۵۳۸۵۸
لولــه های موتــورخانه و دریـچــه

تاسیسات فنی کوشا
ساخـت و نصـب انواع کانال گـرد

۰۹۱۲۸۵۸۳۴۳۹ - ۰۹۱۲۶۹۴۲۷۴۶
چهارگـوش فالشینگ دریچــه

لـــوله بازکــنی و تــخلیه چــاه

۶۶۸۶۸۶۲۰ - ۰۹۱۹۸۰۳۰۱۵۹

بامجوز کامل  - تمام نقاط تهران
۰۹۱۹۴۳۵۴۶۰۹

تاسیسات لوله کشی

۵۶۷۷۳۴۶۵ - ۰۹۱۲۴۹۵۴۶۸۸

آب، شوفاژ،فاضالب،نصبموتورخانه
چیلر(کلی و جزئی )

شوفاژ شریعتی

۷۷۶۹۸۰۵۰ - ۰۹۱۲۷۶۲۱۳۳۲

کلیه امور تاسیستات ساختمان
((بازدیدرایگان ))

نصـب و فروش سیستـم های
تهویــه مطبــوع

۰۹۱۲۸۳۹۸۷۷۱ - ۰۹۱۲۶۰۸۳۰۳۴
( داکـت اسپیلـت و اسپیلـت )

آژانس امالک

KOOMEH

۲۶۱۲۱۷۲۶

مشاور امالک کومه
فروش،رهن و اجاره

سایر خدمات امالک

رهن و اجاره
شریعتی قبا ۹۵۰ متر زمین نوساز

۰۹۰۲۲۵۴۳۴۶۵
جهت مشاغل مجوز دار

آپارتمان مسکونی ۵۱ تا ۷۰
متر

KOOMEH

۲۶۱۲۱۷۲۶ - ۰۹۱۲۱۳۲۱۸۸۷ سیفی

نوبنیاد -گلزار
متری ۶ م

KOOMEH

۰۹۳۶۶۶۷۰۸۰۹

ولیعصر - جنب بازار رضا - ۶۰ متر
یک اتاق   آسانسور -متری ۳۱۰م

KOOMEH

۰۹۱۲۵۵۸۱۴۳۰ - ۲۶۱۲۱۷۲۶

کامرانیه  - نوساز-۷۵متر
۲خوابه-فقط۶۸۰م

یوسف آباد -متری ۷٫۳۰۰ میلیون

۸۸۷۲۰۰۰۰ - ۰۹۱۲۴۷۹۰۳۲۰

۶۳ متر- ۲ خ - فول امکانات
۱۰ ساله - موقعیت عالی

یوسف آباد - ابن سینا
یک مورد استثنایی

شیخی ۰۹۳۶۴۵۰۰۵۹۸۰
۸۸۷۲۰۰۰۰

۶۳ متر - ۲ خواب بزرگ
۸ ساله - فول امکانات
فقط متری ۷٫۵۰۰

سعادت آباد

۸۸۵۷۴۲۲۲

۵۳ متر ۱ خوابه با امکانات ۱۰ساله
۴۰۰میلیون

مسکن دادمان
*سعادت آباد - عباس اناری*

۸۸۵۷۴۲۲۲
حسینی ۰۹۱۲۰۲۹۷۸۳۳

۵۴ متر ، ۴ ساله، طبقه چهارم
سند اداری ۶۴۸ میلیون

مسکن دادمان
*شهرک غرب*

۰۹۱۲۰۲۹۷۸۳۳
حسینی ۸۸۵۷۴۲۲۲

۷۰ متر نوساز، ط ۴
۶۶۵ میلیون

آپارتمان مسکونی ۷۱ تا ۹۰
متر

KOOMEH

۰۹۱۲۵۵۸۱۴۳۱-۲۶۱۲۱۷۲۶

فرمانیه شرقی-۹۰متر-۲خوابه
بانقشه-قیمت۹۷۰م

یوســف آباد
۸۵ متر - ۲ خ - نوساز

۰۹۱۲۹۴۰۰۱۱۲ - ۸۸۷۲۰۰۰۰
باموقعیت عالی به قیمت رسیده

مسکن دادمان
*شهرک غرب، فالمک شمالی*

۸۸۵۷۴۲۲۲
فرهاد ۰۹۱۲۰۲۹۷۸۳۳

۸۲ متر، یکساله، ط۳، دو واحدی
۲ خواب ۹۰۰ میلیون

مسکن دادمان

فرهاد۸۸۵۷۴۲۲۲ - ۰۹۱۲۰۲۹۷۸۳۳

شهرکغرب،بلوارفرحزادی۸۴مترنوساز
سهواحدیطاول،۲خ۷۰۰میلیون

آپارتمان مسکونی ۹۱ تا ۱۱۰
متر

KOOMEH

۲۶۱۲۱۷۲۶سیفی ۰۹۱۲۱۳۲۱۸۰۷

نوبنیاد  - گلزار ۱۱۵- متر
نوساز متری ۷٫۶۰۰م

KOOMEH

۲۶۱۲۱۷۲۶ - ۰۹۳۶۶۰۰۱۸۰۷

آجودانیه-۱۱۰ متر
۲خوابه - نوساز  متری۱۰٫۲۰۰م

KOOMEH

۰۹۱۰۸۸۸۸۳۹۳-۲۶۱۲۱۷۲۶

آجودانیه (اکازیون)- ۱۱۰ متر ۲خوابه
فقط متری ۹٫۳۰۰م

KOOMEH

۰۹۳۶۶۰۰۱۸۰۷ امیری

آجودانیه - فرمانیه شرقی
۱۱۰ متر ۲خوابه - متری ۱۰م

یوسف آباد

۸۸۷۲۰۰۰۰
جاللی منش ۰۹۱۲۹۴۰۰۱۱۲

۹۹ متر - ۲ خواب - ۱ساله
بهترین متریال- فروشنده واقعی

۷۷۵ میلیون

یوسف آباد - ابن سینا

شیخی ۰۹۳۶۴۵۰۰۵۹۸۰
۸۸۷۲۰۰۰۰

۸۷ متر -نوساز - ۹۵ متر-۲ساله
فول - دربهترین فرعی
زیرقیمت منطقه - فوری
متری ۷٫۵۰۰ میلیون

گروه امالک نگین

قنبری ۰۹۱۲۴۸۹۰۶۰۰

اندرزگو-۱۰۰متر-۲خوابه-نوساز
متری۱۰۵۰۰م

گروه امالک نگین

۰۹۱۰۱۰۱۲۳۱۰  مظلوم

آجودانیه-۱۱۰متر-۲خوابه-نوساز
لوکس متری۱۱/۵۰۰م

گروه امالک نگین

۰۹۱۰۱۰۱۲۳۱۰  مظلوم

فرمانیه شرقی-مهماندوست-۹۵
و۱۰۵متر-۲خوابه-متری۱۳م

آپارتمان مسکونی ۱۱۱ تا
۱۳۰ متر
KOOMEH

۲۶۱۲۱۷۲۶ - ۰۹۳۶۶۰۰۱۸۰۷  امیری

فرمانیه-آجودانیه
۱۲۵ متر - نوساز -متری ۱۲ م

یوســـف آباد

۰۹۱۲۹۴۰۰۱۱۲ - ۸۸۷۲۰۰۰۰

۱۲۵ متـر ۳ خوابه  ۱ساله
موقعیت عالی - متری ۹۷۵ میلیون

یوسف آباد - ۸۰۰ میلیون

۸۸۷۲۰۰۰۰ - ۰۹۱۲۹۴۰۰۱۱۲

۱۲۰ متر - ۲ خ - بهترین نقشه
۷ ساله - فروشنده واقعی

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۴۸۹۰۶۰۰ قنبری

اندرزگو-۱۲۵متر-۲خوابه -نوساز
متری۷/۵۰۰م

گروه امالک نگین

۰۹۱۰۱۰۱۲۳۱۰ مظلوم

قیطریه-جهانتاب-۱۲۹متر-۲خوابه
متری۹م-متریال برند

گروه امالک نگین

۰۹۱۰۱۰۱۲۳۱۰  مظلوم

آجودانیه-۱۲۱متر-۲خوابه-نوساز
لوکس متری۱۱/۵۰۰م

گروه امالک نگین

۰۹۱۰۷۷۹۶۹۶۳وفا

آجودانیه - ۱۲۲متر
یکساله- متری۱۱/۵۰۰م

مسکن دادمان

۰۹۱۲۰۲۹۷۳۳۰
حسینی ۸۸۵۷۴۲۲۲

۱۲۰ متر، ۴ ساله، ط۴، تک واحدی
۱ میلیارد

سعادت آباد( عالمه)

۰۹۱۲۵۵۷۳۵۸۵ - ۸۸۵۷۴۲۲۲

۱۳۰ تک واحدی نوساز
بهترین کوچه ۱٫۲۸۰میلیارد

مسکن دادمان
*شهرک غرب*

۰۹۱۲۵۵۷۳۵۸۵
جناب ۸۸۵۷۴۲۲۲

۱۲۰ متر ۲ خواب ۱۵ ساله ط ۴
مناسب سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون

مسکن دادمان
*سعادت آباد م شهرداری*

۰۹۳۶۲۹۵۲۲۸۳
نظری ۸۸۵۷۲۲۲

۱۲۰ متر نوساز ط۲و۴
۳ خواب قیمت۱٫۳۸۰ میلیارد

آپارتمان مسکونی ۱۳۱ تا
۱۵۰ متر
KOOMEH

۲۶۱۲۱۷۲۶ - ۰۹۱۲۱۳۲۱۸۷۸

اقدسیه
گلزار-۱۴۰ متر -متری۷٫۳۰۰م

KOOMEH

۹۳۶۶۰۰۱۸۰۷

فرمانیه شرقی  ۱۴۵ متر - ۳ خوابه
نوساز - نور و نقشه - متری۱۵م

KOOMEH

۰۹۳۶۶۶۷۰۸۰۹ اصغریان

فرمانیه شرقی - نوساز
۱۳۱ متر - ۲ پارکینگ - متری۱۳ م

KOOMEH

۰۹۳۰۱۲۸۹۴۶۱

فرمانیه - عسگریان-۱۴۵مترمشاعات
نوساز-فروشنده واقعی-متری۱۲م

KOOMEH

۰۹۱۲۵۵۸۱۴۳۰ - ۲۶۱۲۱۷۲۶

کامرانیه  - نوساز-۷۵متر
۲خوابه-فقط۶۸۰م

شهرک غرب

۸۸۵۷۴۲۲۲

۱۵۰ متر ۳ خ قیمت باور نکردنی
۲ میلیارد

سعادت آباد (صرافها)

۸۸۵۷۴۲۲ - نظری ۰۹۳۶۲۹۵۲۲۸۳

۱۳۱ متر ۳ خواب نوساز
طبقه اول ۱٫۳۷۰ میلیارد

آپارتمان مسکونی ۱۵۱ تا
۱۹۰ متر
KOOMEH

۲۶۱۲۱۷۲۶ - ۰۹۱۲۱۳۲۱۸۷۸ سیفی

پاسداران- ۱۸۰متر
خوش نقشه - متری۹٫۵۰۰م

KOOMEH

۰۹۳۶۶۰۰۱۸۰۷ امیری

آجودانیه - فرمانیه شرقی
۱۰۰ متر ۲خوابه - متری ۹م

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۴۸۹۰۶۰۰

فرمانیه-اندرزگو-۱۸۵متر-۳خوابه
نوساز-متری۱۳/۵۰۰م

گروه امالک نگین

۰۹۱۰۱۰۱۲۳۱۰ مظلوم

فرمانیه-۱۷۵متر-۳خوابه-لوکس
متری۱۰م - نوساز

۰۹۱۰۷۷۹۶۹۶۳ وفا

فرمانیه غربی-لواسانی
۱۵۵متر-۳خ-متری۱۲م

ونک (برج آفتاب)

گرگین ۸۸۵۷۴۲۲۲ - ۰۹۱۲۳۱۸۵۷۳۶

۱۶۰ متر ،۳ خواب بهترین طبقه
ویو ابدی ۱٫۴۰۰٫۰۰۰

شهرک غرب (بهاران)

نظری ۸۸۵۷۴۲۲۲ - ۰۹۳۶۲۹۵۲۲۸۳

۱۵۶ متر - ۳ خواب - ۱۲ ساله
۱٫۲۴۰ میلیارد

آپارتمان مسکونی ۱۹۱ تا
۲۷۵ متر
KOOMEH

۲۶۱۲۱۷۲۶ - ۰۹۱۲۱۳۲۱۸۷۸ سیفی

قیطریه-۲۱۸ متر فروش یامعاوضه
متری ۱۰م - فول امکانات

KOOMEH

۲۶۱۲۱۷۲۶ - ۰۹۳۶۶۰۰۱۸۰۷  امیری

فرمانیه-۲۰۰ متر
متری ۲۰ م - سوپرلوکس

KOOMEH

۲۶۱۲۱۷۲۶ - ۰۹۳۶۶۶۷۰۸۰۹

نیاوران - نوساز - ۲۲۰متر
پالن بینظیر-استثنایی - متری ۱۱م

KOOMEH

۰۹۱۲۳۹۹۵۹۰۹

جمشیدیه-۲۸۰متر-طبقه آخر- نقشه
فوق العاده-متری۹ م

KOOMEH

۰۹۱۲۳۹۹۵۹۰۹
جمشیدیه-۲۸۵متر-طبقه آخر-متری۸ م

صاحبقرانیه

۰۹۱۲۳۵۹۰۳۰۳۳

صاحبقرانیه-ساختمان برند
۲۴۰متر-۴خوابه-متری۹م

فرمانیه

۰۹۱۲۲۲۷۱۸۷۷

فرمانیه - سنبل-۲۶۰متر- شخصی
ساز-متریال برند-متری۱۲م

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۴۸۹۰۶۰۰قنبری

فرمانیه-اندرزگو-۲۴۰متر-۴خوابه
نوساز-متری۱۰۵۰۰م

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۴۸۹۰۶۰۰  قنبری

فرمانیه - اندرزگو-۲۴۵متر-تک
واحدی-متری۱۲/۵۰۰م

گروه امالک نگین

۰۹۱۰۱۰۱۲۳۱۰ مظلوم

قیطریه-جهانتاب-۲۰۰متر-۲خوابه
متری۹م-متریال برند

گروه امالک نگین

۰۹۱۰۱۰۱۲۳۱۰  مظلوم

فرمانیه-۲۱۷متر-تک واحد-خوش
نقشه-متری۱۵م

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۳۲۲۳۱۳۵

آجودانیه-۲۷۰متر-۳خوابه-ویدو
ویوعالی-متری۱۸م

گروه امالک نگین

۰۹۱۰۷۷۹۶۹۶۳  وفا

فرمانیه شرقی - ۲۱۲متر  ۳خ
فول امکانات-متری۱۱م

گروه امالک نگین

۰۹۱۰۷۷۹۶۹۶۳

فرمانیه - مهماندوست
۲۰۰متر- متری۱۶م

گروه امالک نگین

۰۹۳۰۲۶۴۶۷۸۴ عباسی

نیاوران-گلسنگ-۲۰۰متر
نوساز- متری۱۷م

مسکـــن زمــــردی
نیاوران

رضایی ۰۹۱۲۶۰۷۴۶۸۶
۲۲۸۰۷۰۳۱

۲۴۰ متر - تک واحدی - نوساز
فول امکانات - ۴ خواب

متری ۱۸ میلیون

آپارتمان مسکونی ۲۷۵ متر
به باال

KOOMEH

۰۹۱۲۱۳۲۱۸۷۸ - ۲۶۱۲۱۷۲۶

بوکان - کوهسار-۲۹۰متر با ۷۵ متر
سوییت  ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون

لواسان(آپارتمان باغ)

۰۹۳۰۳۴۱۹۰۶۶ - ۲۶۱۲۱۷۲۶

۳۱۳متر زمین - با یک واحد ۲خوابه
متری ۷م

KOOMEH

۰۹۱۲۶۱۹۵۷۴۰

کامرانیه شمالی-۴۲۰متر-سوییت۷۰
و۱۲۰متری-متری۹م

KOOMEH

۰۹۱۲۳۹۹۵۹۰۹

مطهری-۲۸۰متر- نقشه فوق
العاده-متری۹ م

فرمانیه

۰۹۱۲۳۵۹۰۳۰۳

۵۰۰متر-ابعاد عالی
بدون مشابه-متری ۱۲م

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۳۲۲۳۱۳۵ شهاب

نیاوران-گل سنگ- ۲۸۴متر-برج
باغ- آسانسور-متری۱۸م

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۳۲۲۳۱۳۵ شهاب

فرمانیهشرقی-۵۷۰متر-۴خوابه
۲۰۰مترتراس-متری۳۵م

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۳۲۲۳۱۳۵ شهاب

نیاوران-گل سنگ- ۲۸۴متر-برج
باغ- آسانسور-متری۱۸م

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۳۲۲۳۱۳۵  شهاب

فرمانیه شرقی-۳۰۰متر-۴خوابه-تک
واحدی-متری۱۷م

گروه امالک نگین

شهاب ۰۹۱۲۳۲۲۳۱۳۵

نیاوران-بوکان-۵۱۵متر-۴خوابه
روف گاردن-متری۱۸م

گروه امالک نگین

۰۹۱۰۷۷۹۶۹۶۳

کامرانیه شمالی - ۳۰۰متر
تک واحدی -متری ۱۳م

مسکــن زمـــردی
نیاوران

رضایی ۰۹۱۲۶۰۷۴۶۸۶
۲۲۸۰۷۰۳۱

۲۸۰ متر - ۵ ساله - فول
۴ خواب - فرعی دنج
متری ۱۲ میلیون

مسکــن زمـــردی
اقدسـیه گلستان شمالی

رضایی ۰۹۱۲۶۰۷۴۶۸۶
۲۲۸۰۷۰۳۱

۲۸۰ متر - تک واحدی - فول
۴ خواب - فرعی دنج
متری ۲۵ میلیون

مسکـــن زمــردی
فرمانیه شــرقـی

رضایی ۰۹۱۲۶۰۷۴۶۸۶
۲۲۸۰۷۰۳۱

۳۴۰ متر - تک واحدی - ۴ خواب
مستر سازه ای

لوکس ازسازنده ای بنام
متری ۲۵ میلیون

مسکــن زمــردی
فـرمانیه سنبل

رضایی ۰۹۱۲۶۰۷۴۶۸۶
۲۲۸۰۷۰۳۱

۳۳۰ متر - تک واحدی - ۴ خواب
۸ساله - فول - متری ۱۳ میلیون

مسکــن زمــردی
نیاوران

رضایی ۰۹۱۲۶۰۷۴۶۸۶
۲۲۸۰۷۰۳۱

بهترین فرعی ۳۶۵ متر
۴ خواب مسترسازه ای
لوکس ازسازنده ای بنام
نوساز - متری ۲۵ میلیون

مسکــن زمــردی
نیاوران

رضایی ۰۹۱۲۶۰۷۴۶۸۶
۲۲۸۰۷۰۳۱

فرعی دیپلمات نشین
۵۳۰ متر - پنت - بسیارلوکس
درکم واحدترین ساختمان منطقه

متری ۲۲ میلیون

مسکـــن زمـــردی
اقدسیه - متری ۲۵ میلیون

رضایی ۰۹۱۲۶۰۷۴۶۸۶
۲۲۸۰۷۰۳۱

فرعی دیپلمات نشیـن
منطقه ۴۴۰ متـر- سـوپرلوکس
برج باغ   سازه ای بی نظیـــر

ازسازنده بنام

مسکــن زمـــردی
فرمانیه - آقایی

رضایی ۰۹۱۲۶۰۷۴۶۸۶
۲۲۸۰۷۰۳۱

۴۰۰ متر - نوساز - فول امکانات
نورونقشه عالی

شرایط پرداخت استثنایی
متری ۱۹ میلیون پایه

مسکــن زمـــردی
فرمانیه - سنبل

رضایی ۰۹۱۲۶۰۷۴۶۸۶
۲۲۸۰۷۰۳۱

۳۳۰ متر - نوساز - فول - تک
واحدی دید و نورعالی

بازدید - خرید
متری ۲۲ میلیون پایه

مسکــن زمـــــردی
گلستان شمالی - ۳۸۰ متر

یوسفی ۰۹۳۳۱۲۰۷۲۶۲
۲۲۸۰۷۰۳۱

۴ خواب - تک واحدی
سوپر لوکس  بابهترین مصالح

فقط متری ۳۵ میلیون

کلنگی ۳۰۱ تا ۴۰۰ متر

یوسف آباد -مدبر-متری۱۸٫۵۰۰م
۳۴۰متر-دوبر-موقعیت عالی

۰۹۳۶۴۵۰۰۵۹۸۰-۸۸۷۲۰۰۰۰
قابل سکونت و ساخت

کلنگی ۴۰۱ تا ۵۰۰ متر

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۱۵۷۲۵۲۷

قیطریه شمالی- پارک- ۴۵۳مترزمین
دوکله با۴واحدمجز

کلنگی ۵۰۱ تا ۷۵۰ متر

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۱۵۷۲۵۲۷

کامرانیه شمالی-۶۲۳مترزمین
بر۱۵شمالی بابنای قابل سکونت

کلنگی ۷۵۱ متر به باال

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۱۵۷۲۵۲۷
کامرانیه-۹۹۰مترزمین دوکله-۱۰ واحد

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۱۵۷۲۵۲۷

آجودانیه-۱۱۵۰مترزمین شمالی با۱۰
واحدمجزاوابعادعالی

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۱۵۷۲۵۲۷

اقدسیه شمالی-۹۰۰مترزمین
بر۳۰دربهترین موقعیت

گروه امالک نگین

۰۹۱۲۱۵۷۲۵۲۷  آرام

قیطریه-سهیل-۹۰۰مترزمین شمالی
بر۲۵

ویال مسکونی

شهرک غرب

۸۸۵۷۴۲۲۲

خوارزم ۶۴۰ متر ۱۳ میلیارد
سیمای ایران ۶۰۰ متر۱۲ میلیارد

امالک با موقعیت اداری ۷۶
تا ۱۰۰ متر

یوسف آباد - براصلی
۶۸ و ۷۸ و ۸۳ و ۸۷ متر

جاللی منش ۰۹۱۲۹۴۰۰۱۱۲
۸۸۷۲۰۰۰۰

موقعیت اداری - ۶ ساله
باامکانات -متری ۷٫۵۰۰ میلیون

*شهرک غرب ابتدای فخار مقدم*

۰۹۱۲۰۲۹۷۸۳۳
حسینی۸۸۵۷۴۲۲۲

۹۵ متر، ۱۲ ساله موقعیت اداری
طبقه دوم ۱۲ ساله، پنج طبقه

۸۳۰ میلیون
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