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تهران284,511,500بعد160طباطباییسیدمحمد117002
 ، 4شهرزیبا ، میدان کودک ، پشت ساختمان مخابرات منطقه 

13مجتمع تجاری شهرزیبا ، طبقه اول ، واحد 
44326100محبان همای رحمت

تهران269,577,500قبل135مهدویداریوش217003
میدان فاطمی، خیابان جویبار، خیابان غفاری غربی، مجتمع 

6، واحد3آناهیتا، طبقه 
بقیع

88950154-

88980728

تهران247,177,500بعد135روح بخش حسن نژادمحمد317004
خیابان آزادی ، روبروی خیابان دکتر حبیب الهی ، نبش خیابان 

1، واحد 410شهیدان ، پالک 
66037033سحاب سپهر

88342001دوکوهه سیر7، طبقه اول، واحد108خیابان شهید مفتح، تقاطع سمیه، پالکتهران247,177,500بعد135شرافت پیمامحمدرضا417005

تهران269,577,500قبل160باقریحمید517007
خیابان آزادی بین بهبودی و خوش نبش کوچه مسعود پالک 

1 و 1 ط 274
66387225مسافران آفتاب البرز

تهران253,711,500قبل160رضویسیدمهدی617016
بزرگراه نواب صفوی ، نبش خیابان دامپزشکی شرقی ، برج 

206اداری تجاری گردون ، بلوک جنوبی ، طبقه دوم ، واحد  
66383100- 2پرواز عرشیان

تهران284,511,500بعد160رضاییسیداحمد717022
، طبقه 132بلوار کشاورز ، روبروی بیمارستان پارس ، پالک  

202اول ، واحد 
88979743- 4شکوه طالیه داران

تهران269,577,500قبل160جوراستی فردمحمدجواد817027

نارمک، هفت حوض، نرسیده به مترو سرسبز، نبش خیابان 

، مجتمع تجاری اداری (وحید شرقی)شهید طاهر کیانی ثابت 

14، واحد 7 ، طبقه 39کیش، پالک 

77450480وحید سیر گشت

تهران258,377,500بعد135حسینی توسلعلی917028
مینی سیتی، شهرک شهید محالتی، بلوار شاهد، میدان بسیج، 

18مجتمع تجاری زیتون، طبقه اول، واحد 
22457575بوستان معراج

تهران235,977,500بعد85سیدمهدیسیداحمد1017030
خیابان دماوند، ایستگاه آیت، روبروی سینما ماندانا، جنب 

10 ، طبقه سوم، واحد 587بانک مسکن، پالک 
77972040راهیان دیار انصار

تهران269,577,500قبل135اسمعیلی ایوانکیمجید1117031
، 64فلکه دوم شهران، خیابان یکم، پایینتر از بانک ملت، پالک 

8طبقه دوم، واحد 
44351788ندای رهروان دادفر
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22982700محمودی ، طبقه اول108لویزان ، خیابان فرشادی ، پالک تهران253,711,500قبل160باقریداود1217033

تهران249,044,500بعد135تحقیقیمهدی1317042
، خیابان شهیدقانع عبادی ، نبش  (دکترآیت)سی متری نارمک 

112خیابان شهیدطاهری ، پالک
امید نیستانک

77913575-

77925727

تهران233,177,500بعد160اکبریانرحمت اله1417049
،  (ع)بلوار مرزداران،خیابان ایثار،جنب مسجد امیرالمومنین

1ساختمان اداری ، طبقه اول ، واحد 
44271644ثمین

تهران253,711,500قبل160شاه محمدیمحمود1517073

اتوبان شهید محالتی ، مقابل ورزشگاه آیت اهلل سعیدی 

،  (عج)،خیابان شهید جمال تاجیک ، نبش ده متری ولیعصر

142پالک 

33712328حدیث غدیر تهران

تهران253,711,500قبل160حسینیسیدمحمد1617078
،  (ص)خیابان پیروزی ، خیابان نبرد شمالی ، بلوار نبی اکرم 

1 ، واحد 137، پالک  (ص)جنب مسجد نبی اکرم 
33063334عرش نور

تهران269,577,500قبل160فرهپورامیر1717140
میدان جمهوری، بزرگراه نواب صفوی ،نبش خیابان دامپزشکی 

 ، در نیم طبقه اول304 ، واحد 3، ساختمان شهاب 
66381680- 2ثناگویان حق

66000145پیشگامان پرواز568میدان آزادی ، ابتدای خیابان آزادی ، پالک تهران237,844,500بعد160گوهریعبدالرشید1817142

66912323بسطامی ، طبقه اول739خیابان رودکی ، تقاطع آذربایجان ، پالک  تهران241,577,500بعد160میرزاخانیمحمود1917155

تهران258,377,500بعد135خزاعلیسعید2017176
خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان شهید ناطق نوری، بعد از برج 

14تجاری مهر، کوچه مسجد، پالک 
44472825 - 7مهزیار

تهران247,177,500بعد160میرمعینیسیدامیرحسن2117195

وفادار )فلکه چهارم تهرانپارس ، اتوبان شهید زین الدین 

، طبقه اول ، 1096، مقابل بوستان پلیس ، پالک  (شرقی سابق

2واحد 

77061800میالدنور

33345891راهیان یثرب1433خیابان هفده شهریور، پایین تر از میدان شهدا ، پالک تهران253,711,500قبل160پورایوانیسیدمرتضی2217202

تهران253,711,500بعد160رزاقیمحمدرضا2317251
خیابان اسکندری جنوبی ، بین خیابان ارومیه و شهید کلهر ، 

3ساختمان پردیس ، طبقه اول ، واحد  
کوثر هدایت مهر

66575299- 

66575178
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تهران247,177,500بعد160طاهریعباس2417262
، مجتمع 3ازگل، مینی سیتی، شهرک شهید محالتی، فاز

51-50تجاری ارم، پالک 
22497421نور حرا

تهران269,577,500بعد160کیاییاحمد2517272
  ،  طبقه اول ، 68خیابان سمیه ، تقاطع خیابان موسوی ، پالک  

26واحد 
88313136شریف پرواز پارسیان

تهران253,711,500قبل160صدیقیان کاشیجالل2617274
میدان خراسان ، خیابان خاوران ، جنب پارک فدائیان اسالم ، 

23پالک 
33439001تارا پرواز گیتی

تهران269,577,500قبل160کریمی میل سفیداحمد2717276
شهریور، نرسیده به میدان خراسان، نبش کوچه 17خیابان 

7 ،واحد 3 ، طبقه 2شهید شجاعی، پالک 
33522316عرشیان سیر

تهران284,511,500بعد160درخشان نظریمحمدجعفر2817278
، نرسیده به  (دولت)چهارراه پاسداران ، خیابان شهید کالهدوز 

3 ، طبقه دوم ، واحد 138تقاطع دیباجی ، پالک 
22763051ایوان طلوع

6308سرفرازان نور تهران4خیابان دکتر فاطمی غربی ،  نبش خیابان اعتماد زاده ،  پالک تهران284,511,500قبل135کریمیحسینعلی2917332

تهران269,577,500بعد160مال محمدیحسین3017417
لویزان ، خیابان شهید فرشادی ، ابتدای شهید شاهرضائی ، 

1پالک 
22965858سالکان وادی عشق

تهران269,577,500قبل135اصغریانغالمعلی3117578

میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان 

، (باالی بانک ملت) 55، پالک 17شهید کالنتری، ساختمان 

2طبقه سوم، واحد 

88308110رسم سفر سوری

تهران269,577,500بعد160دباغمحمد حسن3217585
خیابان شریعتی ، نرسیده به میدان قدس ، خیابان موسیوند ، 

99خیابان کریمی ، روبروی بانک سرمایه ، پالک  
22677535پیروان میعاد

تهران233,177,500قبل135مسیله گوسیدحسن3317587
خیابان انقالب، پیچ شمیران، روبروی بهزیستی استان تهران، 

5، طبقه دوم غربی، واحد 323پالک 
77644450مونس سیر سبز

تهران284,511,500بعد160شاهوردیمجتبی3417639
میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسالم ، ایستگاه بهنام ، پالک 

22 ، واحد 93
77643848مشعرالحرام
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تهران247,177,500بعد160صفدریمجتبی3517685
حکیمیه، بلوار فجر، بلوار افق،جنب پارک ساحل و مهدیه،بن 

بست مهر
77002172ترنم وحی

تهران269,577,500قبل160احمدیسیدمحمد3617712
 ، 183خیابان شریعتی ، نرسیده به سه راه طالقانی ، پالک 

3طبقه اول ، واحد 
77654748- 9نسیم سحرپیوند

88004131سالوت41، شماره  (مدبر)یوسف آباد ، خیابان  شهید مهرام تهران253,711,500قبل160بستان منش موخرمجتبی3717813

تهران247,177,500بعد160رفیعی محمدحسین3817035
، مجتمع  (عج)خیابان مولوی ، بین وحدت اسالمی و ولیعصر 

205تجاری و اداری نور ، طبقه اول واحد 
6-55368215سالکان جنت الرضوان

تهران269,577,500قبل160باوفامهدی3917001
 طبقه اول پالک 1خیابان بهار جنوبی ، پاساژ چهل ستون بلوک 

113
77506914سفیران کوی یاس
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اسالمشهر233,177,500قبل160فیضی نشتبانیغالمرضا117286
 ، 4سرنوری ،خیابان شهید مدنی ، نبش کوچه - اسالمشهر 

 ، طبقه همکف416پالک 
56690566- 9گلبانگ طاها

36284802نجات سیر آریا2خیابان طالقانی، نبش کوچه زینبیه، پالک - ورامین ورامین233,177,500قبل135حسینیعلیرضا217299

شهریار247,177,500بعد135سیاه کارعمادالدین317236
، کوچه شهید طوقانی، (ص)بلوار رسول اکرم- شهریار 

26/3پالک
65269130عماد سیر

ری235,977,500قبل135بهشتیستار417221
،  (ع) متری امام حسین35شهرری ، خیابان فداییان اسالم ، 

95جنب سپاه پاسداران ، پالک 
33390888- 91نوای شلمچه سبز

ری233,177,500بعد160مهدیقلیصادق517644
شهرری، خیابان آستانه، بعد از ایستگاه آتش نشانی، مجتمع 

20تجاری میرداماد، پالک 
آشنای سرزمین ری

55912004-

55938454

دماوند247,177,500قبل85سراهیمحمد617903
، مجتمع تجاری  (فرامه) (ره)میدان امام خمینی - دماوند 

اداری شبلی ، طبقه اول ،واحد چهار
76329525- 6ضیوف الرحمن دماوند
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