
 آشنایی با بهترین مناطق ویالیی اطراف تهران
 

آشنا کنیم  بهترین مناطق ویالیی اطراف تهران در این مطلب ما قصد داریم شما را با
توانید در اطراف تهران یک ویال را ساخته و یا خریداری کنید را هایی که میو مکان

کردان همراه باشید.  ۱۳۷به شما عزیزان معرفی کنیم. پس در این مطلب با امالک 
تهران یکی از کالنشهرهای ایران است که به دلیل نزدیک بودن آن به شهرهای شمالی، 

ه افراد با ساخت ویال در این مناطق تصمیم گرفتند مناطق ییالقی بسیاری را دارد ک
روزهای تعطیل خود را در اینجا بگذرانند و اوقات فراغت جذابی را برای خود رقم 

 .هم دیدن کنید نخرید ویال در کردا کنیم ازبزنند. پیشنهاد می
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 شویم؟در این مطلب با چه مواردی آشنا می

 بهترین مناطق ویالیی اطراف تهران 
 بهترین مناطق ویالیی اطراف تهران کدامند؟ 

 

 
 بهترین مناطق ویالیی اطراف تهران

بهترین مناطق  های بسیاری از شهر تهران وجود دارند که به عنوان یکی ازقسمت
کردان باشید  ۱۳۷شوند. در این قسمت همراه امالک شناخته می نویالیی اطراف تهرا

بپردازیم. در ادامه  تا در کنار یک دیگر به تعدادی از انواع مناطق ویالیی اطراف تهران
شما هر آن چیزی که باید در مورد بهترین مناطق ویالیی اطراف تهران بدانید را 
خواهید فهمید. معموال بهترین مناطق اطراف تهران برای خریداری کردن ویال از نظر 

کردان، مناطقی هستند که قیمت مناسبی داشته باشند و با توجه به این  ۱۳۷امالک 
توانید در این مناطق باغ ویالهایی را خریداری کنید که با داشتن موضوع، شما می
ها را بازسازی کرده و به شکل دلخواه خود آن را طراحی کنید یکی بودجه مناسب آن

است. شما  ویال در برغان از این مناطق که مورد تایید کارشناسان ما است خریدن
کردان، اطالعات الزم جهت قیمت خرید  ۱۳۷توانید از کارشناسان مطرح امالک می

ویال در مناطق ویالیی تهران را کسب کنید و سپس اقدام به خریداری کردن بهترین 
سبک  یالی معمولی بهممکن است یک و ها کنید. ملک در این دسته از منطقه

تر را مشاهده کنید که قیمت پایینی را دارد اما شاید یک ویال با متراژی پایین کالسیک
ساخته شده است و قیمت  سبک مدرن نیز در همان منطقه وجود داشته باشد که به

باالتری را به خود اختصاص دهد پس باید در هنگام خرید ویال در اطراف تهران 
  .حواس خود را بیشتر جمع کنید
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 بهترین مناطق ویالیی اطراف تهران کدامند؟
 

 تهراندشت کرج 
کیلومتری کرج قرار دارد. با مراجعه به اتوبان تهران قزوین  ۱۰تهراندشت در فاصله 

توانید منطقه تهراندشت را مشاهده و طی مسافت کوتاه، در سمت چپ اتوبان می
قرار گرفته است. آران،  زهای البررشته کوه کنید. تهراندشت در واقع در جنوب



باشد. آباد، نمکالن و.. از توابع و روستاهای این منطقه میسهیلیه، زعفرانیه، عباس 
این منطقه به دلیل آب و هوای بسیار خوبی که دارد یکی از بهترین مناطق برای 

بهترین مناطق ویالیی اطراف “ ها است و همچنین جزوساخت انواع ویالها و باغ
 .بیندازید نویال مدرن در کردا هکنیم نگاهی هم بهم است. پیشنهاد می” تهران

 

 شهرک جهان ویالی تهراندشت
بهترین مناطق ویالیی  های تهران که بینترین شهرکیکی از گران ترین و الکچری

جا دارد شهرک جهان ویال تهراندشت است. ویالهای بسیار لوکسی  اطراف تهران
چنین اراضی بسیار خوبی نیز برای افرادی که قصد دارند و همدر این شهرک وجود 

دارند در بهترین مناطق ویالیی تهران زمینی را داشته باشند، دارد. اراضی موجود 
 .متر مربع است ۱۰۵۶تا  ۸۰۰در این شهرک بین 
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 شهرک تیسفون اندیشه کرج 
های معروف در غرب تهران، شهرک تیسفون اندیشه کرج است. این یکی از شهرک

های خریداری ترین مزیتشهرک در جنوب فاز یک اندیشه قرار دارد و یکی از بزرگ
قطعه  ۲۴۰ساعته آن است. این شهرک  ۲۴کردن ویال در این شهرک نیز نگهبانی 

اند، همچنین شما ر گرفتهدارد و تمامی قطعات در فضایی آسفالت کشی شده قرا
توانید با خرید ویال مدرن در کردان لذت خرید ویال های با امکانات خوب و می

 .قیمت مناسب را تجربه کنید

 قیمت خرید ویال در هرکدام از این مناطق چقدر است؟
ویالیی بخرید باید بدانید  بهترین مناطق ویالیی اطراف تهران اگر بخواهید در
های مختلفی دارند. به عنوان مثال، خرید دام از مناطق باال، قیمتویالها در هر ک

های مختلفی تواند قیمتویال در کردان، ویال مدرن در کردان و یا ویال در برغان می
ها با توجه به مکانی که باغ ویال در آن را به خود اختصاص دهند. درواقع قیمت

گیرد، ن مورد استفاده قرار میقرار دارد و متریالی که برای ساخت این ساختما
  .شوندتعیین می



 

 قیمت اجاره ویال در هرکدام از این مناطق چقدر است؟
ها اطالعاتی را به در این قسمت قصد داریم درمورد اجاره این دسته از ساختمان 

و یا ویال در شما بدهیم. برخی از افراد که بودجه الزم برای خریداری کردن باغ 
های کنند. اجاره ویالها میبهترین مناطق اطراف تهران را ندارند، اقدام به اجاره آن

 .انه، هفتگی و یا ماهانه باشدتواند به صورت ساعتی، روزاطراف تهران می

کنند که کمی به صرفه برخی از افراد نیز اقدام به اجاره خانه به صورت ساالنه می
تواند آید که اجاره کردن این دسته از ویالها میست. به نظر میتر از دیگر موارد ا

کار راحتی باشد، اما باید نکاتی را در این زمینه مد نظر قرار داد. به عنوان مثال، 
کنید، دیگر نگران این موضوع زمانی که شما ویالیی را برای خود خریداری می

ه جایی مبلمان آسیبی به یا جا ب کنید وهای ویال چگونه رفتار مینیستید که با پله
ای است، دیوارها رسانده است یا خیر. اما به هنگامی که یک ویال برای شما اجاره

باید حواس خود را در این زمینه بسیار جمع کنید تا مشکلی برای اجزای داخلی 
 .و یا خارجی ویال به وجود نیاید

ی در زمینه اجاره ویالی افرادی در این زمینه وجود دارند که به صورت اختصاص
مناطق ویالیی تهران فعالیت دارند. این دسته از افراد معموال درآمد بسیار خوبی 

آورند. کنند و سود خوبی را از اجاره هر ویال به دست میدر این زمینه کسب می
تواند یک کسب حتی می بهترین مناطق ویالیی اطراف تهران پس اجاره ویال در
ه باشد. برخی از مشاورین امالک نیز اقدام به اجاره این دسته و کار بسیار سودد

ها نیز کمک بگیرید. در زمینه قیمت اجاره این توانید از آنکنند که میاز ویالها می
ویالها باید به شما بگوییم که برای هر ویال با توجه به امکاناتی که برای خود 

توانید به راحتی از کارشناسان یشود که شما مدارد، قیمت متفاوتی نیز ارائه می
کردان، اطالعات الزم درمورد قیمت اجاره این دسته از ویالها را به  ۱۳۷امالک 

 .دست آورید



 ارزان ترین ویال ها در اطراف تهران کدامند؟
برای دسته افرادی که بودجه محدود برای خریداری کردن ویالهای اطراف تهران 

ال در منطقه ارزان ویالیی تهران بهترین پیشنهاد را ندارند، خریداری کردن یک وی
است. این مناطق معموال به دالیل مختلفی به عنوان یک منطقه ارزان معرفی 

شوند. ممکن است به دلیل این که منطقه به تازگی شناخته شده، به عنوان می
یک منطقه ارزان قیمت شناخته شود و یا به دلیل این که منطقه دارای امکانات 

تری نسبت به دیگر مناطق است، به عنوان یک منطقه ارزان قیمت برای خرید کم
 .ویال معرفی شود

جزء مناطق … شهرهای اطراف تهران مانند محمد شهر، شهریار، مالرد، ساوجبالغ و 
ها ارزان قیمت برای خریداری کردن باغ و ویال هستند. در بین این شهرستان

غربی استان البرز است، به عنوان یکی از های ساوجبالغ که یکی از شهرستان
شود. ساوجبالغ با داشتن زیباترین مناطق برای خریداری کردن ویال محسوب می

ها شود. در آخر هفتهآب و هوای خوب به عنوان یک منطقه گردشگری شناخته می
حتی به این منطقه برسند. توانند به راافراد با طی کردن مسافتی کوتاه می

کردان در این زمینه ارتباط برقرار کرده و  ۱۳۷با کارشناسان مطرح امالک  توانیدمی
  .بهترین مناطق برای خریداری کردن یک ویالی ارزان را مشاهده کنید

 گران ترین ویال ها در اطراف تهران کدامند؟
همان طور که ویالهای ارزان قیمت در اطراف شهر تهران وجود دارد، ویالهای گران 

شوند که طرفداران خاص خود را دارند. این دسته از ویالها دیده میقیمت نیز 
ها امکانات بی های مختلف وجود دارند که در این شهرکمعموال در انواع شهرک

های نظیری وجود دارد. به عنوان مثال شهرک جهان ویالی تهراندشت که در عنوان
های ترین شهرکقیمتقبلی به آن پرداختیم، به عنوان یکی از بهترین و گران 

 .شوندویالیی نامیده می

دهد به عنوان یکی از نظیری که به خریداران خود میک با خدمات بیاین شهر 
توانند با شود که افراد میهای اطراف تهران معرفی میترین شهرکبهترین و گران



ند. در ، یک باغ ویال با فول امکانات داشته باشخریداری کردن ویال در این شهرک
 .کردان کمک بگیرید ۱۳۷توانید از کارشناسان امالک این زمینه نیز می

 

 عکس لوکس ترین ویال های اطراف تهران را در کجا مشاهده کنیم؟
توانید به راحتی با جست و جو در قسمت تصاویر گوگل اقدام به مشاهده می

شود ترین ویالهای اطراف تهران کنید. این کار باعث میهای لوکسکردن عکس
یال را دارید، از معماری دیگر ویالها الهام گرفته و که اگر قصد ساخت و ساز یک و

 .ها را در کار خود پیاده کنیدآن

آدرس بهترین مناطق اطراف تهران برای خرید ویال را چگونه مشاهده 
 کنیم؟

توانید ها میبرای مشاهده کردن آدرس این دسته از مناطق و مراجعه راحت به آن
مخصوص به مسیر یابی را بر روی تلفن های مختلف به راحتی انواع اپلیکیشن



همراه خود نصب کرده و عالوه بر مشاهده کردن مسیر این باغ ویالها از طریق 
 .ها مراجعه کنیددهد به راحتی به آنمسیریابی دقیقی که برای شما انجام می

 سواالت متداول

 مناطق ارزان برای خریداری باغ ویال در تهران کدام است؟ .1

مناطقی مانند محمد شهر، شهریار، مالرد، ساوجبالغ جزء مناطق ارزان برای 
خریداری کردن باغ ویال در تهران هستند. از بین آن ها ساوجبالغ جزء بهترین 

 .مناطق است

 های این مناطق را مشاهده کرد؟توان عکساز چه طریقی می .2

گل اقدام به توانید از طریق جست و جو در قسمت تصاویر گوبه راحتی می
مشاهده کردن تمامی تصاویر مربوط به این باغ ویالها کرده و با الهام گرفتن از 

 .ها بهترین ملک خود را بسازیدآن

 چگونه آدرس این مناطق را مشاهده کنیم؟ .3

های مسیر یاب اقدام به مشاهده توانید با استفاده از انواع اپلیکیشنبه راحتی می
 .کردن آدرس این مناطق کنید

 


