ﭼﻄﻮر در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺎره
در ﺟﻨﺖ آﺑﺎد ﺗﻬﺮان را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﺰء ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ،ﺷﺶ ،ﯾﮏ و دو ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻨﺖ آﺑﺎد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ  5ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺮﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﯾﮏ  ،ﺳﻪ و ﯾﺎ دو ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﭘﻨﺞ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻨﺖ آﺑﺎد ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.

ﺑﻪ زودی وﻗﺘﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ﺧﻂ ﭼﻬﺎر ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن

در ﺟﻨﺖ آﺑﺎد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺪان ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﻂ ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮو از
اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻨﺖ آﺑﺎد ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  1404اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ

رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻼت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺗﻬﺮان را راﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﺮان از ﻏﺮب ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ

ﺟﻨﺖ آﺑﺎد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎغ ﻫﺎی اﻃﺮاف آن از ﻫﻮای ﺑﻬﺘﺮی ﻫﻢ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺟﻨﺖ آﺑﺎد در ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺎر ﻗﺮار دارد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ آب در آن ﺑﻪ وﻓﻮر ﭘﯿﺪا

ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﺮاف ﺟﻨﺖ آﺑﺎد ﺑﺎغ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داران اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻌﺪا
ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻌﺪود ﻧﻘﺎط ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدن در آن
ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮ را دﯾﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ در ﭼﻬﺎر راه ﺟﻨﺖ آﺑﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ رﺷﺘﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﭼﺸﻤﺘﺎن را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
ﮐﻮه ﻫﺎی ﺣﺼﺎرک ﭘﺎﺗﻮق ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ اﺟﺎره
آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺟﻨﺖ آﺑﺎد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ ﻫﺎی روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ را ﺑﻪ دﻟﺘﺎن راه
دﻫﯿﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺮدارﯾﺪ و دﻟﺘﺎن را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺎر و ﺣﺼﺎرک و ﯾﺎد ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس
و ﻃﺒﯿﻌﺖ آن ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ اﻫﻞ ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺘﺢ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺣﺼﺎرک ،از
دره ﺣﺼﺎرک ﺧﻼف ﺟﻬﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ رود و ﭼﺸﻤﻪ و آﺑﺸﺎر در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﭼﮏ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺟﻨﺖ آﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  71ﻣﺘﺮی ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
اﯾﻦ واﺣﺪ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﻫﻦ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎره دارد .ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻠﻮار
ﻻﻟﻪ ﻫﻢ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن و اﺟﺎره آن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .واﺣﺪ  70ﻣﺘﺮی
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﺎق ﺧﻮاب  40ﻣﯿﻠﯿﻮن رﻫﻦ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎره ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ در ﺟﻨﺖ آﺑﺎد ﺷﻤﺎﻟﯽ ارزان ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاری
ﺷﺪه و دو اﺗﺎق ﺧﻮاب 40 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن رﻫﻦ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  200ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎره دارد .اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮی
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮار ﺳﯿﻤﻮن ﺑﻮﻟﯿﻮار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﺣﺘﯽ واﺣﺪ  75ﻣﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﻫﻦ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  500ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺟﻨﺖ آﺑﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

