


(ریال)قیمت اجاره ماهانه ابعادروشنایینشانیکد

تماس بگیرید15*6دارد(نمایشگاه بین المللی)کیانپارس ، ضلع شرقی میدان شهید چمران 1

تماس بگیرید12*6داردمسیر حدفاصل میدان پنج نخل به سمت روگذر چهارشیر ، بلوار مدرس شرقی2

تماس بگیرید12*5داردبلوار شهید فهمیده ، خیابان سلمان فارسی ، جنب ایستگاه تاکسی3

تماس بگیرید9*4دارد(دید از میدان شهدا)پایانه آزادگان ( متری24)خیابان آزادگان 4

تماس بگیرید9*4دارد(دید از سلمان فارسی)پایانه آزادگان ( متری24)خیابان آزادگان 5

تماس بگیرید15*3دارد(دید از سه راهی گلستان)عابر بلوار گلستان ، درب ورودی دانشگاه علوم پزشکی 6

تماس بگیرید15*3دارد(دید از میدان دانشگاه چمران)عابر بلوار گلستان ، درب ورودی دانشگاه علوم پزشکی 7

تماس بگیرید12*6داردبهبهانی ، جنب مصلی... بلوار آیت ا8

تماس بگیرید12*6داردبهبهانی ، حدفاصل میدان جمهوری و پل ششم آیلند وسط دید از میدان جمهوری... بلوار آیت ا9

تماس بگیرید12*6داردبهبهانی ، حدفاصل میدان جمهوری و پل ششم آیلند وسط دید از پل ششم... بلوار آیت ا10

تماس بگیرید12*6داردبهبهانی،حدفاصل میدان جمهوری وپل ششم مقابل بازارماشین آیلند وسط دیداز میدان جمهوری... بلوارآیت ا11

تماس بگیرید12*6داردبهبهانی، حدفاصل میدان جمهوری و پل ششم مقابل بازار ماشین آیلند وسط دید از پل ششم... بلوار آیت ا12

تماس بگیرید12*4داردبلوار ساحلی غربی ، جنب دیوار دانشگاه شهید چمران مسیر رفت به سمت گلستان13

تماس بگیرید10*6دارد(چراغ قرمز تقاطع علی بن مهزیار)بلوار آزادگان ، تقاطع مسجد توحید 14

تماس بگیرید9*5داردمیدان دانشگاه شهید چمران ، ضلع غربی میدان ورودی خیابان انوشه15

تماس بگیرید16*6دارد(نمایشگاه بین المللی)کیانپارس، ضلع غربی میدان شهید چمران 16

تماس بگیرید10*5داردزیتون کارمندی ، ضلع شمالی میدان چیتا ورودی خیابان حجت17

تماس بگیرید20*2.5دارداهفرودگمیدانورودی زیتون کارمندی دید از میدان فرودگاه به روگذر چهارشیر بلوار پاسداران ، پل عابرپیاده حدفاصل 18

تماس بگیرید12*2.5دارداهدید از میدان فرودگورودی زیتون کارمندی فرودگاه به روگذر چهارشیر بلوارپاسداران ، پل عابرپیاده حدفاصل میدان 19

تماس بگیرید15*3داردیردید از روگذر چهارشورودی زیتون کارمندی به میدان فرودگاه بلوارپاسداران ، پل عابرپیاده حدفاصل روگذر چهارشیر20

تماس بگیرید8*5داردکیانپارس، میدان سوم، نبش خیابان میهن غربی، مقابل بازار امام رضا21



(ریال)قیمت اجاره ماهانه ابعادروشنایینشانیکد

تماس بگیرید15*3دارددید از پل سوم13بلوار ساحلی غربی، پل عابر پیاده نبش خیابان22

تماس بگیرید15*3دارددید از پل هفتم13بلوار ساحلی غربی، پل عابرپیاده نبش خیابان 23

تماس بگیرید12*5داردضلع غربی میدان فلسطین دید از کیانپارس جنب سینما هالل24

تماس بگیرید12*5داردامانیه، میدان ساعت ضلع غربی میدان جنب ایستگاه تاکسی25

تماس بگیرید12*5داردبلوار ساحلی شرقی ، جنب زیر گذر پل هفتم دید از جنوب26

(مسیر رفت)ایستگاه اخذ عوارضی اهواز به سمت بندر امام و ماهشهر 27
(از سمت راست)1بیلبورد شماره 
2بیلبورد شماره 
3بیلبورد شماره 
4بیلبورد شماره 

تماس بگیرید12*5دارد

(مسیر برگشت)ایستگاه اخذ عوارضی اهواز به سمت بندر امام و ماهشهر 28
(از سمت راست)1بیلبورد شماره 
2بیلبورد شماره 
3بیلبورد شماره 
4بیلبورد شماره 

تماس بگیرید12*5دارد

به سمت پل سوم( نمایشگاه بین المللی)جایگاه سوخت کیانپارس ، میدان شهید چمران 29
(از سمت خروجی)1تابلو شماره 
2تابلو شماره 
3تابلو شماره 
4تابلو شماره 
5تابلو شماره 

6.5*4دارد

4*3

تماس بگیرید

غربی9جایگاه سوخت کیان آباد ، نبش خیابان 30
(از سمت خروجی)1تابلو شماره 
2تابلو شماره 
3تابلو شماره 

تماس بگیرید3*2.5دارد
































































