
قیمت ( ریال)متراژ ( متر)وجه تابلونشانیردیف

108120,000,000ورودی بلوار دانشجومیدان شهدای محراب1

108120,000,000ابتدای خیابان کاشانیمیدان شهدای محراب3

108110,000,000ابتدی بلوار جانبازمیدان امام علی5

4565,000,000از سمت میدان امام حسین ( ع) بلوارشهید بهشتی ، ( روبروی بنیاد شهید ) 6

37.565,000,000از سمت میدان مهدیهبلوارشهید بهشتی، روبروی بنیاد شهید7

6365,000,000یزد به تفتبلوار جانباز ، نرسیده به میدان مدرسی8

6365,000,000تفت به یزدبلوار جانباز ، نرسیده به میدان مدرسی9

52.555,000,000جمهوری به سمت چهارراه 22 بهمنروبروی پارک غدیر10

1855,000,000ابتدای بلوار پاکنژاد میدان باهنر11

2165,000,000ورودی بوستان پرستارچهار راه سید حسن نصراهللا12

2165,000,000ابتدای بلوار استقاللسه راه استقالل13

2465,000,000انتهای بلوار دشتیسه راه امیرکبیر14

3655,000,000از سمت میدان امام علی( ع) بلوارآیت اهللا خامنه ای ، ( روبروی مجتمع سما) 15

3655,000,000از سمت میدان دانش آموزبلوارآیت اهللا خامنه ای، ( روبروی مجتمعع سما ) 16
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4545,000,000از سمت میدان ابوالفضلبلوارآزادگان ، ( بعداز زیرگذر ابوالفضل ) 17

4545,000,000از سمت سه راه آزادشهربلوارآزادگان ، ( بعداز زیرگذر ابوالفضل ) 18

3045,000,000از سمت میدان معلمبلوار 17 شهریور  ، ( روبروی اداره بازرگانی ) 19

3045,000,000از سمت سه راه امامشهربلوار 17 شهریور  ، ( روبروی اداره بازرگانی ) 20

4545,000,000دید از سه راه آزادشهربلوارآزادگان،  ( روبروی مرکز خرید خلیج فارس) 21

4545,000,000دید از میدان صنعتبلوارآزادگان،  ( روبروی مرکز خرید خلیج فارس) 22

3035,000,000ازسمت میدان نمازبلوار مدرس،  ( روبری مدرسه مشکات ) 23

3035,000,000ازسمت میدان شهدای محراببلوار مدرس،  ( روبری مدرسه مشکات ) 24

3035,000,000ازسمت میدان نمازبلوار مدرس ، ( روبری بیمارستان شهدای کارگر) 25

3035,000,000ازسمت میدان شهدای محراببلوار مدرس ، ( روبری بیمارستان شهدای کارگر) 26

5435,000,000 از میدان خاتمی به میدان یعقوبیبلوار دهه فجر27

128105,000,000ابتدای بلوار دشتیمیدان ابوذر28

128105,000,000ورودی میدان ابوذربلوار دشتی29

5085,000,000بطرف میدان ابوذرچهارراه امیرالمومنین30

5085,000,000بطرف صدا و سیماچهارراه امیرالمومنین31

9085,000,000یطرف میدان ابوذرروبروی پارک ناجی32

4555,000,000بطرف صدا و سیما( راست) روبروی پارک ناجی33

4525,000,000بطرف صدا و سیما( چپ) روبروی پارک ناجی34

7818,000,000نرسیده به میدان شیهد سردار سلیمانیجاده یزد به مهریز35

2.51,800,000چهارراه امیرالمومنینچهارراه امیرالمومنین36

55,500,000بطرف میدان ابوذربلوار حمیدیا37

55,500,000بطرف صدا و سیمابلوار حمیدیا38


