
تومان  033تومان هر کیلومتر، کیلومتری  0033نرخ کرایه آژانسهای ورودی  -1 (9939نرخ مصوب تاکسی تلفنی نجف آباد در سال ) - سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهرداری نجف آباد

 .تومان به کرایه اضافه می گردد 033تومان می باشد و برای کیلومترهای بعدی  0533کیلومتر  0سقف شب تا  13صبح الی  5کرایه برای مسیرهای درون شهری و بین شهری در تمامی نقاط از . محاسبه می شود

 .گردد تومان به مبلغ کرایه اضافه می 033صورت به ازاء هر کیلومتر معادل  تومان و در غیر این 0033کیلومتر معادل یک ورودی  0های برون شهری تا سقف  و برای سرویس( تومان 2133)تومان، مسیر اضافه در سرویس درون شهری به میزان یک سوم کرایه داخلی مصوب  533نرخ توقف در مسیر  -2

 .تومان می باشد 1533ز طرف مسافر، کرایه معادل شود و در صورت لغو سرویس ا به کرایه افزوده می% 15صبح 0شب الی  13صبح در نیمه اول سال و از  5شب الی  11باشد، از  کرایه بازگشت داخلی و برون شهری یک سوم کرایه رفت می -0
فاصله  مقصد

(km) 
فاصله  مقصد (تومان)مبلغ 

(km) 
فاصله  مقصد (تومان)مبلغ 

(km) 
 (تومان)مبلغ 

 000/66 56 چشمه احمد رضا 000/44-  بیمارستان قرضی و شهرك کاوه 000/77 94 آبادچی الف

 000/65 55 حیدرچم  000/36 40 باغ ابریشم 400/46 49 آپونه

 000/40 47 چم گردان زرین شهر 000/47 66 باغ بهادران 000/94 90 آزادگان

]l چم یوسف علی 
70 000/69 

 000/69 50 چرمهین 000/65 55 باغ رضوان 600/94 99 آزادگان مسکن مهر

 000/969 996 چشمه دیمه 000/64 59 قاسم آباد –بودان  000/90 5 امیر آباد

 000/64 54 چلوان –چم چنگ  000/991 946 بویین و میان دشت 000/40 45 نافجا

 000/69 50 چم طاق 000/17 906 بروجن 000/49 67 الور

 000/941 919 چشمه لنگان 600/43 60 بابا شیخ علی 000/91 97 اصغر آباد

 000/95 96 حاجی آباد ح 000/99 990 شهرکرد بن 600/41 34 اشترجان

 000/35 49 حسن آباد آبریزه 000/901 930 بلداجی 000/64 69 اشکاوند

 000/64 54 حسن آباد کرون 000/457 330 بروجرد 000/65 57 اصفهانك

 000/47 66 حسین آباد کرون 000/150 9010 (از یزد) بندر عباس  000/45-  (آتشگاه)اصفهان 

 000/47 66 ن آباد وسطییحس 000/950 9490 (از شیراز) بندر عباس  000/41-  (منارجنبان)اصفهان 
 000/69 70 حسین آباد عربستان 000/69 50 پلیس راه شهررضا پ 000/39-  (سه راه کهندژ –صارمیه )اصفهان 

 000/44 60 حبیب آباد کلیشاد 600/37 44 پتروشیمی و پاالیشگاه اصفهان 600/39-  (ترمینال صفه و کاوه)اصفهان 
 000/46 47 خمینی شهر خ 000/47 66 پلی اکریل 600/45-  (تونترمینال جی و هف)اصفهان 
 000/47 66 خوراسگان و خورزوق 000/39 46 پیر بکران 000/36-  (ترمینال زاینده رود)اصفهان 

 000/45 49 خمیران 000/69 70 پل زمان خان 000/39-  (عباسی -پایین  –چهار باغ باال )اصفهان 
 000/14 909 خونداب 000/93 94 شهرك صنعتی ویالشهر 600/46-  (سجاد -بزرگمهر  –سروش )اصفهان 

 000/953 409 خمین 000/94 90 پلیس راه 600/46-  (پروین -زینبیه )اصفهان 

 000/905 949 خوانسار 000/316 410 (ترمینال جنوب)تهران  ت 000/31-  (دروازه تهران)اصفهان 

 000/43 60 خرمنان - خیر آباد 000/449-  (ترمینال جنوب)وبان کاشان تهران ات 600/44-  (فلکه الله)اصفهان 

 000/46 47 درچه د 000/40 49 تیرانچی 000/47-  (بهمن 44مجتمع اداری، خ )اصفهان 

 000/57 10 تقی آباد کرون –درکان و دره بید  000/34 31 تندران 000/60-  (نمایشگاه دائمی –پل شهرستان ) اصفهان 

 000/79 16 ده کلبعلی 000/43 46 تیران 000/44-  (فیض -خواجو  -میدان قدس)اصفهان 

 000/60 61 داروسازی مدرس 000/93 94 جوزدان ج 000/69-  (آبشار سوم)اصفهان 

 000/15 904 دامنه 600/39 36 جوی آباد 000/44-  (خانه اصفهان –ملك شهر )اصفهان 

 000/94 993 داران 600/37 44 جعفر آباد کرون 600/45-  (خ مهر آباد –مشتاق دوم )اصفهان 

 000/40 49 دانشگاه آزاد خمینی شهر 600/41 34 جاجا 600/64-  بهارستان ب
 000/46 47 دانشگاه صنعتی 600/94 90 (نجف آباد علی آباد)جالل آباد  000/60-  بیمارستان چمران
 000/77 96 دهق 600/99 40 جالل آباد زازران 000/64-  بیمارستان فارابی

 000/979 490 دلیجان 000/46 47 جوجیل 000/37 44 امام صادق –بیمارستان الزهرا 
 000/49 44 دو راهی خمینی شهر 000/76 90 چادگان چ 600/34-  بیمارستان کاشانی



 


