
فاصله  مقصد

(km) 
فاصله  مقصد (تومان)مبلغ 

(km) 
فاصله  مقصد (تومان)مبلغ 

(km) 
 (تومان)مبلغ 

 000/46 64 كرد عليا 000/88 46 شهرك مجلسي 000/80 85 دولت آباد زينبيه د

 000/44 720 كوهپايه نائين 000/46 776 شهرضا 000/47 67 دولت آباد كرون

 000/84 60 كهريز جان 000/65 46 شهر كرد 000/224 250 درود

 000/667 880 كرمانشاه 000/82 47 شهرك صنعتي زرين شهر 000/36 62 ديزيچه

 000/44 52 گلهران گ 000/64 86 شوراب كبير 000/87 40 دانشگاه آزاد خوراسگان

 000/73 70 گلدشت 000/34 60 شاهپور جديد 000/26 30 دهنو و فلكه دانشگاه

 000/732 748 (از خوانسار)گلپايگان  000/84 60 صادق آباد ص 000/66 88 دستگرد برخوار

 000/706 724 گشنيزجان 000/64 84 صفائيه 000/30 33 دستگرد خميني شهر

 000/46 50 گرم دره 000/86 46 صنايع نظامي و شيميايي 000/63 80 دو راهي دهق

 000/36 67 انگاون 000/72 5 صالح آباد 000/77 5 (پاركينگ)دانشگاه آزاد 
 000/85 44 گالب 000/63 40 علويجه ع 000/72 77 (، منازلمدارس سماء)دانشگاه آزاد 

 000/740 238 لردگان ل 000/86 43 عسگران 000/77 4 (خوابگاه حضرت خديجه خوابگاه برادران)دانشگاه آزاد 

 000/46 66 دهمارك م 000/82 47 علي آباد كرون 000/36 62 ساختمان توحيد –ذوب آهن  ذ

 000/86 43 ميدان ميوه اصفهان 000/24 25 عزيز آباد 000/37 38 رهنان ر

 000/62 66 مباركه كرون 000/22 23 فوالد شهر ف 000/68 82 راه آهن و شماره گذاري

 000/63 80 مباركه لنجان 000/28 25 مسكن مهر –فوالد شهر  000/30 32 رضوانشهر

 000/60 64 محمديه كرون 000/25 37 فالورجان 000/64 44 رزوه

 000/34 66 مهدي آباد 000/43 62 فرودگاه شهيد بهشتي 000/20 27 زازران ز

 000/703 728 ميمه 000/64 88 فوالد مباركه 000/34 60 زرين شهر

 000/330 670 مالير 000/70 4 فيروز آباد 000/37 38 زندان دستگرد

 000/765 750 ميدانك فريدونشهر 000/706 737 فارسان 000/727 765 زرنه

 000/34 68 محمود آباد 000/288 378 قم ق 000/65 43 سد زاينده رود س

 000/748 260 محالت 000/254-  قم اتوبان كاشان 000/37 38 سيمان سپاهان

 000/62 68 مورچه خورت 000/74 20 قهدريجان 000/36 36 سيمان اصفهان

 000/88 48 مير آباد 000/43 66 قاراقوش 000/68 82 سپاهان شهر

 000/47 67 يارهمرغ م 000/74 78 قلعه سفيد 800/74 20 سلطان آباد

 000/787 758 نائين ن 000/66 87 قايقراني ذوب آهن 000/43 68 سامان

 000/62 65 نسيم آباد 000/25 37 قار تپه 000/63 80 سده لنجان

 000/22 23 نهضت آباد 000/47 67 قلعه ناظر 000/743 200 سميرم

 000/723 780 نطنز 000/744 267 كاشان ك 000/45 57 سواد جان

 000/34 60 نيروگاه محمد منتظري 000/75 75 كوشك 000/66 87 سهرو فيروزان

 000/36 35 ورپشت و 000/72 77 كارخانه كاشي نيلو 000/87 40 سايت شاهين شهر

 000/73 72 ويالشهر 000/73 72 شي اصفهانكارخانه كا 000/64 86 شاهين شهر ش

 000/74 78 همت آباد ه 000/78 76 كهريزسنگ 000/88 48 شهرك صنعتي اصفهان

 000/67 66 هومان 000/34 38 كليشاد 000/43 66 شهرك صنعتي جي

 000/46 50 هوره 000/85 45 كرد سفلي 000/37 38 شهرك محمد منتظري
 

هاای اااکی    کرایا  مسایر  . باشاد  کیلوگرم در هر سرویس رایگان و مااااد نن باه صاورو تاوافقی مای      44باشد، حمل بار همراه مسافر تا  ها با مسافر می راه   رگورودی پارکینگ و عوارض بز -4

 .(باشد  نفر می 4ظرفیت مسافر در هر سرویس . )گردد صورو توافقی بین راننده و مسافر با هماهنگی مدیر نژانس تعیین می به

توقاف بایا اا یاا سااعت بار اسااه کرایاه در گاردش محاسابه          . )شود تومان محاسبه می 05544های درون شهری و برون شهری  تومان و در گردش در مسیر 00444قف در جا ساعتی تو -5

 .(شود به مبلغ کرایه افزوده می% 04گردد، در صورو تقاضای استفاده اا کولر توسط مسافر  می

مناطق شاامل یزدانهاهر، ویهشاهر،    . )گردد ای اارج و به محدوده منطقه یا شهرستان دیگر وارد گردد، کرایه مقصد مورد نظر به کرایه در گردش اضافه می ر اا منطقهچه در محدوده شه چنان -6

   .(گردد کمیسیون حق نژانس شامل جاده ااکی نیز می.( )شود ناادگان، امیر نباد و جهل نباد می

 

 000/72 4 يزدانشهر ي

 000/72 70 دادگستري

 000/84 60 ياسي چاه

 000/56 708 يانچشمه

 000/6 6 ترمينال جنوب نجف آباد



 


