
نرخ مصوب(کیلومتر)فاصله تا مقصد مقصدردیف

244000 شهریور17بهداشت 1

458000خزعلیه2

564000خرمکوشک3

244000(یوسفی  )فاطمیه4

458000آسیاآباد5

779000زویه یک6

458000عامری7

3.258000کوی زیباشهر8

4.358000میدان شهدا9

458000چهارراه سلمان فارسی10

3.258000پادادشهر11

672000(حصیرآباد)کوی ابوذر12

8.286000منازل ملی حفاری13

672000کوی نیرو14

672000چهارصد دستگاه15

986000کوی عابدی16

779000ملی راه17

886000شهرک نفت18

8.586000کوی ملت19

9.593000(کارون  )کوی ملت 20

564000سه راه باهنر21

779000(سه راه تپه  )کوی طاهر22

779000زیتون کارمندی23

886000فرودگاه24

886000سید خلف25

672000کیان پارس26

564000 پاداد1فاز 27

7.579000کیان آباد28

11101000زرگان29
1093000کوی فرهنگیان30
779,000(پیچ استادیوم  )کوی تختی31

986,000(شلینگ آباد  )کوی مدرس32

672,000کوی باهنر33

986,000کمپلو34

779,000کوی سپیدار35

986,000(سه راه گلستان  )بهمن 22کوی 36

779,000کوی رسالت37

1395نرخ کرایه مصوب تاکسی راه آهن کارون در سال 



672,000راه آهن مرکزی38

12108,000(خشایار )کوی انقالب جنوبی 39

8.286,000(لشکر )کوی انقالب شمالی 40

1093,000کوی نهضت آباد41

594,000 پاداد2فاز 42

672,000 پاداد5فاز 43

886,000کوی طالقانی44

11101,000(دانشگاه آزاد)فرهنگشهر 45

886,000کوی استادان46

12108,000سه راهی حمیدیه47

1093,000کوی سعدی48

672,000دانشگاه شهید چمران49

13115,000کوی علوی50

15122,000شهرک شهید میثمی51

13115,000کانتکس52

15122,000کوت عبداهلل53

13115,000کوی مجاهد54

11101,000 گلستان55

1093,000 بوستان56

12108,000شهرک دانشگاه57

16130,000شهرک کریشان جدید58

17138,000قلعه چنان59

17138,000شهرک رزمندگان60

18144,000هادی آباد61

20144,000مالشیه62

19166,000(نورد لوله  )شهرک بیت المقدس63

779,000بهزاد شهر64

779,000کوی پیروزی65

1093,000شهرک حفاری66

986,000شهرک آغاجاری67

11101,000شهرک قائم68

11101,000منازل دویست دستگاه69

10108,000سیصد دستگاه70

14115,000برومی71

564,000کوی رمضان72

5.572,000سلطان منش73

672,000زیتون کارگری74



564,000دروازه75

564,000منبع آب76

564,000بهشت آباد77

779,000(آخر آسفالت) میدان جمهوری اسالمی78

779,000(خروجی بهشت آباد  )کوی مدرس79

886,000کوی مشعلی80

1093,000کانتکس81

13115,000پیچ خزامی82

1093,000زردشت83

12108,000کیانشهر84

1093,000بهارستان85

12108,000معین زاده86

14115,000پردیس یک87

15122,000پردیس دو88

13115,000شهرک پیام89

886,000بلوار قدس90

16130,000قلعه چنان91

779,000کوی نبوت92

 درصد به نرخ پیشنهادی در تمامی 25الزم به ذکر است در خصوص نرخ کرایه خودروهای اروندی : تبصره

.مسیرهای فوق الذکر اضافه می گردد

.الزم بذکر است قیمت های مذکور با احتساب استفاده از کولر در مسیرهای مذکور می باشند

. ریال محاسبه می شود2000 دقیقه محاسبه نمی گردد و بیش از آن دقیقه ای 5زمان توقف تا 

 ریال 7000با احتساب روشن نمودن کولر نرخ کرایه هر کیلومتر  ( کیلومتر25مازاد بر )برای سفرهای برون شهری 

.می باشد و نرخ برگشت یک سوم رفت محاسبه می گردد

.اضافه می گردد (اعم از درون شهری و برون شهری) درصد به نرخ های مذکور 20 صبح، 5 تا 24از ساعت 


