
(تومان)تعرفه سایز به مترنشانیردیف

1460,000,000*3آبرسان چایکنار پیشانی پل عقایل بیمارستان شهریار رفت به پل فاریا1

1457,000,000*۲3پیشانی پل عقایل بیمارستان شهریار رقت به پل قاری - آبرسان جایگتار 2

1460,000,000*3|آبرسان چایکنار پیشانی پل مقابل بیمارستان شهریار رفت به وليعصرا 3

1557,000,000*3 |۲آبرسان چایکنار پیشانی بل مقابل بیمارستان شهریار رفت به ولیعصر 4

960,000,000*3خیابان چایکنار باالتر از پارک شعس رفت به پل قاریا بازار5

960,000,000*3 بازار۲حبابان چابکنار باالتر از پارک شمسی وقت به پل قاری 6

960,000,000*3خیابان چایکنار باالتر از پارکه شمس رفت به آبرسانا7

960,000,000*۲3خیابان چایکنار باالتر از پارک شعس رفت به آبرسان 8

955,000,000*3خیابان هفت تیر رفت به آبرسانا- آبرسان 9

955,000,000*13آبرسان خیابان هفت تیر رفت به بیمارستان شمس 10

1250,000,000*4استاد شهریار خیابان محل کار مقابل بیمه تامین اجتماعی رفت به استاد شهریار11

1250,000,000*4استاد شهریار خیابان گلکار مقابل بیمه تامین اجتماعی رفته به توانیر12

360,000,000*10زیرگذر آبرسان مسیر رفت به آبرسان13

1260,000,000*4(1) بهمن ولیعر و برو آتش نشانی مسیر رفت به راهنمایی تابلو ۲۹سه راهی ولیعصر خ14

1260,000,000*4(1) بهمن ولیعر و برو آتش نشانی مسیر رفت به راهنمایی تابلو ۲۹سه راهی ولیعصر خ15
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1257,000,000*4(2) بهمن ولیعر و برو آتش نشانی مسیر رفت به راهنمایی تابلو ۲۹سه راهی ولیعصر خ16

1257,000,000*4(2) بهمن ولیعر و برو آتش نشانی مسیر رفت به راهنمایی تابلو ۲۹سه راهی ولیعصر خ17

1480,000,000*4ائل گلی ابتدای خیابان قدس مسیر رفتن به ائل گلی تندرو18

870,000,000*4ائل گلی ابتدای خیابان قدس عسپر رفت به ائل گلی تندرو19

1070,000,000*4ائل گلی ابتدای خیابان قدس عسیر برگشت از ائل گلی کند رو20

870,000,000*4ائل گلی ابتدای خیابان قدس برگشت از ائل گلی تندرو21

1470,000,000*3ائل گلی شهید باکری رقت به عيدان ائل گلی22

1470,000,000*3ائل گلی شهید باکری برگشت از میدان ائل گلی23

1260,000,000*۱4توانیر مقابل برج ارس رفت به ولیعصر شماره -ولی عصر 24

1257,000,000*۲4ولی عصر توانير عقايل برج ارس وفت به ولیعصر شماره 25

1260,000,000*۱4ولی عصر توانید مقابل برج اسی پر تشت از ولیعصر شماره 26

1250,000,000*۲4توانبر مقابل برج ارس برگشت از ولیعصر شماره- ولی عصر 27

945,000,000*3توانسر عفابل اتل ایستین رقت به وليعصرا28

945,000,000*3توانير مقابل آئل ایستین برگشت از ولیعصرا29

942,000,000*۲3نوافير مقابل آئل ایستین برگشت از ولیعصر30

942,000,000*۳3ثوابير مقابل آئل ایسٹین برگشت از ولیعصر31

1460,000,000*۱3ولیعصر میدان فهمیده مقابل پارک بوستان الین رفت به الله پارک 32

1455,000,000*۲3ولیعصر میدان فهمیده مقابل پارک بوستان الین رفت به الله پارک 33

1450,000,000*3ولیعصر میدان فهمیده مقابل پارک بوستان الین رفت به وتبعصرا34

1455,000,000*۲3ولیعصر میدان فهمیده مقابل پارک بوستات الین رفت به والبعصر35

1250,000,000*4خروجی اتوبان پاسداران خ فخرنيا عسیر رفت به آبرسان36

1250,000,000*4اتوبان پاسداران خ فخريا رفت به اتوبان37

1455,000,000*۱3میدان بسیج عابر گذر مرزدای این الین رفته به تهران 38

1450,000,000*3 ۲عایر در مرزداران الین رفت به تهران - میدان بسیج 39

1445,000,000*33عایر در مرزداران الین رفت به تهران - میدان بسیج 40

1455,000,000*3میدان بسیج عابر گذر مرزداران الین برگشته41
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1445,000,000*۲3عابر گذر مرزداران الین برگشت - میدان سج 42

1442,000,000*3 ۳مخابر حذر مرزداران الین برگشت -میدان بسیج43

1250,000,000*۱4خ آذربایجان رفته به نصف راه 44

1250,000,000*۲4خ آذربایجان رشته به نصف راه 45

1245,000,000*۳4خ آذربایجان رفت به نصف راه 46

1250,000,000*۱4رفت به میدان آذربایجان  (جهاد)خ آذربایجان 47

1550,000,000*3خ آزادی زیرگذر نصف راه رفتن به راه آهن48

1550,000,000*3خ آزادی زیر در نصف راه رفت به بازار49

1250,000,000*14خ سلمان خاطر مسیر رفت به منظر به تابلو -ماہن مېدان ابوریحان و میدان منظريه 50

1250,000,000*14مابین میدان ابوریحان و میدان منظریه خ سلمان خاطر مسیر رفت به ابوریحان تابلو 51

1245,000,000*34تابلو مابین میدان ابوریحان و میدان منظریه خ سليمان خاطر مسیر رفت به منظر به تابلو 52

1250,000,000*4زیرگذر چهار راه الله53

1230,000,000*14تابلوی شماره - پل عابر گذر جاده اصلی جلفا به تبریز 54

1030,000,000*۲2.5تابلوی شماره - پل عابر در جاده اصلی جلفا به تبریز 55

1325,000,000*۳2.5پل عابر گذر جاده اصلی جلفا به تبریز تابلوی شماره56

1030,000,000*۱2.5تابلوی شماره - پل عابر گذر جاده اصلی تبریز به جلفا 57

1030,000,000*۲2.5پل عابر در جاده اصلی تبریز به جلفا تابلوی شماره 58

1325,000,000*.۳2پل عابر گذر جاده اصلی تبریز به جلنا تابلوی شماره 59


