
 

 

 های خصوصی کشور نرخ جدید عوارض آزادراه

 

 آزادراه قزوین رشت )تومان( 

 تریلی  محورکامیون سه دومحور کامیون اتوبوس  کامیونت  بوس مینی وانت  سواری نام آزادراه 

 ۲۲۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۹۰۰۰ قزوین رودبار 

 ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ زاده هاشمآباد امام رستم 

 ۲۸۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۳۰۰۰ جمع کل

 

 
 آزادراه اصفهان کاشان نطنز )تومان( 

کامیون  دومحور کامیون اتوبوس  کامیونت  بوس مینی وانت  سواری نام آزادراه 

 محورسه

 تریلی 

 ۱۲۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ کاشان نطنز 

 ۱۲۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ نطنز اصفهان 

 ۲۴۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ جمع کل

 

 
 آزادراه قم کاشان )تومان(

 تریلی  محورکامیون سه دومحور کامیون اتوبوس  کامیونت  بوس مینی وانت  سواری نام آزادراه 

 ۱۳۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ قم کاشان

 

 
 (تومان)  ۲آزادراه ساوه همدان قطعه 

کامیون  دومحور کامیون اتوبوس  کامیونت  بوس مینی وانت  سواری نام آزادراه 

 محورسه

 تریلی 

 ۳۳۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۸۰۰۰ ساوه همدان 

 

 
 آزادراه زنجان تبریز )تومان(

کامیون دو   اتوبوس  کامیونت  بوس مینی وانت  سواری نام آزادراه 

 محور

کامیون سه 

 محور

 تریلی 

هشترود  سرچم  / سرچم  زنجان

 آباد هشترود / بستان /

۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰ 

زنجان هشترود / سرچم  

 آباد بستان

۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۸۰۰۰ 

 ۳۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۹۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۸۰۰۰ آبادزنجان بستان

 ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۹۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۴۰۰۰ آباد تبریز بستان

سرچم میانه میاندوآب / 

 هشترود میانه میاندوآب 

۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷۰۰۰ ۱۰۰۰۰ 

آباد زنجان میاندوآب / بستان

 میانه میاندوآب 

۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰ 

 ۹۵۰۰۰ ۸۱۰۰۰ ۵۹۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۳۱۰۰۰ جمع کل

 



 

 

 

 )تومان(  آزادراه اهواز بندر امام )ره( 

کامیون دو   اتوبوس  کامیونت  بوس مینی وانت  سواری نام آزادراه 

 محور

کامیون سه 

 محور

 تریلی 

 ۲۵۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ اهواز بندر امام 

 

 

 آزادراه پل زال اندیمشک )تومان( 

 تریلی  کامیون سه محور دومحور کامیون اتوبوس  کامیونت  بوس مینی وانت  سواری نام آزادراه 

 ۳۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۸۰۰۰ پل زال اندیمشک 

 

 

 آزادراه همت کرج )تومان(

 اتوبوس  بوس مینی سواری نام آزادراه 

 ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ شهید همت کرج 

 

 

 آزادراه حرم تا حرم )تومان(

 تریلی  کامیون سه محور دومحور کامیون اتوبوس  کامیونت  بوس مینی نت وا سواری نام آزادراه 

 ۳۸۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۹۰۰۰ قم گرمسار )ایستگاه قم( 

قم گرمسار )ایستگاه 

 گرمسار( 

۹۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰ 

 ۷۶۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۱۸۰۰۰ جمع کل

 

 آزادراه تبریز ارومیه )تومان(

 تریلی  کامیون سه محور دومحور کامیون اتوبوس  کامیونت  بوس مینی وانت  سواری نام آزادراه 

گذر دریاچه  پل میان

 ارومیه

۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ 

 

 آزادراه ساوه سلفچگان )تومان(

کامیون سه  دومحور کامیون اتوبوس  کامیونت  بوس مینی وانت  سواری نام آزادراه 

 محور

 تریلی 

ساوه سلفچگان )ایستگاه 

 اصلی(

۶۰۰۰ ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۵۰۰۰ 

ساوه سلفچگان )ایستگاه 

 راهی( بین

۳۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۸۰۰۰ 

 ۲۳۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۹۰۰۰ جمع کل

 



 

 

 آزادراه تهران شمال )تومان(

کامیون سه  دومحور کامیون اتوبوس  کامیونت  بوس مینی وانت  سواری نام آزادراه 

 محور

 تریلی 

تهران شمال قطعه یک  

 )روزهای عادی(

۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰ 
 

۴۶۰۰۰ 
   

تهران شمال قطعه یک  

 )روزهای پیک( 
۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰ 

 
۴۶۰۰۰ 

   

 ۳۷۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰ تهران شمال قطعه چهار

 

 آزادراه کنارگذر غربی اصفهان )تومان(

کامیون سه  دومحور کامیون اتوبوس  کامیونت  بوس مینی وانت  سواری نام آزادراه 

 محور

 تریلی 

 ۱۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ایستگاه شماره یک 

 ۸۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۳۰۰۰ ایستگاه شماره دو

 ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ایستگاه شماره سه 

 ۳۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ جمع کل

 

 آزادراه تهران پردیس )تومان( 

کامیون سه  دومحور کامیون اتوبوس  کامیونت  بوس مینی وانت  سواری نام آزادراه 

 محور

 تریلی 

 ۱۵۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ تهران پردیس 

 

 آزادراه باغچه مشهد )تومان( 

کامیون سه  دومحور کامیون اتوبوس  کامیونت  بوس مینی وانت  سواری نام آزادراه 

 محور

 تریلی 

 ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ باغچه مشهد

 ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ بست فریمانآنتنی سنگ

 

 آزادراه کنارگذر شمالی مشهد )تومان( 

کامیون سه  دومحور کامیون اتوبوس  کامیونت  بوس مینی وانت  سواری نام آزادراه 

 محور

 تریلی 

 ۱۸۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۹۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ کنارگذر شمالی مشهد 

 


