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 شهرهای اصلی از تهران به  حمل    تعرفه - 1

 تعرفه  

 )کیلوگرم(  وزن 1زون  2زون  3زون  4زون    5  زون

2,118,000 706,000 567,000 499,000 476,000 1 

2,409,000 803,000 636,000 584,000 537,000 2 

2,730,000 910,000 705000 648,000 599,000 3 

3,021,000 1,007,000 774,000 713,000 660,000 4 

3,369,000 1,123,000 843,000 778,000 722,000 5 

3,840,000 1,280,000 912,000 843,000 783,000 6 

4,101,000 1,367,000 980,000 908,000 845,000 7 

4,203,000 1,401,000 1,049,000 973,000 906,000 8 

4,359,000 1,453,000 1,118,000 1,038,000 968,000 9 

4,491,000 1,497,000 1,229,000 1,170,000 1,070,000 10 

4,539,000 1,513,000 1,301,000 1,238,000 1,134,000 11 

4,860,000 1,620,000 1,372,000 1,307,000 1,198,000 12 

5,181,000 1,727,000 1,443,000 1,376,000 1,262,000 13 

5,499,000 1,833,000 1,514,000 1,445,000 1,326,000 14 

5,820,000 1,940,000 1,640,000 1,568,000 1,443,000 15 

6,141,000 2,047,000 1,714,000 1,639,000 1,509,000 16 

6,459,000 2,153,000 1,788,000 1,710,000 1,576,000 17 

6,780,000 2,260,000 1,861,000 1,781,000 1,642,000 18 

7,101,000 2,367,000 1,935,000 1,853,000 1,708,000 19 

7,419,000 2,473,000 2,076,000 1,990,000 1,840,000 20 

 20<وزن<50 + 77,000 + 81,000 + 88,000 + 105,000 + 315,000

17,010,000 5,670,000 4,778,000 4,617,000 4,318,000 50 



 

4 

 

 عنوان مدرک 

 RD-P-T2P شماره مدرک 
 02/1401/ 01 اجرا  /تاریخ شروع

 
 05 شماره بازنگری  شرکت سریع ترابر ماهان  

 50 <وزن  <100 + 74,000 + 78,000 + 85,000 + 102,000 + 306,000

32,967,000 10,989,000 9,194,000 8,911,000 8,367,000 100 

 100< وزن  + 71,000 + 75,000 + 82,000 + 99,000 + 297,000

 باشد .  می "ریال"بههای فوق تمامی تعرفه •

 باشد. می  مدرک این 4بخش  در موجود  شهرهای به تهران مبدا از مرسوله  ارسال جهت فوق  هایتعرفه •

 گردد که به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.ارزش کاال محاسبه می 0.002تعرفه بیمه مطابق فرمول  •

 .  شد  خواهد اضافه دولت مصوب افزوده ارزش بر مالیات  بیمه و  حمل، از  غیر تعرفه مجموع به •

رب  قصد، توزیع دم  شهر  به  مبدا  شهر  از  حمل  شهر،  داخل  فرستنده  آدرس  از درب  آوری  جمع  خدمت  دارای  فوق  تعرفه •

هرگونه   درخواست  در صورت  .باشدبرای کاالهای عادی می  بوده که  آدرس گیرنده داخل شهر، رهگیریساختمان  

 خواهد شد . ت دیگر، به مبالغ فوق اضافه اخدم

  فرمول  مطابق  مرسوالت  حجمی  وزن  محاسبه  نحوه •
ارتفاع × عرض× طول 

6000
  حجمی   وزن  صورتیکه  شود و درمی  محاسبه  

بیشتر از وزن ناخالص مرسوله باشد وزن قابل پرداخت از سوی مشتری بر اساس وزن حجمی    فرمول مذکور   اساس  بر

 محاسبه خواهد شد . 

به   لوگرم یک  20مازاد بر   نهیباشد که هز یموجود م لوگرمیک  20تا  لوگرمیک  1از وزن  ها مرسوله نهیدر جدول فوق هز •

 داده شده است.   شیمختلف نما ی وزن یها در بازه "+    "با عالمت   لوگرمیک  کیهر  یازا

 این مدرک آورده شده است، می باشد.  4که در بخش  4وایی به شهرهای زون مختص ارسال ه 4تعرفه زون  •

که در بخش    4به شهرهای زون  به صورت هواییمختص ارسال لوازم الکترونیکی ) موبایل، تبلت و ...(  5تعرفه زون  •

 این مدرک آورده شده است، می باشد.  4

 :ابعاد قابل پذیرش به شرح ذیل می باشد •

o 60*30*100  )سانتی متر( 
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 )مخصوص مشتریان غیر اعتباری و غیر قراردادی(   به تهران   تعرفه حمل از شهرهای اصلی   - 2

 تعرفه

 )کیلوگرم(  وزن 1زون  2زون  3 زون 4زون 

706,000 527,000 460,000 438,000 1 

803,000 591,000 539,000 494,000 2 

910,000 655000 599,000 551,000 3 

1,007,000 719,000 659,000 607,000 4 

1,123,000 782,000 719,000 664,000 5 

1,280,000 846,000 779,000 721,000 6 

1,367,000 910,000 839,000 777,000 7 

1,401,000 974,000 899,000 834,000 8 

1,453,000 1,038,000 959,000 890,000 9 

1,497,000 1,144,000 1,086,000 988,000 10 

1,513,000 1,211,000 1,150,000 1,047,000 11 

1,620,000 1,277,000 1,214,000 1,106,000 12 

1,727,000 1,344,000 1,278,000 1,165,000 13 

1,833,000 1,410,000 1,342,000 1,224,000 14 

1,940,000 1,531,000 1,460,000 1,336,000 15 

2,047,000 1,600,000 1,526,000 1,398,000 16 

2,153,000 1,668,000 1,592,000 1,459,000 17 

2,260,000 1,737,000 1,659,000 1,520,000 18 

2,367,000 1,806,000 1,725,000 1,582,000 19 

2,473,000 1,942,000 1,858,000 1,709,000 20 

 20<وزن<50 + 70,000 + 75,000 + 79,000 + 105,000

5,670,000 4,497,000 4,337,000 4,040,000 50 

 50 <وزن  <100 + 67,000 + 72,000 + 76,000 + 102,000

10,989,000 8,669,000 8,387,000 7,844,000 100 
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 100< وزن  + 64,000 + 69,000 + 73,000 + 99,000

 باشد .  می "ریال"های فوق بهتمامی تعرفه •

 باشد. تهران می شهر این مدرک به 4شهرهای موجود در بخش  مبدا از مرسوله  ارسال جهت فوق  هایتعرفه •

 گردد که به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.ارزش کاال محاسبه می 0.002تعرفه بیمه مطابق فرمول  •

 .  شد  خواهد اضافه دولت مصوب افزوده ارزش بر مالیات  بیمه و  حمل،از  غیر تعرفه مجموع به •

رب  قصد، توزیع دم  شهر  به  مبدا  شهر  از  حمل  شهر،  داخل  فرستنده  آدرس  درباز    آوری  جمع  خدمت  دارای  فوق  تعرفه •

هرگونه   درخواست  در صورت  .باشدبرای کاالهای عادی می  بوده که  آدرس گیرنده داخل شهر، رهگیریساختمان  

 ت دیگر، به مبالغ فوق اضافه خواهد شد . اخدم

  فرمول  مطابق  مرسوالت  حجمی  وزن  محاسبه  نحوه •
ارتفاع × عرض× طول 

6000
  حجمی   وزن  صورتیکه  شود و درمی  محاسبه  

بیشتر از وزن ناخالص مرسوله باشد وزن قابل پرداخت از سوی مشتری بر اساس وزن حجمی    فرمول مذکور   اساس  بر

 محاسبه خواهد شد . 

به   لوگرم یک  20مازاد بر   نهیباشد که هز یموجود م لوگرمیک  20تا  لوگرمیک  1از وزن  ها مرسوله نهیدر جدول فوق هز •

 داده شده است.   شیمختلف نما ی وزن یها در بازه "+    "با عالمت   لوگرمیک  کیهر  یازا

 

باشد. برای مشتریان اعتباری و قراردادی نرخ رفت و برگشت  تبصره: تعرفه فوق مختص مشتریان خرد، غیر قراردادی و غیر اعتباری می

 گردد. محاسبه می  1مطابق تعرفه بخش 
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 تعرفه حمل به شهرهای اقماری تهران   -2-1

 )به ازای هر کیلو(   تعرفه  زون 

1 22.000+ 

2 34.000+ 

 

 زونبندی شهرها به صورت جدول ذیل می باشد. 

 زون  شهر  زون  شهر 

 2 قرچک 1 شهر قدس 

 2 پاکدشت  1 شهریار 

 2 گیالوند  1 اسالمشهر

 2 ورامین 1 شهر ری 

 2 نظرآباد 1 مالرد 

 2 ساوجبالغ 1 فردیس 

 2 پیشوا  1 رباط کریم 

 2 دماوند  1 کرج

 2 طالقان  1 پردیس 

 2 پرند 1 اندیشه

 2 صفادشت  1 نسیم شهر 

 2 قیامدشت  1 مارلیک

 1 کمالشهر  1 خرمدشت

 1 محمدشهر  1 فشم 
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 1 ماهدشت  1 لواسان 

 

 تعرفه اقماری   - 3

 تعرفه پایه   -3-1

 عرفه پایه  ت

 )کیلوگرم(  وزن 1زون  2زون  3 زون

442,000 385,000 349,000 1 

486,000 442,000 387,000 2 

529000 483,000 424,000 3 

573,000 524,000 462,000 4 

617,000 565,000 499,000 5 

661,000 607,000 537,000 6 

704,000 648,000 574,000 7 

748,000 689,000 612,000 8 

792,000 730,000 649,000 9 

865,000 818,000 744,000 10 

910,000 862,000 784,000 11 

956,000 906,000 825,000 12 

1,001,000 949,000 865,000 13 

1,046,000 993,000 906,000 14 

1,129,000 1,074,000 983,000 15 

1,176,000 1,119,000 1,025,000 16 

1,223,000 1,164,000 1,067,000 17 

1,269,000 1,209,000 1,109,000 18 

1,316,000 1,254,000 1,151,000 19 

1,408,000 1,344,000 1,238,000 20 

 20<وزن  <50 49,000 53,000 55,000

3,132,000 3,020,000 2,818,000 50 
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 عنوان مدرک 

 RD-P-T2P شماره مدرک 
 02/1401/ 01 اجرا  /تاریخ شروع

 
 05 شماره بازنگری  شرکت سریع ترابر ماهان  

 50 <وزن  <100 46,000 49,000 52,000

5,939,000 5,749,000 5,391,000 100 

 100 <وزن  43,000 46,000 50,000

 باشد .  می "ریال"های فوق بهتمامی تعرفه •

 )زونبندی اصلی( می باشد.  4بخش شهر تهران تا شهرهای  مبدا از مرسوله  ارسال جهت فوق  هایتعرفه •

 به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.گردد که ارزش کاال محاسبه می 0.002تعرفه بیمه مطابق فرمول  •

 .  شد  خواهد اضافه دولت مصوب افزوده ارزش بر مالیات  بیمه و  حمل،از  غیر تعرفه مجموع به •

رب  قصد، توزیع دم  شهر  به  مبدا  شهر  از  حمل  شهر،  داخل  فرستنده  آدرس  از درب  آوری  جمع  خدمت  دارای  فوق  تعرفه •

هرگونه   درخواست  در صورت  .باشدبرای کاالهای عادی می  بوده که  آدرس گیرنده داخل شهر، رهگیریساختمان  

 ت دیگر، به مبالغ فوق اضافه خواهد شد . اخدم

  فرمول  مطابق  مرسوالت  حجمی  وزن  محاسبه  نحوه •
ارتفاع × عرض× طول 

6000
  حجمی   وزن  صورتیکه  شود و درمی  محاسبه  

وزن قابل پرداخت از سوی مشتری بر اساس وزن حجمی  بیشتر از وزن ناخالص مرسوله باشد    فرمول مذکور   اساس  بر

 محاسبه خواهد شد . 

به   لوگرم یک  20مازاد بر   نهیباشد که هز یموجود م لوگرمیک  20تا  لوگرمیک  1از وزن  ها مرسوله نهیدر جدول فوق هز •

 داده شده است.   شیمختلف نما ی وزن یها در بازه "+    "با عالمت   لوگرمیک  کیهر  یازا

 :ابعاد قابل پذیرش به شرح ذیل می باشد •

o 60*60*60  )سانتی متر( 
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 تعرفه متغیر   -2-3

متغیرتعرفه   

  هر کیلوگرم مازاد بر پنج

 کیلوگرم 
 زون  تا چهار کیلوگرم  پنج کیلوگرم 

37.500+ 240.000 200,000 1 

37.500+  300.000 250.000 2 

37.500+  360.000 300.000 3 

37.500+  420.000 350.000 4 

37.500+  480.000 400.000 5 

37.500+  540.000 450.000 6 

 

 باشد .  می "ریال"های فوق بهتمامی تعرفه •

  فرمول  مطابق  مرسوالت  حجمی  وزن  محاسبه  نحوه •
ارتفاع × عرض× طول 

6000
  حجمی   وزن  صورتیکه  شود و درمی  محاسبه  

بیشتر از وزن ناخالص مرسوله باشد وزن قابل پرداخت از سوی مشتری بر اساس وزن حجمی    فرمول مذکور   اساس  بر

 محاسبه خواهد شد . 

محاسبه   جدول فوق یبر مبنا  5بخش مندرج در   ی شهرها )زونبندی اصلی( تا 4از شهرهای بخش   تعرفه حمل •

 خواهد شد.

 )تعرفه پایه( اضافه خواهد شد.   3-1در بخش  وق به تعرفه ارائه شده مبالغ مندرج در جدول ف  •

بدیهی است هزینه اقماری مرسوالت    باشد.  نرخ های مندرج در جدول فوق االشاره مربوط به مرسوالت متعارف می •

نمایندگان و با توجه به حجم و وزن مرسوله و خودروی مورد استفاده ،    غیر متعارف در زمان ارسال از طریق شعب یا

بت به ویرایش بارنامه اقدام  بایست نس  مشتریان اعالم و در صورت تایید توسط مشتری ، می   احد اموربه و  برآورد و

 گردد 

 ضمنا مرسوالت متعارف عبارتند از :                   
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 عنوان مدرک 

 RD-P-T2P شماره مدرک 
 02/1401/ 01 اجرا  /تاریخ شروع

 
 05 شماره بازنگری  شرکت سریع ترابر ماهان  

 کیلوگرم  30 حداکثر وزن :  -1

 سانتیمتر  60  حداکثر حجم : هر یک از ابعاد -2

 تعرفه حمل پاکت   - 4

 

 تعرفه  وزن 

 280.000 کیلوگرم تا یک  

 

ریال به    50.000این مدرک باشد، هزینه    2-1و    4  الزم به ذکر است در صورتی که شهر مقصد از شهرهای اقماری بخش  

 عنوان توزیع در شهر اقماری به تعرفه فوق اضافه می گردد. 
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 عنوان مدرک 

 RD-P-T2P شماره مدرک 
 02/1401/ 01 اجرا  /تاریخ شروع

 
 05 شماره بازنگری  شرکت سریع ترابر ماهان  

 

 

 زونبندی شهرهای اصلی - 5

 زونبندی شهرهای اصلی 

5زون  4زون   3زون   2زون   1زون    

 اراک اردبیل  کرمانشاه بندرعباس کیش  کیش 

 اصفهان ارومیه  گرگان  بوشهر  عسلویه 

 رشت اسالم آبادغرب  مشهد بیرجند   زاهدان

 زنجان اندیمشک  نیشابور زاهدان  

 ساری اهواز یاسوج کرمان   

 ساوه ایالم   عسلویه   

 سمنان بجنورد     

 شاهرود تبریز     

 قزوین  خرم آباد     

 قم  سبزوار    

 کاشان سنندج    

 کرج  شهرکرد     

 همدان شوشتر    

 چالوس  شیراز    
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 عنوان مدرک 

 RD-P-T2P شماره مدرک 
 02/1401/ 01 اجرا  /تاریخ شروع

 
 05 شماره بازنگری  شرکت سریع ترابر ماهان  

  قروه     

  یزد     

 

 زونبندی شهرهای اقماری   - 6

 زونبندی شهرهای اقماری 

 زون  شهر  استان  زون  شهر  استان 

 3 باب انار  فارس  4 اصالندوز اردبیل

 3 زرقان  فارس  4 پارس آباد  اردبیل

 3 لپوئی فارس  4 رضی  اردبیل

 4 جهرم فارس  4 گرمی  اردبیل

 4 فراشبند  فارس  4 گیوی  اردبیل

 4 میمند  فارس  4 نمین اردبیل

 4 نورآباد فارس  فارس  4 هشتجین  اردبیل

 5 فسا  فارس  4 خلخال  اردبیل

 6 ارسنجان  فارس  4 بیله سوار اردبیل

 6 استهبان  فارس  -  -  - 

 6 اقلید  فارس  4 سرعین اردبیل

 6 آباده طشک فارس  2 جعفر آباد  اردبیل

 4 کوار فارس  4 مشگین شهر  اردبیل

 5 کازرون  فارس  1 خوراسگان اصفهان 

 6 نی ریز  فارس  2 حاجی اباد  اصفهان 

 6 الر فارس  2 دولت آباد  اصفهان 

 4 قیر  فارس  4 آران و بیدگل  اصفهان 

 4 سروستان  فارس  4 پاالیشگاه اصفهان  اصفهان 

 3 کارزین  فارس  -  -  - 

 4 فیروز آباد  فارس  4 جندق  اصفهان 

 5 آباده فارس  4 جوشقان استرک اصفهان 

 6 جنت شهر فارس  4 زازران  اصفهان 

 6 خومه زار فارس  4 فالورجان  اصفهان 
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 3 تفیهان  فارس  4 کوشک اصفهان 

 6 المرد فارس  4 گز برخوار اصفهان 

 4 داراب  فارس  4 گلدشت  اصفهان 

 4 خرامه فارس  4 نجف آباد اصفهان 

 4 بیضا فارس  4 نوش آباد اصفهان 

 2 مرودشت فارس  -  -  - 

 1 اقبالیه  قزوین 5 باغ بهادران  اصفهان 

 1 الوند قزوین   

 1 بیدستان  قزوین 5 چادگان  اصفهان 

 1 شریفیه  قزوین 5 رضوانشهر اصفهان 

 1 محمدیه  قزوین 5 زاینده رود  اصفهان 

 1 محمودآبادنمونه قزوین 5 زرین شهر  اصفهان 

 2 رشتقون  قزوین 5 زیباشهر  اصفهان 

 3 اقابابا  قزوین 5 سده لنجان  اصفهان 

 3 الولک قزوین 5 سمیرم  اصفهان 

 3 آبگرم  قزوین 5 علویجه اصفهان 

 3 بوئین زهرا  قزوین 5 فریدونشهر اصفهان 

 3 رازمیان  قزوین 5 میمه  اصفهان 

 3 رحیم اباد  قزوین 5 نائین اصفهان 

 3 معلم کالیه قزوین 5 نطنز اصفهان 

 3 نرجه  قزوین 5 نیاسر اصفهان 

 4 اسفرورین قزوین 5 زیبا شهر اصفهان 

 4 آوج قزوین 5 کهریسنگ اصفهان 

 4 فالر  قزوین 6 ابریشم اصفهان 

 6 کلنجین  قزوین 6 اردستان  اصفهان 

 4 دانسفهان  قزوین 6 سن سن  اصفهان 

 2 آبیک  قزوین 6 قهجاورستان  اصفهان 

 3 خرم اباد  قزوین 6 کرکوند اصفهان 

 3 ارداق  قزوین 4 برف انبار اصفهان 
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 2 تاکستان  قزوین 5 زاینده رود  اصفهان 

 4 قشالق  قزوین 5 کمشچه  اصفهان 

 4 شال  قزوین 5 گلپایگان  اصفهان 

 3 ضیاءآباد  قزوین 6 پیربکران اصفهان 

 4 سگز آباد قزوین 6 دیزیچه اصفهان 

 3 نیارج  قزوین 4 بهارستان  اصفهان 

 3 خاکعلی  قزوین 6 مبارکه  اصفهان 

 3 خرمدشت قزوین 6 مورچه خورت اصفهان 

 3 عصمت اباد  قزوین 2 گورت  اصفهان 

 3 نیکویه قزوین 4 بادرود  اصفهان 

 3 شهرک صنعتی لیا قدیم  قزوین 5 رضوانشهر اصفهان 

 6 سراجه قم  5 قهدریجان  اصفهان 

 6 سیرو قم  5 دامنه  اصفهان 

 6 شکوهیه قم  6 داران  اصفهان 

 5 قنوات  قم  4 حبیب آباد  اصفهان 

 6 خورآباد قم  4 خمینی شهر  اصفهان 

 6 کهک قم  4 مشکات  اصفهان 

 6 مومن آّباد قم  5 زرین شهر  اصفهان 

 6 دامشهر  قم  5 کوهپایه  اصفهان 

 6 رفاهی مهتاب  قم  6 سپاهان شهر اصفهان 

 3 جمکران  قم  4 خورزوق اصفهان 

 2 پردیسان  قم  5 مهیار  اصفهان 

 1 سریش اباد  کردستان  4 اژیه اصفهان 

 2 دهگالن کردستان  4 شاهین شهر  اصفهان 

 3 مریوان کردستان  4 سقز کردستان 

 3 دیواندره کردستان  4 اب شیرین  اصفهان 

 3 بیجار  کردستان  -  -  - 

 3 سروآباد کردستان  4 ابوزیدآباد اصفهان 

 4 زرینه  کردستان  4 دستگرد  اصفهان 
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 4 صاحب  کردستان  5 گرگاب  اصفهان 

 5 بانه کردستان  6 تیران چی  اصفهان 

 3 کانی دینار  کردستان  4 فوالدشهر  اصفهان 

 2 کامیاران  کردستان  4 کلیشادوسودرجان  اصفهان 

 4 دلبران  کردستان  6 چرمهین اصفهان 

 3 کانی گنجی  کردستان  4 درچه پیاز  اصفهان 

 3 باغین  کرمان  4 قلعه امیریه  اصفهان 

 3 زنگی آباد  کرمان  5 خوانسار اصفهان 

 3 ماهان  کرمان  6 شهرضا  اصفهان 

 3 محی آباد  کرمان  3 آبدانان ایالم

 4 جیرفت کرمان  3 سرآبله  ایالم

 4 رابر کرمان  4 دهلران ایالم

 4 راور کرمان  4 بدره ایالم

 4 راین کرمان  5 لومار  ایالم

 4 رفسنجان  کرمان  2 ایوان ایالم

 4 زرند کرمان  4 ارکواز ایالم

 4 عنبرآباد  کرمان  4 دره شهر  ایالم

 6 انار کرمان  4 مهران ایالم

 6 بهرمان کرمان  4 چوار ایالم

 6 شهربابک  کرمان  4 اسکو آذربایجان شرقی 

 4 سیرجان  کرمان  4 ایلخچی  آذربایجان شرقی 

 4 بم کرمان  4 آذر شهر  آذربایجان شرقی 

 4 بافت  کرمان  4 صوفیان  آذربایجان شرقی 

 3 اختیارآباد  کرمان  4 میانه آذربایجان شرقی 

 4 بردسیر کرمان  4 هریس آذربایجان شرقی 

 4 کبوترخان  کرمان  4 هشترود آذربایجان شرقی 

 2 چترود کرمان  5 سردرود  آذربایجان شرقی 

 1 مهرگان  کرمانشاه  6 باسمنج  آذربایجان شرقی 

 4 پاوه کرمانشاه  6 سعیداباد  آذربایجان شرقی 
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 -  -  -  3 اهر  آذربایجان شرقی 

 4 جوانرود  کرمانشاه  6 عجب شیر  آذربایجان شرقی 

 4 روانسر کرمانشاه  4 شادبادمشایخ پینه شلوا آذربایجان شرقی 

 4 صحنه  کرمانشاه  5 مایان سفلی  آذربایجان شرقی 

 4 هرسین کرمانشاه  5 مرند آذربایجان شرقی 

 5 بیستون کرمانشاه  4 بناب  آذربایجان شرقی 

 6 سرپل ذهاب  کرمانشاه  6 ملکان  آذربایجان شرقی 

 6 قصرشیرین کرمانشاه  6 ممقان  آذربایجان شرقی 

 5 کوزران  کرمانشاه  4 بستان آباد  آذربایجان شرقی 

 6 تازه آباد  کرمانشاه  4 کندرود  آذربایجان شرقی 

 4 سنقر  کرمانشاه  4 مراغه آذربایجان شرقی 

 4 کنگاور  کرمانشاه  4 شبستر  آذربایجان شرقی 

 6 گیالنغرب کرمانشاه  4 شربیان آذربایجان شرقی 

 5 کرندغرب  کرمانشاه  4 ورزقان  آذربایجان شرقی 

 4 گچساران  کهگیلویه و بویراحمد  4 کجوار آذربایجان شرقی 

 3 مارگون  کهگیلویه و بویراحمد  3 قره آغاج  آذربایجان شرقی 

 4 چرام کهگیلویه و بویراحمد  6 گوگان  آذربایجان شرقی 

 5 باشت کهگیلویه و بویراحمد  3 شهرجدیدسهند  آذربایجان شرقی 

 6 سوق کهگیلویه و بویراحمد  6 سراب آذربایجان شرقی 

 6 قلعه رییسی  کهگیلویه و بویراحمد  4 خسرو شهر آذربایجان شرقی 

 5 دهدشت کهگیلویه و بویراحمد  2 سرو آذربایجان غربی 

 6 لنده  کهگیلویه و بویراحمد  3 ماکو  آذربایجان غربی 

 5 دهدشت کهگیلویه و بویراحمد  4 اشنویه آذربایجان غربی 

بویراحمد کهگیلویه و  4 پیرانشهر آذربایجان غربی   4 سی سخت  

 6 لیکک کهگیلویه و بویراحمد  4 ربط آذربایجان غربی 

 4 پاتاوه  کهگیلویه و بویراحمد  4 میاوق  آذربایجان غربی 

 1 فاضل آباد  گلستان  4 نقده  آذربایجان غربی 

 2 خان ببین  گلستان  5 پلدشت  آذربایجان غربی 

 2 رامیان  گلستان  5 زیوه آذربایجان غربی 
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 2 سیمین شهر گلستان  5 نوشین آذربایجان غربی 

 3 سرخنکالته گلستان  6 شاهیندژ  آذربایجان غربی 

 3 گالیکش  گلستان  6 فیرورق  آذربایجان غربی 

 3 مینو دشت  گلستان  6 قره ضیاءالدین  آذربایجان غربی 

 2 آزادشهر گلستان  4 بوکان آذربایجان غربی 

آباد علی  گلستان  6 تکاب  آذربایجان غربی   2 

 2 گنبد کاووس گلستان  6 مرگنلر آذربایجان غربی 

 4 کالله  گلستان  4 سلماس  آذربایجان غربی 

 4 مراوه تپه گلستان  4 محمدیار  آذربایجان غربی 

 2 آق قال  گلستان  5 بازرگان  آذربایجان غربی 

 2 بندر ترکمن  گلستان  6 خوی آذربایجان غربی 

 2 کردکوی  گلستان  4 قطور  آذربایجان غربی 

 3 جلین گلستان  4 قوشچی  آذربایجان غربی 

 3 نوده خاندوز گلستان  3 سردشت آذربایجان غربی 

 2 مهاباد  آذربایجان غربی  3 میاندوآب  آذربایجان غربی 

 3 نوکنده گلستان  1 شهر بیدخون بوشهر 

 5 گلستان  گلستان  3 بندرگناوه بوشهر 

 2 بندرگز  گلستان  4 امام حسن  بوشهر 

 2 خمام  گیالن  4 اهرم بوشهر 

 2 رستم آباد  گیالن  4 آبپخش بوشهر 

 2 رودبار  گیالن  4 آبدان بوشهر 

 2 شفت  گیالن  4 چغادک  بوشهر 

 2 صومعه سرا گیالن  5 برازجان بوشهر 

 3 اطاقور  گیالن  5 بردخون  بوشهر 

 3 املش گیالن  5 بندردیر  بوشهر 

 3 آستارا  گیالن  5 بندرکنگان  بوشهر 

 3 بازار جمعه  گیالن  5 شبانکاره بوشهر 

 3 بازارخطبه سرا  گیالن  6 بندر دیلم  بوشهر 

 3 بره سر گیالن  6 شنبه  بوشهر 
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 3 پره سر گیالن  6 عالی شهر  بوشهر 

 3 دیلمان  گیالن  6 جم بوشهر 

 3 رانکوه گیالن  5 بادوله  بوشهر 

 3 رحیم آباد  گیالن  5 کنگان  بوشهر 

 3 رودبنه گیالن  4 بنک بوشهر 

 3 رودسر گیالن  4 دلوار بوشهر 

 3 سنگر گیالن  4 کاکی  بوشهر 

 3 سیاهکل  گیالن  5 خورموج بوشهر 

 3 شلمان  گیالن  2 شهرچاه مبارک  بوشهر 

 3 کیاشهر  گیالن  4 بندر ریگ بوشهر 

 3 کیسم  گیالن  4 بردستان  بوشهر 

 3 گوراب زرمیخ  گیالن  4 چهارروستایی  بوشهر 

 3 لشت نشاء  گیالن  5 انارستان  بوشهر 

 3 مرکیه  گیالن  6 نخل تقی  بوشهر 

 3 مالسرا گیالن  1 هفشجان  چهارمحال و بختیاری 

 3 منجیل  گیالن  4 آلونی چهارمحال و بختیاری 

 4 چابکسر  گیالن  4 باباحیدر  چهارمحال و بختیاری 

 2 فومن گیالن  -  -  - 

 4 وچمخاله چاف  گیالن  4 سامان  چهارمحال و بختیاری 

 4 لولمان  گیالن  4 فارسان  چهارمحال و بختیاری 

 4 لوندویل گیالن  4 فرادنبه چهارمحال و بختیاری 

 4 لیچارکی حسن رود  گیالن  4 فرخ شهر  چهارمحال و بختیاری 

 6 ابکنار  گیالن  4 کیان  چهارمحال و بختیاری 

 3 خشکبیجار  گیالن  4 گندمان  چهارمحال و بختیاری 

 4 توتکابن گیالن  4 ناغان  چهارمحال و بختیاری 

 3 احمد سر گوراب  گیالن  5 بروجن  چهارمحال و بختیاری 

 6 هشتپر  گیالن  5 طاقانک چهارمحال و بختیاری 

 2 کوچصفهان  گیالن  4 مال خلیفه  چهارمحال و بختیاری 

 5 ماکلوان  گیالن  4 شلمزار چهارمحال و بختیاری 
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 3 جیرهنده گیالن  5 لردگان  چهارمحال و بختیاری 

 2 آستانه اشرفیه  گیالن  6 دشتک چهارمحال و بختیاری 

 2 بندر انزلی  گیالن  4 سورشجان  چهارمحال و بختیاری 

 2 ماسال  گیالن  -  -  - 

 3 ضیابر  گیالن  -  -  - 

 2 الهیجان  گیالن  4 اردل  چهارمحال و بختیاری 

 2 لنگرود گیالن  4 خراجی چهارمحال و بختیاری 

 3 جیرنده گیالن  1 بیهود خراسان جنوبی 

 3 حسن سرا گیالن  2 سربیشه خراسان جنوبی 

 3 طاهرگوراب گیالن  3 بشرویه خراسان جنوبی 

 3 کومله گیالن  3 نهبندان  خراسان جنوبی 

 3 پونل گیالن  4 عشق آباد  خراسان جنوبی 

 3 تالش  گیالن  6 طبس مسینا  خراسان جنوبی 

 3 حویق  گیالن  4 بیدخت خراسان جنوبی 

 3 نوخاله اکبری  گیالن  4 محمدشهر  خراسان جنوبی 

 3 واجارگاه  گیالن  5 ارسک خراسان جنوبی 

 4 اسالم  گیالن  4 اسدیه خراسان جنوبی 

 2 ازنا لرستان  4 قاین  خراسان جنوبی 

 2 دورود  لرستان  5 اسالمیه خراسان جنوبی 

 3 دره گرگ لرستان  5 آرین شهر خراسان جنوبی 

 4 اشترینان  لرستان  3 فردوس خراسان جنوبی 

 4 رازان لرستان  6 خضری دشت بیاض  خراسان جنوبی 

 خراسان جنوبی 
خراسان  -حاجی آباد 

 جنوبی
 6 پلدختر  لرستان  4

 4 بیرانوند لرستان  4 سرایان خراسان جنوبی 

 5 ماسور لرستان  4 سه قلعه  خراسان جنوبی 

 5 الشتر  لرستان  6 مود خراسان جنوبی 

 4 سرابدوره لرستان  5 خوسف  خراسان جنوبی 

 2 بروجرد  لرستان  1 بار خراسان رضوی 
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 6 درود  لرستان  1 بردسکن خراسان رضوی 

 2 الیگودرز  لرستان  2 شاندیز خراسان رضوی 

 3 ویسیان  لرستان  2 صالح آباد  خراسان رضوی 

 6 کونانی لرستان  2 طرقبه  خراسان رضوی 

 6 معموالن  لرستان  4 تایباد  خراسان رضوی 

 3 کوهدشت لرستان  4 جنگل خراسان رضوی 

 6 چاالنچوالن لرستان  4 رباط سنگ خراسان رضوی 

 1 آمل مازندران  4 ریوش خراسان رضوی 

 1 بابل مازندران  4 شوراب خراسان رضوی 

 1 نمک آبرود  مازندران  4 فرخک خراسان رضوی 

 4 حیدریه تربت  خراسان رضوی  4 فریمان  خراسان رضوی 

 2 سورک مازندران  4 گلبهار  خراسان رضوی 

 3 ارطه مازندران  4 گلمکان  خراسان رضوی 

 3 اغوزکتی  مازندران  4 نوخندان خراسان رضوی 

 3 اهنگرکال مازندران  4 نیل شهر خراسان رضوی 

 3 بابلسر مازندران  5 بجستان  خراسان رضوی 

 3 بادابسر مازندران  5 فیض آباد  خراسان رضوی 

 3 باالجنیدالک پل  مازندران  6 فیروزه  خراسان رضوی 

 3 باالهوالر مازندران  6 قوچان  خراسان رضوی 

 3 بندپی  مازندران  5 باخرز خراسان رضوی 

 3 بهنمیر  مازندران  5 کبودان  خراسان رضوی 

 3 بیشه سر  مازندران  6 تربت جام خراسان رضوی 

 3 پایین هوالر مازندران  4 برزنون  خراسان رضوی 

 3 رکابدارکال  مازندران  5 خلیل آباد  خراسان رضوی 

 3 ریکنده مازندران  6 رضویه خراسان رضوی 

 3 رییس کال  مازندران  2 انابد خراسان رضوی 

 3 زرگرمحله  مازندران  4 خواف  خراسان رضوی 

 3 سادات محله  مازندران  4 سرخس خراسان رضوی 

 3 سنگتاب  مازندران  4 شادمهر  خراسان رضوی 
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 3 سنگده مازندران  4 کاخک خراسان رضوی 

 3 سوا مازندران  4 همت آباد  خراسان رضوی 

 3 کیاسر  مازندران  2 چاهک خراسان رضوی 

 3 گاوانکال  مازندران  6 کندر  خراسان رضوی 

 3 گردرودبار  مازندران  2 باجگیران خراسان رضوی 

 3 الک تراشان  مازندران  2 کاشمر  خراسان رضوی 

 3 ماچک پشت  مازندران  4 درگز  خراسان رضوی 

 3 مرزی کال  مازندران  3 چناران  خراسان رضوی 

 3 معلم کال مازندران  4 ملک آباد  خراسان رضوی 

 4 ایزدشهر مازندران  4 احمدآبادصولت  خراسان رضوی 

 4 پایین زرندین  مازندران  4 گناباد  خراسان رضوی 

شمالی خراسان   4 پول مازندران  3 قدمگاه  

 4 چالوس مازندران  2 دوین خراسان شمالی 

 4 چلندر  مازندران  4 اسفراین خراسان شمالی 

 4 رستم کال  مازندران  4 راز خراسان شمالی 

 4 رویان  مازندران  4 خراسان شمالی -رباط خراسان شمالی 

 4 شیرکال نور مازندران  4 رزق اباد  خراسان شمالی 

 4 صالح الدین کال مازندران  5 پیش قلعه  خراسان شمالی 

 4 گلوگاه بندپی شرقی  مازندران  5 رویینی  خراسان شمالی 

 4 لشکنار  مازندران  5 صفی آباد  خراسان شمالی 

 4 نکا  مازندران  6 خرق خراسان شمالی 

 4 نور  مازندران  4 سنخواست خراسان شمالی 

 1 نوشهر  مازندران  4 قاضی  خراسان شمالی 

 5 تاکر  مازندران  4 درق  خراسان شمالی 

 5 سفیدچاه  مازندران  6 لوجلی خراسان شمالی 

 5 سیاه بیشه مازندران  5 رویینی  خراسان شمالی 

 5 شیرگاه  مازندران  5 شیروان خراسان شمالی 

 5 نارنج بن نوشهر مازندران  5 آشخانه خراسان شمالی 

 2 سلمانشهر  مازندران  1 شیبان  خوزستان 
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 6 شیرود مازندران  2 دزفول  خوزستان 

 2 عباس آباد  مازندران  4 دهدز  خوزستان 

 2 کالرآباد  مازندران  4 رامشیر  خوزستان 

 3 کالردشت  مازندران  4 شوش خوزستان 

 4 چمستان  مازندران  4 هفتگل خوزستان 

 4 محمودآباد  مازندران  5 بندرامام خمینی  خوزستان 

 6 گلندرود  مازندران  5 بهبهان  خوزستان 

 3 کتالم  مازندران  6 آغاجاری  خوزستان 

 6 دلیر  مازندران  6 باغ ملک خوزستان 

 3 رامسر مازندران  6 سوسنگرد خوزستان 

 6 گلوگاه  مازندران  4 مالثانی خوزستان 

 4 بنفشه ده  مازندران  5 ایذه خوزستان 

 4 باالدسته رکن کنار  مازندران  6 چمران خوزستان 

 4 خلیل شهر  مازندران  6 خرمشهر خوزستان 

 مازندران  6 هویزه  خوزستان 
منطقه صنعتی  

 محموداباد 
4 

 3 تنکابن  مازندران  4 حمیدیه  خوزستان 

 3 قادیکال  مازندران  4 مشراگه  خوزستان 

 3 واسکس  مازندران  2 کوت عبدالل  خوزستان 

مازندران -اوز مازندران  6 رامهرمز خوزستان   5 

 3 تیرتاش مازندران  4 ماهشهر خوزستان 

 4 بیزکی  مازندران  4 مسجد سلیمان  خوزستان 

 2 کیاکال  مازندران  4 سربندر خوزستان 

 3 کتالم وسادات شهر  مازندران  4 قلعه تل  خوزستان 

 3 سادات شهر مازندران  5 حسینیه  خوزستان 

 4 سرخرود مازندران  4 شادگان  خوزستان 

 4 کاسگرمحله نور  مازندران  3 آبادان خوزستان 

 3 نشتارود  مازندران  5 اللی  خوزستان 

 3 تاکام  مازندران  6 امیدیه  خوزستان 
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 3 حاجی کالصنم  مازندران  4 ویس خوزستان 

 3 درازکش  مازندران  4 اروندکنار  خوزستان 

 3 عرب خیل  مازندران  5 گتوند خوزستان 

 3 فرح اباد خزراباد  مازندران  2 خرمدره زنجان 

 3 کوهی خیل  مازندران  3 سجاس  زنجان 

 3 وسطی کال  مازندران  4 آب بر زنجان 

 2 گتاب  مازندران  4 زرین آباد  زنجان 

 2 امیرکال مازندران  4 زرین رود  زنجان 

 2 جویبار  مازندران  4 گرماب  زنجان 

 3 خطیرکال  مازندران  5 صائین قلعه  زنجان 

 3 خوشرودپی مازندران  2 همایون زنجان 

 3 فریدون کنار  مازندران  4 هیدج  زنجان 

 3 فریم  مازندران  4 سلطانیه  زنجان 

 3 قائمشهر مازندران  4 ماهنشان  زنجان 

 3 کتی لته  مازندران  4 ارمغانخانه زنجان 

 3 کله بست  مازندران  3 قیدار  زنجان 

 2 مرزن آباد  مازندران  4 ابهر  زنجان 

 5 اروست مازندران  4 حلب زنجان 

 3 دابودشت مازندران  4 دندی زنجان 

 3 دارابکال  مازندران  4 سهرورد زنجان 

 4 بهشهر مازندران  5 گیلوان  زنجان 

 4 کلنو مازندران  2 خیراباد سمنان 

 3 شهیداباد  مازندران  2 درجزین سمنان 

 3 شازند  مرکزی 2 سرخه سمنان 

 4 تفرش مرکزی 4 ایوانکی سمنان 

 4 شهرجدیدمهاجران  مرکزی 4 شهمیرزاد  سمنان 

 4 فرمهین  مرکزی 4 عال سمنان 

 5 یل اباد  مرکزی 4 فرومد  سمنان 

 5 خمین  مرکزی 4 مومن اباد سمنان 
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 5 دلیجان  مرکزی 5 بیارجمند  سمنان 

 5 میالجرد مرکزی 5 طرزه سمنان 

 4 کمیجان  مرکزی 6 افتر  سمنان 

 6 محالت مرکزی 6 بدشت سمنان 

 3 خنداب  مرکزی 6 کالته خیج  سمنان 

 3 شهرمهاجران مرکزی 4 مجن سمنان 

 3 نیمور مرکزی 5 آرادان سمنان 

 6 مامونیه مرکزی 2 کالته مال  سمنان 

 6 بندرخمیر  هرمرزگان 5 دهمال سمنان 

 4 بستک هرمرزگان 4 قلعه نوخرقان  سمنان 

 4 میناب  هرمزگان 5 دهمال سمنان 

 5 سیریک هرمزگان 6 میغان  سمنان 

 6 قشم  هرمزگان 3 گرمسار  سمنان 

 3 بندر لنگه هرمزگان 3 دامغان  سمنان 

 5 خمیر هرمزگان 2 مغان  سمنان 

 3 پادگان قهرمان  همدان  4 مهدی شهر  سمنان 

 3 پایگاه نوژه  همدان  2 چهلدخترپادگان  سمنان 

 3 دیناراباد  همدان  4 بسطام  سمنان 

 3 اللجین  همدان  2 میامی  سمنان 

 3 مریانج همدان  2 سراوان بلوچستان سیستان و 

 3 مالیر همدان  4 اسفندک  سیستان و بلوچستان 

 3 نهاوند همدان  4 اسماعیل کلگ سیستان و بلوچستان 

 4 اورزمان  همدان  4 ایرافشان  سیستان و بلوچستان 

 4 آجین همدان  4 پسکوه  سیستان و بلوچستان 

 4 باباپیر همدان  4 جالق سیستان و بلوچستان 

 4 باباقاسم  همدان  4 جزینک سیستان و بلوچستان 

 4 پرلوک همدان  4 زابل سیستان و بلوچستان 

 4 تجرک همدان  4 زهک سیستان و بلوچستان 

 4 تویسرکان  همدان  4 ژاله ای  سیستان و بلوچستان 
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 4 جوکار  همدان  4 شهدادکهیر سیستان و بلوچستان 

 4 دهفول  همدان  4 شهرک محمدشاه کرم  سیستان و بلوچستان 

 4 رزن  همدان  4 کوشه سیستان و بلوچستان 

 4 شیرین سو همدان  4 کوهک سیستان و بلوچستان 

 4 طویالن سفلی  همدان  4 گلمورتی  سیستان و بلوچستان 

 4 علیصدر  همدان  4 گمن  سیستان و بلوچستان 

 4 فامنین  همدان  4 گوهرکوه سیستان و بلوچستان 

 4 فرسفج  همدان  4 لوتک سیستان و بلوچستان 

 4 گیان  همدان  4 میرجاوه سیستان و بلوچستان 

 5 برزول همدان  4 نازیل سیستان و بلوچستان 

 5 جعفریه قلعه جعفربیک همدان  4 نگور  سیستان و بلوچستان 

 5 زنگنه همدان  4 نیکشهر  سیستان و بلوچستان 

 5 سرکان  همدان  5 برجمیرگل سیستان و بلوچستان 

 5 والشجرد همدان  5 تیموراباد  بلوچستان سیستان و 

 6 فیروزان  همدان  5 چانف سیستان و بلوچستان 

 5 اکنلو همدان  5 راسک سیستان و بلوچستان 

 4 چنارعلیا  همدان  5 سردک سیستان و بلوچستان 

 3 جهان اباد  همدان  5 علی اکبر  سیستان و بلوچستان 

 4 قهوردسفلی  همدان  5 نوک اباد سیستان و بلوچستان 

 5 بابارستم  همدان  5 هیدوچ سیستان و بلوچستان 

 5 دمق همدان  6 پالن سیستان و بلوچستان 

 2 بهار همدان  4 سوران سیستان و بلوچستان 

 4 کبودرآهنگ همدان  4 محمدان  سیستان و بلوچستان 

 5 قروه درجزین  همدان  4 خواجه احمد سیستان و بلوچستان 

بلوچستان سیستان و   4 ویرایی همدان  5 ادیمی  

 2 اسدآباد  همدان  5 حرمک  سیستان و بلوچستان 

 3 جورقان  همدان  4 سرباز سیستان و بلوچستان 

 3 حسین ابادبهارعاشوری  همدان  4 هودیان سیستان و بلوچستان 

 5 چانگرین همدان  5 کوشکوک سیستان و بلوچستان 
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 زون  شهر  استان  زون  شهر  استان 

 4 ازندریان  همدان  5 راسک سیستان و بلوچستان 

 3 شهرک صنعتی بوعلی  همدان  4 بزمان سیستان و بلوچستان 

 3 کوریجان  همدان  5 الدیزعلیا  سیستان و بلوچستان 

 3 همه کسی  همدان  4 کرباسک سیستان و بلوچستان 

 4 ازناو همدان  2 ایرانشهر  سیستان و بلوچستان 

 3 چنارسفلی  همدان  4 خاش سیستان و بلوچستان 

بلوچستان سیستان و   3 داق داق اباد  همدان  5 ده پابید  

 3 کوزره همدان  4 محمد آباد  سیستان و بلوچستان 

 4 قهاوند  همدان  4 سیرکان  سیستان و بلوچستان 

 5 زنگنه همدان  4 فنوج  سیستان و بلوچستان 

 1 نیر یزد 5 محمدی  سیستان و بلوچستان 

 2 اردکان  یزد 2 بنجار  سیستان و بلوچستان 

 2 زارچ  یزد 6 کنارک  سیستان و بلوچستان 

 2 شاهدیه  یزد 4 سکوهه سیستان و بلوچستان 

 3 دیهوک یزد 4 مهرستان  سیستان و بلوچستان 

 5 بفروئیه یزد 3 هیرمند  سیستان و بلوچستان 

 2 تفت یزد 4 بمپور سیستان و بلوچستان 

 2 هرات یزد 4 سیادک  سیستان و بلوچستان 

بلوچستان سیستان و   5 خضر آباد یزد 6 پیرسهراب  

 2 میبد  یزد 4 کارواندر  سیستان و بلوچستان 

 -  -  -  6 چابهار  سیستان و بلوچستان 

 2 اشکذر  یزد 1 شهر جدید صدرا فارس 

 3 طبس یزد 1 گویم  فارس 

 3 ابرکوه  یزد 3 حمیدیا  یزد
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 ترانزیت تایم - 7

 ترانزیت تایم 

 شعبه/نمایندگی 
شهر های تحت  

 پوشش 
 شعبه/نمایندگی  ترانزیت تایم 

شهر های تحت  

 پوشش 
 ترانزیت تایم 

 دو روز کاری  هیرمند  زاهدان یک روز کاری  اراک اراک

 دو روز کاری  زاهدان زاهدان یک روز کاری  خمین  اراک

 سه روز کاری  مهرستان  زاهدان یک روز کاری  محالت اراک

 سه روز کاری  بزمان زاهدان روز کاری یک   دلیجان  اراک

 سه روز کاری  بمپور زاهدان یک روز کاری  گلپایگان  اراک

 سه روز کاری  زهک زاهدان یک روز کاری  شهرمهاجران اراک

 یک روز کاری  ابهر  زنجان  یک روز کاری  کمیجان  اراک

 یک روز کاری  سلطانیه  زنجان  یک روز کاری  تفرش اراک

 یک روز کاری  خرمدره زنجان  کاری یک روز   خنداب  اراک

 یک روز کاری  قیدار  زنجان  یک روز کاری  فرمهین  اراک

 یک روز کاری  هیدج  زنجان  یک روز کاری  شازند  اراک

 یک روز کاری  ماهنشان  زنجان  یک روز کاری  میالجرد اراک

 یک روز کاری  زنجان  زنجان  یک روز کاری  نیم ور  اراک

 یک روز کاری  دندی زنجان  یک روز کاری  خیراباد اراک

 دو روز کاری  میانه زنجان  دو روز کاری   مامونیه اراک

 دو روز کاری  سجاس  زنجان  یک روز کاری  اردبیل اردبیل

 سه روز کاری  زرین رود  زنجان  یک روز کاری  مشگین  اردبیل

 سه روز کاری  گرماب  زنجان  یک روز کاری  پارس اباد  اردبیل

 یک روز کاری  گلوگاه  ساری  کاری یک روز   گرمی  اردبیل

 یک روز کاری  ساری  ساری  یک روز کاری  خلخال  اردبیل

 یک روز کاری  قائمشهر ساری  یک روز کاری  نمین اردبیل
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 ترانزیت تایم 

 شعبه/نمایندگی 
شهر های تحت  

 پوشش 
 شعبه/نمایندگی  ترانزیت تایم 

شهر های تحت  

 پوشش 
 ترانزیت تایم 

 یک روز کاری  بابل ساری  یک روز کاری  نیر اردبیل

 یک روز کاری  آمل ساری  یک روز کاری  خوی ارومیه

 یک روز کاری  جویبار  ساری  یک روز کاری  سلماس  ارومیه

 یک روز کاری  بهنمیر  ساری  یک روز کاری  تکاب  ارومیه

 یک روز کاری  بابلسر ساری  یک روز کاری  قره ضیا الدین  ارومیه

 یک روز کاری  امیرکال ساری  یک روز کاری  نقده  ارومیه

 یک روز کاری  فریدونکنار  ساری  یک روز کاری  اشنویه ارومیه

 یک روز کاری  محمود آباد  ساری  روز کاری یک   پیرانشهر ارومیه

 یک روز کاری  ایزدشهر ساری  دو روز کاری  ماکو  ارومیه

 یک روز کاری  نور  ساری  دو روز کاری  بازرگان  ارومیه

 یک روز کاری  چمستان  ساری  دو روز کاری  شاهیندژ  ارومیه

 یک روز کاری  رویان  ساری  دو روز کاری  بوکان ارومیه

 یک روز کاری  نکا  ساری  روز کاری دو  پلدشت  ارومیه

 یک روز کاری  رستمکال  ساری  دو روز کاری  سردشت ارومیه

 یک روز کاری  بهشهر ساری  یک روز کاری  اسالم آباد غرب  اسالم آباد غرب 

 یک روز کاری  ساوه ساوه دو روز کاری  گلدشت  اصفهان 

 یک روز کاری  سبزوار سبزوار دو روز کاری  فیروز آباد  اصفهان 

 یک روز کاری  سقز سقز دو روز کاری  تیران چی  اصفهان 

 یک روز کاری  سمنان  سمنان  دو روز کاری  کهریسنگ اصفهان 

 یک روز کاری  درجزین سمنان  دو روز کاری  برف انبار اصفهان 

 یک روز کاری  مهدیشهر  سمنان  دو روز کاری  میمه  اصفهان 

 کاری یک روز   شهمیرزاد  سمنان  دو روز کاری  داران  اصفهان 

 یک روز کاری  گرمسار  سمنان  دو روز کاری  تیران اصفهان 

 یک روز کاری  سرخه سمنان  دو روز کاری  مورچه خورت اصفهان 

 یک روز کاری  آرادان سمنان  دو روز کاری  مبارکه  اصفهان 

 دو روز کاری  ایوانکی سمنان  دو روز کاری  خوانسار اصفهان 

 یک روز کاری  کامیاران  سنندج  یک روز کاری  شاهین شهر  اصفهان 

 یک روز کاری  دیواندره سنندج  یک روز کاری  نجف آباد اصفهان 
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 شعبه/نمایندگی 
شهر های تحت  

 پوشش 
 شعبه/نمایندگی  ترانزیت تایم 

شهر های تحت  

 پوشش 
 ترانزیت تایم 

 یک روز کاری  سنندج  سنندج  یک روز کاری  زرین شهر  اصفهان 

 یک روز کاری  شاهرود شاهرود یک روز کاری  سده لنجان  اصفهان 

 یک روز کاری  دامغان  شاهرود یک روز کاری  خمینی شهر  اصفهان 

 یک روز کاری  بسطام  شاهرود یک روز کاری  سپاهان شهر اصفهان 

 یک روز کاری  میامی  شاهرود یک روز کاری  بهارستان  اصفهان 

 یک روز کاری  مجن شاهرود یک روز کاری  دیزیچه اصفهان 

 یک روز کاری  کالته خیج  شاهرود یک روز کاری  زیبا شهر اصفهان 

 یک روز کاری  فرخشهر شهرکرد یک روز کاری  کوهپایه  اصفهان 

 یک روز کاری  شهرکیان  شهرکرد یک روز کاری  نائین اصفهان 

 یک روز کاری  هفشجان  شهرکرد یک روز کاری  فالورجان  اصفهان 

 یک روز کاری  سورشجان  شهرکرد یک روز کاری  فوالد شهر  اصفهان 

 یک روز کاری  فارسان  شهرکرد یک روز کاری  درچه اصفهان 

 یک روز کاری  سامان  شهرکرد روز کاری دو  شهرضا  اصفهان 

 یک روز کاری  شهرکرد شهرکرد یک روز کاری  اندیمشک اندیمشک

 دو روز کاری  لردگان  شهرکرد یک روز کاری  شوش اندیمشک

 دو روز کاری  آلونی شهرکرد یک روز کاری  حسینیه  اندیمشک

 دو روز کاری  گندمان  شهرکرد یک روز کاری  اهر  اهر 

 دو روز کاری  بروجن  شهرکرد روز کاری دو  هریس اهر 

 دو روز کاری  فرادنبه شهرکرد دو روز کاری  ورزقان  اهر 

 دو روز کاری  اردل  شهرکرد یک روز کاری  آبادان اهواز 

 دو روز کاری  دشتک شهرکرد یک روز کاری  خرمشهر اهواز 

 یک روز کاری  شوشتر شوشتر یک روز کاری  شادگان  اهواز 

 دو روز کاری  گتوند شوشتر روز کاری یک   رامشیر  اهواز 

 دو روز کاری  اللی  شوشتر یک روز کاری  رامهرمز اهواز 

 دو روز کاری  مسجد سلیمان  شوشتر یک روز کاری  ماهشهر اهواز 

 یک روز کاری  میمند  شیراز یک روز کاری  بندر امام  اهواز 

 یک روز کاری  فراشبند  شیراز یک روز کاری  بهبهان  اهواز 

 یک روز کاری  سروستان  شیراز یک روز کاری  اهواز  اهواز 
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 پوشش 
 شعبه/نمایندگی  ترانزیت تایم 

شهر های تحت  

 پوشش 
 ترانزیت تایم 

 دو روز کاری  نی ریز  شیراز یک روز کاری  ایذه اهواز 

 دو روز کاری  المرد شیراز یک روز کاری  باغملک اهواز 

 دو روز کاری  استهبان  شیراز یک روز کاری  شیبان  اهواز 

 دو روز کاری  آباده شیراز یک روز کاری  شهر چمران اهواز 

 دو روز کاری  الر شیراز یک روز کاری  سربندر اهواز 

 دو روز کاری  اقلید  شیراز یک روز کاری  وبس اهواز 

 یک روز کاری  شیراز شیراز یک روز کاری  امیدیه  اهواز 

 یک روز کاری  خرامه شیراز دو روز کاری  مالثانی اهواز 

 یک روز کاری  جهرم شیراز دو روز کاری  آغاجاری  اهواز 

 یک روز کاری  کازرون  شیراز دو روز کاری  هفتکل  اهواز 

 یک روز کاری  داراب  شیراز سه روز کاری  هویزه  اهواز 

 یک روز کاری  کوار شیراز سه روز کاری  سوسنگرد اهواز 

 یک روز کاری  خومه زار شیراز سه روز کاری  حمیدیه  اهواز 

 یک روز کاری  فسا  شیراز سه روز کاری  آبدانان ایالم

 یک روز کاری  بیضا شیراز یک روز کاری  ایالم ایالم

 یک روز کاری  شهر بیدخون عسلویه دو روز کاری  ایوان ایالم

 یک روز کاری  شهرچاه مبارک  عسلویه دو روز کاری  چوار ایالم

 یک روز کاری  شهر پارسیان  عسلویه دو روز کاری  سرابله  ایالم

 یک روز کاری  کنگان شهر  عسلویه دو روز کاری  دره شهر  ایالم

 یک روز کاری  شهر جم  عسلویه دو روز کاری  بدره ایالم

 یک روز کاری  بندر انزلی  فومن دو روز کاری  مهران ایالم

 یک روز کاری  فومن فومن دو روز کاری  دهلران ایالم

 یک روز کاری  آستارا  فومن سه روز کاری  لومار  ایالم

 یک روز کاری  ماسال  فومن یک روز کاری  بجنورد بجنورد

 یک روز کاری  خمام  فومن دو روز کاری  اسفراین بجنورد

 یک روز کاری  قروه قروه دو روز کاری  پیش قلعه  بجنورد

 دو روز کاری  سریش اباد  قروه دو روز کاری  قاضی  بجنورد

 یک روز کاری  تاکستان  قزوین دو روز کاری  صفی آباد  بجنورد
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 پوشش 
 شعبه/نمایندگی  ترانزیت تایم 

شهر های تحت  

 پوشش 
 ترانزیت تایم 

 یک روز کاری  اقبالیه  قزوین دو روز کاری  دوین بجنورد

 یک روز کاری  شال  قزوین دو روز کاری  رزق آباد  بجنورد

 یک روز کاری  اسفرورین قزوین دو روز کاری  لوجلی بجنورد

 یک روز کاری  دانسفهان  قزوین دو روز کاری  قوچان  بجنورد

 یک روز کاری  بوئین زهرا  قزوین سه روز کاری  درق  بجنورد

 یک روز کاری  محمدیه  قزوین روز کاری دو  شیروان بجنورد

 یک روز کاری  مهرگان  قزوین دو روز کاری  آشخانه بجنورد

 یک روز کاری  آبیک  قزوین دو روز کاری  میناب  بندرعباس 

 یک روز کاری  الوند قزوین دو روز کاری  بندرخمیر  بندرعباس 

 یک روز کاری  بیدستان  قزوین دو روز کاری  بندرلنگه  بندرعباس 

 یک روز کاری  محمودآباد  قزوین دو روز کاری  سیریک بندرعباس 

 یک روز کاری  قزوین قزوین دو روز کاری  بندرعباس  بندرعباس 

 یک روز کاری  رشتقون  قزوین سه روز کاری  پارسیان  بندرعباس 

 دو روز کاری  معلم کالیه قزوین دو روز کاری  بستک بندرعباس 

 دو روز کاری  آبگرم  قزوین دو روز کاری  بوشهر  بوشهر 

 دو روز کاری  آوج قزوین سه روز کاری  برازجان بوشهر 

 یک روز کاری  قشم  قشم  سه روز کاری  آبپخش بوشهر 

 یک روز کاری  قم  قم  سه روز کاری  شبانکاره بوشهر 

 یک روز کاری  پردیسان  قم  سه روز کاری  چغادک  بوشهر 

 یک روز کاری  شکوهیه قم  سه روز کاری  دلوار بوشهر 

 یک روز کاری  کهک قم  سه روز کاری  خورموج بوشهر 

 دو روز کاری  آران و بیدگل  کاشان  سه روز کاری  اهرم بوشهر 

 دو روز کاری  نطنز کاشان  سه روز کاری  کاکی  بوشهر 

 دو روز کاری  سن سن  کاشان  سه روز کاری  بردخون  بوشهر 

 دو روز کاری  مشکات  کاشان  سه روز کاری  کنگان  بوشهر 

 یک روز کاری  کاشان  کاشان  سه روز کاری  بردستان  بوشهر 

 دو روز کاری  بادرود  کاشان  سه روز کاری  جم بوشهر 

 دو روز کاری  آب شیرین  کاشان  دو روز کاری  نخل تقی  بوشهر 
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 پوشش 
 شعبه/نمایندگی  ترانزیت تایم 

شهر های تحت  

 پوشش 
 ترانزیت تایم 

 دو روز کاری  نوش آباد کاشان  یک روز کاری  بیجار  بیجار 

 دو روز کاری  نیاسر کاشان  دو روز کاری  بیرجند بیرجند

 یک روز کاری  زرند کرمان  دو روز کاری  قاین  بیرجند

 یک روز کاری  بافت  کرمان  دو روز کاری  فردوس بیرجند

 یک روز کاری  رابر کرمان  دو روز کاری  نهبندان  بیرجند

 یک روز کاری  راور کرمان  دو روز کاری  خوسف  بیرجند

 یک روز کاری  بم کرمان  سه روز کاری  بشرویه بیرجند

 یک روز کاری  جیرفت کرمان  سه روز کاری  طبس بیرجند

 یک روز کاری  باغین  کرمان  سه روز کاری  اسدیه بیرجند

 یک روز کاری  ماهان  کرمان  دو روز کاری  ملکان  تبریز

 یک روز کاری  کرمان  کرمان  دو روز کاری  مرند تبریز

 دو روز کاری  عنبراباد  کرمان  دو روز کاری  شبستر  تبریز

 دو روز کاری  رفسنجان  کرمان  دو روز کاری  صوفیان  تبریز

 دو روز کاری  سیرجان  کرمان  دو روز کاری  سراب تبریز

 یک روز کاری  سنقر  کرمانشاه  دو روز کاری  ایلخچی  تبریز

 یک روز کاری  صحنه  کرمانشاه  یک روز کاری  تبریز تبریز

 یک روز کاری  کنگاور  کرمانشاه  یک روز کاری  اذرشهر تبریز

 یک روز کاری  هرسین کرمانشاه  یک روز کاری  اسکو تبریز

 یک روز کاری  بیستون کرمانشاه  یک روز کاری  شهرجدید سهند  تبریز

 یک روز کاری  روانسر کرمانشاه  یک روز کاری  خسروشهر تبریز

 یک روز کاری  کرمانشاه  کرمانشاه  یک روز کاری  بستان اباد  تبریز

 یک روز کاری  جوانرود  کرمانشاه  دو روز کاری  مراغه تبریز

 دو روز کاری  پاوه کرمانشاه  دو روز کاری  بناب  تبریز

 دو روز کاری  گیالن غرب  کرمانشاه  دو روز کاری  عجبشیر تبریز

 دو روز کاری  قصر شیرین  کرمانشاه  یک روز کاری  تربت حیدریه  تربت حیدریه 

 روز کاری یک   گرگان  گرگان  دو روز کاری  تایباد  تربت حیدریه 

 یک روز کاری  کردکوی  گرگان  دو روز کاری  نربت جام تربت حیدریه 

 یک روز کاری  بندر ترکمن  گرگان  دو روز کاری  کاشمر  تربت حیدریه 
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شهر های تحت  

 پوشش 
 ترانزیت تایم 

 یک روز کاری  بندرگز  گرگان  دو روز کاری  بردسکن تربت حیدریه 

 یک روز کاری  فاضل اباد  گرگان  دو روز کاری  خلیل آباد  تربت حیدریه 

 یک روز کاری  علی اباد  گرگان  دو روز کاری  باخرز تربت حیدریه 

 یک روز کاری  گنبد  گرگان  دو روز کاری  رباط سنگ تربت حیدریه 

 یک روز کاری  ازادشهر گرگان  دو روز کاری  بجستان  تربت حیدریه 

 دو روز کاری  مراوه تپه گرگان  چهار روز کاری  سرباز چابهار 

 دو روز کاری  کالله  گرگان  کاری چهار روز  راسک چابهار 

 دو روز کاری  گالیکش  گرگان  چهار روز کاری  نگور  چابهار 

 دو روز کاری  مینو دشت  گرگان  یک روز کاری  کالردشت  چالوس

 یک روز کاری  مرودشت مرودشت یک روز کاری  نوشهر  چالوس

 یک روز کاری  زرقان  مرودشت یک روز کاری  چالوس چالوس

 دو روز کاری  ارسنجان  مرودشت یک روز کاری  آبرود نمک  چالوس

 یک روز کاری  مریوان مریوان یک روز کاری  کالر آباد  چالوس

 یک روز کاری  بانه مریوان یک روز کاری  سلمانشهر  چالوس

 یک روز کاری  سروآباد مریوان یک روز کاری  عباس آباد  چالوس

 کاری یک روز   فریمان  مشهد  یک روز کاری  تنکابن  چالوس

 یک روز کاری  طرقبه  مشهد  یک روز کاری  نشتارود  چالوس

 یک روز کاری  شاندیز مشهد  یک روز کاری  رامسر چالوس

 دو روز کاری  درگز  مشهد  یک روز کاری  کتالم  چالوس

 دو روز کاری  سرخس مشهد  یک روز کاری  سادات شهر چالوس

 یک روز کاری  مشهد  مشهد  یک روز کاری  بروجرد  خرم آباد 

 یک روز کاری  گلبهار  مشهد  یک روز کاری  کوهدشت خرم آباد 

 یک روز کاری  چناران  مشهد  یک روز کاری  الشتر  خرم آباد 

 دو روز کاری  گناباد  مشهد  یک روز کاری  دورود  خرم آباد 

 دو روز کاری  قدمگاه  مشهد  یک روز کاری  الیگودرز  خرم آباد 

 یک روز کاری  مهاباد  مهاباد  یک روز کاری  ازنا خرم آباد 

 یک روز کاری  میاندوآب  میاندوآب  دو روز کاری  پلدختر  خرم آباد 

 یک روز کاری  نیشابور نیشابور یک روز کاری  دیلمان  رشت
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شهر های تحت  

 پوشش 
 ترانزیت تایم 

 یک روز کاری  بهار همدان  یک روز کاری  سیاهکل  رشت

 یک روز کاری  اسداباد  همدان  یک روز کاری  منجیل  رشت

 یک روز کاری  کبودراهنگ همدان  یک روز کاری  رستم آباد  رشت

 یک روز کاری  نهاوند همدان  یک روز کاری  توتکابن رشت

 یک روز کاری  مالیر همدان  یک روز کاری  انزلی رشت

 یک روز کاری  رزن  همدان  دو روز کاری  تالش  رشت

 یک روز کاری  همدان  همدان  یک روز کاری  کوچصفهان  رشت

 دو روز کاری  فامنین  همدان  یک روز کاری  الهیجان  رشت

 دو روز کاری  قهاوند  همدان  یک روز کاری  لنگرود رشت

 یک روز کاری  یاسوج یاسوج یک روز کاری  رودسر رشت

 دو روز کاری  دهدشت یاسوج یک روز کاری  رحیم آباد  رشت

 دو روز کاری  باشت یاسوج یک روز کاری  چابکسر  رشت

 روز کاری دو  مارگون  یاسوج یک روز کاری  املش رشت

 دو روز کاری  پاتاوه  یاسوج یک روز کاری  رشت رشت

 سه روز کاری  لنده  یاسوج یک روز کاری  شلمان  رشت

 سه روز کاری  چرام یاسوج یک روز کاری  کیاشهر  رشت

 دو روز کاری  گچساران  یاسوج یک روز کاری  خشکبیجار  رشت

 یک روز کاری  یزد یزد دو روز کاری  زابل زاهدان

 یک روز کاری  ابرکوه  یزد دو روز کاری  خاش زاهدان

 یک روز کاری  زارچ  یزد دو روز کاری  ایرانشهر  زاهدان

 یک روز کاری  اردکان  یزد دو روز کاری  سراوان زاهدان

 یک روز کاری  شاهدیه  یزد دو روز کاری  نوک آباد زاهدان

 یک روز کاری  اشکذر  یزد دو روز کاری  ادیمی  زاهدان

 یک روز کاری  میبد  یزد دو روز کاری  هرات یزد

 

ساعته سرویس   72تا  48* شهرهایی که در لیست شهرهای اقماری وجود دارند ولی در لیست ترانزیت تایم موجود نمی باشند بصورت 

 داده می شوند. 


