
مقصدمبدا
تعرفه کل  به ازای هر تن 

کیلومتر

تعرفه در مسیر باردار به ازای هرتن 

کیلومتر

تعرفه در مسیر بدون به ازای هرتن 

کیلومتر

1073.7644.2429.5(مشهد)شهید مطهری

1354.8812.9541.9نکا

972.9583.7389.2کهندژ

1192.6715.6477.0ديزه رود

1239.7743.8495.9شاهرود

1302781.2520.8ماهشهر

957574.2382.8بندر عباس

1069.8641.9427.9کهندژ

957574.2382.8(مشهد )شهید مطهری

1162.9697.7465.2نکا

957574.2382.8بندر عباس

1577.4946.4631.0ماهشهر

957574.2382.8ديزه رود

957574.2382.8ديزه رود

1250.2750.1500.1کهندژ

1577.4946.4631.0سمنگان

1250.3750.2500.1نکا

957574.2382.8تبريز

1302781.2520.8ری

976.7586.0390.7نکاء

957574.2382.8(آبنیل  )اصفهان 

957574.2382.8زاهدان

1333.7800.2533.5(مشهد)شهیدمطهری

957574.2382.8ری

1322.2793.3528.9زرند

957574.2382.8کهندژ

957574.2382.8ديزه رود

957574.2382.8نکا

957574.2382.8(مشهد )مطهری 

957574.2382.8بندر عباس

957574.2382.8بندر عباس

957574.2382.8ماهشهر

957574.2382.8کهندژ

957574.2382.8نکا

 (برحسب ريال  )تعرفه بهره برداری راه آهن جهت حمل محموالت  شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ايران بصورت نقدی  : 7جدول شماره

سهم خط و خدمات فنی در جدول فوق  شامل سهم شبکه ريلی ، مانور و خدمات فنی می باشد که  بخش خدمات فنی  شامل  خدمات تعمیرات جاری و تامین :   تبصره 

 (بصورت باردار و بدون بار ) ريال  بر اساس ظرفیت مجاز بارگیری واگن 57کیلومتر - قطعات مصرفی مربوطه جهت کلیه واگنهای باری بخش خصوصی  به ازای هر تن 

.تعیین شده است 

ری

سمنگان

ماهشهر

انشعاب 

بندرعباس

ا صفهان 

(آبنیل)

تبريز



مقصدمبدا
تعرفه کل  به ازای هر تن 

کیلومتر
تعرفه در مسیر باردار به ازای هر تن کیلومتر

تعرفه در مسیر بدون به ازای هر تن 

کیلومتر

1088.6653.2435.4(مشهد)شهید مطهری

1373.7824.2549.5نکا

986.5591.9394.6کهندژ

1209.2725.5483.7ديزه رود

1257754.2502.8شاهرود

1320.1792.1528.0ماهشهر

957574.2382.8بندر عباس

1084.7650.8433.9کهندژ

957574.2382.8(مشهد )شهید مطهری 

1179.1707.5471.6نکا

957574.2382.8بندر عباس

1599.3959.6639.7ماهشهر

957574.2382.8ديزه رود

957574.2382.8ديزه رود

1267.5760.5507.0کهندژ

1599.3959.6639.7سمنگان

1267.5760.5507.0نکا

957574.2382.8تبريز

1320.1792.1528.0ری

990.3594.2396.1نکاء

957574.2382.8(آبنیل  )اصفهان 

957574.2382.8زاهدان

1351.8811.1540.7(مشهد)شهیدمطهری

957574.2382.8ری

1340.5804.3536.2زرند

969.9581.9388.0کهندژ

957574.2382.8ديزه رود

957574.2382.8نکا

957574.2382.8(مشهد  )مطهری 

957574.2382.8بندر عباس

957574.2382.8بندر عباس

957574.2382.8ماهشهر

957574.2382.8کهندژ

957574.2382.8نکا

 (برحسب ريال  )تعرفه بهره برداری راه آهن جهت حمل محموالت  شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ايران بصورت اعتباری يک ماهه : 8جدول شماره

سهم خط و خدمات فنی در جدول فوق  شامل سهم شبکه ريلی ، مانور و خدمات فنی می باشد که  بخش خدمات فنی  شامل  خدمات تعمیرات جاری و تامین قطعات مصرفی مربوطه :   تبصره 

.تعیین شده است  (بصورت باردار و بدون بار ) ريال  بر اساس ظرفیت مجاز بارگیری واگن 57کیلومتر - جهت کلیه واگنهای باری بخش خصوصی  به ازای هر تن 

ری

سمنگان

ماهشهر

انشعاب بندرعباس

(آبنیل)ا صفهان 

تبريز



مقصدمبدا
تعرفه کل  به ازای هر تن 

کیلومتر
تعرفه در مسیر باردار به ازای هر تن کیلومتر

تعرفه در مسیر بدون به ازای هر تن 

کیلومتر

1103.7662.2441.5(مشهد)شهید مطهری

1392.7835.6557.1نکا

1000.1600.1400.0کهندژ

1226735.6490.4ديزه رود

1274.3764.6509.7شاهرود

1338.5803.1535.4ماهشهر

957574.2382.8بندر عباس

1099.7659.8439.9کهندژ

957574.2382.8(مشهد )شهید مطهری

1195.4717.2478.2نکا

957574.2382.8بندر عباس

1621.5972.9648.6ماهشهر

957574.2382.8ديزه رود

957574.2382.8ديزه رود

1285.2771.1514.1کهندژ

1621.5972.9648.6سمنگان

1285.1771.1514.0نکا

957574.2382.8تبريز

1338.5803.1535.4ری

1004602.4401.6نکاء

957574.2382.8(آبنیل  )اصفهان 

957574.2382.8زاهدان

1371822.6548.4(مشهد)شهیدمطهری

957574.2382.8ری

1359.1815.5543.6زرند

983.3590.0393.3کهندژ

957574.2382.8ديزه رود

957574.2382.8نکا

965.5579.3386.2(مشهد )مطهری 

957574.2382.8بندر عباس

957574.2382.8بندر عباس

957574.2382.8ماهشهر

957.7574.6383.1کهندژ

957574.2382.8نکا

 (برحسب ريال  )تعرفه بهره برداری راه آهن جهت حمل محموالت  شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ايران بصورت اعتباری دو ماهه : 9جدول شماره

سهم خط و خدمات فنی در جدول فوق  شامل سهم شبکه ريلی ، مانور و خدمات فنی می باشد که  بخش خدمات فنی  شامل  خدمات تعمیرات جاری و تامین قطعات :   تبصره 

.تعیین شده است  (بصورت باردار و بدون بار ) ريال  بر اساس ظرفیت مجاز بارگیری واگن 57کیلومتر - مصرفی مربوطه جهت کلیه واگنهای باری بخش خصوصی  به ازای هر تن 

ری

سمنگان

ماهشهر

انشعاب 

بندرعباس

(آبنیل)ا صفهان 

تبريز



مقصدمبدا
تعرفه کل به ازای هر تن 

کیلومتر

تعرفه در مسیر باردار به ازای هر تن 

کیلومتر
تعرفه در مسیر بدون به ازای هر تن کیلومتر

1119671.4447.6(مشهد)شهید مطهری

1412847.2564.8نکا

1014608.4405.6کهندژ

1243745.8497.2ديزه رود

1292775.2516.8شاهرود

1357814.2542.8ماهشهر

957574.2382.8بندر عباس

1115669.0446.0کهندژ

957574.2382.8(مشهد )شهید مطهری

1212727.2484.8نکا

957574.2382.8بندر عباس

1644986.4657.6ماهشهر

957574.2382.8ديزه رود

957574.2382.8ديزه رود

1303781.8521.2کهندژ

1644986.4657.6سمنگان

1303781.8521.2نکا

957574.2382.8تبريز

1357814.2542.8ری

1018610.8407.2نکاء

957574.2382.8(آبنیل  )اصفهان 

957574.2382.8زاهدان

1390834.0556.0(مشهد)شهیدمطهری

957574.2382.8ری

1378826.8551.2زرند

997598.2398.8کهندژ

957574.2382.8ديزه رود

957574.2382.8نکا

979587.4391.6(مشهد  )مطهری

957574.2382.8بندر عباس

957574.2382.8بندر عباس

957574.2382.8ماهشهر

971582.6388.4کهندژ

957574.2382.8نکا

 (برحسب ريال  )تعرفه بهره برداری  پايه راه آهن جهت حمل محموالت  شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ايران بصورت اعتباری سه ماهه : 10جدول شماره

سهم خط و خدمات فنی در جدول فوق  شامل سهم شبکه ريلی ، مانور و خدمات فنی می باشد که  بخش خدمات فنی  شامل  خدمات تعمیرات جاری و تامین قطعات مصرفی :   تبصره 

.تعیین شده است  (بصورت باردار و بدون بار ) ريال  بر اساس ظرفیت مجاز بارگیری واگن 57کیلومتر - مربوطه جهت کلیه واگنهای باری بخش خصوصی  به ازای هر تن 

ری

سمنگان

ماهشهر

انشعاب بندرعباس

(آبنیل)ا صفهان 

تبريز



مقصدمبدا
تعرفه کل  به ازای هر تن 

کیلومتر

تعرفه در مسیر باردار به ازای هر تن 

کیلومتر

تعرفه در مسیر بدون به ازای هر تن 

کیلومتر

1134.5680.7453.8(مشهد)شهید مطهری

1431.6859.0572.6نکا

1028616.8411.2کهندژ

1260.2756.1504.1ديزه رود

1309.9785.9524.0شاهرود

1375.8825.5550.3ماهشهر

970.3582.2388.1بندر عباس

1130.5678.3452.2کهندژ

970.3582.2388.1(مشهد )شهید مطهری

1228.8737.3491.5نکا

970.3582.2388.1بندر عباس

1666.81000.1666.7ماهشهر

970.3582.2388.1ديزه رود

970.3582.2388.1ديزه رود

1321792.6528.4کهندژ

1666.81000.1666.7سمنگان

1321.1792.7528.4نکا

970.3582.2388.1تبريز

1375.8825.5550.3ری

1032.1619.3412.8نکاء

970.3582.2388.1(آبنیل  )اصفهان 

970.3582.2388.1زاهدان

1409.3845.6563.7(مشهد)شهیدمطهری

970.3582.2388.1ری

1397.2838.3558.9زرند

1010.8606.5404.3کهندژ

970.3582.2388.1ديزه رود

970.3582.2388.1نکا

992.6595.6397.0(مشهد  )مطهری

970.3582.2388.1بندر عباس

970.3582.2388.1بندر عباس

970.3582.2388.1ماهشهر

984.5590.7393.8کهندژ

970.3582.2388.1نکا

 (برحسب ريال  )تعرفه بهره برداری راه آهن جهت حمل محموالت  شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ايران بصورت اعتباری چهار ماهه : 11جدول شماره

سهم خط و خدمات فنی در جدول فوق  شامل سهم شبکه ريلی ، مانور و خدمات فنی می باشد که  بخش خدمات فنی  شامل  خدمات تعمیرات جاری و تامین قطعات مصرفی :   تبصره 

.تعیین شده است  (بصورت باردار و بدون بار ) ريال  بر اساس ظرفیت مجاز بارگیری واگن 57کیلومتر - مربوطه جهت کلیه واگنهای باری بخش خصوصی  به ازای هر تن 

ری

سمنگان

ماهشهر

انشعاب

 بندرعباس

ا صفهان

(آبنیل) 

تبريز



تعرفه کل  به ازای هر تن کیلومترمقصدمبدا
تعرفه در مسیر باردار به ازای هر تن 

کیلومتر

تعرفه در مسیر بدون به ازای هر تن 

کیلومتر

1150.3690.2460.1(مشهد)شهید مطهری

1451.5870.9580.6نکا

1042.3625.4416.9کهندژ

1277.7766.6511.1ديزه رود

1328.1796.9531.2شاهرود

1395837.0558.0ماهشهر

983.8590.3393.5بندر عباس

1146.2687.7458.5کهندژ

983.7590.2393.5(مشهد ) شهید مطهری

1245.9747.5498.4نکا

983.8590.3393.5بندر عباس

16901014.0676.0ماهشهر

983.7590.2393.5ديزه رود

983.7590.2393.5ديزه رود

1339.5803.7535.8کهندژ

16901014.0676.0سمنگان

1339.5803.7535.8نکا

983.8590.3393.5تبريز

1395837.0558.0ری

1046.5627.9418.6نکاء

983.7590.2393.5(آبنیل  ) اصفهان 

983.7590.2393.5زاهدان

1428.8857.3571.5(مشهد) شهیدمطهری

983.8590.3393.5ری

1416.5849.9566.6زرند

1024.8614.9409.9کهندژ

983.8590.3393.5ديزه رود

983.8590.3393.5نکا

1006.3603.8402.5(مشهد  )مطهری 

983.7590.2393.5بندر عباس

983.8590.3393.5بندر عباس

983.8590.3393.5ماهشهر

998.2598.9399.3کهندژ

983.8590.3393.5نکا

 (برحسب ريال  )تعرفه بهره برداری راه آهن جهت حمل محموالت  شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ايران بصورت اعتباری پنج ماهه  :12جدول شماره

سهم خط و خدمات فنی در جدول فوق  شامل سهم شبکه ريلی ، مانور و خدمات فنی می باشد که  بخش خدمات فنی  شامل  خدمات تعمیرات جاری و تامین قطعات مصرفی :   تبصره 

.تعیین شده است  (بصورت باردار و بدون بار )ريال  بر اساس ظرفیت مجاز بارگیری واگن 57کیلومتر- مربوطه جهت کلیه واگنهای باری بخش خصوصی  به ازای هر تن 

ری

سمنگان

ماهشهر

انشعاب 

بندرعباس

ا صفهان

(آبنیل) 

تبريز


