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 بسمه تعالی  

 

 زال پل-آباد خرم آزادراه شرکت محترم عامل مدیر

 

 ؛با سالم و احترام

ههاي مررانه  ب ها راه و برابهري اي  ريه  قهانن  احهثاپ وهرو ه اجرايه  نامه آئين 43در راستاي اجراي ماده  

 77/80/7433مهنر   77787مشاركت بانكها و ساير منابع مال  و ونل  كشنر و ببصهره ييهآ آ  و بها اسهتناد نامه   هراره 

بعيين نر  منارض آيادراههاي مشاركت  به  وييهر محتهرم راه و بنفيذ "مبن  بر معاو  اجراي  وقت رييس جرهنر محترم 

 نقليه  ايطر  مهنارض وسه، بثيننسيل  نههاي ويشنهادي در خصنص نر  بصنيب مقام مال  ويارتو نظر ب   " هرسايي

 گردد.ابالغ م  87/80/7437جهت اجرا اي باريخ  مبنري در آ  آيادراه

 )ارقام به ریال(                                                

 اتوبوس كاميونت ميني بوس وانت سواري نام آزادراه 
 كاميون

 دو محور 

 كاميون 

 سه محور
 تريلي

 001.111 001.111 001.111 001.111 011.111 001.111 001.111 001.111 زال پل -آباد خرم

 . با ث م   ريال 700.888 مبلغ نفتكا حثاكثر  اي دريافت قابآ  منارض نر  •

  08.888  اي باالبر  منارض هاي نر   براي ريال 0.888 مبلغ - ريال 08.888 با منارض براي ريال 7.888 معادل مبلغ ETCكارمزد سامان   •

 .ريال م  با ث 48.888 اي بيا منارض براي ريال 4.888 مبلغ و  ريال 48.888 ال 
 

 كامآ و بهره برداري انثايي يما  راه اي (ETCالكترونيك اخذ منارض ) سامان  كارمزد ايا  يكر است ورداخت  

 گذار سرماي   ركت حساب ب هاي مصنب جثول فنق الذكر كسر و اليم االجرا م  با ث ك  مبلغ آ  اي نر  مذكنر سامان 

 .گرددمنظنر منرد ا اره سامان  استقرار در
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 : رونن ت

 .استحضار جهت  هرسايي و راه محترم ويير اسالم  مهنثس آقاي جناب

 و استحضار جهت كشنر نقآ و حرآ ييربناهاي بنسع  و ساخت ب صص  مادر  ركت مامآ مثير و ويير محترم معاو  -خادم  دكتر آقاي جناب

 .اليم اقثام

 اخذ اجرا حسن بر نظارت و استحضار جهت اي جاده ونقآ حرآ و راهثاري سايما  رئيس و ويير محترم معاو -نيا حسن مهنثس آقاي جناب

 .آيادراهها در منارض
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	آزادراه ساوه - همدان (قطعه اول)
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	آزادراه حرم تا حرم (قم-گرمسار)
	آزادراه کنارگذر شمالی مشهد
	آزادراه تبریز - ارومیه (پل میانگذر دریاچه ارومیه)
	آزادراه تهران - پردیس
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