
                        8777 : شماره              شرکتها و موسسات مسافربريکارفرمائي  يانجمن صنف                                     

 15/08/1400 : ختاري                                                بین شهري سواري کرايه                                                                       
 دارد : پیوست                                                      استان کرمان                                                                                 

 034-32124524تلفاکس:    شرکت مسافربري مهاجر سفر کرمان-اد اره پست مرکزي  جنب  - يدوقد صیبلوار شهآدرس: 

 

 

مقصدمبداردیف

بهاء تمام شده کرایه هر 

مسافر 

 )ظرفیت خودرو 3 نفر(

بهاء تمام شده  یک خودرو 

کامل ) دربست (

)ظرفیت خودرو 3 نفر(

د(کرمان1 900,000ریال300,000ریالاسالم آباد)زرن

2,550,000ریال850,000ریالانار کرمان2

1,380,000ریال460,000ریالاندوهجرد کرمان3

2,280,000ریال760,000ریالبافت  کرمان4

1,050,000ریال350,000ریالبردسیر کرمان5

2,550,000ریال850,000ریالبم کرمان6

2,040,000ریال680,000ریالپابداناکرمان7

465,000ریال155,000ریالجوپار کرمان8

1,380,000ریال460,000ریالجوشانکرمان9

3,000,000ریال1,000,000ریالجیرفت کرمان10

750,000ریال250,000ریالچترود کرمان11

930,000ریال310,000ریالخانوك کرمان12

2,550,000ریال850,000ریالرابر کرمان13

2,040,000ریال680,000ریالراور کرمان14

1,830,000ریال610,000ریالراینکرمان15

نرخنامه بلیط مسافر خودروهای سواری کرایه های بین شهری شمال استان کرمان 1400/08/15
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مقصدمبداردیف

بهاء تمام شده کرایه هر 

مسافر 

 )ظرفیت خودرو 3 نفر(

بهاء تمام شده  یک خودرو 

کامل ) دربست (

)ظرفیت خودرو 3 نفر(

1,830,000ریال610,000ریالرفسنجانکرمان16

1,140,000ریال380,000ریالزرند کرمان17

2,280,000ریال760,000ریالسرچشمه کرمان18

960,000ریال320,000ریالسكنج کرمان19

2,550,000ریال850,000ریالسیرجان کرمان20

960,000ریال320,000ریالسیرچ کرمان21

1,830,000ریال610,000ریالشهدادکرمان22

3,450,000ریال1,150,000ریالشهربابک کرمان23

3,450,000ریال1,150,000ریالعنبرآبادکرمان24

2,550,000ریال850,000ریالکوهبنان کرمان25

3,600,000ریال1,200,000ریالکهنوجکرمان26

1,830,000ریال610,000ریالگلبافکرمان27

3,450,000ریال1,150,000ریالگل گهرکرمان 28

930,000ریال310,000ریالگلزار کرمان29

1,830,000ریال610,000ریالالله زار کرمان30

نرخنامه بلیط مسافر خودروهای سواری کرایه های بین شهری شمال استان کرمان 1400/08/15
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مقصدمبداردیف

بهاء تمام شده کرایه هر 

مسافر 

 )ظرفیت خودرو 3 نفر(

بهاء تمام شده  یک خودرو 

کامل ) دربست (

)ظرفیت خودرو 3 نفر(

750,000ریال250,000ریالماهان کرمان31

3,990,000ریال1,330,000ریالمنوجان کرمان32

930,000ریال310,000ریالنگار کرمان33

4,500,000ریال1,500,000ریالیزد کرمان34

1,380,000ریال460,000ریالحاجي آباد ارزوئیه35

2,040,000ریال680,000ریالیزد انار36

1,830,000ریال610,000ریالارزوئیهبافت37

4,500,000ریال1,500,000ریالبندرعباس بافت38

2,550,000ریال850,000ریالجیرفت بافت39

930,000ریال310,000ریالخبربافت40

750,000ریال250,000ریالدشت آببافت41

1,830,000ریال610,000ریالدولت آبادبافت42

750,000ریال250,000ریالرابر بافت43

2,280,000ریال760,000ریالصوغان بافت44

675,000ریال225,000ریالگوغر بافت45

نرخنامه بلیط مسافر خودروهای سواری کرایه های بین شهری شمال استان کرمان 1400/08/15
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مقصدمبداردیف

بهاء تمام شده کرایه هر 

مسافر 

 )ظرفیت خودرو 3 نفر(

بهاء تمام شده  یک خودرو 

کامل ) دربست (

)ظرفیت خودرو 3 نفر(

1,830,000ریال610,000ریالبافت بردسیر46

1,830,000ریال610,000ریالرفسنجانبردسیر47

1,830,000ریال610,000ریالسیرجان بردسیر48

855,000ریال285,000ریالگلزار بردسیر49

4,290,000ریال1,430,000ریالایرانشهربم50

1,830,000ریال610,000ریالجیرفت بم51

1,380,000ریال460,000ریالراین بم52

675,000ریال225,000ریالرستم آبادبم53

1,380,000ریال460,000ریالریگانبم54

3,840,000ریال1,280,000ریالزاهدانبم55

1,140,000ریال380,000ریالفهرجبم56

1,590,000ریال530,000ریالگلبافبم57

435,000ریال145,000ریالزرند چترود58

3,990,000ریال1,330,000ریالیزد راور59

1,830,000ریال610,000ریالجیرفتراین 60

نرخنامه بلیط مسافر خودروهای سواری کرایه های بین شهری شمال استان کرمان 1400/08/15
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مقصدمبداردیف

بهاء تمام شده کرایه هر 

مسافر 

 )ظرفیت خودرو 3 نفر(

بهاء تمام شده  یک خودرو 

کامل ) دربست (

)ظرفیت خودرو 3 نفر(

930,000ریال310,000ریالگلبافراین 61

1,590,000ریال530,000ریالاناررفسنجان62

1,590,000ریال530,000ریالزرند رفسنجان63

1,440,000ریال480,000ریالسرچشمه رفسنجان64

2,550,000ریال850,000ریالسیرجان رفسنجان65

2,280,000ریال760,000ریالشهربابک رفسنجان66

3,450,000ریال1,150,000ریالیزد رفسنجان67

930,000ریال310,000ریالپابدانازرند68

540,000ریال180,000ریالدشتخاكزرند69

1,590,000ریال530,000ریالراور زرند70

1,590,000ریال530,000ریالکوهبنان زرند71

3,990,000ریال1,330,000ریالیزد زرند72

3,000,000ریال1,000,000ریالارزوئیهسیرجان73

3,000,000ریال1,000,000ریالانار سیرجان74

1,140,000ریال380,000ریالباغات سیرجان75

نرخنامه بلیط مسافر خودروهای سواری کرایه های بین شهری شمال استان کرمان 1400/08/15
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مقصدمبداردیف

بهاء تمام شده کرایه هر 

مسافر 

 )ظرفیت خودرو 3 نفر(

بهاء تمام شده  یک خودرو 

کامل ) دربست (

)ظرفیت خودرو 3 نفر(

1,830,000ریال610,000ریالبافت سیرجان76

540,000ریال180,000ریالبلوردسیرجان77

4,500,000ریال1,500,000ریالبندرعباس سیرجان78

930,000ریال310,000ریالپاریزسیرجان79

2,280,000ریال760,000ریالحاجي آباد سیرجان80

1,590,000ریال530,000ریالسرچشمه سیرجان81

1,830,000ریال610,000ریالشهربابک سیرجان82

1,830,000ریال610,000ریالگوغر سیرجان83

2,280,000ریال760,000ریالوکیل آبادسیرجان84

2,040,000ریال680,000ریالهرات سیرجان85

4,950,000ریال1,650,000ریالیزد سیرجان86

2,040,000ریال680,000ریالني ریزسیرجان 87

1,440,000ریال480,000ریالانار شهربابک 88

1,380,000ریال460,000ریالسرچشمه شهربابک 89

1,380,000ریال460,000ریالهرات شهربابک 90

نرخنامه بلیط مسافر خودروهای سواری کرایه های بین شهری شمال استان کرمان 1400/08/15

 
  


