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بسمه تعالی

خرداد 98

اتحادیه صنف حمل ونقل همدان

شهروندان محترم شهرستان همدان با استناد به جلسه كميسيون نظارت مورخ 98-02-29
كه طي مرقومه شماره  98/10748مورخ  98/03/11سازمان صنعت معدن وتجارت همدان نرخ
خدمات حمل ونقل كاال و اثاثيه تا اطالع ثانوي به شرح ذيل اعالم ميگردد:
شرح خدمات

ر

1

توسط خودرو وانت به همراه دو كارگر طبقه همكف به هم كف  750/000ريال 0

2

توسط خودرو نیسان به همراه دو كارگر طبقه همكف به هم كف 950/000ريال .

 3توسط كامیونت به ظرفیت دو برابر نیم( )2/5نیسان به همراه 3سه كارگر طبقه هم كف به هم كف 1/000/000
ريال
4

توسط كامیونت به ظرفیت  4برابر نیسان وانت به همراه  4كارگر طبقه هم كف به هم كف  1/150/000ريال

5

در طبقات باالتر اههم كف به اها هر طبقه (اه مباا تا مقدا )  100/000ريال به كل كرايه اضافه خواها شا در
عام استفاده آسانسور

6

توقف به درخواست مشتری به اها هر ساعت  150/000ريال به كل كرايه اضافه می گردد.
فاصله بارگیری و تخیله كاال و اثاثیه (پیاده روی) باالتر اه  15متر هر متری  10/000ريال .

7

تبصره :
 )1حمل بارهاي حجيم همچون يخچال هاي سايد باي سايد  ،گاوصندوق،آبگرمكن ،تلويزيون  LED،LCDباالي  46اينچ و كولرهاي
حجيم به صورت توافقي مي باشد .
 )2محاسبه كرايه مسافت هاي برون شهري مطابق با تعرفه سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ميباشد.
 )3نصب نرخنامه در واحد صنفي و داخل خودرو الزامي ميباشد .
 )4ارائه صورتحساب و فاكتور الزاميست.
 ) 5درصورت استفاده از آسانسور جهت جابجائي اثاثيه ،مجاز به دريافت هيچگونه مبلغي بعنوان افزايش طبقات نبوده و برابر تعرفه همكف
محاسبه و اخذ گردد.

( متذکر می شود نصب نرخنامه در معرض دید مراجعین در واحد صنفی الزامیست)

شماره تلفن  32644111واحد رسيدگي به
در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با
حـسـن بیـات
شكايات اتحاديه و يا تلفن  124ستاد بازرسي ونظارت برقيمت ها اعالم نمائيد.
"توجه این نرخنامه صرفا" جهت اطالع رسانی به شهروندان بوده و هرگونه بهره برداری اختصاصی بدون تائیدیه
اتحادیه غیر قانونی بوده وموجب پیگرد قانونی خواهد گردید.

نشانی اتحادیه :ميدان هکمتانه خيابان شهيد توپچی ابتداي بلوار آیت اهلل تالهی 32644111

