اتحادیه صنف حمل ونقل

همدان

بسمه تعالی

مرداد 1400
کد صنفی :

" نرخ نامه "

شناسه :

شهروندان محترم دراجرای مجوز شماره  1400/19394مورخ 1400-05-17که به این اتحادیه
واصل گردید بدینوسیله نرخ ارائه خدمات پارکینگ خودرو سواری مسقف مجهز با درجهیک تا
اطالع ثانوی اعالم میگردد:
هزینه ورودي

هزینه هر ساعت

هزینه توقف بعد

نرخ

وتوقف تا یك

مازاد بر ساعت

از  6ساعت اول

شبانه روز

ساعت

اول تا  5ساعت

به ازاي هر ساعت

قیمت ها به ریال

1

انواع خودرو سواري

26/000

20/000

10/000

266/000

2

موتورسیکلت

15/000

8/125

5/600

143/800

ر

نوع وسیله نقلیه

شرایط وامکانات پارکینگ ها و توفقگاه های مسقف مجهز

-1تجهیز کامل فضای پارکینگ به دوربین مداربسته دید درشب و سیستم صوتی جهت اطالع رسانی
 -2تجهیز کامل ب ه سخت افزار اعم از راه بند رایانه وکارت خوان(جهت محاسبه کرایه خدمات) تجهیز نمایشکر مبلغ (تابلو )L E D

 -3پوشش بیمه ای شامل  :آتش سوزی و سرقت کلی (تا مبلغ  50میلیون تومان) و جزئی (لوازم جانبی ) (تا مبلغ یک میلیون
تومان ) خودرو
 -4استقرار و برقراری سرویس گشت موتوری
 -5تجهیز به تابلوها وعالئم رانندگی و خط کشی پارکینگ
 -6روشنائی کامل فضای پارکینگ
تبصره:
 -1توقف کمتر از یک ساعت همان یک ساعت محاسبه میگردد.
 -2صدور قبض صورتحساب فاکتور با درج اطالعات کامل اجباری است.
 -3نصب نرخنامه در معرض دید مراجعین الزامیست.
 -4در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با شماره تلفن  32644111واحد رسیدگی به شکایات اتحادیه و یا تلفن 124
ستاد بازرسی و نظارت برقیمت ها اعالم نمائید.
 -5اعتبار این نرخنامه متناسب با شرایط وامکانات موجود در آن پارکینگ بوده و در صورت حذف هر یک از درجه اعتبار ساقط
و اخذ هزینه تخلف محسوب و موجب پیگرد قانونی میگردد.

رونوشت:

ریاست محترم اداره تعزیرات حکومتی همدان
ریاست محترم بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن وتجارت

سید محمد رضا طباطبایی
رئـیس اتحادیه

ریاست محترم بازرسی و نظارت اتاق اصناف همدان مزید اطالع و استحضار
نشانی اتحادیه :میدان هکمتانه خیابان شهید توپچی ابتداي بلوار آیت اهلل تالهی  32642111فاكس 32624111كد پستی 65177774899 :وب سایت www.HAMEDANAJANS.COM

