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نرخنامه دفاتر تخلیه بار همدان
قابل توجه شهروندان و کسبه محترم شهر همدان دراجرای مرقومه شماره  92/16000مورخ 92/05/14
سازمان صنعت معدن وتجارت همدان نرخ تا اطالع ثانوی تعرفه دفاتر انبارداری ،تخلیه بار و خرده بار به شرح
ذیل اعالم میگردد:

هزینه جهت تخلیه و بارگیری و ارسال محموله  /کاال به آدرس گیرنده در شهر همدان برابر50
درصد کرایه مربوط به حمل خارج از شهر درج شده در بارنامه ( شامل کل هزینه کرایه وانت ,هزینه
کارگر و بارگیری و تخلیه )
هزینه جهت تخلیه و انبارداری تا  48ساعت در خصوص مواردیکه گیرنده جهت دریافت محموله /
کاال  ,خود شخصا" به دفتر تخلیه بار مراجعه نماید یک سوم کرایه مربوط به حمل خارج از شهر
درج شده در بارنامه ( صرفا" کرایه حمل برون شهری ) می باشد.
هزینه انبارداری بعد از  48ساعت زمان معمول نگهداری کاال در انبار برای محموله های متعارف
کارتنی  ,کیسه و بسته های متعارف از یک تا ده مورد به ازای هر شبانه روز  5000ریال و به ازای
مازاد بر ده عدد مبلغ  500ریال جهت موارد اضافی بر ده مورد هزینه هر شبانه روز انبارداری اضافه
می گردد.
هزینه انبار داری بیش از  48ساعت زمان معمول نگهداری کاال در انبار برای محموله ها و بارهای
غیر متعارف و حجیم در صورت هماهنگی با صاحب بار  /گیرنده به صورت توافقی بوده و متصدی
واحد ملزم می باشد مراتب را در فرمت مناسب به امضای طرفین برساند در غیر اینصورت مالک
محاسبه ضرایب فوق می باشد.
(متذکر می شود نصب نرخنامه در معرض دید مراجعین در داخل واحد صنفی الزامیست)
در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با شماره تلفن 32644111واحد رسیدگی به شکایات اتحادیه و یا تلفن  124ستاد
بازرسی و نظارت بر قیمت ها اعالم نمائید.
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رئـیس اتحادیه
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