بهای خدمات عمومی حمل و نقل بار درون شهری بر اساس رسته فعالیت در سال 97
پیک موتوری باظرفیت بار مجاز

ورودی تا نیم ساعت اول  55،000ریال و بعد از آن هر 15دقیقه  28،000ریال

پیک موتوری (انواع موتور سیکلت) باظرفیت بار مجاز

وانت

وانت بار با ظرفیت بار مجاز تا یک تن (پیکان ،مزدا ،تویوتا و مشابه)

ساعت اول  200،000ریال و بعد از آن ساعتی  176،000ریال

وانت بار با ظرفیت بار مجاز تا  2تن (نیسان و مشابه)

ساعت اول  245،000ریال و بعد از آن ساعتی  200،000ریال
کامیونت

دو ساعت اول  485،000ریال و بعد از آن ساعتی  245،000ریال

کامیونت با ظرفیت بار مجاز تا  3.5تن
خاور

دو ساعت اول  557،000ریال و بعد از آن ساعتی  300،000ریال

انواع خاور با ظرفیت بار مجاز تا  5.5تن
کامیون

کامیون از  6تن به باال

سه ساعت اول  1،090،000ریال و بعد از آن ساعتی  365،000ریال
خودروبر

حمل خودرو (نیسان جرثقیل و مشابه) حداقل 2ساعت

 560،000ریال

حمل خودرو ( نیسان چرخ گیر و مشابه) حداقل 2ساعت

 740،000ریال

حمل خودرو (انواع کف کش)حداقل  2ساعت

 1،270،000ریال

حمل خودرو نیسان جرثقیل ( هر کیلومتر)

 18،000ریال

حمل خودرو نیسان چرخ گیر ( هر کیلومتر)

 23،000ریال

حمل خودرو انواع کف کش ( هر کیلومتر)

 28،000ریال
تانکر حمل سپتاژ

تانکر حمل فاضالب  4000و  6000لیتری (هر سرویس)

 641،000ریال

تانکر حمل فاضالب  8000لیتری (هر سرویس)

 1،030،000ریال

تانکر حمل فاضالب  12000لیتری (هر سرویس)

 1،310،000ریال
تانکر حمل آب

تانکر حمل آب  6000لیتری (هر سرویس)

 560،000ریال

تانکر حمل آب  10000لیتری (هر سرویس)

 935،000ریال

تانکر حمل آب  20000لیتری (هر سرویس)

 1،550،000ریال
اداره امور اجرایی حوزه معاونت اجرایی و نظارت سازمان

تعرفه صدور پروانه ها سال ( 1398برای دوسال)
تعرفه پروانه اشتغال

تعرفه پروانه فعالیت

هزینه آموزش

مجموع

(ریال)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

1.060.000

1.300.000

360.000

2.720.000

2

از  2تا  3.5تن

1.300.000

1.700.000

360.000

3.360.000

3

از  3.5تا  10تن

1.700.000

2.600.000

360.000

4.666.000

4

 10تن به باال

2.100.000

3.200.000

360.000

5.666.000

ردیف

تناژ خودرو

1

تا  2تن

تعرفه صدور پروانه بهره برداری سال  (1398برای سه سال(
ردیف

درجه شرکت

جمع کل(ریال)

1

یک

11.800.000

2

دو

9.400.000

3

سه

7.100.000

4

چهار

5.900.000

5

پنج

5.900.000

