تعرفه عوارض و بهای خدمات حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهر فردوس و حومه ـ سال  ( 9911ارقام به ریال می باشد)
 1ـ پارکینگ و پارکومتر (پارکبان)

1

شزح عَارع/تْای خذهات

تَضیحات

ًزخ هظَب 1398

عَارع حك تَلف در حاشیِ هعاتز اطلی هغتٌذ
تِ هادُ  15لاًَى رعیذگی تِ تخلفات راًٌذگی
(ًین عاعت اٍل رایگاى هی تاشذ)

ًزخ پیشٌْادی  1399درطذ افشایش

تاتت تَلف در عاعت اٍل در هحذٍدُ عزح

5/000

6/000

20

تاتت تَلف در عاعت دٍم در هحذٍدُ عزح

8/000

10/000

25

تاتت تَلف اس عاعت عَم تِ تعذ در هحذٍدُ عزح

10/000

12/000

20

 2ـ حمل و نقل بار درون شهری
 2ـ 1ـ نرخ خدمات حمل و نقل بار شهر فردوس و حومه

1
2

شزح ًزخ خذهات

1398

وزایِ حول هاعِ  /شي شغتِ اس شي شَیی تِ داخل شْز فزدٍط تا خَدرٍ دیشل تِ اسای ّز هتز
وزایِ حول هاعِ  /شي شغتِ تِ خارج اس حزین فزدٍط تا خَدرٍ دیشل تِ اسای ّز ویلَهتز ّز عزٍیظ
(ایي تعزفِ تِ اضافِ وزایِ ردیف  1هی شَد)

ًزخ پیشٌْادی  1399درطذ افشایش

ـــــ

170/000

ـــ

ـــــ

30/000

ـــ

 2ـ 2ـ عوارض و بهای خدمات صدور  ،تمدید و نقل و انتقال پروانه بهره برداری حمل و نقل بار

1

شزح عَارع/تْای خذهات

تَضیحات

ًزخ هظَب 1398

ًزخ پیشٌْادی 1399

درطذ افشایش

عَارع طذٍر هجَس اٍلیِ تأعیظ
هَعغِ /شزوت حول ٍ ًمل تار

ایي تعزفِ شاهل درخَاعتْای اٍلیِ ثثت شزوتْا ٍ هَعغات
حمَلی در حَسُ خذهات تار درٍى شْزی هی شَد

3/000/000

3/000/000

ـــــ

مهدی بیکی زاده
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

علی کاظمی
شهردار فردوس و رئیس شورای سازمان

تعرفه عوارض و بهای خدمات حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهر فردوس و حومه ـ سال  ( 9911ارقام به ریال می باشد)
خَدرٍ تارتزی تا ظزفیت  1تي ( یىغالِ )

2

عَارع طذٍر اٍلیي پزٍاًِ
تْزُ تزداری حول ٍ ًمل تار
درٍى شْزی ٍیضُ اشخاص حمیمی
ٍ حمَلی ٍ عاسهاًْا

خَدرٍ تارتزی دارای ظزفیت تیي  1تا  3/5تي ( یىغالِ )
خَدرٍ تارتزی دارای ظزفیت تیي  3/5تا  6تي ( یىغالِ )
خَدرٍ تارتزی دارای ظزفیت تیش اس  6تي ( یىغالِ )
پیه هَتَری ( یىغالِ )
شزوت  /هَعغِ حول ٍ ًمل تار درٍى شْزی ( دٍ عالِ )
خَدرٍ تارتزی تا ظزفیت  1تي ( یىغالِ )

عَارع توذیذ پزٍاًِ
تْزُ تزداری حول ٍ ًمل تار درٍى
3
شْزی ٍیضُ اشخاص حمیمی ٍ
حمَلی ٍ عاسهاًْا

خَدرٍ تارتزی دارای ظزفیت تیي  1تا  3/5تي ( یىغالِ )
خَدرٍ تارتزی دارای ظزفیت تیي  3/5تا  6تي ( یىغالِ )
خَدرٍ تارتزی دارای ظزفیت تیش اس  6تي ( یىغالِ )
پیه هَتَری ( یىغالِ )

مهدی بیکی زاده
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

ــــ

250/000

ـــ

350/000

400/000

15

500/000

600/000

20

700/000

850/000

21

ــــ

100/000

ـــ

700/000

850/000

21

300/000

350/000

19

350/000

400/000

15

500/000

600/000

20

700/000

850/000

21

ـــ

50/000

ـــ

علی کاظمی
شهردار فردوس و رئیس شورای سازمان

تعرفه عوارض و بهای خدمات حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهر فردوس و حومه ـ سال  ( 9911ارقام به ریال می باشد)

4

تْای خذهات طذٍر تارتزي

تْای خذهات عاسهاى تاتت طذٍر تارتزي حول تار شْزی

5

طذٍر هجَس اٍلیِ پزٍاًِ تْزُ
تزداری شثىِ تی عین  /شثىِ
ّای ایٌتزًتی حول تار

طذٍر هجَس اٍلیِ پزٍاًِ تْزُ تزداری شثىِ تی عین جْت

6

توذیذ پزٍاًِ تْزُ تزداری شثىِ
تی عین  /شثىِ ّای ایٌتزًتی
حول تار

7

عَارع اًتمال پزٍاًِ تی عین /
شثىِ ّای ایٌتزًتی حول تار

9

تعزفِ آسهَى ٍ والعْای تَجیْی
جْت راًٌذگاى حول تار

اشخاص حمَلی هتماضی حول تار درٍى شْزی

2/000
ـــــ

2/000
1/500/000

ـــ
ـــ

توذیذ پزٍاًِ تْزُ تزداری شثىِ تی عین جْت اشخاص
حمَلی هتماضی حول تار درٍى شْزی هغاتك لَاًیي

ـــــ

1/000/000

ـــ

عاسهاى تٌظین همزرات ٍ ارتثاعات رادیَیی

عَارع اًتمال پزٍاًِ تْزُ تزداری ٍیضُ اشخاص حمَلی

ـــــ

1/000/000

ـــ

تزگشاری ولیِ والعْای تَجیْی ٍ آسهًَْای شْزشٌاعی
ٍیضُ هتماضیاى پزٍاًِ اشتغال

500/000

500/000

ـــ

تثظزُ ـ تِ هٌظَر حوایت اس لشز سحوتىش راًٌذگاى ٍ تشَیك آًاى تِ ثثت اعالعات خَد در عاهاًِ طذٍر تارتزي شْزداری ّا  ،تعزفِ طذٍر پزٍاًِ اشتغال راًٌذگاى
(اطلی ٍ ووىی ) در حَسُ حول ٍ ًمل تار تزای ولیِ خَدرٍّایی وِ پزٍاًِ تْزُ تزداری هعتثز اس شْزداری فزدٍط دارًذ رایگاى هی تاشذ.

مهدی بیکی زاده
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

علی کاظمی
شهردار فردوس و رئیس شورای سازمان

تعرفه عوارض و بهای خدمات حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهر فردوس و حومه ـ سال  ( 9911ارقام به ریال می باشد)
 3ـ حمل و نقل مسافر درون شهری

ردیف

 3ـ 1ـ عوارض صدور  ،تمدید و نقل و انتقال پروانه بهره برداری حمل و نقل مسافر

عَارع/تْای خذهات

تَضیحات

1

عَارع طذٍر هجَس
اٍلیِ تأعیظ هَعغِ
/شزوت حول ٍ ًمل
هغافز درٍى شْزی

ایي تعزفِ شاهل درخَاعتْای اٍلیِ ثثت شزوتْا ٍ هَعغات حمَلی
در حَسُ خذهات هغافز درٍى شْزی هی شَد

2

طذٍر هجَس اٍلیِ پزٍاًِ
تْزُ تزداری شثىِ تی
عین  /شثىِ ّای
ایٌتزًتی حول هغافز

طذٍر هجَس اٍلیِ پزٍاًِ تْزُ تزداری شثىِ تی عین/شثىِ ّای
ایٌتزًتی جْت اشخاص حمَلی هتماضی حول تار درٍى شْزی

5/000/000

3

توذیذ پزٍاًِ تْزُ
تزداری شثىِ تی عین /
شثىِ ّای ایٌتزًتی
حول هغافز

توذیذ پزٍاًِ تْزُ تزداری شثىِ تی عین جْت اشخاص حمَلی
هتماضی حول تار درٍى شْزی هغاتك لَاًیي عاسهاى تٌظین همزرات ٍ
ارتثاعات رادیَیی ( دٍ عالِ )

ـــــ

مهدی بیکی زاده
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

ًزخ هظَب 1398

ًزخ پیشٌْادی 1399

3/000/000

علی کاظمی
شهردار فردوس و رئیس شورای سازمان

3/300/000

5/500/000

2/000/000

درطذ افشایش

10

10

ـــ

تعرفه عوارض و بهای خدمات حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهر فردوس و حومه ـ سال  ( 9911ارقام به ریال می باشد)

4

عَارع اًتمال پزٍاًِ
تی عین  /شثىِ ّای
ایٌتزًتی حول هغافز

تعزفِ آسهَى ٍ والعْای
5
تَجیْی راًٌذگاى

عَارع طذٍر اٍلیي
پزٍاًِ تْزُ تزداری
 6حول ٍ ًمل هغافز درٍى
شْزی ٍیضُ اشخاص
حمیمی ٍ حمَلی

عَارع اًتمال پزٍاًِ تْزُ تزداری ٍیضُ اشخاص حمَلی

ـــــ

1/000/000

ـــ

تزگشاری ولیِ والعْای تَجیْی ٍ آسهًَْای شْزشٌاعی ٍیضُ
هتماضیاى پزٍاًِ اشتغال تِ اسای ّز دٍرُ

500/000

500/000

ـــ

تاوغی سرد درٍى شْزی پالن عوَهی « ت » (دٍ عالِ)

20/400/000

22/000/000

8

هیٌی تَط ،اتَتَط جْت وار در خغَط داخل شْزی ( دٍعالِ )

13/000/000

13/000/000

ــــ

ٍى هغافزی تا ظزفیت ً 13فز جْت وار در خغَط شْزی( دٍ عالِ )

ــــ

5/000/000

ــــ

طذٍر اٍلیي پزٍاًِ تْزُ تزداری آصاًظ درٍى شْزی(دٍعالِ)

ــــ

2/000/000

ــــ

طذٍر اٍلیي پزٍاًِ تْزُ تزداری عزٍیظ هذارط (یىغالِ)

ــــ

1/000/000

ــــ

خَدرٍ هغافزی دارای ظزفیت حذاوثز ً 15فز ٍ تذٍى اهتیاس خظ
هغافزتزی درٍى شْزی (عزٍیظ ّای درتغتی ٍ  ( )....یىغالِ )

300/000

360/000

20

خَدرٍ هغافزی تا ظزفیت تیي  16تا ً 26فز ٍ تذٍى اهتیاس خظ
هغافزتزی درٍى شْزی (عزٍیظ ّای درتغتی ٍ  ( )....یىغالِ )

600/000

720/000

20

خَدرٍ هغافزی تا ظزفیت تاالی ً 27فز ٍ تذٍى اهتیاس خظ هغافزتزی
درٍى شْزی(عزٍیظ ّای درتغتی ٍ  ( ) ....یىغالِ )

1/000/000

1/200/000

20

مهدی بیکی زاده
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

علی کاظمی
شهردار فردوس و رئیس شورای سازمان

ردیف

تعرفه عوارض و بهای خدمات حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهر فردوس و حومه ـ سال  ( 9911ارقام به ریال می باشد)

7

عَارع/تْای خذهات

عَارع توذیذ پزٍاًِ
تْزُ تزداری حول ٍ
ًمل هغافز درٍى شْزی
ٍیضُ اشخاص حمیمی ٍ
حمَلی

تَضیحات

ًزخ هظَب 1398

ًزخ پیشٌْادی 1399

درطذ افشایش

تاوغی سرد درٍى شْزی پالن عوَهی « ت » ( دٍ عالِ )

600/000

720/000

20

هیٌی تَط ،اتَتَط جْت وار در خغَط داخل شْزی ( دٍعالِ )

700/000

840/000

20

ٍى هغافزی تا ظزفیت ً 13فز جْت وار در خغَط شْزی( دٍ عالِ )

700/000

840/000

20

توذیذ پزٍاًِ تْزُ تزداری آصاًظ درٍى شْزی ( دٍعالِ )

600/000

720/000

20

توذیذ پزٍاًِ پزٍاًِ تْزُ تزداری عزٍیظ هذارط در ّز عال تحظیلی

250/000

300/000

20

خَدرٍ هغافزی دارای ظزفیت حذاوثز ً 15فز ٍ تذٍى اهتیاس خظ
هغافزتزی درٍى شْزی (عزٍیظ ّای درتغتی ٍ  ( )....یىغالِ )

150/000

180/000

20

خَدرٍ هغافزی تا ظزفیت تیي  16تا ً 26فز ٍ تذٍى اهتیاس خظ
هغافزتزی درٍى شْزی (عزٍیظ ّای درتغتی ٍ  ( )....یىغالِ )

300/000

360/000

20

خَدرٍ هغافزی تا ظزفیت تاالی ً 27فز ٍ تذٍى اهتیاس خظ هغافزتزی
درٍى شْزی(عزٍیظ ّای درتغتی ٍ  ( ) ....یىغالِ )

500/000

600/000

20

تثظزُ ـ تِ هٌظَر حوایت اس لشز سحوتىش راًٌذگاى ٍ تشَیك آًاى تِ ثثت اعالعات خَد در عاهاًِ ّای پایش پیوایش حول ٍ ًمل هغافز اس لثیل عاهاًِ عواط  ،تعزفِ طذٍر
پزٍاًِ اشتغال راًٌذگاى (اطلی ٍ ووىی ) در حَسُ حول ٍ ًمل تار ٍ هغافز تزای ولیِ خَدرٍّایی وِ پزٍاًِ تْزُ تزداری هعتثز اس شْزداری فزدٍط دارًذ رایگاى هی تاشذ.

مهدی بیکی زاده
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

علی کاظمی
شهردار فردوس و رئیس شورای سازمان

ردیف

تعرفه عوارض و بهای خدمات حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهر فردوس و حومه ـ سال  ( 9911ارقام به ریال می باشد)

عَارع/تْای خذهات

عَارع ًمل ٍ اًتمال
پزٍاًِ تْزُ تزداری
 8حول ٍ ًمل هغافز درٍى
شْزی ٍیضُ اشخاص
حمیمی ٍ حمَلی

تْای خذهات خَدرٍّای
9
اشخاص حمیمی

تَضیحات

ًزخ هظَب 1398

ًزخ پیشٌْادی 1399

درطذ افشایش

تاوغی سرد درٍى شْزی پالن عوَهی « ت »

10/000/000

12/000/000

20

اتَتَط دارای اهتیاس وار در خغَط داخل شْزی

10/000/000

12/000/000

20

هیٌی تَط دارای اهتیاس وار در خغَط داخل شْزی

12/000/000

12/000/000

ـــــ

ٍى هغافزی تا ظزفیت ً 13فز جْت وار در خغَط شْزی

ـــــ

5/000/000

ـــــ

پزٍاًِ تْزُ تزداری آصاًظ درٍى شْزی

ـــــ

1/000/000

ـــــ

خَدرٍ هغافزی دارای ظزفیت حذاوثز ً 15فز ٍ تذٍى اهتیاس خظ
هغافزتزی درٍى شْزی (عزٍیظ ّای درتغتی ٍ  ( )....یىغالِ )

ـــــ

150/000

ـــــ

خَدرٍ هغافزی تا ظزفیت تیي  16تا ً 26فز ٍ تذٍى اهتیاس خظ
هغافزتزی درٍى شْزی (عزٍیظ ّای درتغتی ٍ  ( )....یىغالِ )

ـــــ

300/000

ـــــ

خَدرٍ هغافزی تا ظزفیت تاالی ً 27فز ٍ تذٍى اهتیاس خظ هغافزتزی
درٍى شْزی(عزٍیظ ّای درتغتی ٍ  ( ) ....یىغالِ )

ـــــ

500/000

ـــــ

تْای خذهات خَدرٍّای آصاًظ ٍ عزٍیظ هذارط هتعلك تِ ّز
شخض حمیمی

300/000

350/000

17

مهدی بیکی زاده
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

علی کاظمی
شهردار فردوس و رئیس شورای سازمان

تعرفه عوارض و بهای خدمات حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهر فردوس و حومه ـ سال  ( 9911ارقام به ریال می باشد)
 3ـ  2ـ نرخ خدمات سرویس مدارس در سال جدید تحصیلی  9011 -11مستند به مصوبه کارگروه ماده  91شهرستان
ًزخ خذهات

1

ًزخ خذهات عزٍیظ
هذارط در عال
تحظیلی 1400-1399
هغتٌذ تِ هظَتِ
وارگزٍُ هادُ 18آئیي
ًاهِ حول ٍ ًمل داًش
آهَساى شْزعتاى
فزدٍط
( هاّیاًِ تِ اسای ّز
داًش آهَس ٍ عزٍیظ
رفت ٍ تزگشت)

هثذأ

همظذ

ًَع خَدرٍ

ًزخ هظَب 1398

ًزخ پیشٌْادی 1399

درطذ افشایش

فزدٍس

داخل شْز فزدٍس

سَاری پزایذ ٍ پیىبى

 700/000ریبل

850/000

22

فزدٍس

داخل شْز فزدٍس

سوٌذ  ،پژٍ  ٍ 405رٍآ

 800/000ریبل

950/000

19

فزدٍس

داخل شْز فزدٍس

ٍى ثٌشیٌی

 650/000ریبل

750/000

16

فزدٍس

داخل شْز فزدٍس

هیٌی ثَس

 550/000ریبل

650/000

19

فزدٍس

داخل شْز فزدٍس

اتَثَس

 450/000ریبل

550/000

22

اسالهیِ

فزدٍس

سَاری پزایذ ٍ پیىبى

 900/000ریبل

1/050/000

17

اسالهیِ

فزدٍس

سوٌذ  ،پژٍ  ٍ 405رٍآ

 950/000ریبل

1/150/000

21

اسالهیِ

فزدٍس

هیٌی ثَس

 650/000ریبل

800/000

23

اسالهیِ

فزدٍس

اتَثَس

 550/000ریبل

 700/000ریبل

27

ثبغستبى علیب

اسالهیِ

سَاری

ـــــ

1/000/000

ـــــ

ثبغستبى علیب

فزدٍس

سَاری

ـــــ

 1/500/000ریبل

ـــــ

ثبغستبى علیب

اسالهیِ

هیٌی ثَس

 650/000ریبل

 800/000ریبل

24

ثبغستبى علیب

فزدٍس

هیٌی ثَس

 700/000ریبل

 900/000ریبل

28

ثبغستبى علیب

اسالهیِ

اتَثَس

 550/000ریبل

 700/000ریبل

28

ثبغستبى علیب

فزدٍس

اتَثَس

 600/000ریبل

 720/000ریبل

20

مهدی بیکی زاده
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

علی کاظمی
شهردار فردوس و رئیس شورای سازمان

تعرفه عوارض و بهای خدمات حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهر فردوس و حومه ـ سال  ( 9911ارقام به ریال می باشد)
 3ـ 3ـ نرخ خدمات حمل و نقل عمومی مینی بوس و اتوبوس شهر فردوس و حومه
ًزخ خذهات

ًزخ هظَب 1398

ًزخ پیشٌْادی 1399

درطذ افشایش

همظذ

هثذأ

 5500ریبل

 6500ریبل

19

ثبغستبى علیب

اسالهیِ

 7500ریبل

 9000ریبل

20

ثبغستبى علیب

فزدٍس

 13000ریبل

 15000ریبل

16

فزدٍس

اسالهیِ

 9000ریبل

 10500ریبل

17

فزدٍس

خبًىَن ٍحسیي آثبد

 7500ریبل

 9000ریبل

20

فزدٍس

هْزاًىَشه  ،آثگزم هعذًی ٍ ثزٍى

 24000ریبل

 28000ریبل

17

فزدٍس

هَْیذ

 30000ریبل

 35000ریبل

17

فزدٍس

داخل شْز فزدٍس

 6500ریبل

 7500ریبل

16

ثبغستبى علیب
ًزخ خذهات حول ٍ ًمل
عوَهی هیٌی تَط ٍ
 1اتَتَط در هغیز داخل
شْز فزدٍط ٍ حَهِ تِ
اسای ّز ًفز

ثبغستبى سفلی

مهدی بیکی زاده
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

علی کاظمی
شهردار فردوس و رئیس شورای سازمان

تعرفه عوارض و بهای خدمات حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهر فردوس و حومه ـ سال  ( 9911ارقام به ریال می باشد)

 3ـ  4ـ نرخ خدمات حمل و نقل عمومی دربستی اتوبوس شهر فردوس و حومه

ًزخ خذهات

ًزخ هظَب ً 1397زخ پیشٌْادی 1399

شزح خذهات

ًزخ خذهات
حول ٍ ًمل
سزٍیس رفت ٍ ثزگشت آراهستبى ثْشت حسیي اسداخل شْز فزدٍس
عوَهی
 550/000ریبل
عزٍیظ
فزدٍس
شْز
داخل
عشا
ٍ
عزٍسی
،
خشي
هزاسن
زگشت
ث
ٍ
رفت
سزٍیس
 500/000ریبل
درتغتی
اتَتَط در
سبعت
3
حذاوثز
هذت
ثِ
هعذًی
آثگزم
ثِ
فزدٍس
شْز
اس
اختیبر
در
سزٍیس
 1/300/000ریبل
 1هغیز داخل
شْز فزدٍط ٍ
سبعت
3
حذاوثز
هذت
ثِ
ثزٍى
رٍستبی
ثِ
فزدٍس
شْز
اس
اختیبر
در
سزٍیس
 1/350/000ریبل
حَهِ
سزٍیس رفت ٍ ثزگشت آراهستبى ثْشت اوجز اس داخل شْز فزدٍس

 500/000ریبل

سزٍیس رفت ٍ ثزگشت اس فزدٍس ثِ اسالهیِ  ،حسیي آثبد  ،خبًىَن

 600/000ریبل

 750/000ریبل

سزٍیس رفت ٍ ثزگشت اس فزدٍس ثِ ثبغستبى علیب

 900/000ریبل

 1/100/000ریبل

مهدی بیکی زاده
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

درطذ افشایش پظ اس دٍ عال

 700/000ریبل

ّ ( 40ز سبل  20درصذ)

 750/000ریبل

 ( 37ثعذ اس دٍ سبل)

 700/000ریبل

ّ ( 40ز سبل  20درصذ)

 1/700/000ریبل

 ( 31ثعذ اس دٍ سبل)

 1/750/000ریبل

 ( 30ثعذ اس دٍ سبل)
 ( 25ثعذ اس دٍ سبل)
 ( 22ثعذ اس دٍ سبل)

علی کاظمی
شهردار فردوس و رئیس شورای سازمان

تعرفه عوارض و بهای خدمات حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهر فردوس و حومه ـ سال  ( 9911ارقام به ریال می باشد)

ًزخ خذهات
حول ٍ ًمل
عوَهی
عزٍیظ
درتغتی
اتَتَط در
هغیز داخل
شْز فزدٍط ٍ
حَهِ

سزٍیس رفت ٍ ثزگشت اس فزدٍس ثِ رٍستبی سزًذ  ،اردٍگبُ شْیذ هطْزی  1/100/000ریبل

 1/400/000ریبل

 ( 27ثعذ اس دٍ سبل )

سزٍیس رفت ٍ ثزگشت اس فزدٍس ثِ خبًیه  ،اًبرستبًه  ،هَْیذ

 1/400/000ریبل

 1/700/000ریبل

 ( 22ثعذ اس دٍ سبل )

سزٍیس رفت ٍ ثزگشت اس داخل شْز فزدٍس ثِ وجَتز وَُ

 700/000ریبل

 850/000ریبل

 ( 22ثعذ اس دٍ سبل )

سزٍیس رفت ٍ ثزگشت اس فزدٍس ثِ ثیذسىبى ثِ هذت حذاوثز  3سبعت

 1/500/000ریبل

 1/900/000ریبل

 ( 27ثعذ اس دٍ سبل )

سزٍیس رفت ٍ ثزگشت اس داخل شْز فزدٍس ثِ طبّز آثبد

 950/000ریبل

 1/150/000ریبل

 ( 21ثعذ اس دٍ سبل )

سزٍیس رفت ٍ ثزگشت اس فزدٍس ثِ رٍستبّبی گزدشگزی پَلٌذ ٍ ودِ

 3/000/000ریبل

 3/800/000ریبل

 ( 27ثعذ اس دٍ سبل )

سزٍیس رفت ٍ ثزگشت اس داخل شْز فزدٍس ثِ رٍستبی گستح

 1/600/000ریبل

 2/000/000ریبل

ّ ( 25ز سبل  20درصذ)

مهدی بیکی زاده
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

علی کاظمی
شهردار فردوس و رئیس شورای سازمان

تعرفه عوارض و بهای خدمات حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهر فردوس و حومه ـ سال  ( 9911ارقام به ریال می باشد)
 3ـ  5ـ نرخ خدمات حمل و نقل عمومی تاکسی بیسیم و آژانس شهر فردوس و حومه ()9

ًزخ خذهات

ًزخ خذهات حول ٍ
ًمل عوَهی تاوغی
تیغین ٍ آصاًظ در
 1هغیز داخل شْز
فزدٍط ٍ حَهِ
(خَدرٍّای تٌشیٌی)

ًزخ هظَب 1398

شزح خذهات

ًزخ پیشٌْادی 1399

درطذ
افشایش

وزایِ ّز سزٍیس اس ّز ًمطِ ثِ ًمطِ دیگز در داخل شْز فزدٍس

رٍس
38000ریبل

شة
42000ریبل

رٍس
45000ریبل

شة
50000ریبل

20

تَلف ثِ درخَاست هسبفز در حیي سزٍیس دّی ثِ اسای ّز دلیمِ

1000ریبل

1000ریبل

2000ریبل

2000ریبل

)2(100

سزٍیس در اختیبر داخل شْز ثِ صَرت حزوت ٍ تَلف ّز سبعت

95000ریبل 100000ریبل 115000ریبل 120000ریبل

21

72000ریبل

20

90000ریبل 100000ریبل 108000ریبل 120000ریبل

20

فزدٍس ثِ ثبغستبى سفلی ً ،سبخی  ،شْزن صٌعتی ٍ ثبلعىس

75000ریبل

85000ریبل

90000ریبل

102000ریبل

20

فزدٍس ثِ حسیي آثبد ٍ ثبلعىس

ــــ

ــــ

 70000ریبل

 80000ریبل

ـــ

ّز ویلَهتز خبدُ آسفبلتِ خبرج اس هحذٍدُ تب شعبع  20ویلَهتز

 6000ریبل

 7000ریبل

 7200ریبل

 8400ریبل

20

ّز ویلَهتز خبوی آسفبلتِ خبرج اس هحذٍدُ تب شعبع  20ویلَهتز

 6500ریبل

 7500ریبل

 8000ریبل

 9000ریبل

23

فزدٍس ثِ اسالهیِ  ،وبرخبًِ هٌیشیَم  ،خبًىَن ٍ ثبلعىس
فزدٍس ثِ ثبغستبى علیب  ،پلیس راُ  ،سًذاى ٍ ثبلعىس

مهدی بیکی زاده
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

55000ریبل

60000ریبل

65000ریبل

علی کاظمی
شهردار فردوس و رئیس شورای سازمان

تعرفه عوارض و بهای خدمات حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهر فردوس و حومه ـ سال  ( 9911ارقام به ریال می باشد)
سَار ٍ پیبدُ ًوَدى هسبفز ثِ درخَاست هشتزی در حیي سزٍیس
دّی در غیز هسیز اصلی (ثیش اس یه ویلَهتز)
اًصزاف اس سزٍیس (در صَرت هزاخعِ ثِ هحل)
وزایِ ّز سزٍیس ثزگشت ثِ درخَاست هسبفز

2

خذهبت تبوسی
ثیسین در پبیبًِ

وزایِ حول هسبفز اس پبیبًِ هسبفزثزی ثِ صَرت غیز درثستی ثِ
درة هٌبسل ثب هسیزّبی هختلف ّز هسیز

10000ریبل

12000ریبل

12000ریبل

14000ریبل

20

20000ریبل

20000ریبل

25000ریبل

25000ریبل

25

ًصف وزایِ رفت

ًصف وزایِ رفت

رٍس

شت

ـــــ
 25000ریبل

ــــ

 30000ریبل

ــــ

(ً : )1زخ فَق الذوز در هحذٍدُ خذهبت دّی خَدرٍّبی حول ٍ ًمل عوَهی شبهل شْز فزدٍس  ،حزین ٍ حذاوثز تب شعبع  20ویلَهتز اس ّز طزف شْز اثالغ گزدیذُ ٍ
شْزداری فزدٍس ّیچ گًَِ هسئَلیتی در لجبل ًزخ ٍ ویفیت سزٍیس ّبی ارائِ شذُ در خبرج اس حَسُ  20ویلَهتز ًخَاّذ داشت.
(ً : )2زخ هذوَر ثب تَخِ ثِ ًزخ سزٍیس در اختیبر داخل شْز ثِ صَرت حزوت ٍ تَلف ثِ اسای ّز سبعت تٌظین شذُ است.
تبصره ً :زخ شت اس سبعت  22الی  6صجح رٍس ثعذ اعوبل گزدیذُ ٍ راًٌذُ هَظف ثِ سَار ًوَدى هسبفز ثز طجك ظزفیت لبًًَی خَدرٍ هی ثبشذ.

مهدی بیکی زاده
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

علی کاظمی
شهردار فردوس و رئیس شورای سازمان

تعرفه عوارض و بهای خدمات حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهر فردوس و حومه ـ سال  ( 9911ارقام به ریال می باشد)
 3ـ  6ـ نرخ خدمات حمل و نقل عمومی تاکسی گردشی شهر فردوس و حومه
ًزخ خذهات

همظذ

ًزخ هظَب 1398

ًزخ پیشٌْادی 1399

درطذ افشایش

هیذاى جْاد

 6500ریبل

 7800ریبل

20

چْارراُ هعلن

 8500ریبل

 10000ریبل

20

 12500ریبل

 15000ریبل

20

 9000ریبل

 11000ریبل

21

 8000ریبل

 9500ریبل

20

 11000ریبل

 13000ریبل

20

 10000ریبل

 12000ریبل

20

 15000ریبل

 18000ریبل

20

 13000ریبل

 15500ریبل

20

 17000ریبل

 20000ریبل

19

 16000ریبل

 20000ریبل

20

 7000ریبل

 8500ریبل

21

ًزخ خذهات
حول ٍ ًمل
داًشگاُ آساد اس هغیز پارن هلت – خیاتاى حافظ -هیذاى آسادگاى
عوَهی تاوغی
پارن هلت
گزدشی داخل
شْزن تْذاری (اس تلَار خزهشْز )
شْز فزدٍط ٍ
اًتْای تلَار جوَْری
حَهِ تِ اسای
اًتْای خیاتاى اهیذ هغىي هْز
ّز ًفز اس
پایاًِ هغافزتزی( اس هغیز هیذاى جْاد ٍ تلَار اهام رضا (ع))
چْارراُ هزوشی
تیوارعتاى حضزت رعَل (ص)
تِ همظذ :
اس شْزن ٍلیعظز تا تْشت اوثز یا اهاهشادگاى
خیاتاى ععذی ـ تلَار فْویذُ ـ داًشگاُ پیام ًَر ـ تلَار ٍالیت

1

اهاهشادگاى تِ تْشت اوثز

* چٌاًچِ هغافز اس خیاتاى اًمالب عَار شَد هثلغ  2000ریال تِ وزایِ فَق اضافِ خَاّذ شذّ .وچٌیي چٌاًچِ تٌا تِ درخَاعت هغافز  ،تاوغی اس هغیز اطلی خارج ٍ
ٍی را تِ درب هٌشل تزعاًذ هثلغ  10000ریال اضافِ تز ًزخ فَق اس هغافز اخذ خَاّذ گزدیذ.
* اس عاعت  22شة تا  6طثح رٍس تعذ تِ هثالغ فَق  20درطذ اضافِ هی شَد.

مهدی بیکی زاده
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل

علی کاظمی
شهردار فردوس و رئیس شورای سازمان

