
        1400سال   -پارکینگ ها و توقفگاه های خودرو  مصوب خدمات نرخ 

 صنف فروشندگان روغن موتور، فیلترجات ، تعویض روغن ، شستشو و توقفگاه خودرو مشهداتحادیه 

 ردیف
 شرح خدمات پارکینگ

 ویژه سواری

 1400سال  ( ریال ) نرخ خدمات 

 ورودی

 برای ساعت اول 

 ساعته  24توقف  شروع ساعت دوم به بعد

 دقیقه دوم 30 دقیقه اول 30 (شبانه روزی)

 180.000 7.000 7.000 24.000 پارکینگ های مسقف طبقاتی و غیر طبقاتی 1

 210.000 9.000 9.000 25.000 پارکینگ های مکانیزه 2

 100.000 4.200 4.200 18.500 پارکینگ های دارای پوشش موقت 3

 90.000 4.200 4.200 15.000 پارکینگ روباز و محصور 4

  

 (موتور سیکلت) ویژه  پارکینگشرح خدمات  ردیف
 1400سال  (  ریال )  نرخ خدمات

 ورودی

 برای ساعت اول 

 ساعته  24توقف  شروع ساعت دوم به بعد

 دقیقه دوم 30 دقیقه اول 30 (شبانه روزی)

 56.000 2.100 2.100 12.000 پارکینگ های مسقف طبقاتی و غیر طبقاتی 1

 50.000 2.100 2.100 10.000 پارکینگ های دارای پوشش موقت 2

 35.000 1.000 1.000 7.000 پارکینگ روباز و محصور 3

  

 (مینی بوس) ویژه  پارکینگشرح خدمات  ردیف
 1400سال  (  ریال ) نرخ خدمات 

 ورودی

 برای ساعت اول 

 ساعته 24توقف  شروع ساعت دوم به بعد

 دقیقه دوم 30 دقیقه اول 30 (شبانه روزی) 

 245.000 10.500 10.500 34.000 پارکینگ های مسقف طبقاتی و غیر طبقاتی 1

 195.000 9.000 9.000 28.000 پارکینگ های دارای پوشش موقت 2

 175.000 8.500 8.500 25.000 پارکینگ روباز و محصور 3

  

 (اتوبوس) ویژه  پارکینگشرح خدمات  ردیف
 1400سال  (  ریال ) نرخ خدمات 

 ورودی

 برای ساعت اول 

 ساعته  24توقف  شروع ساعت دوم به بعد

 دقیقه دوم 30 دقیقه اول 30 (شبانه روزی)

 **** **** **** **** پارکینگ های مسقف طبقاتی و غیر طبقاتی 1

 **** **** **** **** پارکینگ های دارای پوشش موقت 2

 350.000 16.500 16.500 42.000 پارکینگ روباز و محصور 3

 .ساعته تجاوز کند 24حداکثر مبلغ دریافتی پارکینگ ها به ازای پارک ساعتی وسیله نقلیه نباید از تعرفه پارک •

 .نرخ مذکور مختص واحد های صنفی دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه می باشد•


