
 1311ورخ کرایٍ حمل ي وقل شُری ي بیه شُری کرمان ي حًمٍ 

  تًمانَزار  000/150 ویسان  اختیارآباد

َسار تًمان تا  000/65ياوت پیکان داخل شُر کرمان حذاقل سريیس  -1

 000/45ساعت محاسبٍ میشًد ي بٍ ازای َر ساعت معطلی اضافٍ تر  5/1

 َسار تًمان محاسبٍ می گردد. 

 

َسار تًمان  000/75مسدا ديگاوٍ سًز داخل شُر کرمان حذاقل سريیس  -2

 000/50ساعت محاسبٍ میشًد ي بٍ ازای َر ساعت معطلی اضافٍ تر  5/1تا 

 َسار تًمان محاسبٍ می گردد. 

 

َسار تًمان تا  000/85مسدا تک سًز داخل شُر کرمان حذاقل سريیس  -3

 000/50ساعت معطلی اضافٍ تر ساعت محاسبٍ میشًد ي بٍ ازای َر  5/1

 َسار تًمان محاسبٍ می گردد.

 

 5/1َسار تًمان تا  000/95ویسان داخل شُر کرمان حذاقل سريیس  -4

َسار  000/55ساعت محاسبٍ میشًد ي بٍ ازای َر ساعت معطلی اضافٍ تر 

 تًمان محاسبٍ می گردد.

 

ارگیری ي خاير مسقف داخل شُر کرمان بٍ ازای َر سريیس)یک وقطٍ ب -5

ساعت یک  3َسار تًمان )َر سريیس تا  000/330یک وقطٍ تخلیٍ( 

ساعت بٍ ازای َر  3سريیس حساب میشًد( ي در صًرت معطلی بیش از 

 َسار تًمان اضافٍ می گردد. 000/80ساعت 

 

َسار تًمان، بٍ ازای َر  000/95جُت تخلیٍ ي بارگیری دستمسد َر کارگر 

 کارگر الزم است(. 4فٍ گردد.)َسار تًمان اضا 000/10طبقٍ 

 

َسار تًمان  000/300خاير ريباز داخل شُر کرمان بٍ ازای َر سريیس  -6

 000/85عذد کارگر، جُت تخلیٍ ي بارگیری دستمسد َر کارگر  4َمراٌ با 

 َسار تًمان اضافٍ گردد.  000/10َسار تًمان بٍ ازای َر طبقٍ 

 

داشته یخچال سایذ ي گاي در صًرت جا بٍ جایی اثاث در صًرت  -7

  َسار تًمان اضافٍ می گردد. 000/15صىذيق بٍ ازای َر کذام بٍ َر کارگر 

 َزار تًمان 000/120 مزدا 

 َزار تًمان 000/100 پیکان
 

 تًمانَزار  000/250 ویسان  کًَپایٍ

 َزارتًمان 000/200 مزدا 

 َزار تًمان 000/150 پیکان
 

 تًمانَزار  000/250 ویسان  ماَان

 َزار تًمان 000/200 مزدا 

 َزار تًمان 000/150 پیکان
 

شُرک صىعتی 

 جًپار

 َزار تًمان 000/180 ویسان 

 َزار تًمان 000/150 مزدا 

 َزار تًمان 000/120 پیکان
 

 تًمان َزار 000/200 ویسان  باغیه

 َزار تًمان 000/180 مزدا 

 َزار تًمان 000/150 پیکان
 

 تًمانَزار  000/250 ویسان  چتريد

 َزار تًمان 000/200 مزدا 

 َزار تًمان 000/150 پیکان
 

 تًمانَزار  000/200 ویسان  شُرک خضراء

 َزار تًمان 000/150 مزدا 

 َزار تًمان 000/120 پیکان
 

 تًمانَزار  000/180 ویسان  دٌ باال 

 َزار تًمان 000/150 مزدا 

 َزار تًمان 000/120 پیکان
 

 

ارزش  –َسیىٍ وًبت گیری  –بیمٍ تکمیلی راوىدگان  –در ضمه تمامی َسیىٍ َای )عًارض جا بٍ جایی کاال *** 

 ***صدير باروامٍ ي بیمٍ وامٍ پایاوٍ عمًمی ي خصًصی( محاسبٍ گردیدٌ است . کارمسد  –افسيدٌ 


