
(ریال) 1402سال(ریال) 1401سالشرح خدماتعنوان

633,600887,040تاکسی شهری

633,600887,040سرویس مدرسه- تاکسی تلفنی

633,600887,040امدادخودرو و یدک کش- وانت بار

475,200665,280نفر15ظرفیت حداکثر - مسافربر

662,400927,360 نفر26 تا 16ظرفیت از - مسافربر

763,2001,068,480 نفر27ظرفیت باالی - مسافربر

576,000806,400تن3/5کامیون کمتر از 

763,2001,068,480 تن6 تا 3/5کامیون بیشتر از 

957,6001,340,640تن6کامیون بیشتر از 

266,400372,960پیک موتوری

496,800695,520تاکسی شهری

496,800695,520سرویس مدرسه- تاکسی تلفنی

496,800695,520امدادخودرو و یدک کش- وانت بار

763,2001,068,480نفر15ظرفیت حداکثر - مسافربر

1,440,0002,016,000 نفر26 تا 16ظرفیت از - مسافربر

2,088,0002,923,200 نفر27ظرفیت باالی - مسافربر

1,044,0001,461,600تن3/5کامیون کمتر از 

1,440,0002,016,000 تن6 تا 3/5کامیون بیشتر از 

2,088,0002,923,200تن6کامیون بیشتر از 

345,600483,840پیک موتوری

57,60080,640عدم تمدید دفترچه در مهلت مقرر به ازاء هر ماه

244,800342,720تاکسی شهری

247,700346,780سرویس مدرسه- تاکسی تلفنی

247,700346,780امدادخودرو و یدک کش- وانت بار

381,600534,240نفر15ظرفیت حداکثر - مسافربر

720,0001,008,000 نفر26 تا 16ظرفیت از - مسافربر

1,044,0001,461,600 نفر27ظرفیت باالی - مسافربر

532,800745,920تن3/5کامیون کمتر از 

720,0001,008,000 تن6 تا 3/5کامیون بیشتر از 

1,044,0001,461,600تن6کامیون بیشتر از 

172,800241,920پیک موتوری

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بافق

1402لیست نرخ خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی سال 

خدمات سالیانه

صدور پروانه اشتغال اصلی و 

کمکی

تمدید پروانه اشتغال راننده 

اصلی و کمکی

مهدی صالحی بافقی                         سید علی نوروز زاده                                 علی اصغر رنجبر بافقی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل                  رئیس شورای سازمان                          رئیس شورای اسالمی شهر بافق
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331,200463,680تاکسی شهری

331,200463,680سرویس مدرسه- تاکسی تلفنی

331,200463,680امدادخودرو و یدک کش- وانت بار

482,400675,360نفر15ظرفیت حداکثر - مسافربر

482,400675,360 نفر26 تا 16ظرفیت از - مسافربر

482,400675,360 نفر27ظرفیت باالی - مسافربر

396,000554,400تن3/5کامیون کمتر از 

525,600735,840 تن6 تا 3/5کامیون بیشتر از 

525,600735,840تن6کامیون بیشتر از 

165,600231,840پیک موتوری

576,000806,400امدادخودرو و یدک کش- وانت بار

763,2001,068,480نفر15ظرفیت حداکثر - مسافربر

1,440,0002,016,000 نفر26 تا 16ظرفیت از - مسافربر

2,088,0002,923,200 نفر27ظرفیت باالی - مسافربر

1,044,0001,461,600تن3/5کامیون کمتر از 

1,440,0002,016,000 تن6 تا 3/5کامیون بیشتر از 

2,088,0002,923,200تن6کامیون بیشتر از 

288,000403,200امدادخودرو و یدک کش- وانت بار

381,600534,240نفر15ظرفیت حداکثر - مسافربر

720,0001,008,000 نفر26 تا 16ظرفیت از - مسافربر

1,044,0001,461,600 نفر27ظرفیت باالی - مسافربر

525,600735,840تن3/5کامیون کمتر از 

720,0001,008,000 تن6 تا 3/5کامیون بیشتر از 

1,044,0001,461,600تن6کامیون بیشتر از 

6,264,0008,769,600تاکسی شهری

15,624,00021,873,600مینی بوس

10,296,00014,414,400تاکسی شهری

2,484,0003,477,600(سازمان)مینی بوس

مهدی صالحی بافقی                         سید علی نوروز زاده                                 علی اصغر رنجبر بافقی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل                  رئیس شورای سازمان                          رئیس شورای اسالمی شهر بافق

تمدید پروانه فعالیت برای وسیله 

نقلیه باربر و مسافربر

تعویض دفترچه اشتغال راننده 

اصلی و کمکی

صدور پروانه فعالیت برای وسیله 

نقلیه باربر و مسافربر

تعرفه انجام معامله

تعرفه ورود به سازمان حمل و 

نقل
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13,248,00018,547,200تاکسی تلفنی

18,216,00025,502,400مینی بوسرانی و اتوبوسرانی

13,248,00018,547,200وانت تلفنی

22,824,00031,953,600حمل و نقل بار

22,824,00031,953,600امدادخودرو و یدک کش

22,824,00031,953,600توزیع و پخش خرده بار

22,824,00031,953,600ارائه دهنده خدمات ایستگاهی

13,608,00019,051,200سرویس مدارس

6,624,0009,273,600پیک موتوری

13,248,00018,547,200تاکسی تلفنی

18,216,00025,502,400مینی بوسرانی و اتوبوسرانی

13,248,00018,547,200وانت تلفنی

22,824,00031,953,600حمل و نقل بار

22,824,00031,953,600امدادخودرو و یدک کش

22,824,00031,953,600توزیع و پخش خرده بار

22,824,00031,953,600ارائه دهنده خدمات ایستگاهی

13,248,00018,547,200سرویس مدارس

6,624,0009,273,600پیک موتوری

9,072,00012,700,800تاکسی شهری

22,824,00031,953,600مینی بوس و اتوبوس خط واحد

4,140,0005,796,000مینی بوس بخش خصوصی

10,432,80014,605,920صدور و تمدید پروانه بهره برداریمعاینه فنی

115,200161,280حق فرکانسبیسیم

7,948,80011,128,320 خودرو10صدور پروانه برای حداکثر 

3,974,4005,564,160 خودرو10تمدید پروانه برای حداکثر 

16,200,00022,680,000 دستگاه خودرو20 تا 11صدور پروانه برای 

7,948,80011,128,320 دستگاه خودرو20 تا 11تمدید پروانه برای 

25,668,00035,935,200 دستگاه خودرو80 تا 21صدور پروانه برای 

13,248,00018,547,200 دستگاه خودرو80 تا 21تمدید پروانه برای 

52,164,00073,029,600 دستگاه خودرو80صدور پروانه برای باالی 

25,668,00035,935,200 دستگاه خودرو80تمدید پروانه برای باالی 

تعرفه نوسازی ناوگان حمل و 

نقل عمومی

مهدی صالحی بافقی                         سید علی نوروز زاده                                 علی اصغر رنجبر بافقی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل                  رئیس شورای سازمان                          رئیس شورای اسالمی شهر بافق

صدور و تمدید پروانه بهره 

برداری برای شرکت های 

خدماتی واجد شرایط برای مدت 

جهت شرکت در )یک سال 

مناقصه خدمات حمل و نقل کاال 

(و بار و مسافر

صدور پروانه موسسه و شرکت 

برای مدت سه سال

تمدید پروانه موسسه و شرکت 

برای مدت سه سال
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