
 

 0410داری بندر بوشهر سال درآمدی مربوط به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهر پیشنهادی لیست تعرفه
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سازمان شورای رئیس                                               سازمان مدیره هیئت رئیس                                                                 سازمان رئیس                                                         سازمان مالی سرپرست                   

 ین حیدری   حس                                                            آرمین پژمان الهی                                                                   سعید محب عالی                                                                 ایییحسین ض                         

 

 شرح خدمات ردیف
بهاء مصوب سال 

9311 

بهاء مصوب سال 

9044 

بهاء پیشنهادی سال 

9049 

 000/000/0 000/000/0 000/000/0 صدور پروانه تاکسیرانی اعتبار دو سال مالک 1

 000/000/0 000/000/0 000/080/1 صدور پروانه تاکسیرانی راننده کمکی اعتبار دو سال  0

 000/000/1 000/800/1 000/000/1 تمدید  پروانه تاکسیرانی اعتبار دو سال مالک 0

 000/000/1 000/000/1 000/000/1 تمدید پروانه تاکسیرانی راننده کمکی اعتبار دو سال  0

 000/000 000/000 000/100 امتیاز تعویض پروانه بهره برداری و پروانه تاکسیرانی در طول مدت اعتبار یا صدور المثنی 0

 000/000/1 000/000/1 000/000/1 امتیاز واگذاری تاکسی جدید طرح توسعه 0

 000/000 00/000 000/000 امتیاز خدمات ثبت نام و نوسازی هر دستگاه تاکسی 0

 درصد ارزش روز تاکسی 0 درصد ارزش روز تاکسی 0 درصد ارزش روز تاکسی 0 ند و خرید فروش تاکسیامتیاز نقل و انتقال و حقوق بهره برداری پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی انتقال س 8

 امتیاز بکارگیری خودرو در تاکسی  بیسیم ،فرودگاه،راه آهن و ترمینال توسط شرکت ها ماهیانه 0
 یانههما 000/000تاکسی یانهه ما 000/000تاکسی یانههما 000/00تاکسی

 ماهیانه 000/100شخصی  ماهیانه 000/100شخصی  ماهیانه 000/00شخصی 

 000/000/00 000/000/00 000/000/00 سال (   0امتیاز صدور پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل باردرون شهری )  مدت اعتبار  10

 000/000/00 000/000/00 000/000/10 سال (  2) مدت اعتبار  10مربوط به ردیف  درون شهریهزینه تمدید پروانه شرکت های حمل ونقل بار  11

 000/000/0   000/000/0  000/000/0 سال ( 2) مدت اعتبار امتیاز صدور پروانه بهره برداری برای خودرو شخصی شاغل در شرکت های تاکسیرانی و تاکسی موقت  10

 000/000 000/100 0 بازرسین سازمانجریمه مربوط به امتناع از ارائه مدارک به  10

 000/000 000/000 0 جریمه مربوط به امتناع از حمل مسافر 10

 000/000 000/000 0 جریمه مربوط به عدم نصب پالک کد شناسایی راننده 10

 000/000 000/000 0 جریمه  مربوط به اخذ کرایه اضافی از مسافر 10

 000/000 000/000 0 ط به استفاده راننده  غیرمجاز از تاکسیجریمه مربو 10

 000/00 000/00 0 )به صورت روزانه ( تاکسی شهریجریمه مربوط به عدم تمدید پروانه خودروهای  18

 000/00 000/00 0 جریمه مربوط به عدم تمدید پروانه شرکتهای حمل و نقل مسافر درون شهری و برون شهری )به صورت روزانه ( 10

 هزینه صدور و تمدید پروانه بهره برداری وانت بارها برای یک سال  00
 000/000/0 000/000/0صدور  000/800/1صدور 

 000/000/1 000/000/1تمدید  000/000تمدید 



 0410درآمدی مربوط به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر سال  پیشنهادی لیست تعرفه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

           سازمان شورای رئیس                                               سازمان مدیره هیئت رئیس                                                                 سازمان رئیس                                                         سازمان مالی سرپرست               

 حسین حیدری                                                            آرمین پژمان الهی                                                                         سعید محب عالی                                                              ایییحسین ض                 

 

 شرح خدمات ردیف
بهاء مصوب سال 

9311 

بهاء مصوب سال 

9044 

بهاء پیشنهادی سال 

9049 

 000/000/00 000/000/00 000/000/10 سال  0ر درون شهری ) تاکسی تلفنی و اینترنتی ( مدت اعتبار امتیاز صدور پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل مساف 01

 000/000/10 000/000/11 000/000/0 سال  0امتیاز تمدید پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل مسافر درون شهری )  تاکسی تلفنی و اینترنتی ( مدت اعتبار  00

 000/000/0 000/000/0 000/000/1 تمدید پروانه بهره برداری تاکسی دریایی برای یک سال  صدور و 00

 000/000/00 000/000/01 000/000/00 سال  0امتیاز صدور پروانه نمایندگی شرکت حمل و نقل مسافر تاکسی دریایی مدت اعتبار  00

 000/000/1 000/000/1 000/000/1 ورودی مینی بوس به خط شهری  00

 000/000/0 000/000/0 000/000/0 ورودی اتوبوس به خط شهری  00

 000/800 000/000 000/000 نفر( 0صدور پروانه بهره برداری جهت انجام هر سرویس مدارس برای یک سال تحصیلی)تاکسی دائم،موقت و بیسیم با ظرفیت  00

 000/000 000/800 000/000 نفر(ون0جام هر سرویس مدارس برای یک سال تحصیلی)تاکسی دائم،موقت و بیسیم با ظرفیت بیش از صدور پروانه بهره برداری جهت ان 08

 000/000/0 000/000/0 000/000/1 نفر(0صدور پروانه بهره برداری جهت انجام هر سرویس مدارس برای یک سال تحصیلی)شخصی با ظرفیت  00

 000/800/0 000/000/0 000/000/1 نفر( ون0ه بهره برداری جهت انجام هر سرویس مدارس برای یک سال تحصیلی)شخصی با ظرفیت بیش از صدور پروان 00

 000/100/0 000/800/0 000/000/0 صدور پروانه بهره برداری جهت انجام هر سرویس مدارس برای یک سال تحصیلی)مینی بوس تحت نظارت( 01

 000100/0 000/800/0 000/000/0 ور پروانه بهره برداری جهت انجام هر سرویس مدارس برای یک سال تحصیلی)مینی بوس آزاد(صد 00

 000/00/0 000/000/0 000/880/0 صدور پروانه بهره برداری جهت انجام هر سرویس مدارس برای یک سال تحصیلی)اتوبوس تحت نظارت( 00

 000/000/0 000/800/0 000/000/0 ه برداری جهت انجام هر سرویس مدارس برای یک سال تحصیلی)اتوبوس آزاد(صدور پروانه بهر 00

 000/800/0 000/000/0 000/000/1 (رفت و برگشت + یک ساعت توقفاجاره اتوبوس مسیر شهر تا تقاطع غیر همسطح آزادی ) 00

 000/000/0 000/800/0 000/000/1 (رفت و برگشت + یک ساعت توقف) 0-0-1تنگک های -ریشهراجاره اتوبوس مسیر بهمنی،دواس،سبزآباد، 00

 000/000/0 000/800/0 000/000/1 (رفت و برگشت + یک ساعت توقف)ایگاه هوایی و دریاییاجاره اتوبوس مسیر پ 00

 000/000/0 000/100/0 000/000/1 (اعت توقفرفت و برگشت + یک س)وگاه،هلیله و بندرگاهاجاره اتوبوس مسیر نیر 08

 000/000/0 000/000/0 000/800/0 (رفت و برگشت + یک ساعت توقف)چغادک،عالیشهر و گورکاجاره اتوبوس مسیر  00

 000/000/0 000/000/0 000/000/0 (رفت و برگشت + یک ساعت توقف)مدی،دویره و چاهکوتاهاجاره اتوبوس مسیر اح 00

 000/000/0 000/000/0 000/000/0 (رفت و برگشت + یک ساعت توقف)ره اتوبوس مسیر دلواراجا 01

 000/000/1 000/000/1 000/000 درآمد بر حق امتیاز تحت نظارت مینی بوس بصورت ماهانه 00

 000/000/0 000/000/0 000/000/1 درآمد بر حق امتیاز  اتوبوس های واگذاری بصورت ماهانه 00



 0410آمدی مربوط به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر سال رفه پیشنهادی درلیست تع
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 شرح خدمات ردیف
بهاء مصوب سال 

9311 

بهاء مصوب سال 

9044 

بهاء پیشنهادی سال 

9049 

 000/000 000/000/1 000/000 نفر 10فیت حداکثر هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافر بری با ظر 00

 000/000 000/000 000/000 نفر 10هزینه تمدید پروانه فعالیت ناوگان مسافر بری با ظرفیت حداکثر  00

 000/000/1 000/800/1 00/000/1 نفر 00تا  10هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافر بری با ظرفیت بین  00

 000/000 000/000/1 000/000 نفر 00تا  10ه تمدید پروانه فعالیت ناوگان مسافر بری با ظرفیت بین هزین 00

 000/000/1 000/000/0 000/800/1 نفر 00هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافر بری با ظرفیت  باالی  08

 000/000 000/000/1 000/000 نفر 00ی هزینه تمدید پروانه فعالیت ناوگان مسافر بری با ظرفیت  باال 00

 000/000 000/000/1 000/000 تن 0/0هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان  بار بری با ظرفیت  زیر  00

 000/000 000/000 000/000 تن 0/0هزینه تمدید پروانه فعالیت ناوگان  بار بری با ظرفیت  زیر  01

 000/000 000/000/1 000/800 تن 0تن تا  0/0ناوگان بار بری با ظرفیت  بین  هزینه صدور پروانه فعالیت 00

 000/000 000/800 000/000 تن 0تن تا  0/0هزینه تمدید پروانه فعالیت ناوگان بار بری با ظرفیت  بین  00

 000/000/1 000/000/0 000/000/1 تن 0هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان  بار بری با ظرفیت  بیش از  00

 000/000 000/100/1 000/000 تن 0هزینه تمدید پروانه فعالیت ناوگان  بار بری با ظرفیت  بیش از  00

00 

کلیه اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برونشهری مسافر در  1080قانون مالیات ارزش بر افزوده مصوب سال  00با عنایت به بند الف ماده 

این قانون را با درج در بلیط  00درصد بهای بلیط موضوع بند الف ماده 0وسایل زمینی، دریایی و هوایی می نمایند مکلفند داخل کشور با 

یا قرارداد حسب مورد بعنوان عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مربوط به هرماه را تا حداکثر پانزدهم ماه بعد به حساب سازمان 

 واریز نمایند.

 % بهای فروش بلیط0 % بهای فروش بلیط0 وش بلیط% بهای فر0

 000/00 000/00 000/0 عوارض خروج اتوبوس به ازای هر دستگاه اتوبوس از پایانه مسافر بری 00

 000/100 000/100 000/00 )یک شبانه روز( بهای خدمات خوابگاه رانندگان در پایانه مسافر بری 08

 درصد 0 درصد 0 درصد 0 برون شهری س به ازای هر سرویس دربستی بصورت یکسره رفت یا برگشت در پایانه مسافر بریعوارض دربستی اتوبو 00



 0410درآمدی مربوط به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر سال پیشنهادی لیست تعرفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بهای اماکن یاد شده بر اساس مصوبه کمیسیون مزایده بصورت ماهیانه با توجه به اینکه مزایده تاکسی ترمینال و غرفه های تجاری و اداری پایانه مسافر بری در شرف انجام تشریفات قانونی می باشد که اجاره

 وصول  بحساب خزانه ی شهرداری واریز میگردد.

 های جایگاه ضمنا اجاره بCNG  بصورت ماهیانه وصول  بحساب خزانه ی شهرداری واریز میگردد.و پارکینگ دریابگرد طبق قرارداد 

 

 

           سازمان شورای رئیس                                               سازمان مدیره هیئت رئیس                                                                 سازمان رئیس                                                         سازمان مالی سرپرست      

 حیدریحسین                                                             آرمین پژمان الهی                                                                    سعید محب عالی                                                              حسین ضیایی          

 

 شرح خدمات ردیف
بهاء مصوب سال 

9311 

ل بهاء مصوب سا

9044 

بهاء پیشنهادی سال 

9049 

 000/0کارت بلیط  000/0کارت بلیط  0 هرک نیایش شهزینه بلیط اتوبوس خط شهری در محدوده منطقه یک تا محدوده  00

01 
،دواس ، سبز آباد ،  پایگاه هزینه بلیط اتوبوس خط شهری از منطقه یک به منطقه دو  ) از ایستگاه میدان شهید مطهری به مقصد های بهمنی 

 و بلعکس( 1،0،0هوایی ،  گاه دریایی و تنگک های  
 000/10کارت بلیط  000/10کارت بلیط  0

 000/18 کارت بلیط 000/10کارت بلیط  0 هزینه بلیط اتوبوس خط شهری ) از ایستگاه مرکزی میدان شهید مطهری به مقصد های نیروگاه، هلیله، بندرگاه  و بلعکس( 00


