اليحه پيشنهادي درآمدهاي سال 1441

سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي
شهرداري بندر بوشهر
تهيه و تنظيم:

سازمان فرهنگي،اجتماعي شهرداري بندر بوشهر

سهستبى 1400

ثِ استٌبد هبدُ  45لبًَى ضْزداري ّب ٍ هستٌذ ثِ هبدُ  71لبًَى تطىيالت
ٍ ٍظبيف ٍ اًتخبثبت ضَراّبي اسالهي ضْز ٍ ّوچٌيي در اجزاي
تجصزُ يه هبدُ  50لبًَى هبليبت ثز ارسش افشٍدُ،ثذيي ٍسيلِ ثپيَست
يه جلذ دفتزچِ تعزفِ پيطٌْبدي هٌبثع درآهذي سبسهبى
فزٌّگي،اجتوبعي ٍ ٍرسضي ضْزداري ثٌذر ثَضْز در سبل 1401
تمذين هي گزدد.

رئيس تَسعِ هذيزيت ٍ هٌبثع
هزتضي لطمبيي

رئيس سبسهبى

رئيس ّيبت هذيزُ

هسعَد غالهشادُ فزد

لبئن لٌجزپَر
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ماده :1

ثزپبيي هَلت غزفِ جْت ًوبيطگبّْبي فزٌّگي(وتبة،صٌبيع دستي ٍ  )...رٍساًِ ّز هتز هزثع هجلغ

 47/500ريبل اخذ گزدد.
ماده :2صذٍر پزٍاًِ فعبليت خبًِ ّبي وَدن ٍ ثبسي ثزاي يه دٍرُ  2سبلِ ثِ هجلغ  33/000/000ريبل هحبسجِ
ٍ اخذ گزدد.
تبصره : 1پزٍاًِ فعبليت پس اس پبيبى دٍرُ صذٍر در صَرت رضبيت سبسهبى ٍ پزداخت يه سَم هجلغ هصَة
فَق لبثل توذيذ هي ثبضذ.

تبصره :2وليِ خبًِ ّبي وَدن ٍ ثبسي هي ثبيست ًسجت ثِ دريبفت پزٍاًِ فعبليت اس ايي سبسهبى الذام ًوبيٌذ.
ماده :3اجبرُ يه سبًس توزيي  1/30سبعتِ ثز رٍي سهيي چوي طجيعي  2/600/000ريبل ٍ اجبرُ سبلي ٍرسضي
 1/080/000ريبل ٍ اجبرُ سهيي چوي هصٌَعي  750/000ريبل هيجبضذ.
ماده:4هجلغ ٍرٍدي پالص ثبًَاى  80/000ريبل هيجبضذ.
ماده :5آهَسش ضٌب در پالص ثبًَاى ثِ تعذاد  14جلسِ هجلغ  2/700/000ريبل هي ثبضذ وِ  50درصذ اس ايي هجلغ
سْن هزثي ٍ  50درصذ ديگز سْن هجوَعِ پالص هي ثبضذ.
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ماده : 6اضخبظ حميمي يب حمَلي وِ در هحل سبلي ّبي هسمف ٍ رٍثبس ٍ سبيز هحل ّب الذام ثِ ثزگشاري
وٌسزت هي ًوبيٌذ هطوَل  5درصذ اس ثْبي فزٍش ثليط ثِ عٌَاى فعبالى التصبدي هيطًَذ.
تبصره: 1وٌسزت ّبي هحلي ٍ سٌتي ضْزستبى ثَضْز يه دٍم هجلغ فَق اخذ هي گزدد.
ماده : 7استفبدُ اس وليِ هجوَعِ ّب ٍ اهبوي فزٌّگي ٍ ٍرسضي هتعلك ٍ يب در اختيبر سبسهبى فزٌّگي،اجتوبعي ٍ
ٍرسضي ثزاي وبروٌبى ضْزداري ثٌذر ثَضْز رايگبى هي ثبضذ.
ماده :8ثْبي خذهبت ثليط سيزن ّب  %5پَل ثليط يب حست لزارداد هٌعمذ ضذُ جْت ًوبيص
تبصره:1هسئَليي هحل ثزگشاري هزوش فَق ثبيستي ثليطْبي ٍرٍدي خَد را هْوَر ثِ هْز ضْزداري ًوَدُ ٍتبريخ
ٍهحل ثزگشاري ثزًبهِ را حذالل يه ّفتِ اس اجزا ثصَرت وتجي ثِ سبسهبى فزٌّگي اعالم ًوبيٌذ.
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