
 

 

 استان بوشهر کمیسیون نظارت  99.07.08 مصوب جلسه ( یتلفن ی)تاکس  هیکرا لیاتومب یهاآژانس خدماتنرخ 

 شهرستان بوشهر مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر :اتحادیه 

 ردیف شرح    قیمت به ریال

100,000 
جابجایی در محدوده شهر)منتهی به سه راه باغ زهرا،خیابان شهیدرجایی،میدان نیروی  

 انتظامی( 

1)  

  (2 ( از انتهای خیابان سرتل تا منازل ملی نفتکش،میدان حر)جابجایی در محدوده بهمنی  100,000

150,000 
مخبلند ، خواجه ها ، شغاب، جاللی( و تنگک اول و از هر نقطه شهر به )بهمنی ، دواس ، 

 بالعکس 

3)  

  (4 امامزاده و ریشهر به بالعکس   ازهر نقطه شهر به 180,000

  (5 از هر نقطه شهر به رایانی ، سبزآباد و سرتل و بالعکس  190,000

  (6 از هر نقطه شهر به تنگک دوم و بالعکس  180,000

  (7 بالعکس از هر نقطه شهر به تنگک سوم و  190,000

  (8 از هر نقطه شهر به هلیله،نیروگاه،بندرگاه و بالعکس  260,000

  (9 از هر نقطه شهر به درب ساحلی پایگاه هوایی و بالعکس  110,000

  (10 از هر نقطه شهر به داخل پایگاه هوایی و بالعکس  150,000

  (11 از هر نقطه شهر به درب پایگاه دریایی وهوایی و بالعکس  130,000

  (12 از هر نقطه شهر به داخل پایگاه دریایی و بالعکس  150,000

  (13 از هر نقطه شهر به پارک لیان و بالعکس  200,000

  (14 از هر نقطه شهر به منطقه ویژه  و بالعکس  240,000

  (15 از هر نقطه) محدوده شهر( و)محدوده بهمنی( به بیمارستان شهدای خلیج فارس 130,000

  (16 پایانه حمل و نقل بار ( بهیمحدوده شهر( و)محدوده بهمناز هر نقطه)  200,000

  (17 از محدوده شهری به شهرک نیایش 120,000

  (18 از محدوده بهمنی به شهرک نیایش 140,000

  (19 دهکده گردشگری  از هر نقطه ) محدوده شهر ( به 120,000

  (20 دهکده گردشگری  از هر نقطه ) محدوده بهمنی ( به 140,000



 ردیف شرح    قیمت به ریال

  (21 نقطه بهمنی ، دواس ، مخبلند ، خواجه ها ، شغاب و جاللی به تنگک اول و بالعکس از هر  130,000

  (22 از هر نقطه بهمنی ، دواس ، مخبلند ، خواجه ها ، شغاب و جاللی به تنگک دوم و بالعکس  150,000

  (23 از هر نقطه بهمنی ، دواس ، مخبلند ، خواجه ها ، شغاب و جاللی به تنگک سوم و بالعکس  170,000

240,000 
از هر نقطه بهمنی ، دواس ، مخبلند ، خواجه ها ، شغاب و جاللی به هلیله،نیروگاه،بندرگاه 

 و بالعکس 

24)  

130,000 
از هر نقطه بهمنی ، دواس ، مخبلند ، خواجه ها ، شغاب و جاللی به درب ساحلی پایگاه 

 هوایی وبالعکس 

25)  

130,000 
خواجه ها ، شغاب و جاللی به داخل پایگاه هوایی و  از هر نقطه بهمنی ، دواس ، مخبلند ،  

 بالعکس 

26)  

120,000 
از هر نقطه بهمنی ، دواس ، مخبلند ، خواجه ها ، شغاب و جاللی به درب پایگاه دریایی و 

 بالعکس 

27)  

130,000 
از هر نقطه بهمنی ، دواس ، مخبلند ، خواجه ها ، شغاب و جاللی به داخل پایگاه دریایی و 

 بالعکس 

28)  

  (29 پارک لیان و بالعکس  از هر نقطه بهمنی ، دواس ، مخبلند ، خواجه ها ، شغاب و جاللی به 120,000

  (30 از هر نقطه بهمنی ، دواس ، مخبلند ، خواجه ها ، شغاب و جاللی به منطقه ویژه و بالعکس  230,000

  (31 بالعکس جابجایی از امامزاده و ریشهر به درب ساحلی پایگاه هوایی و  140,000

  (32 داخل پایگاه هوایی و بالعکس  جابجایی از امامزاده و ریشهر به 140,000

  (33 جابجایی از )امامزاده و ریشهر( و)رایانی،سبزآباد وسرتل(به تنگک اول و بالعکس  145,000

  (34 جابجایی از )امامزاده و ریشهر( و)رایانی،سبزآباد وسرتل(به تنگک دوم و بالعکس  160,000

  (35 تنگک سوم و بالعکس  جابجایی  از )امامزاده و ریشهر( و)رایانی،سبزآباد وسرتل(به 180,000

250,000 
لیله،نیروگاه،بندرگاه و ه جابجایی  از) امامزاده و ریشهر(و) رایانی ، سبزآباد و سرتل( به

 بالعکس 

36)  

  (37 جابجایی از امامزاده و ریشهر به منطقه ویژه و بالعکس  240,000

  (38 پارک لیان و بالعکس  جابجایی از) امامزاده و ریشهر(و )رایانی ، سبزآباد و سرتل( به 100,000

  (39 جابجایی از رایانی ، سبزآباد و سرتل به منطقه ویژه و بالعکس  250,000

  (40 جابجایی از رایانی ، سبزآباد و سرتل به درب ساحلی پایگاه هوایی و بالعکس  150,000

  (41 ) هرساعت توقف دراختیار (                                                           250,000

  (42 رمینال با بار و بالعکست از هر نقطه) محدوده شهر( و)محدوده بهمنی( به 140,000

 



 

 مسافر محاسبه شده است. 4های فوق برای نرخ 

 مجانی و مازاد بر آن توافقی می باشد.کیلوگرم  10حمل بار در حد ساک دستی و به میزان 

 از کرایه حق کمیسیون آژانس است.  20%

 ریال می باشد. 13.000نرخ مسیرهای خارج از محدوده شهر بوشهر)بین شهری( به ازاء هر کیلومتر 

 کاهش می یابد .  %25نرخ مسیر دوم به بعد 

 ریال . 15.000ورود به محالت خاکی 

 اضافه می گردد.  %10(   6الی  24شب )ساعت  به نرخ های فوق هنگام شیفت 

 نرخ مسیر رفت است.  %50نرخ مسیر برگشت معادل 

ت
توضیحا

 


