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 مصوبه

ص /376/89فرمانداری شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره  98/9/89مورخ  89/6431/1136نامه شماره ص

ههای هوشهمند    درخصوص اعطای مجوز به شهرداری جهت واگذاری، تهیهه و تهیمید دوخرخهه    68/9/89مورخ 

سهاعته و   93ندان به صورت اشتراکی نسل خهار و ایستگاههای الزم درسطح شهر و اجاره دوخرخه به شهرو

 43/9/89و مهورخ  /6941/89بهه شهماره   پس از وصهو  و ببهت   خرخ ایرانیان،  ها ،به شرکت پاک آوری آن جمع

بها   6/4/89علنهی شهورای اسه می شههر شهیراز مهورخ       ( عادی)در هشتاد و هفتمید جلسه ، دبیرخانه شورا 

اصه حی اهانون شهوراها ، مصهوبه شهماره       83و  93نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند بهه مهواد   64حضور

 اص ح و با اکثریت آراء و طی  68/9/89ص مورخ /376/89

 :ماده واحده 

از آنجاییکه شرکت پاک خرخ ایرانیان در حا  حاضر تنها شرکت ببت شده در ایران می باشهد کهه بهر اسها      

های هوشهمند اشهتراکی نسهل    بررسی و تحقیق بعمل آمده اادام به بومی سازی دانش فنی سیستم دوخرخه 

در حالیکه دانهش فنهی   ) به ببت رسانده  6-6-713383-19-3-6خهارم در ایران نموده و اید ایده را به شماره 

و پیرو امکانات و توانایی در اید زمینه ، موفق بهه  ( مذکور صرفاً در اختیار کشورهای خید و آمریکا می باشد

ماده  9گردیده و طبق تبصره  63/8/6487مورخ   819846/33شماره  اخذ موافقت اصولی از شهرداری تهران به

آیید نامه معام تی شهرداری تهران تسری یافته به سایر ک نشهرها و مراکز استانها ، تشهیی  منحصهر    46

بودن خدمات ارائه شده از سوی شرکت مذکور بعهده شهردار گذاشته شده و ترک تشهریفات مهی بایسهت بهه     

ههای   شهود تهیهه و تهیمید دوخرخهه     س می شهر برسد لذا به شهرداری شیراز اجهازه داده مهی  تییید شورای ا

های الزم در سطح شهر شیراز و اجاره دوخرخه به شهروندان به صهورت   هوشمند اشتراکی و احداث ایستگاه

 46مهاده   9د های مزبور را در پایان مدت ارارداد بهه اسهتناد بنه    ها و ایستگاه آوری دوخرخه ساعته و جمع 93

بهرداری    گهذاری سهاخت و بههره    اانون مدنی در االب ارارداد سهرمایه  63نامه معام ت شهرداری و ماده  آیید

(BO) بها   63337984366و شناسهه ملهی    193497به شماره ببهت  ( سهامی خاص)خرخ ایرانیان  به شرکت پاک

 :شرایط زیر واگذار نماید

ا تعهد شهرداری مبنی بر خودداری از انعقاد ارارداد مشهابه بها   سا  شمسی ب مدت ارارداد برابر با پنج -6

 .اشیاص بالث در مدت ارارداد

 « رونق توليد »

 تعالی بسمه
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وزارت راه و شهرسازی با موضوع سند توسهعه   64/3/6481مورخ  433/61374در راستای اعما  نامه  -9

و دسترسی آحاد جامعه جهت استفاده از حمهل   مبتنی بر حمل و نقل همگانی و اهتمام در ترغیب و تسهیل

و نقل پاک غیر موتوری، مبلغ ودیعه هر نفر استفاده کننده یک میلیون و پانصد و نود هزار ریها  بهوده   

هزارریا  آن برعهده استفاده کننده و پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و نهود   که پرداخت مبلغ دویست

توسط شهرداری از محهل ردیهش شهماره    ( اولیه هفتاد و پنج هزارنفر برآورد)هزار ریا  به ازای هر نفر 

با عنوان گسترش سیستم حمل و نقل پاک بابت کمک هزینه استفاده کنندگان بهه طهر     3369-633-434

گهردد ضهمناً در    نامه بانکی معهاد  مبلهغ تودیهع مهی     ساله ارارداد با اخذ ضمانت 1ارارداد در طو  مدت 

تواند از محل ردیش  ستفاده کنندگان و تقاضای شرکت طر  ارارداد، شهرداری میصورت افزایش تعداد ا

 . ی تشریفات اانونی معاد  مبلغ آن در نزد طر  ارارداد تودیع نماید مربوطه وبا رعایت کلیه

اجاره دوخرخه به شهروندان به نرخ هر نهیم سهاعت پهانزده هزارریها  در سها  او  اجهرای اهرارداد         -4

براسها  مصهوبات شهورای اسه می شههر شهیراز تعیهید        ( دوم تا پهنجم )های بعد  سا باشد و نرخ  می

 .گردد می

 .دریافت ضمانت نامه بانکی حسد انجام تعهد از طر  ارارداد به مبلغ پنج میلیارد ریا  -3

 .تعهدتامید منابع انسانی مورد نیاز ترجیحا از نیروهای بومی توسط طر  ارارداد -1

های  رسانی به شهروندان محترم و همچنید دستیابی به اهدا  برنامه تداوم خدمت با توجه به لزوم: 6تبصره 

توسعه حمل و نقل درون شهری، شهرداری مکلش است یک سا  ابل از اتمام ارارداد، پیشنهاد خهود را در ایهد   

 .خصوص به شورا ارائه نماید

ی می باید ضمد پرداخت در زمان ، شهردار434-633-3369در صورت نیاز به اص ح ردیش بودجه : 9تبصره 

 ش./اص ح یا متمم ردیش بودجه مذکور را اص ح و به شورا ارائه نماید

 

 
 دستغيب سيداحمدرضا

 زشيرا شهر اسالمي شوراي رييس
 :  رونوشت

 استحضار جهت شورا حقوقي مشاور و دبير طيبي آقاي  - 
 سوابق در درج جهت بايگاني  - 
 طيبي: كننده اقدام  - 
 
  


