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 مصوبه

پس از وصوول و  ، 5381شهرداری شیراز درخصوص نرخ بلیت مترو در سال  62/3/81مورخ  558111/81الیحه شماره 

کمیسیون های عموران ، مموو ون وو و فرا یو  و     موضوع دردبیرخانه شورا  62/3/81و مورخ /5121/81به شماره ثبت 

شوورای  ( علنوی  )در یکصدویکمین جلسه عادی  کمیسیون بررسی و فصمیم برنامه و بودجه، امورم وقی وامالک شورا

 اصالمی قانون شوراها با اکثریت آراء و طی 18مطرح و مستند به ماده  2/2/81اسالمی شهر شیراز مورخ 

 :ماده وامده

و فشووی ی بوه شورح  یوو فصووی       « فوکن و کارت شهروندی»شامو نرخ بلیت ف  سفره  81نرخ بلیت مترو در سال 

 :گردید

ریال و هزینه هر سوفر بوا اسوتفاده از بلیوت فو  سوفره        8888هزینه هر سفر با استفاده از کارت شهروندی مبلغ : الف

 ریال  51888مبلغ « فوکن»

 نرخ کارت بلیت فشوی ی: ب
 

 درصد تخفیف (ریال)سقف مجاز استفاده  ( ریال)قیمت  (تشویقی)نوع بلیت  ردیف

 6/55 888/181 888/118 شارژ بلیت سه ماهه 5

 68 888/818/5 888/888 شارژ بلیت شش ماهه 6

 3/33 888/528/6 888/268/5 شارژ بلیت یکساله 3

در سوال جواری   ( اهوه و یکسواله  سوه ماهوه، شوش م   )های ویژه فشوی ی ارائه خدمات فشوی ی با فهیه کارت: 5فبصره 

می پذیرد ولی شهرداری مکلف گردید فا سال آینده شرایط الزم برای امکان استفاده از کوارت شوهروندی جهوت    صورت 

 .را  راهم آورد( از جمله مترو و افوبوس)ن و عمومی وارائه خدمات فشوی ی در سیستم ممو

هت ارایوه خودمات متورو بوه     با فوجه به اینکه راهکار اجرایی مناس  و زیرساختهای الزم فوسط شهرداری ج: 6فبصره 

اقشار خاص پیش بینی و فأمین نگردیده ، شهرداری شیراز مکلف است بوا همواهنگی ارگانهوای مربوطوه ضومن فوأمین       

زیرساختهای سخت ا زاری و نرم ا زاری الزم ، شیوه نامه نحوه ارایه خدمات به اقشار خاص را فهیه نموده و در قالو   

 .نماید الیحه ای جداگانه به شورا ارایه

اندازی و  سیستم پرداخت کرایه بر مبنای پیمایش را راه 81سازمان ممو و ن و ریلی مکلف گردید فا دهه  جر : 3فبصره 

 .به جای فوکن بعمو آورد QR Codeاقدامات الزم برای جایگزینی سیستم 

 ش./باشدقی میشورای اسالمی شیراز به قوت خود با 52/55/89ص مورخ /1161/89مصوبه شماره : 1فبصره 

 
  موسوي سیدعبدالرزاق

 زشیرا شهر اسالمی شوراي رییس

 « رونق توليد »

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


