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 مصوبه

ونقل نرخ کرایه جابجایی مسافر در شبکه حمل»شهرداری شیراز، درخصوص  18/8/85مورخ  718512/85الیحه شماره 

و /6333/85بته شتماره   پس از وصول و ثبت   « (بوس و تاکسیشامل ناوگان اتوبوس، مینی) 85مسافر شیراز در سال 

 بررسی و تصتمی  کمیستیون   ن، حمل و نقل و ترافیک شوراکمیسیون عمراموضوع در دبیرخانه شورا  61/8/85مورخ 

نفر از اعضتا  شتورا     11با حضور  72/3/85شورای اسالمی شهر شیراز مورخ ( علنی )در یکصدوسومین جلسه عادی 

 اصالحی قانون شوراها و با اکثری  آرا  و طی 51مطرح و مستند به ماده 

 :ماده واحده

بتوس و  شتامل ناوگتان اتوبتوس، مینتی    ) 85ونقل مسافر شتیراز در ستال   شبکه حملبا نرخ کرایه جابجایی مسافر در  

 :جدول و با رعای  تباصر ذیل موافق  گردید 8به شرح پیوس  ممهور به مهر شورا شامل ( تاکسی

 .باشدبدون تغییر می 1682بوس نسب  به سال نرخ کرایه نقدی ناوگان اتوبوس و مینی  -1تبصره 

 .ایه در خطوط فیدر محور شمال غرب بدون احتساب ورودی محاسبه خواهد شدنرخ کر  -7تبصره 

های سامانه پرداخت  اککترونیتک،   ریال باب  هزینه 781مبلغ ( نفر سفر)به ازای هر تراکنش پرداخ  کرایه   -6تبصره 

 .گرددبوس و خطوط شبانه سازمان اضافه میبه نرخ کرایه کارتی ناوگان اتوبوس، مینی

درصتد   71ونقتل ممتمول   آهتن و شترکتهای حمتل   سی ، ترمینتال، راه های فعال در فرودگاه، بینرخ تاکسی  -4تبصره 

 .گرددصبح می 3کغای   77:61افزایش از ساع  

ای دریاف  نخواهد شتد  ها از مسافرین کرایهبوسها و مینیدر صورت خرابی دستگاه کارتخوان در اتوبوس -8تبصره 

 .رسانی نمایدستی این موضوع را به نحو مقتضی در داخل ناوگان اطالعو سازمان بای

 را بترای  الزم اقتدامات  85در ستال   باشتد متی مکلت    (ونقتل مستافر  حملسازمان مدیری  ) شیرازشهرداری  -3تبصره 

 .انجام دهد شیرازهای شهر تاکسی پرداخ  کرایه  ی نمودناککترونیک

را حداکثر تا پایان اردیبهم  سال  88الیحه نرخ کرایه جابجایی مسافر در سال شهرداری شیراز مکل  اس   -2تبصره 

 .به شورا ارائه نماید 88

ای بته شتورا ارائته    مقصد را در الیحه جداگانه -شهرداری شیراز مکل  اس  نرخ کرایه خطوط تاکسی مبدأ  -5تبصره 

 ش/.نماید

  موسوي سيدعبدالرزاق

 زشيرا شهر اسالمي شوراي رييس
 :  رونوشت

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

 « رونق توليد »

 تعاکی بسمه


