
هاي موقتهارك مورد نیاز جهت گرومدفهرست. 1

سواري شهرستان شیرازهیات دوچرخه
سواريهاي دوچرخهکار گروه امور گروه

سواري:مدارك مورد نیاز جهت صدور مجوز فعالیت موقت دوچرخهفهرست
.دو نسخه اساسنامه گروه (امضاء شده توسط کلیه اعضاء هیات موسس و همه صفحات)- 1
.سواري شهرستان (فرم درخواست)هیات دوچرخهتاییدیه- 2
.2طبق مشخصات ذکرشده در فرم شماره سر برگ رسمی گروه- 3
.3طبق مشخصات ذکرشده در فرم شماره گروهآرمنمونه - 4
.2فرم شماره مهر گروه با توجه به مشخصات مهر ذکر شده در - 5
.نمونه نقش مهر گروه- 6
.)8شماره (فرمهمراه کپی شناسنامه، کپی کارت ملیه کامل باسامی هیات مدیره با مشخصات فهرستتکمیل - 7
پشت نویسی 3*4همراه یک قطعه عکس ه نفر) ب7نفر و حداکثر 3اسامی هیات موسس (حداقل فهرستتکمیل - 8

.)6(فرم شماره وضعیت نظام وظیفهشده و کپی کارت ملی و کپی شناسنامه و 
.)7، فرم شماره نفر12امل (حداقل اسامی اعضاي گروه با مشخصات کفهرستتکمیل - 9

).9(فرم شماره اصل و کپی قرارداد یا معرفی نامه همکاري مربی با گروه و کپی و اصل گواهینامه مربی مذکور-10
0110140662000ریال به حساب سیببا به شماره (دو میلیون)2000000اصل فیش بانکی واریزي به مبلغ -11

سواري شیرازهیات دوچرخهه حافظیه شیراز بنام بانک ملی شعب
.نامه از حراست تربیت بدنی (بعد از تحویل مدارك)معرفی-12
.11طبق مشخصات ذکرشده در فرم شماره نمونه کارت عضویت-13
).10(فرم شماره تکمیل فرم درخواست-14
.ايدکمهA4پوشه دلقی -15



سواريهاي تشکیل گروه دوچرخه. راهنماي تکمیل فرم2

سواري موقتهاي تشکیل گروه دوچرخهي تکمیل فرمراهنما
(یکساله)

سواري دوچرخهتاهیباشد که این قوانین توسط تلزم قوانین و مقررات خاص خود میسواري مسمقدمه: گروه دوچرخه
داوم و اعث تمقررات عالوه بر انسجام و ایجاد هماهنگی بگردد. مجموعه این قوانین ومیتنظیم و ابالغ ،تهیهشیراز

گردد.پایداري گروه نیز می
سواري (موقت)مراحل تشکیل گروه دوچرخه

شیرازسواري شهرستانها از هیات دوچرخهیافت مجموعه مدارك فرمدر
باشند باید داراي کارت بیمه ورزشی معتبر سواريدوچرخهخواهند عضو گروه تذکر مهم: تمامی افرادي که می

باشند.
الزم بذکر است که اسامی همه .نفر را داشته باشد12داقلحفرم بایستی اطالعاتتکمیل فرم اعضاء: این

گردد و در خاتمه بایستی تمامی فرم ثبت میاعضاء گروه اعم از هیات مدیره، هیات موسس و بقیه در این
اعضاء در جلو اسم خود در محل مربوطه امضاء نمایند. 

دهند.نوان تشکیل میهمه اعضاي آن را باهاي بانوان ** گروه
 تکمیل فرم هیات مدیره: اسامی افراد هیات مدیره به همراه مسئولیت آنها و دیگر اطالعات مربوطه بایستی

تکمیل گردد. الزم به توضیح است مسئول کمیته فنی گروه در هیات مدیره همان مربی معرفی شده بوده و 
م هیات مدیره در نظر گرفته شود. اعضاي هیات مدیره یک نفر نیز بایستی بعنوان نماینده هیات موسس در فر

گردند.برابر فصل ششم اساسنامه تعریف می
:نفر بایستی باشد. چنانچه افراد هیات موسس 7تا3تعداد افراد هیات موسس بین تکمیل فرم هیات موسس

هیات موسس بایستی بنابراین اعضاء،گردداعضاء صادر میچون مجوز جهت سه نفر،بیش از سه نفر بودند
بصورت کتبی و امضاء شده اسامی سه نفر اصلی را مشخص و اعالم کنند. همه اعضاء هیات موسس فتوکپی 

3*4به همراه یک قطعه عکس ،(ویژه آقایان)وضعیت نظام وظیفه، فتوکپی پی کارت ملیکشناسنامه، فتو
سال 18موسس نبایستی کمتر از ت موسس کنند. افراد هیاتاضمیمه فرم هیپشت نویسی شده بایستی 

باشند.
 همراه کپی برابر با اصل شده مدرك مربیگري و ه ) برابر فرم مربوطه ب3معرفی یک نفر مربی (حداقل درجه

کپی کارت ملی.
.تکمیل دو نسخه اساسنامه و امضاء تمام صفحات آن توسط هیات موسس
:ی گروه که  یکی در مقطع دو نمونه از سر برگ رسمتهیه نمونه سربرگ رسمی گروهA4 و دیگري در مقطع

A5بعد بعنوان برگ رسمی مکاتبات مورد استفاده قرار گیرد و تهیه شده و داراي مشخصات زیر باشد و من
بایستی بعنوان نمونه سر برگ ضمیمه مجموعه مدارك گروه گردد.

گروه در آرمدر سمت راست و زسواري شهرستان شیراشماره ثبت در هیات دوچرخهداراي مشخصات سربرگ:
محل، زمان (ایام هفته) و ساعت . در ضمن در پایین برگه گروه مربوطه در آن مشخص باشدکه نام وسط

گردد.تایپ میپست الکترونیکنشانیپستی و نشانیتشکیل جلسات گروه و همچنین 
:گردد و داراي داف گروه تعریف میاستاي اسم و اهگروه بوده و در رآرممهر گروه دربر گیرنده مهر گروه

نام با نام دیگر گردد نبایستی غیر متعارف و همجهت گروه انتخاب میباشد. نامی که مشخصه سال تاسیس می



شهرستان شیراز لذا قبل از تعیین نام گروه از مسئولین هیات باشد.شهرستانسواريدوچرخههاي گروه
ذکر ،. چنانچه گروه متعلق به بانوان استوف انگلیسی باید پرهیز گردددن حراستعالم گردد. در ضمن از بکار بر

شود و براي ه سال) در زیر مهر گروه آورده میسیس گروه (بأگروه الزامیست. تاریخ تکلمه بانوان در پایان نام 
گردد.شهرستان شیراز استعالم میثبت سال تاسیس از هیات 

اء بایستی داراي مشخصاتی که در نمونه کارت عضویت (مجموعه کارت عضویت جهت اعض:نمونه کارت عضویت
باشد.مدارك) آورده شده باشد. کارت عضویت حتما داراي مشخصات تاریخ صدور و مدت اعتبار می

:ریال و به حساب سیبا شعبه حافظیه (دومیلیون)2000000در حال حاضر به مبلغ اصل فیش واریزي
سواري شیراز (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی)  ضمیمه پرونده هبنام هیات دوچرخ0110140662000

گردد.
 تکمیل فرم ویژه درخواست: که در آن سه نفر اعضاء اصلی هیات موسس و یک نفر از آنها بعنوان سرپرست

، مهر و امضاء شمارهشیرازتوسط هیات شهرستان ،گروه و پیگیري کننده ثبت گروه مشخص و معرفی گردیده
) توسط اداره ورزش و شهرستان شیرازجوانان ورزش و اداره بهگردد و اقدامات بعدي (معرفی سرپرستمی

گردد.شهرستان شیراز انجام میجوانان 
تماس بگیرید.آقاي زینالی 09173818202شماره تلفندر صورت داشتن هرگونه ابهام و سوال می توانید با 



هایی از اساسنامهش. موارد مهم در بخ3

سواري شهرستان شیرازهیات دوچرخه
سواريهاي دوچرخهکار گروه امور گروه

هایی از اساسنامهدر بخشموارد مهم
یین نام از هیات استعالم گردد.تعلذا قبل از ،سواري دیگر باشدهاي دوچرخهنام گروه انتخاب شده نباید هم نام گروه:1فصل اول: ماده 

و در "شهرستان شیرازسواري هیات دوچرخه"شد و در آن ذکر نام باسواريدوچرخهگروه نشان دهنده اهداف در راستاي فعالیت آرم: 2ماده 
سواري شهرستان شیراز) قید دوچرخهسیس در زیر نام گروه (بعد از استعالم از هیاتأتاریخ تیس گروه الزامیست. پایین آن نام گروه و سال تاس

گردد.می
این موضوع بایستی در مورد مهر و سربرگ گروه نیز رعایت گردد.

بعنوان مثال:
سواري .............................. (*)گروه دوچرخه

13تاسیس ......
.چنانچه گروه ویژه بانوان باشد ذکر کلمه بانوان الزامیست
گردد.مشخص میهرستان شیراز ري شاسوگروه پس از استعالم هیات دوچرخهثبت تاریخ تاسیس: 3ماده 
باشد.ل این بخش از اساسنامه الزامی میتکمی:4ماده 

:رمافصل چه
نفر از هیات 3فقط ها با ذکر اسامیباشد. با توجه به اینکه مجوز گروهنفر می7نفر و حداکثر 3س حداقل ت موسا: تعداد اعضاء هی8ماده 

ت موسس که مشخص انفر تشکیل دهند، در غیر اینصورت داشتن صورت جلسه هی3را گردد، لذا بهتر است هیات موسسموسس صادر می
باشد.، الزامی میات اصلی) در مجوز فعالیت گروه ذکر شودرنفرشان (نف3شود از هیات موسس کدام 

فصل ششم:
توان با توجه به نیاز ت. در صورت لزوم میشخص گردیده اسنفر که با ذکر مسئولیت در اساسنامه م5: اعضاء هیات مدیره گروه حداقل 13ماده 

باشد.ن و الصاق به اساسنامه الزامی میبخش داشتن شرح وظایف آمسئولیت آن اضافه کرد که در اینبه نفرات
فصل دوازدهم:

ویژه گروههاي تحت پوشش سازمانها و تشکالت دولتی
ج شود.در اساسنامه در14و 13، 12: فقط یکی از موارد تبصره 25ماده 



. مسیر گردش کار اخذ مجوز گروه موقت4

سواري (یکساله)مسیر گردش اخذ پروانه فعالیت موقت گروه دوچرخه

سواري شهرستان شیرازهاي دوچرخهکارگروه امور گروه

نفر هیئت 3ها و تایید مدارك و مشخص نمودن تکمیل فرم
موسس و سرپرست گروه مورد تایید هیئت شهرستان

اشد، هیئت سرپرست گروه را چنانچه جواب مثبت و قطعی ب
ها جهت صدور مجوز معرفی می نماید.به کارگروه امور گروه

چنانچه فرد مورد نظر (سرپرست گروه) مورد تایید هیئت 
دوچرخه سواري شهرستان شیراز باشد به اداره ورزش و 

معاونت امور ورزش) معرفی می گردد.-جوانان (حراست



اعضاي هیات موسسفهرست. 6

شیرازسواري شهرستان هیات دوچرخه
سواريهاي دوچرخهکارگروه امور گروه

سواري:نام گروه دوچرخهفرم اعضاي هیات موسس          
تاریخ تولد نام پدرنام و نام خانوادگیردیف

(روز و ماه و 
سال)

شماره 
شناسنامه

شماره همراه کد ملی
تماس

شمار کارت 
بیمه ورزشی 

سال جاري

تعداد دوره 
هاي آموزشی

سابقه 
دوچرخه 

سواري

امضاءشغل 

1

2

3

4

5

6

7



گروهاعضاي فهرست. 7
سواري:فرم اعضاي گروه دوچرخهسواري          دوچرخههاي کارگروه امور گروهسواري شهرستان شیراز                   هیات دوچرخه

تاریخ تولد (روز و نام پدرنام و نام خانوادگیردیف
ماه و سال)

شمار کارت بیمه شماره تلفن تماسکد ملیشماره شناسنامه
ورزشی سال جاري

تعداد دوره هاي 
آموزشی

سابقه دوچرخه 
سواري

امضاءشغل 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



اعضاي هیات مدیرهفهرست. 8

سواري شهرستان شیرازهیات دوچرخه
سواريهاي دوچرخهکارگروه امور گروه

سواري:نام گروه دوچرخهمدیرهفرم اعضاي هیات 
تاریخ تولد (روز و نام پدرنام و نام خانوادگیردیف

ماه و سال)

مار کارت بیمه ششماره تلفن تماسکد ملیشماره شناسنامه

ورزشی 

سمت در هیات 

مدیره

امضاءشغل 

1

2

3

4

5

6

7



افتخاري-گروها. فرم قرارداد همکاري مربی ب9

سواري شهرستان شیرازهیات دوچرخه
سواريدوچرخههاي کار گروه امور گروه

معرفی نامه همکاري مربی با گروه

که اینجانب ................................... داراي کد ملی شماره ................................. با شماره همراه رمادبدین وسیله اعالم می

.................. متولد .......................... داراي مدرك مربیگري ............................... و شماره شناسنامه .................... صادره از ....

...............................سواريروه دوچرخه................................ درجه به شماره .......................... مورخ ............................ با توجه به نیاز گ

نظارت، آموزش .................. در امور فنی،با گروه مذکور از تاریخ ............................. لغایت .............................. به مدت ....حاضر گردیدم

و همراهی در برنامه ها همکاري نمایم.

موادي از قرارداد:
باشد.تمدید قرارداد همکاري منوط به توافق طرفین می- 1
باشد. ورت بروز هرگونه اختالف نظر در خصوص همکاري مربی با گروه نظر هیات شهرستان شیراز اخطاب میدر ص- 2
این قرار داد در دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظیم شده است.- 3

تاریخ و امضاء سرپرست گروه                                                    تاریخ و امضاء مربی

سواري شهرستان شیرازمهر و امضاء هیات دوچرخه
......................تاریخ:



. فرم ویژه درخواست صدور پرونده فعالیت موقت10

سواري شهرستان شیرازهیات دوچرخه
سواريدوچرخههاي کار گروه امور گروه

سواري شهرستان شیرازهیات دوچرخه-1
ت موسس، ا........................................... اعضاي هی- 3........................................... - 2........................................ ...-1بان انبدین وسیله اینج

وه و انونی تاسیس گرسواري و ضمن رعایت کلیه مقررات و شرایط قهاي دوچرخهبا علم و آگاهی کامل از شرایط تاسیس گروه
سواري کلیه عواقب پیش آمده از هر گونه حادثه و اتفاق ناشی از عدم رعایت اصول و قوائد دوچرخه هاي دوچرخهاجراي برنامه

نمایم لذا خواهشمند ......................... را میسواري ..................رفته و تقاضاي تشکیل گروه دوچرخهسواري، ایمنی و انسانی را پذی
در مورد صدور پروانه فعالیت موقت (یکساله) جهت این گروه اقدام الزم را مبذول فرمایید.است

در ضمن مدارك مشروحه ذیل شامل:
ت موسس، اصل فیش مبلغ واریزي، سربرگ رسمی گروه، مهر گروه، اهیفهرستت مدیره، اهیفهرستاعضاء، فهرستاساسنامه، 

گردد.ا گروه ایفاد میقرارداد همکاري بکپی مدرك مربی و فرم 
گردد.سرپرست گروه جهت پیگیري معرفی میت موسس و اخانم / آقاي ........................................... بعنوان نماینده هیضمناً

خانم/ آقاي ...........................................   امضاء و اثر انگشت- 1

..............................   امضاء و اثر انگشتخانم/ آقاي .............- 2

خانم/ آقاي ...........................................   امضاء و اثر انگشت- 3

سواري شهرستان شیرازهاي در دوچرخهکارگروه امور گروه- 2
ت موسس و سرپرست بهمراه مدارك ذیل شامل:انماینده هیضمن معرفی آقاي/خانم .......................................... بعنوان
گروه، نمونه نقش مهر گروه، فهرست اسامی اعضاي گروه بطور کامل آرمدو نسخه اساسنامه گروه، سربرگ رسمی گروه، نمونه 

3(حداقل اسامی اعضاي هیات مدیره با مشخصات کامل بهمراه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و اسامی اعضاي هیات موسس 
3*4و به پیوست یک قطعه عکس وضعیت نظام وظیفههمراه فتوکپی کارت ملی، فتوکپی شناسنامه و ه نفر) ب7نفر و حداکثر 

پشت نویس شده، تصویر گواهینامه یک نفر از مربیان گروه (همراه یک نسخه قرارداد یا معرفی نامه همکاري مربی مذبور) اصل 
سواري شیراز به نام دوچرخهریال به حساب جام بانک ملی شعبه حافظیه(دومیلیون) 2000000اریزي به مبلغ فیش بانکی و

شهرستان شیراز و دیگر مدارك ذکر شده آنها خواهشمند است در مورد صدور پروانه فعالیت موقت جهت این گروه بنام گروه 
مایید............................................. اقدام الزم را مبذول فر

سواري شهرستان شیرازهخرئیس هیات دوچر: ...................................................                                        شماره
مهر و امضاء...................................................         تاریخ:



سواري شهرستان شیرازدوچرخهریاست محترم هیات - 3
..... مورد تایید این کارگروه سواري .....................................ساند، اسناد و مدارك گروه دوچرخهربا سالم و احترام به استحضار می

ها:باشد. لذا خواهشمند است نسبت به صدور پروانه فعالیت موقت بنام هیات موسس آقایان / خانممی
...............................................

...............................................

...............................................
جهت گروه مذکور دستور الزم را مبذول فرمایید.

...شماره .............................. تاریخ ..........................
سواري شهرستان شیرازهاي دوچرخهکارگروه امور گروه

ءامضا
تاریخ:

سواري شهرستان شیرازهاي در دوچرخهکارگروه امور گروه- 4
، لذا شدهتأیید........... سواري ..............................روانه فعالیت یکساله گروه دوچرخهپصدور رساند با سالم و احترام به استحضار می

شروع فعالیت گروه مذکور برابر آنچه در پروانه صادره ذکر شده زیر نظر هیات شهرستان شیراز بالمانع است.
گردد.وشت پروانه فعالیت گروه ایفاد میدر ضمن رون
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نمونه کارت عضویت: (روي کارت)

هیات گروه دوچرخه سواري شهرستان شیراز.......      شماره: .................

عکسجايسواري ..............گروه دوچرخهتاریخ صدور: ........................  

کارت عضویت

..... تاریخ ........................................:........... کد ملی........................:.... نام پدر......................نام و نام خانوادگی: ..................................

........................     :ی..... گروه خون.....................:تولد

ضاء سرپرست گروهسواري و اممهر گروه دوچرخهمحل سواري شهرستان شیراز         محل مهر هیات دوچرخه

(پشت کارت)

موارد و تذکرهاي ضروري:

باشد.یک سال میمدت اعتبار کارت: از تاریخ صدور به مدت 

نشانی گروه:

تلفن سرپرست گروه:

تلفن ضروري صاحب کارت:

رمایند.واري همکاري و مساعدت الزم مبذول فسود با دارنده کارت در امر دوچرخهاز مامورین انتظامی، منابع ، محیط زیست، امداد و هالل احمر تقاضا می ش

6*8اندازه کارت: 
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)موقت(هاي متقاضی تمدید مجوز یکسالهگروه
ارائه مجموعه مداركتکمیل و،نظر گرفته شده اقدام به درخواستماه در3ها بایستی قبل از اتمام حداکثراین دسته از گروه

سیس شناخته شده و فعالیت أمطابق موارد مندرج در شرایط زیر بنماید. در غیر این صورت بعنوان گروه تازه تشکال)بدون ا(
.قبلی بعنوان سابقه در نظر گرفته نخواهد شد

د دام به درخواست تمدیاق)ه ماهه حداکثري در نظر گرفته شدهچنانچه گروه قبل از پایان یافتن مجوز یکساله (بدون سالف)
:باشدها بشرح زیر میمجموعه مدارك در خواستی از این گروه، مجوز نماید

،ارائه اخرین لیست اعضاء-1
،ارائه اخرین لیست هیات مدیره-2
،باشدیراز که مورد تایید هیات ش(A4)ارائه فعالیت سال گذشته گروه در سربرگ رسمی گروه-3
،و قرارداد همکارياضر به همکاريکپی مدرك مربی همکار و یا ح-4
)،گرددتکمیل میشیرازها در هیات (این فرم درزمان تحویل فرمتکمیل فرم تمدید مجوز-5
،اصل مجوز قبلی- 6
امداد و نجات و هالل احمر طی یک سال گذشته و ارائه کپی این علم تمرین، ،سواري، تغذیهدوچرخههاي مرتبط با طی نمودن آموزش-7

نصفکیدات مکرر بر امر اموزش توسط فدراسیون حداقل جهت أشده در مجوز قبلی و تنامه و موارد ذکرامضاء تعهدبهمدارك با توجه
.اعضاء

نها به عنوان اعضاء آجهت تمامی اعضاء که لیست )(مطابق فرمت تائید شدهشهرستان شیرازارائه کارت شناسائی مورد تائید هیات -8
،گروه ذکر شده

.هاي اجرا شده (مجوز گرفته شده) در سایت هیاتامهثبت گزارش برن-9
0110140662000ریال بعنوان حق ثبت یکساله گروه به حساب سیبا بانک ملی بشماره (یک میلیون) 1000000پرداخت مبلغ -10

.ها بعنوان سابقه در نظر گرفته خواهد شدفعالیت قبلی این گروهپرداخت در کلیه شعب استان فارس)قابل(

، ماهه در نظر گرفته شده اقدام به ارائه کامل مجموعه مدارك خواسته شده نماید3چنانچه گروه در مدت زمان حداکثري ب)
ریال بعنوان حق ثبت یکساله بحساب (یک میلیون و پانصد هزار) 1500000میبایستی مبلغ )9تا1من رعایت موارد بند الف (ض

.فوق الذکر واریز نماید

ها ین دسته از گروه، اماهه در نظر گرفته شده اقدام به ارائه مجموعه مدارك نماید3وه بعد از پایان حداکثري چنانچه گرج)
2000000نمایند و میبایستی مبلغ سیس ارائه میأمجموع مدارك نیز همانند گروه تازه تسیس بوده وأبعنوان گروه تازه ت

.ها بعنوان سابقه در نظر گرفته نخواهد شدد. فعالیت گذشته این نوع گروهبعنوان ثبت گروه پرداخت نماینریال(دومیلیون) 

.باشدمنظور از ارائه مجموعه مدارك مجموعه مدارك کامل و بدون نقص می:تذکر ضروري

سواريدوچرخههاي گروهکار گروه امور
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ساله5هاي متقاضی اخذ مجوز گروه

ساله 5توانند در صورت داشتن شرایط زیر اقدام به درخواست صدور مجوز بعد از فعالیت موفق یکساله میسواريدوچرخههاي گروه
.نمایند

دوچرخه هاي گذشته گروه مطابق با قوانین و مقررات هیات شهرستان و استان و ادارات ورزش و جوانان و فدراسیون تمامی فعالیت-1
.اسالمی ایران باشدجمهوري سواري

.ن بر طبق تاریخ ثبت شده در مجوزآداشتن مجوز فعالیت یکساله (موقت) و عدم پایان یافتن فعالیت قانونی -2
اً بایستی عضو گروه باشد.نفر مربی که یکی از مربیان الزامبکار گیري دو -3
)یک نفر مربی معرفی شده غیر عضوحداکثربغیر از(شدهاعضاء معرفی نفر بعنوان اعضاء گروه معرفی گردند.20حداقل تعداد -4

.باشنددیگرينبایستی عضو هیچ گروه
این مدارك باید .باشندسواريدوچرخههاي مرتبط با ورزش موزشآاعضاء گروه داراي مدرك گواهی دوره (هفتاد درصد)%70حداقل -5

.ارائه کپی مدارك الزامی استنرا تائید کند.آیا شده باشد وصادر)هیات دوچرخه سواري شهرستان شیراز(توسط مرجع رسمی
.شیرازنامه کتبی و رسمی از هیات شهرستان- 6
.A4ارائه لیست عملکرد یک سال گذشته در سر برگ رسمی گروه در قطع-7
.نها از سایت اخذ شده است در سایت هیاتآی که مجوز یهاثبت همه گزارش برنامه-8
.وز موقتفتوکپی مج-9

.)و مطابق با فرمت تعریف شده باشدشهرستان شیراز(کارت ارائه شده بایستی مورد تائید هیات ارائه کارت شناسائی تمامی اعضاء-10
.سواري شهرستان شیرازهیات دوچرخهارائه اصل و کپی فیش وجه واریزي مصوب به حساب -11
تمامی موارد ) ماه حداکثري3(بدون احتساب قبل از اتمام مجوز یکساله.)اشکالارك تکمیل شده (بدون نقص و ارائه مجموعه مد-12

.بایستی فقط توسط سرپرست گروه تا حصول نتیجه پیگیري گردد

.باشدمیسواري شهرستان شیرازهیات دوچرخهوري است که مرجع صدور مجوز فعالیت پنج ساله آالزم به یاد
تماس حاصل "سواريدوچرخههاي گروهامور"مسئول کار گروه آقاي زینالی09173818202جهت کسب اطالعات بیشتربا شماره 

.فرمائید

سواريدوچرخههاي کار گروه امور گروه


