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 اشتغالپروانه  افتیدر یِحسن انجام کار متقاضتعهدنامه فرم 
 

گردد و به قانون مدني تنظيم و تائيد مي 10نقل بار درون شهري و حومه و در قالب مفاد ماده وبه آئين نامه مديريت  حمل نامه  مستند اين تعهد
 ............................... صادره از ........شماره شناسنامه ................ به..فرزند ....................... مشهور به .............. .........................اينجانب .....تبع آن 

............. به شماره ............................... صادره .......داراي گواهينامه رانندگي پايه ...................... .........شمارهبهملي كدداراي ....... ............. تاريخ تولد
.............................. تلفن .............................................................................از .......................... به آدرس .....................................................................

 گردم:متعهد و ملزم ميشهري و حومه ونقل بار درون............................... متقاضي اخذ پروانه اشتغال به حمل
  از سوي سازمان/ معاونت/هاي صادر شده شهري و حومه، دستورالعمل  ونقل بار دروننامه و دستورالعمل اجرايي مربوط به حمل مفاد آيينكليه  -1

 مديريت بار و آن شركت و نيز مفاد اين تعهدنامه را به شرح ذيل رعايت نموده و از آن تخلف ننمايم.
 ونقل باراشتغال به حمل انجام خدمت در مدت و محدوده تعيين شده در پروانه -2
 قرار ندهم. ديگراندر اختيار را ونقل بار متعلق به خود پروانه اشتغال به حمل -3
ونقل شییهري از سییامانه مديريت مركزي حملدرونشییهري و حومه كه فاقد پروانه فعاليت ناوگان نقليه باربر درونرانندگي نکردن با وسییيله -4

 شهري و حومه است.درون
 بط مربوطه.از مقررات و ضوا ونقل بار و جابجا نکردن بار با شرايطي خارجايمني و حفاظتي حملنقليه فاقد تجهيزات رانندگي نکردن با وسيله -5
سالمي و اجتماعي و مرتکب   -6 شئونات ا شتغال به حمل  رعايت كردن  شدن به جرم در هنگام رانندگي با پروانه ا نقليه تعيين  ونقل بار و با وسيله ن

 . شهري و حومهونقل درونشده در سامانه مديريت مركزي حمل
 .  هاي مصوب اعالم شدهشهري و حومه و نرخدرونونقل بار رعايت كردن مقررات مربوط به حمل -7
 .  ونقل بار مشخص از طرف شركت تحت پوششهمراه داشتن مجوز حمل درون شهري يا مجوز حمل -8
هاي هوشمند مديريت ناوگان كه توسط سازمان/ معاونت/ مديريت بار شهرداري به شركت مربوطه ابالغ      استفاده مناسب و درست از سيستم      -9

 .گرددمي
 هاي صادر شده.دهي بر اساس دستورالعملنقليه و استفاده از لباس فرم هنگام سرويسنظافت نمودن بيرون و درون وسيله -10
نقليه در محل اعالم شییده توسییط سییازمان/ معاونت/ مديريت بار نصییب پالک كدشییناسییايي راننده داراي پروانه اشییتغالل در داخل وسییيله -11

 شهرداري.
 .نمودن كامل به اخطارها و تذكرات بازرسين مربوطهتوجه   -12 

   .شهري و حومه فاقد معاينه فني ادوارينقليه باربر دروناستفاده نکردن از وسيله -13
 كاال  ونقل ونقل كاال و قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل      توجه به مفاد قانون تجارت و قوانين مجازات عاملين متخلف در امر حمل         -14

 .و ديگر قوانين مرتبط
سب جدول هزينه خدماتل ريال ب  -15 شتغال  مبلغ  ح صدور پروانه ا سيله نقليه و همچنين هزينه خدمات ماهيانه   برابر   ه عنوان هزينه خدمات  و

 پرداخت نمايم.  /معاونت/ مديريت بار شهرداريمصوبه شوراي اسالمي شهرل به حساب تعيين شده سازمان
                مصوبات هيئت انضباطي مرتبط با عملکرد خود در شركت مربوطه را پذيرا باشم.                                                                       -16

    
     

                                                           
 متقاضي اخذ پروانه اشتغالنام و نام خانوادگي 

 امضاء                                                                                                                    


