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 (نقل )اشخاص حقوقیویت ناوگان حملفرم تعهدنامه حسن انجام کار متقاضیِ دریافت پروانه فعال

گردد و به موجب آن اینجانب/اینجانبین قانون مدنی تنظیم می 10نقل بار و مسافر درون شهری و حومه و ماده واین تعهدنامه مستند به آئین نامه مدیریت حمل

................... صادره از ........................ تاریخ تولد ................................ دارای کد ملی آقای/خانم ........................................ فرزند ............................. به شماره شناسنامه .......

........................... صادره از ...................... تاریخ ......... به شماره شناسنامه ........فرزند .... ...........................و آقای/ خانم ...به عنوان مدیرعامل به شماره ........................... 

صاحب/صاحبین امضای شرکت .................................................. به شماره ثبت تولد ......................... دارای کد ملی به شماره ................................... به عنوان 

زیر متعهد و ملزم و نظرات هیئت انضباطی مربوطه در خصوص وسیله نقلیه  ربطهای ذیدستورالعمل مقررات و نسبت به رعایت ضوابط و .................................

 باشم:می

سال ساخت  ............ مدل ................................................ تیپ ..................تم ........................... سیس......نوع وسیله نقلیه ............................ به شماره پالک ...............

. د محور .................... تعداد چرخ ...................... شماره موتور ....................................................نوع سوخت ........................... تعدا.......................... ظرفیت .......................... 

 نقل بار/مسافرونوع سرویس: حمل................................... ( ....................................VINشماره شاسی ........................................................ شماره یکتاری خودرو )

 :باشدملزم به اجرای تعهدات زیر میعلم و اطالع از کلیه قوانین و مقررات مربوطه متعهد و  این شرکت با

 برداری قرار گیرد.نقل بار/مسافر مورد استفاده و بهرهوسیله نقلیه دارای پروانه فعالیت به نام شرکت جهت حملو -1

 تصمیمات هیئت انضباطی را پذیرا باشد. -2

 نماید.و دستورالعمل اجرائی و مقررات و هرگونه ابالغ وزارت کشور و سازمان و مفاد این تعهدنامه را رعایت کلیه مفاد آیین نامه  -3

 وسیله نقلیه دارای پروانه فعالیت برای انجام سرویس به اشخاص فاقد پروانه اشتغال واگذار نگردد. -4

 دار شود.های کشیک اضطراری اعالم شده توسط سازمان و انجام آن توسط رانندگان را عهدهمسئولیت کلیه برنامه -5

ها مد نظر قرار تماعی و عدم نصب لوازم و اشیاء غیرمجاز در وسیله نقلیه برابر دستورالعملنظافت بیرون و داخل وسیله نقلیه و رعایت شئونات اسالمی و اج -6

 دار گردد.گرفته و مسئولیت عملکرد رانندگان را نیز عهده

ی طبق مقررات نشاننسبت به رعایت و نظارت بر کلیه ضوابط حفاظتی و ایمنی درون شهری و حومه و همراه داشتن کلیه تجهیزات ایمنی و کپسول آتش -7

 ز ضوابط اعالم شده خودداری نماید.خارج انقل ومربوطه اقدام نموده و از انجام حمل

 شود.دار میوسط رانندگان را عهدهوسیله نقلیه در محل تعیین شده، اقدام و مسئولیت اجرای صحیح آن تنسبت به نصب برچسب شناسایی  -8

برداری نکرده و توسط مراجع ذیربط بطور موقت تا صدور پروانه فعالیت جدید از وسیله نقلیه مذکور بهرهدر صورت باطل شدن پروانه فعالیت وسیله نقلیه  -9

 آن را در توقفگاه مورد نظر مراجع مذکور و یا سازمان متوقف نماید.

گیرد و از آن محافظت قرار استفاده  مورد نصب و به صورت صحیحدستورالعمل ابالغی وزارت کشور افزاری هوشمند طبق افزاری و سختهای نرمسیستم -10

 .گیردشود و مسئولیت هرگونه سوء استفاده احتمالی در این خصوص را به عهده می

 دار شود.های مصوب را نیز عهدهرا رعایت کرده و مسئولیت عملکرد رانندگان نسبت به رعایت نرخصوب توسط شهرداری یا وزارت کشور های منرخ -11

 ارها و تذکرات پلیس راهور و بازرسین سازمان توجه کافی نمایند.شرکت و رانندگان به اخط -12

یا در صورت مرتکب شدن هرگونه تخلف و بروز خسارت توسط وسیله نقلیه مذکور و عدم پرداخت آن توسط شرکت، براساس ابالغ رأی هیئت انضباطی و  -13

 ، اقدام نماید.ل ضمانت حسن انجام کار سپرده شدهباشد نسبت به برداشت خسارت مزبور از محرأی مراجع دیگر، سازمان مخیر می

شهری دریافت و عوارض مربوطه را پرداخت نمایند. همچنین، نسبت به جابجایی نقل بار سند حمل درونوناوگان باری موظف هستند به ازای انجام هر حمل -14

 بار غیرقانونی و قاچاق اقدام ننماید.

 نماید.تمام خسارات مربوطه را پرداخت می پذیرد و در صورت بروز خسارتاالها را میمسئولیت و تمام عواقب جابجایی بارها و ک -15

 نماید.رداخت میوجوه اعالمی حسب جدول تعرفه خدمات برابر مصوبه شورای اسالمی شهر یا وزارت کشور را به شهرداری پ -16

وسیله نقلیه نقل و پروانه فعالیت واز دارندگان پروانه اشتغال به حمل ، خود و ذینفعان اعمنقص هریک از تعهدات این تعهدنامهدر صورت بروز تخلف یا  -17

ها، ناوگان، رانندگان و شاغلین بخش نسبت به پرداخت جرایم یا تودیع پروانه مطابق دستورالعمل بازرسی و نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات شرکت

 ا مراجع ذیصالح دیگر اقدام نماید.و ی شهرداری طینقل درون شهری و تصمیمات متخذه توسط هیئت انضباوحمل
 

 صاحبین امضای مجاز شرکت مالک وسیله نقلیهنام و نام خانوادگی                                                                        

 امضا، اثر انگشت و تاریخ                                                                                        


