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 قی(حقو)اشخاص  برداری شرکتبهرهپروانه  افتیدر یِحسن انجام کار متقاض یتعهدنامه محضر فرم
 

قانون مدني تنظيم  10اين تعهد نامه  مستند به آئين نامه مديريت حمل و نقل بار درون شهري و حومه و در قالب مفاد ماده 
 ..........شماره شناسنامه .......................... صادره از ............... فرزند ................... به............اينجانب و به تبع آن  گرددو تائيد مي
................................ به عنوان مديرعامل شركت ................................... به شماره شمارهبهملي ................. داراي كد تاريخ تولد

ثبت ............................... متعهد و ملزم مي گردم نسبت به رعايت ضوابط و مقررات و دستورالعمل هاي ذيربط و نظرات هيئت 
مديريت مركزي  در سامانه ين شدهعباربر معرفي شده و سرويس ت ، رانندگان و اماكنهنقلي وسايلانضباطي مربوطه در خصوص 

 ه شرح ذيل اقدام گردد:ب( utcms.ir) ايحمل و نقل درون شهري و حومه
 نقل بار درون شااهري و حومه مورد اسااتفاده و وصاارفاج تهت حمل نقليه باربر داراي پروانه فعاليت بنام شااركت وسااايل .1

 برداري قرار گيرد. بهره
 تصميمات هيئت انضباطي را پذيرا باشد.  .2
 هاي مندرج در پروانه فعاليت وسيله نقليه باربر را ارائه دهد. صرفا سرويس .3
 نامه و دستورالعمل اترائي و مقررات و هرگونه ابالغ سازمان و مفاد اين تعهدنامه را رعايت نمايد. كليه مفاد آيين .4
سيله نقليه باربر دا  .5 شتغال به حمل    و شخاص فاقد پروانه ا سرويس به ا بار معتبر واگذار  نقلوراي پروانه فعاليت براي انجام 

 نگردد.  
 دار شود. هاي كشيك اضطراري اعالم شده توسط سازمان و انجام آن توسط رانندگان را عهدهمسئوليت كليه برنامه .6
سايل نظافت بيرون و داخل  .7 شئونات   و شياء غير مجاز در      نقليه باربر و رعايت  صب لوازم و ا سالمي و اتتماعي و عدم ن ا

 دار مي گردد.ها مد نظر قرار گرفته و مسئوليت عملكرد رانندگان را نيز عهدهنقليه باربر برابر دستورالعمل وسايل
نسبت به رعايت و نظارت بركليه ضوابط حفاظتي و ايمني بار درون شهري و حومه و همراه داشتن كليه تجهيزات ايمني      .8

و مهاربندي بار و كپسااول آتن نشاااني و بسااتن بارها طبا مقررات مربوطه اقدام نموده و از تابجا نمودن بار خارج از  
 داري نمايد. داعالم شده خو ضوابط

نقليه  وسايل ودن رانندگان به استفاده از لباس فرم در هنگام ارائه سرويس و نصب پالك كد شناسايي       نسبت به ملزم نم  .9
 باربر به طوري كه در معرض ديدگان همگان باشد، اقدام و مسئوليت اتراي آن توسط رانندگان را عهده دار مي شود.

يربط بطور موقت، تا صدور پروانه فعاليت تديد از  نقليه باربر توسط مراتع ذ  وسايل در صورت باطل شدن پروانه فعاليت    .10
 را در توقفگاه مورد نظر مراتع مذكور و يا سازمان متوقف نمايد.  هانقليه باربر مذكور بهره برداري نكرده و آن وسايل

سئوليت   .11 ستورالعمل هاي ابالغي  م ستم هاي كنترل هوشمند حمل و نقل بار        محافظت و  طبا د سي ستفاده درست از  ا
 توسط رانندگان و هرگونه سوء استفاده احتمالي در اين خصوص را به عهده مي گيرد. شهري رون د

 نرخ هاي مصوب را رعايت كرده و مسئوليت عملكرد رانندگان نسبت به رعايت نرخ هاي مصوب را نيز عهده دار شود.  .12
 كافي نمايند. شركت و رانندگان به اخطارها و تذكرات پليس راهور و بازرسين سازمان توته  .13



بر و عدم پرداخت آن توسط شركت،  نقليه مذكور  وسايلدر صورت مرتكب شدن هر گونه تخلف و بروز خسارت توسط     .14
ضباطي و يا رأي مراتع ديگر،    ساس ابالغ راي هيئت ان سبت     ا شد، ن سارت مزبور از     به سازمان مخير مي با شت خ بردا
 محل ضمانت حسن انجام كار سپرده شده، اقدام نمايد. 

سبت به واريز وتوه اعالمي )حسب تدول تعرفه خدمات( به عنوان هزينه خدمات صدور پروانه     .15 به حمل و  برداريبهرهن
 ازمان، اقدام نمايم.نقل و همچنين هزينه خدمات ماهيانه برابر مصوبه شوراي اسالمي شهر به حساب تعيين شده س

در صورت بروز تخلف يا نقص هريك از تعهدات اين تعهدنامه، خود و ذينفعان اعم از دارندگان پروانه اشتغال به حمل و    .16
نقل و پروانه فعاليت وسااايل نقليه، نساابت به پرداخت ترائم يا توديع پروانه مطابا دسااتورالعمل بازرسااي و نظارت بر  

ها، ناوگان، رانندگان و شاااغلين بخن حمل و نقل درون شااهري و تصااميمات تخلفات شااركتعملكرد و رساايدگي به 
 متخذه توسط هيئت انضباطي شهرداري و يا مراتع ذيصالح ديگر اقدام نمايد.
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