محل

پيك موتوري

الصاق

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

عكس

( خالصه اطالعات پرسنلي )
مشخصات فردي :
نام :

نام پدر :

نام خانوادگي :
/

محل صدور :

تاريخ تولد :

كد ملي :

شماره گواهينامه :

/

شماره شناسنامه :

آخرين مدرك تحصيلي :
محل صدور گواهينامه :

وضعيت تاهل :

مجرد 

متاهل 

تعداد افراد تحت تكفل :

تعداد فرزندان :

پسر :

دختر :

توضيح :

وضعيت نظام وظيفه :
داراي پايان خدمت از نيروي :

مشمول :
و يا داراي معافيت :

به شماره :

به شماره :
بدليل :

وضعيت اشتغال :
رديف

نوع كار

آدرس

به مدت

1
2
3
4

1

مشخصات ضامنين
1ـ اينجانب  .......................نام خانوادگي  ......................نام پدر  ....................شماره شناسنامه .......................
صادره از  .....................متولد  ....................شاغل در ...................

فتوكپي و اصل پروانه كسب معتبر
اصل و فتوكپي كارگزيني  +آخرين فيش حيوقي

نسبت با موتو سوار ........................
آدرس محل سكونت  ...............................................................................................تلفن...............................
آدرس محل كار  .....................................................................................................تلفن...............................
متعهد مي گردم چنانچه از طرف آقاي  ..............................كه بعنوان موتور سوار در پيك ..............................
مشغول بكار هستند هرگونه خيانت و خسارتي كه از ناحيه ايشان بـه هـر شـحق حيييـي يـا حيـوقي و متصـدي
تحت هر عنوان در رابطه با اشتغال ايشان در پيك مذكور وارد گرديد از عهده خسارت وارده عيناً يا قيماً بـه هـر
مبلغ و ميزان تعيني جبران خسارت نمايم و به متصدي پيك اختيار تام مي دهم كه در رابطه بـا ميـزان خسـارت و
سفته

خيانت وارده از محل ضمانت ميـزان خسـارت و خيانـت وارده را كـه از ناحيـه آقـاي ...................................
چك

وارد گرديده را جبران نمايم و مازاد مبلغ خسارت نيز از اموال اينجانب تامين گردد.
ضمانت اينجانب تا زمان خاتمه كار و تسـويه حسـاك كامـل آقـاي  .........................................و فسـ قـرارداد
مذكور از ناحيه متصدي در هر زمان به قوت خود باقي است.

امضاء و اثر انگشت

توجه  :با دستحط ضامن (مطالب فوق را مطالعه نمودم  .تمامي موارد فوق مورد تعهد و قبول اينجانب ميباشد.
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مشخصات ضامنين
2ـ اينجانب  .......................نام خانوادگي  ......................نام پدر  ....................شماره شناسنامه .......................
صادره از  .....................متولد  ....................شاغل در ...................

فتوكپي و اصل پروانه كسب معتبر
اصل و فتوكپي كارگزيني  +آخرين فيش حيوقي

نسبت با موتو سوار .......................................
آدرس محل سكونت  ................................................................................................تلفن..............................
آدرس محل كار  ......................................................................................................تلفن..............................
متعهد مي گردم چنانچـه از طـرف آقـاي  ...........................كـه بعنـوان موتـور سـوار در پيـك ........................
مشغول بكار هستند هرگونه خيانت و خسارتي كه از ناحيه ايشان بـه هـر شـحق حيييـي يـا حيـوقي و متصـدي
تحت هر عنوان در رابطه با اشتغال ايشان در پيك مذكور وارد گرديد از عهده خسارت وارده عيناً يا قيماً بـه هـر
مبلغ و ميزان تعييني جبران خسارت نمايم و به متصدي پيك اختيار تام مي دهم كه در رابطه با ميـزان خسـارت و
سفته

خيانت وارده از محل ضمانت ميزان خسـارت و خيانـت وارده را كـه از ناحيـه آقـاي ....................................
چك

وارد گرديده را جبران نمايم و مازاد مبلغ خسارت نيز از اموال اينجانب تامين گردد.
ضمانت اينجانب تا زمان خاتمه كار و تسويه حساك كامل آقاي  ..............................................و فسـ قـرارداد
مذكور از ناحيه متصدي در هر زمان به قوت خود باقي است.

امضاء و اثر انگشت

توجه  :با دستحط ضامن (مطالب فوق را مطالعه نمودم  .تمامي موارد فوق مورد تعهد و قبول اينجانب ميباشد.
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مشخصات معرف : 1
نام :

نسبت :

نام خانوادگي :

آدرس محل كار :

تلفن :

آدرس محل سكونت :

تلفن :

مشخصات معرف : 2
نام :

نسبت :

نام خانوادگي :

آدرس محل كار :

تلفن :

آدرس محل سكونت :

تلفن :

مشخصات موتورسيكلت :
نوع موتورسيكلت :

مدل :

شماره پالك :

شماره موتور :

شماره بدنه :

رنگ :

وضعيت سكونت :
استيجاري :

مالكيت :
آدرس قبلي :

تلفن :

آدرس فعلي :

تلفن :
ارائه فتوكپي سند مالكيت محل سكونت و يا اجاره نامه محل استيجاري

كروكي محل سكونت :
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بنام خداوند بخشنده و مهربان

قرارداد همكاري
اين قرارداد بين دفتر پيك موتور تلفني ..................................داراي پروانه رسمي شماره..................................
صادره از اتحاديه صنف دفاتر خدمات وانـت تلفنـي و پيـك موتـوري شهرسـتان اصـفهان واحـد صـنفي بـا كـد
بتصـــدي آقـــاي .......................................................بعنـــوان مـــدير مســـطول از يكطـــرف و از طـــرف ديگـــر
آقاي  ......................................................فرزند  ...................................بشماره شناسنامه ................................
صــادره از  ..........................متولــد  ..............................همــراه بــا موتــور ســيكلت .........................................
بشـــماره پـــ ...................................... ..سيســـتم  ..........................................مـــدل ...................................
ساكن .............................................................................................................................................................
........................................................................................................................تلفن .......................................
(بعنوان موتور سوار ) با رعايت قانون منصوك بشرح زير منعيد مي گردد.
ماده يكم  :موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از همكاري در امر خدمات حمـل و نيـل پيـك موتـوري و خـدمات تحصـيلداري و
آنچه كه از سوي دفتر به موتور سوار واگذار مي شود.
ماده دوم :شروع و خاتمه قرارداد
تاري شروع قرارداد از مورخه .................. / ......... /........بوده و تاري خاتمه .................. / ......... /........
1ـ 2ـ موتور سوار مي بايستي خاتمه كار خود را از  11روز قبل كتبا به مديريت دفتر اع.م دارد.
2ـ 2ـ در صورتيكه موتور سوار بدون هماهنگي با مديريت تر .كار نمايد  ،مديريت مي توانـد بـه ازاء هـر روز
تا مبلغ یکصد هزار ریال موتور سوار را جريمه كند.

5

3ـ  2ـ موتور سوار متعهد مي گردد كه چنانچه قبل از خاتمه مدت قرارداد بصورت ناگهاني و بدون اط.ع قبلـي
كتبي محل كار خود را تر .نمود ويا تياضاي فس قرارداد را بدون رضايت متصدي نمود مبلغ  ...............ريال
به عنوان جريمه به دفتر پيك بپردازد .در صورت عدم پرداخت از محل ضمانت ضـامنينش تـامين خواهـد شـد و
مدار .اخذ شده نيز تا زمان تسويه حساك كامل نزد مسطول دفتر باقي مي ماند.
ماده سوم  :تعهدات موتور سوار طرف قرارداد
 1ـ  3ـ موتور سوار ملزم است با معرفي دفتر نسبت به تشكيل پرونده ودريافت كـارت اشـتغال از سـوي اتحاديـه
مربوطه اقدامات الزم را مبذول نمايد.
2ـ  3ـ موتور سوار ملزم به رعايت شطونات اسـ.مي  ،داشـتن اخـ.ق پسـنديده در انجـام خـدمت و حفـ امـوال
مربوط به دفتر مي باشد و همچنين رعايت نظافت شحصي و نظافت محيط كار الزامي ميباشد.
 3ـ  3ـ مسطوليت موتورسوار در حين انجام خدمات تابع قانون امين بوده و ملزم به انجام آن ميباشد.
 4ـ  3ـ نصب با .متحدالشكل و حف شرايط حيوقي و كيفي آن در حيطه مسطوليت موتور سوار ميباشد.
 5ـ  3ـ داشتن وسايل و ملزومات حمل و نيل از قبيل تركبند ،كش ،خورجين و  ...براي موتور سوار الزامي است.
6ـ 3ـ نظم در ساعات رفت و آمد و حضور در محل طبق دستور العمل دفتر بوده و غيبـت و تـاخير بـدون اطـ.ع
جزو تحلف موتور سوار محسوك مي گردد كه براساس آئين نامه تحلفات مدير مسطول با ايشان برخورد خواهد شد.

 3-7ـ موتور سوار پس از دريافت قبض و قبول حمل ،با بررسي و مشاهده كامل كم و كيف محموله موظف بـه
حف س.مت و امانتداري در كميت و كيفيت محموله بوده و رسيد بار را مي بايستي به دفتر تحويل نمايد.
 8ـ  3ـ هرگونه حادثه اي كه منجر به خسـارت محمولـه گـردد موتـور سـوار موظـف بـه جبـران خسـارت وارده
خواهد بود در غير اينصورت از محل ضمانت ضامنين دريافت مي گردد.
 9ـ  3ـ حمل محموله غير قانوني و غير شرعي مجاز نبوده و در صورت حمل و ايجاد مشكل جوابگويي در كليـه
مراجع انتظامي و قضايي بعهده موتور سوار خواهد بود.
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11ـ  3ـ موتور سوار موظف مي باشد از فرستنده پس از رويت كامل محموله با ذكـر مشحصـات آن رسـيد اخـذ
نموده و در زمان تحويل به گيرنده همان محموله را عيناً تحويل و رسيد دريافت نمايد.
 11ـ  3ـ موتور سوار به هيچ عنوان حق اع.م شماره همراه و يا شماره ديگري از خود به مشتريان و يـا مشـتركين
و صاحبين كاال ندارد.
12ـ  3ـ رعايت قوانين رانندگي ،اجراي احكام اجتماعي و انجام آئيننامه حيوقي خدمات پيك الزامايست.
13ـ  3ـ موتور سوار حق دخل و تصرف و يا تغيير كرايه مندرج در قبض را بدون اط.ع دفتر ندارد.
14ـ  3ـ در صورت خاتمه همكاري به هر دليل موتور سوار موظف به تحويل با .و كارت شناسايي خـود بـه متصـدي
دفتر ميباشد.

15ـ  3ـ موتور سوار موظف است كليه موارد ايمني را رعايت نموده و ملزم به استفاده از ك.ه كاسكت ميباشـد
و در صورت بروز هرگونه حادثه جاني و يا مالي دفتر هيچگونه مسطوليتي در قبال پرداخت خسـارت و يـا مـوارد
ديگر نحواهد داشت.
16ـ  3ـ موتور سوار موظف است كليه كرايه دريافتي تحت هر عنوان (انعام ،تأخيري ،برگشت ،اضـافه بـار و)....
را به دفتر اع.م نمايد .در صورت عدم اع.م وي به دفتر  ،به عنوان تحلف محسوك ميگردد.
17ـ  3ـ موتور سوار متعهد ميگردد هنگام سرويس دهي و حضور در دفتر كارت شناسايي و گواهينامه خـود را همـراه
داشته باشد.

18ـ  3ـ موتور سوار موظف به تحويل قبض دفتر به مشتريان و مشتركين مي باشد.
19ـ  3ـ موتور سوار موظف به حفـ وسـايل تحـويلي از جملـه (بـا ، .كـارت شناسـايي و  )...مـي باشـد و در
صورت بروز هرگونه اشكال مي بايستي جبران خسارت نمايد.
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ماده چهارم  :تعيين نرخ كرايه راننده و حق پورسانت دفتر
1ـ  4ـ تعيين نرخ كرايه براساس تعرفه رسمي و يا مصوك از سوي مراجع ذيربط بوده و يا تعرفـه متعـارف تعيـين
شده دردفتر كه هر دو مورد تاييد و قبول موتور سوار مي باشد.
2ـ  4ـ مبلغ حق پورسانت دفتر از موتور سوار  ./52درصد از كرايه دريافتي است.
ماده پنجم  :مقررات گوناگون
1ـ  5ـ هرگونه دستور العمـل از سـوي مراجـع قـانوني و ذيربط(اتحاديـه  ،اداره امـاكن و  ....مـورد قبـول طـرفين
قرارداد بوده و الزم االجرا است.
2ـ  5ـ طرفين قرارداد موظف به رعايت حف منافع و احترام به حرمت شحصيتي يكديكر مي باشند.
 3ـ  5ـ اتحاذ سياست تشويق و تنبيه از دستور العملهاي مدير مسطول مي باشد.
 4ـ  5ـ هرگونه اشكال در حمل و نيل بايستي به اط.ع دفتررسيده و با هماهنگي مدير مسطول رفع مشكل شود.
 5ـ  5ـ چنانچه موتور سوار خ.ف قرارداد و يا شطونات اس.مي و يا قوانين جاري كشور رفتار نمايد متصـدي در
رد و منع موتور سوار محتار است و ميتوانـد بصـورت يكجانبـه قـرارداد را قبـل از اتمـام آن فسـ نمايـد و كليـه
خسارت وارده را از موتور سوار اخذ نمايد.
 6ـ  5ـ اين قرارداد هيچگونه رابطه اسـتحدامي بـراي موتـور سـوار نداشـته و تـابع قـانون كـار نميگـردد و دفتـر
ميتواند قرارداد را به صورت يكطرفه فس نمايد.
ماده ششم  :ضمانت حقوقي موتور سوار در قبال قرارداد
1ـ 6ـ يك فيره چك  /سفته با مشحصاتي كه در صفحه  3درج شده جهت ضمانت قرارداد از سوي موتور سوار
به مدير مسطول تحويل گرديد.
2ـ 6ـ اسناد تحويلي در حكم ضمانت تعهدات موتور سوار در قبـال قـوانين مربـوط بـه دفتـر پيـك و محمولـه از
سوي صاحبين كاال را دارد و در صورتيكه از طرف موتور سوار خسارت و يـا خيـانتي مشـاهده گـردد و موتـور
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سوار از جبران آن امتناع ورزد مدير مسطول اختيار دارد موتور سيكلت مذكور را جلب و ضبط نموده و از محـل
اسناد ضمانتي ضامنين و يا موتور سوار به اختيار متصدي جهت جبران خسارت و يا خيانت استفاده نمايد.
3ـ  6ـ اسناد ضمانتي نزد مدير مسطول يكماه پس از تسويه حساك كامل به موتور سوار مسترد خواهد شد.
4ـ  6ـ چنانچه از ناحيه موتور سوار هرگونه خسارت و يا خيانتي نسبت به صاحبين كاال و متصدي و عـدم تسـويه
حساك از ناحيه موتور سوار با متصدي دفتر پيك صورت پذيرد كه منجر بـه طـرح دعـوي در مراجـع قضـايي و
شوراي حل اخت.ف و هرگونه مرجع رسيدگي شود تمامي هزينه هاي رسيدگي از جمله هزينه دادرسي ـ حـق
الوكاله وكيل و هزينه هاي كارشناسي و كليه خسارات دادرسي از موتور سوار اخذ مي گردد.
ماده هفتم :
تمديد تاري قرارداد در ستون توضيحات قيد مي گردد و قرارداد با شرايط مذكور در همـين قـرارداد بـا توافـق
متصدي و موتور سوار تمديد مي گردد.
توضيحات :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
اين قرارداد در  7ماده و با هماهنگي اتحاديه مربوطه و توافق طرفين و با توضيحات تنظيم و آگاهي و مطالعه و
در كمال صحت و س.مت عيل و جسم به امضاء طرفين رسيد .و اساس همكاري موتور سوار با متصدي دفتر بر
صداقت و سوگند به خداوند متعال بوده و بدين جهت متعهد ميگردد در تمامي موارد هيچگونه خيانتي نسبت
به يكديگر نكنند.

مهر و امضاء متصدي دفتر

امضاء و اثر انگشت موتور سوار
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