
 باسمه تعالی

 

 ری و توزیع مرسوالتاطالعیه فراخوان خدمات جمع آو

 قابل توجه دفاتر پیشخوان ، اشخاص حقیقی یا حقوقی 

 

یا حقوقی نسبت به جذب نماینده  با عقد قرارداد با اشخاص حقیقی  با توجه به گسترش سامانه جامع خرده بار ، این مجموعه در نظر دارد

 در جهت ارائه خدمات جمع آوری و توزیع اقدام نماید

 مرسوالت توزیعی و همچنین جمع آوری مرسوالت پیرو قرارداد با سایر خدمات دهندگان این حوزه و یا ارگان ها می باشد و نسبت به شهر

  برای نماینده به همراه خواهد داشت. و درآمد مالی مناسبی را محل ارائه سرویس ، ترافیک قابل قبول

 است.به دلیل رعایت اسرار تجاری شرکت ، در این فرخوان و قبل از عقد قرارداد با نماینده ، نامی از طرفین قرارداد یا ارگان ها برده نشده 

 شرح وظیفه:

 جمع آوری : –الف 

نظر از دفاتر پیشخوان اقدام نموده و آنها را به محل اعالم نماینده می بایست روزانه نسبت به جمع آوری اسناد و مرسوالت مورد  .1

 شده تحویل نماید

 تحویل و تحول مرسوله مطابق با اپلیکیشن ارائه شده به نماینده خواهد بود.و چگونگی کلیه مراحل  .2

 ماید.نماینده موظف است نسبت به اسکن و ثبت بارکد مرسوله از طریق اپلیکیش و مطابق با دستورالعمل اقدام ن .3

 توزیع : –ب 

نماینده می بایست مرسوالتی که روزانه به ایشان در محل مشخص تحویل داده می شود را در همان روز توزیع  نموده و نسبت  .4

 مطابق با دستورالعمل اعالمی اقدام نماید.و یا وجه مرسوالت پس کرایه ، به دریافت رسید توزیع 

 تجهیزات مورد نیاز:

حمل مرسوالت جمع آوری و توزیع موضوع جهت  )بستگی به حجم مرسوالت( ر سیکلت یا اتومبیلیک دستگاه موتوحداقل  .5

 فراخوان در محدوده شهری 

 درآمد مالی :

 و در مذاکرات فی مابین اعالم خواهد شد.با شهر بوده با توجه نوع سرویس ، درآمد این بخش مناسب  .6

 حسن انجام کار :ضمانت 

 جمع آوری خدماتجهت ارائه به عنوان ضمانت حسن انجام کار  یک میلیارد ریال )یکصد میلیون تومان(اخذ سفته معادل   .7

جهت ارائه به عنوان ضمانت حسن انجام کار  یک میلیارد و پانصد میلیون ریال )یکصد و پنجاه میلیون تومان(اخذ سفته معادل   .8

 توزیع خدمات



 سایر شرایط : 

بایستی در ملکیت شخص بوده و یا با عقد قرارداد با مالک وسیله نقلیه ، در اختیار نماینده شده موتور سیکلت یا اتومبیل اعالم  .9

 باشد.

 ارائه شده بر روی وسیله نصب شود.استاندارد در صورت استفاده از موتور سیکلت ، می بایست باکس  .10

 ی بایست شرایط ذیل را دارا باشد:راکب موتور سیکلت یا اتومبیل م .11

o حسن شهرت و برخورد مناسب با تحویل دهندگان یا تحویل گیرندگان کاال 

o گواهینامه رانندگی معتبر وسیله نقلیه 

o عدم اعتیاد 

o عدم سوء پیشینه 

o مطابق با استاندارد ارائه شده رعایت استاندارد اعالمی در پوشش لباس 

o رعایت سایر استانداردهای انضباطی 

o داشتن گوشی هوشمند اندروید و توانایی کار با اپلیکیشن 

 

یا واتساپ  dpt@epishkhan.ir این خدمت می بایست فرم درخواست ذیل را تکمیل نموده و از طریق ایمیل  متقاضیان

 ارسال نمایند 09998860000

مرسوالت جمع آوری و توزیع حداقل یک نماینده و حداکثر دو نماینده برای هر شهر انتخاب با توجه به محدوده هر شهر و میزان 

 خواهد شد.
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 هو الرزاق

 درخواست نمایندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدارک مورد نیاز :

 درخواست کننده تصویر کارت ملی ، صفحه اول شناسنامه  -

 به عقد قرارداد حقوقیتصویر مدارک شرکت در صورت تمایل  -

 تصویر کارت وسیله نقلیه ، کارت ملی و گواهینامه راکب وسیله نقلیه -

 تصویر بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه -

 ر گونه اعتراضی را در صورت عدم انتخاب نخواهد داشت.حق ه اب نماینده مختار بوده و متقاضی این مجموعه در انتخاب یا عدم انتخ

 درخواست نمایندگی جمع آوری و توزیع مرسوالت با شرایط ذکر شده را دارم. فوق اینجانب با مشخصات

 نام و نام خانوادگی 

 تاریخ و امضاء

 حقوقی   مشخصات درخواست کننده :   حقیقی 

 کد دفتر :    نام خانوادگی :     نام :

 تاریخ تولد:     میزان تحصیالت : 

 نام شرکت )در صورت حقوقی بودن(:

 واتساپ:   تلفن همراه :   شهر :    استان:

 آدرس :

 وسیله نقلیه :مشخصات 

    سال ساخت :مدل و               :  تعداد  موتورسیکلت   - 1

 متعلق به شخص دیگری است)قرارداد همکاری دارم(  متعلق به خودم است 

 

 : نوع اتومبیل ذکر شودنوع اتومبیل )سواری ، وانت و ...(   اتومبیل   - 2

 متعلق به شخص دیگری است)قرارداد همکاری دارم(  متعلق به خودم است   سال ساخت :مدل و 

 


