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بند  )١(موضوع تبصره ذیل ردیف  تعھدنامه صدور پروانه کسب اشخاص حقوقی
 قانون نظام صنفی ) ١٢(ماده  از آیين نامه اجرایی)٣(ماده  )الف(

 

 

شـــماره شناســـنامه   .........................فرزنـــد ...... ....................................... اینجانـــب
صـــادره از  ..............................کـــد ملـــی  ...... ................متولـــد .. ............................
ـــل ........................ ـــدیر عام ـــوان م ـــه عن ـــدیره  ب ـــأت م ـــا احـــد از اعضـــای ھي  شـــرکتو ی

ــه شــماره دارای شناســه ملــی ............ .................................................................. ب
 به نشانی محل کسبی مـورد تقاضـای صـدور پروانـه کسـب. ..........................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع در  ..............................................................................واق
..... ...........فعلی پالک آبی . ......................پالک آبی قبلی  .......................................

 ســـاکن .............. تلفـــن...................... .........در رســـته شـــغلی..................کدپســـتی
............................................................................................................................

و یـا  منفعـتاسناد مالکيت عين و  که با ارایه........................ تلفن ھمراه.................... ...
صلح نامـه، ھبـه، قـرارداد مشـارکت، مبايعـه نامـه و يـا قـرارداد ھـاي منافع اعم از اجاره نامه، 

درخواسـت صـدور پروانـه کسـب موقـت و یـا دائـم از اتحادیـه  قـانون مـدني) ١٠(وضوع مـاده م
ــنف ــحت و .................................................ص ــال ص ــميرانات را دارم در کم ــتان ش شھرس

سالمت عقل و روان عالماً و عامداً ضـمن اقـرار بـه اصـالت وصـحت مـدارک ابـرازی بـه اتحادیـه 
گردم کليه مسئوليت ھـای جزایـی و حقـوقی و خسـارات احتمـالی ناشـی از فسـاد متعھد مي

یا عدم انطباق این مدارک با محل مورد تقاضـای صـدور پروانـه  و مدارک ارایه شده به ھر عنوان
کسب و یا ھرگونه ادعـای احتمـالی اشـخاص حقيقـی یـا حقـوقی را نسـبت بـه صـدور پروانـه 

حل مورد تقاضـای صـدور پروانـه کسـب بـه عنـوان مالـک یـا کسب و یا مدارک ارایه شده و یا م
حق سرقفلی و یا حق کسـب و  از قبيل منفعت و یا منافعمالکين مشاع اعم از مالکيت عين و 

پيشه تجارت و یا حقوق صنفی و یا ھر نوع مسئوليت حقوقی دیگر مـرتبط بـا ایـن تعھدنامـه را 
کم صالحه پاسخگوی پيامدھای مترتب بـر آن و شخصاًپذیرا بوده و رأساً در مراجع قانونی و محا
یـا حقـوقی بـه ھـر عنـوان باشـم و پـس از  یھرگونه دعاوی احتمالی از سوی اشخاص حقيق

ی در مراجـع قضـایی مدارک ابرازصدور و اخذ پروانه کسب در صورت ابطال و یا بطالن ھر یک از 
و یا اعالم اسقاط ھریک از شرایط و ضـوابط فـردی صـاحب پروانـه کسـب و یـا شـرایط و ضـوابط 
مکانی محل دارای پروانه کسب از سوی مراجع و یا سازمانھا و یا ادارات و یا نھادھا ویا ارگانھا 

اصـناف ویـا ت بـر و یا شھرداریھا و یا اتحادیه ھای صنفی و یا اتاق اصناف و یـا کميسـيون نظـار
غيـر دولتـی کـه شـمول ایـن تعھدنامـه بـر آنھـا  یا نھادھای عمـومیسایر دستگاھھای دولتی 

مزبور مجاز بـه  یا حقوقی مستلزم ذکر یا تصریح نام است اتحادیه بنابه اعالم اشخاص حقيقی
ابطال پروانه کسب صادره بوده و ھيچ گونه مسئوليتی را تحت ھـيچ عنـوان بـر عھـده اتحادیـه 
ندانسته و نميدانم و ھيچگونه ادعا و شـکایتی از اتحادیـه در ایـن خصـوص نداشـته و نخـواھم 

قـانون   )٣٠(مـاده ) ھ(و بنـد  )٢٧(و مـاده ) ٥(مـاده  )٢(داشت و نسبت به اجرای مفاد تبصره 
نظـام صـنفی و  تعطيل محـل کسـب طبـق مقـررات قـانون نظام صنفی و ابطال پروانه کسب و

ون نظـارت و جلـوگيری از ادامـه فعاليـت صـنفی اینجانـب در محـل مـذکور اعالم آن بـه کميسـي
قانون نظام صنفی ھيچگونه ادعا و اعتراضی ندارم و با اطالع کامل از مراتـب ) ٢٧(مطابق ماده 
ضمن قبول کليه موارد مذکور حق ھرگونه ادعا و اعتراضی را نيز از خـود  این سندفوق، با امضاء

 .سلب و ساقط مينمایم
 :محل امضاء متعھد و اثر انگشت                             :تاریخ                :          انوادگی متعھدخنام و نام 

 
 

 .تکميل و امضاء گردید..........................................خانم/ این تعھدنامه درحضور اینجانب توسط آقای
 :امضاءکاربر                      ........................:تاریخ  ......................................:.نام و نام خانوادگی

 
 


