
 اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران 

 ق.ن.ص 81ماده آیین نامه  7ماده  2تعهد نامه تبصره 

 
به شماره شناسنامه  .....................................................: فرزند ............................................................اینجانب: 

متصدی واحد   .......................................: متولد...................................................................: کدملی..........................................................
پالک   ...........................پالک آبی ............................................................. ................................................................................................................... :صنفی به نشانی

آگاهی کامل از مقررات ملتزم میگردم از تاریخ و بدینوسیله ضمن اطالع   .............................................ثبتی: 
یکماه نسبت به تکمیل مدارک و احراز تمامی شرایط مربوط  امضای این تعهد نامه حداکثر به مدت

قانون فوق الذکر و تسلیم آن به اتحادیه  12ماده  1به صدور پروانه کسب به موجب آیین نامه بند 
در زمان تعهد شده فوق الذکر اقدام نمایم در غیر این صورت متعهد و ملزم به عدم هرگونه فعالیت 

شه و حرف مشمول قانون نظام صنفی در محل یاد شده تا صدور و صنفی و اشتغال به کسب و پی
می باشد  در صورت عدم ایفای عهد اینجانب ، اتحادیه مجاز. بنابراین اخذ پروانه کسب خواهم بود

همان قانون نسبت به پلمپ و جلوگیری  27ی و در اجرای ماده فو اختیار دارد برابر قانون نظام صن
قدام الزم را از طریق نیروی ور بدون اطالع اخطار و ابالغ دیگری ااز فعالیت واحد کسبی مذک

هیچگونه ادعا و اعتراضی در هیچ موردی حتی در  انتظامی معمول نماید و در این خصوص
پاسخگوی  "خصوص خسارات ناشی از پلمپ و تعطیلی واحد موصوف نخواهم داشت و شخصا

وقی در کلیه مراجع و سازمانها خواهم شرکای واحد کسبی همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حق
   بود. 

 اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران

 در خصوص سند عادی  محضری تعهد نامه 

از صادره ............................................ :ش.شناسنامه ...................................... :فرزند ............................................................اینجانب: 
  .........................................................................................................................................................................ساکن ....................................................

دارای حق قانونی نسبت  .............................................................اد مدارک ضمیمه شامل: به استن .....................................شغل:
به شش دانگ یک باب مغازه واقع 

متر مربع  ..........................:....به مساحت..............................................................................................................................................................در
از اتحادیه  ........................................................................................................................تقاضای صدور پروانه کسب در رسته 

ارم و با علم به اینکه دریافت پروانه درا صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران 
کسب مذکور از اتحادیه هیچگونه حقی را از نظر مالکیت و اعیان برای اینجانب و نیز هیچگونه تعهد 

ه مسئولیتی را برای اتحادیه به وجود نخواهد آورد و با سوگند به خداوند متعال متعهد می گردم کو 
ه و مدعی نداشته و در مراجع قضایی طرح دعوی نشده عدوانی نبودمغازه مورد نظر به صورت تصرف 

ب مشخص و معلوم گردد کلیه حقوق نروانه کسب کذب اظهارات اینجاپچنانچه پس از صدور  ،است
می تواند  هموجود اینجانب نسبت به پروانه کسب صادره ساقط گردیده و اتحادیه مربوطو متصوره 

داد و ارقراز مسئولیتهای جزائی و حقوقی احتمالی ناشی  "ضمنا .نسبت به ابطال آن اقدام نماید "راسا
عدم انطباق آن با موازین قانونی را می پذیرم و در این خصوص اتحادیه هیچگونه مسئولیتی نخواهد 

 داشت . 

 گواهی امضاء توسط دفترخانه اسناد رسمی 

 نام و نام خانوادگی 

 تاریخ 

 محل امضاء
 


