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 : امضاء                                 نام و نام خانوادگی :                                                                                                                                                                

 

 

  متعهد 

 نام : نام خانوادگی: شماره ملی : نام پدر :

:تاریخ تولد شماره شناسنامه : محل صدور شناسنامه: شماره همراه :  

 کد پستی :

 کد پستی :

شماره تلفن:             نشانی واحد صنفی :                                                                                                         

شماره تلفن:      نشانی محل سکونت :                                                                                                              

     پروانه کسب وتمدیدصدور نحوهآیین نامه اجرایی اصالحیه  1ماده  3ذیل بند  موضوع تبصره )موضوع تعهد : پذیرش مسئولیت حقوقی وعواقب ناشی از ارائه  اسناد عادی 

 شرایط ومتون حقوقی

 

 (4/11/1334مصوب  ق . ن . ص  11)موضوع ماده یی نحوه صدورو تمدید پروانه کسب آیین نامه اجرا 3ماده  1در اجرای مفاد تبصره ذیل بند 

 به        .....................................................................پروانه کسب دررسته دریافت  متقاضیبامشخصات صدراالشاره،   ...  ........................................................................................... خانم / آقا :اینجانب

 ....................................  :کد پستی          ...................پالک  :          ...........................................................................................................................................................................................................................................خیابان  -مشهد آدرس :  )واحد صنفی (

متعهد میگردم که کلیه مسئولیت های جزایی مشهد،  ..................  ......................................................................... اتحادیه صنف ضمن اقرار به اصالت وصحت مدارک ابرازی به 

ه پاسخگوی پیامدهای پذیرا بوده و شخصاً در مراجع قانونی ومحاکم صالح وحقوقی ناشی از عدم انطباق مدارک ارائه شده با مکان مورد تقاضا را 

اره اج :ازجمله ) ،هریک از مدارک مورد ارائه بطالن اعالم، ورتصم و درـاشـوی اشخاص حقیقی وحقوقی بسهرگونه دعاوی احتمالی از مرتبط برآن و

به ابطال پروانه کسب خواهدبود و اینجانب ضمن سلب هرگونه اعتراض  مخیر در مراجع قضایی؛ اتحادیه  (خط، مبایعه نامه ، قراردادمشارکت و ...

عهده دار تماماً  ، را هـات مطروحپیرامون موضوع در سهل انگاریبه اشخاص حقیقی و حقوقی و ادعائی از خود ؛ کلیه خسارت های وارده احتمالی 

 . خواهم بود

انون تکالیف مقرر فردصنفی، مستند به قاقرار می نمایم که ضمن رعایت کامل، درسالمت  ،اهتمام الزم ازمفاد این تعهدنامهاینجانب با بدیهی است 

د می یبا اثر امضاء و انگشت تأیاز آن را واقب ناشی ع ورا بصورت جامع مورد توجه و تفهیم خویش قرارداده های مربوطه  و آیین نامهنظام صنفی 

 0نمایم 

 

 اثر انگشت :                                        امضاء                                  نام و نام خانوادگی :                                                                  تاریخ تنظیم :         

 


