اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی تهران
* تعهدنـامـه اسناد عادی *

تاریخ:

اینجانب نام  ...........................................نام خانوادگی  ..............................................................فرزند  ..........................................دارنده شماره شناسنامه

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

متقاضی پروانه کسب واحد صنفی بنشانی

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

صادره از

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

بشماره ملی

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

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

ضمن اقرار به

اصالت وصحت قرارداد ومدارک ابرازی به اتحادیه صنف ورزشی متعهد می شوم کلیه مسئولیت های جزائی و
حقوقی احتمالی ناشی از فساد قرارداد یا عدم انطباق آن با مکان (ملکی یا اجاره ای)مورد تقاضا و موازین قانون
مدنی و قانون مالک و مستاجر مصوب سال های  56و  76را به هر عنوان و در هر زمینه متقبل بوده و در مراجع
قانونی و محاکم صالحه پاسخگوی ضمان-خسارات و مجازات ها وپیامدهای مرتبط بر آن و هرگونه دعاوی
احتمالی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی باشم و بدینوسیله تأیید می نمایم که اتحادیه صنف لوازم
ورزشی تهران به حکم ضوابط مقرر در قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط مجاز و مختار به ابطال پروانه
کسب صادره می باشد.
همچنین اقرار می نمایم که واحد مذکور قبالً دارای پروانه کسب نبوده در غیر اینصورت آثار و تبعات حقوقی و
کیفری اظهارات خالف خود و سوء استفاده های احتمالی از پروانه کسب صادر را متقبل می شوم.
بدینوسیله در اجرای ماده  26قانون نظام صنفی متعهد می شوم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست
نسبت به تهیه مدارک و جوابیه استعالم های انجام شده اقدام نمایم و پس از انقضای مدت یاد شده و در صورت
عدم اخذ پروانه کسب هیچگونه ادعائی نسبت به استرداد مدارک و مبالغ پرداختی نخواهم داشت.

محل گواهی دفترخانه اسناد رسمی
نام و نام خانوادگی:
امضاء
اثر انگشت

تاریخ:

رضایت نامه
شریک
اتحادیه صنف لوازم ورزشی تهران
اینجانب  ...................................فرزند ..................بشماره شناسنامه  ....................................بشماره ملی  ......................................صادره از .......................تااریخ صادور
.........................محاال تولااد  ....................تاااریخ تولااد ........................مجاارد

متاهاال

تعااداد افااراد تحاات تکفاال ....................وضااعیت نظااام

وظیفه ........................................دین ....................گروه خونی .............سطح تحصیالت ........................احد از شرکاء سند اجاره نامه رسمی  /مالکیت قطعی  /اجاره
نامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادی
مااور.................... .راجااع بااه واحااد کساابی بااه نشااانی ......................................................................................................................:پااالک آباای.........................پالک
ثبتی....................................بدینوسیله رضایت و موافقت کامل خود را با صدور پروانه کساب دائام (پانا سااله) از تااریخ .......................................جهات شا ل
 ..............................................................بناااام شاااریک خاااااود آقاااای  /خانم.....................................فرزند.....................شاااماره شناسنامه........................صاااادره
از ..............................................بشماره ملی.......................................متولد....................اعالم می نم ایم و ایشان اختیار دارد با مراجعه به اتحادیه صنف لوازم ورزشی
جواز مربوطه را بنام خود دریافت نماید.این اعالم رضایت صرفاً جهت صدور یا تمدید پروانه کسب معتبر بوده و سایر حقوق ملحوظ در قرارداد ارائه شده به
عنوان شرکت مدنی نسبت به قدرالسهم مشخص شده کماکان متعلق به شخص اینجانب میباشد/.
تلفن همراه شریک:
تلفن محل سکونت شریک:

محل گواهی امضاء دفترخانه اسناد رسمی:

نام و نام خانوادگی:
تاریخ:
امضاء

*این فرم بهمراه یک قطعه عکس  3*4و کپی کارت ملی و کپی صفحات شناسنامه شریک/شرکا تحویل اتحادیه گردد.

رضایت نامه
مالک
اتحادیه صنف لوازم ورزشی تهران

اینجاناااااب  ...........................................فرزناااااد ...............................بشاااااماره شناسااااانامه  .................کاااااد ملااااای .............................................صاااااادره
از........................متولاااااااااااد...........................مالک ملاااااااااااک باااااااااااه پاااااااااااالک ثبتااااااااااای................... .........................باااااااااااه
نشانی.................... ............................................................................................................................پالک آبی......................بدینوسیله رضایت و موافقت کامال خاود را باا
صاادور پرواناااه کساااب جهااات شاا ل .....................................................................بناااام مساااتاجر خاااااود آقاااای  /خاااانم.........................................................
فرزند .....................................شماره شناسنامه...................................

کد ملی ...................................................صادره از......................متولد.............................اعالم

می نمایم و ا یشان اختیار دارد با مراجعه به اتحادیه صنف لوازم ورزشی جواز مربوطه را بنام خود دریافت نماید.این اعالم رضایت صرفاً جهت صدور /تمدید

پروانه کسب دائم(تاریخ اعتبار از زمان صدور پنا سال می باشد) معتبر بوده و هیچگونه ارزش قانونی دیگری

ندارد.

همچنین متعهد میشوم پس از فسخ قرارداد اجاره با مستاجر پروانه کسب صادره از سوی اتحادیـه لـوازم
ورزشی را از مستاجر خود اخذ وتحویل اتحادیه نمایم وچنانچه مستاجر بدهی حق عضویت معوقه ای بـه
اتحادیه داشته باشد نسبت به تسویه حساب آن اقدام نمایم/.

نام و نام خانوادگی مالک:
محل گواهی امضاء دفترخانه اسناد رسمی:

امضاء

بسمه تعالی

فروشندگان لوازم ورزشی تهران
موضوع تبصره  3ماده  18آئین نامه ضوابط الزم برای صدور پروانه مصوبه هیئت عالی نظارت

شماره :
تاریااخ:

((فــرم قرارداد مباشـرت))
صاحب پروانه کسب  :شخص حقیقی
نام ...........................................نام خانوادگي .............................................نام پدر .......................شماره شناسنامه ...................................
محل صدور .....................تاريخ تولد ........................داراي پروانه كسب شماره .......................................تاريخ صدور............................
در رسته شغلي .................................................................................................صادره از اتحاديه صنف لوازم ورزشي تهران مي باشم.
مشخصات واحد صنفی :
نشاني واحد صنفي  ...............................................................................................................................................پالك آبي..........................
پالك ثبتي .....................................شماره تلفن ......................................................كد پستي ...............................................................
:
نوع شغل  ...........................................اينجانب با مشخصات فوق ضمن موافقت با تعهدات مباشر قبول مي نمايم كه
مسئوليتهاي تفويض شده به مباشر رافع مسـئوليتهاي اينجانب نخواهد بود ضـمناً متعهد ميگـردم كليه مقررات قانوني
بويژه قانون نظام صنفي را رعايت نمايم .

تاریخ:
امضاء و اثر انگشت صاحب پروانه

مشخصات مباشـر

اینجانب نام .......................................نام خانوادگی .......................................نام پدر................شماره شناسنامه .....................................
محل صدور .................تاریخ صدور  .........................محل تولد  ..................تاریخ تولد ....................کد ملی .........................................
گروه خونی ..........مجرد

متاهل

تعداد افراد تحت تکفل  .......میزان تحصیالت  .................دین .............مذهاب ..................

نشانی محل سکونت .........................................................................................................................................................................................
اینجانب با مشخصات فوق موافقت وقبول دارم که درمورد مباشرت ید اینجانب ید امانی است ومشمول کلیه مسئولیتهای
مدنی شخص امین می باشم ومتعهدم میگردم کلیه مقررات قانونی بویژه قانون نظام صنفی را رعایت نمایم.
تلفن همراه مباشر:
تاریخ:

تلفن محل سکونت مباشر:
نظریه ریاست اتحادیه:

امضاء و اثرانگشت مباشر

مدارك مورد نیاز صدور کارت مباشرت :

 -1فتوكپي شناسنامه از تمام صفحات

(یک سری)

 -2فتوكپي پایان خدمت پشت و رو

(یک سری)

 2 -3قطعه عكس 3*4
 -4فتوکپی کارت ملی پشت و رو

(یک سری)

 -5شركت در كالس آموزش صنفي الزامي است.
 -6مبلغ  1.000.000ریال بابت صدور كارت مباشرت

امضاء و مهر ریاست اتحادیه

