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 اتحاديه ماشين سازوفلزتراش پرديس

 نظربه اينکه اينجانب                    فرزند            بشماره شناسنامه                صادره از               متولد          
به آدرس :                                                                   سته    دررپروانه کسب متقاضی                     

 پالک ثبتی :                ميباشم متعهد ميگردم :
باتوجه به اينکه تاکنون موفق به ارائه پايان کار و يا موافقت شهرداری مبنی بر بالمانع بودن صدورپروانه کسب  – ١

نگرديدم ، لذا بدينوسيله متعهد وملتزم ميگردم که چنانچه پس ازصدورپروانه به هردليل اينجانب قادربه برای محل مزبور
ارائه مدارک فوق(پايان کاريا موافقت کتبی شهرداری ) نگرديدم وشهرداری ويا هرشخص ثالثی اعم ازمالک وغيره 

ً اينجا معترض فعاليت واتحاديه حق دارد نسبت به توقف صدورپروانه و  پاسخگوبوده نب درمحل مزبورگردد اينجانب راسا
ياحتی درصورت صدورنسبت به ابطال پروانه کسب صادره بدون اينکه اينجانب حق هيچگونه اعتراض وادعائی داشته 

ً باشم اقدام نمايد ودرهرحال مسئوليت پاسخگويی به هرگونه ادعا واعتراضی دررابطه با محل مزبور تحت هرعنوان را  سا
                                                                                                         بعهده اينجانب ميباشد .متوجه و

باتوجه به اينکه ملک اينجانب باستناد سند عادی شماره             مورخ               فاقد صورت مجلس تفکيکی  – ٢
ميباشد ، لذا اينجانب متعهد وملتزم ميگردم که چنانچه هرفرد اعم ازحقيقی وحقوقی و به ويژه تمام و يا احدی ازمالکين 

دورپروانه کسب برای محلی مزبورگردند اينجانب راساً ودرتمام مراحل مشاعی معترض فعاليت ، احداث و يا بطورکلی ص
وموارد پاسخگو بوده واتحاديه بدون اينکه مسئوليتی نسبت به پاسخگويی به اعتراضات احتمالی افراد ومالکين مشاعی 

نه کسب اقدام داشته باشد حق دارد به تشخيص خود نسبت به توقف صدور پروانه و درصورت صدورنسبت به ابطال پروا
نمايد و اينجانب مجدداً تاکيد می نمايم که حق هرگونه ادعا واعتراضی را دررابطه با اقدام اتحاديه وسايرسازمانهای مرتبط 

                                                                              ف ازاينجانب سلب و ساقط ميباشد                 با صن
آئين نامه اجرائی  ٣ماده  ٢لذا حسب تبصره ذيل بند  باتوجه به اينکه اسنادابرازی اينجانب بصورت عادی ميباشد – ٣

ق . ن .ص ضمن پذيرش مسئوليت حقوقی ناشی ازآن چنانچه هرگونه ادعا و اعتراض اشخاص ثالث  ١٢تبصره يک ماده 
ومندرجات آن صورت پذيرد اينجانب چه ازجهت طرح ادعای  تعرضی به مفاد نسبت به اصالت مدارک و اسناد مزبور ويا

ً مسئوليتی متوجه اتحاديه درخصوص صدورپروانه کسب احتمالی جزايی ويا حقوقی  ً پاسخگو بوده مطلقا راسا
                                                                                                    .        وياديگراقدامات نخواهد بود 

     
 

هی دفترخانه             امضاء واثرانگشت :                                                                          گوا  

تعهد پايان کار ، سند مشاعی و 
 اسناد عادی


