بسمه تعالی
(الزم است این تعهد نامه در سربرگ دفترخانه گواهی گردد)

فزم تؼْذًبهِ هذیزػبهل ،اػضبی ّیئت هذیزُ ٍ پزسٌل اهتیبس آٍر :
ایٌجبًت .................................................فزسًذ  ....................................ثِ شوبرُ هلی  .......................گَاّی هی ًوبین
کِ ثب اعالع کبهل اس قَاًیي ،هقزرات ،آئیي ًبهِ ّب ٍ دستَرالؼولْبی تشخیض طالحیت پیوبًکبراى ثؼٌَاى یکی اس
ػَاهل تشخیض طالحیت شزکت ............................................در فزآیٌذ رتجِ ثٌذی شزکت ثب سوت
.................................
حضَر داشتِ ٍ طحت ٍ اطبلت هذارک الظبقی در سبهبًِ ٍ هذارک فیشیکی ارائِ شذُ را تبییذ ًوَدُ ٍ اس تؼْذات
ًبشی اس دریبفت گَاّیٌبهِ تشخیض طالحیت ،خظَطبً  " :هذت اػتجبر گَاّیٌبهِ طالحیت "  " ،ػذم آساد سبسی
ًبم ایٌجبًت پس اس عی هذت سهبى خبص ٍ ثِ طَرت خَدکبر تَسظ سیستن " " ،ثخشٌبهِ سبسهبى ثزًبهِ ٍ
ثَدجِ کشَر هجٌی ثز تخلف هحسَة شذى خزیذ ٍ فزٍش هذرک تحظیلی ٍ حضَر طَری در شزکت ّب ثِ هٌظَر
کست اهتیبس در فزآیٌذ تشخیض طالحیت " آگبّی کبهل داشتِ ٍ هشوَل هوٌَػیت هقزر اطل  141قبًَى اسبسی
ٍ قبًَى هٌغ هذاخلِ کبرهٌذاى دٍلت در هؼبهالت دٍلتی هظَة دیوبُ  1331ثظَرت رسوی ،پیوبًی ،قزاردادی،
رٍسهشدی ٍ ً ...جَدُ ٍ ثِ هحض شوَل هقزرات هذکَر ،هَضَع را فَراً ثِ اعالع سبسهبى ثزًبهِ ٍ ثَدجِ خَسستبى
هی رسبًن  .چٌبًچِ خالف ّزیک اس اقبریز ٍ تبییذات فَق الذکز ٍ هذارک پیَست ّبی ضزٍری آى ثِ اثجبت ثزسذ
ػالٍُ ثز شوَل هجبسات ّبی هتزتت ثز ارائِ هذارک ٍ اعالػبت غیز ٍاقؼی ثِ هزاجغ دٍلتی (حست هَرد پی گیزی
اس عزیق هزاجغ قضبیی ) حق ّیچگًَِ اػتزاضی ثِ تظوین سبسهبى ثزًبهِ ٍ ثَدجِ استبى خَسستبى هجٌی ثز لغَ
طالحیت ٍ اػوبل هحزٍهیت ٍ ًیش تظوین دستگبُ ّبی اجزایی در هَرد قزاردادّبیی کِ در اثز ایي اعالػبت غیز
ٍاقؼی هٌؼقذ شذُ است ٍ ضجظ ضوبًت ًبهِ ّبی هزثَط ثِ آى را ًخَاّن داشت .
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