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به شماره ملی ....................................
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تلفن
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ثابت

دفتر.................................................و منزل به نشانی ......................................................................................................................................................
و تلفن ثابت منزل ...............................................ضمن اقرار به اصالت و صحت مدارک مورد نیاز اتحادیه متعهد می گردم که کلیه مسئولیت های
جزایی و حقوقی ناشی از عدم انطباق مدارک ارائه شده با مکان (مالکیت یا استیجاری ) مورد تقاضا را پذیرا بوده و شخصا در مراجع قانونی و
محاکم صالحه پاسخگوی پیامدهای مرتبط بر آن و هرگونه دعاوی احتمالی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشم و پس از اخذ پروانه کسب در
صورت بطالن هر یک از مدارک ابرازی در مراجع قضایی و یا اسقاط هر یک از شرایط و ضوابط اعالمی از سوی مراجع و سازمان های مسئول ذی-
ربط با اخذ پروانه کسب در راستای اجرای تبصره  1ذیل ماده  3آیین نامه اجرایی موضوع ماده  12قانون نظام صتفی گردیده است اتحادیه بنا به
اعالم سازمانهای مذکور موظف به ابطال پروانه کسب خواهد بود .توضیح اینکه اینجانب متعهد می گردم موارد ذیل را رعایت نموده و چنانچه
خالف آن مشاهده و یا اثبات گردد اتحادیه مجاز به اعمال موازین قانونی مرتبط  ،به اینجانب می باشد.
 -1اینجانب متعهد میگردم به هیچ عنوان قرارداد کار ی تحت عنوان مستاجر و یا متری شوی را نداشته و از ارائه خدمات به هر شکل به افراد
واسطه خوداری نموده و فقط در قالب اعطای نمایندگی یا عقد قرارداد رسمی با دفاتر دارای پروانه کسب و استفاده از نام تجاری خویش در
چهارچوب قوانین نظام صنفی و اتحادیه عمل نمایم.
 -2اینجانب متعهد می شوم به محض تنظیم قرار داد نمایندگی به جهت فرد و یا افرادی در شهرستان سریعا به اطالع اتحادیه رسانده و نسبت
به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند و به لحاظ اهمیت شغل قالی شویی کلیه مسئولیت های فنی و غیره ناشی از عملکرد و خدمات شستشوی فرش
و نیز خسارات احتمالی در خصوص سرقت و خرابی فرش های مشتریان کال به عهده اینجانب می باشد.
 -3اینجانب متعهد می شوم فقط یک نام تجاری که قبال توسط شخص دیگری در اتحادیه های قالی شویی استان تهران به ثبت نرسیده باشد
برای واحد صنفی قالی شویی خود انتخاب  ،به ثبت رسانده و به اطالع اتحادیه رسانده تا در پرونده صنفی درج گردد.
 -4اینجانب متعهد می شوم چاپ فاکتور رسمی و هرگونه چاپ تبلیغاتی خود در پیک های تبلیغاتی و روزنامه های کثیراالنتشار و سایت های
اینترنتی جهت ارائه به مشتریان را فقط با فرمت اعالمی اتحادیه چاپ نموده و نمونه آن را به اتحادیه جهت تائید چاپ و درج در پرونده تحویل
نمایم.
 -5اینجانب متعهد می شوم فقط طبق ضوابط نرخ نامه عمل نموده و حق کاهش یا افزایش نرخ مصوب و موارد دیگر را نداشته و اتحادیه می
تواند در صورت مشاهده خالف دستورالعمل ضوابط نرخ نامه برحسب ماده  28قانون نظام صنفی و عدم اجرای تکالیف محوله صنفی با اینجانب
برخورد نماید.
 -6اینجانب متعهد می شوم مطابق تبصره  1ماده  17قانون نظام صنفی پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن
مراجعه می کنند ،مراتب را به اتحادیه اطالع دهم تا اتحادیه نسبت به صدور کارت شناسایی عکس دار با درج تخصص اقدام الزم را به عمل آورد.
 -7اینجانب متعهد می شوم در حد ظرفیت و قابلیت مکانی و پرسنل کارگاه خود قبول کار و سفارش نمایم و با توجه به کیفیت ارائه خدمات،
زمان تحویل فرش را به مشتری اعالم نمایم.
 -8اینجانب متعهد می شوم هنگام دریافت و تحویل فرش از مشتریان تمامی شئونات اسالمی و اخالقی ر ا رعایت نمایم.
 -9اینجانب متعهد می شوم قبل از ورود به منازل مشتریان کارت شناسایی معتبر صادره از اتحادیه را به رویت مشتری رسانده و صدور فاکتور
رسمی و رسید دریافت فرش ،تکلیف صنفی محسوب می گردد.

 -10اینجانب متعهد می شوم چنانچه عملیاتی غیر از شستشو برای فرش های مشتریان قرار است صورت گیرد با اعالم شفاهی و کتبی صاحب
فرش را از نحوه عملکرد و خدمات روی فرش و هزینه های الزم و قیمت تمام شده آگاه نموده و نهایتا موافقت کتبی ایشان را ذیل فاکتور دریافت
نمایم  .ض منا با توجه به موافقت کتبی صاحب فرش در صورتی که مبلغ فاکتور ارائه شده خارج از عرف و تعرفه صنفی باشد از طرف اتحادیه قابل
رسیدگی می باشد.
 -11اینجانب متعهد می گردم اجرت خدمات توافقی ارائه شده که شامل جدول نرخ نامه مصوب نمی باشند را در هنگام تحویل فرش ها در
فاکتور در حضور مشتری توافق و قید گردد.
 -12اینجانب متعهد می شوم در صورت ذکر موارد ایرادی و فرش های مشتریان درا قبل از شستشو به رویت ایشان رسانده و در ذیل فاکتور یا
ستون مربوطه با مالحظات قید نموده و به تائید و امضای مشتری برسانم.
 -13اینجانب متعهد می شوم پس از انجام خدمات شستشو عینا طبق رسید داده شده به مشتری با ارائه فاکتور رسمی ،در موعد مقرر فرش ها
را به مشتری تحویل داده و اقدام به اخذ رضایت نامه کتبی از لحاظ کیفی و کمی به هنگام تحویل نمایم.
 -14اینجانب اذعان می دارم نسبت به کلیه فرش های دریافتی از مشتریان و دفاتر طرف قرار داد جهت انجام هرگونه خدمات الزم در قالی
شویی ید امانی دارم و هرگونه دخل و تصرف و یا تحمیل ضرر و زیان به فرش ها  ،خسارت وارده کامال متوجه اینجانب می باشد.
 -15اینجانب متعهد می گردم کلیه ضوابطی که از سوی ارگان ها و یا سازمان های مرتبط با قالی شویی من جمله سازمان آب و اداره محیط
زیست شهرستان اعالم می گردد را مادامی که در این رسته شغلی فعالیت می نمایم بدون قید و شرط پذیرفته و موظف به رعایت آن می باشم.
 -16اینجانب متعهد می گردم از مواد شوینده مصرفی استاندارد با رعایت موازین زیست محیطی استفاده نمایم.
 -17اینجانب متعهد می گردم در زمان شستشو کلیه موازین شرعی و اسالمی را رعایت نمایم.
 -18این تعهد نامه در  18بند و  2صفحه تهیه گردید و اینجانب با مطالعه کامل و اطالع از کلیه تعهدات و موارد فوق الذکر نسبت به امضاء آن
اقدام نمودم.
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