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  در منطقه صنعتي      مبادرت به احداث واحد توليدي كه        شركت 

تجارت اصفهان مي باشم با توجه به نموده و واجد شرايط دريافت پروانه بهره برداري از اداره كل صنعت ، معدن و 

ل از دريافت پروانه باينكه فرآورده مورد نظر مشمول مقررات استاندارد هاي اجباري ايران بوده و توليد و توزيع آن ق

ون اصالح قوانين و استفاده از عالمت استاندارد ايران غير مجاز و مستوجب مجازات هاي قانوني مندرج در قان

ماه تا دو سال  ۶( مجلس شوراي اسالمي  ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ايران مصوب و تحقيقات صنعتي اندارد استمقررات سازمان 

مي باشد و از طرفي بلحاظ راه اندازي اوليه كارخانه و استفاده از ) حبس و تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي 

ا بموجب اين تعهد نامه آگاهي خود لذ. تسهيالت بانكي جهت آغاز به فعاليت نياز به دريافت پروانه بهره برداري دارم 

را از غير مجاز بودن توليد و عرضه آن به بازار قبل از دريافت پروانه استاندارد اعالم داشته و خودداري از آنرا در قبال 

لذا خواهشمند است بالمانع بودن صدور پروانه فوق را . د مي گردم همتعو تحقيقات صنعتي ايران استاندارد سازمان 

بديهي است اينجانب از مقررات استانداردهاي اجباري آگاهي . ره صنعت ، معدن و تجارت كاشان اعالم فرمايند به ادا

كامل يافته و در صورتيكه بر خالف اين تعهد فعاليتي انجام پذيرفت و توليدي بيش از ميزان مجاز جهت نمونه 

لي از اين واحد قبل از دريافت پروانه استاندارد به برداري آزمايشي سازمان ملي استاندارد انجام پذيرفت و يا محصو

بازار عرضه گردد نسبت به توقيف آن اقدام و اين واحد جهت مجازات هاي قانوني بمراجع ذيصالح قضائي معرفي 

اين شركت متعهد به معرفي مسئول كنترل كيفيت با تحصيالت دانشگاهي و رشته مرتبط و تاسيس و . خواهد شد 
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  .ضمناً شرايط احراز پروانه كاربرد عالمت استاندارد ارائه گرديد 
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