
:  تاریخ اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران
Iranian Saffron Exporters Association شماره :
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www.iransaffronunion.com

)تعهد نامه(

:دارنده کارت بازرگانی شماره :                                           مدیرعامل شرکت :                                          اینجانب 

:آدرس شرکت 

:آدرس کارخانه یا کارگاه 

:آدرس دفاتر یا شعب در داخل کشور 

:فکس : تلفن همراه : تلفن ثابت  

:پست الکترونیکیآدرس 

.بعنوان عضو اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران بدینوسیله متعهد و ملزم می شوم موارد مشروحه ذیل را به طور کامل رعایت نمایم 

.تالش در جهت حفظ شأن و ارتقاء جایگاه اتحادیه در کلیه جوامع تجاري و اداري داخلی و بین المللی- 1
.تالش در جهت  باال بردن شأن ، موقعیت و ارزش زعفران ایران در بازارهاي داخلی و خارجی  -2
.حضور فعال در جلسات و مجامع اتحادیه طبق دعوت نامه هاي ارسالی-2
ت ارتقاي کیفی اجراي کامل ضوابط و مقررات اعالم شده از سوي سازمان هاي ذیربط تحت قانون جمهوري اسالمی ایران و تالش جه- 3

.و کمی صادرات زعفران و پرهیز از رقابت ناسالم و پایبندي به  تعهدات با طرف هاي خارجی و داخلی
.مشارکت و همیاري در تأمین منابع مالی مصوب مجامع و هیأت مدیره جهت پیشبرد امور اتحادیه- 4
حادیه خدشه وارد نماید و در صورت تخطی در برابر کمیته نظارت خودداري از هرگونه رفتار و یا عملکردي که به حیثیت و جایگاه ات-5

.پاسخگو باشم
.حداقل در یکی از کمیسیون هاي تخصصی اتحادیه فعالیت داشته و در روند تصمیم گیري هاي اتحادیه نقش مؤثري ایفاء نمایم - 6
هد بود در مورد ادامه عضویت این شرکت تصمیم در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق ، هیأت مدیره اتحادیه مختار خوا- 7

.گیري نموده ، در صورت تعلیق و ابطال عضویت هیچ گونه ادعایی در خصوص وجوه پرداختی و حقوق احتمالی نخواهم داشت 
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