شماره :دفتر ثبت انديكاتور

درخواست پروانه كسب از اتحاديه لوازم ورزشي تهران

تمديدی

صدور

نام ..............................نام خانوادگي .....................................نام پدر .......................شماره شناسنامه .................محل صدور.......................
تاريخ تولد ..........................محل تولد ......................شماره ملي .............................................:شماره سريال شناسنامه...............................:

مشخصات متقاضي

وضعيت خانوادگي:متاهل

تعداد افراد تحت تكفل............نفر ميزان تحصيالت ...................:دين ...............:مذهب................ :

مجرد

معافيت تحصيلي

وضعيت نظام وظيفه:پايان خدمت

 /معافيت دائم

نوع معافيت دائم..................................................... :

آدرس محل سكونت.........................................................................................................................................:كدپستي....................................
تلفن محل سكونت .......................................:تلفن همراه .................................................. :تلفن محل كسب...........................................:
(( اين قسمت درمورد شخصيتهای حقوقي(شركتها)تكميل ميشود )).ضمناً مشخصات نماينده هيات مديره به شرح فوق تكميل گردد.
آدرس و تلفن شركت .................................................................................................................................:موضوع شركت..............................:
آدرس دقيق واحدصنفي………………………….......................................................……………………........…………………………………………………………………:

نوع ملك :ملكي

استيجاری

سرقفلي

دارای سند( عادی

رسمي(محضری)

اوقافي

اداری/سازماني

مشخصات ملك

كدپستي …….………...………………… :پالک آبي ...........................پالک ثبتي........................................مساحت ...............مترمربع
دارای امكانات رفاهي(آب

برق

گاز

تلفن

شماره سريال قبض آب....................................................................:

فكس

نام مالك...................................................:
شماره فكس..............................................:

شماره سريال قبض برق..................................................................:
شماره سريال قبض گاز.....................................................................:
حوزه منطقه شهرداری:

حوزه كالنتری:
كروكي محل وقوع ملك در پشت فرم ترسيم گردد

آيا محل كسب پيشنهادی دارای پروانه كسب بوده است .بلي

خير

درصورت داشتن پروانه كسب به نام  ..............................................در

رسته ...........................................بوده است.

سابقه شغلي :بيكاری

بيكار مشمول قانون بيمه بيكاری

شاغل

بازنشسته

اسامي شريك يا شركاء..................................................................................................................................... :
آدرس و محل كار قبلي ......................................................................................................................................................................................................................:
اينجانب  .................................................................با مشخصات فردی و ملكي فوق متقاضي پروانه كسب در رسته شغلي...............................................................
از اتحاديه .............. ............................................................تقاضای خود را جهت اخذ پروانه كسب تقديم و متعهد ميگردم براساس آئين نامه اجرائي ضوابط
صدور پروانه كسب موضوع تبصره 1ماده 12قانون نظام صنفي درصورت قبول درخواست ظرف حداكثر سه ماه نسبت به دريافت پروانه كسب اقدام و مدارک
مورد لزوم را تسليم و هزينه ه ای مربوطه را مطابق قانون نظام صنفي پرداخت نمايم و درغير اينصورت متقاضي جديد محسوب گردم

رئيس اتحاديه صنف لوازم ورزشي
مرتضي حق پرست

ورود به دفتر ثبت درخواست:

محل امضا و اثر انگشت متقاضي

شماره:
تاریخ:

رسته صنفي:

عکس را با

شناسه صنفي:

تاريخ صدور پروانه کسب:

چسب

نوع پروانه کسب (دائم/موقت):

بچسبانيد

اطالعات واحد صنفي

اطالعات فردی

نام و نام خانوادگي:

كد پستي:

نام پدر:

خيابان اصلي:

كدملي:

خيابان فرعي:

شماره شناسنامه:

كوچه:

سريال شناسنامه:

پالک:

محل صدور:

طبقه:

تاريخ صدور:

واحد:

محل تولد:

مالكيت واحد/استيجاری:

تاريخ تولد:

منطقه شهرداری:

دين و مذهب:

ناحيه شهرداری:

گروه خوني:

حوزه كالنتری:

ميزان تحصيالت:

تلفن:

رشته تحصيلي:

شماره فكس:

وضعيت نظام وظيفه:

تلفن همراه:

پست الكترونيك:

عنوان تابلو:

وضعيت تاهل:

تعداد شاغلين مرد:

سرپرست خانوار:

تعداد شاغلين زن:

تعداد افراد تحت تكفل:

شماره شناسايي كنتور آب:

كدفراگير اتباع

شماره شناسايي كنتور برق:

نوع بيمه اشخاص:

شماره شناسايي كنتور گاز:

شريك دارد يا خير؟

نام بانك:

ميزان شراكت:

شماره حساب:

مباشر دارد يا خير؟

شماره شبا:

درجه واحد صنفي
متراژ واحد صنفي:
امضاء و اثر انگشت
((لطفاً فرم را بصورت کامل و با دقت تکميل فرماييد))

بسمه تعالی

اتحادیه صنف......................................................

شماره.....................:
تاریخ.......................:
پیوست....................:

تعهدنامه تبصره 2ماده 7آیین نامه ماده 81ق.ن.ص
اینجانب..........................................................
متولد..............................

متصدی

فرزند................................

واحد

به

شماره

شناسنامه...........................

صنفی..............................................................................................

بنشانی................................................................................................. ....................................:

پالک

آبی..................

پالک ثبتی ........................................بدینوسیله ضمن اطالع و آگاهی کامل از مقررات قانون نظام صنفی باالخص
ماده 27و ماده 7آیین نامه ماده 81قانون مرقوم متعهد و ملتزم می گردم از تاریخ امضای این تعهدنامه حداکثر
بمدت سه ماه نسبت به تکمیل کلیه مدارک و احراز تمامی شرایط مربوط به صدور پروانه کسب بموجب آیین نامه
بند 1ماده 12قانون فوق الذکر و تسلیم آن به اتحادیه در زمان تعهد شده فوق الذکر نمایم در غیر اینصورت متعهد
ملزم به عدم هرگونه فعالیت صنفی و اشتغال به کسب و پیشه و حرف مشمول قانون نظام صنفی در محل یادشده تا
صدور و اخذ پروانه کسب خواهم بود بنابراین و درصورت عدم ایفای عهد اینجانب ،اتحادیه مجاز می باشد و اختیار
دارد برابر قانون نظام صنفی و در اجرای ماده 27همان قانون نسبت به پلمپ و جلوگیری از فعالیت واحد کسبی
مذکور بدون اخطار و ابالغ دیگری اقدام الزم را از طریق نیروی انتظامی معمول نماید و در این خصوص هیچگونه
ادعا و اعتراضی در هیچ موردی حتی درخصوص خسارت ناشی از پلمپ و تعطیلی واحد موصوف نخواهم داشت و
شخصاً پاسخگوی شرکای واحد کسبی همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجعه و سازمانها خواهم
بود/.

با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی
تاریخ
محل امضا و اثرانگشت

بسمه تعالي

تاريخ.........................:

شماره پرونده...........................:

تعهدنامه جامع
اينجانب....................................................................فرزند..............................شماره

شناسنامه................................

صادره از ..........................دارنده پروانه كسب شماره  ..............................در رسته................................................
بنشاني........................................................................................................................................................................:

از

اتحاديه صنف لوازم ورزشي تهران بدينوسيله متعهد و ملزم ميگردم تعهدات ذيل را بصورت كامل رعايت نمايم در
غير اينصورت كليه عواقب و مسئوليتهای حقوقي و جزايي ناشي از عدم اجرای آن را مطابق با مقررات مقيد در
قانون نظام صنفي پذيرا باشم و مسئوليت هرگونه خسارت احتمالي بعهده اينجانب خواهد بود و حق هرگونه
اعتراضي را از خود سلب مي نمايم/.
 )1رعايت كليه موارد مقيد در پشت پروانه در محل ،الصاق برچسب قيمت ،پرداخت حق عضويت ساليانه،
رعايت نرخ نامه و موازين شرعي و شئونات اسالمي و تبعيت از مفاد (ق ن ص) و اشتغال به شغل مندرج در
پروانه كسب.
 )2رعايت بهداشت محيط و ساعات كار اعالم شده از سوی مجامع امور صنفي و معاونت محترم نظارت بر
امكنه صنفي.
 )3پذيرش مسئوليت عواقب ناشي از عدم اقرار به اينكه واحد مذكور قبالً دارای پروانه كسب بوده و يا عدم
تحويل پروانه كسب قبلي آن واحد.
 )4اخذ تسويه حساب و تحويل پروانه كسب صادره به اتحاديه لوازم ورزشي پس از اتمام زمان قرارداد ،اجاره
نامه ،واگذاری محل به مالك يا مستاجر جديد و انتقال به غير.
 )5پذيرش مسئوليت اصالت مدارک ارائه شده توسط اينجانب به اتحاديه لوازم ورزشي.
 )6با علم به لزوم نصب دوربین مداربسته و کپسول آتش نشاني در واحد صنفي طبق ضوابط و مقررات اداره محترم
امـاکن ،بـه استحضار مي رساند دوربین مـداربستـه و کپسول آتش نشاني در واحـد فـوق نصب گـردیـده است.

نام و نام خانوادگي:
امضاء و اثر انگشت

((بسمه تعالي))

اتحاديه صنف فروشندگان وتوليد کنندگان لوازم ورزشي تهران
((مدارک مورد نياز جهت صدور پروانه کسب دائم اشخاص حقيقي و حقوقي))

 -1تکمیل فرم تقاضای درخواست عضویت در اتحادیه (اين فرم توسط اتحاديه در اختيار متقاضي گذارده ميشود)
 -2اصل و فتوکپي سند مالکیت بهمراه بنچاق و یا اجاره نامه رسمي یا صلح سرقفلي و یا هرگونه قرارداد خرید (مبایعه نامه) و یا اجاره نامه عادی
(بنگاهي) جهت واحد صنفي  -کپي مدرکي دال بر تجاری یا اداری بودن واحد صنفي با پایان کار،گواهي ساختمان یا عوارض مشاغل شهرداری
توضیحات -1 :تعهد نامه محضری درخصوص ارائه اسناد عادی ( فرم توسط اتحاديه
 -2جهت مستاجرین( عادی) ارائه -1 :کپي سندمالکیت ملک-2کپي کارت ملي یا شناسنامه مالک -3رضایت محضری از مالک (فرم
توسط اتحاديه ارائه مي شود)– 4تعهد محضری مستاجر جهت اجاره نامه عادی الزامي میباشد.
 -3اصل و فتوکپي از تمام صفحات شناسنامه متقاضي پروانه کسب(  1سری)
 -4اصل و فتوکپي کارت ملي پشت و رو ( 1سری)
 -5اصل و فتوکپي کارت پایان خدمت ( 1سری)یا معافیت دائم ) 50سال به باال نیاز ندارد)
 4 -6قطعه عکس  3*4رنگي با زمینه روشن (بیش از شش ماه از تاریخ عکسها نگذشته باشد)
 -7اصل و فتوکپي آخرین مدرک تحصیلي (یک سری) (درخصوص متقاضیان بازیهای رایانه ای حداقل دیپلم الزامي مي باشد).
 -8اصل و فتوکپي پروانه کسب قبلي واحد صنفي (در صورت داشتن پروانه کسب از صنوف دیگر)
 -9کپي اظهارنامه و یا تشکیل پرونده و دریافت کد حوزه مالیاتي و کالسه پرونده سپس ثبت نام در سایت  www.tax.gov.irو دریافت کدرهگیری و
اعالم به اتحادیه شود.
 -10روزنامه رسمي ،آخرین تغیرات ،آگهي تاسیس ،اساسنامه شرکت و معرفینامه از شرکت(اشخاص حقوقي)
 -11در صورت داشتن شریک یا شرکاء رضایت محضری ازآنها الزامي است (فرم توسط اتحاديه به شما ارائه ميشود) ارائه یک قطعه عکس وکپي
کارت ملي وصفحه اول شناسنامه شریک و یا شرکاء الزامي است .
 -12الزامي بودن نام فارسي یا مضامین موافق عفت عمومي جهت واحد صنفي
 -13تاییدیه کدپستي که از اداره پست منطقه باید اخذ گردد.
 -14ثبت نام در سایت  www.G4B.irو دریافت کد رهگیری و به اتحادیه اعالم شود.
 -15ثبت نام در سایت  www.iranianasnaf.irو اسکن مدارک پس از تاییدیه اولیه اتحادیه و صدور گواهي پذیرش(توسط اتحاديه)
 -16سوء پیشینه و عدم اعتیاد و تاییدیه صالحیت صنفي اداره اماکن (درخصوص رسته بازی های تصویری و رایانه ای الزامي مي باشد)
 -17اخذ مجوز گذراندن کالس آموزشي از اتاق اصناف تهران (کالس در اتاق اصناف تهران برگزار میگردد .در خصوص افراد 70سال به باال در صورت
نداشتن مباشر گذراندن کالس آموزشي الزامي نمي باشد)
 -18دارا بودن تجهیزات ایمني و دزدگیر ،کپسول آتش نشاني و صندوق نسوز جهت واحد صنفي
 -19الزامي بودن نام فارسي یا مضامین موافق عفت عمومي جهت واحد صنفي.
 -20صدور پروانه کسب جهت واحدهای مسکوني امکان پذیر نمي باشد.
توجه مهم :
 -1تشکيل پرونده با مدارک شناسائي متقاضي و مدارک مالکيت يا اجاره نامه واحد صنفي صورت ميگرد و نياز به ارائه کليه مدارک
خواسته شده در ابتدا نمي باشد.
 -2حداقل متراژ برای واحد های صنفي گيم نت  30متر مربع و برای واحد های صنفي پلي استيشن  15مترمربع مي باشد .آدرس:
اتحاديه  :ميدان پاستور -خيابان پاستور غربي -چهارراه شهيد داود آژيده پالک 6
تلفن اتحاديه  ، 66426325:فکس 66434393 :
سايت اتحاديهwww.etehadievarzeshi.ir :

ايميل اتحاديهunion_sports_guild@yahoo.com :

