بسمه تعالی

* برگ اطالعات تغییرمکان واحد صنفی اعضای اتحادیه صنف تلفن همراه *
نام………………:

تاریخ تولد
تابعیت:

نام

خانوادگی…………………………………………:

……………

شماره

…………… ………

شناسنامه…………………:

نام

پدر……………………………:

محل صدور

مذهب………………:

شناسنامه………………:

میزان تحصیالت ……………………… :رشته تحصیلی ……………:شماره ملی……………:

وضعیت نظام وظیفه :برگ پایان خدمت  برگ معاف دائم  معافیت تحصیلی  معافیت پزشکی  دفترچه آماده به خدمت 
آدرس واحد صنفی:
نشانی دقیق محل کسب قدیم……………………………………………………:
نشانی دقیق محل کسب

تلفن……………:

جدید……… ………………………………………………………………………:

تلفن…………………:

کد پستی واحد صنفی

نام فروشگاه :

جدید………………:

…………………………

تذکر( :در صورتی که نام فروشگاه تکراری باشد متقاضی ملزم به تغییر نام واحد صنفی خود می باشد).
نشانی دقیق

منزل………………………………………………………………………:

همراه…………………:

کد پستی منزل………………………… :

تلفن…………………:

وضعیت پروانه:
خیر 

آیا عضویت قبلی شما در اتحادیه منجر به صدور پروانه کسب شده است :بلی 
در صورتیکه پروانه کسب دریافت نموده اید ،در چه رسته ای بوده است؟
رسته مورد تقاضا :خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آن

خرده فروشی انواع لوازم جانبی تلفن همراه

خرده فروشی انواع سیم کارت و کارت شارژ

نمایندگی خدمات پس از فروش برندها

خدمات جنبی تلفن همراه

عمده فروشی انواع تلفن همراه

پخش کلیه سیم کارت های اعتباری اعم از ایرانسل،تالیا،و غیره....

عمده فروش لوازم جانبی

نمایندگی فروش تلفن همراه (نمایندگی برندها)

عمده فروش قطعات تلفن همراه

سابقه کار در رسته مورد

تقاضا……………:

وضعیت پرونده:
آیا از مدتی که عضو اتحادیه شده اید به طور مدام به این کار اشتغال داشته اید؟ بلی 

خیر 

اگر برای مدتی فروشگاه خود را جمع آوری نموده اید :مدت ،تاریخ و علت خروج از صنف چه بوده است؟
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
اسم و آدرس محل کسب و شماره تماس  2نفر از عمده فروشان که با ایشان همکاری دارید را بنویسید.
……………………………………………………………………………………………………………1
………………………………………………………………………………………………………… -2
توجه:برابر ماده ( 26ق ن ص) متقاضی ملزم به تکمیل پرونده صنفی ظرف مدت  3ماه از تاریخ اعالم تغییر مکان بوده و بعد از
این تاریخ پرونده صنفی ابطال و متقاضی جدید محسوب خواهید شد.
امضاء متقاضی

