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شماره ثبت4548:

شماره:
تاریخ:

اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد
فرم درخواست صدور ،تمدید ،تبدیل پروانه کسب
در اجرای مفاد ماده  26قانون نظام صنفی و همچنین بندهای  1و  2ماده  2آیین نامه اجرای صدور و تمدید پروانه کسب،
تقاضای آقای  /خانم  ...............................................فرزند  ...............................به شماره شناسنامه  ...........................با کد ملی
 ...........................................شماره سریال شناسنامه  .................................متولد  ...... .. / ....... / .....صادره از  .............................و مدرک
تحصیلی  ..........................متاهل
زرتشتی

مسیحی

مجرد

کلیمی

دارای مذهب (ادیان رسمی کشور ) اسالم ( تشیع

)

تسنن

سایر ( با ذکر نام  )........................تابعیت  .........................به آدرس منزل واقع در

خیا بان  /بلوار  ..................................................................................................................طبقه  ............پالک  .................تلفن منزل
 .......................................در رعایت ضوابط و مقررات نظام صنفی و آی ین نامه مربوطه و با اخذ مجوز از آن اتحادیه ،تقاضای صدور /
تمدید

/

تبدیل

/

تغییر

مکان

پروانه

کسب

در

.......................................................

رسته

به

آدرس

 ............................................................................................................................................................کدپستی مغازه .........................................
تلفن همراه  ............................................تلفن مغازه  ..............................................با ارائه مدارک مورد نیاز به شرح پیوست را دارم ؛ لذا
خواهشمند است دستور فرمایند ضمن پذیرش درخواست فوق ،مراتب صدور  /تمدید  /تبدیل  /تغییر مکان /تغییر نوع شغل
پروانه کسب ملحوظ نظر و اقدام الزم معمول و از نتیجه اینجانب را مطلع فرمایند.
نام و نام خانوادگی :

تاریخ تکمیل فرم :

/

/

امضاء و اثر انگشت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------نظریه هیأت مدیره
با توجه به طرح موضوع و نیز ارائه مدارک مرتبط با درخواست مطروحه ،بدین وسیله تقاضای مشارالیه پیرامون صدور  /تمدید /
تبدیل /تغییر مکان  /تغییر نوع شغل پروانه کسب در رسته شغلی ....................................................مورد پذیرش واقع ،لذا مقرر گردید
مراتب در رعایت سایر ضوابط و ضوابط صنفی ملحوظ نظر و اقدام قرار گیرد.
شماره ثبت و تاریخ دفتر صورتجلسه هفتگی هیأت مدیره ..... / .... / .... - ............
تاریخ :

امضاء رئیس اتحادیه

ضمنا در اجرای تبصره  1ماده صدراالشاره با درخواست فوق بلحاظ  ..................................................................................موافقت نگردید
تاریخ :
امضاء رئیس اتحادیه
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