
 

  (مخصوص افراد حقوقي) پرديسماشين ساز و فلز تراش درخواست پروانه كسب در اتحاديه                                                                                 

اضي
ت متق

خصا
مش

  

  شماره ملي شركت                اريخ ثبتت           محل ثبت             شماره ثبت                                                   شركت (شخص حقوقي)                                 نام
  به نشانيشماره اقتصادي شركت                                        

  تاريخ تولد     /       /                       شناسنامه             شماره          نام پدر                                       مديرعامل نام خانوادگي                            مديرعامل نام
    

  نفر             تعداد افراد تحت تكفل                                    متأهل              وضعيت خانوادگي:                 شماره ملي:                                     شماره سريال شناسنامه:                
     ميزان تحصيالت:

  گروه خون :                    معافيت دائم              نوع معافيت دائم:           معافيت تحصيلي                        پايان خدمت                          وضعيت نظام وظيفه:             
 تلفن همراه:                لفن محل سكونت:          ت                                                        آدرس محل سكونت:                                                 دين             مذهب      

ملك
صات 

مشخ
  

  مشخصات ملك:
  فن:  ل كسب مورد درخواست:                                                                                                        تلآدرس دقيق مح

  كدپستي:                   ياداري/سازمان     اوقافي        رسمي (محضري)        (عادي                         داراي سند                                             نوع
  ملك

  مساحت محل كسب                                                      نام كارگاه
  نام مالك                              مترمربع                                           

                                                                مورد درخواست
  شماره»                      فاكس          تلفن           گاز            برق                  آب        «داراي امكانات رفاهي 

  دارد                  ندارد                                                                  )posكارت خوان (                                                      شماره سريال قبض آب:
  مساحت انبار(مترمربع) :                   نام انبار:                                                       شماره سريال قبض برق:
      گرزن :                  نفر فر                       كارناني:              كارگرايراني :                  نفر              كارگرغيراير                                                      شماره سريال قبض گاز:

  حوزه منطقه شهرداري:  حوزه كالنتري:
  »گرددكروكي محل وقوع ملك در ظهر فرم ترسيم «

  بوده است.                                               خير        در صورت داشتن پروانه كسب آخرين پروانه كسب در رسته      بلي                آيا محل كسب پيشنهادي داراي پروانه كسب بوده است

  سابقه شغلي
  

  آدرس و محل كار قبلي:       بيكار                                         
  بيكار مشمول قانون بيمه بيكاري

  شاغل
  بازنشسته

  اسامي شريك و يا شركا:
    ماشين سازوفلزتراش پرديسز اتحاديه ا                                          با مشخصات فردي و ملكي فوق متقاضي پروانه كسب در رسته شغلي                                                             اين شركت

قانون نظام صنفي در صــورت قبــول  ١٢ماده  ١نامه اجرائي ضوابط صدور پروانه كسب موضوع تبصره گردم براساس آئينتقاضاي خود را جهت اخذ پروانه كسب تقديم و متعهد مي
هاي مربوطه را مطابق قانون نظام صنفي پرداخت نمايم و در غيراينصورت و مدارك مورد لزوم را تسليم و هزينه درخواست ظرف حداكثر سه ماه نسبت به دريافت پروانه كسب اقدام

  متقاضي جديد محسوب گردم.
             محل امضاء متقاضي

 
  دبيرخانه:

  پس از ثبت به كميسيون بازرسي جهت بازديد از محل پيشنهادي و ارائه گزارش ارجاع گردد.
  

 پرديساديه صنف ماشين ساز و فلز تراش رئيس اتح
  يدرضا ميروهابيس                                                                                                                                                      

 

  ها ورود به دفتر ثبت درخواست     
  تاريخ     شماره               

 
 

  استيجاري
 ملكي

  پالك ثبتي
 آبي

 محل تولد              محل صدور
 مجرد



  كروكي دقيق محل مورد تقاضا: 
 

  شمال
                                        

 


