راهنما ثبت نام و پذيرش متقاضيان
متقاضي محترم
با سالم و احترام
ضمن عرض تبريك به واسطه انتخاب رسته صنفي زير مجموعه اين اتحاديه اميد است كه در راستاي اجراي قانون نظام صنفي پاسخگويي شايسته به شما باشيم.
لطفا جهت اطالع از شرايط  ،ضوابط و مقررات پذيرش واحد صنفي و صدور پروانه كسب به بخش رسته هاي تحت پوشش و آئين نامه در سايت اتحاديه به نشاني
 www.mashhaddpu.comمراجعه فرمائيد.

الف)ثبت نام در سايت
 -1مراجعه به سايت اتحاديه به نشاني  www.mashhaddpu.comيا سايت دبيرخانه هيئت عالي نظارت به نشاني www.iranianasnaf.ir
 -2انتخاب گزينه ((ثبت نام پروانه كسب))
 -3انتخاب نوع شخص  :افراد عادي شخص ((حقيقي)) و شركتها شخص ((حقوقي))
 – 4انتخاب نوع پروانه كسب :انتخاب نوع پروانه كسب درخواستي از ميان گزينه هاي پروانه كسب دائم (پنج ساله) و يا پروانه كسب موقت (يك ساله)
توضيح  :حسب مفاد تبصره  1ماده  5ق ن ص پروانه كسب موقت تنها براي يك بار صادر مي شود و قابل تمديد و انتقال نميباشد.
 – 5انتخاب محل از طريق مشخص نمودن استان شهرستان و مرجع صدور
 – 5/1درصورت انتخاب پروانه عادي  ،مرجع صدور ((اتحاديه شهرستاني)) انتخاب شود
 – 5/2در صورت انتخاب پروانه ايثارگري  ،مرجع صدور ((سازمان صنعت  ،معدن و تجارت)) انتخاب شود
توضيح :درصورت انتخاب پروانه ايثارگري جهت پيگيري به اداره امور اصناف و تشكلهاي صنفي مستقر در سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان خراسان رضوي مراجعه فرمائيد.
 -6تكميل اطالعات اوليه  :ثبت كدملي  ،شماره همراه  ،كدپستي واحدصنفي
 – 7انتخاب رسته  :ثبت رسته يا رسته هاي مورد درخواست
 – 8تأييد آئين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب
 – 9تأييد ضوابط رسته يا رسته هاي انتخابي
 -11تكميل اطالعات فردي و صنفي  :ثبت نام و نام خانوادگي  ،جنسيت  ،شماره شناسنامه  ،نام پدر ،تاريخ تولد  ،تحصيالت  ،مذهب  ،وضعيت نظام وظيفه(جهت آقايان)  ،گروه خوني ،
وضعيت تاهل  ،وضعيت سرپرستي خانوار  ،نشاني محل فعاليت  ،عنوان تابلو  ،تلفن  ،فكس  ،ترازوي ديجيتال  ،صندوق مكانيزه فروش  ،كارتخوان
 -11بارگذاري مدارک شامل عكس  ،تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه به نام متقاضي  ،تصوير كارت ملي  ،تصوير صفحه اول شناسنامه  ،تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت  ،تصوير
مدرک تحصيلي (كليه تصاوير اسكن شده ميبايست با حجم حداكثر  121كيلو بايت باشند در غير اينصورت مورد تاييد سيستم قرار نخواهد گرفت)
در پايان پس از انتخاب گزينه تاييد و ثبت اطالعات كد رهگيري شامل ده كاراكتر تركيبي حروف و ارقام انگليسي بعنوان تأييد ثبت نام ارائه ميشود و پيامكي حاوي تاييد ثبت درخواست
در سايت براي شما ارسال خواهد شد.

ب) پيگيري ثبت نام و تشکيل پرونده
در صورت دريافت هرگونه پيامك از طرف سايت جهت اطالع از وضعيت رسيدگي به درخواست خود به بخش پيگيري ثبت نام در سايت مراجعه و با وارد نمودن كد رهگيري از
وضعيت در خواست خود اطالع حاصل فرمائيد ودر صورت تاييد اوليه با در دست داشتن مدارک ذيل و بمنظور تشكيل پرونده به اتحاديه مراجعه فرمائيد.
 -1اصل سند مالكيت يا اجاره خط يا مبايعه نامه بهمراه كپي
 -2تصوير هرگونه مدرک دال بر دارا بودن كاربريهاي مجاز اعم از اداري  ،كارگاهي يا تجاري(*توضيح  :قيد نوع كاربري مكان در اجاره خط منعقده مورد پذيرش ميباشد)
 -3اصل شناسنامه و دو سري كپي از تمام صفحات
 -4اصل كارت ملي و دو سري كپي پشت و رو
 -5اصل كارت پايان خدمت جديد جهت آقايان و دو سري كپي پشت و رو جهت افراد زير پنجاه سال سن
 -6اصل مدرک تحصيلي بهمراه كپي
 -7اصل كارت بهداشت فردي بهمراه كپي
 -8اصل اساسنامه و آگهي تاسيس و آگهي آخرين تغييرات بهمراه كپي جهت اشخاص حقوقي (موضوع فعاليت درج شده در اساسنامه يا آگهي تغييرات ميبايست با رسته هاي صنفي
زير مجموعه اتحاديه مطابقت داشته باشد)
 -9عكس  3*4دوازده قطعه بدون عينك  ،كروات و آرايش (توضيح:عكس بانوان محترم الزاماً ميبايست سياه و سفيد باشد)
 -11تأييديه كدپستي مكان فعاليت از اداره پست مركزي واقع در خيابان امام خميني خيابان شهيد توالئي بهمراه دوسري كپي (جهت تكميل پرونده الزامي ميباشد)
 -11فاكتور خريد يا فرم تاييد شده معرفي صندوق مكانيزه يا رايانه مجهز به نرم افزار فروشگاهي با معيارهاي ابالغي سازمان امور مالياتي كشور (حسب مفاد ماده  71قانون نظام صنفي
استفاده از صندوق مكانيزه در واحد صنفي الزامي بوده و در صورت عدم ارائه مدارک تاييد شده از سوي اداره كل امور مالياتي صدور پروانه كسب ممكن نخواهد بود )
تذکر مهم  :كسب اطالع از ضوابط  ،شرايط و مقررات ايجاد و راه اندازي واحدصنفي و اخذ پروانه كسب پيش از شروع هر گونه فعاليت صنفي بعهده متقاضي ميباشد و عواقب ناشي از
عدم آگاهي بعهده شخص درخواست كننده خواهد بود لذا اتحاديه در ساعات اداري از طريق شماره تماس  55353583پاسخگوي ابهامات متقاضيان گرامي ميباشد.

اتحاديه صنف فروشندگان فرآورده هاي گوشتي  ،اغذيه  ،پيتزا و غذاهاي فانتزي مشهد

