
                        

  ):ص.ن.ق 79موضوع ماده ( انايثارگرويژه صدور پروانه كسب                           

 

نامـه اجرائـي ضـوابط صـدور      محوله براساس آئين در راستاي وظائف صنعت ومعدن استان تهران سازمان     
اقدام به صـدور پروانـه كسـب    ) نظام صنفيقانون  79موضوع ماده ( جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهدا

  :دنماي هاي محترم ايثارگر به شرح ذيل مي خانواده ايثارگري شامل

 
 از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كارافتاده جانباز، همسر جانباز، يكي - الف
 زاده از كارافتادهآزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آ رآزاده، همس -ب
  دين، خواهر و برادرالاعضاء خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند و و كليه -ج

 
صدور پروانه كسب پس از دريافت *((از بنياد شهيد و امور ايثار گران تهران بزرگ نامه  ارائه معرفي -1

 )*)معرفي نامه تنها براي يكبار خواهد بود
 در دو نسخه از تمام صفحات مهفتوكپي شناسنا -2
 از تمام صفحات اجاره نامه يا سند مالكيت اصل و تصوير ارائه -3
 قطعه 6عكس جديد  -4
بهداشت فردي و محيط كار، تشخيص هويت، اماكن عمومي نيروي انتظامي  استعالم از شهرداري، دارائي، -5

 مربوطه و اتحاديه صنف
 )يا معافيت دائم( به باال 37پايان خدمت براي متولدين  كارت فتوكپي -6
 گواهي از سازمان آموزش فني و حرفه اي جهت احراز صالحيت فني براي مشاغل فني -7
/ به اتحاديه يك نسخه مربوط/ يك نسخه در بايگاني سازمان بازرگاني(صدور پروانه كسب در چهار نسخه  -8

  ددگر و نسخه اصلي تقديم متقاضي مي/ يك نسخه مربوط به اماكن

ص سازمان بازرگاني به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت رسيدگي به .ن.ق 79موضوع ماده 4 طبق ماده - 9
  . درخواست متقاضيان در موارد ذيل اقدام مي نمايد

                                                                                         *درصد 40كاهش حداقل مساحت واحد صنفي تا* 

  *درصد  50كاهش حدود صنفي تا*



امور (تاييد معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثار گران تهران بزرگ توسط اداره اصناف و تشكلها  -10
و ارسال به اتحاديه هاي صنفي مربوطه جهت تشكيل و تكميل پرونده صنفي متقاضيان و ارجاع ) ايثارگران

  به سازمان جهت صدور پروانه كسب ايثارگري

زم به ذكر است مدت زمان صدور پروانه كسب ايثارگري پس از طي مراحل قانوني و تكميل بودن آن حداكثر ال
  . روز انجام مي پذيرد 3ظرف 

 


