تاریخ :
شماره :
پیوست :

اطالعات متقاضیان پروانه کسب
متقاضی :حقیقی

حقوقی

نام متقاضی..................................................................................................................................... :

برند :ثبت شده

ثبت نشده

نام برند  ................................................................... :تاریخ ثبت برند......................................... :

رسته فعالیت :همگن

گروه های کاالیی به تفکیک................................................................................................ :

غیرهمگن

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

کمتر از  5سال

سابقه در امر فروشگاه داری :بدون سابقه
تعداد کل شعب در حال حاضر................ :

کمتر از  10سال

تعداد مالکیتی............... :

بیش از  10سال
تعداد استیجاری.................. :

مساحت تقریبی کل شعب در حال حاضر............... :

تعداد فروشگاهها در کالنشهرها در حال حاضر............... :

تعداد فروشگاهها در شهرستانها در حال حاضر............... :

تعداد فروشگاهها در سایر مراکز استانها در حال حاضر............... :

*کالنشهرها عبارتند از  :اصفهان ،اهواز ،تبریز ،تهران ،شیراز ،کرج ،قم ،مشهد ،اراک ،ارومیه ،رشت ،زاهدان ،کرمان ،کرمانشاه ،همدان

پیش بینی تعداد کل شعب در برنامه توسعه............... :

تعداد مالکیتی............... :

تعداد استیجاری.................. :

پیش بینی مساحت تقریبی کل شعب در برنامه توسعه ............... :تعداد فروشگاهها در کالنشهرها در برنامه توسعه............... :
تعداد فروشگاهها در شهرستانها در برنامه توسعه ............... :تعداد فروشگاهها در سایر مراکز استانها در برنامه توسعه............... :

دفتر مرکزی:

دارد

ندارد

آدرس.......................................................................................................... :

......................................................................................................................................................................................................................................
سیستم متمرکز مالی :دارد

ندارد

درحال اجراست

آنالین

آفالین

سایر............................................................................................................. :

آنالین

بدون سیستم

سیستم مالی:

سیستم بازرسی موجودی انبار:

نرم افزار مورداستفاده.................................... :

اطالعات متقاضیان پروانه کسب(صفحه دوم)
واحد منابع انسانی:دارد

ندارد

استخدام نیروی انسانی :متمرکز

توسط مدیر فروشگاه

استاندارد فضاسازی و دکوراسیون فروشگاه :موجود است

درحال تدوین

موجود نیست

آیین نامه اداری استخدامی استخدام:

موجود است

درحال تدوین

موجود نیست

استاندارد انبارداری:

موجود است

درحال تدوین

موجود نیست

استاندارد توسعه فروشگاه:

موجود است

درحال تدوین

موجود نیست

فرآیند خرید و تامین کاال:

متمرکز

محلی

بعهده مدیرفروشگاه

امانی

تعدادکل نیروی انسانی................ :

حجم سرمایه گذاری تاکنون(ریال)..................................................... :

پیش بینی فروش روزانه(ریال)......................................................................................................................................................................... :
نسبت رقم فروش به مساحت سطح فروش.................................................................................................................................................... :
*متقاضی گرامی ،درصورتیکه هرگونه توضیح دیگری در خصوص برنامه اجرایی خود دارید ،لطفاً در این قسمت
یادداشت نمایید.

نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضا

