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 به نام خدا

3698برگزاری دوره آموزشی ثبت اظهارنامه های مالیاتی سال   

(ویژه کافی نت ها )   

*************************************** 

(لطفا با دقت هر دو صفحه را مطالعه فرمایید )   

روز پنج شنبه مورخ تراماً به استحضار می رساند دوره آموزشی ثبت اظهارنامه های مالیاتی در اح

بوستان آزادی  -( فلکه گاز ) میدان آزادی : در محل سالن آزادی واقع در  9راس ساعت  9/6/3698

       دقیقه قبل 51لذا خواهشمند است جهت انجام هماهنگی های قبل از برگزاری کالس حداقل . برگزار می گردد
 .در محل حضور بهم رسانید

 .نرخنامه پس از اتمام دوره آموزشی در محل سالن به هر واحد صنفی ارائه می گردد -5

          دریافت هزار ریال می باشد که در همان روز و قبل از شروع کالس پانصد هزینه ثبت نام هر نفر  -2

 (از دریافت وجه نقد معذوریم. لطفا فقط کارت بانکی همراه داشته باشید) .می گردد

به تغییرات بوجود آمده در برنامه ثبت اظهارنامه ها یوزرنیم و بنا به درخواست اداره دارایی با توجه  -3

 .پسورد واحدهای صنفی که در دوره آموزشی شرکت ننمایند غیرفعال می گردد

با توجه به زمانبر بودن ثبت اطالعات خواهشمند است از ارسال اطالعات تکراری سنوات قبل جدا  -4

 .خودداری بعمل آورید

                    ثبت اطالعات شما در سامانه دارایی از طریق ارائه سی دی بشرح زیر تنها راه ارائه مدارک جهت -1

 . می باشد لذا خواهشمند است مراتب را به دقت مطالعه نمایید

 بمنظور ثبت اظهارنامه pass wordو  user name  نکات قابل توجه جهت دریافت
 

         ثبت اظهارنامه مالیاتی ندارندواحدهای صنفی که هیچگونه سیستم فعالی جهت ( الف 

( :پسورد  وفاقد یوزرنیم )   

نام و نام خانوادگی صاحب پروانه ، پروانه کسب تصویر. ) دتهیه سی دی بشرح ذیل اقدام نماین نسبت به

 (و نام تابلو روی سی دی درج گردد  کسب ، شماره موبایل

 : شامل  WORDتهیه یک فایل 

 آدرس واحد صنفی   -5

 تلفن واحد صنفی -2

با توجه به اینکه یوزرنیم و پسورد از طریق تلفن همراه برای شما ارسال می گردد در ) تلفن همراه  -3

 (انتخاب شماره دقت فرمایید

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کدپستی واحد صنفی -4

 نام شهرستان -1

 ( A0ABB01DEF00برای مثال ) مک آدرس سیستم مورد نظر بدون جدا کننده  -6

:ه شامل فایل های اسکن شد  

 500kbبا حداکثر سایز   jpg/jpegفایل اسکن شده صفحه اول شناسنامه با پسوند  -5

 500kbبا حداکثر سایز   jpg/jpegفایل اسکن شده کارت ملی با پسوند  -2

 500kbبا حداکثر سایز   jpg/jpegبا پسوند  4*3فایل اسکن شده عکس پرسنلی  -3

 و یا معرفی نامه از اتحادیه تصویر پروانه کسب -4

  
سیستم برای هر  2حداکثر ) در صورتیکه یک واحد صنفی متقاضی بیش از یک سیستم می باشد : نکته مهم 

به ازاء هر سیستم اضافه مورد درخواست بایستی مشخصات یک فرد جدید بشرح ذکر ( کافی نت فعال می گردد 
قابل ذکر است تکراری بودن مشخصات واحد صنفی و تلفن همراه برای افراد معرفی شده از  .شده ارائه گردد

 .سوی آن واحد بالمانع می باشد

واحدهای صنفی که در سنوات قبل نسبت به دریافت یوزرنیم و پسورد اقدام نموده اند ( ب 

 :و تنها مک آدرس سیستمشان تغییر یافته است 

نام و نام خانوادگی صاحب پروانه ، پروانه کسب تصویر. )یل اقدام نماییدنسبت به تهیه سی دی بشرح ذ

 (شماره موبایل و نام تابلو روی سی دی درج گردد   ،کسب
               با توجه به اینکه درخواست های تغییر مک آدرس سریعتر انجام خواهد شد لطفا روی سی دی کلمه 

 .لحاظ گردد درخواست تغییر مک

 : شامل  WORDتهیه یک فایل 

 .در باالی فایل« درخواست تغییر مک آدرس » درج جمله  -5

 .درج نام و نام خانوادگی و کدملی شخصی که ، سیستم دارای تغییرات مک به نامشان ثبت بوده است -2

 ( A0ABB01DEF00برای مثال ) مک آدرس جدید سیستم بدون جدا کننده  -3

: فراموش کردن یوزرنیم و پسورد ( ج   
                     تغییری نداشته و تنها یوزرنیم و پسورد خود را فراموش نموده اید درصورتیکه شخص و سیستم  -5

اتحادیه تماس حاصل نموده تا نسبت به ارسال مجدد آن برای  32315334و  32315221با شمار های 

 .شما اقدام گردد

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

را فراموش نموده اید و شماره درصورتیکه شخص و سیستم تغییری نداشته و یوزرنیم و پسورد خود   -2

اتحادیه تماس حاصل   32315334و  32315221تلفن همراه شما نیز تغییر یافته است با شماره های  

نموده تا نسبت به ارسال درخواست اصالح شماره تلفن همراه شما به اداره دارایی اقدام و سپس 

 .یوزرنیم و پسورد مجدداً برایتان ارسال گردد

که افرادی که در سنوات قبل نام آنها را جهت دریافت یوزرنیم و پسورد ارائه داده اید درحال حاضر درصورتی (د 

در واحد صنفی شما اشتغال بکار ندارند ، جهت جلوگیری از هر گونه سو استفاده احتمالی نسبت به اعالم نام و نام 
 .م و پسورد آنها  اقدام گرددخانوادگی و کدملی آنها به اتحادیه اقدام تا نسبت به ابطال یوزنی

 

از آنجایی که ثبت اطالعات کافی نت های کل استان به این اتحادیه محول گردیده است و 

این امر مستلزم صبوری شما همکاران گرامی خواهد بود خواهشمند است از تماس های 

. باشیمغیر ضروری با اتحادیه خودداری نموده تا در اسرع وقت قادر به ثبت اطالعات شما 

 .پیشاپیش از حسن همکاری شما کمال تشکر را داریم

 

 

         با تشکر                                                                                                                   

 اتحادیه صنف رایانه و ماشینهای اداری شیراز

 ناصر مهرتاش                                                                                                              

 

 

 
 
 


