
  صدور پروانه بهره برداري المثني: نام خدمت 

  :تعريف خدمت 

در صورتيكه پروانه بهره برداري مفقود گردد و اشخاص حقيقي يا حقوقي دارنده پروانه مذكور كتبا تقاضاي 
پروانه بهره برداري المثني نمايند ضمن بررسي سوابق و مدارك و بازديد از محل استقرار و تأييد فعاليت 

  .ن واحد پروانه بهره برداري المثني با همان مندرجات پروانه مفقود شده صادر مي گردد توليدي آ

  : ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت 

  : قوانين و مقررات مرتبط با خدمت 

   3/4/1383مورخ  1/4018دستورالعمل  •

 :مدارك مورد نياز براي خدمت 

  درخواست متقاضي •
 تصوير پروانه صنعتي •
 محضري مربوط به صدور المثني تعهد •
 درخواست صدور پروانه بهره برداري •
 تكميل پرسشنامه صدور پروانه بهره برداري •
پيشرفت فيزيكي از  سند مالكيت يا قرارداد واگذاري زمين ، گواهي پايان كار يا اعالم ميزان فتوكپي •

 سوي شهرك هاي صنعتي به نام دارنده پروانه
از  روز  15شدن پروانه در روزنامه كثيراالنتشار هر يك به فاصله يارائه دو نوبت آگهي مفقود  •

  ديگري
  گواهي فعاليت صنعتي المثني/ كارت شناسايي / تكميل پرسشنامه صدور پروانه بهره برداري  •
 . براي صدور پروانه جايگزين الزامي است) يا شناسه صنعتي ( اخذ كد رهگيري  •
براي دارندگان كارت  www.amar.mim.gov.ir ثبت مستمر آمار توليدات در سايت •

شناسايي ، پروانه بهره برداري ، گواهي فعاليت صنعتي جهت رسيدگي به هر در خواستي ضروري 
 . است

 :توضيحات 

  : زمان ميانگين براي سرويس 

  .خواهد بود  يك هفتهدر صورت كامل بودن مدارك مراجعه بعدي پس از بازديد كارشناس 



  : هزينه هاي مربوط به انجام خدمت 

  :نحوه دسترسي به خدمت 

  ارائه درخواست و مدارك تهيه شده در دبيرخانه سازمان ويا هر يك از ادارات شهرستاني تابعه

  ورود اطالعات هزينه

   ..تخابان ريال 50000: مبلغ 

  ..انتخاب                            ملي  :نام بانك 

  سعادت آباد : كد شعبه 

  2175311301001: شماره حساب 

  سازمان صنايع و معادن استان تهران: نام صاحب حساب 

  ورود اطالعات فرم

                                                                                                       :نام فرم 
  :كد فرم             

                     متن تعهد نامه پروانه المثني .1
                                               SM-FO-15  

  SM-FO-26 متن آگهي .2
                   فرم شناسايي واحدهاي صنعتي داراي مجوز .3

                              SM-FO-07 
                   پرسشنامه مخصوص صدور پروانه بهره برداري .4

                             SM-FO-08 
   SM-FO-18     اطالعات تكميلي سرمايه ثابت و اشتغال پروانه پهره برداري فرم .5

                                                                                      
پروانه بهره برداري جايگزين  چنانچه                                                    

فعاليت صنعتي و يا پروانه بهره برداري مي باشد ،  كارت شناسايي ، گواهي( پروانه هاي قبلي 
 نيز الزامي است  SM-FO-25  تكميل فرم شماره

 


