
  صدور مجوز معامله به منظور تغيير نام پروانه صنعتي: نام خدمت 

  :تعريف خدمت 

هرگاه تغيير مالكيت واحد صنعتي مطرح باشد ، پس از اخذ مدارك مشروحه ذيل نسبت به صدور مجوز معامله                   
  . پذيردبه منظور تنظيم سند رسمي بر انتقال واحد صنعتي بعنوان دفترخانه ي مربوطه اقدام الزم صورت مي

تنظيمـي در دفتراسـناد     ( در صورت استيجاري بودن محل فعاليت واحد ، ارائه سند اجاره ي رسـمي               : تبصره  
  .الزامي است ) رسمي 

  : ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت 

   يكي از دفاتر اسناد رسمي •

 : قوانين و مقررات مرتبط با خدمت 

   صنايع و معادن وزارت3/4/83 مورخ 1/4018دستورالعمل •

 :مدارك مورد نياز براي خدمت 

  درخواست تغيير نام توسط دارنده پروانه صنعتي •
استعالم دفترخانه مبني بر تغيير نام كليه حقوق متصوره نسبت به پروانه صنعتي ماشين آالت و محل                  •

 كارگاه
در (  تغييرات روزنامه رسمي شركت كه در آن موضوع فعاليت شركت درج گرديده باشد بعالوه آخرين           •

 ) صورتيكه تغيير نام پروانه بنام شركت باشد
 . نام شركت و موضوع شركت بايستي با فعاليت شركت تناسب داشته باشد •
 فيش برق و ليست بيمه: مدارك استمرار فعاليت شامل  •
  هماهنگي جهت بازديد •
 فتوكپي سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي ششدانگ به نام انتقال گيرنده •
 تسويه حساب دو در هزار فروش •
ننموده كه در غيـر   واحد تسهيالت مبني بر اينكه دارنده ي پروانه از تسهيالت تكليفي استفاده تأييد •

 . بودن تغيير نام الزامي است اينصورت ، ارائه تأييديه به بانك عامل در خصوص بالمانع
 . ن الزامي استبراي صدور پروانه جايگزي) يا شناسه صنعتي ( اخذ كد رهگيري  •
بـراي دارنـدگان كـارت     ir.gov.mim.amar.www ثبت مستمر آمـار توليـدات در سـايت    •

شناسايي ، پروانه بهره برداري ، گواهي فعاليت صنعتي جهت رسيدگي به هـر در خواسـتي ضـروري                   
 است



 :توضيحات 

  : زمان ميانگين براي سرويس 

 يك هفتـه صورت كامل بودن مدارك ارائه شده به شرح فوق زمان مراجعه بعدي پس از بازديد كارشناس               در  
  .خواهد بود 

  :............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

 


