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 در مرحله درخواست خدمت
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 شرح اقدام رديف

 دريافت درخواست متقاضي در هماهنگ 1

و ارشاد اسالمي تائيد درخواست از طريق دفتر چاپ و نشر وزارت فرهگ 2  

 آيا مورد تاييد است؟ 3

بررسي پرونده ها به لحاظ نيازسنجي و مدارك ارائه شدهبله :  4  

امكان اقدامخير:اعالم به متقاضي به لحاظ عدم 5  

قلم موافقت كلي قرار دارد؟ 77آيا ماشين در فهرست  6  

 بله: دريافت مدارك و اقدام 7

 خير:ارسال به ستاد جهت بررسي 8

 آيا مورد تائيد ستاد مي باشد؟ 9

 خير: عودت به متقاضي 10

 بله : دريافت مدارك و استعالم 11

 دستور صدور معافيت 12

 چاپ و پرينت 13

 تاييد و امضاء 14
2-
3-
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 ماره يكليست اطالعات مجوزهاي حقيقي، حقوقي و دولتي در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم ش                              
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بار 

اعت
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مد
 

  
  

  هزينه 
 (ريال)

  
  

 متقاضي مجوز

  
  

فرآيند 
صدور 
 مجوز

  
  

مراجع 
 ناظر

  
  

  زمان تقريبي 
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 (روز/ ساعت)
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معافبت گمركي ماشين آالت ارشاد ( نو  
 و مستعمل )

 صدور
 119بند غ ماده 

 قانون امور گمركي 

تصوير-2تصوير پروانه صنعتي-1
تصوير بارنامه حمل و - 3فاكتور خريد

 -5كاتالوگ -4قبض انبار گمرك
تعهد نامه محضري  -6پكينگ ليست 

تاييديه دفتر چاپ و نشر وزارت  - 7
ارائه  -8فرهنگ و ارشاد اسالمي 

  در هزار فروش 2تاييديه 
در صورتي كه داراي پروانه از 

 اين سازمان باشد

  √ √ √ 
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√ 

 

 

        تمديد 2

  

  

  

 

        اصالح 3

  

  

  

 

        لغو 4

  

  

  

 



  نيزتكميل شود  2اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترك با ديگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره *

  
  فرم شماره دو

 رديف
عنوان دستگاه استعالم 

 شونده

 نوع فرآيند

مدارك مورد 
 نياز

 مدت اعتبار
  هزينه
 (ريال)

زمان انجام 
  كار

(روز/ 
 ساعت)

 فرآيند مجوز

 توضيحات
  

موارد 
  استعالم

با ذكر نام 
** 

  
  ساير
***  
  
 

 الكترونيكي
غير 

 الكترونيكي

وزارت فرهنگ و ارشاد  1
 اسالمي

تائيد 
مصرف 
قبل از 
ارسال 

درخواست 
به اين 
 سازمان

  الكترونيكي     

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          



  نام استعالم در توضيحات درج شود** 

  *** اگر نوع فرآيند ساير مي باشد اطالعات آن در توضيحات درج شود



  

  

 


