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  پروانه فعالیت چاپخانه -2 

 
اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف  

 

  پروانه فعالیت چاپخانه: اطالعات مرجع صادرکننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي -1
  29/02/89تاریخ   
    3از    1صفحه 

  خراسان جنوبیاداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی  :عنوان مرجع صادرکننده) الف - 1

  97187-11899: بیرجند،خیابان شهید محالتی ، اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی خراسان جنوبی کدپستی : نشانی و کدپستی) ب - 1

  : شماره تلفن و نمابر) ج  -1 

   E-Mail:(www.ershad.ir,www.ershad-kj.ir(آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د - 1

  واحد فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی خانم جهانی کیا:تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع نام و شماره) هـ - 1

  229داخلی4423393سرکارخانم جهانی کیا : نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع) ي - 1

  :اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي -2
  پروانه فعالیت چاپخانه :کامل مجوز یا پروانه صادره عنوان) الف -2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره) ب -2
  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  تابعیت ایرانی- 1
  نداشتن سوءپیشینه کیفري -2
  برخورداري ازحسن شهرت -3
محجورنبودن وعدم ورشکستگی به تقلب وتقصیر به تشخیص  - 4

  مراجع ذیربط
  خدمت وظیفه عمومی ویاارائه گواهی معافیت دائمی انجام -5

  داشتن حداقل مدرك دیپلم - 1
ارائه گواهی صالحیت فنی به تشخیص اتحادیه مربوطه ویاکمیسیون  -2

  فنی چاپ استان
  ارائه سوابق کار درچاپخانه -3

  :مدارك و مستندات موردنیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره) ج -2
  مدارك و مستندات قانونی  عمومی مدارك و مستندات

  درخواست - 1
  تصویرکارت پایان خدمت-2
  تصویرتمام صفحات شناسنامه-3
  قطعه5عکس،- 4
  تصویرآخرین مدرك تحصیلی یامعادل آن-5

  استعالم حراست - 1
  گواهی عدم سوء پیشینه-2 

  گواهی صالحیت فنی -3
  سوابق کاردرچاپخانه -4 

  هزینه اي ندارد: مجوز یا پروانه صادرههزینه موردنیاز براي صدور ) د -2
  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

-  -  -  -  
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:پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز ) ب  
            

   29/02/89تاریخ     پروانه فعالیت چاپخانه: صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله/ مراحل اجراي -3
  3از      2صفحه  

  زمان انجام  عنوان مرحله  کدمرحله
  خروجی مرحله  ورودي مرحله

سازمان / واحد  نوع ورودي
سازمان / واحد  نوع خروجی  کننده ارائه

  کننده  دریافت

  -  تقاضانامه  متقاضی  مدارك  روز1  ارائه تقاضانامه واخذ مدرك  1

1  
تحویل وارائه فرمهاي 

شده وتطبیق کپی  تکمیل
  بااصل

فرمهاي تکمیل   روز1
  -  -  متقاضی  شده

1  
بررسی تقاضانامه متقاضی 

درکمیسیون فنی چاپ 
  استان

  -  -  -  -  ماه 3تا  1

استعالم هاي   نامشخص  اخذاستعالمهاي موردنیاز  1
  -  -  حراست،اماکن  مورد نیاز

2  
صدورموافقتنامه تأسیس 

یکسال جهت تجهیز 
  چاپخانه 

موافقتنامه   -  -  روز1
  متقاضی  تأسیس

2  
اعالم مکان ومدارك 
موردنظرجهت نصب 
  تجهیزات وماشین آالت

  سال 1ماه تا  6

مکان ومدارك 
موردنظرجهت 
نصب تجهیزات 
  وماشین آالت

  -  -  متقاضی

بازدیدازمحل توسط   2
بازدید از   -  -  روز 1  کارشناس اداره کل

  -  محل

استعالم ازادارات   2
  استعالمات  روز 10  کار،بهداشت وشهرداري

اداره 
کار،بهداشت و 
  شهرداري

-  -  

صورتجلسه   2
  -  صورتجلسه  -  -  روز1  استقراردستگاهها

2  

صدورپروانه 
درصورت تطبیق (فعالیت

ماشین آالت با تعهدات 
  )موافقتنامه تأسیس

پروانه   -  -  روز1
  متقاضی  فعالیت

  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله
 .تا یکسال براي نصب  تجهیز دستگاهها مهلت داده می شود6صادره به افراد به مدت موافقت اصولی  6در مرحله  •
  . یکسال می باشد : دائمی، دوره اعتبار موافقت نامه تاسیس : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
با توجه به تشکیل کمیسون فنی چاپ : گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور حداکثر زمان تصمیم •

 ماه  6تا  3ماه تشکیل میشود و اعالم نظر حراست حداکثر  3استان که هر 
هیز توسط مدیر چاپخانه و احراز شرایط صدور مجوز در طول سال بستگی به تج: تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال •

 .می باشد و در سال یک تا دو مورد 
 فقره بستگی به تعداد متقاضیان خواهد داشت  5تا  4:  موافقتنامه تاسیس  •
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: پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج  
 

  29/02/89: تاریخ 
 چاپخانه پروانه  فعالیت : نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  - 4

  3از  3صفحه 

 صدور مجوز :  2مرحله 
 تشکیل پرونده:  1مرحله 

  مرحله 

 سازمان/ واحد

    

  

  متقاضی  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  اداره کل 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

 شروع 

 صدور موافقت نامه تاسیس

 

 پایان
جهت اخذ مراجعه متقاضی 

 تقاضانامه و فرم هاي مربوطه 

تحویل و ارائه تقاضانامه 
 و فرم هاي تکمیل شده 

 مثبت 

 در صورت عدم موافقت 

طرح عودت   بررسی تقاضانامه توسط اداره کل  
 

 در صورت موافقت 

 انجام استعالمات مورد نیاز

 رفع نقص 
  منفی

اعالم آدرس و مدارك محل کار 
دستگاه و جهت نصب تجهیزات  

 رفع نقص 
بررسی و بازدید 

از محل توسط 
 کارشناس

انجام استعالمات از ادارات کار و 
 بهداشت

 رفع نقص 

صدور پروانه بهره برداري و شروع 
 فعالیت

 صورتجلسه استقرار دستگاه

 رفع نقص 

 عدم تایید 

 عدم تایید 

در صورت عدم تایید    
 ماشین االت با طرح 

در صورت تطبیق ماشین 
 آالت با طرح

در صورت تایید ادارات کار و 
 بهداشت و نصب دستگاه

 تایید 

اخذ و تطبیق مدارك ارائه شده 
 با اصل 

 طرح در کمسیون فنی چاپ

 اخذ پاسخ استعالم
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