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َ -1ذف :
هسف از تسوين اين زستورالؼمل تشريح نحوه چگونگی صسور مؼبفیت حقوق وروزی مبشین آالت مستؼمل ذط تولیس موضوع
به منظور ايجبز همبهنگی الزم به منظور ارائه ذسمبت به موقغ و تسريغ زر امورمتقبضيیب هتيت سيرمبيه ري اری زر احيساح واحيسهبی
صنؼتی  ،ايجبز ررزيسه است
-2خذمت گیروذگبن:
زارنسرب هواز تبسیس يب پروانه بتره برزاری صنؼتی رواهی فؼبلیت صنؼتی و يب کبرت شنبسبيی از وزارت صنؼت  ،مؼس و تجبرت ببشنس .
-3خذمت دَىذگبن:
سبزمب صنؼت  ،مؼس و تجبرت استب کتگیلويه و بويراحمس
مؼبونت امور صنبيغ و مؼبز (ازاره طرحتب و برنبمه ريسی )
-4مذارک ي اطالعبت مًرد ویبز:

 جواز تاسيس یا پروانه بهره برداری معتبر پيش فاكتور  ،فاكتور  ،پکينگ ليست و كاتالوگ فنی ماشين آالتمجوز وروز مبشین آالت مستؼمل ذط تولیس موضوع بنس  2مبزه  42آيین نبمه اهرايی قيبنو مقيررات صيبزرات و وارزات اب طيی طيی نبميه
شمبره  60/208117مورخ 1392/09/24
-5فرم َبي مًرد استفبدٌ:
 فرمتبی الکترونیکی مربوط به مشرصبت زستگ به و شمبره و تبريد پیش فبکتور  ،فبکتور و پکینگ لیست (اينترنتی ) -6تشریح فرآیىذ َب :
 -1-6يريدي فرآیىذ :

 ارائه زرذواست مؼبفیت حقوق وروزی مبشین آالت استوک رمرکی بب توهه به مسارک شبمل پیش فبکتور  ،فبکتور ،پکینگ لیست وhttp://Behinyab.ir
کبتبلوگ فنی زر سبمبنه
 بررسی کبرشنبسی و مؼبونت امور صنبيغ و مؼبز اط ػبت و تطبیق بب ضوابط و مقررات بر اسبس سلسله مراتب ازاری زر سبيت مسيريتیhttp://hstsm.ir
 تبيیس مسارک ارائه شسه زرسبيت بب اصل مسارک ( زر صورت لسوم ) تبيیس انطببق موارز بب قوانین و مقررات مربوطه توسط کبرشنبس و مؼبونت امور صنبيغ و مؼبز تبيیس اولويت مؼبفیت مبشین آالت مستؼمل توسط کبرشنبس  ،مؼبونت و ريبست سبزمب تبيیس مسارک ارائه شسه زرسبيت بب اصل مسارک ( زر صورت لسوم ) تبيیس مؼبفیت حقوق وروز مبشین آالت ارهبع سیستمی به وزارت صنؼت  ،مؼس و تجبرت هتت زريبفت کس  14رقمی -زريبفت کس  14رقمی و ثبت زر زبیرذبنه
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 -2کىترل فرآیىذ :زیربىذ
1-2-6

چٍ کسی ؟

تشریح فرآیىذ
ارائه زرذواست مؼبفیت حقوق وروزی مبشین آالت استوک رمرکی بب توهه به مسارک
شبمل پیش فبکتور  ،فبکتور ،پکینگ لیست و کبتبلوگ فنی زر سبمبنه
http://Behinyab.ir
بررسی کبرشنبسی و مؼبونت امور صنبيغ و مؼبز اط ػبت و تطبیق بب ضوابط و مقررات
بر اسبس سلسله مراتب ازاری زر سبيت مسيريتی http://hstsm.ir

چٍ يقت ؟

متقبضی

شروع فرآينس

کبرشنبس

پس از ارسبل

کبرشنبس

پس از زريبفت

4-2-6

تبيیس انطببق موارز بب قوانین و مقررات مربوطه توسط کبرشنبس و مؼبونت امور صنبيغ و
مؼبز

کبرشنبس

پس از بررسی اولیه

5-2-6

تبيیس اولويت مؼبفیت مبشین آالت مستؼمل توسط کبرشنبس  ،مؼبونت و ريبست سبزمب

ريبست

پس از بررسی
کبرشنبس

6-2-6

تبيیس مسارک ارائه شسه زرسبيت بب اصل مسارک ( زر صورت لسوم )

کبرشنبس

پس از تبيیس اولويت

7-2-6

تبيیس مؼبفیت حقوق وروز مبشین آالت

کبرشنبس

پس از بررسی کبرائی
مبشین آالت

ريبست سبزمب

پس از تبيیس
کبرشنبس

ستبز

پس از تبيیس ريبست

زبیر ذبنه

پس از زريبفت کس

2-2-6
3-2-6

8-2-6

9-2-6

10-2-6

تبيیس مسارک ارائه شسه زرسبيت بب اصل مسارک ( زر صورت لسوم )

تبيیس مؼبفیت حقوق وروز مبشین آالت
ارهبع سیستمی به وزارت صنؼت  ،مؼس و تجبرت هتت زريبفت کس  14رقمی
 -زريبفت کس  14رقمی و ثبت زر زبیرذبنه

 -3-6خريجی فرآیىذ :
صسور مجوز مؼبفیت حقوق وروز مبشین آالت مستؼمل
 -7مسئًلیت َب :
 -1-3مسئولیت تتیه و برقراری و نظبرت بر حسن اهرای اين زستورالؼمل بب وزارت صنؼت ،مؼس و تجبرت می ببشس.
 -2-3مسئولیت اهرای اين زستورالؼمل بب سبزمب صنؼت  ،مؼس و تجبرت استب کتگیلويه و بويراحمس می ببشس.
 -8مراجع)قًاویه ي مقررات) :
 -9وًع فىبيري مًرد استفبدٌ در اجراي ريش:
 -11مذت زمبن اوجبم کبر:
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-11ومًدار گردش کبر ): (Chart Process
معبفیت گمرکی مبشیه آالت مستعمل

Www.behinyab.ir

نق

Www.hstsm.ir
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مسارک و ػسم تبيیس

