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  پروانه نمایندگی نشریات -3 
 

اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف  
 

  پروانه نمایندگی نشریات:  اطالعات مرجع صادرکننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي -1
  29/20/89: تاریخ   

  3از  1صفحه  
  استاناداره کل فرهنگ وارشاداسالمی :عنوان مرجع صادرکننده) الف - 1

  97187- 11899: کدپستی  -بیرجند،خیابان شهیدمحالتی،اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی خراسان جنوبی: 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

  اداره امورفرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی خراسان جنوبی     :نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع) هـ - 1

  ،کارشناس مطبوعات117داخلی4-4423393  

-4ات وتبلیغاتسرکارخانم فرشته نخعی پور کارشناس مطبوع: نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع) ي - 1

  117داخلی4423393

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

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

  معرفی نامه نشریه - 1
  گواهی عدم سوءپیشینه -2
  گواهی عدم اعتیاد -3
  انجام خدمت نظام وظیفه - 4
  مکان مناسب جهت فعالیت -5

  

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

  معرفی نامه نشریه- 1
  تصویرشناسنامه-2
  تصویرکارت ملی-3
  تصویرکارت پایان خدمت- 4
  عکس -5

  گواهی عدم سوءپیشینه- 1
  گواهی عدم اعتیاد-2
  تأییدیه دایره اماکن عمومی-3

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

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

پروانه نمایندگی : صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله / مراحل اجراي -3
  نشریات

  

   29/02/89: تاریخ                      
  3از  2صفحه 

  زمان انجام  عنوان مرحله  کدمرحله
  خروجی مرحله  ورودي مرحله

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

  کننده  دریافت

معرفی نامه نشریه   1
  -  -  نشریه اصلی  معرفی  نامه  بهنگام  اصلی

1  
مراجعه متقاضی جهت 

اخذ تقاضانامه وفرم 
  هاي مربوطه

  -  -  بهنگام
تقاضانامه 
وفرم هاي 
  مربوطه

اداره کل فرهنگ 
  وارشاداسالمی استان

1  
تحویل وارائه 

تقاضانامه   و فرمهاي 
  تکمیل شده

  بهنگام
تقاضانامه و 

فرمهاي 
  تکمیل شده

  -  -  متقاضی

جواب   روز10هفته تا1  انجام استعالمات الزم  1
  استعالم

دادگستري،بهداشت 
  -  -  ودرمان

اخذتأییدیه دایره   1
تأییدیه   نامشخص  اماکن عمومی

  اماکن
اداره نظارت براماکن 

  -  -  عمومی

  -  -  -  صدورپروانه فعالیت  2
پروانه فعالیت 

نمایندگی 
  نشریه

اداره کل فرهنگ 
  وارشاداسالمی استان

              

              

  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله
  سال2:دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت •
روزتعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در 25:گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور حداکثر زمان تصمیم •

 .تعدادتقاضا بستگی دارد و محدودیت نداردبه :طول یک سال
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: پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج  

 
  29/2/89: تاریخ 

 پروانه نمایندگی نشریات: نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  -4
  3از  3صفحه 

 صدور مجوز :  2مرحله 
 پروندهتشکیل :  1مرحله 

  مرحله 

 سازمان/ واحد

    

  

  متقاضی  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  اداره کل 

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 شروع 

تشخیص (انجام استعالم 
)هویت ، عدم اعتیاد   

 پایان

 مثبت 

  نقصدر صورت 

 رفع نقص

 منفی

 رفع نقص 

  منفی

 معرفی نامه نشریه

جهت اخذ مراجعه متقاضی 
 تقاضانامه و فرم هاي مربوطه 

تحویل و ارائه تقاضانامه 
 و فرم هاي تکمیل شده 

 بایگانی

اخذ تاییدیه دایره اماکن 
 عمومی 

 صدور پروانه فعالیت

 مثبت 
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