
 بسمه تعالی
 1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

 13011233000 شناسه خدمت -2 ( مستعمل ) 42ماده  ماشین آالت مجوز وارداتصدور  عنوان خدمت: -1
 

3- 
ارائه دهنده 

خدمت
 

     http://www.behinyab.ir/?req=home&subreq=investmentسامانه  تجارتوزارت صنعت ، معدن و :  نام دستگاه مادر

4- 
مشخصات خدمت

 

فراهم نمودن زمینه ورود ماشین آالت مستعمل با کارایی مطلـوب و همچنـین واردات ماشـین آالت مسـتعمل  شرح خدمت
   سال 5براي خط تولید با طول عمر باالي 

 ) G2C( خدمت به شهروندان     نوع خدمت 
 )G2Bخدمت به کسب و کار( 

 )G2Gخدمت به دیگردستگاه هاي دولتی(    

نوع مخاطبین
دارندگان جواز تاسیس یا پروانه بهره برداري صنعتی   

گواهی فعالیت صنعتی و یا کارت شناسایی از وزارت 
 صنعت ، معدن و تجارت باشند

 تصدي گري     حاکمیتی     ماهیت خدمت 
 روستایی     شهري     استانی     منطقه اي     ملی     سطح خدمت

 ثبت مالکیت    تامین اجتماعی     کسب و کار مالیات    سالمت   آموزش    تولد      رویداد مرتبط با:
 رسای   وفات   هامدارك و گواهینامه بازنشستگی    ازدواج    بیمه    تاسیسات شهري     

 رخداد رویدادي مشخص      فرارسیدن زمانی مشخص    تقاضاي گیرنده خدمت         نحوه آغاز خدمت
 سایر:  ...     تشخیص دستگاه    

مدارك الزم براي انجام 
 خدمت

 تکمیل فرم صورتجلسه کارگروه استانی بررسی واردات ı 4کاتالوگ  -3تعهد نامه محضري  -2پیش فاکتور  -1
ارائه گواهی بازسازي ماشین آالتی که قدمت  -6ارائه درخواست به دبیرخانه جهت تشکیل کمیته استانی  ı 5اقالم 

   در هزار فروش 2ارائه تاییدیه  ı 7سال می باشد توسط صادر کننده پیش فاکتوئر.  5ساخت آنها بیش از 
 42ماده  2ور مجوز واردات ماشین آالت مستعمل خط تولید موضوع بند دستورالعمل فرآیند الکترونیکی صد قوانین و مقررات باالدستی

  24/09/1392مورخ  208117/60آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ابالغی طی نامه شماره 
آئین نامه اجرایی قانون مقررات  42ماده  2تفویض اختیار صدور مجوز ورود ماشین آالت مستعمل از محل بند 

 رات و وارداتصاد

5- 
جزییات خدمت

 

 خدمت گیرندگان در:       ماه        فصل          سال      ١٥                  گیرندگانآمار تعداد خدمت 
 یک هفته   خدمت: متوسط مدتزمانارایه

 در:       ماه        فصل          سال . . .  بار                        یکبار براي همیشه                        تواتر
 بار 3حداقل  تعداد بار مراجعه حضوري

هزینه ارایه خدمت(ریال) به 
 خدمت گیرندگان

 پرداخت بصورت الکترونیک شماره حساب (هاي) بانکی مبلغ(مبالغ)
   مبلغی دریافت نمی گردد

   
. . .   

6- 
نحوه دسترسی به خدمت

 و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن آدرس دقیق 
www.behinyab.ir www.hstsm.ir,   

 بهین یاب  نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

در مرحله اطالع 
رسانی خدمت

 الکترونیکی     
 

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    
 پیام کوتاه  تلفن گویا یا مرکز تماس                  
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

 

 

 

 

نام دستگاه اجرایی: سازمان صنعت معدن و تجارت استان  

http://www.behinyab.ir/
http://www.behinyab.ir/
http://www.hstsm.ir/


ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی   
 استانی   
 شهرستانی   

در مرحله درخواست خدمت
 

 الکترونیکی    
 

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي)    
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    
 تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
 دفاتر پیشخوان     

 خوان:شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیش
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت مراجعه  غیرالکترونیکی    
حضوري

 

 جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرك   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
ارائه فرم تنظیم صورتجلسه سایر:    

 ممهور به مهر شرکت

 تگاه:مراجعه به دس
 ملی   
 استانی   
 شهرستانی   

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه  
یا ارتباط با دیگر 

دستگاه ها )
 

 الکترونیکی    
 

 )ERP اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا    
 سایر (باذکرنحوه دسترسی)      پست الکترونیک                        

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
مراجعه 
حضوري

  

درمرحله ارائه خدمت
 

 الکترونیکی    
 

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردي) 
 پست الکترونیک                         ارسال پستی    
 تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه    
 دفاتر پیشخوان     

 شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)    

ذکر ضرورت  غیرالکترونیکی    
مراجعه حضوري

 جهت احراز اصالت فرد     
 احراز اصالت مدرك جهت   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
 ملی   
 استانی   
 شهرستانی   

7- 
ارتباطخدمتباسایرسامانهها 

(بانکهاي 
اطالعاتی) 

دردستگاه
 

 فیلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي دیگر
 
 

استعالم  استعالم الکترونیکی
غیر 

 الکترونیکی

برخط
 online

 

دسته
اي 

)
Batch
( 

تعهد نامه  ıکاتالوگ  ıداده هاي اطالعاتی ( پیش فاکتور  سامانه هماهنگ
 محضري و ...)

   

     
     
     

8-
ارتباطخدمتباسایر

  
 

نام سامانه هاي دستگاه  نام دستگاه دیگر
 دیگر

فیلدهاي 
 موردتبادل

مبلغ 
(درصورت 

خت پردا
 هزینه)

اگراستعالمغیرالکترونیکیاست،  استعالم الکترونیکی
برخط :استعالم توسط

 online
 

دسته
اي 

)
Batch
( 



دفتر امور اقتصادي وزارت 
 متبوع

 ıپیش فاکتور  سامانه هماهنگ
 کاتالوگ و ...

 دستگاه       ندارد
 مراجعهکننده    

گمرك جمهوري اسالمی 
 ایران

 ıپیش فاکتور  کیغیرالکترونی
 کاتالوگ و ...

 دستگاه       ندارد
 مراجعهکننده    

 دستگاه          
 مراجعهکننده    

9- 
عناوین فرایندهاي خدمت

 
     

 ارائه  درخواست ورود ماشین آالت  با توجه به مدارك شامل پیش فاکتور ، فاکتور ،پکینگ لیست و کاتالوگ فنی در سامانه  -1
http://Behinyab.ir 

بررسی کارشناسی  و معاونت امور صنایع و معادن اطالعات و تطبیق با ضوابط و مقررات  بر اساس سلسله مراتب اداري در سایت مدیریتی  -2
http://hstsm.ir 

 تایید مدارك ارائه شده درسایت با اصل مدارك ( در صورت لزوم ) -3
تایید انطباق موارد با قوانین و مقررات مربوطه توسط کارشناس  و معاونت امور صنایع و معادن در صورت لزوم ارجاع به وزارت جهت بررسی  -4

 عدم ساخت در ستاد وزارت
 تایید نهایی عدم ساخت از وزارت متبوع (ستاد) -5
 طرح موضوع در کار گروه سازمان -6
 ن آالت در کار گروه سازمانتایید ورود ماشی -7
 رقمی 14ارجاع سیستمی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت دریافت کد  -8
 رقمی و ارجاع به حوزه ثبت سفارش جهت انجام ثبت سفارش 14دریافت کد  -9

 رقمی و ثبت در دبیرخانه 14دریافت کد  -10

http://behinyab.ir/
http://behinyab.ir/


 نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت -10
 

 
 

 
 



 :فرم کننده تکمیل خانوادگی ونام نام
 

 :تلفن
 

 :پستالکترونیک
 

 :واحدمربوط
 

 اداره امور صنایع

 

 



 فرم شماره یک                                   لیست اطالعات مجوزهاي حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                                       

 نیزتکمیل شود  2است، فرم شماره  با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها اگر مراحل مجوز داراي فرآیند مشترك*

ف
ردی

 

 
 

 عنوان مجوز

 
 

 نوع مجوز

 
 

 مستندات قانونی 
(مصوبه، بخشنامه، 

 آیین نامه)

 
 

 مدارك مورد نیاز
 
 
بار 

عت
ت ا

مد
 

 
 

 هزینه 
 (ریال)

 
 

 متقاضی مجوز

 
 

فرآیند 
صدور 
 مجوز

 
 

مراجع 
 ناظر

 
 

 زمان تقریبی 
 فرآیند مجوز 
 (روز/ ساعت)

وز
مج

د 
آین

فر
 

ت
حا

ضی
تو

 
 

    

قی
حقی

قی 
قو

ح
تی 

دول
صی 

صا
خت

ا
 * 

ك
تر

ش
م

کی 
ونی

تر
الک

 

یر 
غ

ک
ن

کت
ال

 

1 

 42مجوز واردات ماده 

ور
صد

 

آئین نامه  42ماده 
اجرایی قانون مقررات 

 صادرات و واردات

 ıتصویر پروانه صنعتی 
 ıتصویر فاکتور خرید 

تصویر بارنامه حمل و قبض 
مهوري انبار گمرك ج

کاتالوگ  ıاسالمی ایران 
ı  پکینگ لیستı  تعهد

محضري طبق فرم مربوطه 
ı  در هزار  2ارائه تاییدیه

جواز توسعه  – فروش
یا مجوز تکمیل، 
جایگزینی، نوسازي و 

 بازسازي ماشین آالت

رد
دا

ت ن
ودی

حد
م

 

 * * * * هزینه اي ندارد

 

وع
متب

ت 
زار

و
 

  * * هفته 1

               تمدید 2

               اصالح 3

               لغو 4



 

 فرم شماره دو

 ردیف
عنوان دستگاه استعالم 

 شونده

 نوع فرآیند

مدارك مورد 
 نیاز

 مدت اعتبار
 هزینه
 (ریال)

ان انجام زم
 کار

(روز/ 
 ساعت)

 فرآیند مجوز

 توضیحات
 

موارد 
 استعالم
با ذکر 
 نام **

 
 سایر
*** 

 
 

 الکترونیکی
غیر 

 الکترونیکی

وزارت متبوع (صنایع  1
 ماشین سازي)

عدم 
تأیید 
 ساخت

 –کاتالوگ  
 پکینگ لیست 

محدودیت 
 ندارد

   * هفته 1 ندارد

2           
3          
4          
5          
6          
7          
8          

 ** نام استعالم در توضیحات درج شود

*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضیحات درج شود

 

 


