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  نحوه چاپ و انتشار آگهي هاي قانوني مربوط به تهران

  
 روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران  

   
  جهت چاپ و انتشار آگهي، الزم است : 

  ارائه اصل آگهي تائيد شده اداره ثبت شركتها به واحد دفتر روزنامه رسمي توسط صاحب آگهي .1

اداره ثبت شركتها رسيده است به واحد دفتر  بايد آگهي خود را كه قبال به تائيد متقاضي (صاحب آگهي)
  روزنامه رسمي كشور جهت ارزيابي هزينه ارائه دهد.

  واريز هزينه چاپ آگهي در روزنامه رسمي توسط صاحب آگهي  .2
همكاران واحد دفتر روزنامه رسمي،آگهي را ارزيابي نموده و هزينه موردنياز جهت چاپ آگهي را با ارائه 

ابالغ مي نمايند كه صاحب آگهي بايستي به بانك مراجعه كرده و مبلغ  آگهي)فيش به متقاضي (صاحب 
  آگهي را واريز نمايد.

  رائه فيش بانكي و آگهي به واحد دفتر روزنامه رسمي توسط صاحب آگهي ا .3
صاحب آگهي بايد پس از واريز مبلغ اعالم شده، فيش بانكي را به همراه آگهي به واحد دفتر جهت چاپ 

  ارائه نمايد. 
  دريافت قبض از واحد دفتر روزنامه رسمي جهت پيگيري چاپ .4

واحد دفتر روزنامه رسمي پس از دريافت فيش واريزي و آگهي از صاحب آگهي، قبضي را با شماره پيگيري 
آگهي ارائه مي دهد كه صاحب آگهي با دريافت قبض، مي تواند پس از ده روز كاري با استناد به  به صاحب

  قبض مذكور، چاپ آگهي خود را پيگيري و اقدام به دريافت روزنامه نمايد.
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  نحوه چاپ و انتشار آگهي هاي قانوني مربوط به شهرستان ها
  

  جهت چاپ و انتشار آگهي هاي شهرستان در روزنامه رسمي، الزم است:
شهرستان مذكور توسط صاحب  ارائه اصل آگهي تائيد شده اداره ثبت شركتها به اداره پست .1

  آگهي
متقاضي (صاحب آگهي) بايد به اداره پست شهرستان مذكور مراجعه نمايد و اصل آگهي تائيد شده اداره 

  ثبت شركتها را به اداره پست شهرستان جهت ارزيابي هزينه ارائه نمايد.

  پرداخت نقدي هزينه در اداره پست توسط صاحب آگهي .2
اصل آگهي، آگهي را ارزيابي نموده و هزينه پستي را به همراه هزينه چاپ آگهي اداره پست پس از دريافت 

  به صاحب آگهي ابالغ مي نمايد و صاحب آگهي بايستي هزينه را بصورت نقدي به اداره پست پرداخت نمايد.
  تهران توسط ادارات پست شهرستانها13ارائه كليه آگهي ها و هزينه هاي متعلقه به پست منطقه  .3

ادارات پست شهرستانها آگهي هاي دريافتي را به همراه هزينه هاي متعلقه به اداره پست منطقه كليه 
پس از تقسيم بندي آگهي ها، سي دي حاوي آگهي هاي 13تهران ارسال مي نمايند و اداره پست منطقه 13

  تايپ شده را  به روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران جهت چاپ ارسال مي نمايد. 
  13كليه آگهي ها جهت چاپ به روزنامه رسمي توسط اداره پست منطقه ارائه  .4

پس از دريافت آگهي ها، آنها را دسته بندي نموده و سي دي حاوي آگهي هاي تايپ 13اداره پست منطقه 
  شده را  به روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران جهت چاپ ارسال مي نمايد.

  ت روزنامه رسمي كشور چاپ آگهي ها در روزنامه رسمي توسط شرك .5
  روز، چاپ و منتشر خواهد شد. 5 آگهي هاي تحويل داده شده به روزنامه رسمي ، ظرف

  
  

هاي مناقصه، مزايده و دعوت از بستانكاران از اين قاعده مستثني بوده و از  توجه : چاپ آگهي
 ابتدا در روزنامه رسمي انجام خواهد شد.


