
 فراخوان صدور پروانه ايجاد  وبهره برداري دفتر پيشخوان خدمات دولت 

کارگروه دفاتر پيشخوان خدمات دولت استان سيستان و بلوچستان ، درنظردارد به منظورتوسعه وگسترش دفاترپيشخوان 

 پروانه دفتراستان به شرح جدول ذيل بر اساس شرايط اعالمي اقدام به اعطای جغرافيايي نقطه  9خدمات دولت در

يا دبير خانه  و www.sbportal.irمي بايستي به پايگاه  اينترنتي   متقاضيان لذا خدمات دولت نمايد پيشخوان 

( 1کارگروه در مستقر در استانداری مراجعه و  نسبت به دريافت فرم ثبت نام ، دفترچه شرايط فراخوان )بسته شماره 

اقدام نموده وپس از مطالعه دقيق آنها مدارك مورد نياز و فرم تكميل شده را از طريق پست سفارشي به نشاني 

كد پستي  -دبيرخانه كارگروه استاني دفاتر پيشخوان خدمات دولت -استانداري سيستان و بلوچستان –ميدان آزاديزاهدان:

 ارسال نموده و رسيد دريافت نمايند. 8678176189

 مالحظات:

بديهي است پس ازتاريخ مقرر به  مي باشد 16/11/91تا تاريخ  11/11/1191خ يارمهلت ارسال مدارك از ت "ضمناالف(

 .نخواهد شدداده مدارك ارسالي هيچ گونه ترتيب اثری 

به آدرس فوق اعالم خواهد شد.لذا از  پرتال استانب(به اطالع متقاضيان ثبت نام شده مي رساند نتايج فراخوان از طريق 

 ند.مراجعه به استانداری خودداری فرماي
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 محل مورد تائيد كارگروه  )با رعايت فاصله صنفي(در   شهر زرآباد:-6

 شهر نوك آباد: در محل مورد تائيد كارگروه  )با رعايت فاصله صنفي(-8
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صدور پروانه دفترچه راهنماي شرايط  و ضوابط فراخوان 

خدمات دولت در  ايجاد  وبهره برداري دفتر پيشخوان

 (7)بسته شماره 7982سال 
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 شرايط متقاضيان

  :تاسيس دفتر متقاضيان دريافت مجوزعمومي  شرايط -الف

  اشخاص حقيقي-7

 دارا بودن تابعيت جمهوری اسالمي ايران -1 -1

 به دين مبين اسالم يا ساير اديان رسمي کشور تدين  -1-1

 نداشتن پيشينه کيفری  -1 -1

 و نداشتن سابقه عضويت در گروهك های غير قانوني به فساد و اعتياد به مواد مخدر عدم اشتهار -1 -4

  دائم از خدمت برای افراد ذکور دارای گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت -1 -5

 وری اارشناسي مورد تاييد وزارت علوم, تحقيقات و فنکدارا بودن حداقل مدرك تحصيلي  -1 -6

 )بصورت رسمي، پيماني، قراردادی و خريد خدمت(دولتي عدم اشتغال در دستگاههای دولتي و غير  -7-1

 سكونت دائمي در محل تقاضا -8-1

  قيواشخاص حق-2

 .خص حقوقي بايد غير دولتي و محل ثبت آن در ايران باشدش-1-1

   عضو هيات مديرهيا  و مديرعاملباشند  را داشته 1-7الي  1 -1احبان امضاء آن تمامي شرايط مذکور در بندهایص -1-1

 .باشند را نيز داشته -1-8و  1-6عالوه بر بندهای مذکور، شرط بند  ء مجازصاحب امضا

 پيگيريهای الزم جهت اخذ پروانه بايستي از طريق مدير عامل يا يكي از صاحبان امضاء شرکت و يا وکالی قانوني   -1-1

 آنها انجام پذيرد.

 تاسيس دفتر متقاضيان دريافت مجوزي اختصاص شرايط  -ب

 سال  44و حداکثر  سن سال  15دارا بودن حداقل  -1

 آزادگان از شرط سني مستثني مي باشند. 1-1

 ه معتبر به حداکثر سن اضافه خواهد شديموارد ذيل به شرط ارائه تائيد تبصره:
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 دارندگرن سوابق تجربي در دفاتر پيشخوان دولت به ازای سوابق آنان 1-1

 اشدي محل ببوم   -1

 :  در استان  دفتركان هاي ايجاد م-5

 .اقدام  نمايد ن شده ييدر محدوده تعتر مربع ( م 54نسبت به تامين محل دفتر)حداقل  متقاضي بايستي

ا يهمكف يا اول و دارای کاربری مجاز( بصورت ملكي  متر مربع)ترجيحاً در طبقه 54برابر  ييمكان دفتر بايد حداقل فضا :7 تبصره

 .باشد جاریيستا

 تضل اق جضهجضن  و سنقاضل  فق  رس ندسر . 5مز  ه  كر  ست  س  سمز سنكه  تقاضي  اضز  ستقاضمز ود  اض ال :2تبصره

سمز سعال   نسب  اها  تهضن قبل سنقخضب تهضن س  سمز سا سمز و سنط عمدت  ت  هضود، لذس تقاضياضن سمز سقدس  : 1تبصره 

 ستقكهضف ورمزند.نقضنج 

ك حداقل فاصله ايست بين دومحل كسب شبيه فرد يا افراد صنفي ، با توجه به نوع فعاليت كسبي هر ي: فاصله صنفي

 . از آنان

 

 

 شهر زاهدان : حد فاصل ميدان تامين اجتماعي تا انتهاي بلوار پرستار )با رعايت فاصله صنفي( -7

 يت فاصله صنفي(شهر ميرجاوه: در محل مورد تائيد كارگروه  )با رعا -2

 شهر نيمروز: در محل مورد تائيد كارگروه  )با رعايت فاصله صنفي(  -9

 شهر سيب و سوران :در محل مورد تائيد كارگروه  )با رعايت فاصله صنفي( -4

 شهرسرباز : خيابان در محل مورد تائيد كارگروه  )با رعايت فاصله صنفي( -5

 گروه )با رعايت فاصله صنفي(شهر هامون :  در محل مورد تائيد كار -8

 شهر فنوج :  در محل مورد تائيد كارگروه  )با رعايت فاصله صنفي(  -1

 شهر زرآباد:  در محل مورد تائيد كارگروه  )با رعايت فاصله صنفي(-6

 شهر نوك آباد: در محل مورد تائيد كارگروه  )با رعايت فاصله صنفي(-8

 

 )با رعايت فاصله صنفي(کارگروه  در محل مورد تائيد  شهر نوك آباد:-9
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 اولويت بندي متقاضيان -ج

)ارائه تاييديه بنياد شهيد  امتياز( 15)و فرزندان آنانبه باال سال اسارت  5يا آزادگان  درصد 74جانبازان باالی  فرزندان شاهد ، -1

 وامور ايثارگران الزامي است(

)ارائه تاييديه بنياد شهيد وامور  امتياز( 14)سال اسارت  و فرزندان آنان  5، آزادگان تا درصد  74تا  15جانبازان  -2

 ايثارگران الزامي است(

 )ارائه تاييديه بنياد شهيد وامور ايثارگران الزامي است( امتياز( 5)ساير ايثارگران  -3

 از(يامت 1 باالتر از ليسانسهر مقطع الت ) يتحص -1 

 امتياز ( 1)  و مديريت( it،صنايع ،رياضي کاربرد در کامپيوتربرق،خصص خاص )مهندسي کامپيوتر، ت -4

 ه صنف دفاتر پيشخوان استان الزامي است(ي)تاييد امتياز( 14امتياز حداکثر   1 کار در دفاتر پيشخوان )هر سال سوابق-5

 امتيازات مكان پيشنهادي 

 (امتياز  15  ) مالكيت -7

 امتياز ( 5متر مربع :  54بيش تر از مساحت ملك )-8

 ( امتياز 14موقعيت ملك )بر خيابان اصلي : -9

 ضيانبازديد از مكان كليه متقا: 7 تبصره

توسذ    الترين امتياز را اخذ  كذر ب بادذند    پس از امتياز بندي اوليه از متقاضياني كه با ارسالي، با توجه به مدارك ضميمه

 يد گر  .باز هد آمد تا از مكان پيشنها ي كارگروب  عوت به عمل خوا

 :پس از احراز شرايط در مرحله عمومي متقاضيان اقدام به اخذ مكان نمايند.1تبصره 

 

  پس از حائز امتياز شده متقاضيان پيشخوان استان دبيرخانه كارگروهتوسط انجام شده هاي  استعالم   -د

 نداشتن اشتغال دولتي گواهي -1 

 نهيشيعدم سوء پگواهي   -1

 متقاضي در گروهك های غير قانوني و ...عدم عضويت  گواهي – 1

 گواهي سالمت فردی )عدم اعتياد به مواد مخدر (    -4
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 )انتظامي( استعالم اماکن -5

 مالياتي،بيمه ای و بانكي متقاضيگواهي عدم بدهي  -6

 يل پرونده دعوت  پس از احصاء امتياز نهايي و اعالم آن توسط کارگروه از متقاضي جهت اخذ  استعالم ها و تشك  :4تبصره 

 به عمل خواهد آمد .

 :مدارك مورد نياز -هـ

 ويژه افراد  1فرم شماره  ،ويژه افراد حقيقي  1شماره )فرم درخواست ايجاد دفتر پيشخوان خدمات دولت كميل فرم ت-1

 دفاتر پيشخوان خدمات دولت قسمت   rwww.sbportal.iقابل دريافت در پرتال استان به آدرس ( حقوقي

  اشخاص حقوقيصاحبان امضاء مجاز برای افراد حقيقي و برای شناسنامه تمامي صفحات ر برابر اصل شده يتصو-1

   اشخاص حقوقي احبان امضاء مجازصبرای برای افراد حقيقي و ر برابر اصل شده کارت ملي يتصو-1

 امضاء  صاحبانبرای افراد ذکور حقيقي و برای  م يت دايا معافيفه يد خدمت وظيان/ خرير برابر اصل شده کارت پايتصو-4

 اشخاص حقوقي مجاز

   .قات و فناوریيوزارت علوم ، تحق دييا باالتر مورد تايلي کارشناسي ين مدرك تحصير برابر اصل شده آخريصوت-5 

  قطعه(4)اشخاص حقوقي ومديرعاملجازاحبان امضاء مبرای افرادحقيقي وبرای ص سي شدهيت نوپش1×4كس رنگي ع-6

 )برای متقاضيان حقوقي( يا نامه سازمان ثبت اسناد روزنامه رسميآگهي آخرين تغييرات در ر برابر اصل شده يصوت-7

 )برای متقاضيان حقوقي(ت مرتبطيموضوع فعال بار برابر اصل شده اساسنامه شرکت يتصو-8

 ه و ــور درجبهـــخانواده شهيد ، حض  مدرك ايثارگری از قبيلگران برای تاييد معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثار -9

  ده گيو آزا عملياتي ، جانبازی مناطق 

 )اخذ تاييديه از مجمع صنفي دفاتر پيشخوان دولت استان(  مرتبطسوابق تجربي و تخصص خاص قبول مدرك قابل  ارسال  -14

 ان ديگری غير از محل تقاضا باشد بايد گواهي مقطع تحصيلي راهنمايي ودرصورتي که محل تولد متقاضي شهرست - 11

 دبيرستان را برای بومي بودن ارائه نمايد

 در رد يا تاييد موقعيت ملك پيشنهادی مجاز مي باشد.کارگروه استاني : 5تبصره 

http://www.sbportal.ir/
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  تعهدي هيچ گونه کارگروه استاني: متقاضي بايدخود ارزيابي فني واقتصادی رادر مورد درآمد دفتر کسب نمايد و  8تبصره 

 دفترندارد. درآمدو   ادارات خدمات دهندهدر مورد عقد قرارداد با 

 .هيچ گونه تسهيالتي برای راه اندازی دفتر داده نمي شود :1تبصره 

 ت و بديهي است ارسال مدارك و ثبشود بصورت ناقص ارسال گردد ترتيب اثرداده نمي مدارك ثبت نامي که به: 6 تبصره

 .نام هيچ گونه حقي برای متقاضي ايجاد نمي نمايد

 مي باشد 16/11/1191تا تاريخ  11/11/1191  مورخه مهلت ارسال مدارك از: 8تبصره 

به هيچ  ارسالي و درصورت عدم تاييدمتقاضي مداركرسال شودبررسي نخواهد شدا 16/11/1191تاريخزمدارکي که بعدا :71تبصره 

 شد.عودت داده نخواهدعنوان 

  www.sbportal.irاستان به آدرس ل پرتا ق يازی به مراجعه حضوری نبوده و پاسخ از طريری تقاضا نيگيای ارائه و پبر : 77تبصره  

 .خواهد شداعالم 

 جهت تامين  از الزمه را کسب نموده اند ياني که باالترين امتيبه متقاض  ،کليه استعالم ها  پس از اخذ تاييديه : 72 تبصره 

 نشاني   ،تا ضمن ارسال مدارك مربوط به مكان دفتر داده مي شودمهلت روز  15محل دفتر در محدوده مكان پيشنهادی 

  بازديد از محل پس از اعالم متقاضي نسبت به  روز 15از مدت  بعد که کارگروه حداکثر عالم نمايدا بازديد آن را جهت 

 خواهد نمود.ی اقدام پيشنهاد

 احـراز تمـامي شـرايط توسـط     و همچنـين و اطمينان از صـحت مـدارك ارايـه شـده      در صورت تاييد محل پيشنهادی  :79تبصره 

 متقاضيان کارگروه  استاني نسبت به صدور موافقت اصولي برای آنها اقدام  مي نمايد.

 اداره اماکن  ) مربوطه  مراجع  تاييديه از   اخذ  منضيك ماه    متقاضي دفتر موظف است حداکثر ظرف مدت: 74تبصره

 وآمادگي اقدام نمايد (1)ضميمه شماره  ذيل نسبت به تامين تجهيزات و امكانات مورد نياز به شرح ،پليس پيشگيری و...(

 مايد تا کارگروه خود را جهت شروع به کار و انعقاد قرارداد با دستگاه های تامين کننده خدمات به کارگروه استان اعالم ن

 به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات   جهت صدور پروانه را  شروع به کار موافقت اصولي آماده  دارنده  استان مشخصات 

 دارنده پروانه مكلف است کليه تعهدات مندرج در آيين نامه ايجاد و بهره برداری از  الزم به ذکر است.راديويي ارسال نمايد

 دستورالعمل های   و همچنين متن قرارداد پيوستهای آن و  غيردولتي و  بخش عمومي  دمات دولت و پيشخوان خ دفاتر

  .را به طور دقيق به انجام رساند اجرايي مرتبط

http://www.sbportal.ir/

