فرايند صدور رپواهن دفتر پيشخوان خدمات دولت
 .1بر اساس نيازسنجي و بررسي ظرفيت توسعه دفاتر در نقاط مختلف استان وتصويب آن در كارگروه استاني دفاتر پيشخوان خدمات دولت ،
دبيرخانه كارگروه نسبت به برگزاري فراخوان ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان با درج آگهي در روزنامه محلي و سايت استانداري اقدام
مي نمايد.
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ثبت نام متقاضيان با رعايت الزامات مندرج در آييننامه پيوست شماره :2
متقاضيان دريافت امتياز پروانه دفاتر بايد داراي مشخصات و شرايط ذيل باشند:
اشخاص حقيقي
 -1-1داراي تابعيت ايراني
 -2-1تدين به دين مبين اسالم يا ساير اديان رسمي كشور
 -3-1داشتن اهليت قانوني و نداشتن پيشينه كيفري و عدم اشتهار به فساد منجر به محروميت از حقوق اجتماعي و اعتياد به مواد
مخدر (ارائه تاييد صالحيتهاي فردي توسط مراجع ذيصالح) و نداشتن سابقه عضويت در گروهكهاي غير قانوني
 -4-1دارا بودن گواهي انجام خدمت وظيفه يا معافيت از انجام آن براي افراد ذكور
 -5-1عدم اشتغال در تشكيالت دولتي با رعايت قوانين و مقررات جاري
 -6-1دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم ,تحقيقات و فنآوري و يا حداقل 10سال سابقه
كارشناسي كاربردي (بر اساس حكم كارگزيني) در دستگاههاي دولتي.
اشخاص حقوقي
 -1-2شخص حقوقي بايد غير دولتي و محل ثبت آن در ايران باشد.
 -2-2صاحبان امضاء آن تمامي شرايط مذكور در بندهاي  1الي  5و مديرعامل و يا يكي از صاحبان امضاي آن عالوه بر بندهاي
مذكور ،شرط بند  6بخش الف را نيز داشته باشند.
ب -صدور بيش از يك پروانه براي هر متقاضي در سطح كشور صرفا" با موافقت وزارت امكان پذير مي باشد.
ج  -متقاضياني كه قبال پروانه دريافت كرده و پروانه آنها بنا به داليلي به جز تخلف لغو شده باشد ،مي توانند پس از گذشت 5
سال از تاريخ لغو پروانه ،نسبت به ارائه درخواست پروانه اقدام كنند.
د  -شرايط ايثارگري
اولويت هاي ايثارگري در زمان صدور پروانه به ترتيب عبارتند از:
اولويت  :1خانواده شهداء و جانبازان  %70و باالتر
اولويت  :2جانبازان  %25تا  %70و ساير ايثارگران
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كارگروه استاني نسبت به بررسي و تطبيق مدارك با شرايط ثبتنام و اخذ استعالمهاي الزم از مراجع ذيصالح جهت احراز صالحيت فردي
متقاضيان (تاييديه عدم عضويت در گروهكهاي غير قانوني ،عدم اعتياد به مواد مخدر ،عدم سوء پيشينه) و همچنين استعالمهاي مالياتي ،بانكي
و بيمهاي اقدام مي نمايد.
الزم به ذكر است براي متقاضيان حقوقي ،تاييديه صالحيت فردي صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقي متقاضي پروانه از حراست
استانداري و استعالمهاي عدم سوء پيشينه ،عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم بدهي مالياتي ،بانكي و بيمهاي را از مراجع ذيصالح مربوطه استعالم
مي گردد.

 .4كارگروه استاني بايد پس از اخذ تاييديه كليه استعالمها و اطمينان از صحت مدارك ارايه شده و در صورت احراز تمامي شرايط توسط
متقاضيان ،نسبت به صدور موافقت اصولي براي آنها اقدام كند.
 .5دارنده موافقت اصولي بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ صدور موافقت اصولي ،نسبت به تأمين محل دفتر (حداقل 50متر مربع در
مناطق شهري و حداقل  20متر مربع در مناطق روستايي) در محدوده ذكر شده در موافقت اصولي اقدام و نشاني آن را جهت بازديد ،به كارگروه
استاني اعالم كند.
 .6كارگروه استاني بايد حداكثر ظرف مدت  15روز پس از اعالم متقاضي نسبت به بازديد از محل پيشنهادي اقدام كند و نتيجه را به اطالع
متقاضي برساند.
 .7در صورت تأييد محل پيشنهادي توسط كارگروه استاني متقاضي بايستي حداكثر ظرف مدت يك ماه ضمن اخذ تأييديه از مراجع مربوطه (اداره
اماكن ناجا ،پليس پيشگيري ناجا (در صورت تمايل به ارايه خدمات پست بانك) و  )...و تجهيز دفتر ،آمادگي خود را جهت شروع به كار و
انعقاد قرارداد با دستگاههاي تامينكننده خدمات دهنده به كارگروه استاني اعالم كند.
 .8ارسال مدارك به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
 .9صدور و ارسال پروانه به دبيرخانه كارگروه توسط سازمان
 .10مكاتبه با دستگاه هاي خدمات دهنده جهت عقد قرارداد با دفتر .
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