
 غیرحاکمیتی خدمات سپاریبرونفراخوان 

را  خود خدمات غیر حاکمیتیاز  بخشیسازمان منطقه آزاد چابهار در نظر دارد 

و از طریق ، با تأسیس دفاتر هیأت مدیره، مصوب سپاریبرون نامهشیوهمطابق 

جهت  توانندیممتقاضیان . واگذار نماید ذیصالح متقاضیانبه ، عمومیفراخوان 

سازمان منطقه : به آدرس 13/12/98لغایت  26/11/98خرید اسناد مربوطه از تاریخ 

 مراجعه نمایند. www.cfzo.irواحد دبیرخانه و یا سایت  – 2ساختمان اداری شماره  –آزاد 

مدیریت شهرسازی و  05435312315 با شماره تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر

 www.cfzo.irتماس یا به وبسایت سازمان به آدرس  اطالعات جغرافیایی

 مراجعه نمایید.

 14/11/98زمان بازگشایی پاکات پیشنهادها: روز چهارشنبه مورخ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :موردنیازشرایط و مدارک  

 شرح خواهد بود: نیبد انیمتقاض امتیازبندی

 ازیامت 10: یجاریاست -2 ازیامت 20: الکیتم -1 :پیشنهادی تیمکان فعال - 1

 ازیامت 2مرتبط:  ریغ -2 ازیامت 8مرتبط:  -1 :و کارشناسان یرفنیمد یسابقه کار -2 

دکترا:  -3 ازیامت 6: لیسانسفوق -2 ازیامت 4: سانسیل -1 و کارشناسان: یرفنیمد یلیمدرک تحص -3 

درصد  50حداکثر  ،یراهبر تهیتوسط کم رمرتبطیمدارک غ رشیپذ در صورت) ازیامت 8

 (بند تعلق خواهد گرفت. نیا ازاتیامت

 ازیامت 5 :سابقه حضور در جبهه ماه 12و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل  ثارگرانیا -4

 .باشدیمموجود بودن، در اسناد  یاحراز بوم طیشهرستان چابهار باشند. شرا یبوم دیبا انیمتقاض -5

 :موردنیازاسناد و مدارک سایر  -6

 ضمیمه اسناد هایفرمو ارائه تکمیل  -

نزد بانک ملی به نام سازمان  0200120062005 حسابشمارهبه ریال  500،000ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ -

 منطقه آزاد چابهار

شناسنامه برای اشخاص حقیقی و برای صاحبان امضای مجاز اشخاص تصویر برابر اصل شده تمامی صفحات -

 حقوقی

 تصویر برابر اصل شده کارت ملی برای افراد حقیقی و برای صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی-

 حقیقی و برایذکور افراد  خرید خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت/-

 امضای مجاز اشخاص حقوقیصاحبان 

مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باالتر یا تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی و -

 برای کلیه عوامل اجرایی

 اشخاص حقوقی مدیرعاملشده برای افراد حقیقی و برای  نویسیپشت 4 در 3عکس رنگی  قطعه 4 -

 نامه شرکت با موضوع فعالیت مرتبط برای متقاضیان حقوقیتصویر برابر اصل شده اساس -

 تصویر برابر اصل شده آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی-



 ارسال مدارک ایثارگری از قبیل خانواده شهید، حضور در جبهه و مناطق عملیاتی، جانبازی، اسارت و آزاده -

 ICDL قبولقابلارسال مدارک  -

اقتصادی را در مورد درآمد دفتر کسب نماید و سازمان هیچگونه تعهدی در  –فنی  خودارزیابیمتقاضی باید   -7

 و درآمد دفاتر ندارد. کنندگانتأمینمورد عقد قرارداد با 

 .شودینمدفاتر پرداخت ارائه  اندازیراههیچگونه تسهیالتی از سوی سازمان برای  -8

هیچگونه حقی برای  نامثبت. ارسال مدارک و شودینمبه مدارک مخدوش، ناقص و مبهم ترتیب اثر داده  -9

 متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

ینمعودت  عنوانهیچبه نیز،مدارکی که بعد از موعد مقرر ارسال شود بررسی نخواهند شد و در صورت ارسال  -10

 .گردند

 .ندینمایمیافت در سالهیکدو متقاضی اول که باالترین امتیاز را کسب نمایند انتخاب و مجوز فعالیت   -11

 وکامل متقاضی ذیصالح پس از اخذ مجوز، مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به تهیه تجهیزات  -12

را ارائه  رجوعارباب موردنیازاقدام نموده و براساس ضوابط ابالغی، خدمات  اظهارشدهاستقرار نیروی انسانی 

  .دینمایم گیریتصمیمدر صورت تأخیر، کمیته راهبری در خصوص مجوز صادره  نمایند.



 

 
 

 بومی شهرستان: -1-5

 :ت که واجد یکی از شرایط زیر باشدسداوطلب بومی شهرستان فردی ا

 شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد. الف(

همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( که شهرستان محل خدمت  ب(

 ن با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.فعلی یا بازنشستگی آنا

ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان )متوسطه یا پیش دانشگاهی({ را به صورت  }( سال از سنوات تحصیلی 4) داوطلب حداقل چهار ج(

 متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

مورد تقاضا برای  شهرستاندر  )درقبال اشتغال(( سال سابقه پرداخت حق بیمه 4) حداقل چهاردر و یا همسر داوطلب، پدر، ما د(

 (.نمی باشدقابل احتساب  دوران سربازیاستخدام را داشته باشند. )پرداخت حق بیمه 

استفاده نمایند که زمان  های ب و د()موضوع بند تذکر: داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین خود

 خ تولد داوطلبان باشد .تحقق موضوع )اشتغال ، بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه( مربوط به پس از تاری

 

 

 بومی استان: -2-5

 :ت که واجد یکی از شرایط زیر باشدفردی اس استانداوطلب بومی 

 د تقاضا برای استخدام یکی باشد.استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مور الف(

همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( که استان محل خدمت فعلی  ب(

 یا بازنشستگی آنان با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان )متوسطه یا پیش دانشگاهی({ را به صورت  }صیلی ( سال از سنوات تح4) داوطلب حداقل چهار ج(

 متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

مورد تقاضا برای  شهرستاندر  )درقبال اشتغال(( سال سابقه پرداخت حق بیمه 4) حداقل چهارداوطلب، پدر، مادر و یا همسر  د(

 (.نمی باشدقابل احتساب  دوران سربازیتخدام را داشته باشند. )پرداخت حق بیمه اس

استفاده نمایند که زمان  )موضوع بندهای ب و د( تذکر: داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین خود

 خ تولد داوطلبان باشد .تاری تحقق موضوع )اشتغال ، بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه( مربوط به پس از

 

 
 

  باشد می نام ثبت زمان در کشوری تقسیمات بودن، بومی تعیین برای استان و شهرستان مبنای :1توجه . 

 مدارک و مستندات اعالمی نتایج اولیه، فهرست در گرفتن قرار صورت در است الزم بومی، شرایط مشمول داوطلبان کلیه :2توجه 

 نمایند. ارائه شد، خواهد اعالم متعاقباً که مدارک بررسی زمان در نیاز مورد مدارک سایر همراه به را بومی بودن

 

 

 

 : بودن شرایط بومی -5
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 چابهار صنعتی   –سازمان منطقه آزاد  تجاری  غیرحاکمیتیشیوه نامه اجرایی برون سپاری خدمات 

 

 

 

 

 

 

 و اطالعات جغرافیایی شهرسازیتهیه کننده : مدیریت 
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 مقدمه –ماده یک 

صنعتی چابهار به منظور ارائه خدمات سریع و با کیفیت به   –تجاری  آزادسازمان منطقه  غیرحاکمیتیخدمات  دفاتر تأسیس -

و غیر ضروری سفرهای متعدد  ز، جلوگیری ا خدماتی و، ساده سازی مراحل انجام کارهای اداری  و سرمایه گذاران  شهروندان
فراهم آوردن امکان ارائه خدمات غیر حضوری در راستای تحقق شهر و دولت الکترونیک و همچنین کاهش تصدی گری و،  شهری

، اجتماعی و  اقتصادی ششمقانون اساسی ، به کارگیری بخش خصوصی در چارچوب برنامه توسعه  44در راستای تحقق اصل 

 صنعتی چابهار می باشد.  – تجاری آزاد، مجلس و سازمان منطقه  فرهنگی کشور، سیاستها و مصوبات دولت
رضایت  ضمن کسب، و ارائه خدمات از این طریق  غیرحاکمیتیخدمات  دفاترصنعتی چابهار با تشکیل   –تجاری  آزادسازمان منطقه  -

 ، بر نظام اداری نیز تاثیر گذار خواهد بود. مردم
 محدودهر د آزاددر قالب شرکت به منظور دسترسی آسان مردم به خدمات قابل ارائه توسط سازمان منطقه  غیرحاکمیتیخدمات  دفاتر -

امه صورت ن شیوهو چگونگی فعالیت آنها بر اساس ضوابط و مقررات موضوع این  تأسیسایجاد می گردد. واگذاری امتیاز  آزادمنطقه 
 خواهد گرفت.

 
  و مزایای طرح اهداف -2ماده

 

 :دنچابهار جهت تحقق اهداف زیر تشکیل می گرد آزادخدمات الکترونیک منطقه  دفاتر -

 کاهش تشریفات دست و پا گیر اداریوتسریع و تسهیل در امور اجرایی  -2-1 -
و به  با کیفیت مناسببسیاری از امور خود را  میتواند: گیرنده خدمات  دولت الکترونیکاهداف  کاهش تصدی گری و تحقق -2-2 -

 پیگیری نماید.  ،خستگی و سردرگمی دونو ب کوتاهزمانی مدت در صورت شبانه روزی 
: ارائه خدمات به موقع و کیفی به شهروندان و سهیم کردن آنان در تصمیم  و تکریم ارباب رجوع ندانرضایت شهرو جلب -2-3 -

 گیری های عمومی موجب افزایش رضایت آنان خواهد شد.
هزینه ها موجب افزایش  زمان و، کاهش  بیشتر سازمان های اداری کارآیی، : ارائه خدمات موثر و کارآمد افزایش بهره وری -2-4 -

 بهره وری خواهد شد.
ا باعث از فرآیند هچنین امکان نظارت و ارزیابی دقیق شفاف سازی : شفافیت امور، دسترسی سریع به اطالعات شفاف و هم -2-5 -

 ی  خواهد شد.کاهش فساد ادار
-  

، کتب و غیره به نسخه الکترونیکی، میزان مصرف  ، مدارک : با تبدیل نسخه کاغذی پرونده ها اثرات مثبت زیست محیطی -2-6 -
در نتیجه جنگل ها و منابع طبیعی آسیب کمتری می بینند. از طرفی با کاهش حمل و نقل بین شهری برای . کاغذ کاهش می یابد 

 و خدمات دولتی سوخت کمتری نیز مصرف شده و خطرات زیست محیطی کاهش می یابد.دستیابی به اطالعات 
و نگهداری  ، بهره برداری : برای تحقق دولت الکترونیکی نیاز به توسعه زیر ساخت هایی است که ایجاد ل و کار آفرینیااشتغ -2-7 -

 از آن ها نیازمند منابع انسانی متخصص و الزم می باشد.
 ( و سیستم ارجاع بدون کاغذ ITی فعالیت ها بر اساس فناوری روز )مبتنی بر انجام تمام -2-8 -

ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه بخش خصوصی و استفاده از مشارکت مردم در قالب سرمایه گذاری های بخش  -2-9 -
 خصوصی

 انجام کلیه فعالیت ها و اقدامات در محیطی مطمئن، ایمن و قابل رصد و پیگیری -2-10 -

  تعاریف -3ماده

 هریک از عناوین زیر که در این شیوه نامه به کار برده می شود دارای معانی تعریف شده ذیل میباشند : 
 صنعتی چابهار  –تجاری  آزادسازمان: سازمان منطقه  -3-1 -
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به منظور قی یا حقو حقیقیص اشخاکه توسط  هستند هاییواحدنامیده میشود  دفاترکه به اختصار : غیرحاکمیتیخدمات  دفاتر -3-2 -

 د.نمی گرد تأسیسنامه  شیوهارائه بخشی از خدمات سازمان براساس مقررات مربوطه در چارچوب این 
 ه و در چارچوب قرارداد فی ما بیننام شیوهبه موجب این  غیرحاکمیتیدفاتر خدمات : کلیه فعالیت ها و خدماتی که  خدمات  -3-3 -

 ارائه مینمایند. سازمان،با 
 می نماید. تقاضا را غیرحاکمیتیخدمات  دفاتر تأسیس مجوزاست که یا حقوقی  حقیقیمتقاضی: شخص  -3-4 -

پروانه بهره برداری : اجازه نامه ای است که توسط سازمان برای متقاضی واجد شرایط بمدت یکسال صادرو غیر قابل انتقال  -3-5 -
ره برداری به، پروانه  کمیته راهبریدر صورت حفظ شرایط الزم و تأیید به غیر میباشد. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور ، 

 قابل تمدید میباشد.

 

 غیرحاکمیتیخدمات  دفاترشرح وظایف  -4ماده

 د.می باش دو جدول شمارهبه متقاضیان ارائه می شود به شرح  غیرحاکمیتیخدمات تر اخدماتی که از سوی دف -
 

  غیرحاکمیتیخدمات  دفاترویژگی محل استقرار  -5ماده

سازمان  ،جهت تحقق این هدف  مناسب و پایدار مشتریان منجر شودنظر به اینکه عدم تغییر محل دفاتر می تواند به ارائه خدمات  -

ورت صالحیت متقاضی، به ص تأییدرا پس از  دفاترفضای فیزیکی مورد نیاز  ، بر اساس ضوابط خود ،می تواند در صورت امکان 
 به آن واگذار نماید. موقت

 

 باید دارای شرایط ذیل باشد  دفاتر محل استقرار -5-1

 

در طبقه همکف یا روی همکف قرار داشته   در محیط تجاری و اداری بوده و الزاماًو متر مربع مساحت  100حداقل دارای  -1-5-1 -
 باشد.

 درصد از آن به مشتری اختصاص داشته باشد. 50تقسیم فضا به گونه ای باشد که حداقل  -2-5-1 -
 ، تهویه و تجهیزات سرمایش و گرمایش مناسب باشد. ات بهداشتیتأسیسدارای  -3-5-1 -

 فضای درونی از قابلیت انعطاف و تغییرپذیری آسان به منظور پارتیشن بندی و دکوراسیون برخوردار باشد. -4-5-1 -
 

  و تجهیزات آن دفاتراستانداردهای محل استقرار  -5-2

 دکوراسیون مناسب همراه با نصب کانتر و تهیه صندلی مناسب کارکنان -1-5-2 -

 صندلی مناسب جهت استفاده مراجعین در زمان انتظار -2-5-2 -
 کامپیوتر به تعداد کارشناسان -3-5-2 -

 دستگاه پوز به تعداد کافی ودو دستگاه پرینتر حداقل یک دستگاه اسکنر و -4-5-2 -
 ل گاز، یخچال و ...بیتجهیزات و ملزومات مورد نیاز آشپزخانه از ق -5-5-2 -

و تابلو اعالم نرخ خدمات در محل مناسب با درج آرم سازمان اسایی ساختمان نصب تابلو مناسب در سردر ورودی جهت شن -6-5-2 -

 .دفاتردید مشتری در داخل 
 گاوصندوق، فایل های ایمنی کشویی.،  مبلمان اداری -7-5-2 -

 ( پرسرعت، دو خط تلفن مجزا و ... دیتای، دفاترتجهیزات شبکه داخلی  تجهیزات تخصصی ) -8-5-2 -
 

 دفاترشرایط احراز صالحیت متقاضی  -6ماده

 شرایط عمومی  -6-1

 تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران -1-6-1 -

 اسالمی ایرانپایبندی به قانون اساسی جمهوری  -2-6-1 -
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 متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -3-6-1 -

 پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر با ارائه گواهی از مراجع ذیصالح ءنداشتن سو -4-6-1 -

 ( آقایان داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه ) برای-5-6-1 -

 سالمت جسمانی کامل  -6-6-1 -
 

 اختصاصیشرایط  -6-2

 سال  55سال و حداکثر  35حداقل  دارایمتأهل و  -1-6-2 -

  حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مندرج در جدول شماره یک این شیوه نامهداشتن  -2-6-2  -
 دارا بودن اطالعات پایه و مهارت کار با کامپیوتر -3-6-2 -

 عدم اشتغال در دستگاههای دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای خصوصی -4-6-2 -
 .داشتن حسن شهرت و عدم محرومیت از امتیازات اجتماعی -5-6-2 -

 سایر تعهدات متقاضی  -6-3

 چابهار  آزادصورت عدم امکان استفاده از امالک منطقه در  دفاتراستقرار  بمنظورمناسب  مکانتهیه و معرفی  -1-6-3
حسن انجام کار و  ( به عنوان سپرده ریال500 /000/ 000، سفته به مبلغ پانصد میلیون ریال ) تسلیم وثیقه به صورت چک -2-6-3

 نامه. شیوهرعایت موازین مندرج در این 

 به تناسب افزایش لیست خدمات که به دفاتر ابالغ میگردند مبلغ وثیقه نیز افزایش خواهد یافت . تبصره :
 نامه. شیوهاین  1تسلیم تعهد نامه محضری مطابق با فرم شماره  -3-6-3
 و مدیر فنی دفاترمربوط به متقاضی امتیاز  3و  2تکمیل فرم شماره  -4-6-3

 به هنگام ارائه درخواستمعرفی مدیر فنی واجد شرایط  -6-6-3
 تعیین و ابالغ می گردد. آزادسازمان منطقه ( که توسط  متقاضی، مدیر فنی و کارکنان شرکت در دوره های آموزشی ) -7-6-3
 هر متقاضی حق دریافت بیش از یک مجوز را ندارد. -8-6-3
 

 دفاترمورد نیاز انسانی  نیرویتشکیالت و حداقل  -7ماده

 یک نفر : دفترمدیر  -1-7
 ) دارای مدرک لیسانس ( نفر یک : جهت تشکیل پرونده کارمند اداری  -7-2

در مقطع کارشناسی در  سال سابقه کاری مرتبط و مورد تأیید سازمان : دو نفر  ) فارغ التحصیل  5دارای حداقل کارشناس فنی  -7-3
  (و حسابداری   ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مهندسی معماری و مهندسی عمران شهرسازییکی از رشته های  

 یکی از کارشناسان الزاماً دارای مدرک مهندسی معماری و یا عمران باشد. تبصره :
 ( پاره وقت یک نفر ) :کارشناس امور حقوقی  -7-4

 ) حداقل دیپلم ( یک نفر: نیروی خدماتی و راننده  -7-5
 خودروی مناسب جهت انجام بازدیدها : یکدستگاه -6-7

 کارکنان دفاتر باید ساکن چابهار بوده به طور مرتب در دفاتر حضور پیدا کنند. -7-7
 شرایط احراز صالحیت مدیر فنی -8ماده

 مندرج جدول شماره یک پیوستدر یکی از رشته های دارابودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی  -8-1
 سال. 55سال و حداکثر  35هل و دارای حداقل متأ -8-2
 دارا بودن اطالعات پایه مهارت کار با کامپیوتر. -8-3

 .عدم اشتغال در دستگاههای دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای خصوصی -8-4
 ، عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر. داشتن حسن شهرت -8-5
در رشته  نظام مهندسی دوپایه دارا بودن پروانه اشتغال مهندسی ساختمان و یا  فعالیتهای دفترتبط با مرسال سابقه کار  5دارای   -8-6

 معماریو یا عمران های 
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 .دفاترحضور دائم در  -8-7
 

 

 رعایت شوند دفاترو کارکنان  ، مدیر فنی  موازینی که باید از طرف صاحب امتیاز - 9ماده

 

و موظفند از انتشار اسناد و اطالعات طبقه بندی شده  ملزم به رعایت کامل موازین اسالمی و اخالقی در محیط کار خود می باشند -9-1
 .و اشاعه مطالب خالف اخالق و عفت عمومی جلو گیری نمایند

 احترام ارباب رجوع  را رعایت نموده و با نهایت ادب و احترام با آنان رفتار نمایند. -9-2
 هیچگونه مبالغی را بیش از تعرفه های مصوب از ارباب رجوع مطالبه نکنند. -9-3
 از هرنوع فعالیت تجاری و مالی غیر قانونی در دفاتر خودداری نمایند. -9-4

 نهایت صداقت را در نگهداری و استفاده از سیستم های بایگانی رعایت نمایند و حقوق دیگران را محترم بشمارند. -9-5
از نفوذ به اطالعات حاوی کلیدهای رمز ، بانک اطالعاتی ، نرم افزارهای خاص خودداری نموده و سعی در شکستن رمزها نداشته  -9-6

 باشند.

نظارت بر موارد فوق به عهده مدیر فنی است لکن شرکت صاحب امتیاز دفاتر نیز الزام به نظارت بر موضوع دارد و از مسئولیت  -9-7
 مبرا نمی باشد.

 

 
 دفاترتعهدات صاحب امتیاز  -10ماده

 اشتغال داشته باشد. ،نامه  شیوهموارد مندرج در این از غیر به فعالیت هایی مجاز نخواهد بود ، دارنده مجوز  -10-1

ادره و دستورالعمل های ص سازمانبه طور مستقیم مسئولیت اجرای صحیح وظایف دفاتر و تصمیمات ، دارنده مجوز و مدیر فنی  -10-2

 تر ،دفدر  نامبردگاناز مراجع ذیربط را به عهده دارند و در قبال فعالیت های دفاتر، مسئول و پاسخگو هستند. همچنین حضور مرتب 
 الزامی است.

 ر ،دفترائه خدمات در جهت نگهداری و ا، سازمان می تواند مدیر فنی را به عنوان کفیل موقت فوت نماید ، چنانچه دارنده مجوز  -10-3

معرفی نماید  6برای وارث دارنده امتیاز ، این حق وجود دارد تا ظرف مدت یکماه از بین خود ، یک نفر واجد شرایط ماده . معرفی نماید 
تحقق  یا عدمتا پس از بررسی صالحیت نامبرده ، مجوز تا پایان قرارداد به نام ایشان صادر گردد. در صورت عدم معرفی فرد واجد شرایط 

یا واگذاری آن به متقاضی واجد  دفاترمی تواند نسبت به ابطال مجوز  سازمانصالحیتهای تعریف شده در خصوص فرد معرفی شده ، 

 اقدام نماید.، شرایط دیگری 

 کارکنان خود از کارشناسان دارای صالحیت فنی و حقوقی استفاده نماید. تأمینموظف است جهت  ، دارنده مجوز -10-4

نماید. همچنین  ثبتو  برداشت را به طور کامل ، وضع موجود  موظف است پس از بازدید از ساختمان ارباب رجوع، دارنده مجوز  -10-5

د به د و نیاز به بازدید مجدد باشرخ داده باش، در صورت برگشت پرونده از هر قسمتی به قسمت بازدید که به دلیل قصور صاحب امتیاز 
 نه ای تعلق نمی گیرد.هزی، ن بازدید آ

 دارنده مجوز موظف است گزارش بازدید را بر اساس موارد خواسته شده که ضمیمه می باشد تنظیم نماید. -10-6

 د.نگرد انجام و ثبتباید ، ساعت پس از درخواست  24کلیه بازدید های دفاتر حداکثر ظرف مدت  -10-7

، به میزان دو برابر مبلغ خسارت وارده به  موجب از بین رفتن حقوق سازمان گردددر صورت ارائه گزارش مغایر با واقعیت که  -10-8
 اخذ خواهد شد.، ( از صاحب امتیاز   کارشناسان سازمانأیید سازمان ) با ت

 ات امور جامدر ان دفاتربه عهده صاحب امتیاز بوده و چنانچه پرسنل ،  دفاترکارکنان و کاری صالحیت اخالقی مسئولیت برقراری  -10-9
بت به ابالغ کتبی سازمان، ، نس از بعدضمن جبران خسارت وارده به سازمان و ... بالفاصله صاحب امتیاز باید مرتکب تخلفاتی شوند ، 

 فسخ می گردد.، مجوز صاحب امتیاز ،  تخلفات کارکنان در صورت تکرار .اقدام نماید  خاطیاخراج فرد 

 

 سایر مقررات و شرایط -11ماده
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نی بی در صورتی که اتفاق پیش رف مدت یک ماه پس از اخذ مجوز، فعالیت خود را آغاز کند.ظدارنده مجوز موظف است حداکثر  -11-1
نسبت به تمدید زمان اقدام نماید. در هر صورت از تاریخ اخذ ،  سازمان، دارنده مجوز الزم است با هماهنگی  نشده ای مانع این کار شود

 نباید بیش از دوماه سپری شود.، مجوز تا آغاز فعالیت 
 ممنوع می باشد.، انتقال مجوز دفاتر تحت هر عنوان به غیر  -11-2
ی لغو م دفتراعالم انصراف نماید مجوز ، سلب گردد یا از ادامه فعالیت  این شیوه نامهه مجوز، شرایط مندرج دردچنانچه از دارن -11-3

 گردد.
صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه جانشین واجد  ،، استعفا یا برکناری  مدیر فنی به هر دلیل  در صورت فوت -11-4

 شرایطی را جهت تصدی به سمت مدیر فنی به سازمان معرفی نماید. 

رسیدگی به درآمد  و سازمان حق رسمی پلمپ شده می  باشند دفاترموظف به ثبت رسمی درآمدها و هزینه های خود در ، تر ادف -11-5
 ها و هزینه ها و حسابرسی آنها را برای خود محفوظ می دارد.

نه خود را تا پایان گزارش عملکرد ماهانه خود را حداکثر تا دهم ماه بعد و هم چنین گزارش عملکرد ساال ندتر موظف هستادف -11-6

 نمایند. ارائهبه سازمان ، سال بعد اردیبهشت ماه 
 غیرحاکمیتیدفاتر   تخلفاترسیدگی به  -12ماده

 ناسبمی تواند مت ، سازماندفاترعدم رعایت موازین از سوی کارکنان، شکایت ارباب رجوع و سایر اشخاص از چگونگی عملکرد درصورت 
 در نظر بگیرد: دفاترمجازات های ذیل را برای ، با نوع تخلف و دفعات تکرار 

 اخطار کتبی -12-1
 برکناری موقت یا دائم مدیر فنی -12-2
 دفترلغو مجوز و تعطیلی  -12-3

غیر قابل اعتراض و الزم  دنابالغ می شو دفاتربه  شهرسازی و اطالعات جغرافیاییمدیریت که از طریق  سازمانتصمیمات  :1تبصره 
 االجراست.

ابتدا با هماهنگی صاحب امتیاز و مدیر فنی و در صورت عدم ،  دفاتر، خدمات و تعهدات  دفاتردر صورت لغو امتیاز و تعطیلی  :2تبصره 
یین و به طور موقت به عنوان جانشین تعدیگر ، ، یک متقاضی واجد شرایط مدیریتهای مرتبط تنظیم صورت جلسه توسط با ،  تمکین

 سپرده خواهد شد.انجام تعهدات و خدمات به وی 

 سلب می گردد.برای همیشه ، از نامبرده ، حق درخواست مجوز جدید  ، دفاترمجوز صاحب امتیاز در صورت لغو  :3تبصره 

 
 غیرحاکمیتیدفتر خدمات کمیته راهبری  -13ماده 

 -ی جغرافیایاطالعات و  شهرسازیمدیریت  -اداره کل حراست   -معاون فنی و زیربنایی متشکل از  غیرحاکمیتیخدمات کمیته راهبری دفتر 
 –مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه  –و رسیدگی ، نظارت و رسیدگی به شکایات مدیریت بازرسی  -و امالک امور قراردادها  ،مدیریت حقوقی 

 ، هدایت و نظارت بر فعالیت دفتر خدمات تشکیل می گردد. منظور هماهنگیبه مدیریت فناوری اطالعات و تحول اداری  

 شرح وظایف کمیته راهبری  -14ماده

 .و ارسال به هیأت مدیره سازمان جهت تصویب  غیرحاکمیتیخدمات مرتبط با چگونگی فعالیت دفتر شیوه نامه های  تهیه و تدوین -1-14

 .تدوین چارچوب و چگونگی امتیاز دهی به متقاضیان تأسیس دفاتر جهت فعالیت در محدوده منطقه آزاد  -2-14
 .مجوز فعالیت دفاتر اصله از دفتر و اتخاذ تصمیم در مورد تمدید یا لغو و و شکایات گزارش هاو رسیدگی به بررسی  -14 -3

 .غیرحاکمیتیخدمات نظارت بر نحوه عملکرد دفتر  -14 -4
 و ابالغ به دفاتر تعیین تعرفه های سالیانه خدمات  -14 -5
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 جدول شماره یک

 ردیف رشته تحصیلی گرایش

 1 مهندسی عمران کلیه گرایشها

 2 ریاضی گرایشهاکلیه 

 3 کامپیوتر کلیه گرایشها

 4 غیرحاکمیتیمهندسی معماری و  

 5 مهندسی برق کلیه گرایشها

 مدیریت سیستم و بهره وری
 مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

 6 مهندسی صنایع

 تبدیل انرژی
 ساخت و تولید

 طراحی کاربردی و مهندسی مکاترونیک

 7 مهندسی مکانیک

*** GIS  8 مدیریت شهری 

 9 آمار ***

 10 حسابداری ***

 11 مدیریت مالی ***

 12 علوم اقتصادی و اقتصاد انرژی ***

 13 برنامه ریزی سیستم های اقتصادی –علوم اقتصادی  ***

 14 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ***

 15 مدیریت بازرگانی ***

 16 مدیریت دولتی ***

 17 مدیریت صنعتی ***

 18 مدیریت تکنولوژی ***

 19 مدیریت فناوری اطالعات ***

 20 مدیریت اجرایی ***

 21 طراحی و برنامه ریزی ***

 22 طراحی شهری ***

 23 جغرافیا و برنامه ریزی شهری ***
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 تعهدنامه – یک فرم شماره

 

 

 

 

از   ملی ............................. صادره به شمارهفرزند ....................            ب ..................اناینج 

.............................. ساکن 

.................................................................................................................. 

 ، د میگردم به کلیه مقرراتچابهار، متعه آزادمنطقه  درخدمات الکترونیک  تأسیس دفترمتقاضی 

و دستورالعمل های ابالغی در خصوص فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک  به  سازمانضوابط و قوانین 

 در حفظ و، استنکاف ورزم و یا قصور اینجانب خود طور کامل عمل نموده و چنانچه از ایفای تعهدات 

یا موجب ضرر و زیان متعهدله و ،  و یا اشخاصچابهار  آزادحراست از اطالعات محرمانه منطقه 

شخص ثالث گردد مجازات تعیین شده را بپذیرم و خسارات وارده را بپردازم. همچنین در مواردی 

نموده باشد کلیه هزینه های مربوطه و خسارات  تعیین چابهار  هزینه هایی را  آزادکه سازمان منطقه 

 دفعتاً واحده بپردازم.اعالم شده را جهت جبران خسارات و به صورت یکجا و 

چابهار در برآورد  و محاسبه هزینه ها و خسارات وارده  آزادتشخیص واحدهای ذیربط سازمان منطقه 

 ه قابل وصول خواهد بود. ئیقطعی و غیر قابل اعتراض بوده  و از طریق صدور اجرا

ت خسارات به چابهار، مخیر خواهد بود ضمن دریاف آزادبدیهی است در آن صورت سازمان منطقه 

 .چابهار، اینجانب را لغو نماید آزادخدمات الکترونیک سازمان منطقه  دفاترشرح فوق پروانه فعالیت 

این سند بر روی اوراق چاپی به شماره  ....................... تنظیم شده  و قبض حق التحریر شماره  

 13. بابت حق التحریر و بهاء اوراق به تاریخ    ...../..../....................... صادره و مبلغ  .......................

 اخذ گردیده است.
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 دفتر تأسیس متقاضی مشخصات   – 2فرم شماره 

 مشخصات فردی

 :First Name نام :

 :Last Name نام خانوادگی :

 تاریخ تولد: شماره شناسنامه : نام پدر:

 سابقه کار : کد ملی : محل صدور :

مونث :         ☐:                                  مذکر :     جنسیت

☐ 

 ☐متاهل :             ☐تاهل :                          مجرد :  

 رشته تحصیلی :  میزان تحصیالت : 

 گرایش تحصیلی : 

 آدرس کامل محل کار : 

 

 تلفن محل کار : 

 ایمیل :   تلفن همراه :  تلفن منزل : 

 منزل : آدرس

 

  کاریسوابق 

 معرف آدرس و تلفن محل خدمت محل خدمت مدت خدمت سمت نوع شغل ردیف

1       

2       

3       

 

مطالب اقرار می ه صحت کلیه اینجانب ................................................. با توجه به مندرجات پرسشنامه ب

اقعی بودن اطالعات فوق ، غیر و، در صورتیکه در طول انجام مراحل تعیین صالحیت یا پس از آن  نمایم

و موارد خود ، براساس قوانین و مقررات  حق دارد ضمن توقف مراحل واگذاری سازمان محرز گردد 

 اینجانب رفتار نماید.چابهار، با  آزادنامه دفاتر خدمات الکترونیک منطقه  شیوهمندرج در 
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 مدیر فنی مشخصات – 3فرم شماره 

 مشخصات فردی

 نام :
First Name: 

 نام خانوادگی :
Last Name: 

 تاریخ تولد: شماره شناسنامه : نام پدر:

 سابقه کار : کد ملی : محل صدور :

      ☐جنسیت:                                             مذکر :    

 ☐مونث :   

 ☐متاهل :             ☐تاهل :                   مجرد :  

 رشته تحصیلی :  میزان تحصیالت : 

 گرایش تحصیلی : 

 آدرس کامل محل کار : 

 

 : محل کار تلفن 

 ایمیل :   تلفن همراه :  تلفن منزل : 

 آدرس کامل منزل : 

 کد پستی منزل :

 

 کاریسوابق 

 معرف آدرس و تلفن محل خدمت محل خدمت مدت خدمت سمت نوع شغل ردیف

1       

2       

3       

 

اینجانب ................................................. با توجه به مندرجات پرسشنامه به صحت کلیه مطالب اقرار می 

پس از آن ، غیر واقعی بودن اطالعات فوق ، نمایم در صورتیکه در طول انجام مراحل تعیین صالحیت یا 

محرز گردد  سازمان حق دارد ضمن توقف مراحل واگذاری ، براساس قوانین و مقررات خود و موارد 

 مندرج در شیوه نامه دفاتر خدمات الکترونیک منطقه آزاد چابهار، با اینجانب رفتار نماید.
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 غیرحاکمیتیتعرفه خدمات لیست و  -(2جدول شماره )

 تعرفه حساب)ریال( عنوان خدمات ردیف

 280،000 ثبت انواع درخواست 1

 175،000 پیگیری درخواست 2
 75،000 دستور نقشه 3

 100،000 پروانه نوسازی 4
 170،000 های نوسازیاصالح اطالعات امالک درخواست 5

 200000 پروانه کسب 6

 120،000 سازه، برق، مکانیک و تأسیساتهای های معماری با نقشهانطباق نقشه 7
 700،000 پروانه ساخت تا دو طبقه و کمتر 8

 50،000 ثبت شروع بکار عملیات ساختمان 9
 320،000 تمدید پروانه ساخت 10

 140،000 تأییدیه به کمیته نماو ارسال  های نما و اخذارسال نقشه 11

 700،000 گواهی پایان کار 12
 420،000 خالفی)مسکونی(بررسی  13

 650،000 بررسی خالفی )غیرمسکونی( 14
 950،000 تفکیک و تجمیع ملک 15

 480،000 رسیدگی به تخلفات مجاورین پالک 16

 185،000 ای مهندسانثبت گزارشات مرحله 17
 250،000 تمدید پروانه مهندسان و یا اصالح اطالعاتتشکیل پرونده ،  18

 30،000 های تعهد مهندسینهر یک از برگثبت و استعالم  19
 60،000 های طرح تفصیلیاعالم وضعیت ملک در نقشه  20

 120،000 استفاده از تسهیالت طرح تفصیلی 21

 280،000 (GIS) جانمایی امالک در نقشه اطالعات مکانی 22
 185،000 های استعالمات درون یا برون سازمانیثبت انواع هر یک از درخواست 23

 40،000 #قیمت بازدید پایه حفاری)خدماتی( 24

 800،000 نظارت حفاری 25
 500،000 قیمت بازدید حفاری خانگی 26

 280،000 نویس گواهیتهیه پیش 27

 140،000 انطباق مدارک و سوابق فنی، حقوقی یا کسبی هر واحد در صورت وجود خالف 28
 250،000 های ماده صدثبت اعتراضات به آرای کمیسیون 29

 50،000 هاثبت دفاعیات و یا شکواییه  30
 20،000 ثبت فیش شهرستان عوارض خودرو 31

 40،000 ثبت و یا اصالح مشخصات کامیون و یا تجهیزات خاکبرداری 32

 15،000 چاپ مفاصا حساب عوارض خودرو یا موتورسیکلت 33
 50،000 یا مالک، پرداخت و صدور مفاصا حساب موتور وسایل نقلیهثبت و یا اصالح مشخصات  34
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 40،000 2000/1چاپ نقشه  35

 20،000 )به ازای هر برگ( A3 ها با قطعاسکن و آرشیو نقشه 36

 A4 15،000 اپ انواع فیش به ازای هر برگچ 37

 40،000 در صورت پرداخت الکترونیک توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر 38

 40،000 تصاویر هوایی و ماهواره ایارایه  39
 100،000 توزیع اسناد مناقصه و مزایده 40

 

 تعرفه خدمات شرکت آب و فاضالب -(3جدول شماره )

 تعرفه حساب)ریال( عنوان خدمات ردیف

 127،000 انشعاب آب 1

 117،000 انشعاب فاضالب 2
 57،000 درخواست تغییر مشخصات 3

 45،000 سیفون آبجابه جایی کنتور و  4

 10،000 درخواست اصالح قبض آب مصرفی 5
 129،000 درخواست واحدشماری 6

 10،000 صدور قبض المثنی 7
 25،000 صدور تسویه حساب آب بهاء 8

 47،000 آزمایش صحت عملکرد و وسایل اندازه گیری 9

 56،000 تعویض کنتور خراب 10
 110،000 تعیین قطر انشعاب با ظرفیت قراردادی 11

 71،000 قطع و وصل انشعاب 12
 134،000 تفکیک و ادغام انشعاب 13

 47،000 تغییر محل سطح مسیر 14

 18،000 ارائه اطالعات مصرف و گزارش پرداختی های مشترکین 15
 27،000 خدمات حوادث آب و فاضالب 16

 36،000 تغییر انشعاب آب موقت به دائم 17
 68،000 آببررسی ترکیدگی لوله  18

 80،000 تغییر نام 19

 128،000 آب موقت 20
 85،000 جمع آوری دائم انشعاب 21

 

 تعرفه خدمات شرکت توزیع برق -(4جدول شماره )

 تعرفه حساب)ریال( عنوان خدمات ردیف

 117،000 ثبت انشعاب جدید 1

 108،000 ثبت درخواست افزایش قدرت 2
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 154،000 ثبت درخواست کاهش قدرت 3

 105،000 ثبت درخواست ادغام انشعاب 4

 125،000 ثبت درخواست تفکیک انشعاب 5

 68،000 ثبت درخواست جمع آوری انشعاب 6

 76،000 ثبت درخواست تغییر نام 7

 10،000 صدور قبض المثنی 8

 30،000 ثبت درخواست جابه جایی انشعاب 9

 23،000 ثبت درخواست اصالح انشعاب 10

 46،000 درخواست آزمایش کنتورثبت  11

 40،000 تسویه حساب کنتور برق 12

 

  )... 15000تعرفه دریافت قبوض شرکتهای خدماتی ) آب، برق ، تلفن ثابت و همراه ، جرائم راهنمایی و رانندگی و 

 ریال می باشد.


