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 اداره کل استان
 سالم علیکم

 49/ 1/ 55مصوبات سی و چهارمین جلسه ستاد صدور جواز کارگزاریهای رسمی مورخ  3احتراماً ، در اجرای بند   

مبنی براعالم موافقت با طرح ایجاد واحدهای اقماری کارگزاری و به منظور گسترش ارائه خدمات با استفاده از پتانسیل 

، مقتضی است از تاریخ ابالغ این دستور اداری کلیه ضوابط ، مقررات و شررایط ییرل در جهرت    کارگزاری های فعلی 

 :    اجرای بهینه طرح  ، ملحوظ نظر قرار گیرد  

 : تعاریف( الف 

که درحرا  حاضرر دارای پروانره فعا یرت بروده       ی رسمی سازمانکلیه کارگزاری ها:  رسمی فعالکارگزاری  (5

 .می باشند( در راستای فعا یتهای برون سپاری شده )  خاطبین سازمانیبه م ومشغو  ارائه خدمات

در فضرایی مجرزا از    فعا به عنوان یک واحد وابسته به کارگزاری ه مجموعه ای ک: واحد اقماری کارگزاری  (5

محدوده تعیین شده در جغرافیایی منطقه  درفضای کارگزاری فعلی ، جهت ارائه خدمات به مخاطبین سازمانی 

 .راه اندازی می گردد کارگزاری مربوطه و مسئو   با مسئو یت مدیر و اصلیشعبه کرد عمل

دارنده مجوز فعا یت که ضرمن داشرتن شررایط پرین بینری شرده ، پروانره ت سری          :مدیر و مسئول کارگزاری  (3

برر   ییرربط نیرز  کرارگزاری  کارگزاری به نام وی صادر گردیده و مسئو یت کلیه امور مرتبط با واحرد اقمراری   

 .  عهده ایشان خواهد بود 

در محردوده  واقر   جغرافیرایی  مقتضریات  کارگزاری های موجرود حسر    : اری هر کارگزاری تعداد واحد اقم( 4

صرورت  در و برا رعایرت سرایر ضروابط و مقرررات ،      و با توجه به پتانسیل و توانایی های خود  اصلیشعبه  عملکرد

 ضوابط و مقررات نحوه: موضوع

حوزه فنی و   واحدهای اقماری کارگزاری  اندازیراه 

 درآمد 

 

 

 دستور اداری 
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اه اندازی یک یا چنرد  ر مبنی بر ایجاد واصلی واست کتبی خود به شعبه احراز شرایط می توانند نسبت به ارائه درخ

 .اقدام نمایندواحد اقماری کارگزاری 

ه بره  اصرلی کر  شرعبه  عملکردجغرافیرایی درمحردوده   مختلف نقاط :  اقماری کارگزاریمحدوده عملکرد واحد ( 5

صورت پذیرفته و عدم رضایتمندی را ی با دشوار مخاطبین آن مناطقارائه خدمات به  دور از دسترس بوده و نوعی

 . به همراه داشته است 

 : مراحل اجرایی( ب 

درخواسرت    نسبت به ارائره  خود می توانند توانمندی هایکارگزاری های موجود با توجه به شناخت پتانسیل و ( 5

 .دناقدام نمای هو ثبت آن در دبیرخانه شعبایجاد یک یا چند واحد اقماری کتبی خود به شعبه اصلی مبنی بر 

ضروابط و مقرررات    حسر  ، پ  از دریافت درخواست کارگزاری تحرت پوشرن   ( شع  ) واحدهای اجرایی( 5

( تقرویمی  ) فرم پیوست موظفند حداکثر ظرف مدت یرک هفتره  بخن او  جاری ضمن درج نقطه نظرات خود در

اسرتان اعرالم و    کل تر مین اجتمراعی   هبه ادارازتاریخ ثبت دبیرخانه ،مرات  را بانضمام عین درخواست کارگزاری 

 .دنمایارسا  ن

   ، برا درنظرر گررفتن    ییرربط استان پ  ازدریافرت درخواسرت مرذکور ونظررات شرعبه      ت مین اجتماعی اداره کل ( 3

مربوطه و مو فه های مختلف اجتماعی و اقتصادی استان و شاخص های تعیین شده نسبت به تهیه گزارش توجیهی 

و ارسا  آن به همراه کلیه مدارک و مستندات به اداره کل امورکارگزاریهرای  فرم پیوست بخن دوم درج آن در 

 .اقدام می نماید (تقویمی)روز  51رسمی حداکثر ظرف مدت 

مقررات مربوطه و برادرنظرگرفتن درخواسرتها ، ا زامرات و    و اداره کل امورکارگزاریهای رسمی مطابق  ضوابط( 9

ت ییرد یرا عردم ت ییرد      نسربت بره   های الزم ،و پ  از بررسی مربوطه تماعی استان ضرورت های اداره کل تامین اج

 . شرایط ایجاد واحد های اقماری مورد درخواست اقدام خواهد نمود 
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واحد اقماری  فعا یت صدور مجوز  با توجه به مرات  ت یید شده از سوی اداره کل امور کارگزاریهای رسمی ، ( 1

 .از طریق ستاد صدور جواز صورت خواهد پذیرفت قاضی جهت کارگزاری مت مربوطه

 .  گردیدمرات  به اداره کل استان ییربط ابالغ خواهد  پ  از ت یید و صدور مجوز مربوطه ،( 6

اداره کررل امررور کارگزاریهررای رسررمی در مرروارد خرراژ و شرررایط ویررمه و در صررورت اعررالم آمررادگی  :  تبصررره

تصرمی    رأسراً  ایجاد واحرد اقمراری کرارگزاری    ت یید شرایطامکان سنجی و کارگزاری مربوطه می تواند نسبت به 

 . گیری و اقدام نماید

و همچنین  ییربطاستان پ  از دریافت مجوز های صادره ، ضمن ابالغ مرات  به شعبه ت مین اجتماعی اداره کل ( 1

 . نماید نظارت و پیگیری  ،بر کلیه مراحل اجرایی  می بایستکارگزاری تقاضا کننده ، 

 مراه ضرمن تهیره کلیره امکانرات ،      5کارگزاری موظف است از تراریخ ابرالغ موضرو  ، حرداکثر ظررف مردت       ( 6

 .ملزومات و تجهیزات مورد نیاز ، نسبت به راه اندازی واحد مربوطه اقدام نماید 

درخواست  ، احد مربوطه ظرف مدت تعیین شدهور صورت عدم اقدام کارگزاری در خصوژ راه اندازی د تبصره

او یه ایشان کان    یکن تلقی می گردد و ادامه شرایط منوط به اتخای تصمی  از سوی اداره کل امور کارگزاریهای 

 .رسمی خواهد بود 

تاریخ دقیق آغاز فعا یت واحد اقماری مربوطه را به صورت مکترو    می بایست استان ت مین اجتماعی اداره کل( 5

 . اعالم نماید  ی رسمی به اداره کل امور کارگزاریها

بوده و همزمان متقاضی ایجاد واحد اقماری چنانچه شعبه مورد نظر دارای بین از یک کارگزاری تحت پوشن ( 8

از منظر کس  رتبه نظرر   ضمن احراز کلیه شرایط ، کارگزاری خواهد بود کهآن با  امر ، او ویت کارگزاری باشند

وتشخیص و تصرمی  گیرری در    نموده باشدباالترین امتیاز را کس  ... ه و سنجی ، فعا یت در کلیه امور واگذار شد

اداره کرل   و اختیارات ت مسئو ین شعبه در حیطه وظایفااین رابطه ضمن ملحوظ نظر قرار دادن  نظرات و پیشنهاد

 . استان خواهد بود ت مین اجتماعی 
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 : نکات مهم ( ج

ی بر واحدهای اقماری کارگزاری نیرز حراک  بروده و هری      کلیه ضوابط و مقررات حاک  بر کارگزاریهای رسم (5

امتیاز و تفاوتی در ابعاد نظارتی ، عملکردی ، رسیدگی به جرائ  ، شرایط فضای فیزیکی،  شکل ظاهری ، امرور  

 . متصور نخواهد بود ... مرتبط با پرسنل شاغل ، نحوه و میزان پرداخت حق ا زحمه فعا یتها و 

ودی واحد های اقماری کارگزاری با توجه به شرایط حاک  ، ماهیت موقرت داشرته و برا    نظر به اینکه ماهیت وج (5

تغییر شرایط، احتما  عدم نیاز به اینگونه واحدها وجود خواهد داشت  ذا برا توجره بره صرالحدید سرازمان و در      

رسری و صردور   صورت نیاز به تعطیلی واحدهای اقماری ایجاد شده ، مرات  از طریق ستاد صدور جواز مورد بر

 . رأی نهایی قرار خواهد گرفت 

کارگزاری تقاضا کننده چنانچه در طو  مدت زمان بررسی احراز شرایط ، به هر د یلی از درخواست خود مبنی    (3

بر ایجاد و راه اندازی واحد اقماری کارگزاری  منصرف گردد بایستی درخواست انصراف خرود را بره صرورت    

روز تقرویمی   51حداکثر ظرف مدت )و مستندات به اداره کل امور کارگزاریها مکتو  و قبل از ارسا  مدارک

از % 1بدیهی است در غیر اینصورت مشمو  کسر جریمه به میرزان  . ، به شعبه ییربط اعالم نماید (از تاریخ تقاضا 

 . خواهد گردید ( در ماه جاری)مبلغ حق ا زحمه متعلقه 

از به کار واحد اقماری مربوطه به هرر د یلری از ادامره فعا یرت واحرد      پ  از آغ در صورتیکه کارگزاری متقاضی (9

، بررسی شرایط ، اتخای تصرمی  و اعمرا  جررائ  متعلقره در حیطره       یده و اعالم انصراف نمایدمذکور امتنا  ورز

 .  اختیارات ستاد صدور جواز کارگزاریها و با پیشنهاد اداره کل امور کارگزاریهای رسمی خواهد بود 

ت کاری واحد های اقماری کارگزاری بایستی هماهنگ و متناسر  برا سراعت کراری کرارگزاری و شرعبه       ساع (1

 . مربوطه باشد 
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محل استقرار واحد اقماری کارگزاری ضمن دارا بودن کلیه امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری ، نیروی انسانی  (6

بط و شرایط بوده و از نظر ظراهری و فیزیکری تراب     بایستی در محدوده منطقه تعیین شده و با رعایت سایر ضوا... و 

 .  قوانین مترت  بر کارگزاریهای موجود فعلی خواهد بود 

هرگونه تغییر و تحو  در واحد اقماری کارگزاری از نظر جا به جایی محل استقرار ، تعطیلری  در صورت نیاز به  (5

در فعا یتهای قابل ارائه ، تغییررات در سراعت   موقت یا دائ  واحد مذکور ، شرو  مجدد فعا یت ایشان ، تغییرات 

ضمن رعایت سلسرله مراتر     می بایست قبل از هرگونه تصمی  گیری و اقدام ... شرو  و پایان فعا یت روزانه و 

 . اعالم گردد  ی رسمی اداری به اداره کل امور کارگزاریها

  .رح ییل اختصاژ داده شودبابت هر واحد اقماری کارگزاری بایستی یک شماره شناسایی خاژ به ش (8

 : به عنوان مثا  

 853/ 5:   853شماره شناسایی تخصیصی به واحد اقماری شماره یک کارگزاری شماره 

 853/ 5:    853شماره شناسایی تخصیصی به واحد اقماری شماره دوکارگزاری شماره 

 : شاخص های قابل بررسی در نیاز سنجی منطقه مورد درخواست ( د 

فت منطقره مرورد درخواسرت ترا شرعبه مرادر و یرا کرارگزاری مربوطره جهرت ایجراد واحرد اقمراری              بعد مسا (5

 . کیلومتر باشد  8 کارگزاری بایستی بین از

 . نفر باشد  3111و مستمری بگیر در منطقه مورد درخواست بایستی بین از ( اصلی و تبعی ) مجمو  تعداد بیمه شده  (5

 . کارگاه باشد  511د درخواست بایستی بین از تعداد کارگاههای فعا  در منطقه مور (3

مسیر تردد و استفاده از وسایل ایا  و یها  جهت مراجعه به شعبه مادر و یا کارگزاری مربوطه با مشرکالت   (9

 . و خطرات احتما ی همراه باشد 

 در منطقه مورد درخواست ، کارگاهها و شرکت هایی مستقر باشرند کره در واقر  قطر  صرنعتی و اقتصرادی       (1

 .منطقه محسو  می گردند 
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مراکز شهرهای بزرگ و مناطق خاژ ، حس  مقتضریات و شررایط زمرانی و مکرانی و برا در نظرر گررفتن         در: تبصره 

ضرورتهای سازمان ، شاخص ها و نرم های تعیین شده قابل تغییر و تعدیل بوده و اتخای تصمی  در این موارد صررفاً در  

بدیهی است در حا ت کلری ، رعایرت کلیره    . گزاریهای رسمی سازمان خواهد بود حیطه اختیارات اداره کل امور کار

 . موارد فوق ا ذکر در بررسی و امتیاز دهی شاخص ها جهت نیاز سنجی منطقه مورد درخواست، ا زامی خواهد بود 

  : نحوه کمی کردن شاخص ها ( ذ 

 

 

 
 امتیاز   2: نسبتاً خوب   (4)شاخص 

 

 امنیت و تسهیالت الزم جهت سهولت تردد

 ز امتیا 3: متوسط 

 امتیاز  5: ضعیف  

 

 

 

 

 امتیاز 2: کیلومتر     8 - 11 (1)شاخص 

 

 بعد مسافت منطقه مورد درخواست تا شعبه مادر

 امتیاز 3:  کیلومتر    11 - 12

 امتیاز 5:   کیلومتر  12بیش از 

 امتیاز 2: نفر  4111تا  3111از  (2)شاخص 

 و ( اصلی و تبعی ) مجموع تعداد بیمه شده 

 مستمری بگیر در منطقه مورد درخواست

 امتیاز 3: نفر  5111تا  4111از 

 امتیاز 5: نفر  5111بیش از 

 امتیاز 2: کارگاه فعال  151تا  111 (3)شاخص 

 

 تعداد کارگاههای فعال در منطقه مورد درخواست

 امتیاز 3: کارگاه فعال  211تا 151

 امتیاز 5: کارگاه فعال  211بیش از 

  (5)شاخص 

 وجود قطبهای صنعتی و اقتصادی امتیاز   5

 امتیاز   2: درصد   01تا  (6)شاخص 

 امتیاز  3: درصد  85تا  01 در دوره گذشته  نظرسنجی کارگزاری

 امتیاز 5: درصد   85بیش از 
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کارشناسران ارشرد امرور     مسرئو ین فرابرری داده هرا،   مسئو  حسرن اجررای ایرن دسرتور اداری مردیران کرل ، معراونین ،       

کارشناسران امرور   مسرئو ین فرابرری داده هرای شرع  ،    روسرای شرع  ، معراونین ،      ،کارگزاریها در ادارات کل استانها

 .خواهند بود و سایر واحدهای ییربط کارگزاریهای رسمی سراسر کشور مسئو ین  ، هکارگزاریها در شعب

 

 
 

 محمدحسن زدا 

  معاون فني و درآمد

 

 

 

 

 امتیاز 31: حداکثر امتیاز اکتسابی    امتیاز                     51: حداقل امتیاز اکتسابی 


