شرایط صدور مجوز نمایندگی:
متقاضی اخذ مجوز نمایندگی باید شرایط زیر را دارا باشد:
شرایط محل دفتر:
متقاضی باید مکانی را با شرایط زیر جهت انجام فعالیت خود به کمیسیون معرفی نماید.
 -۱حداقل مساحت دفتر می بایست چهل ( )۰۴متر مربع بوده و فضای انتظار آن (در شهرهای بزرگ) کمتر از بیست
( )۰۴متر مربع نباشد.

 -۰ارائه مدرک معتبر رسمی (محضری) مبنی بر تصرف مالکانه یا اجاره محل دفتر.
 -۳دارا بودن امکانات مناسب.

 -۰واقع شدن دفتر نمایندگی در طبقه همکف خیابان اصلی.
تبصره  :۱طبقات غیر همکف به شرط داشتن حداقل شصت و پنج ( )۵۶متر مربع و سی ( )۳۴متر مربع فضای انتظار و
تابلوی مناسب روی نمای ساختمان بلامانع می باشد .در هر حال اولویت صدور مجوز با متقاضیان مستقر در طبقه
همکف می باشد.
تبصره  :۰درخصوص متقاضیانی که محل آنها در پایانه های مسافربری ،مراکز تجاری بزرگ و پاساژها ،هتل ها و
مراکز آموزشی و شهرک ها قرار دارند بر اساس نظر کمیسیون عمل خواهد شد.

تبصره  :۳امکان واگذاری سیستم فروش به شعبه فقط در اماکن تبصره ( )۰به شرط داشتن بند (الف) یا (ب) امکان
پذیر می باشد.
صلاحیتهای عمومی و مدیریتی:

 -۱داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

 -۰متدین به یکی از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی.
 -۳داشتن حداقل بیست و پنج ( )۰۶سال سن.

 -۰داشتن مدرک تحصیلی (دیپلم با حداقل هفت ( )۷سال ،فوق دیپلم با حداقل پنج ( )۶سال و لیسانس با حداقل
چهار ( )۰سال) سابقه کار مرتبط و صلاحیت شغلی( .در موارد خاص تصمیم با کمیسیون می باشد)

 -۶عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سوءپیشینه کیفری و مشهور نبودن به فساد اخلاقی و داشتن اهلیت قانونی.
تبصره :درخصوص مجوز خارج از کشور کمیسیون تصمیم گیری می کند.

 -۵داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد.
 -۷نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد.

 -۸در شهرهایی که با تشخیص کمیسیون ،نیاز به صدور مجوز نمایندگی باشد و متقاضی دارای مجوز بند (الف) یا
مجوز بند (ب) نباشد ،با صلاحدید کمیسیون به متقاضی دارای مجوز بند (پ) ماده یک ( )۱آیین نامه فوق که شرایط

لازم را دارا می باشند نیز مجوز نمایندگی اعطاء خواهد شد.

 -۹نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت مورد نظر باشد.

 -۱۴در شهرهایی که با تشخیص کمیسیون ،نیاز به صدور مجوز نمایندگی باشد و متقاضی دارای مجوز بند (الف) یا
مجوز بند (ب) نباشد ،با صلاحدید کمیسیون به متقاضی دارای مجوز بند (پ) ماده یک ( )۱آیین نامه فوق که شرایط

لازم را دارا می باشند نیز مجوز نمایندگی اعطاء خواهدشد.

شرایط ترجیحی (در صورت نیاز به الویت بندی متقاضیان)
در صورتیکه متقاضیان مجوز نمایندگی برای یک شهر بیشتر از تعداد سهمیه باشد ،در این صورت اولویت مجوز
نمایندگی براساس امتیازات زیر و به تشخیص کمیسیون تعیین خواهدشد.
 -۱سوابق مستند حرفه ای مدیرعامل (شخص حقوقی) یا شخص حقیقی ( حداکثر پنج ( )۶امتیاز).
 -۰دارا بودن مجوز بند (الف) یا بند (ب) آیین نامه نظارت هر یک سال سابقه کامل یک امتیاز بند (الف) یا بند (ب)
حداکثر ده ( )۱۴امتیاز.
 -۳مالکیت ملک و یا سرقفلی محل نمایندگی (ملک به نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره دارای سهام و
یا سهامداران) ده ( )۱۴امتیاز.

 -۰متقاضی از جانبازان بیش از بیست و پنج درصد ( )٪۰۶و یا آزادگان و رزمندگان با حضور داوطلبانه حداقل دو
( )۰سال در جبهه های جنگ تحمیلی باشد ،پنج ( )۶امتیاز.
 -۶متقاضی از خانواده محترم شهدا و یا مفقودین جنگ تحمیلی باشد ،پنج ( )۶امتیاز.
 -۵وسعت آژانس ،کانتربندی و دکوراسیون ،ده ( )۱۴امتیاز.
 -۷امکانات ،موقعیت جغرافیایی محل و اماکن همجوار دفتر ،ده ( )۱۴امتیاز.
 -۸ترجیحات مشاهده شده توسط نماینده کمیسیون در روند انتخاب (رفتار حرفه ای و سایر موارد) ده ( )۱۴امتیاز.
 -۹بازنشستگان راه آهن و یا شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری ،پنج ( )۶امتیاز.

