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 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

نوع خدمت
ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم در کشور برای
ایجاد و بهره برداری از شبکههای ماهوارهای ،پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال دادهها از طریق ارتباطات ماهوارهای
و ارائه خدمات مربوطه در قلمرو کشور جمهوری اسالمی ایران را براساس مصوبات شماره  3جلسه  153و شماره 2
جلسه  235کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ،به شرکتهای متقاضی واجد شرایط واگذار نموده است.
دارنده پروانه بر اساس موضوع پروانه می تواند نسبت به ارائه خدمات انتقال داده به صورت نقطه به نقطه و یا نقطه
به چند نقطه از طریق شبکه موضوع پروانه با رعایت شرایط ذیل اقدام کند:
- 1دارنده پروانه فقط مجاز به ارائه خدمات انتقال داده بوده و تولید هر گونه محتوایی مشمول خدمات موضوع این
پروانه نمیباشد؛
- 2دارنده پروانه صرفا مجاز به ارائه خدمات به بهره بردار طرف قرارداد بوده و مالکیت تجهیزات ماهوارهای در تملک
دارنده پروانه باقی خواهد بود و در حالت خاص با تایید سازمان اقدام خواهد شد .در هر صورت ،استفاده از تجهیزات
ماهوارهای منوط به اخذ خدمات از یکی از شرکتهای دارنده پروانه می باشد؛
- 3دارنده پروانه میتواند صرفا به بهره برداران نهایی خود خدمات دسترسی به اینترنت ،اینترانت و خدمات صوتی و
تصویری ارائه دهد؛
- 4دارنده پروانه باید پهنای باند اینترنت مورد نیاز خود را از شرکت ارتباطات زیرساخت و یا شرکتهای توزیعکننده
مجاز اینترنت دریافت نماید؛
- 5دارنده پروانه مجاز به برقراری ارتباطات تلفنی برای بهرهبرداران به صورت مستقل از شبکه شرکتهای دارای
پروانه مربوطه نبوده و صرفا مجاز به انتقال خطوط تلفنهای داخلی بهرهبرداران طرف قرارداد می باشد؛
 - 7انتقال ،مکالمه و یا خطوط تلفنی از داخل به خارج از کشور و برعکس و ترانزیت به هر طریق ممکن و تحت
هیچ شرایطی مجاز نیست؛
- 6دارنده پروانه ملزم به ارائه خدمات از طریق ایستگاه زمینی مرکزی ماهواره در داخل کشور بوده و مجاز به ارائه
خدمات از طریق ایستگاه زمینی مرکزی ماهواره در خارج از کشور نمی باشد؛
- 1در ارائه خدمات موضوع پروانه پهنای باند ماهواره میبایست صرفا توسط دارنده پروانه تامین شود؛
- 1ایجاد ارتباط بین نقاط داخل کشور و نقاط خارج از مرزهای جمهوری اسالمی ایران برای ارائه خدمات موضوع
پروانه باید صرفا از طریق ایستگاه زمینی مرکزی ماهواره داخل کشور برقرار شده و ارتباط مستقیم ایستگاههای
زمینی ماهواره داخل کشور با ایستگاههای زمینی ماهواره خارج از کشور مجاز نمی باشد؛
- 13دارنده پروانه فقط مجاز به ایجاد شبکه اختصاصی ارتباطات ماهواره ای برای بهرهبرداران (و یا امور داخلی خود)
میباشد و مجاز به ایجاد و بهرهبرداری از شبکههای عمومی بدون مشخص بودن بهرهبرداران نمیباشد.
با استناد به مصوبات شماره  1جلسه  ،213شماره  3جلسه  ،333شماره  7جلسه 333کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطات و مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا  ،پروانههای  SAPتمدید شده است.
 خدمت به شهروندان ()G2C
 خدمت به کسب و کار ()G2B
شرکتهای متقاضی واجد شرایط
 خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

نوع مخاطبین

 -3ارائهدهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :صدور پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق
ارتباطات ماهواره ای ()SAP

 -2شناسه خدمت 13371316131:
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شهری
تامین اجتماعی

روستایی
ثبت مالکیت

مدارک و گواهینامهها

نحوه آغاز خدمت

مدارک الزم برای انجام
خدمت

قوانین و مقررات باالدستی

وفات

سایر

بازنشستگی
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
سایر... :
تشخیص دستگاه
الف)مدارک اختصاصی :اطالعات و مستندات مورد نیاز مطابق با شرایط ذکر شده در فراخوان سازمان و ایرانی بودن
شرکت
ب)ارسال مدارک و مستندات ذیل جهت تشکیل پرونده:
- 1تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره و سهامداران؛
 -2تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره و سهامداران؛
- 3تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات شناسنامه مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره و سهامداران؛
- 4تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه شرکت؛
- 5تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس اولیه شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران
و اعضای هیئت مدیره؛
- 7چهار قطعه عکس رنگی  3×4مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛
- 6فرم تکمیل شده مشخصات فردی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در دو نسخه؛
 -1فرم تکمیل شده سهامداران شرکت به تعداد سهامداران،
 - 1فرم تکمیل شده مشخصات شرکت به همراه آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس
جهت انجام مکاتبات.
- 13گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره،
عنوان قانون یا مصوبه:قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
متن قانون یا مصوبه ماده  3بند (د) -تنظیم مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب
ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهوارهای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول
ملی فرکانس کشور.
ماده  3بند (ز) -صدور مجوز تأسیس و بهرهبرداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطالعات در
سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم( )44قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران.
ماده-7کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افراد زیر با استفاده از امکانات معاونت امور مخابراتی و اداره کل
ارتباطات رادیویی تشکیل میگردد:
الف -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات (رییس)
ب -معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر)
ج -نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
د -نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ه -سه نفر صاحب نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطالعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و
تصویب هیأت وزیران.
عنوان قانون یا مصوبه:اساسنامه سازمان
متن قانون یا مصوبه :ماده  7بند  -1صدور پروانه فعالیت و بهرهبرداری برای ارائه هر گونه خدمات مخابراتی ،پستی،
فناوری اطالعات شامل شرایط ،ضوابط و چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم اجرای آنها در چارچوب مصوبات
کمیسیون.
بند  5ماده - 7وصول مبالغ حقاالمتیاز صدور پروانه ،هزینه استفاده از فرکانس ،هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی
که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب میرسد و واریز آن به حسابهای خزانه.
بند  7ماده  -7نظارت بر عملکرد دارندگان پروانهها در چارچوب مفاد پروانههای صادر شده و رسیدگی به تخلفات و
ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانههای
بهرهبرداری.

بند  1ماده  - -7تنظیم ،مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و
معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس در چهارچوب قانون وظایف
و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات – مصوب  -1312و سایر قوانین و مقررات مربوط.
عنوان قانون یا مصوبه:مصوبات شماره  55و  57کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
متن قانون یا مصوبه -1:در ارتباط با بند یک دستور کار موضوع اعالم نظر درباره اختالف نظر شرکت آرین ماهواره
با سازمان در مورد پرداخت حق امتیاز ساالنه پروانه صادره ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات
ماهواره ای (, ) SAPکمیسیون پس از بررسی و تبادل نظر با توجه به بند  4-1پروانه صادره و نامه شماره ن-4414/
 1631مورخ 1316/1/6شرکت آرین ماهواره و مستندات مربوط ,نظر سازمان را مبنی بر محاسبه پرداخت حق
االمتیاز ساالنه مندرج در پیوست شماره شش پروانه صادره بر اساس نصب و راه اندازی پایانه فعال ,تائید نمود.
عنوان قانون یا مصوبه :مصوبه شماره  113-1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
عنوان قانون یا مصوبه :مصوبه شماره  153-3کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
عنوان قانون یا مصوبه:مصوبه شماره  235-2کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
متن قانون یا مصوبه :کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره  235مورخ  1313/13/6درخواست
شرکت خدمات انفورماتیک برای اخذ پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای( )SAPرا
بررسی و با صدور پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای()SAPدر چارچوب مقررات
مصوبه شماره  3جلسه شماره  153مورخ  1311/6/17با رعایت شرایط و ضوابط به شرح زیر برای شرکت خدمات
انفورماتیک موافقت کرد:
 -1دریافت مبلغ حق االمتیاز اولیه به مبلغ پانزده میلیارد( )15،333،333،333ریال مشابه سایر پروانه های صادره
برای ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای(.)SAP
 -2خدمات موضوع پروانه فقط برای ارایه خدمات به شبکه بانکی کشور و تعداد هزار و هفتصد و سه ترمینال محدود
شود.
 -3با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد ترمینال های تحت پوشش شرکت خدمات انفورماتیک بیش از هزار و
هفتصد( )1633ترمینال می باشد مقرر گردید با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برنامه ریزی
الزم برای تعیین تکلیف ترمینال های مازاد ظرف مدت دو سال از تاریخ صدور پروانه برای شرکت مذکور اقدام شود.
 -4صدور پروانه منوط به پذیرش شرایط فوق در موافقتنامه پروانه فعالیت توسط شرکت مذکور خواهد بود.
عنوان قانون یا مصوبه:مصوبه شماره 164-1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
متن قانون یا مصوبه:بررسی و اصالح بند  2ماده  7مصوبه  153-3کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص
میزان تسهیم درآمد که در تمدید پروانه های شرکت های دارنده پروانه در سال اول به میزان نود درصد از رقم تعیی
شده برای حق الهسم به عنوان تخفیف اعمال و در هر سال به میزان ده درصد از این تخفیف کاسته شود
عنوان قانون یا مصوبه:مصوبه شماره 116-3کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
متن قانون یا مصوبه :کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره  116مورخ  1313/2/21درخواست سازمان
مبنی بر اصالح مصوبه شماره  3جلسه شماره  153کمیسیون موضوع شرایط و ضوابط ناظر بر تمدید موافقتنامه
پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال دادهها از طریق ارتباطات ماهوارهای ) (Satellite Access Providerمطرح و
اصالحات به شرح زیر تصویب شد.
 متن زیر جایگزین بند  3از ماده  4با عنوان خدمات موضوع پروانه می شود. -3دارنده پروانه می تواند صرفاً به بهره برداران نهایی خود خدمات دسترسی به اینترنت ،اینترانت و خدمات صوتی
و تصویری شامل کنفرانس ویدیویی و تلفنی ارایه دهد.
 -در بند  2ماده  11با عنوان لغو پروانه و کاهش مدت اعتبار پروانه ،عبارت زیر به عنوان بند  7-1اضافه می شود.

"در صورت عدم فعالیت یا توقف متوالی فعالیت دارنده پروانه به هر علت برای مدت زمان حداکثر یکسال ،سازمان
می تواند نسبت به لغو پروانه اقدام کند".
عنوان قانون یا مصوبه:مصوبه شماره  213-1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
متن قانون یا مصوبه :مدت اعتبار دارندگان پروانه  SAPبه شرط تامین نیازمندیهای پیوست امنیتی توسط دارندگان
پروانه تا پایان سال  11تمدید شد.
عنوان قانون یا مصوبه :مصوبه شماره  333-2کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
متن قانون یا مصوبه :با توجه به تمدید پروانه دارندگان پروانه  SAPروند اخذ تسهیم درآمد پروانه مذکور با کاهش
ده درصد تخفیف مقرر در مصوبه شماره  164-1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ادامه یابد.
عنوان قانون یا مصوبه:مصوبه شماره  333-3کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
متن قانون یا مصوبه :مهلت اعتبار پروانه های دارندگان پروانه  SAPمشول مصوبه شماره  213-1تا تاریخ
 11/2/31تمدید شد.
عنوان قانون یا مصوبه :مصوبه شماره  333-7کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
متن قانون یا مصوبه :مهلت اعتبار پروانه های دارندگان پروانه  SAPمشمول مصوبه  333-3تا تاریخ 11/4/31
تمدید شد.
عنوان قانون یا مصوبه:مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
متن قانون یا مصوبه:مهلت اعتبار پروانه های دارندگان پروانه  SAPمشمول مصوبه  333-3تا تاریخ 11/11/1
تمدید شد..
عنوان قانون یا مصوبه:مصوبه جلسه یازدهم هیات مقررات زدایی در رابطه با مجوزهای وزارت ارتباطات شماره
12141/13

 -7نحوه دسترسی
به خدمت

 -5جزییات خدمت

 6خدمت گیرندگان در  :ماه  فصل  سال
آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه  33روز (شایان ذکر است این زمان پس از تکمیل مدارک ،بدون در نظر گرفتن زمان استعالمهای صالحیت
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و ارائه ضمانت نامه و تایید ضمانتنامه توسط اداره کل امور مالی و ذیحسابی
خدمت:
میباشد).
 سال
 فصل
 ماه
 مطابق با مصوبات کمیسیون  یکبار برای همیشه
تواتر
تعداد بار مراجعه حضوری

شماره حساب (های) بانکی

مبلغ(مبالغ)
مبالغ مندرج در مصوبه 153-3
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
در خصوص ضمانت نامه و مبلغ
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
تضمین شده
خدمت گیرندگان
حق استفاده از فرکانس مطابق با
مصوبه  136کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=9654eafb-5c44-478b-8da6-e6c3d1e44629

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
نوع ارائه
مراحل خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

پرداخت بصورت الکترونیک

در مرحله درخواست خدمت
درمرحله ارائه خدمت
نام سامانه های دیگر

-1
ارتب
اط
خدم
ت با
سایر
دس
تگاه
ها

 -6ارتباط خدمت با سایر سامانهها
(بانکهای اطالعاتی) در دستگاه

غیرالکترونیکی

نام دستگاه دیگر

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت
مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه ها )

 الکترونیکی

 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پیام کوتاه

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

غیرالکترونیکی

فیلدهای موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم الکترونیکی

برخط

 الکترونیکی

استعالم الکترونیکی

online

غیرالکترونیکی

دستهای ()Batch

 الکترونیکی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملی
جهت احراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 ارسال پستی
 پست الکترونیک
 پیام کوتاه
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
 جهت احراز اصالت فرد
 ملی
 جهت احراز اصالت مدرک
 استان
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 سایر :ارائه توضیحات در خصوص  شهرستانی
طراحی
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
 اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
 پست الکترونیک
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

استعالم
غیر
الکترونیکی

 -1عناوین
فرایندهای خدمت

وزارت اطالعات

برخط

online

احراز هویت

-

دستهای ()Batch

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

مبلغ
(درصورت
پرداخت
هزینه)

اگر استعالم غیرالکترونیکی
است ،استعالم توسط:

 دستگاه
 مراجعه کننده

با عنایت به عدم صدور پروانه ،فرایند مصوبی ندارد.

 -13نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت- :
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :شیما الوند

تلفن11772751:

پست الکترونیک:
alvand@cra.ir

واحد مربوط :دفتر معماری سازمانی و
هوشمندسازی

