بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ضمیمه 1

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری
اطالعات( )ICTروستایی

 -2شناسه خدمت 13311311131

نام دستگاه اجرایی :سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
نام دستگاه مادر :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شرح
خدمت

خدمات موضوع این پروانه عبارتند از:
 ارایه خدمات قابل واگذاری یا برونسپاری دستگاههای خدماتدهنده که با رعایت ضوابط ابالغی سازمان از طریق دفتر و خارج از محیط اداری قابل ارایه هستند؛ -ارایه خدمات دارندگان پروانه ارایه خدمات پستی ،مخابراتی و فناوری اطالعات در چارچوب توافق طرفین و موافقت سازمان؛

نوع خدمت
ماهیت خدمت

 -4مشخصات خدمت

سطح خدمت

رویداد
مرتبط با:
نحوه آغاز
خدمت

 خدمت به شهروندان ()G2C
 خدمت به کسب و کار ()G2B
 خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G
حاکمیتی

نوع مخاطبین

 ارایه خدمات سایر اشخاص حقوقی در چارچوب توافق طرفین و موافقت سازمان. متقاضی حقوقی(غیر دولتی) جهت اخذ پروانه پیشخوانخدمات دولت
 متقاضی حقوقی(غیر دولتی)/حقیقی اخذ پروانه دفاترارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی

تصدی گری
استانی

شهری
تامین اجتماعی

روستایی
ثبت مالکیت
سایر
وفات

منطقه ای
ملی
کسب و کار
مالیات
سالمت
آموزش
تولد
مدارک و گواهینامهها
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
رخداد رویدادی مشخص
 فرارسیدن زمانی مشخص
 تقاضای گیرنده خدمت
سایر... :
تشخیص دستگاه
مستندات الزم جهت صدور پروانه برای متقاضیان حقوقی:
 ت صویر کارت پایان خدمت مدیرعامل ،اع ضای هیئت مدیره ،جان شین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای ا شخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)برای افراد ذکور؛
 تصویر کارت ملی مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره ،جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛ ت صویر کلیه صفحات شنا سنامه مدیرعامل ،اع ضای هیئت مدیره ،جان شین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای ا شخاص حقوقی دارای بیش از یکپروانه)؛

مدارک
الزم برای
انجام
خدمت

 مدرک تح صیلی لی سانس مورد تایید مراجع قانونی ذی صالح مدیرعامل یا یکی اع ضای هیئت مدیره ،جان شین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برایاشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛
 تصویرکلیه صفحات اساسنامه شرکت؛ تصویر روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛ عکس رنگی  3×4مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره ،جانشین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)؛ گواهی عدم سوووپ پیشوینه مدیرعامل ،اعضووای هیئت مدیره ،جانشوین مدیرعامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشووخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه)مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛
 گواهی عدم اعتیاد مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره ،جانشین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشخاص حقوقی دارای بیش از یک پروانه) مربوط بهسه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛
 -مستندات نشانی دقیق دفتر به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس؛

 ارایه گواهی عدم بدهی بانکی ،بیمه ای و مالیاتی مدیرعامل یا یکی از اعضووای هیئت مدیره ،جانشووین مدیر عامل و مدیر دفتر (به ازای هر پروانه برای اشووخاصحقوقی دارای بیش از یک پروانه) و همچنین شخصیت حقوقی؛
 مستندات الزم به منظور احراز شرایط حداقل متراژ دفتر که برای دفاتر روستایی  23متر و دفاتر شهری  ۰3متر و ارایه تأییدیه اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوریاسالمی ایران؛
 پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطابق ماده  ۰مصوبه شماره  2جلسه  313اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدماتدولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی  ،با توجه به نوع درخواست.
مستندات الزم جهت صدور پروانه برای متقاضیان حقیقی:
 تصویر کارت پایان خدمت شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی ،برای افراد ذکور؛ تصویر کارت ملی شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛ تصویر کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛ مدرک تحصیلی لیسانس مورد تایید مراجع قانونی ذیصالح شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شدهوی؛تبصره :اشخاص حقیقی که قبل از تاریخ  1313/12/11از سازمان پروانه دریافت کردهاند و همچنین اشخاص دارای مجوز دفاتر دیگر دستگاه های اجرایی که دفاتر
آنها پیش از الزماالجراشدن تصویب نامه شماره /13۰111ت۰4133هوووو مور  1311/31/2۰هیئتوزیران ایجاد و راه اندازی شده اند و حداقل مدرک تحصیلی
موضوع جزپ این بند را ندارند ،برای تجدید پروانه از این شرط مستثنی هستند.
 عکس رنگی  3×4شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛ گواهی عدم سوپ پیشینه شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛ گواهی عدم اعتیاد شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی مربوط به سه ماهه اخیر (در زمان ارایه)؛ مستندات نشانی دقیق دفتر به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس؛ ارایه گواهی عدم بدهی بانکی ،بیمهای و مالیاتی شخص حقیقی متقاضی و جانشین معرفی شده وی؛ مستندات الزم به منظور احراز شرایط حداقل متراژ دفتر که برای دفاتر روستایی  23متر و دفاتر شهری  ۰3متر و ارایه تأییدیه اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوریاسالمی ایران؛
 پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطابق ماده  ۰مصوبه شماره  2جلسه  313اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدماتدولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی  ،با توجه به نوع درخواست.

قوانین و
مقررات
باالدستی

 -۰جزییات خدمت

آمار تعداد
خدمت
گیرندگان

 -1بند (ز) ماده  3قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مور 1312/31/11؛
 -2بند  1ماده  1اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مور 1311/11/21؛
 -3تصویبنامه شماره /1111ت۰۰221هو مور 1313/1/21هیات محترم وزیران؛
 -4بخشنامه شماره  12213۰مور  131۰/3/13معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور؛
 -۰بند (پ) ماده  13و بند ( ) ماده  11قانون برنامه ششم توسعه کشور مور 131۰/12/2۰؛
 -1ماده  3قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مور 1311/12/11؛
 -3مصوبه شماره  2جلسه شماره  313مور  1433/31/22کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.
 13111خدمت گیرندگان (پروانههای دارای اعتبار ) از ابتدا تا کنون

 ماه

 فصل

 سال

متوسط مدت ده ( )13روز پس از تکمیل مدارک ،شامل :بررسی مدارک اولیه ،دریافت پاسخ تمامی استعالمهای الزم از قبیل استعالم از مراجع ذیصالح ،بررسی مدارک
زمان ارایه تکمیلی ،انجام تعهدات مالی بر اساس شرایط تعیین شده مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (پرداخت مبلغ حق امتیاز صدور یا تجدید پروانه).
خدمت:

تواتر
تعداد بار
مراجعه
حضوری

یکبار برای همیشه

( عدم وجود مصداق)

یک بار در:

 ماه

 فصل

 سال

 2بار (یک بار جهت احراز هویت و یک بار دریافت اصل پروانه صادره)
ردیف

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

هزینه ارایه
خدمت
(ریال) به
خدمت
گیرندگان

1
2

3

4
۰

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه در شهرهای تهران ،تبریز ،مشهد ،اصفهان ،شیراز ،کرج،
قم و اهواز
پانصد میلیون( )۰33.333.333ریال
مبلغ حق امتیاز صدور پروانه در سایر مراکز استانها بجز شهرهای بند 1
سیصد میلیون( )33.333.333ریال
مبلغ حق امتیاز صدور پروانه در شهرهای با جمعیت بیش از ۰3هزار نفر به استثنای بند
1و2
یکصد و پنجاه میلیون( )1۰3.333.333ریال


4331343431314333

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه در سایر شهرها(به استثنای بندهای  1و  2و )3
پنجاه میلیون( )۰3.333.333ریال
مبلغ حق امتیاز صدور پروانه در روستاها
پنج میلیون( )۰.333.333ریال

تبصره :1مالک تعیین شهر و روستا ،تقسیمات کشوری وزارت کشور و مرجع تعیین جمعیت ،مرکز آمار ایران است؛

تبصره :2مبالغ حقامتیاز صدور پروانه برای سال  1311است که برای سالهای بعد ،بهصورت سالیانه و مطابق نر رسمی تورم اعالمی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط افزایش خواهد یافت؛
تبصره  :3منظور از کالنشهر ،شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان ،کرج ،شیراز ،تبریز ،قم و اهواز است.
آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
پورتال سازمان ( / )www.cra.irمیز خدمت  /صدور پروانه /ارایه مجوزهای مربوط به خدمات پستی ،ارتباطی و فناوری اطالعات /صدور پروانه ارتباطات ثابت /صدور پروانه دفاتر
پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات( )ICTروستایی /ورود به سامانه،

یا
از طریق مراجعه به نشانی ( Licensing.cra.irمطابق راهنمای صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات( )ICTروستایی).
سامانه تحت وب صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر
ارتباطات و فناوری اطالعات( )ICTروستایی

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

در مرحله درخواست خدمت

 -1نحوه دسترسی به خدمت

الکترونیکی

غیرالکترونیکی

الکترونیکی

غیرالکترونیکی

 اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
 پست الکترونیک
 تلفن گویا یا مرکز تماس
 سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی(پاسخ استعالم ها)
 پیام کوتاه
جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
 تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 ارسال پستی
 پیام کوتاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله اطالع رسانی خدمت

نوع ارائه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

مراحل
خدمت

رسانه ارتباطی خدمت

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

 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)

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

غیرالکترونیکی

درمرحله ارائه خدمت

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

غیرالکترونیکی

استعالم غیر
الکترونیکی

برخط
onlin
e
دستهای
(Batc
)h

استعالم
الکترونیکی

احراز هویت کاربران سیستم های اطالعاتی تحت وب سازمان

SSO/OTP



 اتوماسیون اداری برید سامانه نوین (پرگار)
 سووامانه تحت وب صوودور پروانه دفاتر پیشووخوان خدمات دولت و
دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات( )ICTروستایی
 سووامانه اطالعات مدیریتی -سووامانه صوودور پروانه سوورویس های
ارتباطی و فناوری اطالعات ()NDA

نام
سامانه
های
دستگاه
دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ
(درصورت
پرداخت استعالم الکترونیکی
هزینه)

اگر استعالم غیرالکترونیکی
است ،استعالم توسط:

برخط
online
دستهای
(Batch
)

نام دستگاه دیگر

-1ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی

فیلدهای موردتبادل

نام سامانه های دیگر
 -1ارتباط خدمت با
سایر سامانه ها
(بانکهای اطالعاتی)
در دستگاه

جهت احراز اصالت فرد
جهت احراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

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

 اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
 پست الکترونیک

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

 الکترونیکی

 اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ) ERP
 سایر (باذکرنحوه دسترسی)

سازمان ثبت احوال

اطالعات هویتی شخص حقیقی

دستگاه
مراجعه کننده

رایگان

گواهی تایید مکان معرفی شده

دستگاه
مراجعه کننده

اداراتکل ارتباطات و فناوری اطالعات استانهای
مربوطه

دریافت ،بررسی و تایید تقاضا

دستگاه
مراجعه کننده

بانک مرکزی

گواهی عدم بدهی بانکی

سازمان تامین اجتماعی

گواهی عدم بدهی بیمهای

اداره اماکن نیروی انتظامی





دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه

مراجعه کننده

-1عناوین
فرایندهای
خدمت

سازمان امور مالیاتی

گواهی عدم بدهی مالیاتی

دستگاه
مراجعه کننده

صدور ،تجدید و تغییرات پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی

 -13نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
 نمودار زیرفرآیند "صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی " نمودار زیرفرآیند "تجدید پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی " نمودار "زیرفرآیند صدور پروانه المثنی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی " نمودار "زیرفرآیند تغییر نشانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی " نمودار "زیرفرآیند تغییر متراژ دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی " نمودار "زیرفرآیند تغییر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی " نمودار "زیرفرآیند تغییر _ اصالح مشخصات دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی " نمودار "زیرفرآیند تبدیل روستا به شهر دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی " نمودار "زیرفرآیند انصراف از درخواست دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی " نمودار "زیرفرآیند انصراف از ارائه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی " نمودار "زیرفرآیند انتقال امتیاز حقیقی_ حقوقی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی " نمودار "زیرفرآیند لغو پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی "پست الکترونیکalvand@cra.ir:
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