بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت

 -1عنوان خدمت :خدمات پهنای باند ماهوارهای
 -3ارائه دهنده
خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).

نام دستگاه اجرایی :سازمان فضایی ایران
نام دستگاه مادر :وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات
شرح خدمت

سازمان برمبنای مشخصات درخواستی مشتریان ،پهنای باند ماهوارهای را برای مدت معین به ایشان اجاره میدهد .مشخصات درخواستی

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

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

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:

حاکمیتی
ملی
آموزش
تولد
تاسیسات شهری
تقاضای گیرنده خدمت
تشخیص دستگاه

نحوه آغاز خدمت

نوع مخاطبین

مشتریان عبارتند از :ظرفیت ،باند فرکانسی ،موقعیت مداری ،منطقه پوششی و مدت زمان مورد نیاز.
مشتریان پهنای باند ماهواره ای شرکت های دارای پروانهSAP
(پروانه ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات
ماهواره ای( از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
می باشند که در حال حاضر 8شرکت دارای این مجوز هستند.

تصدی گری
استانی

شهری
تامین اجتماعی

منطقه ای
کسب و کار
مالیات
سالمت
مدارک و گواهینامهها
بازنشستگی
ازدواج
بیمه
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
سایر... :

مدارک الزم برای انجام خدمت

درخواست اولیه و نهایی اجاره پهنای باند از سوی مشتری ،فرم مشخصات مشتریان ،قرارداد اجاره ظرفیت پهنای باند ،ضمانت بانکی

قوانین و مقررات باالدستی

مصوبه هیئت وزیران و فهرست بهای مصوب هیئت داخلی سازمان فضایی  ،اساسنامه سازمان فضایی مصوب هیئت وزیران

-1

ارسال نامه توانمندیهای سازمان در ارائه پهنای باند ماهوارهای به مشتریان دارای پروانه SAP

 -2ارسال درخواست اولیه از سوی مشتری (میزان پهنای باند ،زمان شروع و مشخصات نوع پهنای باند ماهوارهای مورد نیاز)
 -3بررسی قابل واگذاری بودن پهنای باند ماهوارهای درخواستی از نظر وجود ظرفیت خالی توسط سازمان

 -9عناوین فرایندهای خدمت

روستایی
ثبت مالکیت
سایر
وفات

 -4بررسی و ارسال اطالعات قیمت و خدمات پهنای باند با توجه به درخواست اولیه مشتری
 -5درخواست بازه فرکانسی و فرکانس تست در صورت نیاز به فرکانس تست توسط مشتری
 -6اعالم بازه فرکانسی و فرکانس تست به مشتری و بهرهبرداری مشتری از پهنای باند تست
 -7تکمیل فرم مشخصات مشتریان توسط مشتری
 -8تنظیم و عقد قرارداد اجاره ظرفیت پهنای باند با مشتری
 -9ارسال صورتحساب هزینه های بهره برداری هر  2ماه یکبار برای مشتری
 -11پرداخت هزینههای بهرهبرداری طبق صورتحساب از طرف مشتری
 -11ثبت اطالعات کاریرهای شبکه های ماهواره ای در پورتال مرکز پایش ایرانست
 -12فعال سازی و مانیتورینگ سرویس ارائه شده توسط سازمان
 -13ارسال هزینه های پرداخت شده به تفکیک درآمدی و ارزش افزوده برای اداره کل امور مالی

