
  
اصول حاکم بر دفاتر پیشخوان دولت 

  و بخش عمومی غیر دولتی
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  بسمه تعالی
  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات

  15/05/1396مورخ  261شماره  جلسه 3شماره  مصوبه
     

  

قانون اساسنامه شرکت ملی  26ماده  2تبصره به استناد  15/05/1396مورخ  261در جلسه شماره  ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون
قانون برنامه ششم توسعه کشور، اصول حاکم بر دفاتر  67ماده ) پ(و بند  18/05/1395پست جمهوري اسالمی ایران مصوب 

  . تصویب کردبه شرح زیر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی را 
  

  غیر دولتی ش عمومیاصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخ
  

    :تعاریف - 1ماده 
  .کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات - کمیسیون -الف
  . سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی - سازمان - ب
  .يخدمات کشور تیریقانون مد) 5(موضوع ماده  یاجرائ يها دستگاه-دهنده  هاي خدمات دستگاه- پ
  . گردد یارائه م انیکه در آن مکان خدمات موضوع پروانه به مشتر یدولت ریغ یدولت و بخش عموم شخوانیدفتر پ -دفتر - ت
دفتر و ارائه خدمات موضوع پروانه در محل  سیو تاس يانداز حق اعطاء شده به دارنده پروانه توسط سازمان براي راه - پروانه - ث
  .دفتر
   .کند یشخص حقیقی یا حقوقی که از خدمات استفاده م -مشتري -ج
 يمطابق جداول تعرفه از مشتر ونیسیمقررات و مصوبات کم ن،یاست که دارنده پروانه بر اساس قوان یمبالغ -تعرفه ارائه خدمات-چ
  .کند یم افتیدهنده در خدمات يها دستگاه ای

  :موضوع پروانه - 2ماده 
  .دولتیتاسیس ، راه اندازي و بهره برداري از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر 

 :خدمات موضوع پروانه -3ماده 
دهنده با تشخیص و اعالم سازمان  هاي خدمات سپاري دستگاه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداري و قابل واگذاري یا برون

  .اداري و استخدامی کشور
و اشخاص خارج از موضوع بند ) مخابراتی، فناوري اطالعات و پستی(ارایه خدمات مربوط به دارندگان پروانه فعالیت از سازمان  :تبصره

  .در چارچوب توافق طرفین و با موافقت سازمان بالمانع است 1پ ماده 
 :تعرفه ارائه خدماتتعیین  - 4ماده 

 .رسد میکمیسیون  دهنده مرتبط، به تصویب دستگاه خدمات به پیشنهاد سازمان یا ،تعرفه خدمات دفاترجداول 
 . تعرفه خدمات دستگاه هاي خدمات دهنده توسط مراجع ذیربط تعیین و جهت اجرا به سازمان اعالم میگردد :تبصره
قابل تمدید هاي پنج ساله  براي دوره مصوبات کمیسیوناست که با درخواست دارنده پروانه و در چارچوب سال  پنجمدت اعتبار پروانه     :مدت اعتبار پروانه -5 ماده
  .باشد می
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  :مورد نیاز يهاآیین نامه ها و دستورالعمل –6 ماده
اي متشکل از نمایندگان اعضاي کمیسیون و واحدهاي ذیربط در کمیته هاي مربوط به موارد زیر راسازمان آیین نامه و دستورالعمل

   :نمایداز نمایندگان فعالین بخش بررسی و تایید و پس از امضاء ریاست سازمان ابالغ میدرون سازمانی و حسب مورد دعوت 
 .اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ پروانهمتقاضیان شرایط  -6-1
 . وظایف و تعهدات دارنده پروانه -2-  6
 .  تمدید، انتقال،  تعلیق، لغو پروانه و تغییر مکان دفتر ضوابط اخذ پروانه ،  -6-3
 .شرایط و ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات دفاتر  -6-4
  .ابی عملکرد و ضوابط رتبه بندي دفاترینظارت و ارز -6-5
قانون کار  131موضوع ماده (نحوه بهره برداري از ظرفیت ها و پتانسیل هاي موجود در انجمن هاي کارفرمایی استانی  -6-6

  .اجرایی و نظارتی مرتبط با دفاتردر امور ) جمهوري اسالمی ایران
 : امنیت ملی -7ماده 

دارنده پروانه با رعایت مقتضیات دفاع ملی و امنیت عمومی و اعمال اختیارات دستگاه هاي قضایی، وزارت اطالعات و سایر مراجع 
از مراجع مذکور که به دارنده پروانه ابالغ به این منظور کلیه موارد نی. قانونی، کلیه تدابیر الزم را اتخاذ و تسهیالت الزم را ایجادکند

  .شود بدون هیچ ادعایی توسط دارنده پروانه الزم االجراست می
  :دارنده پروانهنشانی  -8ماده
   .خواهد بودبا دارنده پروانه  همکاتبمندرج در پروانه به عنوان نشانی رسمی براي  نشانی
  : تفسیر مصوبه مرجع  -9ماده 
  استبا کمیسیون صرفاً مفاد این مصوبه  تفسیر
  .تصویب و از تاریخ ابالغ الزم االجرا خواهد بوداین مصوبه در ده ماده و دو تبصره  – 10ماده 
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  جدول شماره یک

  جریمه نقض تعهدات 
  مهیجر زانیم و اخطار نحوه  تخلف عنوان

دارنده پروانه به  تعهدات نقض - 1
  6 مادهجهت  عدم رعایت مفاد 

 ابالغیه وصول تاریخ از پس کاريروز)10(ده  حداکثر پروانه دارنده سازمان، اخطار زمان از. 1
 سازمان قبول مورد حاتیتوض کهیصورت در و نموده اقدام حاتیتوض ارائه به نسبت تا دارد فرصت
 خواهد مهیجر اعمال مشمول نشد اصالح يکار روز)5(پنج  مدت ظرف موضوع و نگرفت قرار
 .شد
پانصد میلیون  میزان به سال، هر در تخلف عنوان نیا از یناش مهیجر سقف حداکثر. 2
  .باشدیم الیر)500,000,000(

  تعرفه جداول تعهدات نقض - 2
  4 و ماده خدمات هئارا

 ابالغیه وصول تاریخ از پس کاريروز)10(ده  حداکثر پروانه دارنده سازمان، اخطار زمان از. 1
 سازمان قبول مورد حاتیتوض کهیصورت در و نموده اقدام حاتیتوض ارائه به نسبت تا دارد فرصت
 اصالح عدم صورت در ن،یمشترک به یاضاف مبالغ استرداد بر عالوه پروانه دارنده نگرفت، قرار
 .شد خواهد مهیجر اعمال مشمول يکار روز)5(پنج  ظرف تعرفه

 میلیوندویست  زانیم به سال، هر در تخلف عنوان نیا از یناش مهیجر سقف حداکثر. 2
  . باشدیم الیر)200,000,000(

 مصوبات و مقررات ریسا -3
  ونیسیمک

کاري پس از تاریخ وصول ابالغیه روز)10(ده از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداکثر  .1
 قبول مورد حاتیتوض کهیصورت در و نموده اقدام  حاتیتوض ارائه به نسبتفرصت دارد تا 

 مهیجر اعمال مشمول نشد اصالح يکار روز)5(پنج  مدت ظرف موضوع و نگرفت قرار سازمان
 .خواهد شد

پانصد میلیون  زانیم به سال، هر در تخلف عنوان نیا از یناش مهیجر سقف حداکثر .2
  .باشدیم الیر)500,000,000(

 


