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 بسمه تعالي
 

مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
 30/7/1391 مورخ 151مصوبه  جلسه  شماره 

 
 موضوع 30/7/1391 مورخ 151کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 

درخواست کاهش مبالغ تضامين بانکی حسن انجام تعهدات دارندگان پروانه عرضه خدمات 
 ضوابط و 2-6 و 2-5) با اصالح بند های ISDP) و توزیع خدمات اینترنت (ISPاینترنت (

 3/10/1385 مورخ 19 مصوب جلسه شماره ISDP و ISPدستورالعمل اجرایی صدور پروانه 
کميسيون را با توجه به رشد و توسعه فناوری ها و کاربردهای مبتنی بر وب و متعاقب آن 

افزایش ميزان مصرف پهنای باند اینترنت در کشور و ضرورت استفاده بهينه از منابع و کمک 
 ضوابط و 2-6 و 2-5به توسعه سرمایه گذاری در بخش فناوری اطالعات بررسی و بندهای 
 و ضوابط و (ISP)دستورالعمل اجرايي صدور پروانه عرضه کنندگان خدمات اينترنت رسا 

) را اصالح و به شرح زیر ISDPدستورالعمل اجرايي صدور پروانه توزيع كنندگان اينترنت(
تصویب کرد: 

 

ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه عرضه کنندگان خدمات اينترنت رسا 2-5الف- بند 
(ISP) 

- به منظور تضمين حسن انجام تعهدات، ضمانت نامه بانکی توسط متقاضی به 5-2
سازمان سپرده می شود که مبلغ این ضمانت نامه به شرح زیر است: 

 2Mbpsبيشتر از  2Mbpsتا پهنای باند 
مبلغ ضمانت نامه(ریال) 

20،000،000 
 مبلغ 1Mbpsبه ازای هر 

 ریال اضافه خواهد 5،000،000
شد 

 

دارنده پروانه موظف است قبل از هرگونه افزايش پهناي باند، درخواست خود را به  :1تبصره 
سازمان ارايه كند و در صورت تأييد سازمان، متناسب با پهناي باند درخواستي، 

ضمانتنامه تسليمي را افزايش دهد. 
 شرکتهاي داراي پروانه در بيش از يک استان ميتوانند يک ضمانتنامه به صورت :2تبصره 

تجميعي معادل مجموع مبالغ تضامين مرتبط با پروانههايي كه براي استانهاي 
مختلف دارند، تسليم کنند. 

 مبلغ ضمانتنامه تسليمي تا پايان مدت اعتبار پروانه کاهش نخواهد يافت. در :3تبصره 
 و لغو يک يا چند پروانه مشمول 2صورت ارايه ضمانتنامه تجميعي مطابق تبصره 

ضمانتنامه تجميعي، چنانچه موجبي براي مطالبه وجه وجود نداشته باشد مبلغ 
ضمانتنامه مذکور، متناسب با ضمانتنامه پروانه(هاي) لغو شده کاهش مييابد. 

 

)  ISDPضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه توزيع كنندگان اينترنت(2-6ب- بند 
به منظور تضمين حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه بانکي توسط متقاضي - 6-2

به سازمان سپرده ميشود که مبلغ اين ضمانتنامه بر اساس پهناي باند ورودي 
 مطابق جدول ذيل محاسبه ميشود:

 
 

 



 
 

 
 
 

 

 2 از 2 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 30/7/1391 مورخ 151مصوبات جلسه شماره 

 50Mbpsبيشتر از  50Mbpsتا پهنای باند 
مبلغ ضمانت نامه 

 5،000،000(ریال) 1Mbps به ازای هر 
 

2،000،000 

 
 

 دارنده پروانه موظف است قبل از هر گونه افزايش پهناي باند، درخواست خود را :1تبصره 
به سازمان ارايه نمايد و در صورت تأييد سازمان، متناسب با پهناي باند 

درخواستي ضمانتنامه تسليمي را افزايش دهد. 
 شرکتهاي داراي پروانه در بيش از يک استان ميتوانند يک ضمانتنامه به صورت :2تبصره 

تجميعي معادل مجموع مبالغ تضامين مرتبط با پروانههايي كه براي استانهاي 
مختلف دارند، تسليم کنند. 

 مبلغ ضمانتنامه تسليمي تا پايان مدت اعتبار پروانه کاهش نخواهد يافت. در :3تبصره 
 و لغو يک يا چند پروانه مشمول 2صورت ارايه ضمانتنامه تجميعي مطابق تبصره 

ضمانتنامه تجميعي، چنانچه موجبي براي مطالبه وجه وجود نداشته باشد مبلغ 
 ضمانتنامه مذکور، متناسب با ضمانتنامه پروانه(هاي) لغو شده کاهش مييابد.

 

شرايط عمومي: 

كاهش مبالغ تضامين حسن انجام تعهدات موضوع اين مصوبه به مدت دو سال از  -
زمان تصويب خواهد بود و پس از مدت مذكور سازمان باید گزارشي از عملكرد مصوبه 

 و استفاده از تضامين مذكور را به كميسيون ارايه كند.

) ميتوانند ISDP) و توزیع خدمات اینترنت (ISPدارندگان پروانه عرضه خدمات اینترنت ( -
صرفًا يك بار از تاريخ ابالغ اين مصوبه، براي كاهش تضامين حسن انجام تعهدات 

فعلي خود نزد سازمان در انطباق با شرايط اين مصوبه اقدام كنند.   

) سازمان به نحوه عملکرد Online دسترسي برخط (ضمنًا تاکيد می شود با توجه به  
شرکت هاي داراي پروانه ارائه خدمات شبکه هاي توزیع کنندگان و عرضه کنندگان خدمات 
اينترنتي و سامانه هاي صدور صورتحساب آنها براي انجام وظيفه قانوني اعمال نظارت بر 

)، سازمان نظارت دقيق به منظور اجرای این مصوبه و رعایت Qosکيفيت ارائه خدمات (
 حقوق مشتریان داشته باشد. 

 

 


