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  13از  1كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 21/10/1393مورخ  206 شماره جلسه 2شماره  مصوبه

  بسمه تعالي

  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

  21/10/1393مورخ  206شماره   جلسه 2شماره  مصوبه
          

اصول حاكم بر صدور پيشنهاد سازمان در باره  21/10/1393 مورخ 206 شماره جلسه در ارتباطات مقررات ميتنظ ونيسيكم

  .را بررسي و مفاد آن را به شرح زير تصويب كرد (Fixed Communication Provider) يا پروانه ارتباطات ثابت

  

  ) FCP(ارتباطات ثابت  ايجاد و بهره برداري از شبكه پروانه  اصول حاكم بر صدور                                                                    

  

  مقدمه  

 هاي ارايهد پهن ثابت شامل پروانهبانانتقال داده و اينترنت ارتباطي، ارايه خدمات حوزه هاي پروانه لزوم ساماندهيبه  توجهبا 

و عرضه كنندگان خدمات ) PSTN(، ارائه خدمات عمومي تلفن ثابت)ISDP(توزيع كنندگان اينترنت ،)PAP(ها خدمات انتقال داده

هاي  عه خدمات در سراسر كشور، ارتقاء سطح فعاليت شركتو در راستاي حذف وابستگي به فناوري، تسريع در توس) ISP(اينترنت

گذاري و اشتغال و نيز رقابت سازنده در بخش توسعه شبكه و ارائه خدمات ارتباطي و انتقال داده در كشور و با توانمند، افزايش سرمايه

پيرو  21/10/1393مورخ  206جلسه شماره  ها، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درتوجه به اتمام دوره اعتبار برخي از اين پروانه

ارتباطات  ارايه خدمات ، پيشنهاد سازمان در خصوص اصول حاكم بر صدور پروانه29/3/93مورخ  191جلسه شماره  1مصوبه شماره 

        .درا بررسي و به شرح ذيل تصويب كر  ISDPو   PAP ،PSTNهاي ثابت و شرايط دريافت پروانه براي متقاضيان داراي پروانه

 تعاريف -1

 :اصطالحات و عبارات بكار برده شده، هريك داراي معاني زير است

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي    :سازمان -1-1

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات    :كميسيون -1-2

بهره كه به دارنده پروانه براي ايجاد و ) Fixed Communication Provider (FCP)( ارتباطات ثابت پروانه    :پروانه -1-3

 ....شودبرداري از شبكه موضوع پروانه و ارايه خدمات موضوع پروانه توسط سازمان اعطا مي

 پروانه  يافتدر يمتقاض يشخص حقوق :متقاضي -1-4

 .تاريخ پرداخت مبلغ اوليه حق امتياز صدور پروانه از سوي دارنده پروانه: تاريخ الزم االجرا شدن - 1-5

غير از (مجاز ) Servco( موضوع پروانه به ارايه دهندگان خدمات ارتباطيواگذاري ظرفيت شبكه : عمده فروشي ظرفيت -1-6

 . بر اساس قرارداد عمده فروشي مطابق با ضوابط و مقرراتي كه به تصويب كميسيون خواهد رسيد) نمايندگان فروش

  .برداري رسيده و داراي مشترك استشود كه به بهرهبه پورتي اطالق مي: پورت دايري -1-7

 .برداري و ارائه خدمات به مشترك استبه پورتي اطالق مي شود كه آماده بهره: پورت منصوبه -1-8

سيم كه مشترك را به اولين نود شبكه در اختيار دارنده پروانه شامل انواع خطوط ارتباطي اعم از سيمي و بي :شبكه دسترسي -1-9

 . كنديم متصل

 شبكه موضوع پروانه  -2

كه امكان دسترسي و انتقال داده را  افزار سخت افزار و نرم اعم از الزم تجهيزات و ارتباطي شبكه مخابراتي شامل خطوط

 . سازدبين دو يا چند نقطه ثابت جهت ارايه خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعاليت پروانه فراهم مي
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تواند درخواست خود را به سازمان پروانه، ميدارنده پروانه در صورت نياز به اخذ فركانس براي ايجاد و توسعه شبكه موضوع     :1تبصره

ها و هاي مرتبط نسبت به استفاده از باند فركانسي تخصيصي حسب آيين نامهارايه و پس از اخذ موافقت سازمان و پرداخت هزينه

  .مقررات مصوب كميسيون اقدام نمايد

-در چارچوب شبكه موضوع پروانه و در غير شبكه) ل و دسترسيانتقا(اندازي شبكه مستقل ارتباطي دارنده پروانه مجاز به راه    :2تبصره

 . اي خواهد بودصورت غير ماهوارههاي زيرساخت مادر مخابراتي به

 خدمات موضوع پروانه  - 3

ارايه هرگونه خدمت ارتباطي و انتقال داده بر بستر شبكه موضوع پروانه مستقل از فناوري از قبيل خدمات دسترسي به 

هاي پهناي باند اينترنت و انتقال و شبكه فروش و اطالعات و خدمات مبتني بر آن؛ توزيع ملي شبكه به دسترسي اينترنت پرسرعت،

اي و انواع خدمات محتوايي و ارزش افزوده در چارچوب قوانين و مقررات جاري اختصاصي، ارايه خدمات صوتي، تصويري، متني و داده

  .كشور

ربط باشد، دارنده ذي در صورتي كه ارايه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه مستلزم موافقت يا اخذ مجوز از مراجع حاكميتي :1تبصره

ضمناً دارنده پروانه موظف به رعايت مصوبات كميسيون در زمينه ارايه . پروانه موظف به رعايت ضوابط و اخذ مجوزهاي مربوطه است

  .خدمات محتوايي است 

 جابجايي با به اين معناست كه ،)Service Portability(ذيري خدمتپترابرد. تواند ترابردپذير باشدخدمات موضوع پروانه مي :2هتبصر

        .باشد پذيرامكان مشترك براي نظر مورد خدمات از رداريب بهره امكان مكاني از طريق نقاط مختلف شبكه موضوع پروانه،

 قلمرو جغرافيايي فعاليت  - 4

  . سراسر سرزمين جمهوري اسالمي ايران است

 پروانهمدت اعتبار  - 5

 .سال شمسي از تاريخ صدور مي باشد) 10(مدت اعتبار پروانه ده 

 پروانهتمديد مدت اعتبار  -6

عدم تمايل به  ايخود را در خصوص تمايل  ميمدت اعتبار پروانه تصم انيقبل از پاشش ماه دارنده پروانه موظف است ) الف

 تغييرات اعمال ضمن سازمان باشد، نداشته وجود ديتمد يبرا يمنع كه يصورت در .به سازمان اعالم كند يوانه به صورت كتبپر ديتمد

 .كرد خواهد تمديد ساله) 5( پنج هايدوره براي  را پروانه ون،يسيكم مصوب

 باشد، نداشته وجود پروانه تمديد شرايط يا و نباشد پروانه تمديد به مايل پروانه دارنده پروانه اعتبار پايان در كه صورتي در) ب

 و ماه دو حداقل مشتريان به پروانه موضوع خدمات ارايه تداوم تضمين جهت را الزم اقدامات سازمان هماهنگي با بايد پروانه دارنده

 و امكانات كليه با شبكه است موظف پروانه دارنده صورت نيا در. آورد عمل به كند، يم نييتع سازمان كه يزمان مدت به حداكثر

 عدم صورت در. كند واگذار شد، خواهد مشخص سازمان توسط كه حقوقي شخص به فقط كارشناسي قيمت به را شده ايجاد ظرفيت

  .شد خواهد اقدام كميسيون نظر اساس بر  متقاضي وجود

 شرايط اعطاي پروانه  - 7

 پايان تا سهام آن ايراني باشد و %)51(درصد پنجاه و يك حداقلو  رسيده ثبت به ايران در بوده، دولتي بايد غير متقاضي -7-1

  .كند را حفظ حقوقي ماهيت اين بايستينيز مي پروانه  اعتبار مدت

 ....باشد اطالعات ارتباطات و فناوري خدمات ارايه با مرتبط بايد متقاضي اساسنامه فعاليت موضوع -7-2

كه متقاضي دريافت پروانه هستند، از تاريخ ابالغ اين مصوبه تا سه  ISDPو  PSTN ،PAPهاي تمامي دارندگان پروانه -7-3

در كميسيون مهلت خواهند داشت تا ) .Servco(ماه پس از تاريخ تصويب اصول حاكم بر پروانه ارائه خدمات ارتباطي
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  13از  3كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 21/10/1393مورخ  206 شماره جلسه 2شماره  مصوبه

رسمي و  مطابق ضوابط و شرايط اعالمي در مصوبات كميسيون از جمله اين مصوبه، براي دريافت پروانه، درخواست

 .صدور پروانه منوط به احراز شرائط مي باشد. مكتوب خود را به همراه مدارك و مستندات الزم به سازمان ارايه نمايند

ماه از تاريخ تصويب اصول حاكم بر صدور پروانه،  نسبت به تدوين پيشنهاد  سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت يك    :تبصره

        . اقدام نمايد) .Servco(خدمات ارتباطي اصول حاكم بر صدور پروانه ارائه 

و يا  PAPيا  PSTNپروانه بايد متعلق به يك يا چند شركت دارنده پروانه  درصد از سهام متقاضي 35حداقل به ميزان  -7-4

ISDP  باشد .  

شركت هايي قابل قبول است كه در پايان )  4-7موضوع بند (درصدي  35براي متقاضيان پروانه، سهامداري حداقل  -7-5

  : حداقل يكي از شرايط زير را داشته باشد) 31/03/93( 1393رداد ماه خ

 اساسپهناي باند اينترنت تهيه شده از تامين كنندگان مجاز بر )مگابيت بر ثانيه 3100( STM1بيست حداقلدارا بودن ) الف

  اند سازمان،قراردادهاي منعقد شده با تامين كنندگان پهناي باند در چارچوب موافقت نامه هاي پهناي ب

  با تاييد سازمان،   ADSLپورت دايري ) يكصدو پنجاه هزار(هزار  150دارا بودن حداقل) ب

  .پورت دايري تلفن ثابت با تاييد سازمان) چهل هزار(هزار  40دارا بودن حداقل ) ج

 رساختيز شركت به  باند يپهنااز جانب متقاضي براي دريافت  فوق خيتار از قبل ايشده ثبت يتقاضا كه يصورت در :1تبصره 

عنوان پهناي باند موضوع جزء ، بهباشد نشده اجابتمذكور  شركت توسطفني،  به دليل عدم وجود امكانات كهارائه شده باشد

  .شوديم منظور يمتقاض يبرا 5-7بند  "الف"

قصد نمايند كه در قالب تشكيل شركت تجاري  ISDPو   PAP ،PSTNهاي در صورتيكه تعدادي از دارندگان پروانه :2تبصره 

هاي فعال مجموع پورت( هاي اين دارندگان پروانهواحدي نسبت به ارايه تقاضا براي دريافت پروانه اقدام نمايند، مجموع ظرفيت

ADSLخواهد گرفت مورد محاسبه قرار 93در انتهاي خرداد ماه ) ، پهناي باند خريداري شده و تعداد مشتركين فعال تلفن ثابت .

ها، عنوان يك شخصيت حقوقي در مرجع ثبت شركتبه) كنسرسيوم(ها موظفند پس از ثبت گروه مشاركت مدني اين شركت

هاي فعلي را هاي متعلق به اعضاي مشاركت مدني متقاضي  به انضمام درخواست لغو پروانهدرخواست پروانه جديد و تمام پروانه

پس از اعالم سازمان در خصوص موافقت با اعطاي . شوندهاي قبلي لغو ميصدور پروانه جديد، پروانهبا . به سازمان ارايه نمايند

در غير . هاي عضو موظفند ظرف مدت دوماه نسبت به تشكيل شركت تجاري اقدام نمايندپروانه به گروه مشاركت مدني، شركت

  .صورت يكطرفه ملغي خواهد شدصورت موافقت سازمان بهاين

و با ارائه تعهد  ADSLهزار پورت دايرشده  هفتاد و پنج، با شرط دارا بودن حداقل تعداد PAPمتقاضيان داراي پروانه     :3ه تبصر 

 ADSLهزار پورت  150هاي دايرشده خود ظرف حداكثر يك سال از تاريخ صدور پروانه، به تعداد الزم براي افزايش تعداد پورت

و با سپردن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات بدون قيد و ) هزار پورت در يك سال هفتاد و پنجتعهد افزايش حداكثر (داير شده 

يكصد و سي هزار پورت و حداكثر به ميزان  يك صد و پنجاهشرط متناسب با ميزان كسري تعداد پورت تا سقف مشخص شده 

. صوبه، امكان دريافت پروانه را خواهند داشتاين م 11ميليارد ريال نزد سازمان، عالوه بر مبلغ ضمانتامه مندرج در ماده 

ضمانتنامه مذكور متناسب با انجام تمام يا بخشي از تعهد داده شده و با تاييد سازمان آزاد و مابقي آن در پايان سال اول به نسبت 

  .عدم انجام  تعهدات به نفع سازمان مطالبه وجه خواهد شد

هزار پورت تلفن ثابت دايرشده و با ارائه تعهد الزم  سيشرط دارا بودن حداقل تعداد ، با PSTNمتقاضيان داراي پروانه     :4تبصره 

هزار  چهلبراي افزايش تعداد پورت تلفن ثابت دايرشده خود ظرف مدت حداكثر يك سال از تاريخ صدور پروانه به تعداد حداقل 

دن مبلغ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات بدون قيد و و با سپر )سالهزار پورت در يك دهتعهد افزايش حداكثر (پورت داير شده 

ميليارد ريال نزد )50(پنجاه هزار پورت و حداكثر به ميزان چهلشرط متناسب با ميزان كسري تعداد پورت تا سقف مشخص شده 

ر متناسب با انجام ضمانتنامه مذكو. اين مصوبه، امكان دريافت پروانه را خواهند داشت 11عالوه بر مبلغ مندرج در ماده سازمان، 
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تمام يا بخشي از  تعهد  و با تاييد سازمان آزاد و مابقي آن در پايان سال اول به نسبت عدم انجام تعهدات به نفع سازمان مطالبه 

  .وجه  خواهد شد

شوند، بايد حداكثر تا يك موفق به اخذ پروانه مي 5-7بند  2متقاضيان دريافت پروانه كه بواسطه جزء الف يا تبصره     :5تبصره 

در . هزار پورت تلفن ثابت  داير شده باشند دهداير شده  يا  ADSLهزار پورت  سيسال از تاريخ صدور پروانه حداقل داراي 

ميليارد ريال  )50(پنجاه صورتيكه در زمان صدور پروانه اين شرايط موجود نباشد بايد ضمانتنامه حسن انجام تعهدات  به مبلغ

اين مصوبه  به سازمان ارائه كند كه متناسب با انجام تعهد اين بخش،  11د و شرط عالوه بر مبلغ مندرج در ماده بدون قي

بديهي است در صورتي كه دارنده پروانه نتواند تعهد فوق الذكر را در موعد مقرر ايفا كند، به . ضمانتنامه مربوطه آزاد خواهد شد

  .انتنامه حسن انجام تعهدات اين تبصره به نفع سازمان مطالبه وجه خواهد شدنسبت عدم انجام تعهد، بخش يا كل  ضم

هاي خود، ؛ صرفاً با استفاده از امتياز يكي از پروانهPSTNو  PAP ،ISDPهايهر شخصيت حقوقي دارنده پروانه : 6تبصره 

هاي توانند در سياستشوند و صرفاً ميمي هاي متقاضي با صدور پروانه لغوساير پروانه. تواند متقاضي دريافت پروانه شودمي

  .موثر واقع شوند 25تشويقي موضوع ماده 

، شرايط دريافت پروانه را متناسب با وضعيت بازار و نياز  سال از تاريخ صدور اولين پروانه سهتواند پس از كميسيون مي -7-6

 .كشور، مورد تجديد نظر قرار دهد

شرايط دريافت پروانه را نداشته يا مايل به دريافت آن با هيچيك از شرايط كه  PSTNو  PAPهاي دارندگان پروانه -7-7

و ) PSTNو  PAP(هاي موجود توانند با شرايط اعالم شده در پروانهنباشند، مي )هاي ذيل آنو تبصره 5-7 بند(فوق 

دور اولين پروانه، شبكه بدون امكان توسعه، به فعاليت خود ادامه دهند و بايد حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ ص

شود كه عدم دريافت تقاضا از سوي تاكيد مي. آوري و نسبت به تسويه حساب با مشتركين خود اقدام كنندخود را جمع

براي دريافت پروانه، به منزله پذيرش شرايط اين بند تلقي شده و پس از  3-7هاي مذكور برابر مفاد بند دارندگان پروانه

براي دريافت پروانه ) PSTNو  PAP( پروانه دارندگانهيچگونه تقاضايي از سوي اين  3-7دآن مهلت مقرر در بن

 .پذيرفته نخواهد شد

 شرايط مشاركت و رقابت  

 هايشركت ديگرهاي متقاضي دريافت پروانه يا در در ديگر شركت مستقيم غير يا و مستقيم بصورت نبايد پروانه دارنده -8-1

 .بايست در زمان ارايه تقاضا براي دريافت پروانه نيز رعايت شوداين اصل مي .باشدركت داشته مشاپروانه  داراي

هايي كه خدمات موضوع اين پروانه را در هيچ يك از دارندگان پروانههمزمان  دنتواننميدارنده پروانه يا سهامداران آن  -8-2

ماه  از تاريخ صدور پروانه،  6ظرف مدت ، حداكثر مشترك يسهامداردر صورت وجود . دنسهام داشته باشكنند ارائه مي

  . دارنده پروانه و سهامداران وي موظف هستند تا با هماهنگي سازمان  نسبت به واگذاري سهام خود اقدام كنند

 خود سهام پروانه، مفاد و جاري كشور مقررات و قوانين رعايت با سازمان كتبي موافقت اخذ از پس تواند مي پروانه دارنده -8-3

 .كند عمومي عرضه بهادار، اوراق بازار بورس طريق از را

بايد مطابق ضوابط مصوب  شود، بازار شناخته مسلط در اپراتور عنوان به سازمان سوي از در صورتي كه دارنده پروانه -8-4

 .كميسيون در اين زمينه عمل نمايد

سازمان موظف است ظرف مدت دو ماه از . دهرگونه نقل و انتقال سهام دارنده پروانه بايد با استعالم از سازمان انجام شو -8-5

شود كه تاكيد مي. شودعدم ارايه پاسخ ظرف مدت مذكور به منزله تاييد تلقي مي. تاريخ استعالم، نظر خود را اعالم كند

 .  نقل و انتقاالت در بورس مشمول اين بند نبوده و تابع شرايط و ضوابط بورس است

 خدمات و توسعه و اجراي شبكه موضوع پروانه تعهدات ارايه - 8

  تعهدات ارائه خدمات   - الف
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ظرفيت شبكه موضوع از بخشي   دارنده پروانه بايد، در صورت وجود تقاضا از سوي ارايه دهندگان خدمات ارتباطي مجاز، -9-1

عمده فروشي . قرارداد عمده فروشي ظرفيت در اختيار ارائه دهندگان مجاز خدمات ارتباطي بگذارد را به صورت پروانه خود

فروشي بر مبناي ظرفيت بايد به موجب قرارداد عمده فروشي ظرفيت بين دارنده پروانه و دريافت كننده خدمات عمده

تي كه در مراكز مخابراتي يا ساير نودهاي در عين حال در مورد خدما. ظرفيت شبكه دارنده پروانه باشد كل از بخشي

بايست با رعايت شاخص سرانه پهناي باند به ازاي هر پورت، پهناي باند گردد، دارنده پروانه ميدسترسي مشابه ارايه مي

مقررات عمده فروشي از . كننده خدمات عمده فروشي تحويل دهدرا بر روي تعداد متناسب پورت دسترسي، به دريافت

        .ارچوب تعرفه و شرايط واگذاري توسط كميسيون مصوب شده و براي دارنده پروانه الزم االجرا خواهد بودجمله چ

مصوب كميسيون، تمهيداتي را )  SLA(دارنده پروانه بايد با رعايت قوانين و مقررات كشور و توافقنامه سطح خدمات  -9-2

  . با شبكه دارنده پروانه را داشته باشند فراهم كند تا تمامي دارندگان پروانه امكان تبادل ترافيك داده

كيلو بيت بر  25شاخص سرانه پهناي باند اينترنت به ازاي هر پورت دايري در انتهاي سال اول قراردادي حداقل به ميزان  -9-3

سوم و تعيين تعهدات در سال . شودكيلو بيت بر ثانيه تعيين مي 30ثانيه و در انتهاي سال دوم قراردادي حداقل به ميزان 

 .اي كشور با تصويب كميسيون بوده و به دارنده پروانه اعالم خواهد شدهاي توسعهپس از آن مطابق نياز  بازار و برنامه

شاخص سرانه پهناي باند اينترنت به ازاي هر پورت دايري عبارت است از حاصل تقسيم كل پهناي باند بين الملل دارنده 

شود پهناي باند تاكيد مي. به كل تعداد پورتهاي دايري) اطات زيرساخت و فراهم كنندگان مجازخريداري شده از شركت ارتب(پروانه 

مصرفي اينترنت  هر پورت دايري براساس قرارداد مشتركين و مطابق با مصوبات كميسيون سنجش و ارزيابي شده و دارنده پروانه 

ين را محدود كند يا نسبت اشتراك پهناي باند اينترنت ميان مشتركين را تواند با استناد به اين شاخص، پهناي باند اينترنت مشتركنمي

الملل متناسب با تعداد كل مشتركان اين شاخص صرفاً معياري براي الزام دارنده پروانه به تامين حداقلي از پهناي باند بين. افزايش دهد

  .است

  توسعه و اجراي شبكه موضوع پروانه تعهدات -ب

 ، شيراز كرج، ، اصفهان تبريز، مشهد، ، شهر تهران 8هد خواهند بود بخشي از شبكه دسترسي خود را در دارنده پروانه متع -9-4

درصد تعهد تامين شبكه دسترسي براي دارنده پروانه از مقدار . تامين كند ايران مخابرات شركت از مستقلقم   و  اهواز 

سقف . آمده است 1سال ابتدايي پروانه در جدول شماره  5جديد توسط دارنده پروانه در طول  شده جادياشبكه دسترسي 

 .تعهدات در طول بقيه مدت اعتبار پروانه مطابق با  تعهدات سال پنجم خواهد بود
 

  ايران مخابرات شركت از مستقلتعهدات تامين شبكه دسترسي : 1جدول 

  

 سال قراردادي

هاي تجمعي دسترسي به نسبت پورتحداقل درصد تامين شبكه 

 ايجاد شده از سال اول قراردادي

1 5% 

2 10% 

3 15% 

4 20% 

5 25% 
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گذاري مشترك دارندگان پروانه، شبكه ايجاد شده تقسيم بر تعداد شركاي دارنده پروانه، در زمره تعهدات در صورت سرمايه :تبصره

  .گيرددارنده پروانه قرار مي

سال اول قراردادي، دارنده پروانه متعهد خواهد بود تا در همه شهرهاي غير از مراكز استان، براساس جدول شماره  پنجدر  -9-5

 .پورت دسترسي جديد پرسرعت با سيم داير نمايد 2
  

 تعهدات دايري پورت پر سرعت با سيم: 2جدول                                                     

  حداقل دايري پورت دسترسي پرسرعت با سيم سال قراردادي

  هزار پورت 20 1

  هزار پورت 23 2

  هزار پورت 26 3

  هزار پورت 30 4

  هزار پورت 35  5

- پورتپورتهاي جديد دايري عالوه بر در ميان سهامداران دارنده پروانه، تعداد  PAPدر صورت حضور دارندگان پروانه  :1تبصره 

        .پروانه، در مناطق مذكور مالك ايفاي تعهد فوق خواهد بودهاي فعال در تاريخ صدور 

  .شود، در سال اول قراردادي محسوب مي5-7عنوان بخشي از تعهدات مندرج در بند انجام تعهدات اين بند به :2تبصره 

را در مناطقي  2 شمارهجدول خود در شده هاي تعهد از پورت) %3( سه درصددارنده پروانه موظف است هر سال معادل  :3تبصره 

 صورت بهموضوع اين تبصره انجام تعهدات  .اندازي و نگهداري كندشود، با هزينه خود نصب، راهكه توسط سازمان اعالم مي

  .از سال ششم به بعد تعهد سال پنجم مالك محاسبه خواهد بود .است بالمانع پروانه دارندگان ريسا با همراه ياشتراك

 ساير تعهدات  - 9

هاي انتقال داده نوري و دسترسي كاربران با استفاده از فيبر حفاظت پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكهرعايت دوره  -10-1

 .نوري شركت خدمات ارتباطي و الكترونيكي ايرانيان نت توسط دارنده پروانه ضروري است

. نمايند معرفي سازمان به رارسمي خود  حسابرسبود تا پيش از اتمام سال اول قراردادي،  دارنده پروانه متعهد خواهد -10-2

 سه تا حداكثر) شود مي حاصل پروانه از استفاده با كه درآمدهايي كليهشامل ( پروانه داراي شركت هر ساليانه مالي حسابهاي

 . به تاييد حسابرس مزبور برسد بايستمي قراردادي سال هر اتمام از پس ماه

هاي دايري وي در تپور دتعدا كه دهد توسعه را خودشبكه  نحوي به پروانه اعتبار مدت طول در بايستمي پروانه دارنده -10-3

ها پروانه را اخذ و در زمان آن/ كه بواسطه آن PSTNو  PAPهاي هاي پروانه يا پروانههيچ زمان از مجموع تعداد پورت

  .كاهش پيدا نكند 5-9دريافت پروانه اعالم كرده است بعالوه تعهدات بند 

ها مابين دارندگان پروانه و شركت مخابرات گان پروانه موظف به ايجاد سامانه الكترونيكي مشترك ثبت درخواستدارند -10-4

 . باشندايران مي

ها براي استفاده از شبكه دسترسي شركت مخابرات ايران و يا ساير دارندگان پروانه، منوط به ثبت تمامي درخواست -10-5

باشد و امكان نظارت برخط به مي  4-10 بند موضوعدر سامانه الكترونيكي ..  ا، رانژه واستفاده از هرگونه امكانات اعم از فض

 .بايست براي سازمان فراهم شودها در تمامي مراكز مخابراتي سطح كشور مياين درخواست
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گر در هاي داراي پروانه با يكديهاي داراي پروانه يا شركتهر گونه عدم همكاري شركت مخابرات ايران با شركت -10-6

بايد كتباً و به همراه مستندات به  كميسيونبرقراري اتصال متقابل، استفاده از امكانات پسيو يا اكتيو در چارچوب مصوبات 

شود دارندگان  تاكيد مي. سازمان مراتب را بررسي و نتيجه را كتباً به دارنده پروانه اعالم خواهد كرد. سازمان گزارش شود

هاي توانند به دليل عدم همكاري يا تخلف يا قصور شركت مخابرات ايران يا ساير شركتچوب نميپروانه، خارج از اين چار

 .دارنده پروانه در خصوص موارد ياد شده نزد سازمان طرح شكايت كنند

هاي ارائه خدمات، سطوح كيفيت سرويس و  پشتيباني  را قبل از ارائه سرويس تعيين و دارنده پروانه موظف است شاخص -10-7

 .سازمان اعالم كند به

ماهه بر روي درگاه  3هاي هاي ارائه شده را طي بازههاي كيفيت سرويسدارنده پروانه موظف است وضعيت شاخص -10-8

 .رسمي خود منتشر كند

نمونه توافقنامه سطح خدمات و قراردادمشتركين به  نده پروانه موظف است پيش از ارايه سرويس نسبت به ارايهدار -10-9

 .هاي مربوطه اقدام نمايدتأييديهسازمان و دريافت 

 .باشددارنده پروانه موظف به احراز هويت مشتريان و نظارت بر عملكرد شبكه فروش خود مي -10-10

دارنده پروانه موظف است پيش از شروع فعاليت نسبت به معرفي درگاه رسمي خود به سازمان و اطالع رساني به  -10-11

 .ام كندمشتريان با روش مناسب و بنا به نظر سازمان اقد

 هامبلغ حق امتياز صدور پروانه و ضمانت نامه -10

بايست ضمن ارائه درخواست كتبي مطابق متقاضيان دريافت پروانه در صورت دارا بودن شرايط مندرج در اين مصوبه، مي -11-1

سپردن هاي معتبر و نامهبا ضوابطي كه توسط سازمان اعالم خواهد شد نسبت به پرداخت حق امتياز يا تامين ضمانت

 .پروانه اقدام كنند از صدور قبل) مطابق با مفاد اين مصوبه(حسن انجام تعهدات  نامهضمانت

و مبلغ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات براي متقاضيان پروانه به ميزان  ريال ميليارد مبلغ حق امتياز به ميزان دويست  -11-2

 . شودتعيين مي الير ميليارد شانزده 

  .باشدامه بانكي قابل تمديد به دفعات  ميحسن انجام تعهدات، ضمانت نامهضمانت: 1 تبصره

نامه انجام تعهدات ارائه خدمات و توسعه و اجراي شبكه موضوع نامه حسن انجام تعهدات در برگيرنده ضمانتضمانت    :2تبصره

مد ساليانه خدمات موضوع پروانه ، ضمانتنامه پرداخت حق السهم حاصل از تسهيم درآ)9موضوع موارد مطرح در ماده (پروانه 

  .خواهد بود 1و پوشش جرايم ناشي از تخلفات احتمالي مطابق با پيوست شماره  )  12موضوع ماده (

حق امتياز را در زمان صدور پروانه پرداخت و مابقي را در سه قسط از زمان صدور  %)40(درصد چهلتواند متقاضي مي  -11-3

 هاينامهبايست برابر مبلغ هر قسط، ضمانتمتقاضي مي. با نظر سازمان پرداخت كند قراردادياول  سالپروانه تا انتهاي 

 . نامه مربوطه آزاد خواهد شدنزد سازمان تسليم كند كه پس از پرداخت مبلغ هر قسط ضمانت معتبر

 مبلغ تسهيم درآمد  - 12

رسيده است،  به عنوان  يرسم حسابرسدرصد از درآمد ناخالص ساليانه خود را كه به تاييد  سهاست دارنده پروانه موظف 

  .مبلغ تسهيم درآمد در هر سال قراردادي با هماهنگي سازمان به حساب خزانه پرداخت كند

 مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد و نحوه پرداخت آن -13

ي از مبلغ تسهيم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهيم درآمد تضمين دارنده پروانه بايد تا پايان مدت پروانه هر سال بخش

  . خواهد بود 3اين مبلغ براي هر سال قراردادي به شرح جدول شماره . كرده و حداكثر تا آخرين روز هر سال قراردادي پرداخت كند

 



  

  

  اصول حاكم بر صدور پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت                                                                                       

                                                                                                       

  

  

  

 

  

  13از  8كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 21/10/1393مورخ  206 شماره جلسه 2شماره  مصوبه

 )ميليون  ريال(حداقل مبلغ تسهيم درآمد تضمين شده ساليانه :  3جدول                          

  دهم سال  نهم سال  تمشه سال  هفتم سال  ششم سال  پنجم سال  چهارم سال  سوم سال  دوم سال  اول  الس

16000   18400  21160  24334  27985  32182  37009  42561  48945  56287  

 گذاري شماره  - 14

خدمات موضوع  چارچوب در )Numbering(گذاري شماره هايظرفيت از استفاده براي نياز صورت در تواندمي پروانه دارنده

شده منوط به رعايت مقررات مربوطه و  داده تخصيص گذاريشماره ظرفيت از استفاده .كند ارائه سازمان به را خود تقاضاي پروانه،

 .خواهد بود مصوب كميسيون هايتعرفه اساس هزينه آن بر پرداخت

 واگذاري فركانس براي ارائه خدمات دسترسي -15

پروانه در صورت احراز شرايط  مصوب كميسيون،  امكان استفاده از طيف فركانسي براي ارايه خدمات دسترسي  دارندگان

اي از دارندگان پروانه، شود  به دليل محدوديت منابع فركانسي، براي مجموعهتاكيد مي. را دارا خواهند بود) LTE(باندپهن ثابت 

برداري از فركانس براي ارتباطات باندپهن ثابت در بخش دسترسي مستلزم بهره. شوداولويت براي تخصيص فركانس در نظر گرفته مي

   .بود مطابق مصوبات كميسيون خواهد مربوطه و تعهدات شرايط رعايت پرداخت هزينه و

برداري از فركانس و معيارهاي شايستگي  ، سازوكار مناسب بهرهسه ماه پس از صدور اولين پروانه سازمان حداكثر طي

جداگانه استفاده از اين طيف فركانسي را تدوين  و پس از تصويب كميسيون ابالغ و اجرا مجوزارزيابي از ميان دارندگان پروانه و صدور 

  .كندمي

 از شبكه ساير دارندگان پروانه ها برداري اتصال متقابل و  بهره     - 16

 پروانه موضوع شبكه به را پروانه داراي سيار يا ثابت مخابراتي هاي  شبكه به كليه متقابل صالات اجازه پروانه بايد دارنده -16-1

در صورت عدم توافق، درصدهاي زير نسبت به . هاي مربوطه بر اساس توافق طرفين تعيين خواهد شدهزينه. بدهد

 .سازمان عمل خواهد شدسال مالك عمل خواهد بود و پس از آن براساس نظر  2تعرفه هاي پايه تا 

 سهم مبدا و مقصد در اتصال متقابل:  4جدول                                                             

  سهم مقصد  سهم مبدا

  درصد 20  درصد 80

 تبعيض بدون راپروانه توسط همه  دارندگان پروانه از سازمان  موضوع امكان اتصال و استفاده از شبكه بايد دارنده پروانه -16-2

 . نحوه استفاده و اتصال مي بايست مطابق ضوابط اعالم شده توسط سازمان باشد. فراهم سازد

 الزامي زمان صدور پروانه از سال پنج تا سيمي دسترسي بخش امكانات پسيو ساير و حوضچه داكت، گذاشتن اختيار در    :تبصره

  .نيست

، )رانژه و درانژه(فضا، برقراري و قطع  اتصال  از اعم ايران مخابرات شركتاستفاده از كليه امكانات شبكه دسترسي  -16-3

و نيز تعرفه آنها ... كولينگ، برق، و اتصال شبكه انتقال تامين شده توسط دارنده پروانه به شبكه شركت مخابرات ايران و

 .تابع ضوابط و مقررات مصوب كميسيون بوده و دارنده پروانه موظف به رعايت آن مي باشد

  نظارت  -17

توسط سازمان انجام مي گيرد و دارنده پروانه موظف است نسبت به ايجاد دسترسي برخط  اپراتورنظارت بر انجام تعهدات  -17-1

هاي هوشمند نظارتي و داشبورد مديريتي بر اساس شاخصها و استاندارهاي اعالمي براي سازمان و اتصال به شبكه
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افزاري و ارتباطي الزم براي دسترسي  بر خط و غير بر خط افزاري و نرمسازمان  اقدام نموده و كليه امكانات سخت

الكترونيكي به تجهيزات، پرونده و داده هاي الكترونيكي مربوط به انجام وظايف نظارت و بازرسي الكترونيكي از راه دور 

 .را براي سازمان فراهم آورد

هايي كه در آن تجهيزات ، اعم از ورود به محلها و ساختماني نظارت از راه نزديكهايازمنديندارنده پروانه موظف است  -17-2

  .شود را  براي سازمان فراهم آوردشبكه دارنده پروانه و يا اسناد مربوط به شبكه موضوع پروانه در آن نگهداري مي

نياز در دارنده پروانه موظف است كليه تجهيزاتي كه براي ارائه خدمات موضوع پروانه و برپاسازي ارتباطات مورد  -17-3

 و يا در آينده بكار خواهند گرفت را به سيستمهاي استاندارد مديريت شبكه مجهز كند  هاي مختلف شبكه بكار گرفته اليه

بندي اعالم شده اي از عملكرد خود را مطابق چارچوب و زماندارنده پروانه موظف است طبق نظر سازمان گزارشات دوره -17-4

هاي منصوبه و دايري، پهناي باند دريافت بايست شامل تعداد پورتش حداقل مياين گزار. از سوي سازمان ارايه كند

و تعهدات توسعه و ) QoS/E(هاي كيفيت سرويس كنندگان مجاز و شاخصشده از شركت ارتباطات زيرساخت و تامين

 .هاي مورد نياز عندالزوم توسط سازمان اعالم خواهد شدساير شاخص. اجرا باشد

ها و وظف است اطالعات مربوط به مشتركين، وضعيت خدمات ارائه شده، وضعيت رسيدگي به درخواستدارنده پروانه م -17-5

هاي استاندارد صدور صورتحساب و شكايات، اطالعات مالي، صورتحساب و ساير اطالعات مربوطه را با استفاده از سيستم

 .هداري كندامور مشتركين به صورت متمركز با رعايت قوانين و مقررات پردازش و نگ

گيري كيفيت سرويس را با قابليت ثبت نتايج و ارائه هاي اندازهدارنده پروانه موظف است همزمان با ارائه سرويس، سامانه -17-6

 .كد پيگيري براي مشتريان در درگاه رسمي خود ايجاد و دسترسي برخط سازمان به اين سامانه را فراهم كند

   پروانه و لغو اعتبار مدت تعليق ،كاهش  -18

 :كند اقدام پروانه لغو يا  و اعتبار مدت تعليق،كاهش به نسبت صالحديد، حسب تواند مي سازمان ذيل موارد در -18-1

 پروانه دارنده حقوقي شخصيت انحالل .1

 مقررات و ضوابط از خارج المللبين ترافيك تبادل .2

 1مندرج در پيوست  تعهدات نقض جرايم پرداخت به اقدام عدم .3

رقابتي، عدم ايفاي تعهدات توسعه شبكه، عدم رعايت مصوبات كميسيون به صورتي كه در پيوست نقض تعهدات  .4

 .اعالم شده است 1شماره 

موضوع پروانه مطابق ضوابط و تعهدات مندرج در پروانه از جمله  عدم رعايت مقررات مربوط به استفاده از شبكه .5

 .و پدافند غير عاملمفاد  امنيت ملي و امور دفاعي  ضوابط مربوط به تامين

 .به تشخيص سازمان 1پيوست  در مندرج تخلفات از يك هر استمرار .6

شخص حقوقي لغو پروانه شده، بايد با هماهنگي سازمان اقدامات الزم را جهت تضمين تداوم ارايه خدمات موضوع   -18-2

در اين . مان تعيين مي كند، به عمل آوردپروانه به دريافت كنندگان خدمات  حداقل دو ماه و حداكثر به مدت زماني كه ساز

صورت دارنده پروانه موظف است شبكه با كليه امكانات و ظرفيت ايجاد شده را به قيمت كارشناسي فقط به شخص حقوقي كه 

 .در صورت عدم وجود متقاضي  بر اساس نظر كميسيون اقدام خواهد شد. توسط سازمان مشخص خواهد شد، واگذار كند

ه پروانه در مدت تعليق پروانه، صرفاً موظف به ارايه خدمات به مشتركين خود بوده و انعقاد هرگونه قرارداد جديد دارند -18-3

  .براي ارايه خدمات موضوع پروانه در مدت تعليق ممنوع است

 تعهدات تخلفات و جريمه هاي نقض -19

سازمان دارنده پروانه را مطابق با مفاد  يون، پروانه و يا نقض مقررات مصوب كميس در مندرج ايفاي تعهدات عدم صورت در

  .جريمه خواهد كرد 1پيوست 



  

  

  اصول حاكم بر صدور پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت                                                                                       

                                                                                                       

  

  

  

 

  

  13از  10كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 21/10/1393مورخ  206 شماره جلسه 2شماره  مصوبه

 امنيت ملي  -20

دارنده پروانه بايد براي رعايت مقتضيات امنيت ملي و اعمال اختيارات دستگاههاي قضايي و امنيتي، كليه تدابير را اتخاد   -20-1

شود، بدون نياز مراجع فوق الذكر كه به دارنده پروانه ابالغ ميبه اين منظور كليـه مـوارد مورد . و تسهيالت الزم را ايجاد كند

  . هرگونه ادعايي توسط دارنده پروانه الزم االجرا  است

       خصوص دراين مذكور وزارت تائيديه اخذ و اطالعات وزارت نيازهاي تامين به منوط پروانه دارنده فعاليت شروع -20-2

د، دارنده پروانه تا شو مختل فعاليت از هرمرحله در نيازها از قسمتي يا تمام تامين روند هردليل به كه درصورتي و باشد مي

 . زمان احياي مجدد آنها موظف به توقف فعاليت درآن موضوع يا محدوده فعاليت است

 امور دفاعي و پدافند غيرعامل  - 21

سازمان به دارنده پروانه ابالغ مي شود رعايت مقتضيات دفاعي و پدافند غيرعامل كه توسط مراجع ذيربط اعالم و توسط 

  .الزامي بوده و دارنده پروانه موظف است كليه تدابيرالزم را جهت پياده سازي آنها فراهم آورد

 مالحظات فرهنگي - 22

  .رعايت مقررات و ضوابط فرهنگي كه توسط سازمان به دارنده پروانه ابالغ مي شود در ارائه خدمات موضوع پروانه  الزاميست

 يمحل ماتالزا -23

 دارنده شركت در حاضر يرانيا تيتابع با يحقوق اي يقيحق اشخاص به ديبا پروانه موضوع خدمات يبانيپشت و يفن تيريمد

 .شود واگذار پروانه

 ساير مقررات     -24

قانوني در زمينه بازار، شرايط رقابت، حقوق مشتركين،  وظايف انجام منظور به كميسيون توسط كه جديد مقررات هرگونه -24-1

  .است االجراء الزم پروانه دارنده رسد،براي مي تصويب به تعرفه و ساير موارد

  .تفسير مصوبات كميسيون و مفاد پروانه اعطايي موضوع اين اصول حاكم، صرفاً با كميسيون خواهد بود -24-2

 .سازمان مي تواند بر اساس شرايط و ضوابط اين مصوبه نسبت به صدور پروانه اقدام كند -24-3

 FCPدر پروانه   PSTNو  PAP ،ISDP ،ISP  ،VOIPهاي يقي براي تجميع پروانههاي تشوسياست     - 25

 بايست با ثبت سند رسمي، كليه امتيازات و حقوق بهره برداري از مندي از تخفيف حق امتياز پروانه ميمتقاضي بهره  

را  به سازمان ارايه  را جهت دريافت تخفيف دريافت كرده و مدارك مثبته آن PSTN و PAP ،ISDP ،ISP ،VoIPهاي پروانه

،  نمي تواند براي استفاده از تخفيف مورد 5-7هاي استفاده شده براي برآورده كردن شرايط بند شود پروانه يا پروانهتاكيد مي. كند

  .استفاده قرار گيرد

هايي كه بر اساس عالوه بر پروانه يا پروانه PSTNو  PAP  ،ISP  ،VoIP  ،ISDPدر قبال ارائه هر پروانه   -25-1

امتياز كل برابر امتياز (براي متقاضي احراز شده است، مطابق جدول زير امتيازدهي شده ) 5-7بند (آنها شرايط صدور پروانه 

شوند و براي مجموع يو به ترتيب امتيازات كسب شده از باالترين امتياز مرتب م) ثابت بعالوه امتياز متغير خواهد بود

شود و به ها امتياز كسب شده منظور ميامتياز منظور و براي بقيه پروانه 30سقف ) باالترين امتيازها(پروانه اول  31امتيازات 

  .  شودازاي هر يك امتياز يك درصد كاهش حق امتياز در نظر گرفته مي

 ازيحق امت كاهش يمتقاض يشده از سو يهارا يهاپروانه ازيامت

 ارائه پروانه عنوان  فيرد

  شده

 از حاصلثابت  ازيامت

  شده ارائه پروانهيك 

 پروانهيك  از حاصل ريمتغ ازيامت

  شده ارائه

يك  از حاصل  ازيامت سقف

  شده ارائه پروانه

1  PAP 10  خرداد 31 در يريدا پورت 7000 هر 

  متيازا) 1( كي  1393

25  
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2  PSTN        5   خرداد  31شماره دايري در  5000هر

  امتياز) 1(يك  1393

15  

3  ISP        0,2   مگا بيت بر ثانيه پهناي باند در  100هر

  امتياز )1(يك  1393خرداد  31

5  

4  ISDP 1   مگا بيت بر ثانيه پهناي باند در  100هر

  امتياز)1(يك 1393خرداد  31

15  

5  VoIP 0,6  هر يك ميليون دقيقه ترافيك  ماه 

بر اساس اعالم شركت  1393خرداد 

  امتياز) 1(يك ارتباطات زيرساخت 

4  

شود، حق  100محدوديتي براي اعمال تخفيف در حق امتياز وجود ندارد و در صورتي كه امتياز متقاضي برابر يا بيشتر از  - 25-2

 . شودامتيازي از وي دريافت نمي
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  1پيوست شماره 

  نقض تعهدات جريمه تخلفات و

  جريمه  عنوان تخلف

  

  

  

  

نقض تعهدات توسعه  -1

  خدمات

 ):1-9موضوع ماده (در مورد عدم ايفاي تعهدات واگذاري خدمات عمده فروشي ظرفيت  -1

 . ماه از  تاريخ اخطاريه صدور اخطاريه كتبي براي جبران تخلف ظرف مدت يك :مرحله اول -

  ميليارد ريال در هر سال براي دارنده پروانه   )20(بيستبنا به تشخيص سازمان جريمه تا سقف  :مرحله دوم -

                )3-9و  2- 9موضوع مواد (هاي توسعه خدمات در مورد ساير تعهدات شاخص -2

 . ماه از  تاريخ اخطاريهصدور اخطاريه كتبي براي جبران تخلف ظرف مدت يك: مرحله اول -

ميليارد ريال  )10(دهبنا به تشخيص سازمان جريمه تا سقف در هر يك از موارد به طور جداگانه : وممرحله د -

  در هر سال براي دارنده پروانه

  

نقض يا عدم ايفاي  -2

  تعهدات توسعه شبكه

 . صدور اخطاريه كتبي براي جبران تخلف ظرف مدت دوماه از تاريخ اخطاريه :مرحله اول -

صدور اخطاريه كتبي دوم براي جبران تخلف ظرف مدت يكماه از تاريخ اخطاريه و پرداخت  :مرحله دوم -

روزانه مبلغ يك ميليون ريال به ازاي هر يك درصد نقض تعهد در هر روز و پس از پايان زمان مهلت تعيين شده 

  .در اخطاريه دوم تا زمان رفع تخلف مربوط

  

  

نقض تعهدات - 3

  سهامداري و رقابت

  :صورت نقض تعهدات مرتبط با سهامداريدر  -1

ميليارد  )20(بيستاخطار كتبي از سوي سازمان براي رفع تخلف ظرف مدت يكماه و پرداخت جريمه تا سقف  

  ريال با تشخيص سازمان

  :هاي ضد رقابتي انجام فعاليت -2

ارندگان پروانه جريمه دهد براي ددر هر مورد بنا به تشخيص سازمان تا حدي كه قوانين و مقررات اجازه مي 

  .تعيين خواهد شد

   

نقض مقررات و  -4

  مصوبات كميسيون

  

روز كاري پس از تاريخ وصول ابالغيه فرصت دارد تا  25از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر  -1

موضوع ظرف نسبت به ارائه توضيحات اقدام نموده و در صورتيكه توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و 

 .روز كاري اصالح نشد مشمول اعمال جريمه بر اساس مورد موضوع و نظر سازمان خواهد شد 15مدت 

  . باشدمي ريال ميليارد )10(ده ميزان به در هر سال، تخلف عنوان اين از ناشي جريمه سقف حداكثر -2

  

  

  

  

 تيفيك تعهدات نقض - 5

  خدمات

شده در هر شهر توسط سازمان ارزيابي انجام و نتيجه به دارنده هاي تعريف هر شش ماه يكبار شاخص -1

هايي كه به حد نصاب دارنده پروانه فرصت دارد تا ارزيابي بعدي نسبت به ارتقاء شاخص. شودپروانه اعالم مي

  .در غير اينصورت مشمول جريمه به شرح زير خواهد شد. نرسيده اند اقدام كند

ر داده شده با كيفيت و پشتيباني خدمات ارائه شده بر اساس ارزيابي در صورت مغايرت اطالعات انتشا -

  ريال )000/000/500(پانصد ميليون هاي سازمان اپراتور به ازاي هر مورد به مبلغ 

كميسيون و يا مصوبات بعدي مرتبط،  177در صورت عدم رعايت شاخصهاي كيفي مندرج در مصوبه  -

  در هر شاخص روزانه ده ميليون ريال  دارنده پروانه به ازاي هر روز انحراف 

باشد و سقف مي ريال ميليارد )10(ده ميزان به در هر سال، تخلف عنوان اين از ناشي جريمه سقف حداكثر -2

  .شودميليارد تعيين مي پنجماه به ميزان  6جريمه در هر 



  

  

  اصول حاكم بر صدور پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت                                                                                       

                                                                                                       

  

  

  

 

  

  13از  13كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 21/10/1393مورخ  206 شماره جلسه 2شماره  مصوبه

  

  

 تعرفه تعهدات نقض - 6

  خدمات هيارا

روز كاري پس از تاريخ وصول ابالغيه فرصت دارد تا  15پروانه حداكثر از زمان اخطار سازمان، دارنده  -1

نسبت به ارائه توضيحات اقدام نموده و در صورتيكه توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، دارنده پروانه 

روز كاري مشمول اعمال  10عالوه بر استرداد مبالغ اضافي به مشتركين، در صورت عدم اصالح تعرفه ظرف 

  .ريمه كه بر اساس نظر سازمان تعيين مي شود، خواهد شدج

  .باشدمي ريال ميليارد )10(ده  ميزان به در هر سال، تخلف عنوان اين از ناشي جريمه سقف حداكثر -2

  

  

  نقض تعهدات نظارت -7

دارد تا روز كاري پس از تاريخ وصول ابالغيه فرصت  30از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر  -1

نسبت به ارائه توضيحات  اقدام نموده و در صورتيكه توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع 

روز كاري اصالح نشد مشمول اعمال جريمه معادل پانصد ميليون ريال به ازاي هر سه ماه 20ظرف مدت 

 .خواهد شد

  .باشدريال مي ميليارد )10(ده  ميزان به در هر سال، تخلف عنوان اين از ناشي جريمه سقف حداكثر -2

  

  

تعهدات  ريسانقض  -8

  مندرج در موافقتنامه 

روز كاري پس از تاريخ وصول ابالغيه فرصت دارد تا  15از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر  -1

نگرفت و موضوع نسبت به ارائه توضيحات  اقدام نموده و در صورتيكه توضيحات مورد قبول سازمان قرار 

 .روز كاري اصالح نشد مشمول اعمال جريمه بر اساس مورد موضوع و نظر سازمان خواهد شد 10ظرف مدت 

  .باشدمي ريال ميليارد )10(ده ميزان به در هر سال، تخلف عنوان اين از ناشي جريمه سقف حداكثر -2

ريال ) پنجاه ميليارد (ميليارد  50,000,000,000هر سال به ميزان در  8و  7، 6، ،5، 4هاي هاي مشخص شده رديفسقف مجموع  جريمه

  .شودتعيين مي

 

  
 


