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  11از  1كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 24/12/1393مورخ  211 شماره جلسه مصوبه

  بسمه تعالي
  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

  24/12/1393مورخ  211شماره   جلسه مصوبه
  

 191شماره   جلسه 1 شماره مصوباتمتعاقب ، 24/12/1393 مورخ 211 شماره جلسه در ارتباطات مقررات ميتنظ ونيسيكم
 يهاراپروانه  گاندارند تينحوه فعال وپروانه  صدورضوابط حاكم بر  ،21/10/93مورخ  206جلسه شماره  2و شماره  29/03/93مورخ 
 حضور نيهمچن و كشورثابت  يارتباط خدماتحوزه ارائه  در تيفيك و رقابت شيرا با هدف افزا(.Servco) ثابت يارتباط خدمات
 .  كرد بيتصو زيرشرح  بهبررسي و حوزه  نيتوانمند در ا يهاشركت

 

  (.Servco) ثابت يارتباط خدمات ارائه پروانه گاندارند تينحوه فعالو پروانه صدور ضوابط حاكم بر 
  

 تعاريف - 1

 :زير است يمعان داراي ،مصوبه نيدر ا شده برده بكار عبارات و اصطالحات
 ارتباطات مقررات تنظيم كميسيون :كميسيون -1-1

 راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم سازمان :سازمان -1-2

 اي يمدن مشاركت قرارداد قالب در وميكنسرس صورت به توانديم كهپروانه  يافتدر كننده درخواست يشخص حقوق :متقاضي -1-3
  .باشد يسهام شركت

 يمتقاضسازمان به  توسط مجاز ينيزم ثابت يهاشبكه بستر برثابت  يارتباطخدمات  ارايهمنظور  به كه يمعتبر سند :پروانه -1-4
 .شوداعطا مي

 .كندمي اعطا پروانه وي به سازمان كه حقوقي شخصيت :پروانه دارنده -1-5
خدمات موضوع پروانه ، از موجب قرارداد با دارنده پروانهبه  عنوان كاربر نهاييبه كه حقوقي يا حقيقي شخص هر :مشترك -1-6

 .كندفاده مياست
  .سازمان توسط پروانه ياعطا تاريخ :صدور پروانه تاريخ -1-7
كه  نيخدمات موضوع پروانه به مشترك هيارا ياز پروانه، برا يتجار يبردار آغاز بهره خيتار :تاريخ الزم االجرا شدن پروانه -1-8

 .بود خواهد يمال تعهدات جمله از پروانه تعهدات محاسبه امبد خيتار نيا. باشديمصدور پروانه  خيشش ماه پس از تار حداكثر
 .بعد يهاسال يبرا صدور پروانه خيتار روزسال و اول سال يبرا پروانه صدور تاريخ از ماهه) 12( دوازده دوره :قراردادي سال -1-9
 .از ابتداي فروردين لغايت پايان اسفند ماه هر سال كه صرفاً براي تعهدات مالي مالك عمل است :سال مالي -1-10
    .شود پرداخت بايد متقاضي توسط پروانه، امتياز اعطاي ازاي در مقررات موجب به كه مبلغي :امتياز حق -1-11

يا  و پرداختي فروش ماليات هرگونه استثناء به(پروانه موضوع خدمات ارائه از ناخالص درآمد مبلغ از است عبارت :درآمد -1-12
  ) كنديم وصول مقررات برابر قانوني مراجع ساير يا دولت طرف از نيابت به پروانه دارنده كه ياويژه يهاماليات ساير

 يمال سال آن به مربوط درآمدهاي بر درآمد تسهيم درصد اعمال طريق از يمال سال هر در كه مبلغي :تسهيم درآمد مبلغ -1-13
 .شودمي تعيين

  .است مشترك يدارا و دهيرس يبرداربهره به كه شوديم اطالق يپورت به :يريدا پورت -1-14
 .است مشترك به خدمات ارائه و يبرداربهره آماده كه شود يم اطالق يپورت به :منصوبه پورت -1-15



  
  

   تينحوه فعال وپروانه  صدورضوابط حاكم بر                                                                                                         
  ).Servco(ثابت يارتباط خدمات يهاراپروانه  گاندارند                                                                                                      

                                                                                                         
                                                                                                       

 

  11از  2كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 24/12/1393مورخ  211 شماره جلسه مصوبه

 اساس بر پروانه هدارند به زبانيم ياپراتورها توسط مرتبط ياشبكه امكانات و شبكه ظرفيت واگذاري :تيظرف فروشي عمده -1-16
 .رسيد خواهد كميسيون تصويب به كه يمقررات و ضوابط با مطابق عمده فروشي قرارداد

مجاز به  است كردهكه از سازمان دريافت  ايپروانه اساس بر كه ثابت ارتباطات فيزيكي شبكه داراي اپراتور :ميزبان اپراتور -1-17
 مصاديق حاضر حال در. باشدمي ايران اسالمي جمهوري سرزميني قلمرو از يبخش اي تمام در ثابت يفعاليت و ارايه خدمات ارتباط

   انتقال داده مبتني بر فناوري" ،")FCP(ارتباطات ثابت " هايپروانه دارندگان ايران، مخابرات شركت از عبارتند ميزبان اپراتور
  . "ايجاد و بهره برداري از شبكه هاي انتقال داده نوري و دسترسي كاربران با استفاده از فيبر نوري" و "سيم ثابتبي
 و تيظرف يو در آن نحوه عمده فروش شودو اپراتور ميزبان منعقد مي پروانه دارندهكه ميان  سندي :1يقرارداد عمده فروش -1-18

 شده معين مرتبط موارد ساير و مالي مبادالت طرفين، تعهدات ميزبان، اپراتور پروانه موضوع شبكه ازپروانه  دارندهبرداري بهره
 .است

 موضوع پروانه  خدمات  -2

بر بستر شبكه موضوع پروانه به مشترك  افزوده ارزش و محتوايي خدمات انواع و انتقال داده ،ارايه هرگونه خدمت ارتباطي -2-1
  .كشور جاري مقررات و قوانين چارچوب در زبانياپراتور م
  . باشدنمي ميسيب و يميس از اعم انتقال شبكه و دسترسي شبكه ايجادمجاز به  پروانه، دارنده :1تبصره
باشد،  ربطذي حاكميتيدر صورتي كه ارايه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه مستلزم موافقت يا اخذ مجوز از مراجع  :2تبصره

ضمناً دارنده پروانه موظف به رعايت مقررات كميسيون در . دارنده پروانه موظف به رعايت ضوابط و اخذ مجوزهاي مربوطه است
  . است محتواييزمينه ارايه خدمات 

 با كه معناست اين به ،)Service Portability(خدمت ذيريپترابرد. ترابردپذير باشد تواندمي پروانه موضوع خدمات :3 تبصره
- پذيرامكان مشترك براي نظر مورد خدمات از رداريب بهره امكان پروانه، موضوع شبكه مختلف نقاط طريق از مكاني جابجايي

  .باشد
شود كه تاكيد مي. رديپذ صورت زبانيم ياپراتورها قيطر ازبايد  پروانه موضوع خدمات هيارا يبرا الزم باند يپهنا نيتام-2-2

تامين مستقيم پهناي باند از شركت ارتباطات زيرساخت براي دارنده پروانه به شرط درخواست براي دريافت پهناي باند با مقادير 
  .بيش از يك گيگا بيت بر ثانيه مجاز خواهد بود

 پروانه  صدور نحوه و ضوابط -3

  :ي دريافت پروانه بايد واجد شرايط زير بوده و نسبت به ارائه مدارك و موارد به شرح زير اقدام كندمتقاض -3-1
 انيپا تا باشد يرانيا آن سهام )51(%پنجاه و يك درصد حداقل و دهيرس ثبت به رانيا در بوده، يردولتيغ يشخص حقوق 3-1-1

  .كند حفظ را يحقوق تيماه نيا پروانه اعتبار مدت
  .باشد ارتباطات و اطالعات يفناور خدمات هيارا با مرتبط اساسنامه تيفعال موضوع -3-1-2
  . پروانه صدور امتياز حق هياول مبلغرداخت پ -3-1-3
   .حسن انجام تعهدات نيتضم براي 12ماده  2به ميزان تعيين شده در تبصره ضمانتنامه معتبر  سپردن -3-1-4
  .مستندات طرح تجاري و چارچوب فني ارايه خدمات موضوع پروانهارايه  -3-1-5
 كي قالب در تنهابايد ) ISDP( نترنتيا عيتوز اي و) ISP( رسا نترنتيا خدمات عرضه يهاپروانه دارنده انيمتقاض -3-1-6

 . دندهپروانه  افتيدر يتقاضا   ISDPو ISPاز پروانه  اعم خود يهاپروانه يتمام با و يحقوق تيشخص

و  زبانيم يجز اپراتورهاهب اطالعات يفناور و ارتباطات حوزه يهاپروانه دارندگان ريسا توسط پروانه افتيدر يبرا يمنع -3-2
 .تلفن همراه وجود ندارد ياپراتورها

                                                            
١ Whole Sale Agreement(WSA) 
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  11از  3كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 24/12/1393مورخ  211 شماره جلسه مصوبه

 اين متقاضيان ديگر به مشابه هايپروانهصدور عدم  برايهيچگونه الزامي  پروانه، دارنده به سازمان توسط پروانه ياعطا  -3-3
  .كندنمي ايجاد سازمان براي هاپروانه

  .شد خواهند لغو يو ناممذكور به يهاپروانه يتمام ،ISDP اي و ISP) يها(پروانه يدارا يمتقاض نام به پروانه صدور با -3-4
 قرارداد عمده فروشي الزامات  - 4

-بهو  باشدچارچوب زير و نه محدود به  شامل ديبا دارنده پروانه و اپراتور ميزبانمابين  فروشيهاي عمدهتمامي قرارداد -4-1

 زبانيم اپراتور شبكه از پروانه دارنده استفاده به مربوط يتجار و يفن مهم مسائل و موضوعات همه رندهيد كه در برگشو ميتنظ ياگونه
  : باشد

  ،)شروع و خاتمه( مدت زمان اعتبارمشخص بودن  -الف
برداري از ظرفيت تخصيص هايي كه براي بهرهو ديگر نيازمندي زبانيسهمي از خدمات اپراتور م ايشبكه  تيظرفتعيين  -ب

تعهد متقابل  ودارنده پروانه قرار دهد  ارياخت دردر طول مدت اعتبار قرارداد است  متعهد داده شده الزم است و اپراتور ميزبان
  بيني شده؛ هاي پيشها و نيازمنديظرفيتاين  ديخر يبرا پروانه دارنده

امكانات  ريسا زيباند و ن يپهنا ،ي منصوبههاپورت لياز قب زبانياپراتور م امكاناتاز  پروانه دارندهاستفاده  اي يدسترس نحوه -پ
   ؛خدمات موضوع پروانه الزم است هيارا يكه براو تعيين مسئوليت طرفين در اموري  زبانيشبكه اپراتور م

مثال ( يزمان مشخص يهادوره در ديباكه  يطرح تجار مطابق پروانه دارنده ازيمورد ن تيظرف در ارتقاء اي يبازنگر نحوه -ت
  ؛باشند آن به متعهد نيطرف و شده اعالم زبانيم اپراتور به) ساله كي يا ماه شش
  برداري از اپراتور ميزبان و اتصال به شبكه آن،نحوه بهره -ث
 و يدسترس ينودها اي يمخابرات مراكز ژهيوهب زبانيم اپراتوراز سوي  شبكه در ظرفيت از حداقلي تخصيصدر  گذارياولويت -ج

  ؛رديقرار گ پروانه دارنده اريفني آن به نحوي كه اين ظرفيت كامالً در اخت كار و ساز اعمال نحوه
  ؛تعهدات تحقق يبرا الزم نيضامو ت ميزبان اپراتورو  دارنده پروانهمالي ميان  تبادالت نحوه -چ
   ؛همكاري خاتمه طيشرا -ح
 از تيظرف يواگذار نهيزم در ژهيوهب نيطرف تعهدات آن در كه ينحو به نيمابيف تعهدات انجام يياجرا ضمانت وتعهدات  -خ
و  نياز طرف كيهر  يو نقض تعهدات از سو نييتع پروانه دارنده يمتناسب از آن از سو يبرداربهره و زبانيم اپراتور يسو

  .نحوه جبران آن مشخص شده باشد
  براي همه متقاضيانآن بدون تبعيض با سطوح تعهد ارايه خدمات و تعهدات مالي مرتبط  شامل 2نامه سطح خدماتتوافق -د

 قرارداد نامه،تفاهم هرگونه قالب در ميزبان اپراتور شبكه از برداريبهره و مابينفي همكاري با مرتبط مفاد از برخي انعقاد -4-2
  . ممنوع است قراداد عمده فروشيخارج از  كار و ساز يا
  . شود، ممنوع است يكه منجر به رفتار ضد رقابت يتوافق در مفاد قرارداد عمده فروش هرگونه -4-3
 كند،مي دريافت ميزبان اپراتور از كه خدماتي فروشي خرده بازار در راپروانه  دارندهاختيارات ي نبايد فروش عمده قرارداد -4-4

  .دينمامحدود 
 .كند جاديا ياصول موافقت چارچوب از خارج دارنده پروانه خدمات يهدر ارا يتيمحدود چگونهيه دينبا يفروش عمده قرارداد -4-5
 .آورد پراتور ميزبان را فراهمو خدمات اشبكه  ازپروانه  دارندهامكان استفاده انحصاري ي نبايد فروش عمده قرارداد -4-5
 يبرا يقانون منع كه ييهاشركت اي زبانيم ياپراتورها ريسا با يهمكار از رادارنده پروانه نبايد  يفروش عمده قرارداد -4-6

  . دارد باز ندارند، يتجار تيفعال

                                                            
٢ Service Level Agreement:SLA 
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  11از  4كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 24/12/1393مورخ  211 شماره جلسه مصوبه

 موافقتنامه موضوع با ارتباطي كه شرايطي تحقق به منوط را ميزبان اپراتور شبكه از استفادهي نبايد فروش عمده قرارداد -4-7
  .كند باشد، نداشته يهمكار

قرارداد  از يا نسخه ديبا ،يفروش عمده قرارداد امضاي و ميزبان اپراتور با توافق به رسيدن از پس پروانه دريافت انمتقاضي -4-8
  .ندرا به سازمان ارسال كن

  فعاليت جغرافيايي قلمرو -5
  . است يرانا ياسالم جمهوري سرزمين سراسر      

 اعتبار پروانه مدت - 6

  .باشدمي صدور تاريخ از شمسي سال) 5( پنجاعتبار پروانه  مدت      
  مدت اعتبار پروانه تمديد -7

 ديعدم تمايل به تمد ايخود را در خصوص تمايل  ميمدت اعتبار پروانه تصم انيماه قبل از پا نهدارنده پروانه موظف است  -7-1
 تغييرات اعمالسازمان ضمن  باشد، نداشته وجود ديتمد يبرا يمنع كه يصورت در. به سازمان اعالم كند يپروانه به صورت كتب

 .كرد خواهد تمديد ساله) 5( پنج دورهيك  براي  را پروانه )كه شامل تعهدات مالي نخواهد بود( ونيسيكم مصوب
 باشد، نداشته وجود پروانه تمديد شرايط يا و نباشد پروانه تمديد به مايل پروانه دارنده پروانه اعتبار پايان در كه صورتي در -7-2

كند تا نسبت به تعيين تكليف با مشتركين و با آن ابالغ مي دارندهسازمان مراتب را حداكثر تا شش ماه قبل از پايان اعتبار پروانه به 
  .اپراتورهاي ميزبان اقدام كند

 رقابت و مشاركت شرايط - 8

 ارائه پروانه دارندگاناز  كيهردر  زينو مشابه  پروانه دارندگان ريسا در ميمستق ريغ اي ميمستق بطور ديپروانه نبا دارنده -8-1
، اپراتور ميزبان و دارندگان پروانه تلفن PAP(، ISP،ISDP( هاداده انتقال خدمات ارائه ،)PSTN(تلفن ثابت  يعموم خدمات
 .و بالعكس باشد داشته سهامهمراه  

 گريد ياپراتورها ايو مشابه پروانه  دارندگان ريسا مشاركت با يا تنهايي بهدارنده پروانه بايد از هرگونه عملكرد ضد رقابتي  -8-2
  .كند يخوددار زبانيم ياعم از اپراتورها

 از را خود سهام پروانه، مفاد و كشور جاري مقررات و قوانين رعايت با سازمان كتبي موافقت اخذ از پس تواند مي پروانه دارنده -8-3
 .كند عمومي عرضه بهادار، اوراق بورس بازار طريق

 از ماه دوسازمان موظف است ظرف مدت . استعالم از سازمان انجام شود با ديباپروانه  دارنده سهامنقل و انتقال  هرگونه -8-4
شود كه نقل و يم ديتاك. شوديم يتلق دييتا منزله به مذكور مدت ظرف پاسخ هيارا عدم. دينما اعالم را خود نظر استعالم، خيتار

  .باشد و تابع شرائط و ضوابط بورس استيبند نم نيانتقاالت در بورس مشمول ا
 يگذارشماره تيظرف -9

 يتجار طرحبايد  پروانه، موضوع خدمات چارچوب در 3گذاريشماره هايظرفيت از استفاده به نياز صورت در پروانه دارنده -9-1
  .داينم هيارا سازمان به است يگذارشماره تيظرف از استفاده مستلزم كه يخدمات عرضه يبرا را خود

 در تواندپذير تشخيص دهد، ميكه سازمان طرح تجاري ارائه شده را توجيهو در صورتي پروانه دارنده درخواست براساس -9-2
 منوط گذاريشماره هايظرفيت از استفاده. كندواگذار  يگذارشماره تيظرف پروانه دارنده بهكشور،  يگذارشماره يمل طرح چارچوب

 شماره جلسه 8 شمارهاز جمله مصوبه  كميسيون مصوب هاي تعرفه اساس بر هزينه پرداخت و مربوطه مقررات رعايت شرط به
   .است  30/3/1392 مورخ 166
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  پروانه دارندهو تعهدات  شرايط -10
قرارداد پروانه، مجاز است نسبت به ارايه خدمات به مشتركين نهايي بر اساس  شدن االجرا الزمدارنده پروانه صرفاً پس از   -10-1

 . كندبا اپراتور ميزبان اقدام  عمده فروشي

 پروانه در مشابه هايشاخص و معيارها اساس بر مداريو مشتري خدمتدارنده پروانه مسوول رعايت الزامات كيفيت   -10-2
اعمال  1 وستيمطابق پ تنقض تعهدا مهيجر شده اعالم سطوح از ترپايين كيفيت با خدمات ارايه صورت در و است ميزبان اپراتور

  .  خواهد شد
كيلو بيت برثانيه و در  25نسبت پهناي باند مصرفي به تعداد مشتركين در انتهاي سال اول قراردادي حداقل به ميزان  -10-3

  نياز مطابق آن از پس و سوم سال در تعهدات تعيين. شودكيلوبيت برثانيه تعيين مي 30دوم قراردادي حداقل به ميزان انتهاي سال 
  .شد خواهد اعالم پروانه دارنده به و بوده كميسيون تصويب با كشور ايتوسعه هايبرنامه و بازار

است از حاصل تقسيم كل پهناي باند بين الملل  عبارت ارياخت در يريبه ازاي هر پورت دا نترنتيسرانه پهناي باند ا شاخص
. اريدر اخت يريدا يهابه كل تعداد پورت) ارتباطات زيرساخت و فراهم كنندگان مجاز/  زبانيم اپراتورخريداري شده از (دارنده پروانه 

 با مطابق و نيمشترك قرارداد ،يهمكار نامهموافقت براساس ارياخت در يريهر پورت دا ينترنتا يپهناي باند مصرف شودمي تاكيد
 را مشتركين نترنتيا باند پهناي شاخص، اين به استناد با تواندنمي پروانه دارنده و شده يابيارز و سنجش ونيسيكم مصوبات
 پروانه دارنده الزام براي معياري صرفاً شاخص اين. دهد افزايش را مشتركين ميان نترنتيا باند پهناي اشتراك نسبت يا كند محدود

  .است ينمشترك كل تعداد با متناسب المللبين باند پهناي از حداقلي تامين به
-و نگهداري و مديريت اطالعات مربوط به خدمات و صورتحساب 3نيمشتركسامانه مجزا براي ارتباط با  ديبا پروانهدارنده   -10-4

 .كند فراهم را سامانه نيا به سازمان كامل يدسترس جهت الزم داتيتمه و. كندايجاد  مشتركين هاي
 .باشدمي زبانيم ياپراتورها با  مشترك يافزار نرم درسامانه خود تعامالت ثبت به موظف پروانه دارنده -10-5
 و تعيين سرويس ارائه از قبل را  پشتيباني  و سيسرو كيفيت سطوح خدمات، ارائه هايشاخص است موظف پروانه دارنده -10-6
  .كند اعالم سازمان به

 رسمي درگاه روي بر ماهه 3 هايبازه طي را شده ارائه هايسرويس كيفيت هايشاخص وضعيت است موظف پروانه دارنده -10-7
 .كند منتشر خود
 سازمان به قراردادمشتركين و خدمات سطح نامهتوافق نمونه ارائه به نسبت سرويس ارائه از پيش است موظف پروانه دارنده -10-8
 .نمايد اقدام مربوطه هايتأييديه دريافت و

  .باشدمي خود فروش شبكه عملكرد بر نظارت و مشتريان هويت احراز به موظف پروانه دارنده -10-9
 
 به رساني اطالع و سازمان به خود رسمي درگاه معرفي به نسبت فعاليت شروع از پيش است موظف پروانه دارنده - 10-10

  .كند اقدام سازمان نظر به بنا و مناسب روش با مشتريان
  عرفهت -11

  .بود خواهد ونيسيكم مصوبات طبق خدمات، تعرفه و نياتصال مشترك يها نهيهز
 هانامهو ضمانت درآمد ميتسه پروانه، صدور امتياز حق مبلغ -12

در اقساط مساوي در ابتداي آن در زمان صدور پروانه و مابقي آن % 20باشد كه بيست ميليارد ريال ميحق امتياز  مبلغ -12-1
 دارنده پروانه موظف است به ازاء مابقي. شودمبلغ حق امتياز اخذ مي% 20، ساالنه به ميزان به بعد هرسال قراردادي از سال دوم

                                                            
٣ Customer Care 



  
  

   تينحوه فعال وپروانه  صدورضوابط حاكم بر                                                                                                         
  ).Servco(ثابت يارتباط خدمات يهاراپروانه  گاندارند                                                                                                      

                                                                                                         
                                                                                                       

 

  11از  6كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 24/12/1393مورخ  211 شماره جلسه مصوبه

ه معادل امن از اقساط ضمانت هريكپرداخت  ازاينزد سازمان ارائه كند، كه در  يازحق امت ضمانتنامه حق امتياز و اقساط باقيمانده،
 :شود يد ميآن، آزاد خواهد شد، تاك

  باشد،ميماده  اين 2نامه حسن انجام تعهدات مشخص شده در تبصره نامه فوق عالوه بر ضمانتضمانت :1تبصره 
حسن انجام  هاينامهشود ضمانتمي تاكيد. باشديم ريال ميليارد) 3( سه يزاننامه حسن انجام تعهدات به ممبلغ ضمانت :2تبصره 
  . دنباشمي دفعات به تمديد قابل بانكي نامهضمانت ،و حق امتياز تعهدات
 موضوع خدمات ساليانه درآمد تسهيم از حاصل السهمحق پرداخت ضمانت رندهيبرگحسن انجام تعهدات در  نامهضمانت :3تبصره
  .بود خواهد 1  شماره پيوست با مطابق احتمالي تخلفات از ناشي جرايم پوشش و پروانه
نامه حق امتياز مطالبه صورت يكجا اخذ يا از محل ضمانتچنانچه به هر دليلي پروانه لغو شود، مابقي مبالغ حق امتياز به :4تبصره

  .شودوجه مي
عنوان تسهيم  بهاست،  دهيرسرسمي حسابرس  دييبه تا كهخود را  انهيسال ناخالص درآمد از درصد 3 ديبا پروانه دارنده -12-2

 . كنددرآمد ساليانه در انتهاي هر سال قراردادي به سازمان پرداخت 

مورد تاييد  يپروانه موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از صدور پروانه يكي از موسسات حسابرسي رسم دارنده -12-3
-هاي مالي حسابرسيصورت. كند مان معرفيساز به خودرا به عنوان حسابرس رسمي سازمان حسابرسي يا جامعه حسابرسان ايران 

بندي اعالمي سازمان براي هر در قالب زمان ديبا) شودمي شامل كليه درآمدهايي كه با استفاده از پروانه حاصل(دارنده پروانه شده 
  . شود رسالا سازمان بهمنظور تسويه حساب بهقراردادي سال 

هاي آتي و تا پايان اعتبار پروانه، اين براي سال. ميليون ريال است 700اول، مبلغ تسهيم درآمد تضمين شده براي سال  -12-4
اين مبلغ بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان سال قراردادي . درصد نسبت به سال قبل افزايش خواهد يافت 15مبلغ ساالنه به ميزان 

  . از طريق سازمان وصول و به حساب خزانه پرداخت شود
  ظارتن  -13

 يدسترس جاديو دارنده پروانه موظف است نسبت به ا رديگيتوسط سازمان انجام م دارنده پروانهبر انجام تعهدات  نظارت -13-1
 يدسترس يالزم برا امكانات هيكل و نموده اقدام سازمان ياعالم يو استاندارها هاشاخص اساس بر سازمان يبراهاي الزم 

 .فراهم آورد سازمان ياز راه دور را برا يكيالكترون ينظارت و بازرس فيمربوط به انجام وظا يهادادهبه  يكيالكترون
اسناد مربوط  ايو ي خود اعم از ورود به محلها و ساختمانها ك،ينظارت از راه نزد يهايازمندينپروانه موظف است  دارنده -13-2

  .فراهم آورد سازمان يگردد را  برا يم يبه پروانه در آن نگهدار
اعالم شده از  بنديزمان و چارچوب مطابقعملكرد خود را  از ايدوره گزارشاتسازمان  نظر طبقپروانه موظف است  دارنده -13-3
  . سازمان ارايه نمايند يسو
ها و به درخواست رسيدگي وضعيت شده، ارائه خدمات وضعيت مشتركين، به مربوط اطالعات است موظف پروانه دارنده -13-4
استاندارد صدور صورتحساب و امور  هايسيستم از استفاده با را مربوطه اطالعات ساير و صورتحساب مالي، اطالعات يات،شكا

 .يدنما نگهداري و پردازشو مقررات  نيقوان تيرعا بابه صورت متمركز  ينمشترك
 ارائه و نتايج ثبت قابليت با را سرويس كيفيت گيرياندازه هايسامانه سرويس، ارائه با همزمان است موظف پروانه دارنده -13-5
  .نمايد فراهم را سامانه اين به سازمان برخط دسترسي و ايجاد خود رسمي درگاه در مشتريان براي پيگيري كد

  قيتعل -14
را ايفا نكند، سازمان مهلتي را در راستاي  پروانه تيفعال نحوهحاكم بر  ضوابطدارنده پروانه هريك از تعهدات مندرج در   نچهچنا

  در صورت انقضا مهلت، چنانچه دارنده پروانه در راستاي رفع تخلف اقدام نكند، سازمان . رفع تخلف، به دارنده پروانه اعطا مي كند
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 نيمشترك به خدمات ارايه به موظف صرفاً پروانه، تعليق مدت در پروانه دارنده. نمايد تعليق ماه شش مدت به را فعاليت پروانهتواند مي
  .است ممنوع قيتعل مدت در نيمشترك و خدمات توسعه هرگونه و بودهخود  يفعل

   پروانه لغو و اعتبار مدت كاهش -15

  :كند اقدام پروانه لغو  يا و اعتبار مدت كاهش به نسبت تواند، مي سازمان ذيل موارد در -15-1
 ماه،) 6(پروانه در طول بازه يكسال پس از زمان صدور پروانه يا توقف فعاليت به مدت ششعدم فعاليت برابر خدمات  -15-1-1

 پروانه دارنده حقوقي شخصيت انحالل  -15-1-2

  گريد زبانيم اپراتور با قرارداد انعقاد عدم و زبانيم اپراتور پروانه انحالل اي لغو -15-1-3
 مقررات و ضوابط از خارج المللبين ترافيك تبادل -15-1-4

 1 پيوست در مندرج تعهدات نقض جرايم پرداخت به اقدام عدم -15-1-5
 رقابتي هايفعاليت نقض -15-1-6

  هاآن تكرار اي و قيتعل زمان در تخلفات استمرار -15-1-7
 حوزه در فعاليت يا مجوز اخذ منظوربه درخواست هرگونه ارايه حق سال پنج مدت تا شده، پروانه لغو حقوقي شخص -15-2

 يسو از زبانيم ياپراتورها و نيمشترك با فيتكل نييتع كه شوديم ديتاك .داشت نخواهد اطالعات يفناو و يارتباط خدمات
  .است يالزام سازمان يهماهنگ با شده پروانه لغو يحقوق شخص

 تعهدات نقض جريمهو  تخلفات -16

 پروانه دارنده ازمانس كميسيون، مصوب مقررات نقض ياو  ضوابط حاكم اين مصوبه در مندرج تعهدات ايفاي عدم صورت در
  .دكر خواهد يمهجر 1 پيوست مفاد با مطابق را

 فرهنگي مالحظات -17

  .الزاميست مختلف خدمات ارائه در شود مي ابالغ پروانه دارنده به سازمان توسط كه فرهنگي ضوابط و مقررات رعايت
  امنيت ملي -18

و  ذتدابير را اتخا كليه ،يتيملي و اعمال اختيارات دستگاههاي امن تيپروانه بايد براي رعايت مقتضيات امن دارنده -18-1
به اين منظور كليـه مـوارد مورد نياز مراجع فوق الذكر كه به دارنده پروانه ابالغ مي گردد، بدون . تسهيالت الزم را ايجاد نمايد

  . زم االجرا  استهرگونه ادعايي توسط دارنده پروانه ال
 باشد مي خصوص دراين مذكور وزارت تائيديه اخذ و اطالعات وزارت نيازهاي تامين به منوط پروانه دارنده فعاليت شروع -18-2
 احياي زمان تا پروانه دارنده شود، مختل فعاليت از هرمرحله در نيازها از قسمتي يا تمام تامين روند هردليل به كه درصورتي و

  . است فعاليت محدوده يا موضوع درآن فعاليت توقف به موظف آنها مجدد
-شود، براي دارنده پروانه الزمرعايت مقررات و ضوابط دفاعي، امنيتي كه توسط شوراي عالي امنيت ملي تصويب مي-18-3

 .االجراست
  پدافند غيرعامل -19

 و بوده الزامي شود مي ابالغ پروانه دارنده به سازماناعالم و توسط  ربطيذ مراجعغيرعامل كه توسط  پدافندمقتضيات  رعايت
  .آورد فراهم آن سازي پياده جهت را تدابيرالزم كليه است موظف پروانه دارنده

 مقررات ريسا  -20

 براي رسد، مي تصويب به قانوني وظايف انجام منظور به كميسيون توسط كهو  مقرراتي  جديد مقررات و نيقوان هرگونه -20-1

 .است االجراء الزم پروانه دارنده
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 زبانيم اپراتور توسط مجوز داشتن و بوده يالزام پروانه دارنده توسط الزم يمجوزها اخذ ييمحتوا خدمات ارائه يبرا -20-2
  .كند ينم تيكفا خدمات نيا ارائه يبرا
 .كند واگذار يگريد يحقوق اشخاص به سازمان، دييتا بدون را پروانه تواند ينم پروانه دارنده -20-3
  .استمصوبات كميسيون و مفاد پروانه اعطايي موضوع اين اصول حاكم، صرفاً با كميسيون  تفسير -20-4
  .كند اقدام پروانه صدور به نسبت مصوبه اين ضوابط و شرايط اساس بر تواند مي سازمان -20-5

 .Servcoمتقاضي پروانه   PSTNو  PAP ،ISDP ،ISP ،VoIPهاي نحوه كاهش حق امتياز دارندگان پروانه -21

ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه بايد با ثبت سند رسمي، ) 9(متقاضيان استفاده از تخفيف حق امتياز پروانه حداكثر تا نه  -21-1 
تخفيف دريافت كرده و  اعمالرا جهت  PSTNو PAP،ISDP ،ISP ،VoIPهاي برداري از پروانهكليه امتيازات و حقوق بهره

 هاي واصله پس از مهلت نه ماهه فوق، مشمول كاهش حقشود درخواستتاكيد مي. را به سازمان ارايه كنند دارك مثبته آنم
  .امتياز نخواهند شد

امتياز كل برابر (مطابق جدول زير امتيازدهي شده  PSTNو  PAP ،ISP ،VoIP ،ISDPدر قبال ارائه هر پروانه  -21-2 
شود و به ازاي هر يك امتياز يك درصد كاهش حق امتياز امتياز كسب شده منظور مي) امتياز ثابت بعالوه امتياز متغير خواهد بود

  . خواهد بود 100در هر حال سقف كاهش ناشي از مجموع هر تعداد پروانه . شوددر نظر گرفته مي
  

  ازيحق امت كاهش يمتقاض يشده از سو يهارا يهاپروانه زايامت
 از حاصلثابت  ازيامت  شده يهارا پروانه عنوان  فيرد

  شده ارائه پروانهيك 
يك  از حاصل  ازيامت سقف  شده ارائه پروانهيك  از حاصل ريمتغ ازيامت

  شده ارائه پروانه
1 PAP 100 1393 خرداد 31 در يريداپورت7000هر  

  متيازا) 10( ده
100  

2 PSTN  50 1393خرداد 31شماره دايري در 5000هر 
  امتياز) 10(ده 

100  

3 ISP  2 31مگا بيت بر ثانيه پهناي باند در50هر 
  امتياز )10(ده  1393خرداد 

30  

4 ISDP 10 31مگا بيت بر ثانيه پهناي باند در 100هر 
  امتياز)10(ده 1393خرداد 

40  

5 VoIP 6 هزار دقيقه ترافيك  در ماه)300(سيصدهر 
بر اساس اعالم شركت  1393خرداد 

  امتياز) 10(ده ارتباطات زيرساخت 

30  

خود استفاده  ISP ياVoIPتوانند به انتخاب خود از امتياز تخفيف براي يكي از دو پروانه صرفاً مي VoIPهاي دارندگان پروانه :1تبصره
  .كنند

هاي موضوع جدول فوق قصد كنند در قالب تشكيل يك شركت تجاري نسبت به ارائه تعدادي از دارندگان پروانهدر صورتيكه  :2تبصره
در هر صورت سقف مجموع امتيازات . شودمحاسبه مي 1ها با لحاظ تبصره تقاضا براي دريافت پروانه اقدام كنند مجموع امتيازات آن

  . خواهد بود) 100(براي يك متقاضي، صد 
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  1شماره  ستپيو
  تعهدات نقض و تخلفات جريمه

 جريمه  تخلف عنوان
  
  
  
  خدمات توسعه تعهدات نقض - 1

                )3-10و  2-10موضوع مواد(توسعه خدمات هايشاخصتعهداتمورددر

از  تاريخ  ماهيك مدت ظرف تخلف جبران براي كتبي اخطاريه صدور: اول مرحله -1
 . اخطاريه

 تا سقف يمهبه تشخيص سازمان جر بنا جداگانه طور به موارد از يك هر در: دوم مرحله -2
  در هر سال براي دارنده پروانه  ميليون ريال)  500(پانصد 

  
  
  رقابت و سهامداري تعهداتنقض - 2

  :سهامداريبامرتبطتعهداتنقضصورتدر-1
 تا سقف يمهو پرداخت جر يكماهرفع تخلف ظرف مدت  يسازمان برا ياز سو يكتب اخطار
  سازمان تشخيص با ريال ميليارد) 1( يك

  : رقابتي ضد هايفعاليت انجام -2
براي  دهدميو مقررات اجازه  ينكه قوان يهر مورد بنا به تشخيص سازمان تا حد در

  . خواهد شد يينتع يمهدارندگان پروانه جر
   

  
  
  كميسيون ساير مصوبات نقض -3
  

 ابالغيه وصول تاريخ از پس كاري روز 25 حداكثرپروانهدارندهسازمان،اخطارزماناز-1
 قبول مورد حاتيتوض كهيصورت در و نموده اقدام حاتيتوض ارائه به نسبت تا دارد فرصت
 بر مهيجر اعمال مشمول نشد اصالح يكار روز 15 مدت ظرف موضوع و نگرفت قرار سازمان
 .شد خواهد سازمان نظر و موضوع مورد اساس

ميليون )  500(پانصد  زانيم به سال، هر در تخلف عنوان نيا از يناش مهيجر سقفحداكثر  -2
  . باشديم ريال

  
  
  
  
  
  
  
  خدمات تيفيك تعهدات نقض - 4

 و انجام يابيارز سازمان توسطشهر هر در شده فيتعريهاشاخصكباريماهششهر-1
 ارتقاء به نسبت يبعد يابيارز تا دارد فرصت پروانه دارنده. شوديم اعالم پروانه دارنده به جهينت

 شرح به مهيجر مشمول نصورتيا ريغ در. كند اقدام انددهينرس نصاب حد به كه ييهاشاخص
  .شد خواهد ريز

صورت مغايرت اطالعات انتشار داده شده با كيفيت و پشتيباني خدمات ارائه شده بر  در -الف
   ريال ميليون) 25(بيست و پنج  اساس ارزيابي هاي سازمان اپراتور به ازاي هر مورد به مبلغ

و يا مصوبات  ونيسيكم 177صورت عدم رعايت شاخصهاي كيفي مندرج در مصوبه  در -ب
هزار )  500(پانصد انه به ازاي هر روز انحراف  در هر شاخص روزانه بعدي مرتبط، دارنده پرو

  ريال
ميليون ) 500(پانصد ميزان  به سال، هر در تخلف عنوان نيا از يناش مهيجر سقف حداكثر -2

ميليون ريال  )250(دويست و پنجاه  زانيماه به م )6(شش در هر مهيو سقف جر باشديمريال 
  .شوديم نييتع
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 تعرفه تعهدات نقض - 5

  خدمات هيارا

 ابالغيه وصول تاريخ از پس كاري روز 15 حداكثرپروانهدارندهسازمان،اخطارزماناز-1
 قبول مورد حاتيتوض كهيصورت در و نموده اقدام حاتيتوض ارائه به نسبت تا دارد فرصت
 عدم صورت در ن،يمشترك به ياضاف مبالغ استرداد بر عالوه پروانه دارنده نگرفت، قرار سازمان
 نييتع سازمان نظر اساس بر كه مهيجر اعمال مشمول يكار روز )10(ده  ظرف تعرفه اصالح

  .شد خواهد شود، يم
ميليون )  500(پانصد  زانيم به سال، هر در تخلف عنوان نيا از يناش مهيجر سقف حداكثر -2

  .باشديم ريال
  
  
  
  
  نظارت تعهدات نقض - 6

روز كاري پس از تاريخ وصول ابالغيه  30زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر از-1
مورد قبول  حاتيتوض كهياقدام نموده و در صورت حاتيفرصت دارد تا نسبت به ارائه توض

 مهياصالح نشد مشمول اعمال جر يروز كار20سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف مدت 
 .هر سه ماه خواهد شد يه ازابريال ) 000/000/25(بيست و پنج ميليونمعادل 

ميليون )  500(پانصد  زانيم به سال، هر در تخلف عنوان نيا از يناش مهيجر سقف حداكثر -2
  .باشديم ريال

  
  
مندرج در  تعهدات ريسانقض  -7

  موافقتنامه 

 ابالغيه وصول تاريخ از پس كاري روز 15 حداكثرپروانهدارندهسازمان،اخطارزماناز-1
 قبول مورد حاتيتوض كهيصورت در و نموده اقدام  حاتيتوض ارائه به نسبت تا دارد فرصت
 بر مهيجر اعمال مشمول نشد اصالح يكار روز 10 مدت ظرف موضوع و نگرفت قرار سازمان
 .شد خواهد سازمان نظر و موضوع ،مورد اساس

ميليون )  500(پانصد  زانيم به سال، هر در تخلف عنوان نيا از يناش مهيجر سقف حداكثر -2
  .باشديم ريال

  .شوديم نييعت الير ارديليم) 5/2(دو نيم  زانيدر هر سال به م 7 و 6، ،5، 4 يهافيرد شده مشخص يهامهيجر  مجموع سقف
 


