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  بسمه تعالی
  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات

  15/9/1394مورخ  226شماره   جلسه 1شماره  مصوبه
اختصاصی توسط برخی هاي با توجه به ایجاد شبکه، 15/9/1394مورخ  226کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره  

مند شدن نحوه استفاده از به منظور ساماندهی و نظام هاي اضافی به سایر متقاضیان وها و تمایل آنها به اجاره ظرفیتاز دستگاه
انه این امکانات توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و دارندگان پرو برداري ازبهرهها، شرایط و ضوابط دستگاه اینامکانات ارتباطی مازاد 

  . این مصوبه از تاریخ ابالغ الزم االجراست. بررسی و به شرح زیر تصویب کردپیشنهاد سازمان  را بر اساس

  ها به ارائه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوري اطالعاتشرایط و ضوابط واگذاري امکانات ارتباطی مازاد دستگاه

 :زیر است یمعان داراي ،مصوبه نیدر ا شده برده بکار عبارات و اصطالحات -1
  ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون :کمیسیون -1-1
  رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان :سازمان -1-2
ها که بر اساس قوانین و مقررات به عنوان شبکه مادر مخابراتی کلیه نقاط و خطوط ارتباطی بین آن :مادر مخابراتی شبکه -1-3

برداري و توسعه آن به موجب قوانین و مقررات اجازه ایجاد و بهرهتعیین شده و در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت 
 . را دارد

 زمانسا از اطالعات فناوري و ارتباطی خدمات ارائه معتبر پروانه داراي شرکت :پروانه دارنده -1-4
  .هر شخص حقیقی و حقوقی که از خدمات دارندگان پروانه استفاده می کند :کاربر نهایی -1-5
 قوانین  و مقررات موجب به که  کشوري خدماتمدیریت  قانون 5 ماده موضوع اجرایی هر یک از دستگاههاي :دستگاه -1-6

  .به غیر دارند را خود اختصاصی شبکه بر مازاد امکانات ارتباطی واگذاري اجازه
 دکل و فضا تاریک، فیبر ،مخابراتی هايو داکت هاکانال :ارتباطی امکانات -1-7

هاي مشمول ماه، نسبت به شناسایی کلیه دستگاه با مهلت سه فراخوان یک مصوبه، طی این ابالغ سازمان موظف است پس از -2
اساس این مصوبه مایل به واگذاري امکانات هایی که بر کلیه دستگاه. ها، اقدام کندو امکانات ارتباطی در اختیار آن این مصوبه

باشند، موظفند بر اساس فراخوان سازمان، امکانات ارتباطی مازاد خود را که تا تاریخ این مصوبه ایجاد ارتباطی مازاد خود می
 .کنند اعالم سازمان اند بهکرده

توانند این امکانات را در می اند،سازمان اعالم کردهود را به هایی که بر اساس فراخوان سازمان امکانات ارتباطی مازاد خدستگاه -3
 قالب قرارداد همکاري، اجاره و یا واگذاري در محدوده شبکه مادر مخابراتی فقط در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت و در

 . قراردهند رندگان پروانهروانه در اختیار داقلمرو فعالیت تعیین شده در موافقتنامه پ محدوده غیر شبکه مادر مخابراتی با رعایت
  . مجوز الزم را از سازمان دریافت کنندبدواً ها براي واگذاري فیبر تاریک مازاد خود، باید دستگاه :تبصره

هایی که طبق این مصوبه در صرفا از امکانات ارتباطی مازاد دستگاه توانندشرکت ارتباطات زیرساخت و دارندگان پروانه می -4
سازمان  از خود تاریک فیبر واگذاري برايهمچنیین  و اندکرده اعالم را خود مازاد ارتباطی امکانات و شرکت سازمان فراخوان

 .مجوز دریافت کرده اند، استفاده کنند
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  . ها را به اطالع سازمان برساندارتباطی دستگاه باطات زیرساخت و دارندگان پروانه موظفند، استفاده از امکاناتشرکت ارت :تبصره
 چارچوب در پروانه، دارندگان توسط مخابراتی مادر شبکه محدوده در هادستگاه توسط ایجادشده مازاد ارتباطی امکانات از استفاده -5

 رعایت با و کمیسیون از مجوز اخذ اخذ نظر شرکت ارتباطات زیرساخت وبا  المللبین ترافیک ترانزیت براي صرفا مصوبه این
 . است بالمانع سازمان نظر مورد قانونی و فنی ملزومات

ها و صدور مجوز براي موارد مورد نیاز، باید مقتضیات امنیت ملی، پدافند غیر بررسی امکانات ارتباطی مازاد دستگاه در سازمان -6
 .هاي پروانه را در نظر بگیردتعیین شده در موافقتنامه عامل، معیارها و استانداردهاي فنی و کیفی و شرایط

ها بر اساس توافق و شرایط رقابتی خواهد بود، لیکن در مواردي که براي امکانات ارتباطی ارتباطی مازاد دستگاهتعرفه امکانات  -7
هاي مصوب کمیسیون وجود دارد و یا در صورتی که در آینده، تعرفه این امکانات توسط کمیسیون مشمول این مصوبه، تعرفه

 . مالك عمل خواهد بودب کمیسیون اي مصوهاي تعرفهها و چارچوبتعرفه  ،دوش تصویب
صرفاً براي ارایه خدماتی که در  هاي اختصاصی و داخلی خودي خود، در شبکهها می توانند از امکانات ارتباطی ایجاد شدهدستگاه -8

استفاده کنند و مجاز به ارائه خدمات ارتباطی و یا فناوري هاي اختصاصی دارند نیاز به شبکه هاراستاي وظایف سازمانی آن
 .باشدو یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از ضوابط این مصوبه نمیاطالعات به کاربران نهایی 

 .رعایت مفاد این مصوبه الزامی است و در صورت تخلف طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد -9
 .ه، صرفاً با کمیسیون استتفسیر مفاد این مصوب -10

  
 


