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 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

 7/2/1393مورخ  186شماره   جلسه 1شماره  مصوبه
  

اصالح و ارتقاء  پیشنهاد سازمان در خصوص 7/2/1393مورخ  186کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره   
 پروانه فعالیت تلفن همراه شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد.

 

 پروانه فعاليت اپراتورهای تلفن همراه ءاصول حاكم بر نحوه اصالح و ارتقا

   

 مقدمه 

و پیشرفت کشور در عرصه ارتباطات و فناوری اطالعات و استفاده از تلفن  باند در میزان رشدباتوجه به اهمیت و نقش پهن

قانون وظایف و اختیارات وزارت  5ماده  "د"باند در کشور  و  با استناد به بند باند  به عنوان پیشران در ارتقاء وضعیت پهنهمراه پهن
وانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن و با مبنی بر تدوین مقررات ارتباطات و فناوری اطالعات کشور در چارچوب ق

اصول حاکم بر نحوه اصالح و ارتقا پروانه فعالیت اپراتورهای  ،31/05/93توجه به پایان  دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراه  در تاریخ 

مبنی  11/12/92مورخ  183در جلسه شماره  شود.  این اصول با عنایت به رویكردهای طرح شدهتلفن همراه به شرح زیر تعیین می
زن و رقابت عادالنه در تخصیص ، ایجاد توا1بر ارتقا و اصالح پروانه فعالیت اپراتورهای موجود تلفن همراه، بی طرفی نسبت به فناوری

یری شماره های تلفن ، اجرای طرح ترابردپذ3، اجرایی نمودن رومینگ ملی 2، فراهم کردن امكان صدور مجوز اپراتورهای مجازیطیف
، تنوع در بخش دسترسی به خدمات و حمایت از تولید داخل،  و حفظ شرایط رقابتی و یكنواخت شدن شماره گذاری و تعرفه ها 4همراه

 تدوین شده است.

 تعاریف

 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات كميسيون: .1

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سازمان: .2

و  5UMTS ،6LTEهای جدید از قبیل  فناوریمبتنی بر شبكه ارتباطی تلفن همراه نسل سوم و  باالتر  باند:نتلفن همراه په .3
LTE- Advanced  استانداردهای اساس برITU  3وGPP یا و ETSI 

دارنده پروانه ارائه خدمات تلفن همراه شامل شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل که متقاضی  اپراتور متقاضي: .4
 باشد.باند میارتقای پروانه فعالیت جهت ارائه خدمات تلفن همراه پهن

باند بر اساس مفاد این اصول تلفن همراه پهن ارایه خدمات مجوزی است که از سوی سازمان به اپراتورهای متقاضی برای مجوز ارتقا: .5
 شود.حاکم اعطا می

 هایراتوراپقرارداد با  عقدبا  و باشدنمی ارائه خدماتبرای ای شبكهکه دارای امكانات  همراه اپراتور تلفن: اپراتور مجازی تلفن همراه .6
 کند.برای ارائه خدمات تلفن همراه استفاده میآنها امكانات و ظرفیت از  7شبكهدارای تلفن همراه 

                                                           
1Technology Neutrality  

2Mobile Virtual Network Operator -MVNO  
3National Roaming  

4Number portability Mobile 

5 Universal Mobile Telecommunication System 

6 Long Term Evolution 
7Mobile Network Operator-MNO  

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 شود.باند از متقاضیان دریافت میمبلغی که در ازای اجازه ارتقاء و به روز رسانی برای  ارائه خدمات تلفن همراه پهن حق امتياز ارتقاء: .7

 شرایط عمومي 

م تلفن همراه )شرکت خدمات نه اپراتور سوبر اساس درخواست اپراتورهای متقاضی، بعد از اتمام دوره حفاظت پروا تواندسازمان می .1

 اتورهای متقاضی اقدام کند. و با رعایت مفاد این اصول حاکم نسبت به صدور مجوز ارتقا برای اپر 31/5/93( در تاریخ ارتباطی رایتل

   تصویب راتورهای تلفن همراه و منوط به درخواست اپارد تعیین شده در این مقررات، فناوری خارج از موهرگونه تغییر و یا ارتقا  تبصره:
 کمیسیون است.

خواهد  8FDDمگاهرتز، به صورت  2600و  2100به منظور تامین پهنای باند فرکانسی مورد نیاز، واگذاری فرکانس در تكه باند  .2
، محدوده فرکانسی حداقل مورد نیاز و تامین شرایط برای پرداخت حق امتیاز بالغ این مقرراتبود. سازمان می تواند پس از تصویب و ا

واگذاری به هر یک از اپراتورهای متقاضی  در هر یک از باندهای فرکانسی قابل باند فرکانسی  ها اعالم کند.اپراتورهای متقاضی را به آن

دهای فرکانسی به معنای شود که اعالم بانتاکید می خواهد بود.مگاهرتز  15x2و به میزان  FDDمگاهرتز به صورت  2600و  2100
پس از و خدمات نبوده و اپراتورهای مذکور صرفاً پس از تامین شرایط مندرج در این مقررات و دریافت مجوز ارتقاء از سازمان  مجوز ارایه

( می توانند نسبت به ارائه خدمات تلفن همراه پهن باند اقدام لشرکت خدمات ارتباطی رایتپایان دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراه)
 کنند. 

 شود. عیین میمیلیارد ریال ت 3000حق امتیاز ارتقاء پروانه فعالیت برای هر کدام از اپراتورهای متقاضی،  مبلغ  .3

 پایان دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراهتوانند بعد از کلیه اپراتورهای تلفن همراه  با تایید سازمان و  پس از اصالح پروانه، می .4

نسبت به ارائه خدمات به مشترکین خود اقدام  9به صورت برون ساختمانی WiFi( با استفاده از فناوری شرکت خدمات ارتباطی رایتل)
 کنند. 

ت شرایط عمومی و اصول حاکم یهای اپراتورهای متقاضی و الزام به رعاپروانه صدور مجوز ارتقاء منوط به اصالح مفاد موافقتنامه .5
 ابالغی کمیسیون و سازمان  است.

تسویه حساب با سازمان  ها وها، تعهدات مالی و جریمهصدور مجوز ارتقا برای اپراتورهای متقاضی منوط به پرداخت تمام بدهی .6
 باشد.می

 ت مجوز ارتقاء اقدام کنند.تا قبل از دریاف یزبین خود ناپراتورهای متقاضی موظفند نسبت به شفاف سازی و تسویه حساب مالی  تبصره:

کمیسیون و  11/12/92مورخ  183خدمات رومینگ ملی بر اساس مصوبه جلسه شماره  اپراتورهای متقاضی موظف به ارایه .7
حداقل  دمات رومینگ ملی،باشند. صدور مجوز ارتقاء برای هریک از اپراتورهای متقاضی منوط به راه اندازی خاصالحات بعدی آن می

 تقاء می باشد.رسه  ماه قبل از صدور مجوز ا

ایط و ضوابطی که به تصویب اپراتورهای متقاضی موظفند شرایط را برای ایجاد و توسعه اپراتورهای مجازی تلفن همراه بر اساس شر .8
 کمیسیون خواهد رسید، فراهم سازند.

لیه اپراتورها موظفند نظرات سازمان موظف است اصالحات الزم را برای تامین این شرایط در پروانه های صادره به عمل آورد و ک تبصره:
 اصالحی سازمان را در این خصوص بپذیرند.

 
 

 

                                                           
8Frequency Division Duplex  

9Outdoor 



 
 

 
 اصول حاکم بر نحوه اصالح و ارتقاء پروانه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه                                                                                           

                                                                                                
 

 

 

 7از  3کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه  7/2/1393مورخ  186 شماره جلسه 1شماره  مصوبه

ضوابطی در نظر سازمان می باشند و در صورت تصویب شرایط و بر اساس  10به اشتراک گذاری سایت اپراتورهای متقاضی موظف .9
 .بودد نخواهملزم به رعایت آن  ،کمیسیون این خصوص توسط

ماره تلفن همراه بر اساس شماه پس از صدور مجوز ارتقاء، نسبت به ارائه خدمات ترابرد  18اپراتورهای متقاضی موظفند حداکثر  .10
 شرایط و ضوابطی که به تصویب کمیسیون خواهد رسید، اقدام کنند. 

ز صاحبان اکمیسیون درخصوص حمایت  29/02/92مورخ  163جلسه  1وظف به رعایت مصوبه شماره اپراتورهای متقاضی م .11
   مصوبات جایگزین صنایع و منابع و مهارتهای داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات و اصالحات بعدی آن و یا

 باشند.می

پس از  وده و اپراتورهابشرایط، ضوابط و مقررات جاری کشور  باند منوط به رعایت کاملهرگونه خدمات تلفن همراه پهن ارایه .12
وسط مراجع ذیصالح تهیه و تخدمات بپردازند که مفاد پیوست فرهنگی که  ارایهمجوز ارتقاء فقط در صورتی می توانند به  دریافت

 توسط سازمان ابالغ خواهد شد را به طور کامل رعایت کنند.

 30/3/92مورخ  166ه جلسه شمار 8گذاری را بر اساس مصوبه شماره فاده از فضای شمارهاپراتورهای متقاضی موظفند حق است .13
 کمیسیون و مصوبات و اصالحات بعدی آن به طور ساالنه به سازمان پرداخت کند.

امه یرانسل در موافقتنپروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات ارتباطی ا 18مفاد مربوط به جبران خسارت  ماده  .14

 اصالح خواهدشد.  1پروانه اپراتورهای متقاضی تحت عنوان جریمه مطابق با مندرجات پیوست شماره 

الم بانک مرکزی جمهوری ها و اعبر اساس تغییرات سطح عمومی قیمت 1های تعیین شده در پیوست شماره هر ساله مبالغ جریمه تبصره:
 شد.اد سازمان و تصویب کمیسیون  قابل تعدیل می بااسالمی ایران در سال قراردادی قبل بر اساس پیشنه

ه و بروزرسانی توسع فرعی و ریلی و های اصلی واپراتورهای متقاضی موظف به ایجاد پوشش شبكه سیار درکلیه شهرها، جاده .15
 باشند.اعالمی وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بصورت سالیانه می براساس آخرین وضعیت

تصویب می رسد و توسط  اپراتورهای متقاضی موظفند هرگونه مقررات جدید که توسط کمیسیون به منظور انجام وظایف قانونی به .16
 سازمان ابالغ می گردد، را اجرا کنند. 

 د.هزینه تغییراتی که بر اساس این اصول برای اپراتور متقاضی ایجاد خواهد شد، به عهده وی خواهد بو .17

پروانه  22ماده شد، مشمول  که بر اساس این اصول حاکم در موافقتنامه پروانه اپراتورهای متقاضی اعمال خواهدکلیه تغییراتی   .18
 اپراتورهای متقاضی نخواهد شد.

 ها وکلیه مصوبات کمیسیون  صرفا به عهده کمیسیون است.های پروانهتفسیر مفاد موافقتنامه .19

 خابرات ایران:شرایط اختصاصي برای دریافت مجوز توسط شركت م

نه شرکت مخابرات ایران، موافقتنامه پروا 4تعهدات توسعه و اجرا بخش ارتباطات داده و فناوری اطالعات موضوع پیوست شماره  .20
 به اجرای آن خواهد بود. ظر سازمان تهیه و ابالغ خواهد شد و شرکت مخابرات ایران ملزمقبل از  صدور مجوز ارتقاء، مطابق ن

مگاهرتز از باند  2×10اد بر ران موظف است قبل از اخذ مجوز ارتقاء، برنامه زمانبندی تخلیه باند فرکانسی مازشرکت مخابرات ای .21

 ان می باشد.ماه از زمان تایید سازم 18را به تایید سازمان برساند. دوره زمانی تخلیه حداکثر  GSM900فرکانسی 

 ارتباطي ایرانسل:شرایط اختصاصي برای دریافت مجوز توسط شركت خدمات 

صالحات بعدی کمیسیون و ا 22/12/89مورخ  107شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل موظف است بر اساس مصوبه جلسه شماره  .22
 . آن نسبت به پرداخت حق استفاده از فرکانس برای تمام باندهای فرکانسی تخصیص یافته  اقدام نمایند

 

                                                           
10Site Sharing  
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)تجدیدنظر در قیمتها در صورت بروز  9،2،2)تحوالت پولی( و بند  1،23بندهای مربوط به موضوع تحوالت پولی شامل بند  .23
 شود.تحوالت پولی( از پروانه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل حذف می

 
خابرات مصوب در اجرای ماده واحده اجازه تعیین و وصول حق االمتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و م 

تعهدات مندرج در  مبلغ حق االمتیاز، حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجاممجلس شورای اسالمی  19/8/1392
 مصوبه بعد از تایید هیئت محترم وزیران قابل اجراء می باشد.
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 1پيوست شماره 

 جریمه نقض تعهدات

 اخطار و جریمه عنوان تخلف

 نقض تعهدات اجرا و توسعه 

 

ماه از تاریخ  یکصدور اخطاریه کتبی برای رفع تخلف ظرف مدت  در مرحله اول، (1
 اخطاریه

روز از  15درمرحله دوم، صدور اخطاریه کتبی دوم برای رفع تخلف ظرف مدت  (2
ریال (100،000،000صد میلیون) تاریخ اخطاریه و پرداخت جریمه روزانه مبلغ

 تا زمان رفع تخلفپس از پایان مهلت تعیین شده در اخطاریه دوم 

ماه پس از پایان مهلت  دودر صورت رفع نشدن تخلف ظرف مدت  در مرحله سوم، (3
و پرداخت  ماه 3 مدت بهفعالیت دارنده پروانه  تعلیقتعیین شده در اخطاریه دوم، 

 2عالوه بر جریمه ردیف  ریال (5،000،000،000پنج میلیارد) مبلغجریمه به 

 اعتبار کاهشنشدن تخلف در مدت زمان تعلیق،در مرحله چهارم در صورت رفع  (4
ده  مبلغو پرداخت جریمه به  ماه 9 مدت به پروانه

 3و2عالوه بر جرایم ردیف  ریال (10،000،000،000میلیارد)

 و در صورت رفع نشدن تخلف لغو پروانه در مرحله پنجم (5

 نقض تعهدات كيفيت خدمات

 روز از تاریخ اخطاریه  هفتدر مرحله اول صدور اخطار کتبی برای رفع تخلف ظرف  (1

ساعت از تاریخ  24در مرحله دوم اخطاریه کتبی دوم برای رفع تخلف ظرف مدت  (2
ریال از (1،000،000،000یک میلیارد) پرداخت جریمه روزانه مبلغاخطاریه و 

  زمان صدور اخطاریه دوم تا زمان رفع تخلف

 یک مدت به پروانه اعتبار کاهشرفع نشدن تخلف،   درصورتله سوم و در مرح (3
عالوه بر  ریال (10،000،000،000ده میلیارد) سال و پرداخت جریمه به مبلغ

 2جریمه ردیف 

 در مرحله چهارم و در صورت رفع نشدن تخلف لغو پروانه (4

 نقض تعهدات رقابت

 روز از تاریخ اخطاریه یک در مرحله اول صدور اخطار کتبی برای رفع تخلف ظرف  (1

ساعت از تاریخ  24در مرحله دوم اخطاریه کتبی دوم برای رفع تخلف ظرف مدت  (2
ریال  (10،000،000،000ده میلیارد)اخطاریه و پرداخت جریمه روزانه مبلغ 

 از زمان صدور اخطاریه دوم تا زمان رفع تخلف 

 یک مدت به پروانه اعتبار کاهشرفع نشدن تخلف،   درصورتدر مرحله سوم و  (3
عالوه  ریال(30،000،000،000سی میلیارد) سال و پرداخت جریمه به مبلغ

 2بر جریمه ردیف 

 در مرحله چهارم و در صورت رفع نشدن تخلف لغو پروانه (4
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 نقض تعهدات تعرفه ارایه خدمات

تا یال ر(10،000،000ده میلیون ) ازبه پرداخت جریمه  ملزم پروانه دارنده -1
 ازسوی بودکه واهدخ مورد هر در ریال (10،000،000،000ده میلیارد)ر حداکث

 .شدمشخص خواهد  سازمان

ن می تواند بار در هر مورد در هر سال، سازما دودر صورت تكرار تخلف بیش از  -2
 ام کند.، نسبت به تعلیق پروانه به مدت سه ماه اقد1عالوه بر جریمه بند 

الوه بر عدر صورت عدم رفع و استمرار تخلف در مدت تعلیق سازمان می تواند  -3
ال اقدام س دونسبت به کاهش مدت اعتبار پروانه به مدت حداکثر  1جریمه بند 

 کند 

 نقض تعهدات نظارت

تا ریال  (10،000،000ده میلیون )از به پرداخت جریمه  ملزم پروانه دارنده -1
 ازسوی ،خواهدبودکه مورد هر در ریال (10،000،000،000ده میلیارد)ر حداکث

 .شدمشخص خواهد  سازمان

بار در هر مورد در هر سال، سازمان می تواند  2در صورت تكرار تخلف بیش از  -2
 ، نسبت به تعلیق پروانه به مدت سه ماه اقدام کند.1جریمه بند عالوه بر 

در صورت عدم رفع و استمرار تخلف در مدت تعلیق سازمان می تواند عالوه بر  -3
سال اقدام  2نسبت به کاهش مدت اعتبار پروانه به مدت حداکثر  1جریمه بند 

 کند 

 هانقض تعهدات مالي و ضمانتنامه

 ریال (100،000،000یكصد میلیون)از به پرداخت جریمه  ملزم پروانه دارنده -1
 که بود خواهد مورد، هر در ریال(100،000،000،000) صد میلیارد رحداکثتا 

 .شدمشخص خواهد  سازمان ازسوی
بار در هر مورد در هر سال، سازمان می تواند  دودر صورت تكرار تخلف بیش از  -2

 ، نسبت به تعلیق پروانه به مدت سه ماه اقدام کند.1عالوه بر جریمه بند 

در صورت عدم رفع و استمرار تخلف در مدت تعلیق سازمان می تواند عالوه بر  -3
نسبت به کاهش مدت اعتبار پروانه به مدت حداکثر دو سال اقدام  1جریمه بند 

 کند. 

 

 نقض مقررات و مصوبات جدید كميسيون

 ریال(100،000،000یكصد میلیون) ازبه پرداخت جریمه  ملزم پروانه دارنده -1
 که بود مورد،خواهد درهر ریال(30،000،000،000سی میلیارد) رحداکثتا 

 .شدمشخص خواهد  سازمان ازسوی

بار در هر سال، سازمان می تواند عالوه بر  دودر صورت تكرار تخلف بیش از  -2
 ، نسبت به تعلیق پروانه به مدت سه ماه اقدام کند.1جریمه بند 

در صورت عدم رفع و استمرار تخلف در مدت تعلیق سازمان می تواند عالوه بر  -3
سال اقدام  دونسبت به کاهش مدت اعتبار پروانه به مدت حداکثر  1جریمه بند 

 کند 
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 مواردسایر 

 ریال (100،000،000یكصد میلیون) ازبه پرداخت جریمه  ملزم پروانه دارنده -1
 که بود مورد،خواهد درهر ریال(10،000،000،000ده میلیارد) رحداکثتا 

 .شدمشخص خواهد  سازمان ازسوی

عالوه بر  بار در هر سال، سازمان می تواند دودر صورت تكرار تخلف بیش از  -2
 ، نسبت به تعلیق پروانه به مدت سه ماه اقدام کند.1جریمه بند 

در صورت عدم رفع و استمرار تخلف در مدت تعلیق سازمان می تواند عالوه بر  -3
سال اقدام  دونسبت به کاهش مدت اعتبار پروانه به مدت حداکثر  1جریمه بند 

 کند 

 

 


