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      بسمه تعالی

 3و براساس مصوبه شماره  11/06/1397مورخ 279 مقررات ارتباطات در جلسه شماره یمتنظ کمیسیون
ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در حوزه خدمات به منظور  22/05/1396مورخ  262جلسه شماره 

 اي ات ماهوارهدر توسعه بازار خدم تسریعفرکانس،  -حفظ و توسعه منابع مدار ،مخابراتی اي ماهواره
کشور در حوزه  وابستگیحرکت در جهت حذف  مخابراتی و اي ماهواره اپراتورهاي طریقسراسر کشور از 

و به شرح  بررسیرا  مخابراتی اي ماهوارهاپراتورهاي  فعالیتاصول حاکم بر پروانه  ،اي ارتباطات ماهواره
  .کرد تصویب زیر

  "مخابراتی اي رهماهوا اپراتور فعالیتاصول حاکم بر پروانه "
  

  و مفاهیم کلی تعاریف: 1ماده 
 ؛کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات: کمیسیون -1- 1
 ؛رادیویی ارتباطاتسازمان تنظیم مقررات و : سازمان -2- 1
بر فعالیت دارندگان نظارت  پروانه و دریافت متقاضی مالیو  فنی ،کمیته ارزیابی کیفی: کمیته -3- 1

و یک  فضایی ایران سازمان، )رئیس کمیته(زمان نمایندگان ساضویت عبا  موافقت اصولی که
 شود؛ تشکیل می نظر با پیشنهاد سازمان و تایید کمیسیون صاحب

 ینشده در ا تعیین(واجد شرایط  متقاضیت موافقت اولیه سازمان با درخواس: اصولی  موافقت -4- 1
ه پیش از اعطاي پروان؛ ظرفیت ماهواره تأمینایجاد فرصت به منظور که ، )اصول حاکم

 شود؛ میصادر
 اپراتور شرایط اخذ پروانه واجد موافقت اصولیبه دارنده  سازمانکه از سوي مجوزي : پروانه -5- 1

 شود؛اعطا می اي مخابراتی ماهواره
دریافت پروانه از سازمان ، این مصوبهدر چارچوب  شخص حقوقی که: )اپراتور( دارنده پروانه -6- 1

 .کند می
با عمده فروشی که به موجب قرارداد تایید سازمان مورد شخص حقوقی  :خدمات کننده ارایه -7- 1

 ؛دپرداز می نهاییمشترکین خدمات به  ارایهبه  دارنده پروانه
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به موجب در چارچوب قوانین و مقررات و شخص حقیقی یا حقوقی که  :نهاییمشترك   -8- 1
و حق  دکن خدمات موضوع پروانه استفاده می ازکننده خدمات  ارایهیا قرارداد با دارنده پروانه 
 ؛به غیر نداردرا فروش یا واگذاري آن 

موضوع پروانه به  خدمات ایرس وهاي دراختیار  باند ماهواره توزیع و فروش پهناي: فروشی عمده -9- 1
 ؛خدمات کننده  ارایه

 ؛نهاییمشترك توزیع و فروش خدمات موضوع پروانه به : روشیفخرده  - 10- 1
نرخ  ثانیهبر  مگابیت 550 یا اي وارهماهباند  پهنايمگاهرتز  250: یاتیحداقل ظرفیت عمل - 11- 1

 ؛است برداري قابل بهره تجاريو  فنیکه به صورت  اي ماهوارهداده 
چند  یا یکاز  "یاتیحداقل ظرفیت عمل"گرفتن کنترل  یاراخت در :ماهوارهظرفیت  تأمین - 12- 1

و حداقل دوسوم از قلمرو باشد  باقی )ها(آن 1مفیدعمر درصد از  50حداقل که  ماهواره
 ؛دهد را تحت پوشش خود قرار  یتفعال

داشتن دسترسی، تجهیزات، دانش و نیروي ): م و محمولهرپلتف( کنترل کامل ماهواره - 13- 1
هاي ماهواره به منظور انجام  متخصص الزم براي کنترل دقیق و دائم بر روي تمامی بخش

شن و شامل مانیتورینگ، امکان رو(عملیات مانور مداري، تثبیت موقعیت و کنترل محموله 
 ها؛ و سایر زیر سامانه) خاموش نمودن محموله و تغییر پارامترهاي فنی محموله

 ؛سازمانتوسط صادره  رادیویی يها شبکه از يبردار بهره و تاسیس پروانه: پروانه رادیویی - 14- 1
باند مشخص در یک مدار  برداري از فرکانس و پهناي امتیاز بهره: فرکانس - امتیاز مدار - 15- 1

 پوشش عملیاتی یک ناحیه مشخص و مشخصیک خدمت  ارایهبراي  اي مشخص که ماهواره
یا نمایندگان یک یا و المللی به یک کشور یا گروهی از کشورها  مطابق قوانین و مقررات بین
 .گیرد گروهی از کشورها تعلق می

اساسنامه سازمان فضایی ایران براي فعالیت  3بر اساس بند خ ماده مجوزي که  :مجوز فنی - 16- 1
 .شود می صادرسازمان آن اي توسط  ه ازاي هر شبکه ماهوارهدر فضا ب

  
 

 

                                                 
1 Life time 
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 شبکه موضوع پروانه: 2ماده 
 چند ماهواره از یک یایا قسمتی یی مشتمل بر تمام فضا هايشامل بخش ايشبکه ارتباطات ماهواره

، TT&C1 ،2SCCهاي زمینی مشتمل بر قرار دارند، بخشمشخص ي مدار هايموقعیتکه در 
MCC3را بر عهده دارند و  و پلتفرم ماهواره 6که کنترل و مدیریت محموله 5دروازه و 4، هاب

   ؛مرتبط و سیار ثابت هاي پایانه
 خدمات موضوع پروانه: 3ماده 

هرگونه خدمات  ارایههاي اختصاصی و ایجاد شبکه ي در اختیار،هاتوزیع و فروش پهناي باند ماهواره
اي، ایجاد دسترسی به اینترنت پر سرعت، ات ثابت و سیار ماهوارهارتباطی و انتقال داده از قبیل خدم

خدمات صوتی، تصویري، متنی  ارایهایجاد دسترسی به شبکه ملی اطالعات و خدمات مبتنی بر آن، 
اي در خدمات پخش همگانی ماهواره ارایهو افزوده  اي و انواع خدمات محتوایی و ارزشو داده

  . شبکه موضوع پروانهدر  رکشو قوانین و مقررات چارچوب
  

  پروانه اعتبار مدت: 4ماده 
   .می باشد صدور پروانه تاریخاز سال ) 15(پانزده مدت اعتبار پروانه 

ان مدت یاز پا یشسال پ 2حداقل تمایل به تمدید پروانه، باید  درصورتدارنده پروانه : 1تبصره 
و  مدار فرکانس موقعیت هايدر خصوص  تیآبرنامه درخواست کتبی خود را به همراه  ،اعتبار پروانه

 يبرا یکه منع یدرصورت. نماید ارایهبه سازمان  تجاريطرح اختیار و همچنین ماهواره در ظرفیت 
در سررسید مدت اعتبار پروانه و بر اساس مصوبه کمیسیون د وجود نداشته باشد، سازمان یتمد
  .نمایدتواند براي یک دوره پانزده ساله پروانه را تمدید  می

) 9(صورتی که شرایط تمدید پروانه وجود نداشته باشد، سازمان موظف است حداقل نه  در :2تبصره 
  . نمایدماه قبل از پایان اعتبار پروانه مراتب را به دارنده پروانه منعکس 

 

                                                 
1 Telemetry, Tele command and Control 
2 Satellite Control Center 

3 Mission Control Center 

4 Hub 

5 Gateway 

6 Payload 
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 پروانه فعالیتقلمرو : 5ه ماد
در حدود پوشش ایجاد شده تواند در قلمرو حاکمیتی جمهوري اسالمی ایران و  میدارنده پروانه 

   .هاي خود فعالیت نماید ماهوارهتوسط 
  

 الزامات حاکم بر راه اندازي شبکه ماهواره اي: 6ماده 
و  کشورها دیگر از فرکانس -مدار امتیاز اجاره و فضایی ایران سازماناجازه با  باید پروانه دارنده -1- 6

 باشدنمی ایران اسالمی جمهوري به علقمت مداري موقعیت در که ايماهواره اختیارگرفتن در
  .موضوع پروانه را شروع کند تاخدمارایه 

خدمات از طریق  ارایهبرداري و دارنده پروانه باید حداکثر تا پایان سال دهم، امکان بهره -2- 6
 -امتیاز مدار(قرار گرفته در موقعیت مداري ثبت شده به نام کشور  حداقل یک ماهواره

 -استفاده از امتیاز مدار درصورت .کندفراهم را ) وري اسالمی ایرانفرکانس متعلق به جمه
سه شرط زیر براي دارنده پروانه الزامی  تأمینفرکانس متعلق به جمهوري اسالمی ایران، 

 :است 
  از سوي دارنده پروانه ) محموله و پلتفروم(کنترل کامل ماهواره ) الف

  جمهوري اسالمی ایراندر قلمرو  ماهوارهان پشتیبو  اصلیکنترل  هايایستگاهقراردادن ) ب
  حداقل پوشش کل قلمرو جمهوري اسالمی ایران ) ج

 مجوز اي موضوع پروانه، ملزم به دریافت برداري از هر شبکه ماهوارهدارنده پروانه پیش از بهره -3- 6
  .است فنی

واره و ماه ظرفیت تأمینفرکانس،  - امتیاز مدار تأمینالزامات و مقررات مربوط به ثبت و  -4- 6
   .خواهد بود فنی مجوزبر اساس براي دارنده پروانه  پرتاب ماهواره/ ساخت /خرید

 جمهوريمتعلق به فرکانس -موقعیت مدارقرار گرفته در  هاي زمین آهنگرد ماهوارهمو در -5- 6
 .است يضرور فعالیتقلمرو  در TT&C یستگاهو ا MCC ،SCC، استقرار ایران اسالمی

فرکانس به اپراتور - است در واگذاري حق استفاده از امتیاز مدار سازمان فضایی ایران موظف -6- 6
گیرد، به نحوي که در واگذاري مجوز حداقل یک در نظر اي مالحظات حاکمیتی را  ماهواره

 .نقطه مداري با قابلیت قرار دادن ماهواره توسط حاکمیت وجود داشته باشد
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 ت اصولیقموافضوابط و نحوه صدور ط متقاضی، شرای: 7ماده    
هاي کیفی، فنی و مالی  شاخص و بر اساس توسط کمیته موافقت اصولی متقاضیان ارزیابی -1- 7

سایر  و) یموافقت اصول متقاضیان شایستگی ارزیابی معیارهاي( 1موضوع پیوست شماره 
 امتیاز حداقل دارايکه  متقاضیانی براي و شود انجام میدر این مصوبه معیارهاي تعیین شده 

  .صادر خواهد شد اصولیفقت باشند، موا
ماه فرصت دارد نسبت به  )18( هیجده اصولیصدور موافقت  تاریخاز  اصولیموافقت دارنده  -2- 7

عملکرد  کمیته، اصولی،پس از صدور موافقت . ماهواره و اخذ پروانه اقدام کند ظرفیت تأمین
و  بررسی ،زمانبر اساس دستورالعمل ابالغی سا بار یکهر شش ماه را  اصولیدارنده موافقت 
  . کردخواهد  گیريتصمیم وي فعالیتنسبت به ادامه 

اصولی و بـه شـرط پـذیرش دالیـل تـوجیهی وي       براساس درخواست دارنده موافقت :1 تبصره
توسط سـازمان قابـل تمدیـد    ) و هر بار به مدت نه ماه(توسط کمیته، موافقت اصولی تا دوبار 

  است؛
ز گذشت سه سال از زمان صدور، از درجه اعتبار ساقط حداکثر پس ا یموافقت اصول: 2تبصره 

  .است
داده  تشخیصعملکرد مناسب  داراي کمیته تصمیمکه بر اساس  اصولی دارندگان موافقت براي -3- 7

 .شوند، پروانه صادر خواهد شد
 بوده، یراندر ا ثبت شده یدولتغیر یشخص حقوق یدبا یموافقت اصول یافتدر متقاضی -4- 7

دریافت پروانه تا پایان  درصورتباشد و  ایرانیسهام آن  )%51( پنجاه و یک درصد حداقل
 . حقوقی را حفظ کندمدت اعتبار پروانه این ماهیت 

به صورت مستقیم و ها  آنمجموع سهام  ،حاکمیتی مشارکت بخش دولتی و درصورت -5- 7
 .باشد %20بیش از  ، نبایدغیرمستقیم

باید مرتبط  دریافت موافقت اصولی ضیمتقا قرارداد مشارکت مدنی اساسنامه عالیتف موضوع -6- 7
 .باشد خدمات موضوع پروانه با

به  کمیتهبررسی  براي تجاري و فنی خود رااولیه متقاضی دریافت موافقت اصولی باید طرح  -7- 7
 .کند ارایهسازمان 
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یکی از  یا) کنسرسیوم( یدر قالب قرارداد مشارکت مدن یدبا دریافت موافقت اصولی متقاضی -8- 7
 حائز یمال يتوانمند يدارا هاي از شرکت متشکل و در ایران ی ثبت شدههاي قانون شرکت
با خدمات  مرتبط یفن توانمندي داراي هايو شرکت 2از جدول شماره  یازامت 20 حداقل

 باشد؛  3جدول شماره امتیاز از  20حائز حداقل  موضوع پروانه
 

 ضوابط صدور پروانه: 8ماده    
و سایر  ماهوارهظرفیت  تأمینپروانه، پس از احراز  دریافتمتقاضی  موافقت اصولی هدارند -1- 8

 ارایهسازمان را به مورد نیاز  مداركباید کلیه  ،مندرج در این مصوبه و مجوز فنی شرایط
مبلغ  دریافتکمیته و  تاییدیهاخذ و پس از  مصوبه اینسازمان در چارچوب مفاد  .یدنما

 .صادر خواهد کردپروانه  امتیاز، حق
 و اي مخابراتی اپراتور ماهواره پروانه صدور براي سازمان در خصوص محدودیتیه گون چهی -2- 8

 .وجود ندارد  نر متقاضیادیگ برايهاي مشابه  پروانه
مدت طول را در و پروانه موافقت اصولی اعطاي الزامات  ودارنده پروانه موظف است شرایط  -3- 8

 .اعتبار پروانه همواره حفظ نماید
را کلیه شرایط و ضوابط مجوز فنی  بایداست پروانه دریافت متقاضی  که دارنده موافقت اصولیِ -4- 8

 .نماید تأمین
براي راه اندازي هر باید ، و دارنده پروانه است پروانه دریافت متقاضی که دارنده موافقت اصولی -5- 8

نامه  تاییدیه الزم دال بر داشتن بیمهایران حسب صالحدید سازمان فضایی اي  شبکه ماهواره
نامه باید به  این بیمه. سازمان اخذ نمایدآن المللی خود را از  آیندهاي فضایی و بینبراي فر

را متوجه دولت دارنده پروانه  عملکرد گونه خسارتی ناشی از سوء باشد که هیچ نحوي
 .جمهوري اسالمی ایران ننماید

 

 شرایط مشارکت و رقابت: 9ماده 
به  صورت مستقیم و یا غیر مستقیم هنباید بانه پرودارنده موافقت اصولی و دارنده  و متقاضی -1- 9

پروانه یا در دیگر  موافقت اصولی و هاي متقاضی دریافتدر دیگر شرکتهر نحو و شکل 
 .مشارکت داشته باشدبیش از پنج درصد  ،پروانه دارندگان
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 راتمقر و قوانین رعایت بهادار با اوراق بازار بورس طریق دارنده پروانه از سهام عرضه عمومی -2- 9
پس از اخذ موافقت سازمان بالمانع است؛ سازمان ظرف مدت یک ماه از تاریخ  و مربوط

عدم ارایه پاسخ ظرف مدت مذکور به منزله تایید تلقی . کنددرخواست، نظر خود را اعالم می
شود که نقل و انتقاالت ثانویه در بورس یا فرابورس مشمول این بند نبوده تاکید می. شودمی

 .  رایط و ضوابط بورس استو تابع ش
 ،دارندگان پروانه یربا مشارکت سا یا ییبه تنها یاز هر گونه عملکرد ضدرقابت بایددارنده پروانه  -3- 9

هاي ارتباطی و فناوري اطالعاتی از  و دیگر دارندگان انواع پروانهکنندگان خدمات  ارایه
 .کند يخوددار سازمان

الزامی است و دارنده پروانه باید با  داريي حسابافشاي اطالعات مالی بر اساس استانداردها -4- 9
 .به عمل آوردهماهنگی سازمان و رعایت استانداردهاي مزبور اقدام الزم را 

 

 ه خدماتیدات دارنده پروانه در رابطه با اراتعه: 10 ماده
در داخل کشور، باید  موضوع پروانه دریافت خدماتدرخواست  وجود درصورتدارنده پروانه  - 10-1

  .کند تأمین داخلی رابازار  نیاز%) 80(هشتاد درصد حداقل 
  .تواند بخشی از ظرفیت خود را به صورت خرده فروشی ارایه نماید می دارنده پروانه - 10-2

آهنگ تا زمان دستیابی به  هاي زمین فروشی براي ماهواره ارایه خدمات خرده: 1تبصره 
درصد نیاز بازار داخلی  20تا موقعیت مدار فرکانس ثبت شده به نام جمهوري اسالمی ایران 

درصد ظرفیت  20فروشی نباید بیش از  بالمانع است و در این شرایط خدمات خرده
  .باشد دارنده پروانهاي  ماهواره
دن یک موقعیت مدار فرکانس ثبت شده به نام جمهوري ش عملیاتی درصورت: 2تبصره 

 مشمول ،گرفته در این موقعیت فروشی براي ماهواره قرار ارایه خدمات خرده ،اسالمی ایران
  .نخواهد بود موضوع تبصره یک این بندهاي  محدویت

  .وجود نداردهاي غیر زمین آهنگ محدویتی براي خرده فروشی  در مورد ماهواره: 3تبصره 
تابع مفاد پروانه ارایه خدمات دسترسی  خدمات خرده فروشی در داخل کشور ارایه: 4تبصره 
  .است  (SAP) ايماهواره
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المللی از جمله مقررات اتحادیه  داخلی و بینتواند با رعایت قوانین و مقررات دارنده پروانه می - 10-3
خدمات موضوع پروانه خود به  ارایهنسبت به  ،موافقت سازمان و )ITU( جهانی مخابرات

خدمات به داخل کشور داراي  ارایهدر هر زمان . خارج از مرزهاي جغرافیایی کشور اقدام کند
  .باشدت میاولوی

محتوا بر بستر شبکه موضوع پروانه مستلزم موافقت یا اخذ مجوز از  ارایهی که درصورت - 10-4
ربط باشد، دارنده پروانه موظف به رعایت ضوابط و اخذ مجوزهاي  مراجع حاکمیتی ذي

  . مربوط است
موظف است در ارایه خدمات دولتی، امنیت عمومی و پشتیبانی از شرایط  دارنده پروانه - 10-5

 .گذار اولویت قایل شود شده توسط قانون هاي تعیین انی و امدادرسانی به سازمانبحر
 ،پشتیبانیو  سرویس کیفیتخدمات، سطوح  ارایه هايدارنده پروانه موظف است شاخص - 10-6

طرف  خدمات گانکنند ارایه با مشترکین و قراردادنمونه نامه سطح خدمات و  نمونه توافق
و تاییدیه دریافت  ارایه ایران فضایی به سازمان ،خدمات ایهارشروع به را قبل از قرارداد 

  . نماید
 هايبازه طیشده را ارایه هايسرویس کیفیت هايشاخص وضعیتدارنده پروانه موظف است  - 10-7

 .خود منتشر کند رسمی اینترنتیدرگاه  يسه ماهه بر رو
و  طرف قرارداد خدمات گانکنند ارایهو  نهایی مشترکین هویتدارنده پروانه موظف به احراز  - 10-8

 .باشدینظارت بر عملکرد شبکه فروش خود م
 يمحتواخود و همچنین  مشترکینها و اطالعات دارنده پروانه ملزم به محافظت از داده - 10-9

زم بوده و باید تمام تمهیدات ال و حفظ محرمانگی آنها ارتباطاتشده حین جابجا  اطالعات
  .براي این منظور را فراهم کند

هاي ارتباطی روانه باید قبل از هرگونه رمزنگاري، کدینگ و یا استفاده از پروتکلپدارنده  -10-10
اعم از الیه واسط فضایی، انتقال، (هاي مختلف شبکه اختصاصی و غیراستاندارد در بخش

 .وزهاي الزم را از سازمان اخذ کندمج) شبکه مجازي اختصاصی، تماس تلفنی و نظایر آن
خود  رسمی اینترنتیدرگاه  ینسبت به معرف یتاز شروع فعال یشپدارنده پروانه موظف است  -10-11

 .بنا به نظر سازمان اقدام کندبا روش مناسب و  مشتریانبه  رسانیبه سازمان و اطالع
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 هاو ضمانت نامه درآمد یمتسه، صدور پروانه یازحق امتمبالغ  : 11ماده 
شود که میلیارد ریال تعیین می) 90(به میزان نود  98امتیاز صدور پروانه تا پایان سال  حق - 11-1

 .در زمان صدور پروانه اخذ خواهد شد
%) 3(فروشی سه درصد عمدهبراي خدمات درصد تسهیم درآمد خدمات موضوع پروانه  - 11-2

 موفق به ثبت وطبق تایید سازمان فضایی ایران،  پروانهدارنده  کهیدرصورت. شودتعیین می
کاهش در تسهیم %) 1(از یک درصد  شود نام کشور به ماهواره در موقعیت مداري دادنقرار

 و پرتاب حمل ساخت، هاي داخلی در خصوصنمنديی که از تولیدات و توادرصورتو درآمد 
در مبالغ به تشخیص سازمان فضایی کاهش دیگر %) 1(یک درصد  تاتفاده کند، اس ماهواره

 .مند خواهد شدتسهیم درآمد بهره
  .خواهد بود SAPروشی مشابه پروانه تعهدات مالی خرده ف: 1تبصره
درآمدهاي حاصل از فروش خدمات موضوع پروانه به خارج از کشور، مشمول : 2تبصره

  .تسهیم درآمد نمی باشد
 هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد ،پروانهاعتبار تا پایان مدت  موظف استدارنده پروانه  - 11-3

، تضمین شده عمده فروشی آمدرا به عنوان حداقل مبلغ تسهیم در عمده فروشی خود
مبلغ پرداخت نسبت به ماه پس از پایان هر سال قراردادي سه و حداکثر تا  کندتضمین 

  .خواهد بود 1شماره  این مبلغ براي هر سال قراردادي به شرح جدول. کندمربوط اقدام 
  

  )ریال دمیلیار(تضمین شده سالیانه  عمده فروشی حداقل مبلغ تسهیم درآمد: 1جدول شماره 
سال 

1  
سال 

2  
سال 

3  
سال 

4  
سال 

5  
سال 

6  
سال 

7  
سال 

8  
سال 

9  
سال 
10  

سال 
11  

سال 
12  

سال 
13  

سال 
14  

سال 
15  

5  5  5  5  6  6  6  7  7  7  7  8  8  9  9  

بیشتر از مبالغ تضمین شده تسهیم عمده فروشی یکه مبالغ تسهیم درآمد درصورت :تبصره
اعالم تفاوت آن را براي هر سال قراردادي با الدرآمد باشد، دارنده پروانه موظف است مابه

  .سازمان به حساب خزانه پرداخت نماید
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پرداخت  زیررا به شرح اي شبکه ماهواره مربوط به هايهزینهموظف است  پروانه دارنده - 11-4
  :نماید
            که صورت حساب آن توسط مراجع ذي ربط بین المللی صادر  مداري طاثبت نق هزینه) الف
   .ودش می
مربوط به ثبت هاي  سایر هزینهو  ها جریمه ،1ها مربوط به جبران هزینه يها هزینه کلیه) ب

 صادر یالملل ینصالح ب يآن توسط مرجع ذ صورت حساب که فرکانس مدار موقعیتهر 
  .شودیم

ضمن اخذ پروانه رادیویی، هرگونه ایستگاه زمینی  براي استفاده ازدارنده پروانه موظف است  - 11-5
 نامه آیین چارچوبدر  غ مربوط به حق استفاده از فرکانس را به شکل ساالنهمبال

 کمیسیون 22/12/1389 مورخ 107 شماره جلسه مصوبه رادیویی امواج طیف گذاري قیمت
 . پرداخت نماید آن بعدي تغییرات و

را گذاري تخصیص داده شده هاي شمارهدارنده پروانه موظف است حق استفاده از ظرفیت - 11-6
 . پرداخت کند هاي مصوب براساس تعرفه

از صدور  یشپس از اعالم سازمان و پباید  یموافقت اصول دریافت شرایطحائز  انمتقاضی - 11-7
 بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعاتنامه  ضمانت ارایهنسبت به  ی،موافقت اصول

ماهواره اقدام رفیت ظ تأمینحسن انجام تعهدات بابت  میلیارد ریال) 50(به مبلغ پنجاه 
 .نماید

، پس اهوارهمظرفیت  تأمینپروانه، ضمانتنامه مربوط به  صدورفراهم بودن شرایط  درصورت - 11-8
دارنده موافقت  برايعدم صدور پروانه  درصورتآزاد و صدور پروانه  از پرداخت حق امتیاز

 .شد خواهدضبط مه نا ضمانت اصولی
قبل از صدور  بایدن شرایط مندرج در این مصوبه، دارا بود درصورتمتقاضیان دریافت پروانه  - 11-9

 مبلغبه  قابل تمدید به دفعاتبدون قید و شرط و بانکی  نامهضمانت ارایهنسبت به  ،پروانه
 .حسن انجام تعهدات اقدام کنند تضمین بابتال یرمیلیارد  200

                                                 
1 Cost Recovery 
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نگهداري ه مربوط ب خسارات و تضمین انجام تعهدات جبرانبه منظور دارنده پروانه باید  -11-10
مورد  رمعتب باید بیمه نامه )1مانور مداري و برداري در مدار از جمله پرتاب، بهره( ماهواره

 .نماید ارایه ایران جمهوري اسالمی و بیمه مرکزي تایید سازمان فضایی ایران
فرکانس جدید و یا درخواست -در زمان درخواست ثبت یک امتیاز مدارباید دارنده پروانه  -11-11

 ITUهاي صادر شده از سوي به منظور ضمانت پرداخت صورتحسابینگ، اصالح فایل
به ازاي هر فایلینگ  ،قابل تمدید به دفعاتبدون قید و شرط و بانکی ضمانت نامه ارزي 

 . نماید ارایهسوییس به سازمان هزار فرانک  100حداقل به مبلغ 
 نظارت : 12ماده  

بر عهده کمیته خواهد  این مصوبهساس مفاد نظارت بر عملکرد دارنده موافقت اصولی بر ا - 12-1
  .بود

المللی موقعیت مداري هاي فنی جهت ثبت بینبررسی ،دارنده پروانه نظارت بر عملکرد فنی - 12-2
مداري موجود کشور و همچنین بررسی نحوه و میزان ) هاي(برداري از موقعیتجدید یا بهره

سازمان به عهده سازمان فضایی هاي داخلی با هماهنگی استفاده از تولیدات و توانمندي
 .باشدایران می

 ارایهو اعمال مقررات و همچنین نظارت بر نحوه  دارنده پروانهنظارت عالیه بر عملکرد  - 12-3
 .به عهده سازمان است طرف قرارداد نهایی مشترکیندهندگان خدمات و  ارایه خدمات به 

و  خدمات کننده ارایه ،ایران بین دارنده پروانه با سازمان فضایی مرجع حل اختالف - 12-4
نمایندگان حقیقی  ،در چارچوب خدمات موضوع پروانه طرف قرارداد مشترکین نهایی

 .سازمان است
 نظارتبراي  الزم افزاري و ارتباطینرم ،افزاري سخت امکانات تمام است موظف پروانه دارنده - 12-5

شامل (یزات شبکه به تجهبراي اتصال الزم   3هاي  واسط سازمان، از قبیل غیربرخط و 2برخط
و هماهنگی ورود ) مشترکین کنندگان خدمات و  ارایه هاي اختصاصی هاي خود و هابهاب

                                                 
1 Station Keeping 
2 online 
3 Interfaces 
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 هايگزارش و تامین خود رازمینی هاي  ها و ایستگاه ها، ساختمان نمایندگان سازمان به محل
  ؛ کند ارایه درخواستی مستندات و اطالعات با همراه را سازمان نظر مورد

ها، بیمه نامه ،هاي مالی حسابرسی شدهصورت ها،گزارش اسناد، باید هپروان دارنده - 12-6
 و نظارت براي است ممکن سازمان که را مالیاتی هاياظهارنامه و ها ارزیابی ها،صورتحساب

ارایه  سازمان ابالغی در چارچوب، مطالبه نماید پروانه به رعایت تعهدات خود دارنده الزام
  کند؛

 و ثبت ضمن اتصال به سامانهدر چارچوب ابالغی سازمان، است موظف  پروانه دارنده - 12-7
 .دهد پاسخ واصله شکایاتبه  ،شکایات به متمرکز رسیدگی

 

   ؛اتتخلفنقض تعهدات و جریمه : 13ماده 
پروانه و یا نقض مقررات مصوب  موافقت نامه عدم ایفاي تعهدات مندرج در درصورت - 13-1

  .جریمه خواهد کرد 2 پیوست با مفاد کمیسیون، سازمان دارنده پروانه را مطابق
 .پرداخت شودسازمان ابالغ تاریخ از  هفتهظرف دو حداکثر باید جریمه  مبالغ - 13-2
، مبلغ جریمه از محل ضمانت نامه مطالبه دارنده پروانهتوسط  جریمه عدم پرداخت درصورت - 13-3

مه دارنده پروانه موظف است ظرف مدت دو هفته نسبت به ترمیم ضمانت ناو  خواهد شد
 .اقدام نماید

اعالمی از  مطابق نرخ رسمی تورم به صورت سالیانه 2میزان جریمه هاي موضوع پیوست  - 13-4
 .سوي بانک مرکزي افزایش خواهد یافت

 

  پروانه یا لغو اعتبار کاهش مدت علیق،ت: 14ماده 
نسبت به تعلیق  ،تواند در موارد ذیل می 2در پیوست شماره  مندرجسازمان عالوه بر موارد  - 14-1

 :یا  کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه اقدام کند
 مفاد پیوست امنیتی تخطی از  .1- 14-1
 اي بدون اخذ مجوز فنی راه اندازي شبکه ماهواره .2- 14-1
 ایرانبدون اخذ موافقت کتبی سازمان فضایی  زمین آهنگ جابه جایی ماهواره .3- 14-1
 بدون اخذ تاییدیه از سازمانپروانه به دیگري حقوق  یا بخشی از واگذاري تمام .4- 14-1
 دارنده پروانه  انحالل شخصیت حقوقی .5- 14-1
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 .شود نقض پروانه حداقلِ شرایط صدور سهام داري به نحوي کهترکیب تغییر در  .6- 14-1
امتیاز قرار گرفته در  خدمات از طریق حداقل یک ماهواره ارایهبرداري و بهرهعدم  .7- 14-1

دارنده پروانه پس از توسط فرکانس متعلق به جمهوري اسالمی ایران  -مدار
   دهم الپایان س

  ؛مه فعالیتاز ادا دارنده پروانه انصراف .8- 14-1
 5 بیش از بیش از دو بار در سال یا ات،یا نقض تعهد صورت تکرار یک تخلفدر .9- 14-1

 .  بار در طول اعتبار پروانه
کلیه  1- 15پروانه ناشی از عدم ایفاي تعهدات یا موارد احصاء شده در بند  صورت لغودر - 14-2

 .ن قید و شرط ضبط خواهد شدانه بدوهاي دارنده پرو نامه ضمانت
صورت تعلیق پروانه و در بازه زمانی تعلیق، دارنده پروانه، صرفاً مجاز است خدمات موجود در - 14-3

دهندگان خدمات و  ارایهبه  حداکثر تا پایان مدت قرارداد در زمان ابالغ حکم تعلیق را
قرارداد جدید با  یا عقد قراردادارایه دهد و هرگونه تمدید  طرف قراردادنهایی مشترکین 

و توسعه  ها آنبه  ارایه شده یا افزایش در خدماتدهندگان خدمات و مشترکین نهایی  ارایه
 .ممنوع است موضوع پروانه شبکه

موجبات لغو، کاهش مدت اعتبار و یا عدم تمدید پروانه فراهم آید،  دلیل،صورتی که به هر در - 14-4
و نهایی توسط سازمان با مشترکین در مدت زمان مشخص شده  است موظف پروانه دارنده

 . کند حساب تسویهکنندگان خدمات طرف قرارداد خود  ارایه
صورتی که در زمان اتخاذ تصمیم براي لغو پروانه و یا انصراف دارنده پروانه موقعیت مدار در - 14-5

برداري دارنده پروانه باشد،  بهرهفرکانسی به نام جمهوري اسالمی ایران در اختیار و تحت 
جایگزینی موقعیت مدار فرکانس مذکور شرایط  تا دو سال براي مهیاشدنحداکثر است  الزم

در غیر این صورت . با ماهواره دیگر، از خارج نمودن ماهواره از مدار مذکور خودداري شود
  .دارنده پروانه موظف است نسبت به جبران کلیه خسارات وارده اقدام نماید

که دارنده پروانه با زمینی  دید نشود تمام تجهیزات بخششده یا تم ی که پروانه لغودرصورت - 14-6
پلمپ خواهد شد و واگذاري تجهیزات  ،در اختیار داشتهدر قلمرو فعالیت استناد به پروانه 

 مجاز است؛  یاد شده به شخص دیگر، صرفاً با موافقت سازمان
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  امنیت ملی: 15ماده 
که جزء الینفک پروانه  امنیتی پیوست موظف است بدون هرگونه ادعایی مفاد دارنده پروانه - 15-1

شود، براي این منظور کلیـه مـوارد مورد نیاز که به دارنده پروانه ابالغ می. است رعایت کند
  الزم االجرا  است؛

و اخذ تاییدیه مربوط از  الزامات پیوست امنیتی تامین به منوط پروانه دارنده فعالیت شروع - 15-2
 از هرمرحله در نیازها از قسمتی یا تمام تامین روند یلدل هر به که درصورتی وسازمان است 

د، دارنده پروانه تا زمان احیاي مجدد آنها موظف به توقف فعالیت درآن شو مختل فعالیت
 .موضوع یا محدوده فعالیت است

 
 

  زیستی مرتبط و محیط فرهنگی مالحظات :16ماده 
 يکه از سو را مرتبط یستیز یطو مح یمقررات و ضوابط فرهنگموظف است دارنده پروانه 

  .رعایت نمایدشود،  یابالغ م یربطمراجع ذ
 اضطراري ارتباطات و غیرعامل پدافند :17ماده 

شود الزامی رعایت مقتضیات پیوست پدافند غیرعامل که توسط سازمان به دارنده پروانه ابالغ می
 و انتظامی، اورژانس  اکز امدادي،مرمورد نیاز دارنده پروانه موظف است که ارتباطات اضطراري است و 

  .کند فراهم غیرمترقبه حوادث و بحران مواقع درامنیتی را 
 شبکهو امنیت  و مراکز عملیات الزامات محلی: 18ماده 

مدیریت فنی خدمات موضوع پروانه باید به اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت ایرانی حاضر در 
 امنیتمرکز  و 1شبکه دارنده پروانه باید مرکز عملیات حقوقی دارنده پروانه واگذار شود و شخص

  . خود ایجاد کند موضوع پروانه شبکهاختصاصی براي  2شبکه
 سایر مقررات: 19ماده 

 .واگذار کند دیگري حقوقیسازمان، به اشخاص  تاییدتواند پروانه را بدون نمیدارنده پروانه  - 19-1

                                                 
1 Network Operation Center (NOC) 
2 Security Operation Center (SOC) 
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- نامهها و آییندستورالعمل همچنین ت  قوانین ودارنده پروانه ملزم به انجام تعهدات و رعای - 19-2
 .باشدپروانه میموافقت اصولی و اعتبار  در تمام مدتسازمان   یابالغهاي  

دارنده پروانه متعهد خواهد بود تا پیش از اتمام سال قراردادي، حسابرس مستقل و بازرس  - 19-3
هاي مالی دارنده  ورتص. قانونی خود را با رعایت مقررات مربوط به سازمان معرفی نماید

پروانه باید حداکثر ظرف مدت چهار ماه از انقضاي سال مالی به تصویب مجمع عمومی 
 .صاحبان سهام برسد

که توسط از جمله مقرراتی مقررات قوانین و پروانه و   موافقت نامه هر گونه تغییر در مفاد - 19-4
دارنده شود، براي غ میرسد و توسط سازمان به دارنده پروانه ابالکمیسیون به تصویب می

 . االجرا استالزم پروانه
مصوبه نسبت به فراخوان دعوت از  ینابالغ ا یخسازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه از تار - 19-5

 . نمایدمی اقدام  یمخابرات ايماهواره اپراتورپروانه  دریافت متقاضیان
نسبت  قاضیدرخواست متکمیته موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت  - 19-6

 .به بررسی و اعالم نتیجه دال بر موافقت یا عدم موافقت با صدور موافقت اصولی اقدام کند
 .تفسیر مفاد این مصوبه، صرفاً با کمیسیون است - 19-7
 262جلسه شماره  3جایگزین مصوبه شماره تبصره تصویب و  12ماده و   19در این مصوبه  - 19-8

 .شود می 22/05/1396مورخ 
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اصولی جداول معیارهاي ارزیابی شایستگی متقاضیان موافقت - 1 شماره یوستپ  
 

 اصولی  گران داراي توانمندي مالی براي اخذ موافقتامتیاز حضور هر یک از کنش: 2جدول شماره 

  گر داراي توانمندي مالی کنش  ردیف

به  حداکثر امتیاز
ازاي هر یک از 

در  سهام داران
  هر ردیف

سقف امتیاز 
  هر ردیف

1  
  ها و شرکت هاي سرمایه گذار خارجیبانک 

  )استفاده از فاینانس خارجی، جذب خطوط اعتباري بانکها و سرمایه گذاري خارجی( 
15  20  

2  
  بانک ها و موسسات مالی و اعتباري و صندوق هاي سرمایه گذاري داخلی

  )4شماره  مطابق جدول(  
13  20  

  20  9  ) 5ول شماره مطابق جد( شرکت هاي تجاري و سرمایه گذاري داخلی   3
  

کنسرسیوم مشارکت داشته در  درصد 20به میزان که حداقل ، به شخص حقوقی اعطا می شود 2دول ج امتیازحداکثر : 1تبصره 
  .امتیاز کاهش می یابد خطی به میزان مشارکت کمتر به نسبت .باشد

  
  
  

 اصولی  ي اخذ موافقتگران داراي توانمندي فنی براامتیاز حضور هر یک از کنش: 3ل شماره جدو

  ايارتباطات ماهوارهگر داراي توانمندي فنی در زمینه کنش  ردیف

به حداکثر امتیاز 
ازاي هر یک از 

سهام داران در هر 
  ردیف

سقف 
امتیاز هر 
  ردیف

  20  15  )6مطابق جدول شماره (اي مخابراتی خارجی ماهواره اپراتور  1
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  SAP 6  13اهواره اي ارایه خدمات دسترسی م دارندگان پروانه  2

  MNO 5  9همراه گان پروانه ارایه خدمات تلفن  شرکت مخابرات ایران و دارنده  3

4  
هاي توانمند داخلی و خارجی در حوزه ساخت، پرتاب و یا خدمات سایر شرکت

 به تائید کمیته FCPاي و دارندگان پروانه ماهواره
3  8  

  

درصد در کنسرسیوم  10قی اعطا می شود، که حداقل به میزان به شخص حقو 3جدول حداکثر امتیاز : 2تبصره 
  .امتیاز کاهش می یابد خطی به میزان مشارکت کمتر به نسبت. مشارکت داشته باشد

  
  

اعتباري و صندوق هاي  لی وام بانک ها و موسسات مالی مربوط به حداقل توان :4شماره  جدول
 سرمایه گذاري

 دیفر

 شاخص

مقدار شاخص در 
سال آخرین 

 مالی

 15،000 )میلیارد ریال(سرمایه پایه نافذ  1

 10،000 )میلیارد ریال(مجموع درآمد مشاع و غیر مشاع  2

 100،000 )میلیارد ریال(مجموع دارایی ها  3

  )درصد(نسبت کفایت سرمایه  4
 

4% 
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  .باشد% 70حداکثر نسبت مجموع بدهی به دارایی باید : 3 تبصره
مجموع جریان هاي نقدي حاصل از عملیات در دوسال مالی اخیر، مطابق صورت هاي مالی حسابرسی شده، : 4تبصره 

  .مثبت باشد
صورت هاي مالی حسابرسی شده میان دوره اي جریان نقد حاصل از عملیات چنانچه در سال جاري مطابق با : 5تبصره 

  .مثبت باشد می در جریان نقدي لحاظ خواهد شد
 5و  4 جداول معادل ارزي و بین المللی در مورد بانک ها و شرکت هاي سرمایه گذار خارجی کمیته بر اساس: 6تبصره 

  .تصمیم گیري خواهد نمود
  

  اي مخابراتی خارجیی اپراتور ماهوارهامتیازده: 6 جدول شماره
  امتیاز براي   معیار   ردیف

  هر مورد
حداکثر 

  امتیاز
با حداکثر عمر کمتر از یک سوم عمر عملیاتی آن در مخابراتی ماهواره   1

  5  1  مدار، در زمان درخواست موافقت اصولی

  5  1  سالهاي ارایه خدمات توسط اپراتور ماهواره اي مخابراتی  2

که ر با حداقل عمر کمتر از یک سوم عمر عملیاتی در مدا مخابراتی رهماهوا  3
  5  1  باشد و جمهوري اسالمی ایراندهنده حداقل دو سوم از قلمرپوشش

 توان مالی شرکت هاي تجاري و سرمایه گذاري مربوط به حداقل :5شماره  جدول
مقدار شاخص در  شاخص ردیف

 آخرین سال مالی
 4،000 )میلیارد ریال(فروش / مجموع درآمد  1

 3،000 )میلیارد ریال(سرمایه ثبتی  2

 8،000 )میلیارد ریال(مجموع دارایی ها  3

 %30 )درصد(نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارائیها  4

  تاه مدت و بلندمدتنسبت مجموع دارائیهاي ثابت، سرمایه گذاریهاي کو 5
 )درصد(به مجموع دارائیها  

40% 
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  جریمه تخلفات و نقض تعهدات -  2 پیوست شماره
  جریمه  عنوان تخلف

ثبت نادرست  ،عدم ثبت
  زمینی ماهواره اطالعات ایستگاه

روز کاري از تاریخ ابالغ براي رفع تخلف  15تعیین مهلت حداکثر  اخطار با: مرحله اول
 ریال به ازاي هر ایستگاه؛ 100,000,000و اعمال جریمه به مبلغ 

ریـال بـه ازاي هـر     600,000,000پلمپ ایستگاه و اعمال جریمه به مبلغ  :مرحله دوم
  ایستگاه؛

زمینی   ایستگاه تداخل فرکانسی
اي ه بر روي ایستگاه ماهواره

هاي  زمینی یا سایر ایستگاه
  زمینی ماهواره

روز کاري از تاریخ ابالغ براي رفع تخلف  10اخطار با تعیین مهلت حداکثر : مرحله اول
 ریال به ازاي هر ایستگاه؛ 400,000,000و اعمال جریمه به مبلغ 

ریـال بـه ازاي هـر     600,000,000پلمپ ایستگاه و اعمال جریمه به مبلغ  :مرحله دوم
  یستگاه؛ا

ناشی / تداخل فرکانسی بر روي 
  از ماهواره

روز کـاري از تـاریخ ابـالغ بـراي رفـع       یکاخطار با تعیین مهلت حداکثر : مرحله اول
  ؛تشخیص سازمان بهمیلیارد ریال  50 میلیون ریال تا 500از  اعمال جریمهتخلف و 

روانه به تشـخیص  و لغو یا کاهش مدت اعتبار پ هاي مربوط پلمپ ایستگاه: مرحله دوم
  ؛سازمان

تخطی از مفاد مربوط به 
  داري مشارکت و سهام

کـاهش مـدت اعتبـار پروانـه بـه      لغو یـا  یا میلیارد ریال و  500اعمال جریمه تا سقف 
  ؛سازمانتشخیص 

تخلف در خصوص اقدام به 
  هاي ضد رقابتی انجام رویه

  یخ ابالغ براي رفع تخلف؛روز کاري از تار 5اخطار با تعیین مهلت حداکثر  :مرحله اول
و اعمـال جریمـه و    لغو یا کاهش مدت اعتبار پروانه به تشخیص سـازمان  :مرحله دوم

  ؛دهد مطالبه جبران خسارت تا حدي که قوانین و مقررات اجازه می

  پیوست امنیتیتخطی از مفاد 

خدمات موضوع تخلف و صدور اخطار بـا تعیـین مهلـت     ارایهابالغ توقف  :مرحله اول
  ؛فع تخلف اعالم شدهر

ي رفـع تخلـف در   عدم اقدام دارنده پروانه بـرا  درصورت(صدور اخطار دوم :مرحله دوم
و اعمال جریمه از پنج تا ده درصد مبلغ تسهیم درآمد ) اخطار اولمهلت تعیین شده در 
بـه تشـخیص    در هر روز به ازاي هرتخلف) هر کدام بیشتر باشد(یا کف تضمین شده 

  ؛سازمان
  ؛تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان :سوممرحله 
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نقص یا عدم ایفاي تعهدات 
  مالی

  ؛کمیسیون 21/02/93مورخ  187جلسه شماره  1اقدام در چارچوب مصوبه شماره 
  )هیئت وزیران 15/01/94ه مورخ 51753ن/154نامه شماره  موضوع تصویب(

  دسترسی غیرمجاز یا افشاي 
هاي  طالعات و دادهغیر مجاز ا

  مشترکین

  
اخطار با تعیین مهلت حداکثر یک روزه از تاریخ ابالغ براي رفـع تخلـف و   : مرحله اول

 یا کـف تضـمین شـده    سالیانه درصد مبلغ تسهیم درآمد پنجاهاعمال جریمه به میزان 
  ؛به ازاي هر تخلف) هر کدام بیشتر باشد( تسهیم درآمد

  
تکـرار تخلـف بـراي بـار دوم و      درصورتدت شش ماه تعلیق پروانه به م: مرحله دوم

کـدام   هـر (درصد مبلغ تسهیم درآمد یا کف تضمین شده  صداعمال جریمه به میزان 
 هر تخلف؛ به ازاي) بیشتر باشد
 نامه و لغو پروانـه پروانـه بـه تشـخیص     ضبط ضمانت کاهش مدت اعتبار،:مرحله سوم

  ؛تکرار تخلف بیش از سه بار درصورتسازمان 
  ؛است (SAP)اي دسترسی ماهوارهخدمات  ارایهپروانه  تابع قوانین و مقررات  فروشی قض تعهدات خردهن

  عدم رعایت سایر الزامات و
  تعهدات موضوع پروانه 

روز کاري از تاریخ ابالغ بـراي رفـع    15اخطار اول با تعیین مهلت حداکثر : مرحله اول
  تخلف؛

دام دارنده پروانه براي رفع تخلـف در مهلـت   عدم اق درصورت(اخطار دوم : مرحله دوم
و اعمال جریمه از یک تا پنج درصد مبلغ تسهیم درآمـد یـا   ) تعیین شده در اخطار اول

به ازاي هر روز و هر تخلـف از تـاریخ ابـالغ    ) هر کدام بیشتر باشد(کف تضمین شده 
بـه  (وم اخطار دوم تا زمان رفع تخلف حـداکثر تـا سـه مـاه از تـاریخ ابـالغ اخطـار د       

  ؛)تشخیص سازمان و حسب نوع تخلف
   .تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان: مرحله سوم

  


