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 13از  1کميسيون 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
  

باره اصول حاکم بر صدور پيشنهاد سازمان در  21/10/1393 مورخ 206 شماره جلسه در ارتباطات مقررات ميتنظ ونيسيکم
 را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد. (Fixed Communication Provider) یا پروانه ارتباطات ثابت

 

 ( FCPارتباطات ثابت ) ایجاد و بهره برداری از شبکه پروانه  اصول حاكم بر صدور                 

 

 مقدمه  

 های ارایهد پهن ثابت شامل پروانهبانانتقال داده و اینترنت ارتباطی، ارایه خدمات حوزه های پروانه لزوم ساماندهیبه  توجهبا 
( و عرضه کنندگان خدمات PSTN، ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت)(ISDPتوزیع کنندگان اینترنت) ،(PAPها )خدمات انتقال داده

های  ر توسعه خدمات در سراسر کشور، ارتقاء سطح فعاليت شرکت( و در راستای حذف وابستگی به فناوری، تسریع دISPاینترنت)
گذاری و اشتغال و نيز رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور و با توانمند، افزایش سرمایه

پيرو  21/10/1393مورخ  206ات در جلسه شماره ها، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطتوجه به اتمام دوره اعتبار برخی از این پروانه

ارتباطات  ارایه خدمات ، پيشنهاد سازمان در خصوص اصول حاکم بر صدور پروانه29/3/93مورخ  191جلسه شماره  1مصوبه شماره 
 یب کرد.را بررسی و به شرح ذیل تصو  ISDPو   PAP ،PSTNهای ثابت و شرایط دریافت پروانه برای متقاضيان دارای پروانه

 تعاریف -1

 اصطالحات و عبارات بکار برده شده، هریک دارای معانی زیر است:

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

 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كميسيون: -2-1

و بهره برداری  ( که به دارنده پروانه برای ایجادFixed Communication Provider (FCP)) ارتباطات ثابت پروانه پروانه: -3-1

 .شوداز شبکه موضوع پروانه و ارایه خدمات موضوع پروانه توسط سازمان اعطا می

 پروانه  یافتدر یمتقاض یشخص حقوق :متقاضي -4-1

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

( مجاز )غير از Servco) موضوع پروانه به ارایه دهندگان خدمات ارتباطیواگذاری ظرفيت شبکه عمده فروشي ظرفيت:  -6-1
 نمایندگان فروش( بر اساس قرارداد عمده فروشی مطابق با ضوابط و مقرراتی که به تصویب کميسيون خواهد رسيد. 

 برداری رسيده و دارای مشترک است.شود که به بهرهبه پورتی اطالق می: پورت دایری -7-1

 برداری و ارائه خدمات به مشترک است.به پورتی اطالق می شود که آماده بهرهپورت منصوبه:  -8-1

سيم که مشترک را به اولين نود شبکه در اختيار دارنده پروانه شامل انواع خطوط ارتباطی اعم از سيمی و بی :شبکه دسترسي -9-1
 . کندیم متصل
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 شبکه موضوع پروانه  -2

رسی و انتقال داده را بين که امکان دست افزار سخت افزار و نرم اعم از الزم تجهيزات و ارتباطی شبکه مخابراتی شامل خطوط
 سازد. دو یا چند نقطه ثابت جهت ارایه خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعاليت پروانه فراهم می

رخواست خود را به سازمان ارایه دتواند پروانه، میدارنده پروانه در صورت نياز به اخذ فرکانس برای ایجاد و توسعه شبکه موضوع  :1تبصره
ها و مقررات آیين نامه های مرتبط نسبت به استفاده از باند فرکانسی تخصيصی حسبو پس از اخذ موافقت سازمان و پرداخت هزینه

 مصوب کميسيون اقدام نماید.

های )انتقال و دسترسی( در چارچوب شبکه موضوع پروانه و در غير شبکهاندازی شبکه مستقل ارتباطی دارنده پروانه مجاز به راه :2تبصره
 ای خواهد بود. صورت غير ماهوارهزیرساخت مادر مخابراتی به

 خدمات موضوع پروانه  -3

ارایه هرگونه خدمت ارتباطی و انتقال داده بر بستر شبکه موضوع پروانه مستقل از فناوری از قبيل خدمات دسترسی به اینترنت 
های اختصاصی، پهنای باند اینترنت و انتقال و شبکه فروش و اطالعات و خدمات مبتنی بر آن؛ توزیع ملی شبکه به رسرعت، دسترسیپ

 ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده در چارچوب قوانين و مقررات جاری کشور.ارایه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده

ربط باشد، دارنده ذی در صورتی که ارایه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه مستلزم موافقت یا اخذ مجوز از مراجع حاکميتی :1تبصره
پروانه موظف به رعایت ضوابط و اخذ مجوزهای مربوطه است. ضمنًا دارنده پروانه موظف به رعایت مصوبات کميسيون در زمينه ارایه 

 خدمات محتوایی است .

 جابجایی با به این معناست که ،(Service Portabilityذیری خدمت)پترابردتواند ترابردپذیر باشد. خدمات موضوع پروانه می :2هتبصر

 .باشد پذیرامکان مشترک برای نظر مورد خدمات از رداریب بهره امکان مکانی از طریق نقاط مختلف شبکه موضوع پروانه،

 قلمرو جغرافيایي فعاليت  -4

 سراسر سرزمين جمهوری اسالمی ایران است. 

 پروانهمدت اعتبار  -5

 ( سال شمسی از تاریخ صدور می باشد.10مدت اعتبار پروانه ده )

 پروانهتمدید مدت اعتبار  -6

عدم تمایل به  ایخود را در خصوص تمایل  ميمدت اعتبار پروانه تصم انیقبل از پاشش ماه ( دارنده پروانه موظف است الف
 تغييرات اعمال ضمن سازمان باشد، نداشته وجود دیتمد یبرا یمنع که یصورت در به سازمان اعالم کند. یپروانه به صورت کتب دیتمد

 .کرد خواهد تمدید ساله( 5) پنج هایدوره برای  را پروانه ون،يسيکم مصوب

 باشد، نداشته وجود پروانه تمدید شرایط یا و نباشد پروانه تمدید به مایل پروانه دارنده پروانه اعتبار پایان در که صورتی در( ب
 و ماه دو حداقل مشتریان به پروانه موضوع خدمات ارایه تداوم تضمين جهت را الزم اقدامات سازمان هماهنگی با باید پروانه دارنده

 ظرفيت و امکانات کليه با شبکه است موظف پروانه دارنده صورت نیا در. آورد عمل به کند، یم نييتع سازمان که یزمان مدت به حداکثر
 وجود عدم صورت در. کند واگذار شد، خواهد مشخص سازمان توسط که حقوقی شخص به فقط کارشناسی قيمت به را شده ایجاد

 .شد خواهد اقدام کميسيون نظر اساس بر  متقاضی

 شرایط اعطای پروانه  -7

 پایان تا سهام آن ایرانی باشد و %(51)درصد پنجاه و یک حداقلو  رسيده ثبت به ایران در بوده، دولتی باید غير متقاضی -1-7
 کند. را حفظ حقوقی ماهيت این بایستینيز می پروانه  اعتبار مدت

 .باشد اطالعات ارتباطات و فناوری خدمات ارایه با مرتبط باید متقاضی اساسنامه فعاليت موضوع -2-7



 
 

 اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت                                                                                       
                                                                                                      

 
 

 
 

 

 13از  3کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 21/10/1393مورخ  206 شماره جلسه 2شماره  مصوبه

که متقاضی دریافت پروانه هستند، از تاریخ ابالغ این مصوبه تا سه  ISDPو  PSTN ،PAPهای تمامی دارندگان پروانه -3-7

( در کميسيون مهلت خواهند داشت تا .Servcoماه پس از تاریخ تصویب اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات ارتباطی)
رسمی و مکتوب  مطابق ضوابط و شرایط اعالمی در مصوبات کميسيون از جمله این مصوبه، برای دریافت پروانه، درخواست

 خود را به همراه مدارک و مستندات الزم به سازمان ارایه نمایند. صدور پروانه منوط به احراز شرائط می باشد.

سبت به تدوین پيشنهاد نماه از تاریخ تصویب اصول حاکم بر صدور پروانه،   سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک تبصره:

 ( اقدام نماید. .Servcoخدمات ارتباطی )اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه 
و یا  PAPیا  PSTNه پروانه باید متعلق به یک یا چند شرکت دارنده پروان درصد از سهام متقاضی 35حداقل به ميزان  -4-7

ISDP   .باشد 

( شرکت هایی قابل قبول است که در پایان  4-7درصدی )موضوع بند  35برای متقاضيان پروانه، سهامداری حداقل  -5-7

 ( حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد: 31/03/93) 1393رداد ماه خ

 اساسمگابيت بر ثانيه(پهنای باند اینترنت تهيه شده از تامين کنندگان مجاز بر  3100) STM1بيست حداقلالف( دارا بودن 
 قراردادهای منعقد شده با تامين کنندگان پهنای باند در چارچوب موافقت نامه های پهنای باند سازمان،

 با تایيد سازمان،   ADSLهزار )یکصدو پنجاه هزار( پورت دایری  150ب( دارا بودن حداقل

 هزار )چهل هزار( پورت دایری تلفن ثابت با تایيد سازمان. 40ج( دارا بودن حداقل 

 رساختیز شرکت به  باند یپهنااز جانب متقاضی برای دریافت  فوق خیتار از قبل ایشده ثبت یتقاضا که یصورت در :1ه تبصر
 "الف"عنوان پهنای باند موضوع جزء ، بهباشد نشده اجابتمذکور  شرکت توسطفنی،  به دليل عدم وجود امکانات کهارائه شده باشد

 .شودیم منظور یمتقاض یبرا 5-7بند 

قصد نمایند که در قالب تشکيل شرکت تجاری  ISDPو   PAP ،PSTNهای در صورتيکه تعدادی از دارندگان پروانه :2تبصره 
های فعال های این دارندگان پروانه) مجموع پورتواحدی نسبت به ارایه تقاضا برای دریافت پروانه اقدام نمایند، مجموع ظرفيت

ADSLمورد محاسبه قرار خواهد گرفت.  93عداد مشترکين فعال تلفن ثابت( در انتهای خرداد ماه ، پهنای باند خریداری شده و ت
ها، عنوان یک شخصيت حقوقی در مرجع ثبت شرکتها موظفند پس از ثبت گروه مشارکت مدنی )کنسرسيوم( بهاین شرکت

های فعلی را به به انضمام درخواست لغو پروانههای متعلق به اعضای مشارکت مدنی متقاضی  درخواست پروانه جدید و تمام پروانه
شوند. پس از اعالم سازمان در خصوص موافقت با اعطای پروانه های قبلی لغو میسازمان ارایه نمایند. با صدور پروانه جدید، پروانه

صورت د. در غير اینهای عضو موظفند ظرف مدت دوماه نسبت به تشکيل شرکت تجاری اقدام نماینبه گروه مشارکت مدنی، شرکت
 صورت یکطرفه ملغی خواهد شد.موافقت سازمان به

و با ارائه تعهد  ADSLهزار پورت دایرشده  هفتاد و پنج، با شرط دارا بودن حداقل تعداد PAPمتقاضيان دارای پروانه  :3تبصره  

 ADSLهزار پورت  150های دایرشده خود ظرف حداکثر یک سال از تاریخ صدور پروانه، به تعداد الزم برای افزایش تعداد پورت
هزار پورت در یک سال( و با سپردن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات بدون قيد و شرط  هفتاد و پنجدایر شده )تعهد افزایش حداکثر 

ميليارد یکصد و سی هزار پورت و حداکثر به ميزان  نجاهیک صد و پمتناسب با ميزان کسری تعداد پورت تا سقف مشخص شده 

این مصوبه، امکان دریافت پروانه را خواهند داشت. ضمانتنامه مذکور  11ریال نزد سازمان، عالوه بر مبلغ ضمانتامه مندرج در ماده 
یان سال اول به نسبت عدم انجام  تعهدات متناسب با انجام تمام یا بخشی از تعهد داده شده و با تایيد سازمان آزاد و مابقی آن در پا

 به نفع سازمان مطالبه وجه خواهد شد.
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هزار پورت تلفن ثابت دایرشده و با ارائه تعهد الزم  سی، با شرط دارا بودن حداقل تعداد PSTNمتقاضيان دارای پروانه  :4تبصره 
هزار  چهلبرای افزایش تعداد پورت تلفن ثابت دایرشده خود ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ صدور پروانه به تعداد حداقل 

تعهدات بدون قيد و شرط و با سپردن مبلغ ضمانتنامه حسن انجام  (سالهزار پورت در یک دهپورت دایر شده )تعهد افزایش حداکثر 

(ميليارد ریال نزد سازمان، 50پنجاه) هزار پورت و حداکثر به ميزان چهلمتناسب با ميزان کسری تعداد پورت تا سقف مشخص شده 

این مصوبه، امکان دریافت پروانه را خواهند داشت. ضمانتنامه مذکور متناسب با انجام تمام یا  11عالوه بر مبلغ مندرج در ماده 
شی از  تعهد  و با تایيد سازمان آزاد و مابقی آن در پایان سال اول به نسبت عدم انجام تعهدات به نفع سازمان مطالبه وجه  بخ

 خواهد شد.

شوند، باید حداکثر تا یک سال موفق به اخذ پروانه می 5-7بند  2متقاضيان دریافت پروانه که بواسطه جزء الف یا تبصره  :5تبصره 
هزار پورت تلفن ثابت  دایر شده باشند. در صورتيکه  دهدایر شده  یا  ADSLهزار پورت  سیر پروانه حداقل دارای از تاریخ صدو

ميليارد ریال بدون قيد و  (50پنجاه) در زمان صدور پروانه این شرایط موجود نباشد باید ضمانتنامه حسن انجام تعهدات  به مبلغ

ین مصوبه  به سازمان ارائه کند که متناسب با انجام تعهد این بخش، ضمانتنامه مربوطه ا 11شرط عالوه بر مبلغ مندرج در ماده 
آزاد خواهد شد. بدیهی است در صورتی که دارنده پروانه نتواند تعهد فوق الذکر را در موعد مقرر ایفا کند، به نسبت عدم انجام تعهد، 

 ع سازمان مطالبه وجه خواهد شد.بخش یا کل  ضمانتنامه حسن انجام تعهدات این تبصره به نف

های خود، ؛ صرفاً با استفاده از امتياز یکی از پروانهPSTNو  PAP ،ISDPهایهر شخصيت حقوقی دارنده پروانه : 6تبصره 
تشویقی های توانند در سياستشوند و صرفاً میهای متقاضی با صدور پروانه لغو میتواند متقاضی دریافت پروانه شود. سایر پروانهمی

 موثر واقع شوند. 25موضوع ماده 

، شرایط دریافت پروانه را متناسب با وضعيت بازار و نياز  سال از تاریخ صدور اولين پروانه سهتواند پس از کميسيون می -6-7
 کشور، مورد تجدید نظر قرار دهد.

دریافت آن با هيچيک از شرایط فوق که شرایط دریافت پروانه را نداشته یا مایل به  PSTNو  PAPهای دارندگان پروانه -7-7

( و بدون PSTNو  PAPهای موجود )توانند با شرایط اعالم شده در پروانهنباشند، می (های ذیل آنو تبصره 5-7 بند)
امکان توسعه، به فعاليت خود ادامه دهند و باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور اولين پروانه، شبکه خود را 

شود که عدم دریافت تقاضا از سوی دارندگان نسبت به تسویه حساب با مشترکين خود اقدام کنند. تاکيد میآوری و جمع

برای دریافت پروانه، به منزله پذیرش شرایط این بند تلقی شده و پس از آن مهلت  3-7های مذکور برابر مفاد بند پروانه

( برای دریافت پروانه پذیرفته نخواهد PSTNو  PAP) پروانه دارندگانهيچگونه تقاضایی از سوی این  3-7مقرر در بند
 شد.

 شرایط مشاركت و رقابت  

 هایشرکت دیگرهای متقاضی دریافت پروانه یا در در دیگر شرکت مستقيم غير یا و مستقيم بصورت نباید پروانه دارنده -1-8

 برای دریافت پروانه نيز رعایت شود. بایست در زمان ارایه تقاضااین اصل می .رکت داشته باشدمشاپروانه  دارای

هایی که خدمات موضوع این پروانه را ارائه در هيچ یک از دارندگان پروانههمزمان  دنتواننمیدارنده پروانه یا سهامداران آن  -2-8
ماه  از تاریخ صدور پروانه، دارنده  ۶، حداکثر ظرف مدت مشترک یسهامدار. در صورت وجود دنسهام داشته باشکنند می

 پروانه و سهامداران وی موظف هستند تا با هماهنگی سازمان  نسبت به واگذاری سهام خود اقدام کنند. 

 را خود سهام پروانه، مفاد و جاری کشور مقررات و قوانين رعایت با سازمان کتبی موافقت اخذ از پس تواندمی پروانه دارنده -3-8
 .کند عمومی عرضه بهادار، اوراق بازار بورس طریق از
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باید مطابق ضوابط مصوب  شود، بازار شناخته مسلط در اپراتور عنوان به سازمان سوی از در صورتی که دارنده پروانه -4-8
 کميسيون در این زمينه عمل نماید.

ف است ظرف مدت دو ماه از انجام شود. سازمان موظهرگونه نقل و انتقال سهام دارنده پروانه باید با استعالم از سازمان  -5-8
شود که شود. تاکيد مییمتاریخ استعالم، نظر خود را اعالم کند. عدم ارایه پاسخ ظرف مدت مذکور به منزله تایيد تلقی 

 نقل و انتقاالت در بورس مشمول این بند نبوده و تابع شرایط و ضوابط بورس است.  

 خدمات و توسعه و اجرای شبکه موضوع پروانه تعهدات ارایه -8

 تعهدات ارائه خدمات   -الف

ظرفيت شبکه موضوع از بخشی   دارنده پروانه باید، در صورت وجود تقاضا از سوی ارایه دهندگان خدمات ارتباطی مجاز، -1-9
رتباطی بگذارد. عمده فروشی قرارداد عمده فروشی ظرفيت در اختيار ارائه دهندگان مجاز خدمات ا را به صورت پروانه خود

 فروشی بر مبنای بخشیظرفيت باید به موجب قرارداد عمده فروشی ظرفيت بين دارنده پروانه و دریافت کننده خدمات عمده
ظرفيت شبکه دارنده پروانه باشد. در عين حال در مورد خدماتی که در مراکز مخابراتی یا سایر نودهای دسترسی  کل از

بایست با رعایت شاخص سرانه پهنای باند به ازای هر پورت، پهنای باند را بر روی گردد، دارنده پروانه میمشابه ارایه می
کننده خدمات عمده فروشی تحویل دهد. مقررات عمده فروشی از جمله چارچوب تعداد متناسب پورت دسترسی، به دریافت

 ده پروانه الزم االجرا خواهد بود.تعرفه و شرایط واگذاری توسط کميسيون مصوب شده و برای دارن
( مصوب کميسيون، تمهيداتی را فراهم  SLAدارنده پروانه باید با رعایت قوانين و مقررات کشور و توافقنامه سطح خدمات ) -2-9

  کند تا تمامی دارندگان پروانه امکان تبادل ترافيک داده با شبکه دارنده پروانه را داشته باشند. 

کيلو بيت بر  25د اینترنت به ازای هر پورت دایری در انتهای سال اول قراردادی حداقل به ميزان شاخص سرانه پهنای بان -3-9

شود. تعيين تعهدات در سال سوم و کيلو بيت بر ثانيه تعيين می 30ثانيه و در انتهای سال دوم قراردادی حداقل به ميزان 
 تصویب کميسيون بوده و به دارنده پروانه اعالم خواهد شد. ای کشور باهای توسعهپس از آن مطابق نياز  بازار و برنامه

شاخص سرانه پهنای باند اینترنت به ازای هر پورت دایری عبارت است از حاصل تقسيم کل پهنای باند بين الملل دارنده پروانه 
شود پهنای باند مصرفی تاکيد می)خریداری شده از شرکت ارتباطات زیرساخت و فراهم کنندگان مجاز( به کل تعداد پورتهای دایری. 

تواند با اینترنت  هر پورت دایری براساس قرارداد مشترکين و مطابق با مصوبات کميسيون سنجش و ارزیابی شده و دارنده پروانه نمی
را افزایش دهد.  استناد به این شاخص، پهنای باند اینترنت مشترکين را محدود کند یا نسبت اشتراک پهنای باند اینترنت ميان مشترکين

 الملل متناسب با تعداد کل مشترکان است.این شاخص صرفاً معياری برای الزام دارنده پروانه به تامين حداقلی از پهنای باند بين

 توسعه و اجرای شبکه موضوع پروانه تعهدات -ب

 ، شيراز کرج، ، اصفهان تبریز، مشهد، ، شهر تهران 8دارنده پروانه متعهد خواهند بود بخشی از شبکه دسترسی خود را در  -4-9
تامين کند. درصد تعهد تامين شبکه دسترسی برای دارنده پروانه از مقدار  ایران مخابرات شرکت از مستقلقم   و  اهواز 

آمده است. سقف  1سال ابتدایی پروانه در جدول شماره  5جدید توسط دارنده پروانه در طول  شده جادیاشبکه دسترسی 
 ر طول بقيه مدت اعتبار پروانه مطابق با  تعهدات سال پنجم خواهد بود.تعهدات د

 

 ایران مخابرات شركت از مستقل: تعهدات تامين شبکه دسترسي 1جدول 

 

 سال قراردادی

های تجمعي حداقل درصد تامين شبکه دسترسي به نسبت پورت

 ایجاد شده از سال اول قراردادی

1 5% 
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2 10% 

3 15% 

4 20% 

5 25% 

گذاری مشترک دارندگان پروانه، شبکه ایجاد شده تقسيم بر تعداد شرکای دارنده پروانه، در زمره تعهدات در صورت سرمایه تبصره:
 گيرد.دارنده پروانه قرار می

سال اول قراردادی، دارنده پروانه متعهد خواهد بود تا در همه شهرهای غير از مراکز استان، براساس جدول شماره  پنجدر  -5-9

 پورت دسترسی جدید پرسرعت با سيم دایر نماید. 2
 

 : تعهدات دایری پورت پر سرعت با سيم2جدول                                                     

 حداقل دایری پورت دسترسي پرسرعت با سيم سال قراردادی

 هزار پورت 20 1

 هزار پورت 23 2

 هزار پورت 26 3

 هزار پورت 30 4

 هزار پورت 35 5

های پورتپورتهای جدید دایری عالوه بر در ميان سهامداران دارنده پروانه، تعداد  PAPدر صورت حضور دارندگان پروانه  :1تبصره 
 پروانه، در مناطق مذکور مالک ایفای تعهد فوق خواهد بود.فعال در تاریخ صدور 

 شود.، در سال اول قراردادی محسوب می5-7عنوان بخشی از تعهدات مندرج در بند انجام تعهدات این بند به :2تبصره 

را در مناطقی  2 شمارهجدول خود در شده های تعهد ( از پورت%3) سه درصددارنده پروانه موظف است هر سال معادل  :3تبصره 
 صورت بهموضوع این تبصره انجام تعهدات  اندازی و نگهداری کند.شود، با هزینه خود نصب، راهکه توسط سازمان اعالم می

 از سال ششم به بعد تعهد سال پنجم مالک محاسبه خواهد بود. .است بالمانع پروانه دارندگان ریسا با همراه یاشتراک

 سایر تعهدات  -9

های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فيبر حفاظت پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکهرعایت دوره  -1-10
 نوری شرکت خدمات ارتباطی و الکترونيکی ایرانيان نت توسط دارنده پروانه ضروری است.

. نمایند معرفی سازمان به را رسمی خود حسابرسبود تا پيش از اتمام سال اول قراردادی،  دارنده پروانه متعهد خواهد -2-10
 سه تا حداکثر( شود می حاصل پروانه از استفاده با که درآمدهایی کليه)شامل  پروانه دارای شرکت هر ساليانه مالی حسابهای

 به تایيد حسابرس مزبور برسد.  بایستمی قراردادی سال هر اتمام از پس ماه
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های دایری تپور دتعدا که دهد توسعه را خودشبکه  نحوی به پروانه اعتبار مدت طول در بایستمی پروانه دارنده -3-10
ها پروانه را اخذ و در که بواسطه آن/ آن PSTNو  PAPهای های پروانه یا پروانهوی در هيچ زمان از مجموع تعداد پورت

  کاهش پيدا نکند. 5-9زمان دریافت پروانه اعالم کرده است بعالوه تعهدات بند 

ن پروانه و شرکت ها مابين دارندگاپروانه موظف به ایجاد سامانه الکترونيکی مشترک ثبت درخواستدارندگان  -4-10
 باشند. مخابرات ایران می

ها برای مامی درخواستاستفاده از شبکه دسترسی شرکت مخابرات ایران و یا سایر دارندگان پروانه، منوط به ثبت ت -5-10

باشد و امکان نظارت برخط به می  4-10 بند موضوعانژه و..  در سامانه الکترونيکی استفاده از هرگونه امکانات اعم از فضا، ر
 بایست برای سازمان فراهم شود.ها در تمامی مراکز مخابراتی سطح کشور میاین درخواست

ر های دارای پروانه با یکدیگر دهای دارای پروانه یا شرکتهر گونه عدم همکاری شرکت مخابرات ایران با شرکت -6-10
باید کتباً و به همراه مستندات به  کميسيونبرقراری اتصال متقابل، استفاده از امکانات پسيو یا اکتيو در چارچوب مصوبات 

شود دارندگان  سازمان گزارش شود. سازمان مراتب را بررسی و نتيجه را کتباً به دارنده پروانه اعالم خواهد کرد. تاکيد می
های توانند به دليل عدم همکاری یا تخلف یا قصور شرکت مخابرات ایران یا سایر شرکتنمیپروانه، خارج از این چارچوب 

 دارنده پروانه در خصوص موارد یاد شده نزد سازمان طرح شکایت کنند.

های ارائه خدمات، سطوح کيفيت سرویس و  پشتيبانی  را قبل از ارائه سرویس دارنده پروانه موظف است شاخص -7-10
 مان اعالم کند.تعيين و به ساز

ماهه بر روی درگاه  3های های ارائه شده را طی بازههای کيفيت سرویسدارنده پروانه موظف است وضعيت شاخص -8-10
 رسمی خود منتشر کند.

نمونه توافقنامه سطح خدمات و قراردادمشترکين به  نده پروانه موظف است پيش از ارایه سرویس نسبت به ارایهدار -9-10
 های مربوطه اقدام نماید.دیهسازمان و دریافت تأیي

 باشد.دارنده پروانه موظف به احراز هویت مشتریان و نظارت بر عملکرد شبکه فروش خود می -10-10

دارنده پروانه موظف است پيش از شروع فعاليت نسبت به معرفی درگاه رسمی خود به سازمان و اطالع رسانی به  -11-10
 کند.مشتریان با روش مناسب و بنا به نظر سازمان اقدام 

 هامبلغ حق امتياز صدور پروانه و ضمانت نامه -10

بایست ضمن ارائه درخواست کتبی مطابق متقاضيان دریافت پروانه در صورت دارا بودن شرایط مندرج در این مصوبه، می -1-11
های معتبر و سپردن نامهبا ضوابطی که توسط سازمان اعالم خواهد شد نسبت به پرداخت حق امتياز یا تامين ضمانت

 پروانه اقدام کنند. از صدور قبلحسن انجام تعهدات )مطابق با مفاد این مصوبه(  نامهضمانت

و مبلغ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات برای متقاضيان پروانه به ميزان  ریال ميليارد مبلغ حق امتياز به ميزان دویست  -2-11
 شود. تعيين می الیر ميليارد شانزده 

 باشد.امه بانکی قابل تمدید به دفعات  میحسن انجام تعهدات، ضمانت نامهضمانت: 1 تبصره

نامه انجام تعهدات ارائه خدمات و توسعه و اجرای شبکه موضوع پروانه نامه حسن انجام تعهدات در برگيرنده ضمانتضمانت :2تبصره

مد ساليانه خدمات موضوع پروانه )موضوع ماده (، ضمانتنامه پرداخت حق السهم حاصل از تسهيم درآ9)موضوع موارد مطرح در ماده 

 خواهد بود. 1(  و پوشش جرایم ناشی از تخلفات احتمالی مطابق با پيوست شماره  12
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حق امتياز را در زمان صدور پروانه پرداخت و مابقی را در سه قسط از زمان صدور  %(40)درصد چهلتواند متقاضی می  -3-11

 هاینامهبایست برابر مبلغ هر قسط، ضمانتبا نظر سازمان پرداخت کند. متقاضی می یقرارداداول  سالپروانه تا انتهای 

 نامه مربوطه آزاد خواهد شد. نزد سازمان تسليم کند که پس از پرداخت مبلغ هر قسط ضمانت معتبر

 مبلغ تسهيم درآمد  -12

يده است،  به عنوان مبلغ رس یرسم حسابرسدرصد از درآمد ناخالص ساليانه خود را که به تایيد  سهاست دارنده پروانه موظف 
 تسهيم درآمد در هر سال قراردادی با هماهنگی سازمان به حساب خزانه پرداخت کند.

 مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد و نحوه پرداخت آن  -13

مبلغ تسهيم درآمد تضمين  ی از مبلغ تسهيم درآمد را به عنوان حداقلدارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخش

 خواهد بود.  3دول شماره کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند. این مبلغ برای هر سال قراردادی به شرح ج

 ميليون  ریال(: 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 

 گذاری شماره  -14

خدمات موضوع  چارچوب در (Numberingگذاری )شماره هایظرفيت از استفاده برای نياز صورت در تواندمی پروانه دارنده
شده منوط به رعایت مقررات مربوطه و  داده تخصيص گذاریشماره ظرفيت از استفاده .کند ارائه سازمان به را خود تقاضای پروانه،

 خواهد بود. مصوب کميسيون هایتعرفه اساس هزینه آن بر پرداخت

 واگذاری فركانس برای ارائه خدمات دسترسي -15

پروانه در صورت احراز شرایط  مصوب کميسيون،  امکان استفاده از طيف فرکانسی برای ارایه خدمات دسترسی  دارندگان
ای از دارندگان پروانه، اولویت شود  به دليل محدودیت منابع فرکانسی، برای مجموعه( را دارا خواهند بود. تاکيد میLTEباندپهن ثابت )

برداری از فرکانس برای ارتباطات باندپهن ثابت در بخش دسترسی مستلزم پرداخت شود. بهرهبرای تخصيص فرکانس در نظر گرفته می

  .بود مطابق مصوبات کميسيون خواهد مربوطه و تعهدات شرایط رعایت هزینه و
برداری از فرکانس و معيارهای شایستگی  ارزیابی ، سازوکار مناسب بهرهسه ماه پس از صدور اولين پروانه سازمان حداکثر طی

 کند.جداگانه استفاده از این طيف فرکانسی را تدوین  و پس از تصویب کميسيون ابالغ و اجرا میمجوزاز ميان دارندگان پروانه و صدور 

 از شبکه سایر دارندگان پروانه ها برداری اتصال متقابل و  بهره  -16

 پروانه موضوع شبکه به را پروانه دارای سيار یا ثابت مخابراتی هایشبکه به کليه متقابل اتصال اجازه پروانه باید دارنده -1-16
های مربوطه بر اساس توافق طرفين تعيين خواهد شد. در صورت عدم توافق، درصدهای زیر نسبت به تعرفه بدهد. هزینه

 سازمان عمل خواهد شد.سال مالک عمل خواهد بود و پس از آن براساس نظر  2های پایه 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 امکان اتصال و استفاده از شبکه باید دارنده پروانه -2-16
 فراهم سازد. نحوه استفاده و اتصال می بایست مطابق ضوابط اعالم شده توسط سازمان باشد. 
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 الزامی زمان صدور پروانه از سال پنج تا سيمی دسترسی بخش امکانات پسيو سایر و حوضچه داکت، گذاشتن اختيار در تبصره:
 .نيست

ال )رانژه و درانژه(، فضا، برقراری و قطع  اتص از اعم ایران مخابرات شرکتاستفاده از کليه امکانات شبکه دسترسی  -3-16
ران و... و نيز تعرفه آنها کولينگ، برق، و اتصال شبکه انتقال تامين شده توسط دارنده پروانه به شبکه شرکت مخابرات ای

 تابع ضوابط و مقررات مصوب کميسيون بوده و دارنده پروانه موظف به رعایت آن می باشد.

  نظارت  -17

توسط سازمان انجام می گيرد و دارنده پروانه موظف است نسبت به ایجاد دسترسی  اپراتورنظارت بر انجام تعهدات  -1-17
های هوشمند نظارتی و داشبورد مدیریتی بر اساس شاخصها و استاندارهای اعالمی برخط برای سازمان و اتصال به شبکه

افزاری و ارتباطی الزم برای دسترسی  بر خط و غير بر خط زاری و نرمافسازمان  اقدام نموده و کليه امکانات سخت
الکترونيکی به تجهيزات، پرونده و داده های الکترونيکی مربوط به انجام وظایف نظارت و بازرسی الکترونيکی از راه دور را 

 برای سازمان فراهم آورد.

هایی که در آن اعم از ورود به محلها و ساختمانی نظارت از راه نزدیک، هایازمنديندارنده پروانه موظف است  -2-17
شود را  برای سازمان فراهم تجهيزات شبکه دارنده پروانه و یا اسناد مربوط به شبکه موضوع پروانه در آن نگهداری می

 آورد.

نياز در دارنده پروانه موظف است کليه تجهيزاتی که برای ارائه خدمات موضوع پروانه و برپاسازی ارتباطات مورد  -3-17
 و یا در آینده بکار خواهند گرفت را به سيستمهای استاندارد مدیریت شبکه مجهز کند های مختلف شبکه بکار گرفتهالیه

بندی اعالم ای از عملکرد خود را مطابق چارچوب و زماندارنده پروانه موظف است طبق نظر سازمان گزارشات دوره -4-17
های منصوبه و دایری، پهنای باند دریافت بایست شامل تعداد پورتش حداقل میشده از سوی سازمان ارایه کند. این گزار

( و تعهدات توسعه و QoS/Eهای کيفيت سرویس )کنندگان مجاز و شاخصشده از شرکت ارتباطات زیرساخت و تامين
 های مورد نياز عندالزوم توسط سازمان اعالم خواهد شد.اجرا باشد. سایر شاخص

ها وظف است اطالعات مربوط به مشترکين، وضعيت خدمات ارائه شده، وضعيت رسيدگی به درخواستدارنده پروانه م -5-17
های استاندارد صدور صورتحساب و شکایات، اطالعات مالی، صورتحساب و سایر اطالعات مربوطه را با استفاده از سيستم

 هداری کند.و امور مشترکين به صورت متمرکز با رعایت قوانين و مقررات پردازش و نگ

گيری کيفيت سرویس را با قابليت ثبت نتایج های اندازهدارنده پروانه موظف است همزمان با ارائه سرویس، سامانه -6-17
 و ارائه کد پيگيری برای مشتریان در درگاه رسمی خود ایجاد و دسترسی برخط سازمان به این سامانه را فراهم کند.

   پروانه و لغو اعتبار مدت تعليق ،كاهش  -18

 :کند اقدام پروانه لغو یا  و اعتبار مدت تعليق،کاهش به نسبت صالحدید، حسب تواند می سازمان ذیل موارد در  -18-1

 پروانه دارنده حقوقی شخصيت انحالل .1

 مقررات و ضوابط از خارج المللبين ترافيک تبادل .2

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

رقابتی، عدم ایفای تعهدات توسعه شبکه، عدم رعایت مصوبات کميسيون به صورتی که در پيوست نقض تعهدات  .4

 اعالم شده است. 1شماره 

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

 و پدافند غير عامل. مفاد  امنيت ملی و امور دفاعی مربوط به تامين
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 به تشخيص سازمان. 1پيوست  در مندرج تخلفات از یک هر استمرار .6

ضوع پروانه غو پروانه شده، باید با هماهنگی سازمان اقدامات الزم را جهت تضمين تداوم ارایه خدمات مولشخص حقوقی   -18-2
آورد. در این صورت دارنده  زمان تعيين می کند، به عملبه دریافت کنندگان خدمات  حداقل دو ماه و حداکثر به مدت زمانی که سا

ی که توسط سازمان پروانه موظف است شبکه با کليه امکانات و ظرفيت ایجاد شده را به قيمت کارشناسی فقط به شخص حقوق
 مشخص خواهد شد، واگذار کند. در صورت عدم وجود متقاضی  بر اساس نظر کميسيون اقدام خواهد شد.

ف به ارایه خدمات به مشترکين خود بوده و انعقاد هرگونه قرارداد جدید ده پروانه در مدت تعليق پروانه، صرفاً موظدارن -18-3
 برای ارایه خدمات موضوع پروانه در مدت تعليق ممنوع است.

 تعهدات تخلفات و جریمه های نقض  -19

سازمان دارنده پروانه را مطابق با مفاد  پروانه و یا نقض مقررات مصوب کميسيون،  در مندرج ایفای تعهدات عدم صورت در

 جریمه خواهد کرد. 1پيوست 

 امنيت ملي  -20

دارنده پروانه باید برای رعایت مقتضيات امنيت ملی و اعمال اختيارات دستگاههای قضایی و امنيتی، کليه تدابير را   -1-20
شود، این منظور کليـه مـوارد مورد نياز مراجع فوق الذکر که به دارنده پروانه ابالغ می اتخاد و تسهيالت الزم را ایجاد کند. به

 بدون هرگونه ادعایی توسط دارنده پروانه الزم االجرا  است. 

 می       خصوص دراین مذکور وزارت تائيدیه اخذ و اطالعات وزارت نيازهای تامين به منوط پروانه دارنده فعاليت شروع -2-20
د، دارنده پروانه تا زمان شو مختل فعاليت از هرمرحله در نيازها از قسمتی یا تمام تامين روند هردليل به که درصورتی و باشد

 احيای مجدد آنها موظف به توقف فعاليت درآن موضوع یا محدوده فعاليت است. 

 امور دفاعي و پدافند غيرعامل  -21

مراجع ذیربط اعالم و توسط سازمان به دارنده پروانه ابالغ می شود الزامی رعایت مقتضيات دفاعی و پدافند غيرعامل که توسط 
 بوده و دارنده پروانه موظف است کليه تدابيرالزم را جهت پياده سازی آنها فراهم آورد.

 مالحظات فرهنگي -22

 وع پروانه  الزاميست.رعایت مقررات و ضوابط فرهنگی که توسط سازمان به دارنده پروانه ابالغ می شود در ارائه خدمات موض

 يمحل الزامات -23

 دارنده شرکت در حاضر یرانیا تيتابع با یحقوق ای یقيحق اشخاص به دیبا پروانه موضوع خدمات یبانيپشت و یفن تیریمد
 .شود واگذار پروانه

 سایر مقررات  -24

شرایط رقابت، حقوق قانونی در زمينه بازار،  وظایف انجام منظور به کميسيون توسط که جدید مقررات هرگونه -1-24

 .است االجراء الزم پروانه دارنده رسد،برای می تصویب به مشترکين، تعرفه و سایر موارد

 تفسير مصوبات کميسيون و مفاد پروانه اعطایی موضوع این اصول حاکم، صرفاً با کميسيون خواهد بود. -2-24

 ه اقدام کند.سازمان می تواند بر اساس شرایط و ضوابط این مصوبه نسبت به صدور پروان -3-24

 

 

 FCPدر پروانه   PSTNو  PAP ،ISDP ،ISP  ،VOIPهای های تشویقي برای تجميع پروانهسياست  -25
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های پروانه بایست با ثبت سند رسمی، کليه امتيازات و حقوق بهره برداری از مندی از تخفيف حق امتياز پروانه میمتقاضی بهره  
PAP ،ISDP ،ISP ،VoIP و PSTN را  به سازمان ارایه کند. تاکيد  را جهت دریافت تخفيف دریافت کرده و مدارک مثبته آن

،  نمی تواند برای استفاده از تخفيف مورد استفاده قرار 5-7های استفاده شده برای برآورده کردن شرایط بند شود پروانه یا پروانهمی
 گيرد.

هایی که بر اساس عالوه بر پروانه یا پروانه PSTNو  PAP  ،ISP  ،VoIP  ،ISDPدر قبال ارائه هر پروانه   -1-25

( برای متقاضی احراز شده است، مطابق جدول زیر امتيازدهی شده )امتياز کل برابر امتياز 5-7آنها شرایط صدور پروانه )بند 
شوند و برای مجموع امتيازات یثابت بعالوه امتياز متغير خواهد بود( و به ترتيب امتيازات کسب شده از باالترین امتياز مرتب م

شود و به ازای هر ها امتياز کسب شده منظور میامتياز منظور و برای بقيه پروانه 30پروانه اول )باالترین امتيازها( سقف  31
 شود.  یک امتياز یک درصد کاهش حق امتياز در نظر گرفته می

 ازيحق امت كاهش يمتقاض یشده از سو یهارا یهاپروانه ازيامت

 ارائه پروانه عنوان فیرد

 شده

 از حاصلثابت  ازيامت

 شده ارائه پروانهیک 

 پروانهیک  از حاصل ريمتغ ازيامت

 شده ارائه

یک  از حاصل  ازيامت سقف

 شده ارائه پروانه
1 PAP 10 خرداد 31 در یریدا پورت 7000 هر 

 متيازا( 1) کی  1393

25 

2 PSTN 5  خرداد  31شماره دایری در  5000هر

 ( امتياز1)یک  1393

15 

3 ISP 0.2  مگا بيت بر ثانيه پهنای باند در  100هر

 امتياز (1)یک  1393خرداد  31

5 

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

 (امتياز1)یک 1393خرداد  31

15 

5 VoIP 0.6 هر یک ميليون دقيقه ترافيک  ماه 

بر اساس اعالم شركت  1393خرداد 

 ( امتياز1)یک ارتباطات زیرساخت 

4 

شود، حق  100محدودیتی برای اعمال تخفيف در حق امتياز وجود ندارد و در صورتی که امتياز متقاضی برابر یا بيشتر از  -2-25
 شود. امتيازی از وی دریافت نمی
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 1پيوست شماره 

 جریمه تخلفات و نقض تعهدات

 جریمه عنوان تخلف

 

 

 

 

نقض تعهدات توسعه  -1

 خدمات

 (:1-9در مورد عدم ایفای تعهدات واگذاری خدمات عمده فروشی ظرفيت )موضوع ماده  -1

 ماه از  تاریخ اخطاریه.  صدور اخطاریه کتبی برای جبران تخلف ظرف مدت یک مرحله اول: -

 ميليارد ریال در هر سال برای دارنده پروانه   (20بيست)بنا به تشخيص سازمان جریمه تا سقف  مرحله دوم: -

                (3-9و  2-9های توسعه خدمات )موضوع مواد در مورد سایر تعهدات شاخص -2

 ماه از  تاریخ اخطاریه. مرحله اول: صدور اخطاریه کتبی برای جبران تخلف ظرف مدت یک -

ميليارد ریال  (10ده)بنا به تشخيص سازمان جریمه تا سقف نه در هر یک از موارد به طور جداگامرحله دوم:  -
 در هر سال برای دارنده پروانه

 

نقض یا عدم ایفای  -2

 تعهدات توسعه شبکه

 صدور اخطاریه کتبی برای جبران تخلف ظرف مدت دوماه از تاریخ اخطاریه.  مرحله اول: -

صدور اخطاریه کتبی دوم برای جبران تخلف ظرف مدت یکماه از تاریخ اخطاریه و پرداخت  مرحله دوم: -
روزانه مبلغ یک ميليون ریال به ازای هر یک درصد نقض تعهد در هر روز و پس از پایان زمان مهلت تعيين شده 

 در اخطاریه دوم تا زمان رفع تخلف مربوط.

 

 

نقض تعهدات -3

 سهامداری و رقابت

 صورت نقض تعهدات مرتبط با سهامداری:در  -1

ميليارد  (20بيست)اخطار کتبی از سوی سازمان برای رفع تخلف ظرف مدت یکماه و پرداخت جریمه تا سقف  -
 ریال با تشخيص سازمان

 های ضد رقابتی :انجام فعاليت -2

دارندگان پروانه جریمه دهد برای در هر مورد بنا به تشخيص سازمان تا حدی که قوانين و مقررات اجازه می -
 تعيين خواهد شد.

  

نقض مقررات و  -4

 مصوبات كميسيون

 

روز کاری پس از تاریخ وصول ابالغيه فرصت دارد تا  25از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداکثر  -1
موضوع ظرف نسبت به ارائه توضيحات اقدام نموده و در صورتيکه توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و 

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

 باشد. می ریال ميليارد (10ده) ميزان به در هر سال، تخلف عنوان این از ناشی جریمه سقف حداکثر -2

 

 

 

 

 تيفيك تعهدات نقض -5

 خدمات

شده در هر شهر توسط سازمان ارزیابی انجام و نتيجه به دارنده های تعریف هر شش ماه یکبار شاخص -1
هایی که به حد نصاب شود. دارنده پروانه فرصت دارد تا ارزیابی بعدی نسبت به ارتقاء شاخصپروانه اعالم می

 نرسيده اند اقدام کند. در غير اینصورت مشمول جریمه به شرح زیر خواهد شد.

ر داده شده با کيفيت و پشتيبانی خدمات ارائه شده بر اساس ارزیابی در صورت مغایرت اطالعات انتشا -

 ریال (000/000/500پانصد ميليون )های سازمان اپراتور به ازای هر مورد به مبلغ 

کميسيون و یا مصوبات بعدی مرتبط،  177در صورت عدم رعایت شاخصهای کيفی مندرج در مصوبه  -
 در هر شاخص روزانه ده ميليون ریال  دارنده پروانه به ازای هر روز انحراف 

باشد و می ریال ميليارد (10ده) ميزان به در هر سال، تخلف عنوان این از ناشی جریمه سقف حداکثر -2

 شود.ميليارد تعيين می پنجماه به ميزان  6سقف جریمه در هر 



 
 

 اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت                                                                                       
                                                                                                      

 
 

 
 

 

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

 

 

 تعرفه تعهدات نقض -6

 خدمات هیارا

ول ابالغيه فرصت دارد تا روز کاری پس از تاریخ وص 15پروانه حداکثر از زمان اخطار سازمان، دارنده  -1
گرفت، دارنده پروانه نسبت به ارائه توضيحات اقدام نموده و در صورتيکه توضيحات مورد قبول سازمان قرار ن

ری مشمول اعمال روز کا 10عالوه بر استرداد مبالغ اضافی به مشترکين، در صورت عدم اصالح تعرفه ظرف 
 ریمه که بر اساس نظر سازمان تعيين می شود، خواهد شد.ج

 باشد.می ریال لياردمي (10ده ) ميزان به در هر سال، تخلف عنوان این از ناشی جریمه سقف حداکثر -2

 

 

 نقض تعهدات نظارت -7

دارد تا روز کاری پس از تاریخ وصول ابالغيه فرصت  30از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداکثر  -1
نسبت به ارائه توضيحات  اقدام نموده و در صورتيکه توضيحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف 

روز کاری اصالح نشد مشمول اعمال جریمه معادل پانصد ميليون ریال به ازای هر سه ماه خواهد 20مدت 
 شد.

 باشد.ریال می ميليارد (10ده ) ميزان به در هر سال، تخلف عنوان این از ناشی جریمه سقف حداکثر -2

 

 

تعهدات  ریسانقض  -8

 مندرج در موافقتنامه 

روز کاری پس از تاریخ وصول ابالغيه فرصت دارد تا  15از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداکثر  -1
نگرفت و موضوع ظرف نسبت به ارائه توضيحات  اقدام نموده و در صورتيکه توضيحات مورد قبول سازمان قرار 

 روز کاری اصالح نشد مشمول اعمال جریمه بر اساس مورد موضوع و نظر سازمان خواهد شد. 10مدت 

 باشد.می ریال ميليارد (10ده) ميزان به در هر سال، تخلف عنوان این از ناشی جریمه سقف حداکثر -2

ميليارد )پنجاه ميليارد ( ریال تعيين  50.000.000.000هر سال به ميزان در  8و  7، 6، ،5، 4های های مشخص شده ردیفسقف مجموع  جریمه

 شود.مي
 
 

 


