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  6از  1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه  1396/ 11/04 مورخ 258شماره  جلسه مصوبه

ی ه  عا       
  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات
  11/04/1396مورخ  258شماره جلسه  مصوبه

  

پیرو تحقق اهداف مورد نظر و  يدر راستا 11/04/1396 مورخ 258 شماره هلسدر ج ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون  
براي توسعه دسترسی  جدید يگذارشده براي جذب سرمایهو با توجه به توافقات انجام 16/05/1395مورخ  240مصوبه جلسه شماره 

کمیسیون تنظیم  18/10/1390مورخ  130جلسه شماره  غییر و اصالح برخی از مفاد مصوبهپیشنهاد سازمان درخصوص تفیبر نوري، 
برداري از شبکه انتقال داده نوري و دسترسی کاربران با استفاده از صول حاکم بر پروانه ایجاد و بهرها"مقررات ارتباطات با موضوع 

  .کرد را به شرح زیر تصویب "فیبرنوري
  

  :شودبه شرح زیر اصالح می 1ماده  2-1بند  2تبصره  - 1ماده 
دارنده پروانه  انتهایی، کاربران%) 75( درصد پنج و هفتاد براي حداکثر و کیلومتر )2(دو  از کمتر فواصل در دسترسی، شبکه در

   .بود خواهد کمیسیون تصمیم به منوط خاص موارد سایر در و کند استفاده نیز ترکیبی یا و فیبر غیر هايتواند از فناوريمی
  :شودبه شرح زیر اصالح می 2ماده  1-2بند  1تبصره  - 2ماده 

 FTTB1,(ظرفیت دسترسی انتهایی از  %)20( بیست درصد حفاظت، حداقل دارنده پروانه مکلف است پس از پایان دوره
FTTO2, FTTH3 (هاي هاي مربوط را حسب تعرفهکنندگان خدمات داراي پروانه قرار داده و هزینهخود را در اختیار سایر ارائه

  . کنندگان خدمات دریافت کندمصوب کمیسیون از کاربران نهایی و یا ارائه
  :شودبه شرح زیر اصالح می "مدت اعتبار پروانه"با موضوع  5 ماده -3ماده 

  .است یسال شمس) 15( پانزده از زمان صدور پروانه به مدت اعتبار پروانه مدت
  :شودبه شرح زیر اصالح می "تمدید مدت اعتبار"با موضوع  6ماده  - 4ماده 

 را پروانه کمیسیون، در تصویب از پس پروانه مفاد در تغییرات اعمال ضمن پروانه دارنده درخواست بر بنا تواندسازمان می
   .کند تمدید ساله) 5( پنچ دوره دو براي

  :شودافزوده می 6زیر به ماده  تبصره -5ماده 
  . تغییرات شامل افزایش تعهدات اجرا و توسعه و تعهدات مالی نخواهد بود :تبصره

 :شودصورت زیر اصالح میبه  "دوره حفاظت"با موضوع  8ماده  - 6ماده 

ی دسترس یجادا براي صرفاًحفاظت پروانه  دورههاي فنی، اداري ایجاد شبکه موضوع پروانه، ینهمبا توجه به محدودیت ز -6-1
 درفقط  و (FTTH) ی نوري تا خانهدسترس یجادا و (FTTO) ی نوري تا دفتر کاردسترس یجادا، (FTTB) نوري تا ساختمان

   .خواهد بود ،15/05/1400 تاریخ تاکرج، قم و اهواز  یز،اصفهان، تبر یراز،تهران، مشهد، ش شهرهاي
این ماده و تا تاریخ  1-6شهر ذکر شده در بند  8در  (FCP٤)برداري از شبکه ارتباطات ثابت دارندگان پروانه ایجاد و بهره -6-2

این ماده، مجاز به ایجاد دسترسی نوري تا کابینت محلی  3-6، صرفاً با رعایت حق تقدم دارنده پروانه موضوع بند 15/05/1400

                                                             
1 Fiber To The Building 
2 Fiber To The Office 
3 Fiber To The Home 
4  Fixed Communication Provider 
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)FTTC(تاکید می شود درخواست ایجاد دسترسی نوري از شرکت مخابرات ایران تا کابینت محلی . باشندمی )٥FTTC( 
  .مشمول این بند نیست

مقررات به شرح براي دوره حفاظت  )FTTC(دارنده پروانه در ایجاد دسترسی نوري تا کابینت محلی حق تقدم  رعایت -6-3
  :است یرز

هاي زمانی شش ماهه  ، در بازه(FCP)برداري از شبکه ارتباطات ثابت دارندگان پروانه ایجاد و بهره -6-3-1
دارنده پروانه ظرف . را در اختیار دارنده پروانه قرار خواهند داد )FTTC(هاي ایجاد دسترسی نوري تا کابینت محلی درخواست

شده هاي دریافتروز تقویمی از زمان دریافت درخواست، پاسخ خود مبنی بر اجرا یا عدم اجراي درخواست )30( سی مدت حداکثر
  .داردرا اعالم می

هاي دارندگان پروانه بایست نسبت به پذیرش درخواستدارنده پروانه می ،غ الحاقیه توسط سازمانابالاز تاریخ  -6-3-2
اقدام نماید و  )FTTC(درخصوص دسترسی نوري تا کابینت محلی  (FCP)برداري از شبکه ارتباطات ثابت ایجاد و بهره

از شبکه  برداريبهره و ایجاد پروانه دارندگان وپروانه  دارنده بین يقرارداد خدمات مورد پذیرش قرار گرفته، ارائه جهت
 تعهدات وقرارداد  ياجرا جهت طرفینو  شدهمنعقد  متعلقه، هايجریمه و مالی تعهدات لحاظ با (FCP)ارتباطات ثابت 

  .ماه خواهد بود )6( شش قرارداد این يحداکثر مدت اجرا. شدخواهند  متعهدملزم و 
این ماده پاسخی ارائه نداده و یا پاسخ منفی ارائه نماید  1-3-6مقرر در بند  در مدت زماندارنده پروانه  چنانچه -6-3-3
 شبکهاز  برداريبهره و ایجاد موضوع قرارداد منعقد شده با دارندگان پروانهخدمات  شده نتواند در مدت زمان متعهد یا و

پس از ارائه  (FCP)ارتباطات ثابت  شبکهاز  برداريبهره و ایجاد وانهپر دارندگان نماید، اجرا را (FCP)ارتباطات ثابت 
محل را در  )FTTC( محلی کابینت تا نوري دسترسی راساخواهند بود تا  مدارك و مستندات به سازمان، مجاز

 .ینداجرا نما نشده،اجابت هايدرخواست
 (Last Mile) ییانتها یدسترس براي (FCP)از شبکه ارتباطات ثابت  برداريبهره و ایجادپروانه  دارندگان -6-3-4
و  دارنده پروانهو  یرانصرفاً مجاز به استفاده از امکانات شرکت مخابرات ا یم،س یقاز طر ین وو مشترک ينور ینتکاب ینب
  .باشند می سیمبی هايفناورياز  استفاده یا
از  ابالغ الحاقیه توسط سازماناز  تا پیش بایستی، تقاضاها اجراي و پذیرش جهت يو زمانبند قرارداد چارچوب -6-3-5

  .برسد و به تایید سازمانارائه سوي دارنده پروانه 
  . شرکت مخابرات ایران مشمول دوره حفاظت و رعایت حق تقدم موضوع این مصوبه نیست -6-4
 یتملزم به رعا ابالغ الحاقیه توسط سازمان،از تاریخ  (FCP)از شبکه ارتباطات ثابت  برداريبهره و ایجاد پروانه دارندگان -6-5

  .باشندیم مصوبه  ینمفاد ا
ابالغ الحاقیه توسط از تاریخ پس ماه  یکحداکثر  (FCP)از شبکه ارتباطات ثابت  برداريبهره و ایجاد پروانه دارندگان -6-6

براي ایجاد  یربطذ پروانه یتو تحت مالک شدهایجاد فیبرنوريارتباطات  هايماتریس و جداول تا خواهند داشت فرصت ،سازمان
 هايماتریس و جداول. نمایند اظهار سازمان به را 1-6شهر موضوع بند  )8( هشتدر ) FTTC(دسترسی نوري تا کابینت محلی 

 از برداريبهره و ایجاد پروانه دارندگان مجاز یبرنوريسازمان به عنوان ارتباطات ف ییدمورد تا و شدهاظهار فیبرنوريارتباطات 
  .شد خواهد محسوب پروانه دارنده حفاظت دوره در (FCP) ثابت ارتباطات شبکه

  :شودبه شرح زیر اصالح می 1-10بند  - 7ماده  
 1-6موضوع بند  شهر )8( هشت تفکیک به و ذیل جدول شرح به شده مشخص پورت تعدادپروانه موظف است  دارنده  -

 :باشد، نصب کند يکه آماده بهره بردار نحوي به را )1(شماره  یوستشرح جدول پبه این مصوبه و 

                                                             
5  Fiber To The Curb 
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  :شودشرح زیر افزوده می به 1- 10بند زیر به  هايتبصره -8ماده 
تاریخ شروع تعهدات اجرا و مصوبه،  یندارنده پروانه در ا يبرا یدتوجه به مشخص شدن تعهدات اجرا و توسعه جد با: تبصره

  . خواهد بود 15/05/1396توسعه تغییر یافته موافقت نامه پروانه اعطایی، 

  :شودبه شرح زیر اصالح می 3- 10بند  -9ماده 
سازمان  15/05/1404در تاریخ  ؛پورت باشد) 1،500،000(حداقل دایري باید یک میلیون و پانصد هزار  15/05/1406در تاریخ  -

 .مشخص خواهد کرد 15/05/1406از هاي بعد وضعیت دایري را بررسی و تعهدات دایري را براي سال

 .شودحذف می 1-11بند  1تبصره  - 10ماده 

  :شودح زیر اصالح میبه شر 1- 11بند  2تبصره  - 11ماده 
و  یکصدسالیانه از سال یازدهم تا سال پانزدهم قراردادي همانند سال دهم قراردادي به میزان  السهم حق مبلغ ثابت بخش -

در صورتیکه تعهدات توسعه و اجرا . شودریال تعیین می) 162،440،000،000(و چهل میلیون  شصت دو میلیارد و چهارصد
شده در مبلغ ثابت مشخصبه هنگام تمدید پروانه این مصوبه به طور کامل انجام شود،  7توسط دارنده پروانه مطابق ماده 

 .مشمول تخفیف شود مراجع ذیصالحتواند توسط جدول می
  :شودبه شرح زیر اصالح می 19ماده ) الف(بند  - 12ماده 

این مصوبه اقدام  7، نسبت به بررسی وضعیت تعهدات اجرا و توسعه بر اساس جدول ماده 15/05/1399تاریخ سازمان از 
نماید و چنانچه سازمان تشخیص دهد که دارنده پروانه تعهدات اجرا و توسعه را بر اساس جدول مذکور ایفا نکرده و  می

مکلف به دارنده پروانه ی سازمان جبران نشده باشد، ماه از تاریخ اخطار کتب) 6(قصور انجام تعهدات ظرف مدت شش 
  :باشدبه شرح ذیل میجریمه پرداخت 

 دریافت و محاسبهو بطریق زیر  ماهانه بصورت) 1(شماره  پیوست در شدهمشخص توسعه و اجرا تعهدات انجام در قصور
  :شودمی

  جدول کل تعهدات اجرا و توسعه

  تاریخ
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 تعداد
 پورتهاي
تعهد  منصوبه
  شده
  هرسال در

291,524  517,334  614,865  651,746  493,541  263,951  139,901  59,467  39,117  39,622  

  تعداد
 هايپورت
  یعیتجم
تعهد  منصوبه
  شده

291,524  808,858  1,423,723  2,075,469  2,569,010  2,832,961  2,972,862  3,032,329  3,071,446  3,111,068  
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   جریمهمبلغ *= استانی یبضر ×) تعهد شده منصوبه  يهاتعداد پورت - منصوبه هايپورتتعداد ( × ریال 000/10 × ضریب تعدیل

  .مشخص شده استکمیسیون  130 شمارهجلسه  مصوبه) 2( شماره یوستدر جدول پ استانی ضریب *
  .ضریب تعدیل در جدول ذیل مشخص شده است

  

  تاریخ  ضریب تعدیل
40%  15/05/1399  
50%  15/05/1400  
60%  15/05/1401  
  15/05/1402و  15/05/1403  80%
  به بعد 15/05/1404  100%

  
هاي تجمیعی برابر با تعداد پورت 15/05/1399در محاسبه مبلغ جریمه در تاریخ  "تعهد شدهمنصوبه هاي تعداد پورت" :تبصره

  .بوددر هر سال خواهد تعهد شده هاي منصوبه هاي بعد برابر با تعداد پورتو در سالمطابق در آن تاریخ تعهد شده منصوبه 
      

  
  
  



برداري از شبکه انتقال داده نوري و و بهرهاصول حاکم بر پروانه ایجاد" موضوع 130جلسه شماره  اصالح برخی از مفاد مصوبه
 "دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوري
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 :شودبه شرح زیر اصالح می )1( شماره پیوست - 13ماده 

  اجرا و توسعهجدول کل تعهدات 

  عنوان شهر
  تاریخ اجرا

درصد سهم از 
  جمع  کل

15/05/1397  15/05/1398  15/05/1399  15/05/1400  15/05/1401  15/05/1402  15/05/1403  15/05/1404  15/05/1405  15/05/1406  

  1,570,098  %50  19,996  19,742  19,490  19,242  18,997  129,966  323,307  338,170  389,664  291,524  تهران
  328,779  %11  4,187  4,134  4,081  4,029  29,350  69,089  76,914  80,075  56,920  0  تبریز
  311,830  %10  3,971  3,921  3,871  32,977  62,513  87,859  60,606  56,112  0  0  مشهد
  243,564  %8  3,102  3,062  3,023  21,775  56,316  56,935  63,188  36,163  0  0  اصفهان
  215,660  %7  2,747  2,712  19,850  49,259  52,012  56,030  33,050  0  0  0  اهواز
  213,340  %7  2,717  2,682  2,648  2,615  18,411  45,843  48,051  53,909  36,464  0  کرج
  189,596  %6  2,415  2,384  2,354  2,324  15,280  40,562  39,555  50,436  34,286  0  شیراز
  38,201  %1  487  480  4,150  7,680  11,072  7,257  7,075  0  0  0  قم

تعداد جمع 
هاي منصوبه  پورت
در  شدهتعهد

  هرسال

291,524  517,334  614,865  651,746  493,541  263,951  139,901  59,467  39,117  39,622  100%  3,111,068  

تعداد جمع 
تجمیعی پورتهاي 
  عهد شدهت منصوبه

291,524  808,858  1,423,723  2,075,469  2,569,010  2,832,961  2,972,862  3,032,329  3,071,446  3,111,068      
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برداري از و بهرهبر پروانه ایجاد
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ها، مبالغ مربوط به تعهدات مالی و پرداخت و تسویه حساب تمامی بدهیبررسی مجدد و پس از  تواندمیسازمان  -14ماده 
برداري نامه پروانه ایجاد و بهرهها توسط شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت نسبت به صدور الحاقیه موافقتجریمه

 .از شبکه انتقال داده نوري و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوري در راستاي تحقق این مصوبه اقدام نماید

  .باشدتفسیر مواد مصوبه صرفاً با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می -15 دهما
  .تبصره است 3و  ماده 16این مصوبه داراي  - 16ماده 

  


