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 11از  1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 24/12/1393مورخ  211 شماره جلسه مصوبه

 

 بسمه تعالي

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

 24/12/1393مورخ  211شماره   جلسه مصوبه
 

شماره   جلسه 1 شماره مصوباتمتعاقب ، 24/12/1393 مورخ 211 شماره جلسه در ارتباطات مقررات میتنظ ونیسیکم

 گاندارند تینحوه فعال وپروانه  صدورضوابط حاکم بر  ،21/10/93مورخ  206جلسه شماره  2و شماره  29/03/93مورخ  191

 نیهمچن و کشورثابت  یارتباط خدماتحوزه ارائه  در تیفیک و رقابت شیرا با هدف افزا(.Servco) ثابت یارتباط خدمات یهاراپروانه 
 کرد.   بیتصو زیرشرح  بهبررسی و حوزه  نیتوانمند در ا یهاشرکت حضور

 

 (.Servco) ثابت يارتباط خدمات ارائه پروانه گاندارند تينحوه فعالو پروانه صدور ضوابط حاكم بر 
  

 تعاريف -1

 زیر است: یمعان دارای ،مصوبه نیدر ا شده برده بکار عبارات و اصطالحات

 ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون :كميسيون -1-1

 رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان :سازمان -2-1

 ای یمدن مشارکت قرارداد قالب در ومیکنسرس صورت به تواندیم کهپروانه  یافتدر کننده درخواست یشخص حقوق :متقاضي -3-1
  .باشد یسهام شرکت

 یمتقاضسازمان به  توسط مجاز ینیزم ثابت یهاشبکه بستر برثابت  یارتباطخدمات  ارایهمنظور  به که یمعتبر سند :پروانه -4-1
 .شوداعطا می

 .کندمی اعطا پروانه وی به سازمان که حقوقی شخصیت پروانه: دارنده -5-1

خدمات موضوع پروانه ، از موجب قرارداد با دارنده پروانهبه  عنوان کاربر نهاییبه که حقوقی یا حقیقی شخص هر :مشترک -6-1
 .کندفاده میاست

  .سازمان توسط پروانه یاعطا تاریخ صدور پروانه: تاريخ -7-1

که  نیخدمات موضوع پروانه به مشترک هیارا یاز پروانه، برا یتجار یبردارآغاز بهره خیتار تاريخ الزم االجرا شدن پروانه: -8-1
 .بود خواهد یمال تعهدات جمله از پروانه تعهدات محاسبه امبد خیتار نیا. باشدیمصدور پروانه  خیشش ماه پس از تار حداکثر

 .بعد یهاسال یبرا صدور پروانه خیتار روزسال و اول سال یبرا پروانه صدور تاریخ از ماهه( 12) دوازده دوره قراردادي: سال -9-1

 از ابتدای فروردین لغایت پایان اسفند ماه هر سال که صرفاً برای تعهدات مالی مالک عمل است. سال مالي: -10-1

    .شود پرداخت باید متقاضی توسط پروانه، امتیاز اعطای ازای در مقررات موجب به که مبلغی امتياز: حق -11-1

 سایریا  و پرداختی فروش مالیات هرگونه استثناء به)پروانه موضوع خدمات ارائه از ناخالص درآمد مبلغ از است عبارت :درآمد -12-1
 ( کندیم وصول مقررات برابر قانونی مراجع سایر یا دولت طرف از نیابت به پروانه دارنده که یاویژه یهامالیات
 یمال سال آن به مربوط درآمدهای بر درآمد تسهیم درصد اعمال طریق از یمال سال هر در که مبلغی تسهيم درآمد: مبلغ -13-1

 .شودمی تعیین

 .است مشترک یدارا و دهیرس یبرداربهره به که شودیم اطالق یپورت به :يريدا پورت -14-1
 .است مشترک به خدمات ارائه و یبرداربهره آماده که شود یم اطالق یپورت به منصوبه: پورت -15-1
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 11از  2کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 24/12/1393مورخ  211 شماره جلسه مصوبه

 اساس بر پروانه هددارن به زبانیم یاپراتورها توسط مرتبط یاشبکه امکانات و شبکه ظرفیت واگذاری :تيظرف فروشي عمده -16-1
 .رسید خواهد کمیسیون تصویب به که یمقررات و ضوابط با مطابق عمده فروشی قرارداد

مجاز به  است کردهریافت دکه از سازمان  ایپروانه اساس بر که ثابت ارتباطات فیزیکی شبکه دارای اپراتور ميزبان: اپراتور -17-1
 مصادیق حاضر حال در. شدبامی ایران اسالمی جمهوری سرزمینی قلمرو از یبخش ای تمام در ثابت یفعالیت و ارایه خدمات ارتباط

سیم بی   قال داده مبتنی بر فناوریانت" ،"(FCP)ارتباطات ثابت " هایپروانه دارندگان ایران، مخابرات شرکت از عبارتند میزبان اپراتور
 . "بر نوریایجاد و بهره برداری از شبکه های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فی" و "ثابت
 و تیظرف یو در آن نحوه عمده فروش شودو اپراتور میزبان منعقد می پروانه دارندهکه میان  سندی :1يقرارداد عمده فروش -18-1

 .است شده معین مرتبط موارد سایر و مالی مبادالت طرفین، تعهدات میزبان، اپراتور پروانه موضوع شبکه ازپروانه  دارندهبرداری بهره

 موضوع پروانه  خدمات  -2

وضوع پروانه مبر بستر شبکه به مشترک  افزوده ارزش و محتوایی خدمات انواع و انتقال داده ،رایه هرگونه خدمت ارتباطیا -2-1
 .کشور جاری مقررات و قوانین چارچوب در زبانیاپراتور م

 . باشدنمی میسیب و یمیس از اعم انتقال شبکه و دسترسی شبکه ایجادمجاز به  پروانه، دارنده :1تبصره

باشد،  ربطذی حاکمیتی در صورتی که ارایه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه مستلزم موافقت یا اخذ مجوز از مراجع :2تبصره
یت مقررات کمیسیون در زمینه دارنده پروانه موظف به رعایت ضوابط و اخذ مجوزهای مربوطه است. ضمناً دارنده پروانه موظف به رعا

 . است محتواییارایه خدمات 

 با که معناست ینا به ،(Service Portability)خدمت ذیریپترابردترابردپذیر باشد.  تواندمی پروانه موضوع خدمات :3 تبصره

 .باشد پذیرامکان شترکم برای نظر مورد خدمات از رداریب بهره امکان پروانه، موضوع شبکه مختلف نقاط طریق از مکانی جابجایی
شود که تامین تاکید می. ردیپذ تصور زبانیم یاپراتورها قیطر ازباید  پروانه موضوع خدمات هیارا یبرا الزم باند یپهنا نیتام-2-2

نای باند با مقادیر بیش از مستقیم پهنای باند از شرکت ارتباطات زیرساخت برای دارنده پروانه به شرط درخواست برای دریافت په
 یک گیگا بیت بر ثانیه مجاز خواهد بود.

 پروانه  صدور نحوه و ضوابط -3

 ک و موارد به شرح زیر اقدام کند:ی دریافت پروانه باید واجد شرایط زیر بوده و نسبت به ارائه مدارمتقاض -3-1

 انیپا تا باشد یرانیا آن سهام (51یک درصد)% پنجاه و حداقل و دهیرس ثبت به رانیا در بوده، یردولتیغ یشخص حقوق 3-1-1
 .کند حفظ را یحقوق تیماه نیا پروانه اعتبار مدت

 .باشد ارتباطات و اطالعات یفناور خدمات هیارا با مرتبط ساسنامها تیفعال موضوع -3-1-2

 . پروانه صدور امتیاز حق هیاول مبلغرداخت پ -3-1-3

  .حسن انجام تعهدات نیتضم برای 12ماده  2ر تبصره به میزان تعیین شده دضمانتنامه معتبر  سپردن -3-1-4

 ستندات طرح تجاری و چارچوب فنی ارایه خدمات موضوع پروانه.مارایه  -3-1-5

 تیشخص کی قالب در تنهاباید ( ISDP) نترنتیا عیتوز ای و( ISP) رسا نتنتریا خدمات عرضه یهاپروانه دارنده انیمتقاض -3-1-6
 . دندهپروانه  افتیدر یتقاضا   ISDPو ISPاز پروانه  اعم خود یهاپروانه یتمام با و یحقوق

و  زبانیم یجز اپراتورهاهب اطالعات یفناور و ارتباطات حوزه یهاپروانه دارندگان ریسا توسط پروانه افتیدر یبرا یمنع -3-2
 تلفن همراه وجود ندارد. یاپراتورها

 این متقاضیان دیگر به مشابه هایپروانهصدور عدم  برایهیچگونه الزامی  پروانه، دارنده به سازمان توسط پروانه یاعطا  -3-3
 .کندنمی ایجاد سازمان برای هاپروانه

                                                           
1Whole Sale Agreement(WSA)  
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 11از  3کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 24/12/1393مورخ  211 شماره جلسه مصوبه

 .شد خواهند لغو یو ناممذکور به یهاپروانه یتمام ،ISDP ای و ISP( ی)هاپروانه یدارا یمتقاض نام به پروانه صدور با -3-4

 قرارداد عمده فروشي الزامات  -4

-بهو  باشدچوب زیر چارو نه محدود به  شامل دیبا دارنده پروانه و اپراتور میزبانمابین  فروشیهای عمدهتمامی قرارداد -4-1

 زبانیم اپراتور شبکه از پروانه دهدارن استفاده به مربوط یتجار و یفن مهم مسائل و موضوعات همه رندهید که در برگشو میتنظ یاگونه
 : باشد

 ،)شروع و خاتمه( مدت زمان اعتبارمشخص بودن  -الف
ری از ظرفیت تخصیص داده برداهایی که برای بهرهو دیگر نیازمندی زبانیسهمی از خدمات اپراتور م ایشبکه  تیظرفتعیین  -ب

 دارندهتعهد متقابل  وقرار دهد  دارنده پروانه اریاخت دردر طول مدت اعتبار قرارداد است  متعهد شده الزم است و اپراتور میزبان
 بینی شده؛ های پیشها و نیازمندیظرفیتاین  دیخر یبرا پروانه

امکانات  ریسا زیباند و ن یپهنا ،هی منصوبهاپورت لیاز قب زبانیاپراتور م امکاناتاز  پروانه دارندهاستفاده  ای یدسترس نحوه -پ
  ؛ستاخدمات موضوع پروانه الزم  هیارا یکه براو تعیین مسئولیت طرفین در اموری  زبانیشبکه اپراتور م

)مثال  یزمان مشخص یهادوره رد دیباکه  یطرح تجار مطابق پروانه دارنده ازیمورد ن تیظرف در ارتقاء ای یبازنگر نحوه -ت
 ؛باشند آن به متعهد نیطرف و شده اعالم زبانیم اپراتور به( ساله کی یا ماه شش

 برداری از اپراتور میزبان و اتصال به شبکه آن،نحوه بهره -ث
 و یدسترس ینودها ای یبراتمخا مراکز ژهیوهب زبانیم اپراتوراز سوی  شبکه در ظرفیت از حداقلی تخصیصدر  گذاریاولویت -ج

 ؛ردیقرار گ پروانه دارنده اریفنی آن به نحوی که این ظرفیت کامالً در اخت کار و ساز اعمال نحوه
 ؛تعهدات تحقق یبرا الزم نیضامو ت میزبان اپراتورو  دارنده پروانهمالی میان  تبادالت نحوه -چ
  ؛همکاری خاتمه طیشرا -ح
 از تیظرف یواگذار نهیزم در ژهیوهب نیطرف تعهدات آن در که ینحو به نیمابیف تعهدات انجام ییاجرا ضمانت وتعهدات  -خ

و نحوه  نیاز طرف کیهر  یوسو نقض تعهدات از  نییتع پروانه دارنده یمتناسب از آن از سو یبرداربهره و زبانیم اپراتور یسو
 جبران آن مشخص شده باشد.

 برای همه متقاضیانآن بدون تبعیض با سطوح تعهد ارایه خدمات و تعهدات مالی مرتبط  شامل 2نامه سطح خدماتتوافق -د

 یا قرارداد نامه،تفاهم هرگونه قالب در میزبان اپراتور شبکه از برداریبهره و مابینفی همکاری با مرتبط مفاد از برخی انعقاد -4-2
 ممنوع است.  قراداد عمده فروشیخارج از  کار و ساز

 نوع است. شود، مم یکه منجر به رفتار ضد رقابت یتوافق در مفاد قرارداد عمده فروش هرگونه -4-3

 کند،می دریافت میزبان اپراتور از که خدماتی روشیف خرده بازار در راپروانه  دارندهاختیارات ی نباید فروش عمده قرارداد -4-4
 .دینمامحدود 

 .کند جادیا یاصول موافقت چارچوب زا خارج دارنده پروانه خدمات یهدر ارا یتیمحدود چگونهیه دینبا یفروش عمده قرارداد -4-5

 .آورد پراتور میزبان را فراهمو خدمات اکه شب ازپروانه  دارندهامکان استفاده انحصاری ی نباید فروش عمده قرارداد -4-5

 تیفعال یبرا یقانون منع که ییهاشرکت ای بانزیم یاپراتورها ریسا با یهمکار از رادارنده پروانه نباید  یفروش عمده قرارداد -4-6
 دارد.  باز ندارند، یتجار

 موافقتنامه موضوع با ارتباطی که ایطیشر تحقق به منوط را میزبان اپراتور شبکه از استفادهی نباید فروش عمده قرارداد -4-7
 .کند باشد، نداشته یهمکار

                                                           
2Service Level Agreement:SLA  
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 11از  4کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 24/12/1393مورخ  211 شماره جلسه مصوبه

قرارداد  از یا نسخه دیبا ،یفروش عمده قرارداد امضای و میزبان اپراتور با توافق به رسیدن از پس پروانه دریافت انمتقاضی -4-8
 ند.را به سازمان ارسال کن

  فعاليت جغرافيايي قلمرو -5

 . است یرانا یاسالم جمهوری سرزمین سراسر      

 اعتبار پروانه مدت -6

 .باشدمی صدور تاریخ از شمسی سال( 5) پنجاعتبار پروانه  مدت      

  مدت اعتبار پروانه تمديد -7

 دیعدم تمایل به تمد ایخود را در خصوص تمایل  میمدت اعتبار پروانه تصم انیماه قبل از پا نهدارنده پروانه موظف است  -7-1
 تغییرات اعمالسازمان ضمن  باشد، نداشته وجود دیتمد یبرا یمنع که یصورت دربه سازمان اعالم کند.  یپروانه به صورت کتب

 .کرد خواهد تمدید ساله( 5) پنج دورهیک  برای  را پروانه )که شامل تعهدات مالی نخواهد بود( ونیسیکم مصوب

 باشد، نداشته وجود پروانه تمدید شرایط یا و نباشد پروانه تمدید به مایل پروانه دارنده پروانه اعتبار پایان در که صورتی در -7-2
کند تا نسبت به تعیین تکلیف با مشترکین و با آن ابالغ می دارندهسازمان مراتب را حداکثر تا شش ماه قبل از پایان اعتبار پروانه به 

  اپراتورهای میزبان اقدام کند.

 رقابت و مشاركت شرايط -8

 خدمات ارائه پروانه دارندگاناز  کیهردر  زینو مشابه  پروانه دارندگان ریسا در میمستق ریغ ای میمستق بطور دیپروانه نبا دارنده -8-1
 سهام، اپراتور میزبان و دارندگان پروانه تلفن همراه  ISP،ISDP ،(PAP) هاداده انتقال خدمات ارائه (،PSTN)تلفن ثابت  یعموم
 .و بالعکس باشد داشته

 گرید یاپراتورها ایو مشابه پروانه  دارندگان ریسا مشارکت با یا تنهایی بهدارنده پروانه باید از هرگونه عملکرد ضد رقابتی  -8-2
 .کند یخوددار زبانیم یاعم از اپراتورها

 از را خود سهام پروانه، مفاد و کشور جاری مقررات و قوانین رعایت با سازمان کتبی موافقت اخذ از پس تواندمی پروانه دارنده -8-3
 .کند عمومی عرضه بهادار، اوراق بورس بازار طریق

 خیتار از ماه دواستعالم از سازمان انجام شود. سازمان موظف است ظرف مدت  با دیباپروانه  دارنده سهامنقل و انتقال  هرگونه -8-4
شود که نقل و انتقاالت یم دی. تاکشودیم یتلق دییتا منزله به مذکور مدت ظرف پاسخ هیارا عدم. دینما اعالم را خود نظر استعالم،

 باشد و تابع شرائط و ضوابط بورس است.یبند نم نیدر بورس مشمول ا

 يگذارشماره تيظرف -9

 یتجار طرحباید  پروانه، موضوع خدمات چارچوب در 3گذاریشماره هایظرفیت از استفاده به نیاز صورت در پروانه دارنده -1-9
 .داینم هیارا سازمان به است یگذارشماره تیظرف از استفاده مستلزم که یخدمات عرضه یبرا را خود
 در تواندپذیر تشخیص دهد، میکه سازمان طرح تجاری ارائه شده را توجیهو در صورتی پروانه دارنده درخواست براساس -9-2

 منوط گذاریشماره هایظرفیت از استفاده. کندواگذار  یگذارشماره تیظرف پروانه دارنده بهکشور،  یگذارشماره یمل طرح چارچوب

 166 شماره جلسه 8 شمارهاز جمله مصوبه  کمیسیون مصوب های تعرفه اساس بر هزینه پرداخت و مربوطه مقررات رعایت شرط به

  .است  30/3/1392 مورخ
 

 

 پروانه دارندهو تعهدات  شرايط -10
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قرارداد سبت به ارایه خدمات به مشترکین نهایی بر اساس پروانه، مجاز است ن شدن االجرا الزمدارنده پروانه صرفاً پس از   -10-1
 . کندبا اپراتور میزبان اقدام  عمده فروشی

 اپراتور پروانه در مشابه هایشاخص و معیارها اساس بر مداریو مشتری خدمتدارنده پروانه مسوول رعایت الزامات کیفیت   -10-2

اعمال خواهد  1 وستیپمطابق  تنقض تعهدا مهیجر شده اعالم سطوح از ترپایین کیفیت با خدمات ارایه صورت در و است میزبان
 شد.  

ه و در کیلو بیت برثانی 25اند مصرفی به تعداد مشترکین در انتهای سال اول قراردادی حداقل به میزان بنسبت پهنای  -10-3

  نیاز مطابق آن از پس و ومس سال در تعهدات تعیینشود. کیلوبیت برثانیه تعیین می 30دوم قراردادی حداقل به میزان انتهای سال 
 .شد خواهد اعالم پروانه دارنده به و بوده کمیسیون تصویب با کشور ایتوسعه هایبرنامه و بازار

پهنای باند بین الملل  است از حاصل تقسیم کل عبارت اریاخت در یریبه ازای هر پورت دا نترنتیسرانه پهنای باند ا شاخص
. اریدر اخت یریدا یهاتعداد پورت / ارتباطات زیرساخت و فراهم کنندگان مجاز( به کل زبانیم اپراتوردارنده پروانه )خریداری شده از 

 با مطابق و نیمشترک ردادقرا ،یهمکار نامهموافقت براساس اریاخت در یریهر پورت دا ینترنتا یپهنای باند مصرف شودمی تاکید
 محدود را مشترکین نترنتیا دبان پهنای شاخص، این به استناد با تواندنمی پروانه دارنده و شده یابیارز و سنجش ونیسیکم مصوبات

 تامین به پروانه دارنده الزام برای معیاری صرفاً شاخص این. دهد افزایش را مشترکین میان نترنتیا باند پهنای اشتراک نسبت یا کند
 .است ینمشترک کل تعداد با متناسب المللبین باند پهنای از حداقلی

-و نگهداری و مدیریت اطالعات مربوط به خدمات و صورتحساب 3نیمشترکسامانه مجزا برای ارتباط با  دیبا پروانهدارنده   -4-10

 .کند فراهم را سامانه نیا به سازمان کامل یدسترس جهت الزم داتیتمه و. کندایجاد  مشترکین های

 باشد.می زبانیم یاپراتورها با  کمشتر یافزار نرم درسامانه خود تعامالت ثبت به موظف پروانه دارنده -10-5

 و تعیین سرویس ارائه از قبل را  پشتیبانی  و سیسرو کیفیت سطوح خدمات، ارائه هایشاخص است موظف پروانه دارنده -10-6
 .کند اعالم سازمان به

 رسمی درگاه روی بر ماهه 3 هایبازه طی را هشد ارائه هایسرویس کیفیت هایشاخص وضعیت است موظف پروانه دارنده -10-7
 .کند منتشر خود

 سازمان به قراردادمشترکین و خدمات سطح نامهوافقت نمونه ارائه به نسبت سرویس ارائه از پیش است موظف پروانه دارنده -10-8
 .نماید اقدام مربوطه هایتأییدیه دریافت و

 .باشدمی خود فروش هشبک عملکرد بر نظارت و مشتریان هویت احراز به موظف پروانه دارنده -10-9

 
 مشتریان به رسانی اطالع و سازمان به خود رسمی رگاهد معرفی به نسبت فعالیت شروع از پیش است موظف پروانه دارنده -10-10

 .کند اقدام سازمان نظر به بنا و مناسب روش با

 عرفهت -11
 .بود خواهد ونیسیکم مصوبات طبق خدمات، تعرفه و نیاتصال مشترک یهانهیهز

 هانامهو ضمانت درآمد ميتسه پروانه، صدور امتياز حق مبلغ -12

در اقساط مساوی در ابتدای ابقی آن م% آن در زمان صدور پروانه و 20باشد که بیست میلیارد ریال میحق امتیاز  مبلغ -12-1

حق  انه موظف است به ازاء مابقیشود. دارنده پرو% مبلغ حق امتیاز اخذ می20، ساالنه به میزان به بعد هرسال قراردادی از سال دوم
ه معادل آن، امن ز اقساط ضمانتا هریکپرداخت  ازاینزد سازمان ارائه کند، که در  یازحق امت ضمانتنامه امتیاز و اقساط باقیمانده،

 شود :ید میآزاد خواهد شد، تاک

                                                           
3Customer Care  
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 باشد،میماده  این 2نامه حسن انجام تعهدات مشخص شده در تبصره نامه فوق عالوه بر ضمانتضمانت :1تبصره 
حسن انجام  هاینامهمانتشود ضمی تاکیدباشد. یم ریال میلیارد( 3) سه یزاننامه حسن انجام تعهدات به ممبلغ ضمانت :2تبصره 

 . دنباشمی دفعات به تمدید قابل بانکی نامهضمانت ،و حق امتیاز تعهدات
 موضوع خدمات یانهسال درآمد تسهیم از حاصل السهمحق پرداخت ضمانت رندهیبرگحسن انجام تعهدات در  نامهضمانت :3تبصره

 .بود خواهد 1  شماره پیوست با مطابق احتمالی تخلفات از ناشی جرایم پوشش و پروانه

نامه حق امتیاز مطالبه وجه مانتصورت یکجا اخذ یا از محل ضچنانچه به هر دلیلی پروانه لغو شود، مابقی مبالغ حق امتیاز به :4تبصره
 شود.می

عنوان تسهیم درآمد  بهاست،  دهیرسرسمی حسابرس  دییبه تا کهخود را  انهیسال ناخالص درآمد از درصد 3 دیبا پروانه دارنده -12-2
 . کندسالیانه در انتهای هر سال قراردادی به سازمان پرداخت 

مورد تایید  یپروانه موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از صدور پروانه یکی از موسسات حسابرسی رسم دارنده -12-3
شده های مالی حسابرسیصورت. کند مان معرفیساز به خودرا به عنوان حسابرس رسمی سازمان حسابرسی یا جامعه حسابرسان ایران 

بندی اعالمی سازمان برای هر سال در قالب زمان دیباشود( می دارنده پروانه )شامل کلیه درآمدهایی که با استفاده از پروانه حاصل
 . شود رسالا سازمان بهمنظور تسویه حساب بهقراردادی 

های آتی و تا پایان اعتبار پروانه، این میلیون ریال است. برای سال 700اول، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده برای سال  -12-4

درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت. این مبلغ باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال قراردادی  15مبلغ ساالنه به میزان 
 . از طریق سازمان وصول و به حساب خزانه پرداخت شود

  ظارتن  -13

 یدسترس جادیو دارنده پروانه موظف است نسبت به ا ردیگیتوسط سازمان انجام م دارنده پروانهبر انجام تعهدات  نظارت -13-1
 یکیالکترون یدسترس یالزم برا امکانات هیکل و نموده اقدام سازمان یاعالم یو استاندارها هاشاخص اساس بر سازمان یبراهای الزم 

 فراهم آورد. سازمان یاز راه دور را برا یکیالکترون ینظارت و بازرس فیمربوط به انجام وظا یهادادهبه 

اسناد مربوط  ایو ی خود اعم از ورود به محلها و ساختمانها ک،ینظارت از راه نزد یهایازمندینپروانه موظف است  دارنده -13-2
 فراهم آورد. سازمان یگردد را  برا یم یبه پروانه در آن نگهدار

اعالم شده  بندیزمان و چارچوب مطابقعملکرد خود را  از ایدوره گزارشاتسازمان  نظر طبقپروانه موظف است  دارنده -13-3
 . سازمان ارایه نمایند یاز سو

ها و به درخواست رسیدگی وضعیت شده، ارائه خدمات وضعیت مشترکین، به مربوط اطالعات است موظف پروانه دارنده -13-4
استاندارد صدور صورتحساب و امور  هایسیستم از استفاده با را مربوطه اطالعات سایر و صورتحساب مالی، اطالعات یات،شکا

 .یدنما نگهداری و پردازشو مقررات  نیقوان تیرعا بابه صورت متمرکز  ینمشترک

 ارائه و نتایج ثبت قابلیت با را سرویس کیفیت گیریاندازه هایسامانه سرویس، ارائه با همزمان است موظف پروانه دارنده -13-5
 .نماید فراهم را سامانه این به سازمان برخط دسترسی و ایجاد خود رسمی درگاه در مشتریان برای پیگیری کد

  قيتعل -14

را ایفا نکند، سازمان مهلتی را در راستای  پروانه تیفعال نحوهحاکم بر  ضوابطدارنده پروانه هریک از تعهدات مندرج در   نچهچنا
تواند می  رفع تخلف، به دارنده پروانه اعطا می کند. در صورت انقضا مهلت، چنانچه دارنده پروانه در راستای رفع تخلف اقدام نکند، سازمان 

خود  یفعل نیمشترک به خدمات ارایه به موظف صرفاً پروانه، تعلیق مدت در پروانه دارنده. نماید تعلیق ماه شش مدت به را فعالیت پروانه
 .است ممنوع قیتعل مدت در نیمشترک و خدمات توسعه هرگونه و بوده

   پروانه لغو و اعتبار مدت كاهش -15
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 :کند اقدام پروانه لغو  یا و اعتبار مدت کاهش به نسبت تواند، می سازمان ذیل موارد در -15-1

( 6ر پروانه یا توقف فعالیت به مدت شش)پروانه در طول بازه یکسال پس از زمان صدوعدم فعالیت برابر خدمات  -15-1-1
 ماه،

 پروانه دارنده حقوقی شخصیت انحالل  -15-1-2

  گرید زبانیم اپراتور با راردادق انعقاد عدم و زبانیم اپراتور پروانه انحالل ای لغو -15-1-3

 مقررات و ضوابط از خارج المللبین ترافیک تبادل -15-1-4

 1 پیوست در مندرج تعهدات نقض جرایم پرداخت به اقدام عدم -15-1-5

 رقابتی هایفعالیت نقض -15-1-6

  هاآن تکرار ای و قیتعل زمان در تخلفات استمرار -15-1-7

 حوزه در فعالیت یا مجوز اخذ منظوربه درخواست هرگونه ارایه حق سال پنج مدت تا شده، پروانه لغو حقوقی شخص -15-2
 شخص یسو از زبانیم یاپراتورها و نیمشترک با فیتکل نییتع که شودیم دیتاک .داشت نخواهد اطالعات یفناو و یارتباط خدمات

 .است یالزام سازمان یهماهنگ با شده پروانه لغو یحقوق

 تعهدات نقض جريمهو  تخلفات -16

 پروانه دارنده ازمانس کمیسیون، مصوب مقررات نقض یاو  ضوابط حاکم این مصوبه در مندرج تعهدات ایفای عدم صورت در

 .دکر خواهد یمهجر 1 پیوست مفاد با مطابق را

 فرهنگي مالحظات -17

 .الزامیست مختلف خدمات ارائه در شود می ابالغ پروانه دارنده به سازمان توسط که فرهنگی ضوابط و مقررات رعایت

 امنيت ملي -18
و تسهیالت  ذتدابیر را اتخا کلیه ،یتیملی و اعمال اختیارات دستگاههای امن تیپروانه باید برای رعایت مقتضیات امن دارنده -18-1

ی الزم را ایجاد نماید. به این منظور کلیـه مـوارد مورد نیاز مراجع فوق الذکر که به دارنده پروانه ابالغ می گردد، بدون هرگونه ادعای
 زم االجرا  است. توسط دارنده پروانه ال

 باشد می خصوص دراین مذکور وزارت تائیدیه اخذ و اطالعات وزارت نیازهای تامین به منوط پروانه دارنده فعالیت شروع -18-2
 مجدد احیای زمان تا پروانه دارنده شود، مختل فعالیت از هرمرحله در نیازها از قسمتی یا تمام تامین روند هردلیل به که درصورتی و

 . است فعالیت محدوده یا موضوع درآن فعالیت توقف به موظف آنها

-شود، برای دارنده پروانه الزمرعایت مقررات و ضوابط دفاعی، امنیتی که توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب می-18-3

 االجراست.

 پدافند غيرعامل -19
 و بوده الزامی شود می ابالغ پروانه دارنده به سازماناعالم و توسط  ربطیذ مراجعغیرعامل که توسط  پدافندمقتضیات  رعایت

 .آورد فراهم آن سازی پیاده جهت را تدابیرالزم کلیه است موظف پروانه دارنده

 مقررات ريسا  -20

 برای رسد، می تصویب به قانونی وظایف انجام منظور به کمیسیون توسط کهو  مقرراتی  جدید مقررات و نیقوان هرگونه -20-1

 .است االجراء الزم پروانه دارنده

 یبرا زبانیم اپراتور توسط مجوز داشتن و بوده یالزام پروانه دارنده توسط الزم یمجوزها اخذ ییمحتوا خدمات ارائه یبرا -20-2
 .کند ینم تیکفا خدمات نیا ارائه

 .کند واگذار یگرید یحقوق اشخاص به سازمان، دییتا بدون را پروانه تواندینم پروانه دارنده -20-3
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 .استمصوبات کمیسیون و مفاد پروانه اعطایی موضوع این اصول حاکم، صرفاً با کمیسیون  تفسیر -20-4

 .کند اقدام پروانه صدور به نسبت مصوبه این ضوابط و شرایط اساس بر تواند می سازمان -20-5

 .Servcoمتقاضي پروانه   PSTNو  PAP ،ISDP ،ISP ،VoIPهاي نحوه كاهش حق امتياز دارندگان پروانه -21

( ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه باید با ثبت سند رسمی، 9متقاضیان استفاده از تخفیف حق امتیاز پروانه حداکثر تا نه ) -21-1 
تخفیف دریافت کرده و  اعمالرا جهت  PSTNو PAP،ISDP ،ISP ،VoIPهای برداری از پروانهکلیه امتیازات و حقوق بهره

امتیاز  های واصله پس از مهلت نه ماهه فوق، مشمول کاهش حقشود درخواسترا به سازمان ارایه کنند. تاکید می دارک مثبته آنم
 نخواهند شد.

مطابق جدول زیر امتیازدهی شده )امتیاز کل برابر  PSTNو  PAP ،ISP ،VoIP ،ISDPدر قبال ارائه هر پروانه  -21-2 
شود و به ازای هر یک امتیاز یک درصد کاهش حق امتیاز امتیاز ثابت بعالوه امتیاز متغیر خواهد بود( امتیاز کسب شده منظور می

 خواهد بود.  100شود. در هر حال سقف کاهش ناشی از مجموع هر تعداد پروانه در نظر گرفته می
 

 ازيحق امت كاهش يمتقاض يشده از سو يهارا يهاپروانه زايامت

 از حاصلثابت  ازيامت شده يهارا پروانه عنوان فيرد

 شده ارائه پروانهيک 

يک  از حاصل  ازيامت سقف شده ارائه پروانهيک  از حاصل ريمتغ ازيامت

 شده ارائه پروانه

1 PAP 100 خرداد 31 در یریدا پورت 7000 هر 
 متیازا( 10) ده  1393

100 

2 PSTN 50  خرداد  31شماره دایری در  5000هر
 ( امتیاز10)ده  1393

100 

3 ISP 2  31مگا بیت بر ثانیه پهنای باند در  50هر 
 امتیاز (10)ده  1393خرداد 

30 

4 ISDP 10  مگا بیت بر ثانیه پهنای باند در  100هر
 (امتیاز10)ده 1393خرداد  31

40 

5 VoIP 6  ( هزار دقیقه ترافیک  در 300سیصد)هر
بر اساس اعالم شرکت  1393خرداد  ماه

 ( امتیاز10)ده ارتباطات زیرساخت 

30 

خود استفاده  ISP یاVoIPتوانند به انتخاب خود از امتیاز تخفیف برای یکی از دو پروانه صرفاً می VoIPهای دارندگان پروانه :1تبصره
 کنند.

های موضوع جدول فوق قصد کنند در قالب تشکیل یک شرکت تجاری نسبت به ارائه تعدادی از دارندگان پروانهدر صورتیکه  :2تبصره

شود. در هر صورت سقف مجموع امتیازات محاسبه می 1ها با لحاظ تبصره تقاضا برای دریافت پروانه اقدام کنند مجموع امتیازات آن

 ( خواهد بود. 100برای یک متقاضی، صد )

 

 

 1شماره  ستپيو

 تعهدات نقض و تخلفات جريمه

 جريمه تخلف عنوان
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 خدمات توسعه تعهدات نقض -1

                (3-10 و 2-10توسعه خدمات )موضوع مواد هایشاخص تعهدات مورد در

از  تاریخ  اهمیک مدت ظرف تخلف جبران برای کتبی اخطاریه صدور: اول مرحله -1
 اخطاریه. 

تا  یمهازمان جرسبه تشخیص  بنا جداگانه طور به موارد از یک هر دردوم:  مرحله -2

 در هر سال برای دارنده پروانه  ( میلیون ریال 500پانصد ) سقف
 

 

 رقابت و سهامداري تعهداتنقض -2

 :سهامداری با مرتبط تعهدات نقض صورت در -1
 تا سقف یمهو پرداخت جر یکماهرفع تخلف ظرف مدت  یسازمان برا یاز سو یکتب اخطار

 سازمان تشخیص با ریال ( میلیارد1) یک

 : رقابتی ضد هایفعالیت انجام -2
برای  دهدمیو مقررات اجازه  ینکه قوان یهر مورد بنا به تشخیص سازمان تا حد در

 خواهد شد.  یینتع یمهدارندگان پروانه جر
  

 

 

 كميسيون ساير مصوبات نقض -3

 

 ابالغیه وصول تاریخ از پس کاری روز 25 حداکثر پروانه دارنده سازمان، اخطار زمان از -1
 قبول مورد حاتیتوض کهیصورت در و نموده اقدام حاتیتوض ارائه به نسبت تا دارد فرصت

 مهیجر اعمال مشمول نشد اصالح یکار روز 15 مدت ظرف موضوع و نگرفت قرار سازمان
 .شد خواهد سازمان نظر و موضوع مورد اساس بر

(  500پانصد ) زانیم به سال، هر در تخلف عنوان نیا از یناش مهیجر سقفحداکثر  -2
 . باشدیم میلیون ریال

 
 

 

 

 

 

 

 خدمات تيفيك تعهدات نقض -4

 و انجام یابیارز سازمان توسط شهر هر در شده فیتعر یهاشاخص کباری ماه شش هر -1
 ارتقاء به نسبت یبعد یابیارز تا دارد فرصت پروانه دارنده. شودیم اعالم پروانه دارنده به جهینت

 شرح به مهیجر مشمول نصورتیا ریغ در. کند اقدام انددهینرس نصاب حد به که ییهاشاخص
 .شد خواهد ریز

صورت مغایرت اطالعات انتشار داده شده با کیفیت و پشتیبانی خدمات ارائه شده  در -الف

 ( میلیون25بیست و پنج ) بر اساس ارزیابی های سازمان اپراتور به ازای هر مورد به مبلغ
  ریال

و یا مصوبات  ونیسیکم 177صورت عدم رعایت شاخصهای کیفی مندرج در مصوبه  در -ب

(  500پانصد )انه به ازای هر روز انحراف  در هر شاخص روزانه بعدی مرتبط، دارنده پرو
 هزار ریال

( 500پانصد )میزان  به سال، هر در تخلف عنوان نیا از یناش مهیجر سقف حداکثر -2

 (250دویست و پنجاه ) زانیماه به م (6شش) در هر مهیو سقف جر باشدیممیلیون ریال 
 .شودیم نییتعمیلیون ریال 
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 تعرفه تعهدات نقض -5

 خدمات هيارا

 ابالغیه وصول تاریخ زا پس کاری روز 15 حداکثر پروانه دارنده سازمان، اخطار زمان از -1
 قبول وردم حاتیتوض کهیصورت در و نموده اقدام حاتیتوض ارائه به نسبت تا دارد فرصت
 عدم صورت در ن،یرکمشت به یاضاف مبالغ استرداد بر عالوه پروانه دارنده نگرفت، قرار سازمان

 نییتع زمانسا نظر اساس بر که مهیجر اعمال مشمول یکار روز (10ده ) ظرف تعرفه اصالح
 .شد خواهد شود، یم

(  500پانصد ) زانیم به سال، هر در تخلف عنوان نیا از یناش مهیجر سقف حداکثر -2
 .باشدیم میلیون ریال

 

 

 

 

 نظارت تعهدات نقض -6

روز کاری پس از تاریخ وصول ابالغیه  30زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداکثر  از -1
مورد قبول  حاتیتوض کهیاقدام نموده و در صورت حاتیفرصت دارد تا نسبت به ارائه توض

 مهیاصالح نشد مشمول اعمال جر یروز کار20سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف مدت 

 هر سه ماه خواهد شد. یبه ازا( ریال 000/000/25بیست و پنج میلیون ) معادل

(  500پانصد ) زانیم به سال، هر در تخلف عنوان نیا از یناش مهیجر سقف حداکثر -2
 .باشدیم میلیون ریال

 

 

مندرج در  تعهدات ريسانقض  -7

 موافقتنامه 

 ابالغیه وصول تاریخ از پس کاری روز 15 حداکثر پروانه دارنده سازمان، اخطار زمان از -1
 قبول مورد حاتیتوض کهیصورت در و نموده اقدام  حاتیتوض ارائه به نسبت تا دارد فرصت

 مهیجر اعمال مشمول نشد اصالح یکار روز 10 مدت ظرف موضوع و نگرفت قرار سازمان
 .شد خواهد سازمان نظر و موضوع ،مورد اساس بر

(  500پانصد ) زانیم به سال، هر در تخلف عنوان نیا از یناش مهیجر سقف حداکثر -2
 .باشدیم میلیون ریال

 .شودیم نییعت الیر اردیلیم( 5/2دو نیم ) زانیدر هر سال به م 7 و 6، ،5، 4 یهافیرد شده مشخص یهامهیجر  مجموع سقف
 


