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 عناوین اصلی مطالب  آسیاتک



   

 آشنایی با مفهوم رگوالتوری   آسیاتک



   

 آشنایی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی   آسیاتک

های زيرر نظرر وزارا ارتطاتراا و ورراوری     است و يکي از مهمترين سازمان ICT در حوزه اين سازمان يك نهاد مستقل قانون گذار و نظارتي
  .ها و ارائه خدماا آنهاستباشد، كه نقش آن رقابتي كردن بازار خدماا مخابراتي، باال بردن سطح كیفي سرويسمي اتالعاا

 .سازی است كه به اين موضوع در اساسرامه سازمان نیز اشاره شده استترين وظايف اين نهاد رونق بخشیدن به ورآيرد خصوصياصلياز يکي 
اين سازمان به مرظور اجرای مصوباا كمیسیون ترظیم مقرراا ارتطاتاا و تحقرق اهرداو و ايفرای وظرايف مرورد نظرر در بخرش ارتطاتراا         

 .راديويي تاسیس شده و رئیس اين سازمان سمت معاون وزير را دارد

 رادیوییسایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
 

                             www.cra.ir 
 
 

قرانون وظرايف و اختیراراا     ۷با استراد بره مراده   ( رگوالتوری)سازمان ترظیم مقرراا و ارتطاتاا راديويي 
امرور  معاونت تجمیع مجلس شورای اسالمي از  1382/09/19  مصوبوزارا ارتطاتاا و وراوری اتالعاا 

مخابراتي وزارا ارتطاتاا و ورآوری اتالعاا و اداره كل ارتطاتاا راديرويي، بره مرظرور ايفرای وظرايف و      
 .اختیاراا حاكمیتي، نظارتي و اجرايي تاسیس شد

http://www.cra.ir/


   

 آشنایی با مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات             آسیاتک

مصوباا از سوی كمیسیون ترظیم مقرراا ارتطاتاا متشکل از هفت نفرر و بره رياسرت وزيرر     
 .  اتالعاا تصويب مي شودارتطاتاا و وراوری 

 :خالصه ای از مصوبات مهم به شرح زیر

1۷۷ 
 خدمات ارتباطات داده هاSLA ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات 

 ساعته  24پاسخگویی * 
 ساعت قبل 48به مدت DOWN TIME اعالم زمان  * 

1-23۷  

 WiFiو اینترنت مبتنی بر فناوری  ADSLتعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری 

 ، (ترافیک داخل و خارج)تعرفه خدمات حجمی * 

 هزینه نگهداری و برقراری* 

 تعرفه حجم ترافیک* 

 تعرفه دایری و جمع آوری* 

 محاسبه سقف و کف تعرفه* 



   

  آسیاتک
 

 پروانه موضوع شبکه 
 را داده انتقال و دسترسي امکان كه اوزار سخت و اوزار نرم از اعم الزم تجهیزاا و ارتطاتي خطوط شامل مخابراتي شطکه

 .سازدمي وراهم پروانه وعالیت قلمرو در پروانه موضوع خدماا ارايه جهت ثابت نقطه چرد يا دو بین
 خود درخواست تواندمي پروانه، موضوع شطکه توسعه و ايجاد برای وركانس اخذ به نیاز صورا در پروانه دارنده :1 تطصره

  وركانسي باند از استفاده به نسطت مرتطط هایهزيره پرداخت و سازمان مواوقت اخذ از پس و ارايه سازمان به را
 .نمايد اقدام كمیسیون مصوب مقرراا و هانامهآيین حسب تخصیصي

 و پروانه موضوع شطکه چارچوب در (دسترسي و انتقال) ارتطاتي مستقل شطکه اندازیراه به مجاز پروانه دارنده :2 تطصره
 .بود خواهد ایماهواره غیر صورا به مخابراتي مادر زيرساخت هایشطکه غیر در

 پروانه موضوع خدمات
 خدماا قطیل از وراوری از مستقل پروانه موضوع شطکه بستر بر داده انتقال و ارتطاتي خدمت هرگونه ارايه

 پهرای وروش و توزيع آن؛ بر مطتري خدماا و اتالعاا ملي شطکه به دسترسي پرسرعت، ايرترنت به دسترسي
 خدماا انواع و داده ای و متري تصويری، صوتي، خدماا ارايه اختصاصي، شطکه های و انتقال و ايرترنت باند

 .كشور جاری مقرراا و قوانین چارچوب در اوزوده ارزش و محتوايي
 مراجع از مجوز اخذ يا مواوقت مستلزم پروانه موضوع خدماا بستر بر محتوا ارايه كه صورتي در :1 تبصره

 .است مربوته مجوزهای اخذ و ضوابط رعايت به موظف پروانه دارنده باشد، ربطذی حاكمیتي
 ،(Service Portability) خدمت ترابردپذيری .باشد ترابردپذير تواندمي پروانه موضوع خدماا :2 تبصره

 از برداریبهره امکان پروانه، موضوع شطکه مختلف نقاط تريق از مکاني جابجايي با كه معراست اين به
 .باشد پذيرامکان مشترک برای نظر مورد خدماا

 FCPآشنایی با پروانه 



   

 FCPمراسم اعطای پروانه  آسیاتک

 .اعطا شد 94آسیاتک در آبان ماه سال پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت به 

http://www.asiatech.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
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