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 بسمه تعالي

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

 30/3/1392مورخ  167شماره   جلسه 8شماره  مصوبه
  

ضوابط و دستورالعمل فروش سیم "پیشنهاد30/3/1392مورخ 167کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 

 بررسي و مفاد آن را به شرح زیر را تصویب کرد.  "کارت های تلفن همراه خارجي در داخل کشور

 

 هاي كارتالعمل فروش سيمضوابط و دستور

 تلفن همراه خارجي در داخل كشور

 مقدمه

کشور و در راستای در  خارجيتلفن همراه  هایکارتسیمخرید  برای تقاضابه افزایش  توجهباحاضر  العملدستور

به منظور جلوگیری از بروز مشکالت فني و امنیتي احتمالي ناشي از و  آنها رضایت افزایش و مشترکین حقوق از حمایت

تدوین  فعالیت عاملین فروش و امکان کنترل و نظارت بر فعالیت آنها،شدن مندهای مذکور و همچنین ضابطهکارتفروش سیم

 شده است. 

 تعاريف و اصطالحات -1ماده 

 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون: - 1-1

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

 لمرو فعالیت شده به  متقاضي توسط سازمان برای ارایه خدمات موضوع مجوز در قامتیاز اعطا مجوز: - 3-1

 درمجوز خدمات موضوع  به وی اعطا شده است و مجاز به ارائهمجوز حقوقي که  شخصهر گونه  دارنده مجوز: - 4-1

 . باشدچارچوب این ضوابط و دستورالعمل مي

 کننده مجوزشخص حقوقي درخواست متقاضي: - 5-1

 کارت خارجي را خریداری کرده است.  شخص حقیقي و یا حقوقي که سیم مشترک: - 6-1

 دهنده خدمات تلفن همراه در خارج از کشوراپراتور ارایه کننده اصلي:ارایه - 7-1

 کننده اصليکارت  خارجي تلفن همراه ارایهسیم سیم کارت خارجي: - 8-1

 سرزمین جمهوری اسالمي ایران قلمرو فعالیت: - 9-1

 است.یت داده شدهکننده اصلي در قلمرو فعالکارت خارجي که توسط ارایهاجازه فروش سیم نمایندگي: - 10-1

جي کارت خاروش سیمشخص حقیقي یا حقوقي که ضمن عقد قرارداد با دارنده مجوز نسبت به فرعامل فروش: - 11-1

 کند.اقدام مي

 خدمات موضوع مجوز -2ماده 
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، طبق ي مربوطرسانهای خارجي تلفن همراه در داخل کشور و ارایه خدمات پشتیباني و اطالع فروش سیم کارت

 این دستورالعمل. 10مفاد ماده 

 باشد.ای جزء خدمات موضوع این ضوابط  نميهای ماهوارههای شبکهکارتفروش سیم :1تبصره 

 

 

ین او مانند  ا، اینمارستهای نظیر ثریهای ماهوارهطریق شبکههایي که با استفاده از رومینگ، از کارتفروش سیم :2تبصره

 ها امکان ارایه خدمت دارند، ممنوع است. 
 مدت اعتبار مجوز و تمديد  -3ماده 

ار به بعتبار آن هر ا( سال از تاریخ صدور است و پس از انقضای آن با تشخیص سازمان، 2مدت اعتبار مجوز، دو ) -1-3

 ود.به درخواست متقاضي و با موافقت سازمان قابل تمدید خواهد ب ( سال دیگر2دفعات تا  دو )

 رنده مجوزود. داشالعمل حاضر ایجاد در زمان تمدید، بنا به تشخیص کمیسیون ممکن است تغییراتي در دستور تبصره:

 ملزم به رعایت کلیه تغییرات کمیسیون مي باشد.

 قدام کند.امجوز نسبت به ارائه درخواست تمدید ( ماه قبل از اتمام اعتبار 3دارنده مجوز باید سه ) -2-3

 شرايط متقاضي -4ماده 

اهیت اید این مجوز بممتقاضي باید شرکت غیردولتي بوده و در ایران به ثبت رسیده باشد و تا پایان مدت اعتبار  -1-4

 حقوقي خود را حفظ کند و اعتبار مجوز تا زمان حفظ ماهیت حقوقي مذکور خواهد بود.

 صالح احراز شده باشد.عمومي متقاضي باید توسط مراجع ذی صالحیت -2-4

 ماهيت مجوز و انتقال به غير -5ماده 

هر ه یگری بدمجوز مختص دارنده آن بوده و حق ندارد بدون اجازه کتبي قطعي و قبلي سازمان به هیچ شخص  -1-5

هره ور دیگر بیا ص ودیگری منتقل صورت اعم از انتقال تمام یا بخشي از سهام، اجاره و یا وکالت و یا هر صورت 

 پذیر است.العمل امکانتوراین دس 6برداری اقدام  کند. هرگونه انتقال با ارایه درخواست کتبي با رعایت مفاد ماده 

عواقب  وئولیت دارنده مجوز مي تواند از طریق عاملین فروش نسبت به فروش سیم کارت های خارجي با حفظ مس -2-5

 ناشي از آن اقدام کند.

 نحوه صدور مجوز نحوه ارايه تقاضا و -6ماده 

 شود.مجوز به صورت عمومي صادر مي -1-6

 ایید سفارتته به متقاضي باید برای صدور پروانه موافقت ارایه کننده اصلي یا اعطای نمایندگي به متقاضي ک -2-6

 ند.کرایه اجمهوری اسالمي ایران در کشور مبداء رسیده است را به همراه نسخه ترجمه رسمي به سازمان 

اشد با داشته کارت جدیدی رکه دارنده مجوز در طول مدت اعتبار، درخواست نمایندگي فروش سیمدر صورتي:1تبصره 

هت اخذ تائیدیه اقدام کند . بدیهي است در صورت عدم جبه سازمان  2-6باید نسبت به ارایه مدارک موضوع بند 

 باشد.ارت مذکور نميکتائید سازمان، دارنده مجوز مجاز به فروش سیم
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 دت اعتبارمر تمام دکارت را که برای طول مدت اعتبار مجوز اخذ نموده دارنده مجوز باید نمایندگي فروش سیم:2تبصره

 مجوز حفظ کند.

ه بز مربوط کننده اصلي خدمات سلب شود، مجودر صورتي که در طول مدت اعتبار، نمایندگي توسط ارائه:3تبصره

ممنوع  نده اصليکارت جدید آن ارائه کنئه کننده اصلي مربوطه لغو و هرگونه فروش سیمکارت ارافروش سیم

 است.
 محل فعاليت  -7ماده 

 محل فعالیت باید کاربری اداری/ تجاری داشته باشد.  -7-1

 شود.عنوان نشاني مرجع برای انجام مکاتبات رسمي سازمان تلقي مينشاني مندرج در مجوز به -2-7

 

 

های تماس و نمابر، دارنده مجوز موظف است مراتب را صورت جابجایي محل فعالیت و یا تغییرات در تلفندر  -7-3

 ساعت به صورت کتبي به سازمان اعالم کند. 48حداکثر ظرف مدت 
 ثبت اطالعات مشتركين  -8ماده 

مه برای اتباع خارجي(، حقیقي شامل کارت ملي )و یا مشخصات گذرنا ینمشترککلیه مشخصات دارنده مجوز باید   

-بت،ثتاریخ  وو شماره تماس و مشخصات کامل ثبتي مشترکین حقوقي شامل شماره، محل  کدپستينشاني دقیق پستي، 

 رکتشمرکز اصلي شرکت همچنین مشخصات کامل کارت ملي مدیرعامل و صاحبان امضاء مجاز  کدپستيآدرس و 

آن ز یك کپي ا پس از رویت اصل مدارک شناسایي رسمي )مطابق با مشخصات اشخاص حقیقي( را اخذ و ثبت و

 ش باید بارهای فرواز مشترک دریافت و قبض فروش رسمي با ذکر شماره تلفن به مشترک ارائه نماید. فاکتورا مدارک 

 سربرگ دارنده مجوز و ذکر نام و کد عامل فروش باشد.

 ه..( را مگر ب.فن و دارنده مجوز حق افشای هیچ یك از اطالعات مربوط به مشترک )مانند نام، نشاني، شماره تل تبصره:

 موجب دستور مراجع ذیصالح در داخل کشور ندارد.
 ات رساني و تبليغخدمات پشتيباني، اطالع -9ماده 

 تقاضا، رسیدگي به شکایات و پاسخگویي بهمجوز موظف به ارایه خدمات  در تمام مدت اعتبار مجوز، دارنده  -9-1

 باشد.ساعته و در تمام ایام هفته در داخل کشور مي 24مشترکین به صورت 

رساني کافي را های معقول مشتریان، خدمات اطالعدارنده مجوز باید به منظور مساعدت و پاسخگویي به پرسش  -9-2

 به صورت رایگان ایجاد و ارایه دهد.  

رساني اینترنتي و ارائه بروشور در زمان تحویل سیم کارت به مشترکین     دارنده مجوز موظف به ایجاد پایگاه اطالع  -9-3

 باشد. مي

 بروشور ارائه خدمات باید به تائید سازمان برسد.  تبصره:

ت و یا تارنمای شرکارائه خدمات خود اعم از بروشورها  هایدارنده مجوز موظف است در کلیه تبلیغات و روش  -9-4

 موارد ذیل را به صورت واضح اعالم کند:
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 نام شرکت مطابق آنچه در مجوز ثبت شده است؛ -

 شماره مجوز و نام مرجع صدور و نظارت؛ -

 ها و پست الکترونیکي دفتر مرکزی و خدمات پشتیباني و فني.شماره تلفن -

لعمل، حداقل باید این دستورا 4-9مندرج در بند عالوه بر موارد  تارنمای شرکت و بروشورهای ارائه خدمات  -9-5

 حاوی موارد ذیل باشد:

 خدمات و طرح های ویژه قابل ارائه؛ -

 شرایط استفاده از خدمات و تعرفه های مربوطه؛ -

 ها؛نحوه رسیدگي به شکایات و پاسخگویي به پرسش -

 ضوابط مالي -10ماده 

( ریال است که کل مبلغ در زمان صدور مجوز باید 000/000/50)االمتیاز صدور مجوز، مبلغ پنجاه میلیون حق -1 -10

 توسط متقاضي به سازمان پرداخت شود.

 

 

 حتمالي ناشي ازبه منظور اطمینان از حسن انجام تعهدات و جبران خسارت ا مجوز صدور از قبلارنده مجوز باید د  -10-2

 بلغ دویستمکي به ي مشترکین، ضمانت نامه بانتخلف از مفاد این ضوابط و دستورالعمل و جبران خسارت احتمال

رای تمام وز و معتبر ب( ریال قابل تمدید به دفعات بدون قید و شرط در طول مدت اعتبار مج000/000/200میلیون )

 ارد. مان بسپتوسط دارنده مجوز نزد ساز حسن اجرای تعهدات عنوان ضمانت نامهطول مدت اعتبار مجوز به

 تا پایان مدت اعتبار مجوز کاهش نخواهد یافت. حسن اجرای تعهداتنامه مبلغ ضمانت تبصره:

ر دهای تلفن همراه خارجي کارتضوابط و دستورالعمل فروش سیم"درج در که نقض موارد مندر صورتي -10-3

 جرای تعهداتحسن ااین دستورالعمل موجبي برای ضبط ضمانت نامه  13صورت نگیرد و با رعایت ماده  "کشور

 شود؛جوز آزاد ميم( ماه پس از پایان مدت اعتبار 6اهم نشود، ضمانت نامه حسن انجام تعهدات حداکثر شش )فر

 گونه تخلفي نسبت به دارنده مجوز به سازمان گزارش نشده باشد.مشروط بر اینکه هیچ

 باشد. مي به صورت کلي و جزئي در صالحیت سازمان حسن اجرای تعهداتمطالبه وجه ضمانت نامه   -10-4

ص نا به تشخیاز شرایط و مفاد مندرج در این دستورالعمل و تخلف دارنده مجوز پس از احراز، ب درصورت تخطي -10-5

 تجرای تعهداحسن ا سازمان و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایي، جرایم و خسارت وارده از محل ضمانتنامه

 صورت جزیي یا کلي تأدیه خواهدشد.به

 عیین میزان قصور و اثرات مالي عدم اجرای تعهدات در صالحیت سازمان است. ت  -10-6

به هر دلیلي که سازمان تشخیص دهد، دارنده مجوز  حسن اجرای تعهداتنامه در صورت برداشت از ضمانت  -10-7

ت به کور نسبنامه مذ( ماه بعد از برداشت از ضمانت1جهت ادامه فعالیت موظف است حداکثر ظرف مدت یك )

 ترمیم آن اقدام کند.
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 رعايت مقررات -11ماده 

ضوابط و مقررات این دستورالعمل و هرگونه مقررات جدید که توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب   

 االجرا است.شود، برای دارنده مجوز الزمرسد و توسط سازمان به دارنده مجوز ابالغ ميمي
 نظارت -12ماده 

ه سازمان بر عهد بازرسي و نظارت بر حسن انجام کار و تعهدات مندرج در این ضوابط و دستورالعملمسئولیت  -1-12

 باشد.مي

-صورت دوره العمل را بهاین دستور 8دارنده مجوز موظف است گزارش ثبت اطالعات مشترکین موضوع ماده  -2-12

 بار به سازمان ارایه کند.( ماه یك3ای هر سه )

قانوني  مراجع موجب ارجاعمکان دسترسي به اطالعات مربوط به مشترکین خود را بهدارنده مجوز موظف است ا -3-12

 فراهم کند.

ر تمام ذیصالح د مراجع دارنده مجوز باید کلیه تمهیدات الزم را برای ایجاد امکان انجام وظایف قانوني نظارتي -4-12

 طول مدت مجوز در چارچوب قوانین کشور فراهم کند.

ني ظایف قانواط با واطالعاتي که ماهیت محرمانه دارد مسئول بوده و صرفاً در ارتبسازمان در قبال نگهداری  -5-12

 ضایي و یاقامات قمبرداری خواهد کرد و از افشای آنها به جز برای مقامات صالح ذیربط، خود از آنها بهره

 شت.اصورت سازمان مسئولیتي نخواهد دنهادهای قانوني بازرسي خودداری خواهد نمود؛ که در این

به بانك اطالعاتي مشترکین را برای مراجع ذیصالح  (Online)دارنده پروانه موظف است ایجاد دسترسي برخط  -6-12

 فراهم کند.

 

 

 

 
 تعهدات نقض جريمه -13ماده 

مراجع  هر یك از مفاد این ضوابط و دستورالعمل براساس گزارشات واصله از بازرسین یانقض  درصورت -1-13

 خواهد شد:ذیصالح، بشرح ذیل اقدام 

( روز از تاریخ ابالغ 15صدور اخطاریه کتبي برای رفع تخلف ظرف مدت پانزده ) در مرحله اول، -13-1-1

 اخطاریه؛

( روز از تاریخ اخطاریه 30در مرحله دوم، صدور اخطاریه کتبي دوم برای رفع تخلف ظرف مدت سي ) -13-1-2

وم تا زمان رفع ( ریال از زمان صدور اخطاریه د000،000،1و پرداخت جریمه روزانه مبلغ یك میلیون )

 تخلف؛
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 میلیون پنج مبلغ و پرداخت جریمه به ماه (3) سه مدت بهفعالیت شرکت  تعلیق درمرحله سوم، -13-1-3

 ؛2-1-13عالوه بر جریمه بند  ریال( 000،000،5)

 (9نه ) مدت به مجوز اراعتب کاهش عدم رفع تخلف در مدت زمان تعلیق، صورت دردر مرحله چهارم و  -13-1-4

-1-13و  2-1-13عالوه بر جرایم ردیف  ریال( 000،000،10) میلیونده  مبلغ و پرداخت جریمه به ماه

3. 

 د. شدر صورت وقوع همزمان چندین مورد تخلف، جریمه هر بند به صورت مجزا محاسبه و اخذ خواهد  -2-13

 و يا لغو مجوز اعتبار  مدتكاهش  -14ماده 

یا  داده و کاهش را مجوز اعتبار مدت خود صالحدید بهبدون هشدار یا اخطار قبلي مي تواند  سازمان ذیل موارد در -1-14

 :مجوز را لغو کند

 ار دهد.ده مجوز در مدت تعلیق فعالیت، مفاد مجوز را نقض و یا تخلف قبلي را استمرچنانچه دارن -14-1-1

  حالل شرکت؛درصورت ان   -14-1-2

 این دستورالعمل؛ 13ماده  موضوع جبران خسارت و پرداخت جرایم به داماق عدم صورت در   -14-1-3

و یا انتقال مجوز و یا حقوق ناشي از آن به غیر بدون اجازه کتبي و  حقوقي وضعیتتغییر در صورت    -14-1-4

 قبلي سازمان؛

م ادامه فعالیت دارنده مجوز، در صورت اعالم مراجع ذیصالح در هر زمان و تحت هر عنوان مبني بر عد   -14-1-5

 که در این صورت سازمان مسئولیتي در قبال این امر نخواهد داشت. 

ل مات در طوصلي خدکننده ادرصورت لغو و یا پایان اعتبار مجوز و عدم تمدید آن و یا سلب نمایندگي توسط ارائه -2-14

 تعهدات کلیه عایت( ماه با ر6دت شش )مدت اعتبار، دارنده مجوز موظف به ارایه خدمات به مشترکین حداقل به م

  خواهد بود. خود

 االجرا است.تبصره تهیه شده است و از تاریخ تصویب الزم 8ماده و  14این ضوابط و دستورالعمل در 

 
 


