
  

  

  هاي ضوابط مرتبط با نحوه ادامه فعاليت دارندگان پروانهشرايط و                                                                                 

 )ISDP(و توزيع اينترنت ) ISP( عرضه خدمات اينترنت رسا                                                                                     

  

                                                                                           

  

  1از  1كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 23/1/1394مورخ  212 شماره جلسه 2شماره  مصوبه

  بسمه تعالي

  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

  23/1/1394مورخ  212شماره   جلسه 2شماره  مصوبه
  

 191شماره  جلسه 1 شماره مصوبات متعاقب 23/1/1394مورخ  212كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 

با  24/12/93مورخ  211جلسه شماره  1مصوبه شماره  نيهمچنو  21/10/93مورخ  206جلسه شماره  2و شماره  29/03/93مورخ 

تكليف  نييتع يراستا در و)  .Servco( ثابت يارتباط خدمات ارايه پروانه گاندارند تينحوه فعالو پروانه صدور ضوابط حاكم بر  عنوان

 مقررات) ISDP(و توزيع اينترنت ) ISP( هاي عرضه خدمات اينترنت رساهاي دارنده پروانهنحوه ادامه فعاليت شركتو روشن نمودن 

  .  كرد بيتصو را ليشرح ذ به

 

  هاي ادامه فعاليت دارندگان پروانهمرتبط با نحوه شرايط و ضوابط 

 )ISDP(و توزيع اينترنت ) ISP( عرضه خدمات اينترنت رسا

 تعاريف -1

 :زير است يمعان داراي ،مصوبه نيدر ا شده برده بكار عبارات و اصطالحات

 ارتباطات مقررات تنظيم كميسيون :كميسيون - 1-1

 راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم سازمان :سازمان - 1-2

مطابق مصوبه  مجاز ينيزم ثابت يهاشبكه بستر برثابت  يارتباطخدمات  ارايهمنظور  به كه يمعتبر سند : .Servcoپروانه - 1-3

 .شوداعطا مي يمتقاضسازمان به  توسط 24/12/1393مورخ  211جلسه شماره  1شماره 

 .كندمي اعطا پروانه وي به سازمان كه حقوقي شخصيت :پروانه دارنده - 1-4

   ISDPو  ISPهاي شرايط ادامه فعاليت پروانه -2

و  ISPهاي نسبت به تمديد آن دسته از پروانه تواندصادر نخواهدكرد و صرفاً مي ISDPو  ISPسازمان پروانه جديد  -2-1

ISDPتوزيع كنندگان اينترنت / يي اقدام كند كه برابر مفاد ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه عرضه كنندگان

اند، تخلف عمده نداشته باشند و تقاضاي ، در حوزه پروانه مربوطه فعاليت داشته)3/10/85مورخ  19مصوب جلسه شماره (

حداكثر تا پايان  ISDPو  ISPشود تمديد پروانه تاكيد مي. كنند پروانه به سازمان ارايه ود را در موعد مقرر جهت تمديدخ

  . ، امكان پذير خواهد بود1395سال 

 1396حداكثر تا پايان سال  دهندادامه فعاليت مي .Servcoپروانه در قالب كه  ISDPو ISPآن دسته از دارندگان پروانه  -2-2

از آن تاريخ پس . كنندرا اخذ كرده اند استفاده توانند از تجهيزات دسترسي در فركانس باند آزاد كه قبال تاييد سازمان مي 

  . بايد  نسبت به جمع آوري يا انتقال تجهيزات مذكور به اپراتورهاي ميزبان اقدام كنند

تاييديه را براي  .Srevcoو  ISP ،ISDPهاي يك از دارندگان پروانه هيچدرخواست از تاريخ ابالغ اين مصوبه سازمان  -2-3

      .پذيردنمياستفاده از فركانس باند آزاد 

 مقررات  ريسا - 3

   .استمصوبه صرفاً با كميسيون  نيا مفاد تفسير -3-1
 


