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  2از  1كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه  30/7/1391مورخ  151 شماره جلسه مصوبه

  بسمه تعالي

  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

  30/7/1391مورخ  151شماره   جلسه  مصوبه

بانكي درخواست كاهش مبالغ تضامين موضوع  30/7/1391مورخ  151كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 

 2-6و  2-5 هاي با اصالح بند) ISDP(توزيع خدمات اينترنت  و) ISP(عرضه خدمات اينترنت دارندگان پروانه  حسن انجام تعهدات

با توجه به رشد و  را كميسيون 3/10/1385مورخ  19مصوب جلسه شماره  ISDP و ISP ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه

اي مبتني بر وب و متعاقب آن افزايش ميزان مصرف پهناي باند اينترنت در كشور و ضرورت استفاده بهينه توسعه فناوري ها و كاربرده

ضوابط و دستورالعمل اجرايي  2-6و  2-5از منابع و كمك به توسعه سرمايه گذاري در بخش فناوري اطالعات بررسي و بندهاي 

) ISDP(وابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه توزيع كنندگان اينترنتض و (ISP)صدور پروانه عرضه كنندگان خدمات اينترنت رسا 

  :اصالح و به شرح زير تصويب كردرا 
  


		���ن ����ت ٢-	���  -ا�� ���را���� ا�ا�� ��ور �وا�� ����ا!  و د�

 �� (ISP)ا�	#�" ر

سازمان سپرده مي شود كه مبلغ اين ضمانت نامه ، ضمانت نامه بانكي توسط متقاضي به حسن انجام تعهداتتضمين به منظور  -5-2

  :به شرح زير است

 2Mbpsبيشتر از   2Mbpsتا   پهناي باند

  )ريال(مبلغ ضمانت نامه
20،000،000  

 5،000،000مبلغ  1Mbpsبه ازاي هر 

  ريال اضافه خواهد شد
 

 $خود را به سازمان ارايه كند و در صـورت تأييـد   دارنده پروانه موظف است قبل از هرگونه افزايش پهناي باند، درخواست  :١'&%

  .نامه تسليمي را افزايش دهدسازمان، متناسب با پهناي باند درخواستي، ضمانت

 $نامه بـه صـورت تجميعـي معـادل مجمـوع مبـالغ       توانند يك ضمانتهاي داراي پروانه در بيش از يك استان ميشركت :٢'&%

  .هاي مختلف دارند، تسليم كنندي استانهايي كه براتضامين مرتبط با پروانه

 $نامه تجميعـي مطـابق   در صورت ارايه ضمانت. نامه تسليمي تا پايان مدت اعتبار پروانه كاهش نخواهد يافتمبلغ ضمانت :٣'&%

لـغ  مبچنانچه موجبي براي مطالبه وجه وجود نداشته باشد نامه تجميعي، و لغو يك يا چند پروانه مشمول ضمانت 2تبصره 

  .يابدلغو شده كاهش مي) هاي(نامه پروانهنامه مذكور، متناسب با ضمانتضمانت
  

�را���� ا�ا�� ��ور �وا�� '�ز�0 آ		���ن ٢-.!	�  -ب���ا!  و د�

  )ISDP(ا�	#�"

 شود كه مبلغ ايـن نامه بانكي توسط متقاضي به سازمان سپرده ميضمانت ،حسن انجام تعهداتتضمين به منظور  -6-2

  :شودنامه بر اساس پهناي باند ورودي مطابق جدول ذيل محاسبه ميضمانت

 50Mbpsبيشتر از   50Mbpsتا   پهناي باند

  مبلغ ضمانت نامه

  )ريال(1Mbpsبه ازاي هر  
5،000،000  

  

2،000،000  
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 $دارنده پروانه موظف است قبل از هر گونه افزايش پهناي باند، درخواست خود را به سـازمان ارايـه نمايـد و در صـورت      :١'&%

  .نامه تسليمي را افزايش دهدتأييد سازمان، متناسب با پهناي باند درخواستي ضمانت

 $به صـورت تجميعـي معـادل مجمـوع مبـالغ      نامه توانند يك ضمانتهاي داراي پروانه در بيش از يك استان ميشركت :٢'&%

  .هاي مختلف دارند، تسليم كنندهايي كه براي استانتضامين مرتبط با پروانه

 $نامه تجميعي مطابق در صورت ارايه ضمانت. نامه تسليمي تا پايان مدت اعتبار پروانه كاهش نخواهد يافتمبلغ ضمانت :٣'&%

مبلـغ  چنانچه موجبي براي مطالبه وجه وجود نداشته باشد نامه تجميعي، ضمانتو لغو يك يا چند پروانه مشمول  2تبصره 

  .يابدلغو شده كاهش مي) هاي(نامه پروانهنامه مذكور، متناسب با ضمانتضمانت
  

���4ا�  ��: 

دت و پس از م بودكاهش مبالغ تضامين حسن انجام تعهدات موضوع اين مصوبه به مدت دو سال از زمان تصويب خواهد  -

 .به كميسيون ارايه كندرا و استفاده از تضامين مذكور  عملكرد مصوبه گزارشي از بايدمذكور سازمان 

توانند صرفاً يك بار از تاريخ ابالغ اين مي) ISDP(توزيع خدمات اينترنت  و) ISP(عرضه خدمات اينترنت  دارندگان پروانه -

  .  شرايط اين مصوبه اقدام كنند باانطباق در مصوبه، براي كاهش تضامين حسن انجام تعهدات فعلي خود نزد سازمان 

سازمان به نحوه عملكرد شركت هاي داراي پروانه ارائه خدمات ) Online(دسترسي برخط  با توجه به  مي شود تاكيد ضمناً  

عرضه كنندگان خدمات اينترنتي و سامانه هاي صدور صورتحساب آنها براي انجام وظيفه قـانوني اعمـال   توزيع كنندگان و هاي  شبكه

   .دداشته باشبه منظور اجراي اين مصوبه و رعايت حقوق مشتريان نظارت دقيق سازمان ، )Qos(نظارت بر كيفيت ارائه خدمات 
 


