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

  بسمه تعالی
  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات
  24/12/1393مورخ  211شماره   جلسه مصوبه

  

 191شماره   جلسه 1 شماره مصوباتمتعاقب ، 24/12/1393 مورخ 211 شماره جلسه در ارتباطات مقررات میتنظ ونیسیکم
 یهاراپروانه  گاندارند تینحوه فعال وپروانه  صدورضوابط حاکم بر  ،21/10/93مورخ  206جلسه شماره  2و شماره  29/03/93مورخ 
 حضور نیهمچن و کشورثابت  یارتباط خدماتحوزه ارائه  در تیفیک و رقابت شیرا با هدف افزا(.Servco) ثابت یارتباط خدمات
 .  کرد بیتصو زیرشرح  بهبررسی و حوزه  نیتوانمند در ا يهاشرکت

 

  (.Servco) ثابت یارتباط خدمات ارائه پروانه گاندارند تینحوه فعالو پروانه صدور ضوابط حاکم بر 
  

 تعاریف -1

 :زیر است یمعان داراي ،مصوبه نیدر ا شده برده بکار عبارات و اصطالحات
 ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون :کمیسیون -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 :متقاضی -3- 1

  .باشد یسهام شرکت
 یمتقاضسازمان به  توسط مجاز ینیزم ثابت يهاشبکه بستر برثابت  یارتباطخدمات  ارایهمنظور  به که يمعتبر سند :پروانه -4- 1

 .شوداعطا می
 .کندمی اعطا پروانه وي 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 :مشترك -6- 1

 .کندفاده میاست
  .سازمان توسط پروانه ياعطا تاریخ :صدور پروانه تاریخ -7- 1
که  نیخدمات موضوع پروانه به مشترک هیارا ياز پروانه، برا يتجار يبردار آغاز بهره خیتار :تاریخ 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 يهاسال يبرا صدور پروانه خیتار روزسال و اول سال يبرا پروانه صدور تاریخ از ماهه) 12( دوازده دوره :قراردادي سال -9- 1
 .از ابتداي فروردین لغایت پایان اسفند ماه هر سال که صرفاً براي تعهدات مالی مالك عمل است :سال مالی -10- 1
    .شود پرداخت باید متقاضی توسط پروانه، امتیاز اعطاي ازاي در مقررات موجب به که مبلغی :امتیاز حق -11- 1
یا  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 ياویژه يهامالیات سایر
 یمال سال آن به مربوط درآمدهاي بر درآمد تسهیم درصد اعمال طریق از یمال سال هر در که مبلغی :تسهیم درآمد مبلغ -13- 1

 .شودمی تعیین
  .است مشترك يدارا و دهیرس يبرداربهره به که شودیم اطالق یپورت به :يریدا پورت -14- 1
 .است مشترك به خدمات ارائه و يبرداربهره 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 هدارند به زبانیم ياپراتورها توسط مرتبط ياشبکه امکانات و شبکه ظرفیت واگذاري :تیظرف فروشی عمده -16- 1
 .رسید خواهد کمیسیون تصویب به که یمقررات و ضوابط با مطابق عمده فروشی قرارداد

مجاز به  است کردهکه از سازمان دریافت  ايپروانه اساس بر که ثابت ارتباطات فیزیکی شبکه داراي اپراتور :میزبان اپراتور -17- 1
 مصادیق حاضر حال در. باشدمی ایران اسالمی جمهوري سرزمینی قلمرو از یبخش ای تمام در ثابت یفعالیت و ارایه خدمات ارتباط

   انتقال داده مبتنی بر فناوري" ،")FCP(ارتباطات ثابت " هايپروانه دارندگان ایران، مخابرات شرکت از عبارتند میزبان اپراتور
  . "ایجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوري" و "سیم ثابتبی
 و تیظرف یو در آن نحوه عمده فروش شودو اپراتور میزبان منعقد می پروانه دارندهکه میان  سندي :1یقرارداد عمده فروش -18- 1

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

 موضوع پروانه  خدمات  -2

بر بستر شبکه موضوع پروانه به مشترك  افزوده ارزش و محتوایی خدمات انواع و انتقال داده ،ارایه هرگونه خدمت ارتباطی -2-1
  .کشور جاري مقررات و قوانین چارچوب در زبانیاپراتور م
  . باشدنمی میسیب و یمیس از اعم انتقال شبکه و دسترسی شبکه ایجادمجاز به  پروانه، دارنده :1تبصره
باشد،  ربطذي حاکمیتیدر صورتی که ارایه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه مستلزم موافقت یا اخذ مجوز از مراجع  :2تبصره

ضمناً دارنده پروانه موظف به رعایت مقررات کمیسیون در . دارنده پروانه موظف به رعایت ضوابط و اخذ مجوزهاي مربوطه است
  . است محتواییزمینه ارایه خدمات 

 با که معناست این به ،)Service Portability(خدمت ذیريپترابرد. ترابردپذیر باشد تواندمی پروانه موضوع خدمات :3 تبصره
- پذیرامکان مشترك براي نظر مورد خدمات از رداريب بهره امکان پروانه، موضوع شبکه مختلف نقاط طریق از مکانی جابجایی

  .باشد
شود که تاکید می. ردیپذ صورت زبانیم ياپراتورها قیطر ازباید  پروانه موضوع خدمات هیارا يبرا الزم باند يپهنا نیتام-2-2

تامین مستقیم پهناي باند از شرکت ارتباطات زیرساخت براي دارنده پروانه به شرط درخواست براي دریافت پهناي باند با مقادیر 
  .بیش از یک گیگا بیت بر ثانیه مجاز خواهد بود

 پروانه  صدور نحوه و ضوابط - 3

  :ی دریافت پروانه باید واجد شرایط زیر بوده و نسبت به ارائه مدارك و موارد به شرح زیر اقدام کندمتقاض -3-1
 انیپا تا باشد یرانیا آن سهام )51(%پنجاه و یک درصد 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 يفناور خدمات هیارا با مرتبط اساسنامه تیفعال موضوع -3-1-2
  . پروانه صدور امتیاز حق هیاول مبلغرداخت پ -3-1-3
   .حسن انجام تعهدات نیتضم براي 12ماده  2به میزان تعیین شده در تبصره ضمانتنامه معتبر  سپردن -3-1-4
  .مستندات طرح تجاري و چارچوب فنی ارایه خدمات موضوع پروانهارایه  -3-1-5
 کی قالب در تنهاباید ) ISDP( نترنتیا عیتوز ای و) ISP( رسا نترنتیا خدمات عرضه يهاپروانه دارنده انیمتقاض -3-1-6

 . دندهپروانه  افتیدر يتقاضا   ISDPو ISPاز پروانه  اعم خود يهاپروانه یتمام با و یحقوق تیشخص
و  زبانیم يجز اپراتورهاهب اطالعات يفناور و ارتباطات حوزه يهاپروانه دارندگان ریسا توسط پروانه افتیدر يبرا یمنع -3-2

 .تلفن همراه وجود ندارد ياپراتورها

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

 این متقاضیان دیگر به مشابه هايپروانهصدور عدم  برايهیچگونه الزامی  پروانه، دارنده به سازمان توسط پروانه ياعطا  -3-3
  .کندنمی ایجاد سازمان براي هاپروانه

  .شد خواهند لغو يو ناممذکور به يهاپروانه یتمام ،ISDP ای و ISP) يها(پروانه يدارا یمتقاض نام به پروانه صدور با -3-4
 قرارداد عمده فروشی الزامات  - 4

-بهو  باشدچارچوب زیر و نه محدود به  شامل دیبا دارنده پروانه و اپراتور میزبانمابین  فروشیهاي عمدهتمامی قرارداد -4-1
 زبانیم اپراتور شبکه از پروانه دارنده استفاده به مربوط يتجار و یفن مهم مسائل و موضوعات همه رندهید که در برگشو میتنظ ياگونه
  : باشد

  ،)شروع و خاتمه( مدت زمان اعتبارمشخص بودن  -الف
برداري از ظرفیت تخصیص هایی که براي بهرهو دیگر نیازمندي زبانیسهمی از خدمات اپراتور م ایشبکه  تیظرفتعیین  -ب

تعهد متقابل  ودارنده پروانه قرار دهد  اریاخت دردر طول مدت اعتبار قرارداد است  متعهد داده شده الزم است و اپراتور میزبان
  بینی شده؛ هاي پیشها و نیازمنديظرفیتاین  دیخر يبرا پروانه دارنده
امکانات  ریسا زیباند و ن يپهنا ،ي منصوبههاپورت لیاز قب زبانیاپراتور م امکاناتاز  پروانه دارندهاستفاده  ای یدسترس نحوه -پ

   ؛خدمات موضوع پروانه الزم است هیارا يکه براو تعیین مسئولیت طرفین در اموري  زبانیشبکه اپراتور م
مثال ( یزمان مشخص يهادوره در دیباکه  يطرح تجار مطابق پروانه دارنده ازیمورد ن تیظرف در ارتقاء ای يبازنگر نحوه -ت

  ؛باشند آن به متعهد نیطرف و شده اعالم زبانیم اپراتور به) ساله کی یا ماه شش
  برداري از اپراتور میزبان و اتصال به شبکه آن،نحوه بهره -ث
 و یدسترس ينودها ای یمخابرات مراکز ژهیوهب زبانیم اپراتوراز سوي  شبکه در ظرفیت از حداقلی تخصیصدر  گذارياولویت -ج

  ؛ردیقرار گ پروانه دارنده اریفنی آن به نحوي که این ظرفیت کامالً در اخت کار و ساز اعمال نحوه
  ؛تعهدات تحقق يبرا الزم نیضامو ت میزبان اپراتورو  دارنده پروانهمالی میان  تبادالت نحوه -چ
   ؛همکاري خاتمه طیشرا -ح
 از تیظرف يواگذار نهیزم در ژهیوهب نیطرف تعهدات آن در که ينحو به نیمابیف تعهدات انجام ییاجرا ضمانت وتعهدات  -خ
و  نیاز طرف کیهر  يو نقض تعهدات از سو نییتع پروانه دارنده يمتناسب از آن از سو يبرداربهره و زبانیم اپراتور يسو

  .نحوه جبران آن مشخص شده باشد
  براي همه متقاضیانآن بدون تبعیض با سطوح تعهد ارایه خدمات و تعهدات مالی مرتبط  شامل 2نامه سطح خدماتتوافق -د

 قرارداد نامه،تفاهم هرگونه قالب در میزبان اپراتور شبکه از برداريبهره و مابینفی همکاري با مرتبط مفاد از برخی انعقاد -4-2
  . ممنوع است قراداد عمده فروشیخارج از  کار و ساز یا
  . شود، ممنوع است یکه منجر به رفتار ضد رقابت یتوافق در مفاد قرارداد عمده فروش هرگونه -4-3
 کند،می دریافت میزبان اپراتور از که خدماتی فروشی خرده بازار در راپروانه  دارندهاختیارات ی نباید فروش عمده قرارداد -4-4

  .دینمامحدود 
 .کند جادیا یاصول موافقت چارچوب از خارج دارنده پروانه خدمات یهدر ارا یتیمحدود چگونهیه دینبا یفروش عمده قرارداد -4-5
 .آورد پراتور میزبان را فراهمو خدمات اشبکه  ازپروانه  دارندهامکان استفاده انحصاري ی نباید فروش عمده قرارداد -4-5
 يبرا یقانون منع که ییهاشرکت ای زبانیم ياپراتورها ریسا با يهمکار از رادارنده پروانه نباید  یفروش عمده قرارداد -4-6

  . دارد باز ندارند، يتجار تیفعال

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

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

قرارداد  از يا نسخه دیبا ،یفروش عمده قرارداد امضاي و میزبان اپراتور با توافق به رسیدن از پس پروانه دریافت انمتقاضی -4-8
  .ندرا به سازمان ارسال کن

  فعالیت جغرافیایی قلمرو -5

  . است یرانا یاسالم جمهوري سرزمین سراسر      
 اعتبار پروانه مدت -6

  .باشدمی صدور تاریخ از شمسی سال) 5( پنجاعتبار پروانه  مدت      
  مدت اعتبار پروانه تمدید - 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 يبرا یمنع که یصورت در. به سازمان اعالم کند یپروانه به صورت کتب

 .کرد خواهد تمدید ساله) 5( پنج دورهیک  براي  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 
  .اپراتورهاي میزبان اقدام کند

 رقابت و مشارکت شرایط - 8

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

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

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

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

  .باشد و تابع شرائط و ضوابط بورس استیبند نم نیانتقاالت در بورس مشمول ا
 يگذارشماره تیظرف - 9

 يتجار طرحباید  پروانه، موضوع خدمات چارچوب در 3گذاريشماره هايظرفیت از استفاده به نیاز صورت در پروانه دارنده -9-1
  .داینم هیارا سازمان به است يگذارشماره تیظرف از استفاده مستلزم که یخدمات عرضه يبرا را خود

 در تواندپذیر تشخیص دهد، میکه سازمان طرح تجاري ارائه شده را توجیهو در صورتی پروانه دارنده درخواست براساس -9-2
 منوط گذاريشماره هايظرفیت از استفاده. کندواگذار  يگذارشماره تیظرف پروانه دارنده بهکشور،  يگذارشماره یمل طرح چارچوب

 شماره جلسه 8 شمارهاز جمله مصوبه  کمیسیون مصوب هاي تعرفه اساس بر هزینه پرداخت و مربوطه مقررات رعایت شرط به
   .است  30/3/1392 مورخ 166
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  پروانه دارندهو تعهدات  شرایط -10
قرارداد پروانه، مجاز است نسبت به ارایه خدمات به مشترکین نهایی بر اساس  شدن االجرا الزمدارنده پروانه صرفاً پس از   -10-1

 . کندبا اپراتور میزبان اقدام  عمده فروشی
 پروانه در مشابه هايشاخص و معیارها اساس بر مداريو مشتري خدمتدارنده پروانه مسوول رعایت الزامات کیفیت   -10-2

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

کیلو بیت برثانیه و در  25نسبت پهناي باند مصرفی به تعداد مشترکین در انتهاي سال اول قراردادي حداقل به میزان  -10-3
  نیاز مطابق آن از پس و سوم سال در تعهدات تعیین. شودکیلوبیت برثانیه تعیین می 30دوم قراردادي حداقل به میزان انتهاي سال 

  .شد خواهد اعالم پروانه دارنده به و بوده کمیسیون تصویب با کشور ايتوسعه هايبرنامه و بازار
است از حاصل تقسیم کل پهناي باند بین الملل  عبارت اریاخت در يریبه ازاي هر پورت دا نترنتیسرانه پهناي باند ا شاخص
. اریدر اخت یريدا يهابه کل تعداد پورت) ارتباطات زیرساخت و فراهم کنندگان مجاز/  زبانیم اپراتورخریداري شده از (دارنده پروانه 

 با مطابق و نیمشترک قرارداد ،يهمکار نامهموافقت براساس اریاخت در یريهر پورت دا ینترنتا یپهناي باند مصرف شودمی تاکید
 را مشترکین نترنتیا باند پهناي شاخص، این به استناد با تواندنمی پروانه دارنده و شده یابیارز و سنجش ونیسیکم مصوبات
 پروانه دارنده الزام براي معیاري صرفاً شاخص این. دهد افزایش را مشترکین میان نترنتیا باند پهناي اشتراك نسبت یا کند محدود

  .است ینمشترک کل تعداد با متناسب المللبین باند پهناي از حداقلی تامین به
-و نگهداري و مدیریت اطالعات مربوط به خدمات و صورتحساب 3نیمشترکسامانه مجزا براي ارتباط با  دیبا پروانهدارنده   -10-4

 .کند فراهم را سامانه نیا به سازمان کامل یدسترس جهت الزم داتیتمه و. کندایجاد  مشترکین هاي
 .باشدمی زبانیم ياپراتورها با  مشترك يافزار 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 هايشاخص است موظف پروانه دارنده -10-6
  .کند اعالم سازمان به

 رسمی درگاه روي بر ماهه 3 هايبازه طی را شده ارائه هايسرویس کیفیت هايشاخص وضعیت است موظف پروانه دارنده -10-7
 .کند منتشر خود
 سازمان به قراردادمشترکین و خدمات سطح نامهتوافق نمونه ارائه به نسبت سرویس ارائه از پیش است موظف پروانه دارنده -10-8
 .نماید اقدام مربوطه هايتأییدیه دریافت و

  .باشدمی خود فروش شبکه عملکرد بر نظارت و مشتریان هویت احراز به موظف پروانه دارنده -10-9
 
 به رسانی اطالع و سازمان به خود رسمی درگاه معرفی به نسبت فعالیت شروع از پیش است موظف پروانه دارنده -10-10

  .کند اقدام سازمان نظر به بنا و مناسب روش با مشتریان
  عرفهت -11

  .بود خواهد ونیسیکم مصوبات طبق خدمات، تعرفه و نیاتصال مشترک يها نهیهز
 هانامهو ضمانت درآمد میتسه پروانه، صدور امتیاز حق مبلغ -12

در اقساط مساوي در ابتداي آن در زمان صدور پروانه و مابقی آن % 20باشد که بیست میلیارد ریال میحق امتیاز  مبلغ -12-1
 دارنده پروانه موظف است به ازاء مابقی. شودمبلغ حق امتیاز اخذ می% 20، ساالنه به میزان به بعد هرسال قراردادي از سال دوم

                                                             
٣ Customer Care 
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ه معادل امن از اقساط ضمانت هریکپرداخت  ازاينزد سازمان ارائه کند، که در  یازحق امت ضمانتنامه حق امتیاز و اقساط باقیمانده،
 :شود ید میآن، آزاد خواهد شد، تاک

  باشد،میماده  این 2نامه حسن انجام تعهدات مشخص شده در تبصره نامه فوق عالوه بر ضمانتضمانت :1تبصره 
حسن انجام  هاينامهشود ضمانتمی تاکید. باشدیم 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 سالیانه 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 صورت یکجا اخذ یا از محل ضمانتچنانچه به هر دلیلی پروانه لغو شود، مابقی مبالغ حق امتیاز به :4تبصره

  .شودوجه می
عنوان تسهیم  بهاست،  دهیرسرسمی حسابرس  دییبه تا کهخود را  انهیسال ناخالص درآمد از درصد 3 دیبا پروانه دارنده -12-2

 . کنددرآمد سالیانه در انتهاي هر سال قراردادي 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

-هاي مالی حسابرسیصورت. کند مان معرفیساز به خودرا به عنوان حسابرس رسمی سازمان حسابرسی یا جامعه حسابرسان ایران 
بندي اعالمی سازمان براي هر در قالب زمان دیبا) شودمی شامل کلیه درآمدهایی که با استفاده از پروانه حاصل(دارنده پروانه شده 
  . شود رسالا سازمان بهمنظور تسویه حساب بهقراردادي سال 

هاي آتی و تا پایان اعتبار پروانه، این براي سال. میلیون ریال است 700اول، مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده براي سال  -12-4
این مبلغ باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال قراردادي . درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت 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
 یدسترس يالزم برا امکانات هیکل و نموده اقدام سازمان یاعالم يو استاندارها هاشاخص اساس بر سازمان يبراهاي الزم 

 .فراهم آورد سازمان ياز راه دور را برا یکیالکترون ینظارت و بازرس فیمربوط به انجام وظا يهادادهبه  یکیالکترون
اسناد مربوط  ایو ي خود اعم از ورود به محلها و ساختمانها ک،ینظارت از راه نزد يهايازمندینپروانه موظف است  دارنده -13-2

  .فراهم آورد سازمان يگردد را  برا یم يبه پروانه در آن نگهدار
اعالم شده از  بنديزمان و چارچوب مطابقعملکرد خود را  از ايدوره گزارشاتسازمان  نظر طبقپروانه موظف است  دارنده -13-3
  . سازمان ارایه نمایند يسو
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  هايسیستم از استفاده با را مربوطه اطالعات سایر و صورتحساب مالی، اطالعات یات،شکا

 .یدنما نگهداري و پردازشو مقررات  نیقوان تیرعا بابه صورت متمرکز  ینمشترک
 ارائه و نتایج ثبت قابلیت با را سرویس کیفیت گیرياندازه هايسامانه 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 براي پیگیري کد

  قیتعل -14
را ایفا نکند، سازمان مهلتی را در راستاي  پروانه تیفعال نحوهحاکم بر  ضوابطدارنده پروانه هریک از تعهدات مندرج در   نچهچنا

  در صورت انقضا مهلت، چنانچه دارنده پروانه در راستاي رفع تخلف اقدام نکند، سازمان . رفع تخلف، به دارنده پروانه اعطا می کند
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 نیمشترک به خدمات ارایه به موظف صرفاً پروانه، تعلیق مدت در پروانه دارنده. نماید تعلیق ماه شش مدت به را فعالیت پروانهتواند می
  .است ممنوع قیتعل مدت در نیمشترک و خدمات توسعه هرگونه و بودهخود  یفعل

   پروانه لغو و اعتبار مدت کاهش -15
  :کند اقدام پروانه لغو  یا و اعتبار مدت کاهش به نسبت تواند، می سازمان ذیل موارد در -15-1
 ماه،) 6(پروانه در طول بازه یکسال پس از زمان صدور پروانه یا توقف فعالیت به مدت ششعدم فعالیت برابر خدمات  -15-1-1
 پروانه دارنده حقوقی شخصیت انحالل  -15-1-2
  گرید زبانیم اپراتور با قرارداد 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 هايفعالیت 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

 يسو از زبانیم ياپراتورها و نیمشترک با فیتکل نییتع که شودیم دیتاک .داشت نخواهد اطالعات يفناو و یارتباط خدمات
  .است یالزام سازمان یهماهنگ با شده پروانه لغو یحقوق شخص

 تعهدات نقض جریمهو  تخلفات -16
 پروانه دارنده ازمانس کمیسیون، مصوب مقررات نقض یاو  ضوابط حاکم این مصوبه در مندرج تعهدات ایفاي عدم صورت در

  .دکر خواهد یمهجر 1 پیوست مفاد با مطابق را
 فرهنگی مالحظات -17

  .الزامیست مختلف خدمات ارائه در شود می ابالغ پروانه دارنده به سازمان توسط که فرهنگی ضوابط و مقررات رعایت
  امنیت ملی -18

و  ذتدابیر را اتخا کلیه ،یتیملی و اعمال اختیارات دستگاههاي امن تیپروانه باید براي رعایت مقتضیات امن دارنده -18-1
به این منظور کلیـه مـوارد مورد نیاز مراجع فوق الذکر که به دارنده پروانه ابالغ می گردد، بدون . تسهیالت الزم را ایجاد نماید

  . زم االجرا  استهرگونه ادعایی توسط دارنده پروانه ال
 باشد می خصوص دراین مذکور وزارت تائیدیه اخذ و اطالعات وزارت نیازهاي تامین به منوط پروانه دارنده فعالیت شروع -18-2
 احیاي 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 مجدد
- شود، براي دارنده پروانه الزمرعایت مقررات و ضوابط دفاعی، امنیتی که توسط شوراي عالی امنیت ملی تصویب می-18-3

 .االجراست
  پدافند غیرعامل -19

 و بوده الزامی شود می ابالغ پروانه دارنده به سازماناعالم و توسط  ربطیذ مراجعغیرعامل که توسط  پدافندمقتضیات  رعایت
  .آورد فراهم آن سازي پیاده جهت را تدابیرالزم کلیه است موظف پروانه دارنده

 مقررات ریسا  -20
 براي 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
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 زبانیم اپراتور توسط مجوز داشتن و بوده یالزام پروانه دارنده توسط الزم يمجوزها اخذ ییمحتوا خدمات ارائه يبرا -20-2
  .کند ینم تیکفا خدمات نیا ارائه يبرا
 .کند واگذار يگرید یحقوق اشخاص به سازمان، دییتا بدون را پروانه تواند ینم پروانه دارنده -20-3
  .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

 .Servcoمتقاضی پروانه   PSTNو  PAP ،ISDP ،ISP ،VoIPهاي نحوه کاهش حق امتیاز دارندگان پروانه - 21

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

 هاي واصله پس از مهلت نه ماهه فوق، مشمول کاهش حقشود درخواستتاکید می. را به سازمان ارایه کنند دارك مثبته آنم
  .امتیاز نخواهند شد

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

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

  ازیحق امت کاهش یمتقاض يشده از سو یهارا يهاپروانه زایامت
 از حاصلثابت  ازیامت  شده یهارا پروانه عنوان  فیرد

  شده ارائه پروانهیک 
یک  از حاصل  ازیامت سقف  شده ارائه پروانهیک  از حاصل ریمتغ ازیامت

  شده ارائه پروانه
1  PAP 100  1393 خرداد 31 در يریدا پورت 7000 هر  

  متیازا) 10( ده
100  

2  PSTN  50   1393خرداد  31شماره دایري در  5000هر 
  امتیاز) 10(ده 

100  

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

30  

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

40  

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

  امتیاز) 10(ده ارتباطات زیرساخت 

30  

خود استفاده  ISP یاVoIPتوانند به انتخاب خود از امتیاز تخفیف براي یکی از دو پروانه صرفاً می VoIPهاي دارندگان پروانه :1تبصره
  .کنند
هاي موضوع جدول فوق قصد کنند در قالب تشکیل یک شرکت تجاري نسبت به ارائه تعدادي از دارندگان پروانهدر صورتیکه  :2تبصره

در هر صورت سقف مجموع امتیازات . شودمحاسبه می 1ها با لحاظ تبصره تقاضا براي دریافت پروانه اقدام کنند مجموع امتیازات آن
  . خواهد بود) 100(براي یک متقاضی، صد 
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  1شماره  ستپیو
  تعهدات نقض و تخلفات جریمه

  جریمه  تخلف عنوان
  
  
  
  خدمات توسعه تعهدات نقض - 1

                )3-10و  2-10موضوع مواد(توسعه خدمات  هايشاخص تعهدات مورد در
از  تاریخ  ماهیک مدت ظرف تخلف جبران براي کتبی اخطاریه صدور: اول مرحله -1

 . اخطاریه
 تا سقف یمهبه تشخیص سازمان جر بنا جداگانه طور به موارد از یک هر در: دوم مرحله -2

  در هر سال براي دارنده پروانه  میلیون ریال)  500(پانصد 
  
  
  رقابت و سهامداري تعهداتنقض - 2

  :سهامداري با مرتبط تعهدات نقض صورت در -1
 تا سقف یمهو پرداخت جر یکماهرفع تخلف ظرف مدت  يسازمان برا ياز سو یکتب اخطار
  سازمان تشخیص با ریال میلیارد) 1( یک

  : رقابتی ضد هايفعالیت انجام -2
براي  دهدمیو مقررات اجازه  ینکه قوان يهر مورد بنا به تشخیص سازمان تا حد در

  . خواهد شد یینتع یمهدارندگان پروانه جر
   

  
  
  کمیسیون سایر مصوبات نقض -3
  

 ابالغیه وصول تاریخ از پس کاري 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
 بر مهیجر اعمال مشمول نشد اصالح يکار روز 15 مدت ظرف موضوع و نگرفت قرار سازمان
 .شد خواهد سازمان نظر و موضوع مورد اساس

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

  
  
  
  
  
  
  
  خدمات تیفیک تعهدات نقض - 4

 و انجام یابیارز سازمان توسط شهر هر در شده فیتعر يهاشاخص کباری ماه شش هر -1
 ارتقاء به نسبت يبعد 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 بر  در -الف
   ریال میلیون) 25(بیست و پنج  اساس ارزیابی هاي سازمان اپراتور به ازاي هر مورد به مبلغ

و یا مصوبات  ونیسیکم 177صورت عدم رعایت شاخصهاي کیفی مندرج در مصوبه  در -ب
هزار )  500(پانصد انه به ازاي هر روز انحراف  در هر شاخص روزانه بعدي مرتبط، دارنده پرو

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

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

  خدمات هیارا

 ابالغیه وصول تاریخ از پس کاري 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
 عدم صورت در ن،یمشترک به یاضاف مبالغ استرداد بر عالوه پروانه دارنده نگرفت، قرار سازمان
 نییتع سازمان نظر اساس بر که مهیجر اعمال مشمول يکار روز )10(ده  ظرف تعرفه اصالح

  .شد خواهد شود، یم
میلیون )  500(پانصد  زانیم به سال، هر در تخلف عنوان نیا از یناش مهیجر سقف حداکثر -2

  .باشدیم ریال
  
  
  
  
  نظارت تعهدات نقض - 6

روز کاري 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 يروز کار20سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف مدت 
 .هر سه ماه خواهد شد يبه ازاریال ) 000/000/25(بیست و پنج میلیون  معادل

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

  
  
مندرج در  تعهدات ریسانقض  -7

  موافقتنامه 

 ابالغیه وصول تاریخ از پس کاري 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
 بر مهیجر اعمال مشمول نشد اصالح يکار روز 10 مدت ظرف موضوع و نگرفت قرار سازمان
 .شد خواهد سازمان نظر و موضوع ،مورد اساس

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

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


