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  11از  1كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 17/12/1393مورخ  210 شماره جلسه 2شماره  مصوبه

  بسمه تعالي

  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

  17/12/1393مورخ  210شماره   جلسه 2شماره  مصوبه
  

 186جلسه شماره  1 شمارهاز مصوبه  8، بر اساس  بند 17/12/93مورخ 210مقررات ارتباطات در جلسه شماره  ميتنظ ونيسيكم

و پوشش  تيفيك شيرقابت، افزا شيتلفن همراه را با هدف افزا يمجاز ياپراتورها تي، اصول حاكم بر پروانه فعال7/2/1393مورخ 

 زير به شرحرا خدمات در بازار تلفن همراه كشور   نيبه اخدمات ارزش افزوده  و ترغيب نو آوري و ارايهخاص  انيمشتر يازهاين

 .  كرد بيتصو

 (MVNO) همراه تلفن مجازي ياپراتورها روانهپ بر حاكم اصول
1

 

 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

 كه زبانيم يبا استفاده از شبكه اپراتورها پروانه موضوع خدمات ارايهمنظور  بهتلفن همراه  يمجاز ياپراتور پروانه :پروانه - 1-3

 .شودمي اعطا پروانه دارنده به سازمان توسط

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

 يمدن مشاركت قرارداد قالب در وميكنسرس صورت به توانديم كهپروانه  يافتدر كننده درخواست يشخص حقوق :متقاضي - 1-5

  .باشد يسهام شركت اي

موجب قرارداد با دارنده پروانه، مجاز به برقراري ارتباط و استفاده از خدمات  به كه حقوقي يا حقيقي شخص هر :مشترك - 1-6

 . موضوع پروانه است

  سازمان توسط پروانه ياعطا تاريخ :صدور پروانه تاريخ - 1-7

 يينها نيخدمات موضوع پروانه به مشترك هيارا ياز پروانه، برا يتجار يبردار آغاز بهره خيتار :الزم االجراشدن پروانه خيتار - 1-8

 يمال تعهدات جمله از پروانه تعهدات محاسبه مبداً خيتار نيا. باشديمصدور پروانه   خيشش ماه پس از تار حداكثركه 

 .بود خواهد

 االجراشدن الزم خيتار روزسال و اول سال يبرا پروانه شدن االجراالزم تاريخ از ماهه) 12(دوازده دوره :قراردادي سال - 1-9

 .بعد يهاسال يبرا

كه از سازمان دريافت كرده است  ايكه بر اساس پروانه سيار، ارتباطات شبكه داراي همراه تلفن اپراتور :ميزبان اپراتور - 1-10

 . اسالمي ايران مي باشد هوريدر قلمرو سرزميني جمفن همراه خدمات تل ارايهمجاز به فعاليت و 

خريد خدمات شبكه تلفن همراه از اپراتور ميزبان بر و يا  كه مجاز به اجاره اپراتوري :اول نوعمجازي تلفن همراه  اپراتور - 1-11

به صورت خرده و مدل بازاريابي و فروش خود، آنرا ) برند(بوده و با استفاده از نشان تجاري  ياساس قرارداد عمده فروش

 شبكه جز بهبخش هايي از شبكه زيرساخت تلفن همراه  ديباو عالوه بر آن  كندبه مشتركين نهايي عرضه مي يفروش

سامانه  2خدمات يسكو اختيارداشتن در به مجاز اول نوع ياپراتورها. دكناندازي مخصوص خود راه ،ييويراد يدسترس

 . هستند 4نيمشتركو مديريت و نگهداري  3گيريصورتحساب

                                                           
١ Mobile Virtual Network Operator: MVNO 
٢ Service Platform 
٣ Billing  
٤ Customer Care  
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 و جاديا را، خود نيمشترك يثبت اطالعات مكان مركزو  همراه تلفن نگيچيحداقل مركز سوئ دينوع اول با ياپراتور مجاز :1تبصره

  .كند ياندازراه

هاي فركانسي نيازمند اخذ مجاز به استفاده از ساير طيف ،به غير از طيف در اختيار اپراتور ميزبان ،نوع اول مجازي اپراتور :2تبصره

 .و شبكه انتقال مربوط به آن به هر شكل و تحت هر عنوان، نيست 5ييراديو شبكه دسترسي ايجاد مجوز، 

خريد خدمات شبكه تلفن همراه از اپراتور ميزبان بر و يا  كه مجاز به اجاره اپراتوري :دوم نوعمجازي تلفن همراه  اپراتور - 1-12

و مدل بازاريابي و فروش خود، آنرا به صورت خرده ) برند(بوده و با استفاده از نشان تجاري  ياساس قرارداد عمده فروش

سامانه  خدمات، يسكو داشتن اختيار در به مجاز دوم نوع هاياپراتور. كندبه مشتركين نهايي عرضه مي  يفروش

 .هستند نيمشتركو مديريت و نگهداري  گيريصورتحساب

  .باشديمستقل مخصوص به خود نم نگيچينوع دوم مجاز به داشتن مراكز سوئ ياپراتور مجاز: 1تبصره

هاي فركانسي نيازمند اخذ مجاز به استفاده از ساير طيف ،به غير از طيف در اختيار اپراتور ميزبان ،نوع دوم مجازي اپراتور :2تبصره

  .و شبكه انتقال مربوط به آن به هر شكل و تحت هر عنوان، نيست 6ييراديو شبكه دسترسيايجاد ، مجوز

  .دوم نوعيا  اول نوعاز انواع اپراتور مجازي تلفن همراه  يكي :مجازي اپراتور - 1-13

 است بطوريكه اوالً اپراتور ميزبانو نشان تجاري خدمات تلفن همراه با استفاده از شبكه  كننده ارايه :7نماينده فروش - 1-14

مالكيت شخصيت حقوقي ارايه دهنده اين خدمات متعلق به اپراتور ميزبان بوده و ثانياً ارايه خدمات آن مبتني بر مفاد پروانه 

 تيمسئول هيكل. اپراتور ميزبان باشد و ثالثاً شماره گذاري آن از ميان شماره هاي اختصاص داده شده به اپراتور ميزبان باشد

 .است زبانيبه عهده اپراتور م فروشاينده نم خدمات و تيفعال

در آن نحوه بهره برداري اپراتور  و شودمي منعقد ميزبان اپراتور وميان اپراتور مجازي  كه سندي :8يفروش عمده قرارداد - 1-15

  .مجازي از شبكه موضوع پروانه اپراتور ميزبان، تعهدات طرفين، مبادالت مالي و ساير موارد مرتبط معين شده است

كه پس از فراخوان سازمان و  پروانه، افتيدر يبرا طيشرا واجد يمتقاض درخواستسازمان با   هياول موافقت :اصولي موافقت - 1-16

مصوبه به نام  نيپيش از اعطاي پروانه به جهت انجام مذاكرات الزم براي حصول توافق با اپراتورهاي ميزبان مطابق با ا

 .شودمي صادرمتقاضي مذكور 

 موضوع پروانه  خدمات -2

 خدمات و اطالعات ملي شبكه به دسترسي اينترنت، به دسترسي خدمات ت ارتباطي و انتقال داده از قبيلهرگونه خدم ارايه

در  افزوده ارزش و محتوايي خدمات انواع و ايداده و متني تصويري، صوتي، خدمات اختصاصي، هايشبكهخدمات  ،بر آن مبتني

  .كشور جاري مقررات چارچوب در هاي تلفن همراهشبكه

 به موظف پروانه دارنده باشد، ربطمستلزم موافقت يا اخذ مجوز از مراجع حاكميتي ذي ييمحتوا خدماتدر صورتي كه ارايه  :تبصره

 محتوايي  خدمات ارايه زمينه در كميسيون مقررات رعايت به موظف پروانه دارنده ضمناً. است مربوطه مجوزهاي اخذ و ضوابط رعايت

  .  است

 پروانه  صدور نحوه و ضوابط - 3

 پروانهو  يموافقت اصول صدور مقررات -1- 3

 انيمتقاض يهادرخواست افتيدر يبرا ماههسه  يفراخوان اعالنمصوبه نسبت به  نيموظف است پس از ابالغ ا سازمان -1- 3-1

 . كند اقدام  يمجاز اپراتور پروانه افتيدر

                                                           
٥ Radio Access Network(RAN) 
٦ Radio Access Network(RAN) 
٧ Reseller 
٨ Whole Sale Agreement(WSA) 
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را بر اساس معيارهاي ارزيابي شايستگي  متقاضيان دريافت پروانه ،يعمومفراخوان از  پس صدور پروانه يبرا سازمان -2- 3-1

    موافقت اصولي "امتيازدهي كرده و به واجدين شرايط مصوبه نيا متقاضيان دريافت موافقت اصولي موضوع پيوست يك

مهلت دارد تا پس از   شش ماه دارنده موافقت اصولي از زمان صدور آن. كنديماعطا   "راه اندازي شبكه مجازي تلفن همراه

 .قرارداد با  حداقل يكي از اپراتورهاي ميزبان، درخواست خود را براي دريافت پروانه به سازمان ارايه كند عقد

 فروشندگان با مذاكره ميزبان، اپراتورهاي با  يفروش عمدهاصولي صرفاً جهت انجام مذاكرات و انعقاد قرارداد  موافقت صدور -3- 3-1

 يا محدود بازرگاني تبليغات تجهيزات، واردات هرگونه و گيرد مي صورت خدمات ارايه ارزش زنجيره فعاالن يرسا و تجهيزات

اصولي را  موافقتسازمان  تخلف، صورت در و بوده ممنوع تجاري مقاصد ساير براي آن از استفاده زين و شكل هر به گسترده

 .  كنديملغو 

  اصولي موافقت ياعطا شرايط -2- 3

پنجاه و  حداقل و دهيرس ثبت به رانيا درو شركت آن  بوده، يردولتيغ يشخص حقوق ديبا يموافقت اصول افتيدر يمتقاض -3-2-1

 را يحقوق تيماه نيا ديبا پروانه اعتبار مدت انيپا تاپروانه   افتيدر صورت در و باشد يرانيا آن سهام %)51( درصد يك

  .كند حفظ

 .باشد ارتباطات و اطالعات يفناور خدمات هيارا با مرتبط ديبا يمتقاض يحقوق شخص اساسنامه تيفعال موضوع -3-2-2

  .كند ارائه سازمان به را خود يفن و يتجار طرح ديبا ياصول موافقت افتيدر يمتقاض -3-2-3

 انيمتقاض. باشديم مصوبه نيا 1 شماره وستيپ در شده نييتع يارهايمع اساس بر انيمتقاض به ياصول موافقت ياعطا -3-2-4

 از ديبا دوم نوع پروانه افتيدر انيمتقاض و ازيامت 85 حداقل گيستيشا يارهايمع از ديبا اولنوع  يپروانه اپراتور مجاز افتيدر

 .كنند كسب ازيامت 75 حداقل يستگيشا يارهايمع

  يفروش عمده قرارداد الزامات - 3- 3

 : باشد ريبه موارد ز )و نه محدود( شامل ديبا يفروش عمده قرارداد -3-3-1

برداري تجاري از پروانه اپراتور بهرهزمان شروع  از زمان اين كه نحوي به قرارداد) خاتمه وشروع (اعتبار زمان مدت -الف

  ؛باشد سال )3(سه حداقل مجازي

هاي تعيين ظرفيت مورد تعهد اپراتور ميزبان براي واگذاري به اپراتور مجازي در طول مدت اعتبار قرارداد و تعيين دوره -ب

  ؛تيظرف  نيااز   استفادهو  ديخر يبرا يتعهد متقابل اپراتور مجاز و  بازنگريزماني براي 

 نيا تعاريف با مطابق) دوم نوعيا  اول نوع( مجازي اپراتور نوع آن در كه نحوي به مجازي اپراتور فني طرحچارچوب -د

  ؛معين شده باشد مصوبه،

  ؛ميزبان اپراتور شبكه به اتصال و ميزبان اپراتور امكانات از برداري بهرهنحوه -ه

   ؛تعهدات تحقق يبرا الزم نيضامو ت ميزبان اپراتورمالي ميان اپراتور مجازي و  تبادالت نحوه-و

   ؛قرارداد اي همكاري خاتمه طيشرا -ز

   ؛مصوبه نيا 20 ماده موضوع ياضطرار ارتباطات يبرقرار نحوه -ح

   ؛دارندگان پروانهنحوه اتصال متقابل اپراتور مجازي با ساير  -ط

  .براي همه متقاضيانسطوح تعهد ارايه خدمات و تعهدات مالي مرتبط آن  بدون تبعيض  شامل 9توافقنامه سطح خدمات  -ي

 . شود، ممنوع است يكه منجر به رفتار ضد رقابت يتوافق در مفاد قرارداد عمده فروش هرگونه -3-3-2

 ياصول موافقت چارچوب از خارج مجازي اپراتوردر ارائه خدمات  يتيمحدود چگونهيه دينبا يفروش عمده قرارداد -3-3-3

 .كند جاديا

 .آورد فراهم را ميزبان اپراتورو خدمات  شبكه از مجازي اپراتور انحصاري استفادهامكان  د،ينبا يعمده فروش قرارداد -3-3-4

                                                           
٩ Service Level Agreement:SLA 
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 يقانون منع كه ييهاشركت اي زبانيم ياپراتورها ريسا با يهمكار از را مجازياپراتور  د،ينبا يعمده فروش قرارداد  -3-3-5

  . بازدارد ندارند، يتجار تيفعال يبرا

 موضوع با ارتباطي كه كند شرايطي تحقق به منوط را ميزبان اپراتور شبكه ازاستفاده  دينبا يعمده فروش قرارداد -3-3-6

 .ندارد يفروش عمده قرارداد

 ديبا ،يفروش عمده قرارداد امضاي و ميزبان اپراتور با توافق به رسيدن از پس مجازي اپراتور پروانه دريافت متقاضي -3-3-7

 . از قرارداد را به سازمان ارسال كند يا نسخه

  پروانه صدور - 4- 3

 يدارا تقاضا زمان در آنكه بر مشروط زبان،يم اپراتور با يفروش عمده قرارداد انعقاد از پس پروانه، دريافت متقاضي -3-4-1

در  سازمان. به سازمان ارائه كند را مجازيتواند درخواست دريافت پروانه اپراتوري  يممعتبر باشد،  ياصول  موافقت

 . كرد خواهد صادر  يمتقاض يبرا يپروانه اپراتور مجازپس از دريافت مبلغ حق امتياز،  ،مصوبه نيا مفادچارچوب 

هرگونه تغيير در طرح تجاري ارائه شده  براي دريافت موافقت اصولي، بايد به همراه تقاضاي دريافت پروانه به  :1تبصره

  . سازمان اعالم شود

فروشي تغييري در طرح تجاري ارائه شده براي چنانچه پس از اخذ موافقت اصولي و در فرايند عقد قرارداد عمده :2تبصره

كه شرايط احراز حدنصاب الزم براي دريافت موافقت اصولي نقض  ده باشد، به نحويدريافت موافقت اصولي ايجاد ش

 .شود، پروانه براي دارنده موافقت اصولي صادر نخواهد شد

هيچگونه الزامي را جهت عدم ارايه پروانه هاي مشابه به ديگر  پروانه، دارنده به سازمان توسط پروانه ياعطا -3-4-2

 .كندانه هاي مشابه براي سازمان ايجاد نميمتقاضيان اين پروانه ها يا پرو

  فعاليت جغرافيايي قلمرو - 4

  .شده باشد محدود ياصول موافقتدر  آن محدودهآن كه   مگر است، يرانا ياسالم جمهوري سرزمين سراسر

 اعتبار پروانه مدت - 5

  .باشدمي صدور تاريخ از شمسي سال) 5( پنجاعتبار پروانه  مدت

 مدت اعتبار پروانه تمديد -6

عدم تمايل به و يا تمايلخود را در خصوص  ميمدت اعتبار پروانه تصم انيسال قبل از پا كيدارنده پروانه موظف است  -6-1

سازمان پروانه را  باشد، نداشته وجود ديتمد يبرا يمنع كه يصورت در. كند اعالم سازمان به يكتب صورت به پروانه ديتمد

 .بود خواهد ونيسيكم ميتصم اساس بر يبعد يهادوره يبرا ديتمد. دكر خواهد تمديد ساله) 5( پنج دوره كيبراي 

 تصميم حسب و منعكس كميسيونسازمان مراتب را به  نباشد، پروانه تمديد به مايل پروانه دارندهدر صورتي كه  -6-2

  .كرد خواهد اقدام كميسيون

 پروانه اعتبار پايان از قبل ماه )9(نه حداقل است موظف سازمانشرايط تمديد پروانه وجود نداشته باشد،  كه يصورت در -6-3

 يرساناطالع يموظف است اقدام الزم برا پروانه دارنده حالت اين در. كند منعكس كميسيون و پروانه دارنده به را مراتب

 .آورد عمل به خود نيمشترك و قرارداد طرفاشخاص  زبان،يم ياپراتورهاحساب با  هيتسو و فيتكل نييو تع

 رقابت و مشاركت شرايط - 7

 داشته سهام ميمستق ريغ اي ميمستق ،و ارائه خدمات تلفن همراه يمجاز اپراتور پروانه ردارندگانيسادر  ديپروانه نبا دارنده - 7-1

 .باشد

 زبانيم اي يمجاز ياعم از اپراتورها اپراتورها ريسا مشاركت با يا تنهايي بهدارنده پروانه بايد از  هرگونه عملكرد ضد رقابتي  - 7-2

  .كند يخوددار
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 را خود سهام پروانه، مفاد و كشور جاري مقررات و قوانين رعايت با سازمان كتبي موافقت اخذ از پس تواند مي پروانه دارنده - 7-3

 .كند عمومي عرضه بهادار، اوراق بورس بازار طريق از

 از ماه دوسازمان موظف است ظرف مدت . استعالم از سازمان انجام شود با ديباپروانه  دارنده سهامنقل و انتقال  هرگونه - 7-4

شود كه  يم ديتاك. شوديم يتلق دييتا منزله به مذكور مدت ظرف پاسخ  هيارا عدم. دينما اعالم را خود نظر استعالم، خيتار

 . باشد و تابع شرائط و ضوابط بورس است يبند نم نينقل و انتقاالت در بورس مشمول ا

 يگذار شماره تيظرف - 8

 يگذارشماره تيظرف پروانه دارنده به كشور، يگذار شماره يمل طرح چارچوب در پروانه دارنده درخواست حسب سازمان - 8-1

 اساس بر هزينه پرداخت و مربوطه مقررات رعايت شرط به  منوط گذاريشماره هايظرفيت از استفاده. كرد خواهد واگذار

   .است  30/3/1392 مورخ 166 شماره جلسه 8 شمارهاز جمله مصوبه  كميسيون مصوب هاي تعرفه

  مجازي اپراتور تعهدات و شرايط - 9

الزم االجرا شدن پروانه، مجاز است نسبت به ارايه خدمات به مشتركين بر اساس قرارداد عمده  زمان مجازي صرفاً از اپراتور - 9-1

 . كندبا اپراتور ميزبان اقدام   يفروش

را  خود شبكه به را پروانه داراي سيار يا ثابت مخابراتي هاي  شبكه كليه متقابل اتصال اجازهبايد  اول نوعمجازي  اپراتور - 9-2

 . بدهد

ارايه مي شود با اپراتور مجازي  يقانوني ارايه انواع خدماتي كه بر روي شبكه اپراتور ميزبان توسط اپراتور مجاز مسووليت - 9-3

 .  است

 پروانه در مشابه هاي شاخص و معيارها اساس بر مداريو مشتري خدمتمجازي مسوول رعايت الزامات كيفيت  اپراتور - 9-4

 .  خواهد شد 2 وستيمطابق پ تنقض تعهدا مهيجرمشمول ، عدم رعايت آنها صورت در و است ميزبان اپراتور

و نگهداري و مديريت اطالعات مربوط به خدمات و  10نيمشتركسامانه مجزا براي ارتباط با  ديمجازي  با اپراتور - 9-5

 . كندايجاد  مشتركين هايصورتحساب

ون  در خصوص يسيكم 189و  مصوبه  11يمل نگيدر خصوص روم  ونيسيكم 131مصوبه  اساس بر ديبامجازي  اپراتور - 9-6

12همراه تلفن يهاشماره يريترابرد پذ
 .كند اقدام خدمات نيا ارائه به نسبت 

 تعرفه -10

  .بود خواهد ونيسيكم مصوبات طبق ،ياپراتور مجاز خدمات تعرفه و 13نياتصال مشترك يها نهيهز

  

 يفروشتعرفه خدمات عمده  - 11

در صورت تصويب تعرفه عمده فروشي توسط كميسيون كه با هدف . تعرفه خدمات عمده فروشي بر مبناي توافق خواهد بود

هاي مصوب كميسيون ناعادالنه در خدمات پايه تعيين خواهد شد، تعرفه ترغيب افزايش خدمات جديد و جلوگيري از رقابت قيمتي

  . مالك عمل خواهد بود

 هام درآمد و ضمانت نامهيمبلغ حق امتياز صدور پروانه، تسه - 12

و براي اپراتور مجازي نوع دوم بيست ريال ميليارد ) 50(پنجاه به ميزان  براي اپراتور مجازي نوع اول حق امتيازپايه مبلغ   - 12-1

در زمان صدور موافقت اصولي، ضمانتنامه پرداخت حق امتياز برابر با كل مبلغ حق امتياز . شودتعيين ميميليارد ريال ) 20(

 .از متقاضيان اخذخواهد شد

                                                           
١٠ Customer Care 
١١ National Roaming 
١٢ Mobile Number Portability 
١٣ Connection Fee 
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ميليارد ريال باشد به ازاي  )200(دويست بيني شده در طرح تجاري بيش ازدرآمد پيش 14در صورتيكه ارزش خالص روز  :تبصره

 )50(پنجاهبراي مقادير ارزش خالص روز كسري از . به حق امتياز اضافه خواهد شد %)10( درصد دهميليارد ريال  )50(پنجاههر 

 .ميليارد ريال، ضريب افزايش حق امتياز به صورت خطي محاسبه خواهد شد

كه در زمان  شودال تعيين مييميليارد ر) 20(ست ينه به ميزان بمبلغ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات براي متقاضيان پروا  - 12-2

 .صدور موافقت اصولي از متقاضيان دريافت خواهد شد

در صورت . باشدنامه بانكي قابل تمديد به دفعات  ضمانت و پرداخت حق امتياز بايد  نامه حسن انجام تعهداتضمانت :1تبصره 

در صورت صدور پروانه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات . ضمانت نامه ها عودت مي شودعدم صدور پروانه و لغو موافقت اصولي 

  .نزد سازمان باقي مي ماند و مطابق با پرداخت هر بخش از حق امتياز بخشي از ضمانت نامه پرداخت حق امتياز آزاد مي شود

هم حاصل از تسهيم درآمد ساليانه خدمات رنده ضمانتنامه پرداخت حق السيضمانتنامه حسن انجام تعهدات در برگ :2تبصره

  .خواهد بود 2 شمارهموضوع پروانه و پوشش جرايم ناشي از تخلفات احتمالي مطابق با پيوست 

از درآمد خود را به عنوان تسهيم درآمد ساليانه در انتهاي هر سال قراردادي به سازمان  %)5(درصدپنج د ياپراتور مجازي با - 12-3

 . پرداخت كند

 مشابهكند،  يارائه م يمجاز يزبان به اپراتورهايكه اپراتور م ياز درآمد خدمات عمده فروش سازمانزان حق السهم يم :تبصره

 .خواهد بود زبانيم اپراتورموافقتنامه پروانه  در شده نييتع يدرصدها

لغ تسهيم درآمد تضمين د تا پايان مدت پروانه هر سال بخشي از مبلغ تسهيم درآمد را به عنوان مبيدارندگان پروانه با - 12-4

 :باشد ير  مياين مبالغ به شرح جدول ز. ان  هر سال قراردادي پرداخت كنديحداكثر تا دو ماه پس از پا شده

  سال پنجم

  )الير(

  سال چهارم

  )الير(

  سال سوم

  )الير(

  سال دوم

  )الير(

  سال اول

  )الير(

 

ش ين پيتعداد مشترك

 ضربدرشده   ينيب

 الير 80000

 شيپ نيمشترك تعداد

 ضربدرشده   ينيب

  الير 70000

 شيپ نيمشترك تعداد

 ضربدرشده   ينيب

 الير 60000

 شيپ نيمشترك تعداد

 ضربدرشده   ينيب

 الير 53000

 نيمشترك تعداد

شده   ينيب شيپ

  الير 46000 ضربدر

  

ن شده يمبلغ تضم

  م درآمديتسه

مورد تاييد  يپروانه  يكي از موسسات حسابرسي رسمدارنده پروانه موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از صدور  - 12-5

هاي مالي صورت. را به عنوان حسابرس رسمي خود به سازمان معرفي كندسازمان حسابرسي يا جامعه حسابرسان ايران 

بندي بايد در قالب زمان)  شامل كليه درآمدهايي كه با استفاده از پروانه حاصل مي شود(دارنده پروانه شده حسابرسي

 . ه حساب به سازمان ارسال شوديتسو به منظورهر سال قراردادي  اعالمي سازمان براي

  نگهداري و پشتيباني -13

خدمات موضوع پروانه در  يبانيو پشت ينگهدار يمورد نياز برا يو نرم افزار يزات سخت افزاريدارنده پروانه بايد تجه

  . مرتبط كه توسط سازمان ابالغ مي شود را فراهم كند يالمللنيو ب  يچارچوب ضوابط و استانداردهاي مل

  نظارت - 14

جاد يرد و دارنده پروانه موظف است نسبت به ايگ يتوسط سازمان انجام م مجازي نظارت بر انجام تعهدات اپراتور - 14-1

 يدارهابر اساس شاخصها و استان يتيريو داشبورد مد يهوشمند نظارت يسازمان و اتصال به شبكه ها يبرخط برا يدسترس

ر بر يبر خط و غ  يدسترس يالزم برا يو ارتباط يو نرم افزار يه امكانات سخت افزاريسازمان  اقدام نموده و كل ياعالم

                                                           
١٤ Net Present Value(NPV) 
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از راه  يكيالكترون يف نظارت و بازرسيمربوط به انجام وظا يكيالكترون يزات، پرونده و داده هايبه تجه يكيخط الكترون

 .سازمان فراهم آورد يدور را برا

زات شبكه يك، اعم از ورود به محلها و ساختمانها كه در آن تجهينظارت از راه نزد يهايازمنديدارنده پروانه موظف است ن - 14-2

  .سازمان فراهم آورد يگردد را  برا يم يا اسناد مربوط به شبكه موضوع پروانه در آن نگهداريدارنده پروانه و 

از در يارتباطات مورد ن يارائه خدمات موضوع پروانه و برپاساز يكه برا يزاتيه تجهيدارنده پروانه موظف است كل - 14-3

 .نديت شبكه مجهز نمايرياستاندارد مد يستمهاينده بكار خواهند گرفت را به سيا در آيو   مختلف شبكه بكار گرفته يها هيال

م شده بندي اعالو زماناي از عملكرد خود را مطابق چارچوب دارنده پروانه موظف است طبق نظر سازمان گزارشات دوره - 14-4

 . كنداز سوي سازمان ارايه 

ها و  دارنده پروانه موظف است اطالعات مربوط به مشتركين، وضعيت خدمات ارائه شده، وضعيت رسيدگي به درخواست - 14-5

هاي استاندارد صدور صورتحساب و  شكايات، اطالعات مالي، صورتحساب و ساير اطالعات مربوطه را با استفاده از سيستم

 .كنندن و مقررات پردازش و نگهداري يت قوانيمور مشتركين به صورت متمركز با رعاا

 يهرا با قابليت ثبت نتايج و ارا خدمت، سامانه هاي اندازه گيري كيفيت خدمتدارنده پروانه موظف است همزمان با ارائه  - 14-6

 .كنداين سامانه را فراهم كد پيگيري براي مشتريان در درگاه رسمي خود ايجاد و دسترسي برخط سازمان به 

  قيتعل -15

نچه دارنده پروانه هريك از تعهدات مندرج در پروانه را ايفا نكند، سازمان مهلتي را در راستاي رفع تخلف، به دارنده پروانه چنا

بر اعمال  الوهعدر صورت انقضا مهلت ، چنانچه دارنده پروانه در راستاي رفع تخلف اقدام نكند، سازمان مي تواند  . اعطا مي كند

ن يپروانه در مدت تعليق پروانه، صرفا موظف به ارايه خدمات به مشترك دارنده. كند تعليق ماه شش مدت به را فعاليت پروانه مه،يجر

  .ق ممنوع استين در مدت تعليخود  بوده  و هرگونه توسعه خدمات و مشترك يفعل

   پروانه لغو و اعتبار مدت كاهش - 16

 :كند اقدام پروانه لغو  يا و اعتبار مدت كاهش به نسبت تواند، مي سازمان ذيل موارد در - 16-1

 پروانه دارنده حقوقي شخصيت انحالل -16-1-1

 مدت اعتبار آن  انيلغو پروانه قبل از پا يدارنده پروانه برا درخواست -16-1-2

  گريد زبانيم اپراتور با قرارداد انعقاد عدم و زبانيم اپراتور پروانه انحالل اي لغو -16-1-3

 اپراتور كي حداقل با ديجدانعقاد قرارداد  اي ديتمد عدم و  قرارداد طرف زبانيم ياپراتورها با قرارداد خاتمه -16-1-4

 گريد زبانيم

 مقررات و ضوابط از خارج الملل بين ترافيك تبادل -16-1-5

 2 پيوست در مندرج تعهدات نقض جرايم پرداخت به اقدام عدم -16-1-6

 رقابتي تعهدات نقض -16-1-7

 تيامن مفاد تامين به مربوط ضوابط جمله از پروانه در مندرج تعهدات و ضوابط مطابق مقررات رعايت عدم -16-1-8

 يو ارتباطات اضطرار رعامليغ پدافند و يدفاع امور و ملي

 ها ا تكرار آنيق و يدر زمان تعل تخلفات استمرار -16-1-9

 يماهه برا سهفرصت  پروانه، دارنده به موضوع ابالغ ضمن سازمان شود، شناخته لغو مشمول پروانه كهصورتي در - 16-2

گونه توسعه خدمات  هردر مهلت داده شده به دارنده پروانه،  . كنديم اعطا يو بهپروانه  دارنده تعهدات تكليف تعيين

 و منعكس كميسيونپس از ابالغ اخطار لغو به دارنده پروانه، سازمان مراتب را به . ممنوع استجديد  نيمشترك اخذو 

  .كرد خواهد اقدام كميسيون تصميم حسب
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 حوزه در فعاليت يا مجوز اخذ منظور به درخواست هرگونه ارايه حق سال پنج مدت تا شده، پروانه لغو حقوقي شخص - 16-3

 .داشت نخواهد را اطالعات يرفناو و يارتباط خدمات

 تعهدات تخلفات و جريمه نقض -17

پروانه را مطابق با مفاد سازمان دارنده  در صورت عدم ايفاي تعهدات مندرج در پروانه و يا نقض مقررات مصوب كميسيون، 

  .جريمه خواهد كرد 2پيوست 

 ت ملي يامن -18

و  ذ، كليه تدابير را اتخايتيت ملي و اعمال اختيارات دستگاههاي امنيدارنده پروانه بايد براي رعايت مقتضيات امن - 18-1

نده پروانه ابالغ مي گردد، به اين منظور كليـه مـوارد مورد نياز مراجع فوق الذكر كه به دار. تسهيالت الزم را ايجاد نمايد

  . بدون هرگونه ادعايي توسط دارنده پروانه الزم االجرا  است

شروع فعاليت دارنده پروانه منوط به تامين نيازهاي وزارت اطالعات و اخذ تائيديه وزارت مذكور دراين خصوص مي باشد  - 18-2

له از فعاليت مختل شود، دارنده پروانه تا زمان و درصورتي كه به هردليل روند تامين تمام يا قسمتي از نيازها در هرمرح

 . احياي مجدد آنها موظف به توقف فعاليت درآن موضوع يا محدوده فعاليت است

شود، براي دارنده پروانه الزامي رعايت ضوابط و مقررات دفاعي و امنيتي كه توسط شوراي عالي امنيت ملي ابالغ مي - 18-3

 .است

 رعامليپدافند غ -19

ربط اعالم و توسط سازمان به دارنده پروانه ابالغ مي شود الزامي بوده و يپدافند غيرعامل كه توسط مراجع ذرعايت مقتضيات 

  .دارنده پروانه موظف است كليه تدابيرالزم را جهت پياده سازي آن فراهم آورد

 يارتباطات اضطرار -20

را در مواقع  امثالهمامنيتي و  ،اورژانس ،انتظامي ،دارنده پروانه موظف است كه خدمات اضطراري مورد نياز مراكز امدادي

 .بحران و حوادث غير مترقبه با تشخيص مراجع ذيصالح و اعالم سازمان فراهم كند

 مالحظات فرهنگي - 21

  .رعايت مقررات و ضوابط فرهنگي كه توسط سازمان به دارنده پروانه ابالغ مي شود در ارائه خدمات مختلف الزاميست

 الزامات محلي - 22

 يريت فني و پشتيباني خدمات موضوع پروانه بايد به اشخاص حقيقي يا حقوقي با تابعيت ايراني حاضر در شخص حقوقمدي

  .دارنده پروانه واگذار شود

 ر مقرراتيسا  -23

 .ندارد مقررات نيا چارچوب در مجوز اخذ به ازين فروش ندهينما تيفعال - 23-1

 رسد، مي تصويب به قانوني وظايف انجام منظور به كميسيون توسط كه، از جمله مقرراتي جديد مقررات قوانين و هرگونه - 23-2

 .است االجراء الزم پروانه دارنده براي

 يبرا زبانيم اپراتور توسط مجوز داشتن و بوده يالزام پروانه دارنده توسط الزم يمجوزها اخذ ييمحتوا خدمات ارائه يبرا - 23-3

 .كند ينم تيكفا خدمات نيا ارائه

 .كند واگذار يگريد يحقوق اشخاص به سازمان، دييتا بدون را پروانه تواند ينم پروانه دارنده - 23-4

  .استمصوبات كميسيون و مفاد پروانه اعطايي موضوع اين اصول حاكم، صرفاً با كميسيون  تفسير - 23-5

 .كند اقدام پروانه صدور به نسبت مصوبه اين ضوابط و شرايط اساس بر تواند مي سازمان - 23-6
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  ياصول موافقت افتيدر انيمتقاض يستگيشا يابيارز يارهايمع: 1شماره  وستيپ

  توضيحات  امتياز سقف  امتياز  شايستگي معيار

  

  

  

  ياپراتور خارج حضور

  يسهامداران متقاض يبدر ترك

  

  امتياز 4 سهم درصد 7 هر

  

 نوع مجازي اپراتور براي

 اعمال 1.25 ضريب اول

  .شد خواهد

  

  امتياز 28

  

 يمجاز اپراتور براي

 سقفنوع اول  

  .باشد مي35 امتياز

 به مخابراتي خدمات ارايه تجربه با •

 يك حداقل با و سال 3 حداقل مدت

 .تقاضا زمان در مشترك ميليون

 در اپراتور آن تجربه كه صورتي در •

 باشد، موبايل خدمات ارايه حوزه

  .بودخواهد 1.25 امتياز ضريب

پروانه خدمات  دارايسهامداران  حضور

  (FCP) ثابت
 و يرانمخابرات ا شركت: تبصره

 حقتابع آن  يشركت ها

 پروانه در ميزان هر به يسهامدار

  .ندارد را مجازي اپراتورهاي هاي

  امتياز 1سهم  درصد 10 هر

  

  

 امتيازي درصد 20 از كمتر سهامداري •  امتياز 10

 .ندارد

 ضريب مشترك هزار 100 هر ازاي به •

  .يابد مي افزايش 0.2 امتياز،

  

  

يا  ISDP يا   ISPهاي  ارائه پروانه

VoIP توسط متقاضي  

  

امتياز و  ISP 0.2هر پروانه 

امتياز  ISDP  ،1هر پروانه 

پهناي  STM1و نيز هر 

و هر پروانه  امتياز 1باند 

VoIP ،0.6  امتياز و هر

يك ميليون دقيقه ترافيك 

  يك امتياز

در زمان  بايستمي مزبور هايپروانه •  امتياز 10

 . تقاضا معتبر باشند

 بر دال رسمي سند بايستمي متقاضي •

 را ها پروانه اين امتيازات و حقوق اخذ

 .نمايد ارايه تقاضا زمان در خود نام به

مزبور پس از صدور پروانه  يها پروانه •

MVNO  باطل متقاضيبه نام 

  .شد خواهند
 يگذار يهسرما يشركتها حضور

 يمتقاض سهامداران يبترك در خصوصي

   پروانه

 امتيازي درصد 20 از كمتر سهامداري •  امتياز 20   يازامت 2 سهم درصد 5 هر

  .ندارد

بر اساس اظهارنامه  يگردش مال(*)

مورد تاييد سازمان امور مالياتي  ياتيمال

  كشور

  ريال ميليارد 100 هر

  امتياز 2 

 سهامداران مالي گردش مجموع •  امتياز 20

 متقاضي

 6امتياز مورد نياز از اين بند، حداقل  •

  .امتياز است

 برشده   ينيب پيش ينمشترك تعداد(*)

 پايان در شده ارايه تجاري طرح اساس

  سوم سال

  هزار مشترك 100 هر

  امتياز 3

 يازيهزار مشترك امت 100از  كمتر •  امتياز 15

 . ندارد

 3حداقل امتياز مورد نياز از اين بند،  •

  .امتياز است

درآمد   (NPV)خالص روز  ارزش(*)

  يشده در  طرح تجار ينيب يشپ

  يالر يلياردم 20 هر

  يازامت 1

 5حداقل امتياز مورد نياز از اين بند،  •  امتياز 30  

  .امتياز است
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  .باشد يم ازيامت 75نوع دوم  ياپراتور مجاز يو برا ازيامت85اپراتور نوع اول  يبرا يموافقت اصول افتيدر يبرا ازيامت حدنصاب: 1تبصره

  .شوديم محاسبه يخط صورت به  ازيامت شده، نييتع يهانصاب حد از يكسر  نسبت به طيشرا كسب صورت در :2تبصره

  .شودتعيين مي %)26(درصدبيست و شش  (NPV)نرخ ضريب تنزيل براي محاسبه ارزش خالص روز  :3تبصره

 ي رداصول موافقت كسب يبرا يو درخواست صورت نيا ريغ در كند كسب رابند  نيشده در ا نييتع ازيامت متقاضي بايد حداقل(*) 

  .خواهد شد
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  تعهدات نقض جريمه:  2شماره  پيوست

  مهيجر زانيم و اخطار نحوه  تخلف عنوان

  رقابت طيشرا نقض - 1
نقض شرايط رقابت و احراز آن از سوي سازمان، دارنده پروانه متخلف عالوه بر  صورت در

 .جبران خسارات، به پرداخت جريمه مطابق قوانين و مقررات محكوم خواهد شد

   خدمات تيفيك تعهدات نقض - 2

 جهيشده  توسط سازمان  انجام و نت فيتعركيفيت  يشاخص هاارزيابي  كباريهر شش ماه   -1

 ارتقاء به نسبت يبعد يابيارز تا دارد فرصت پروانه دارنده. شوديبه دارنده پروانه اعالم م

 .شد خواهد  مهيجر مشمول نصورتيا ريغ در. كند اقدام اند دهينرس نصاب حد به كه ييهاشاخص

 نسبت به  شده فيتعر يهاتعداد شاخص% 60حداقل  يدر صورت دستيابي به مطلوبيت برا.  2

 مهيجر نصورتيا ريتعلق خواهد گرفت در غ مهياند جر دهيكه به حدنصاب الزم نرس ييهاشاخص

  . كل شاخص ها اعمال خواهد شد تيمربوط به عدم رعا

 باشديم الير ارديليم 5 زانيم به سال، هر در تخلف عنوان نيا از يناش مهيجر سقف حداكثر. 3

  .شوديم نييتعريال  ارديليم 2.5 زانيم به ماه 6 هر در مهيجر سقف و

  خدمات هيارا  تعرفه تعهدات نقض - 3

 ابالغيه وصول تاريخ از پس كاري روز 10 حداكثر پروانه دارنده سازمان، اخطار زمان از. 1

 قبول مورد حاتيتوض كهيصورت در و نموده اقدام  حاتيتوض ارائه به نسبت تا دارد فرصت

 عدم صورت در ن،يمشترك به ياضاف مبالغ استرداد بر عالوه پروانه دارنده نگرفت، قرار سازمان

 .شد خواهد مهيجر اعمال مشمول يكار روز 5 ظرف تعرفه اصالح

  . باشديم الير ارديليم5 زانيم به سال، هر در تخلف عنوان نيا از يناش مهيجر سقف حداكثر. 2

   نظارت تعهدات نقض -4

 ابالغيه وصول تاريخ از پس كاري روز 10 حداكثر پروانه دارنده سازمان، اخطار زمان از. 1

 قبول مورد حاتيتوض كهيصورت در و نموده اقدام  حاتيتوض ارائه به نسبت تا دارد فرصت

 اقدام مهيجر اعمال مشمول نشد اصالح يكار روز 5 مدت ظرف موضوع و نگرفت قرار سازمان

 .شد خواهد

  .باشديم الير ارديليم 5زانيم به سال، هر در تخلف عنوان نيا از يناش مهيجر سقف حداكثر. 2

 مصوبات و مقررات ريسا نقض -5

  ونيسيمك

 ابالغيه وصول تاريخ از پس كاري روز 10 حداكثر پروانه دارنده سازمان، اخطار زمان از .1

 قبول مورد حاتيتوض كهيصورت در و نموده اقدام  حاتيتوض ارائه به نسبت تا دارد فرصت

 اقدام مهيجر اعمال مشمول نشد اصالح يكار روز 5 مدت ظرف موضوع و نگرفت قرار سازمان

  .شد خواهد

  .باشديم الير ارديليم 5 زانيم به سال، هر در تخلف عنوان نيا از يناش مهيجر سقف حداكثر. 2

در  مندرج تعهدات ريسا نقض -6

  موافقتنامه 

روز كاري پس از تاريخ وصول ابالغيه  10از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر . 1

 قبول مورد حاتيتوض كهيصورت در و نموده اقدام  حاتيتوض ارائه به نسبتفرصت دارد تا 

 اقدام مهيجر اعمال مشمول نشد اصالح يكار روز 5 مدت ظرف موضوع و نگرفت قرار سازمان

 .شد خواهد

  .باشديم الير ارديليم 5 زانيم به سال، هر در تخلف عنوان نيا از يناش مهيجر سقف حداكثر. 2
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