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 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 مورخ 100.2785بنا به پیشنهاد شماره  1383.12.19هیأت وزیران در جلسه مورخ 

 ( قانون وظایف6وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و به استناد تبصره ماده )1383.2.7

 نامه اجرایی مربوطآیین -1382مصوب -ارتباطات و فناوری اطالعات و اختیارات وزارت

 :ه شرح زیر تصویب نمودتنظیم مقررات ارتباطات را ببه وظایف و طرز کار کمیسیون

 

 نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطاتآیین

 نامه به اختصار کمیسیونـ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در این آیین 1ماده 

 شود بااستفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان تنظیم مقررات ونامیده می

 .گردددیویی تشکیل میارتباطات را

 :ـ وظایف و اختیارات کمیسیون به شرح زیر است 2ماده 

 .الف ـ اصالح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور

 گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوریب ـ تعیین سیاست نرخ

 ارچوب قوانین وها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چاطالعات وتصویب جداول تعرفه

 .مقررات کشور

 ج ـ تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر

 .اجرای آنحسن

 االمتیاز صدور مجوزد ـ سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق

 .درچارچوب قوانین و مقررات کشور

 .ظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوریتحقق اهداف مورد ن -¨¨ ه

 به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، -تبصره 

 های مستقل و موازی، شبکههای غیرمادر بخش مخابرات، در قلمرو شبکهغیردولتیبخش

 وری اسالمی ایران و حسبپستی و مخابراتی بارعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمه

 .خواهند داشتمجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت

 :گرددـ کمیسیون از افراد زیر تشکیل می 3ماده 

 .(الف ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات )رییس کمیسیون

 .(ب ـ معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )دبیر کمیسیون

 .ریزی کشور با معرفی رییس آن سازمانسازمان مدیریت و برنامهج ـ نماینده 

 .د ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی

 ، ارتباطات و یا فناوری اطالعات که بانظر در امور توسعه اقتصادیـ سه نفر صاحب¨ ه

 سال 4با تصویب هیأت وزیران برای مدت پیشنهاد وزیرارتباطات و فناوری اطالعات 

 .شوندانتخاب می

 .شودـ جلسات کمیسیون با حضور پنج نفر از اعضا تشکیل می 4ماده 

 .ـ نایب رییس کمیسیون در اولین جلسه کمیسیون انتخاب خواهد شد 5ماده 

 ـ مصوبات کمیسیون حداقل با رأی چهار نفر تأیید و توسط دبیر کمیسیون ابالغ 6ماده 

 .گرددمی



 ، دعوت از اعضا، برقراری ارتباط باـ مسؤولیت تعیین دستورجلسات و ارسال آن 7ماده 

 های کارشناسی برای بررسی موضوعات ودستگاهها وسایر مؤسسات و نهادها،تشکیل کارگروه

 ارائه آن به کمیسیون ودعوت از کسانی که حضور آنان در جلسات کمیسیون الزامی باشد،

 .باشدر کمیسیون میبرعهده دبی

 دستورالعمل چگونگی برگزاری جلسات کمیسیون توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب - 8ماده 

 .خواهد رسیدکمیسیون

 جمهورمعاون اول رییس -محمدرضا عارف 


