
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 124آیین نامه اجرایی تبصره ماده 

 نامهبر قانون124  مادهتبصره  اجرایی نامهآیین

 توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران سوم

 662 - 1379.12.06- ه 23841ت . 55875 - 1379.11.30

 هـ 23841ت55875شماره: .

 1379.12.6تاریخ: 

 هیأت  ریزی کشور نامهبر سازمان مدیریت و -وزارت امور اقتصادی و دارایی  -وزارت پست و تلگراف و تلفن 

ریزی کشور و وزارت پست  نامهبر بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و 1379.11.30وزیران در جلسه مورخ 

ریزی  نامهسازمان مدیریت و بر 1379.9.13مورخ 319.1513-105.1522  شماره نامهو تلگراف و تلفن، موضوع

 -ایران  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمیتوسعه سوم نامهبر قانون)124 ( مادهتبصره  کشور و به استناد

 :نمود یاد شده را به شرح زیر تصویب مادهره تبص اجرایی نامهآیین،  -1379مصوب 

 

 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران توسعه اقتصادی، سوم نامهبر قانون)124 ( مادهتبصره  اجرایی نامهآیین

 تعاریف -فصل اول 

 :شوندمی به کارگرفته در معانی زیر نامهآیینها و اصطالحات اختصاری مورد استفاده در این واژه1-  ماده

  .ایران توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی سوم نامهبر قانون : قانون - الف

 . وزارت : وزارت پست و تلگراف و تلفن -ب 

 .ریزی کشور نامهسازمان: سازمان مدیریت و بر -پ 

 .سازدشبکه : مجموعه تسهیالتی است که ارتباط بین نقاط مختلف را فراهم می -ت 

 (PC) مخابراتی های دسترسی به تسهیالت ارتباطی تا سطح مراکز اولیهشبکه غیر مادر: تمام شبکه -ث 

محتویات آنها با مقررات  شبکه قبول پستی: شبکه ای است که مرسوالت پستی را پس از تطبیق وضعیت ظاهری و -ج 

ی و قانونهای ربط پس از اخذ تعرفهدی ذیمشتری، در مبا های ارسال حسب نظرو شیوههای پستیمربوط، نوع سرویس

 .نمایدمی مصوب از مشتریان دریافت

مربوط برای مبادله به  شبکه حمل و نقل پستی: شبکه ای است که به واسطه آن مرسوالت پستی در مسیر خطوط -چ 

 .یابدمقاصد تعیین شده انتقال می

 فعالیت در بخش پست و  مجوز نامهآیینرچوب این بخش غیر دولتی عامل: سازمان غیر دولتی است که در چا -ح 

 .خابرات را دریافت خواهد کردم

در وزارت تشکیل  قانون)124 ( ماده، به منظور اجرای نامهآییناین )2 ( مادهکمیسیون: کمیسیونی است که طبق  -خ 

 .گرددمی

 

 اعطای مجوز -فصل دوم 

و حداکثر  نامهآییناین  پس از تصویب قانون)124 ( مادهوزارت مکلف است به منظور تسریع در اجرای 2-  ماده

 :تلگراف و تلفن و مرکب از افراد زیر ایجاد نماید کمیسیونی به ریاست وزیر پست وظرف یک ماه پس از ابالغ آن،

 معاون وزارت -الف 

 . معاون امور زیربنایی سازمان -ب 

 . صاحبنظر با هماهنگی وزارت و سازمان دو نفر -پ 

بندی متقاضیان و نیز شرایط  ارزشیابی و رتبه نامهوزارت مکلف است از طریق کمیسیون ظرف دو ماه، نظام3-  ماده

گردشکار، شرایط صدور مجوز، مدت اعتبار مجوز و  اسناد و مدارک الزم، مراحلفعالیت بخش غیر دولتی، شامل

ها به تصویب شورای اقتصاد خواهد سقف تعرفهنماید. مبالغ حق امتیاز را تدوین ها و تعیینتعرفهشرایط تمدید آن و 

  .رسید

 .شودمی های الزم تهیه و اجرا، حسب مورد، دستورالعملنامهآییندر اجرای این  -1تبصره 

 .ثبت شده مجاز است هایفعالیت بخش غیر دولتی در زمینه خدمات مخابراتی صرفا" در قالب شرکت - 2تبصره 

تدوین شده، موضوع  نامهنظام ، بر اساسنامهآیینوزارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این 4-  ماده



، از جمله قانون)124 ( ماده (الفهای مندرج در بند )زمینه فعالیت بخش غیر دولتی در، شرایطنامهآییناین )3 ( ماده

 به تفکیک نوعها )شده واگذاری سرویسزمان بندی نامهاد و مدارک الزم و براسن شرایط عمومی متقاضی،

اطالع های همگانی بهرسانه های کثیراالنتشار و سایرنامهسرویس( را تهیه نموده و شرایط یاد شده را از طریق روز

 .عموم برساند

تواند درخواست کتبی وزارت می از اعالمهای پست و مخابرات پس بخش غیر دولتی متقاضی فعالیت در بخش5 -  ماده

های ، برای صدور مجوز فعالیت در زمینهنامهآییناین )3 ( مادهمدارک مربوط، موضوع خود را به انضمام اسناد و

 .به وزارت تسلیم نماید قانون)124 ( ماده (الفمندرج در بند )

به طور کتبی به  درخواست، پاسخ مقتضی راوزارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از دریافت  -1تبصره 

  .متقاضی اعالم نماید

را با تضمین حاکمیت  (نامهآیین موضوع اینها به بخش غیر دولتی )وزارت مکلف است واگذاری فعالیت - 2تبصره 

 .دهدجلوگیری از ایجاد انحصار توسط بخش غیر دولتی انجام  اساسی و قانون (44دولت و با توجه به ذیل اصل)

 ماده (الفموضوع بند ) وزارت مجوز هیأت وزیران را برای فعالیت بخش غیر دولتی در امور هشت گانه - 3تبصره 

 .نمودرا اخذ خواهد قانون)124 (

 

 ضوابط مالی-  سومفصل 

خواهد سوی وزارت اعالم  حداکثر نرخ ارایه خدمات پستی و مخابراتی توسط مراجع ذی صالح تعیین و از6 -  ماده

 .شد

وجوهات متعلقه از قبیل هزینه  باشد در قبال ارایه خدمات پستی و مخابراتی،بخش غیر دولتی عامل مجاز می7 -  ماده

نگهداری، تعویض آدرس، تغییر مکان و همچنین تراز مکالمات  هایحق اشتراک، هزینههای کارکرد،اشتراک و تعرفه

 های پستی و نظایر آن را براساس حداقلدهندگان(، نرخبا سایر سرویس) ورودی و خروجی هایبر اساس توافق کانال

 .دریافت نماید نامهآیین)6 ( مادههای موضوع و حداکثر نرخ

اساس قوانین و مقررات  های دولتی پستی و مخابراتی، بربخش غیر دولتی عامل مکلف است همانند شرکت8 -  ماده

 .خزانه کل کشور واریز نماید را از مشترکان اخذ و بهعوارض مقرر جاری کشور، مالیات و

های دولتی پستی و شرکت بخش غیر دولتی عامل مکلف به پرداخت وجوه زیر، حسب مورد، به وزارت و9 -  ماده

 :باشدمخابراتی می

 .گرددمی حق امتیاز فعالیت: مبلغی است که توسط وزارت با توجه به نوع فعالیت دریافت -الف 

 .خواهد کرد های رسمی پرداختهزینه فرکانس: هزینه ای است که بخش غیر دولتی عامل طبق تعرفه -ب 

است که بخش غیر دولتی عامل  های دولتی پستی و مخابراتی: مبلغیهزینه استفاده از امکانات و تجهیزات شرکت -پ 

های مخابراتی( مانند هزینه اجاره کانال) پستی و مخابراتی های دولتیتجهیزات شرکتدر قبال استفاده از امکانات و

 .نمایدمیهای یاد شده پرداختشرکت های مصوب بهطبق تعرفه

خزانه کل کشور واریز خواهد  توسط وزارت وصول و به مادهالف( و )ب( این درآمدهای حاصل از بندهای ) -تبصره 

ودجه ساالنه برای وزارت پادار نماید تا پس از مبادله لوایح ب صد مبالغ مذکور را درتواند تا صد درشد. سازمان می

 .صرف امور جاری وزارت شود با سازمان نامهموافقت

 

 تعهدات -فصل چهارم 

نیاز بخش غیر دولتی عامل  پس از صدور مجوز فعالیت، وزارت در رابطه با ورود وسایل و تجهیزات مورد10 -  ماده

 .ه عمل خواهد آوردب صدور مجوزهای مربوط را از نظراز خارج کشور، مساعدت الزم

 .باشدمخابراتی می بخش غیر دولتی عامل مکلف به رعایت قوانین و مقررات جاری پستی و11 -  ماده

های انتقال و نیز امکانات و کانال ها مکلفند مدارات وهای مخابرات استانشرکت مخابرات ایران و شرکت12 -  ماده

های ایجاد شده به شبکه دولتی را با هزینه استفاده و اتصال شبکه دولتی عامل برایخش غیرتجهیزات مورد نیاز ب

 .متقاضی قرار دهند مناسب در اختیار

مخابراتی را اعالم و تسهیالت الزم  باشد استانداردهای فنی و کیفی ارایه خدمات پستی ووزارت مکلف می13 -  ماده

های دولتی و واگذاری فرکانس، طبق ضوابط از قبیل اتصال به شبکه بخش غیر دولتیتوسط را برای ارایه بهینه خدمات

 .ایجاد نماید و مقررات جاری،



های غیر دولتی عامل کلیه بخش وزارت مکلف است قبل از تغییر استانداردهای فنی شبکه دولتی، مراتب را به -تبصره 

 .اعالم نماید

 ماده (الفخدمات مندرج در بند ) به ارایه نامهآیینکه تا قبل از تصویب این  تمام اشخاص حقیقی و حقوقی14 -  ماده

از تاریخی که وزارت اعالم خواهد کرد، برای اخذ مجوز و  اند، موظفند ظرف یک ماهمبادرت نموده قانون)124 (

 ت مکلف است از فعالیتنمایند، در غیر این صورت وزاربه وزارت مراجعه نامهآیین تطبیق وضع خود با مقررات این

 .اشخاص یاد شده جلوگیری نماید

 

 نظارت -فصل پنجم 

مخابراتی از جمله رعایت  کنترل، بازرسی و نظارت بر فعالیت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات پستی و15 -  ماده

 .بود خدمات بر عهده وزارت خواهداستانداردهای فنی، کیفیت و نرخ

و استانداردهای فنی و کیفی یا  هاتوانایی بخش غیر دولتی در ارایه خدمات، عدم رعایت نرخدر صورت عدم 16 -  ماده

های پستی و مخابراتی یا عدم اجرای سایر اختالل فنی در شبکه چارچوب تعیین شده یا ایجادارایه خدمات خارج از

مهلت برای  واند پس از تذکر کتبی و تعیینتکمیسیون، وزارت میپس از احراز و اعالم نامهآیین تعهدات مندرج در این

 .خودداری نمایدتمدید آن رفع نقص، با انقضای مهلت و عدم رفع آن، مجوز صادر شده را لغو یا از

اعم از دولتی و از طرفین ) چنانچه به تشخیص کمیسیون به لحاظ عدم رعایت استانداردهای فنی توسط هر یک -تبصره 

 خساراتی وارد شود، وارد کننده خسارت مکلف به جبران  پستی و مخابراتی طرف مقابلهایغیر دولتی( به شبکه

 .سارات وارد شده خواهد بودخ

دولتی عامل رسیدگی خواهد کرد  های دولتی پستی و مخابراتی با بخش غیرکمیسیون به اختالفات بین شرکت17 -  ماده

 .یدگی و حل و فصل خواهند بودرس اختالف، مراجع قضایی، صالح بهو در صورت عدم حل

طرف ثالث، بدون موافقت  های ایجاد شده توسط بخش غیر دولتی بهواگذاری مجوزهای اعطایی و شبکه18 -  ماده

 .وزارت ممنوع است

عامل، مجوزی برای ادامه فعالیت  انتقال قهری مالکیت تأسیسات و تجهیزات و سایر امکانات بخش غیر دولتی -تبصره 

 .مذکور نیستبرداری از تأسیساتو بهره 

های دولت توسط مشی با رعایت خط قانون)124 ( ماده (های موضوع بند )بضوابط واگذاری فعالیت19 -  ماده

 .شودایران اجرا می و پس از تأیید مجمع شرکت مخابراتهای دولتی مخابراتی تهیهشرکت

 قانون)124 ( ماده (الف( و )ب) های مندرج در بندهایفعالیتفعالیت بخش غیر دولتی در زمینه خدمات و 20 -  ماده

 .مجاز است نامهآیینفقط در چارچوب این

 .سازمان ارایه کند را به قانون)124 ( مادهوزارت مکلف است هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد 21 -  ماده

 معاون اول رییس جمهور -حسن حبیبی 


