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    تنظيم مقررات  ارتباطاتتنظيم مقررات  ارتباطاتكميسيون كميسيون 



 

   صفحه-ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه توزيع كنندگان اينترنت   

 
١

  

  

  

  

  
  

  
  

  فهرست
  
  

  مقدمه

  فيتعار  – ۱ماده 

  ي ضوابط عموم – ۲ماده 

  فني ضوابط  – ۳ماده 

  ده پروانه دارنتعهدات  – ۴ماده 

  متقاضيشرايط   – ۵ماده 

   ضوابط مالي – ۶ماده 

   فعاليتقلمرو  – ۷ماده 

  محل فعاليت  – ۸ماده 

   نظارت – ۹ماده 

   رسيدگي به تخلفات– ۱۰ماده 

  نحوه صدور پروانه – ۱۱ماده 

   مدت اعتبار و تمديد پروانه– ۱۲ماده 

  حل و فصل اختالف  – ۱۳ماده 
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  مقدمه
 كميسيون تنظيم مقـررات  ۳/۱۰/۱۳۸۵ مورخ ۱۹مصوب جلسه شماره مل ذيل   ضوابط و دستورالع  

، توزيـع و عرضـه خـدمات اينترنـت و           تـأمين "ين نامه   يآ ۸ماده  در راستاي اجراي    ارتباطات مي باشد كه     

 معيارهاي فني و روابط متقابل      ،موضوع تهيه دستور العمل ها، ضوابط اجرايي، استانداردها        "اينترانت ملي 

تنظيم مقـررات   كميسيون   ۱۴ شماره  ع كنندگان و عرضه كنندگان مصوب جلسه        يكننده و توز   نتأميبين  

   .تدوين گرديده است ۱/۵/۸۵مورخ ارتباطات 

  

  

  فيتعار : ۱ماده 
  

 شركت ارائه دهنده پهناي باند اينترنت به عرضه کنندگان:توزيع کننده  -۱-۱

ي و اينترنتي به بهره برداران شرکت ارائه کننده خدمات اطالع رسان:  1(ISP)عرضه کننده -۱-۲

 )کاربران (يينها

تفاده کننـده از خـدمات اينترنـت       اسـ  شخص حقيقي يـا حقـوقي کـه صـرفاً         : ييبهره بردار نها   -۱-۳

 .باشد و حق واگذاري اين خدمات به غير را به عنوان کسب درآمد ندارد مي

 تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييسازمان : سازمان -۱-۴

ضـوابط  به دارنده پروانه توسط سازمان براي ارائه خدمات موضوع اين    حق اعطا شده    : پروانه -۱-۵

  و دستورالعمل

افـت  ي بـا در   ضـوابط و دسـتورالعمل    ن  ي که بر اساس مقررات ا     يشخص حقوق  :دارنده پروانه  -۱-۶

 .دي نمايمعرضه كنندگان به اينترنت  ارائه پهناي باندمبادرت به  پروانه

 ه پرواندرخواست کنندهشخص حقوقي : متقاضي -۱-۷

 برقـراري ارتبـاط بـا        توزيـع کننـدگان جهـت       کننده پهناي باند الزم براي     تأمين: تأمين کننده  -۱-۸

 شبکه جهاني اينترنت از طريق دروازه هاي ارتباطي بين الملل

ا هـر   يـ رسـاخت و    يا شـرکت ز   يـ  ي مخـابرات اسـتان    يشرکتها: تأمين ارتباط دارندگان پروانه    -۱-۹

 بجـز شـركت   .دنا کـشور باشـ  ي استان   ،طح شهر  ارتباط در س   تأمين بهز  ا که مج  يشرکت عامل 

 فنآوري اطالعات

 کـه دارنـده پروانـه تنهـا در آن محـدوده مجـاز بـه              ينـ ي مع يياي محدوده جغراف  :تي فعال قلمرو -۱-۱۰

 . باشديعرضه خدمات م

 .تجيهزاتي است كه عمل پااليش را انجام مي دهد): فيلتر(پااليه  -۱-۱۱

                                                 
1 Internet Service Provider 
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ه بندي و يا حذف بسته هـا و آدرس هـاي            فرآيندي است كه براي دست     :)فيلتركردن (شيپاال -۱-۱۲

ناخواسته و يا جلوگيري از دسترسي به سايت هاي اطالع رساني بكار برده مي شود، كه برابر      

 .تصميم مراجع ذيصالح ممنوع اعالم شده يا مي شود

 دريافت كننـده خـدمات     و   دارنده پروانه ن  ي ب ي توافق کتب  : 1(SLA)سطح خدمات    توافقنامه -۱-۱۳

 ي از سطح خدمات و ضمانت ها      ي تخط يري نحوه اندازه گ   ،ت سطح خدمات  يفيکه در آن ک   

 . شودين ميي آن تعيياجرا

 زات دارنده پروانهيمحل نصب تجه: شعبه -۱-۱۴

  
  

  ي ضوابط عموم:۲ماده 
  

سهام آنهـا  % ۵۱ که حداقل   مي باشد با مديريت ايراني     شرکتهايي براي منحصراً   پروانهصدور   -۲-۱

 .ايراني و خصوصي باشد

  .دي نماتأميننترنت را ي تواند ارتباط ايم کنندگان مجاز تأمينق ي از طرصرفاًه  کنندتوزيع -۲-۲

ک ين شعب  ي و ب  عرضه کننده -توزيع كننده توزيع کننده و    - كننده تأمينبرقراري ارتباط بين     -۲-۳

 تـأمين با استفاده از شبكه هـاي ارتبـاطي موجـود و از طريـق دارنـدگان پروانـه                    توزيع كننده 

 .و ايجاد بسترهاي ارتباطي مستقل براي اين منظور مجاز نمي باشد، مجاز بوده ارتباط

شركت هاي مخابرات استاني موظف به برقراري ارتباط مورد درخواسـت توزيـع       :۱تبصره  

  .كنندگان با اولويت باال مي باشند

 ارتبـاط،  تـأمين  ارتبـاط از طريـق دارنـدگان پروانـه     تـأمين  در صورت عدم امکان  :۲تبصره  

ه مي تواند پس از اخذ مجوزهاي مربوطه از سازمان نـسبت بـه برقـراري ارتبـاط،                  توزيع كنند 

  .اقدام نمايد

مجـاز   ، بدون موافقت كتبـي سـازمان      ري از آن به غ    يا حقوق ناش  يهرگونه نقل و انتقال پروانه       -۲-۴

 . باشدينم

 . سازمان استضوابط و دستورالعملن ير مفاد ايمرجع تفس -۲-۵

 پروانه مستلزم ارائه اصل پروانه بـه سـازمان و صـدور پروانـه            رات در مفاد  يياعمال هر گونه تغ    -۲-۶

 . باشديد ميجد
 

                                                 
1 Service Level Agreement 
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 ضوابط فني : ۳ماده 
  
،  Mbps۵۰در استانهاي بزرگ    حداقل پهناي باند الزم براي شركتهاي توزيع كننده اينترنت           -۳-۱

 ايـن ميـزان  .  تعيـين مـي شـود      Mbps۱۰ و اسـتانهاي كوچـك       Mbps۳۰استانهاي متوسـط    

دسته بنـدي   (.روزگرديده و به اطالع عموم خواهد رسيد    ه  توسط سازمان ب  بصورت دوساالنه   

 .) موجود مي باشد۱استانها در پيوست 

 در هـر اسـتان بايـستي توسـط       پروانـه اخذ  طرح نقاط توزيع و گسترش هاي بعدي آن قبل از            -۳-۲

 .ارائه گرددسازمان به عنوان اسناد صدور پروانه به  وتوزيع كنندگان تهيه 

 ، اينترنـت بيـسيم    ،)کـافي نـت   ( ، اينترنـت حـضوري       VoIP خدمات اينترنتي نظير     ارائه ساير  -۳-۳

 .مستلزم اخذ مجوز هاي جداگانه مي باشد...  و IPTVسرويسهاي 

فقـط از طريـق شـبکه هـاي         دارنده پروانـه     توسط   (xDSL)ارائه خدمات اينترنت پرسرعت      -۳-۴

  .دسترسي شرکتهاي مجاز امکان پذير مي باشد

 پروانه مايل به عرضه اينترنت بـه بهـره بـرداران نهـايي باشـد بايـد زمـان                    در صورتيكه دارنده   -۳-۵

  . و قبل از شروع فعاليت به سازمان اعالم نمايدشروع فعاليت در اين زمينه را كتباً

در صورت عرضه اينترنت توسط دارنده پروانه به بهره بـرداران نهـايي رعايـت كليـه مـوارد                    -۳-۶

ايي صدور پروانه عرضه كننـدگان خـدمات اينترنـت          ضوابط و دستور العمل اجر    "مندرج در   

 . الزامي مي باشد۱۰ و ۴ و ماده هاي ۲-۵ و ۱-۵به استثناء بندهاي )" ISP(رسا 

 
 

   دارنده پروانه تعهدات:  ۴ماده 
  

 .رعايت كليه مقررات و ضوابط در تمام مدت فعاليت، توسط دارنده پروانه الزامي است -۴-۱

نـسبت بـه     ،صدور پروانه خ  يتار ماه پس از     ۳ ظرف مدت    دارنده پروانه موظف است حداکثر     -۴-۲

 .ديشروع ارائه خدمات موضوع پروانه اقدام و مراتب را کتباً به سازمان اعالم نما

 الزم اسـت دارنـده پروانـه        ،ت ظرف مـدت مـذکور     يدر صورت عدم شروع به فعال      :تبصره  

 ،مي و اتخـاذ تـصم  يجهـت بررسـ   بـه سـازمان   يبه صورت کتبـ   يهيل توج ي دال ائهنسبت به ار  

 از پروانـه صـادره   بديهي است در صورت عدم ارائـه و يـا موجـه نبـودن داليـل،       .دياقدام نما 

  .سوي سازمان لغو خواهد گرديد

 را با ارائه مـستندات كامـل،         شرکت  اساسنامه رات در ييگونه تغ ردارنده پروانه مکلف است ه     -۴-۳

 .حداكثر ظرف مدت يكماه به سازمان منعكس نمايد
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ش از شـروع    ي پـ  ت الزم اسـت   يـ  در قلمـرو فعال    شـعب ش تعـداد    ي درخواست افـزا   در صورت  -۴-۴

 .برسد کتباً به اطالع سازمان ، مراتب جديدشعب در تيفعال

  دارنده پروانه موظـف اسـت      ،شعبک از   يم به توقف ارائه خدمات در هر        يدر صورت تصم   -۴-۵

ف اسـت  نـسبت بـه        پروانـه موظـ     دارنـده   اسـت  يهي بد .دينما به سازمان اعالم      كتباً  را مراتب

 .دي خود اقدام نمانيک مشتر طرف هاي قرارداد يا ه حساب بايتسو

دارنده پروانه در هر شرايطي مجاز به توقف ارائه خدمات در كليـه شـعب دايـر در                   :تبصره  

 .بصورت همزمان نمي باشدخود قلمرو فعاليت 

 را  آنق  ي و مـصاد   مـوده اقدام ن  شبکه خود  (Filtering) شيپاالنسبت به   د  يدارنده پروانه با   -۴-۶

 و امكانات الزم جهـت  ديت نماي شود رعاي اعالم م»شيق پاالين مصادييته تع يکم«که توسط 

 .صوبه را براي سازمان فراهم نمايدنمديريت و نظارت بر پااليه م

دارنــده پروانــه موظــف اســت امکــان ثبــت و دسترســي بــه اطالعــات مربــوط بــه فعاليتهــاي    -۴-۷

 .را به موجب ارجاع مراجع قانوني فراهم نمايدخود ران نهايي كنندگان و بهره بردا عرضه

 ي نظـارت  يف قـانون  ي ايجـاد امکـان انجـام وظـا        يدارنده پروانه بايد کليه تمهيدات الزم را برا        -۴-۸

 در تمام طول مدت پروانه به صورت حضور در محل و يـا اعمـال ازراه دور                  مراجع ذيصالح 

 .در چارچوب قوانين کشور فراهم نمايد

نامـه  توافقت مطلوب و بر اساس      يفيرا با ک   موضوع پروانه    مکلف است خدمات  ده پروانه   دارن -۴-۹

در ايـن   .ديـ ارائـه نما   خـود عرضه كنندگان يا بهره برداران نهـايي  به  (SLA) خدمات   سطح

 . در شروع ارائه خدمات به سازمان ارائه خواهد گرديدSLAخصوص يک نمونه از فرم 

وکيفيــت ارائــه خــدمات در  ۲ خــدمات در پيوســت  چــارچوب توافقنامــه ســطح:تبــصره 

 . آمده است۳ پيوست

، خود بـه مـشتريان     و تعرفه هاي      خدمات ارائه ، در توزيع امكانات   است موظف    پروانه هدارند -۴-۱۰

در صـورت   . از هرگونه تبعيض خودداري نمـوده و در شـرايط يكـسان بـا آنهـا رفتـار نمايـد                   

  بايـد   و بـوده  به رفع تبعيض در اولين فرصـت         ف موظ دارنده پروانه   مشاهده و اثبات تبعيض،     

 . مشتريان را بعمل آورد حقوقتأمين براي جبران خسارت و اقدام مقتضي

بـر اسـاس    کـاربران را    مـشتركين و   يم اطالعـات خـصوص    يدارنده پروانه موظـف اسـت حـر        -۴-۱۱

 .ديمانحفظ  آن ي و افشاير قانوني غي از دسترسيريجهت جلوگضوابط قانوني ذيربط 

 موظفند تسهيالت الزم جهت اعمال نظارت بدون قيـد و شـرط و مـستمر را                  پروانه دارندگان -۴-۱۲

 .در اختيار نمايندگان سازمان قرار دهند
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  موظف به رعايت محدوده هاي تعيين شده توسط سازمان براي تعرفه مي باشـد    دارنده پروانه  -۴-۱۳

ا هـر   يـ اجـراء    از   شيمـاه پـ    کي قل را حدا   آن يرات بعد ييه و تغ  ياول ي تعرفه ها  الزم است و  

 .دي به سازمان اعالم نمانهين زميغات در ايگونه تبل

  را دريافت كنندگان خـدمات      به   يي و پاسخگو  يباني امکانات پشت  دارنده پروانه موظف است    -۴-۱۴

 .ديفراهم نما  هفتهامي و در تمام اه ساعت۲۴

نامه  ئه موافقت و يا هرگونه افزايش آن منوط به ارا        كنندگان   تأميناز  دريافت پهناي باند اوليه      -۴-۱۵

 . مي باشددارنده پروانهسازمان از سوي 

 افـزايش آن منـوط بـه ارائـه          و يـا هرگونـه    بـه عرضـه كننـدگان       واگذاري پهنـاي بانـد اوليـه         -۴-۱۶

 . مي باشدعرضه كنندگان نامه سازمان از سوي  موافقت

را  خود   عرضه كنندگان   دارنده پروانه موظف است يك نسخه از كليه قراردادهاي منعقده با             -۴-۱۷

 . هفته پس از انقعاد قرارداد به سازمان ارسال نمايد۲حداكثر ظرف مدت

دارنده پروانه موظف است در صورت ابالغ كتبي سازمان مبني بر قطع ارائه خـدمات بـه هـر                    -۴-۱۸

 خود، نسبت به قطع پهناي باند ارائـه شـده در    عرضه كنندگان و يا بهره برداران نهايي  يك از 

 .زمان مشخص شده اقدام نمايد

 پس از الزم االجـراء شـدن        جاري كشور ين نامه هاي    يرعايت کليه قوانين، دستورالعملها و آ      -۴-۱۹

  .توسط دارنده پروانه الزامي است

 
  

  يمتقاضط يشرا : ۵ماده 
  

 پروانه ي توانند متقاضيم ۱-۲با رعايت مفاد بند     ران  ي ثبت شده در ا    ي خصوص يتنها شرکتها  -۵-۱

  .باشند

موضوع فعاليت شرکت متقاضـي منـدرج در اساسـنامه بايـد مـرتبط بـا فنـآوري اطالعـات و                       -۵-۲

 .اطالع رساني باشد

بـه ميـزان كـافي در    را  تجهيـزات ونيـروي انـساني    تـأمين جهـت  شركت بايد منابع مالي الزم   -۵-۳

 .اختيار داشته باشد

 :د نل باشيط ذي شرايد دارايبا شرکتو اعضاي هيئت مديره  عاملريمد -۵-۴

  راني اي اسالمي جمهوري مندرج در قانون اساسي رسمو مذاهبان ي از اديکين به يمتد    -۵-۴-۱

  راني اي اسالمي جمهوري به قانون اساسي و التزام عمليبنديران و پايت ايتابع    -۵-۴-۲
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٧

 که موجـب    ين اسالم ي بر اساس مواز   يفريت ک ي و سابقه محکوم   يعدم اشتهار به فساد اخالق        -۵-۴-۳

  . باشديت از حقوق اجتماعيممحرو

   ضد انقالب و غير قانوني و هواداري از آنها يت در گروهکهاي عدم عضو   -۵-۴-۴

در بــاالتر ا يــ وي کارشناســيلي تحــصمــدرک يداراحــداقل يكــي از اعــضاي هيئــت مــديره     -۵-۴-۵

 أييـد تمـورد  ) شهايـ ه گرايـ کل( و بـرق  وتريامپشامل کـ   اطالعاتي مرتبط با فن آور يها رشته

  . باشديقات و فن آوري تحق،وزارت علوم

  )براي مدير عامل(   تمام در زمان ارائه تقاضا سال۲۵حداقل سن    -۵-۴-۶

  

  

  ضوابط مالي : ۶ماده 
  
متقاضي موظف است مبلغي را مطابق جدول ذيل به عنوان حق امتياز صدور پروانه پرداخـت        -۶-۱

 .نمايد

اخذ مي گردد و جهت تمديـد مبلغـي         پروانه  ور   اين مبلغ تنها يک بار در هنگام صد        :تبصره

   .دريافت نمي گردد

  

دريافـت  به منظـور حـسن انجـام تعهـدات و جبـران خـسارت احتمـالي         و ۳-۵با توجه به بند     -۶-۲

 در موارد لغـو پروانـه يـا مـوارد ديگـر، ضـمانتنامه بـانکي                 از دارنده پروانه  كنندگان خدمات   

  بـر اسـاس پهنـاي بانـد ورودي         مبلغ اين ضمانتنامه  . توسط متقاضي به سازمان سپرده مي شود      

 :محاسبه مي شودمطابق جدول ذيل 

 

  و باالترMbps۳۴  Mbps۳۴  تا  پهناي باند
  )۲۰،۰۰۰،۰۰۰(بيست ميليون   )۱۰،۰۰۰،۰۰۰(ده ميليون  )ريال(حق االمتياز 

 Mbps۵۰  براي مقادير بيشتر از   Mbps۵۰ تا  پهناي باند
 مبلغ ضمانتنامه به ازاي 

 )ريال (Mbps۱  هر
  )۱۰،۰۰۰،۰۰۰(ده ميليون  )۲۰،۰۰۰،۰۰۰(بيست ميليون
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٨

 دارنده پروانه  موظف است هر گونه تغيير در پهناي باند  مـورد اسـتفاده خـود را          :۱تبصره  

حداقل دو هفته قبل به اطالع سازمان رسانده و در صورت افزايش آن، ضمانتنامه تـسليمي را    

  .ديترميم نما

  .مانتنامه تسليمي تا پايان مدت اعتبار پروانه کاهش نخواهد يافت مبلغ ض:۲تبصره 

در صورت برداشت از ضمانتنامه به هر دليلي که سازمان تشخيص دهد، دارنده پروانه جهت                -۶-۳

  .ادامه فعاليت موظف به ترميم آن خواهد بود

ي صــدور پروانــه يــ دســتورالعمل اجراضــوابط و"در صــورتي كــه نقــض مــوارد منــدرج در  -۶-۴

 موجبي براي ضبط ضمانت نامـه       ۱۰گيرد و با رعايت ماده      نصورت  " نندگان اينترنت ك توزيع

ت اعتبار يـا  فراهم نگردد ضمانت نامه حسن انجام تعهدات حداكثر شش ماه پس از پايان مد       

 مشروط بر اينكه هيچگونه ادعايي نسبت به دارنده پروانه بـه سـازمان               لغو آن آزاد مي گردد؛    

 .منعكس نگرديده باشد

 . ضبط ضمانت نامه كالً و جزئاً در صالحيت سازمان مي باشد -۶-۵

 و  پروانه مختص دارنده پروانه بوده، لذا دارنده پروانه حق ندارد آن را بـه هـر طريـق ممكـن                    -۶-۶

نامـه   ضـمانت پروانه لغـو و  به غير منتقل نمايد؛ در غير اينصورت        بدون موافقت كتبي سازمان     

 .گردد ميبدون اخطار قبلي ضبط 

ي يـا   يـ  از شرايط و مواد مندرج در اين دستورالعمل پس از احراز،  منجر به ضـبط جز                 تخطي -۶-۷

 .گرديدكلي ضمانت نامه خواهد 

  .است عدم اجراي تعهدات در صالحيت سازمان ماليتعيين ميزان قصور و اثرات  -۶-۸

  

  

  قلمرو فعاليت : ۷ماده 
  

  .قلمرو فعاليت دارنده پروانه استاني مي باشد -۷-۱

  .ليت در هر استان بايد پروانه جداگانه دريافت نمايدمتقاضي براي فعا -۷-۲

 ۴-۴ متعدد در سطح استان با رعايـت بنـد           شعبدارنده پروانه مي تواند نسبت به داير نمودن          -۷-۳

 .اقدام نمايد
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  محل فعاليت: ۸ماده 
  

تجـاري  / محل فعاليت اعم از مکان فعاليت اداري يـا نـصب تجهيـزات بايـد کـاربري اداري                  -۸-۱

  .داشته باشد

شاني مرکز اصلي منـدرج در اساسـنامه دارنـده پروانـه بـه عنـوان نـشاني مرجـع بـراي کليـه                        ن -۸-۲

 .مي باشدقراردادها و مکاتبات رسمي مالک 

 بر اساس منـدرجات فـرم تقاضـا در پروانـه            شعبنشاني محل فعاليت شامل مرکز اصلي و يا          -۸-۳

وانـه در صـورت     صادره درج گرديده و  دارنده پروانه موظف است در طول مدت اعتبـار پر              

ي جهـت اصـالح پروانـه بـه     يي محل فعاليت، مراتب را حداقل دو هفته قبل از جابجـا        يجابجا

  .سازمان کتباً اعالم نمايد

در صـورت تغييـرات در تلفنهـاي تمـاس و نمـابر،             ,  به منظور امکان ارتباط مـداوم      :تبصره   

 .عالم گردد ساعت کتباً به دبيرخانه سازمان ا۴۸مراتب بايد حداکثر ظرف مدت 

 . متعدد، هر کدام از آنها بايد شرايط الزم را داشته باشدشعب تأسيسدر صورت  -۸-۴

  

  
  نظارت : ۹ماده 

  

مــسئوليت بازرســي و نظــارت بــر حــسن انجــام کــار و تعهــدات منــدرج در ايــن ضــوابط و    -۹-۱

  .دستورالعمل بر عهده سازمان مي باشد

واستي سازمان را بطـور مـستقيم       دارنده پروانه موظف است امکان دسترسي به اطالعات درخ         -۹-۲

 .و يا از طريق شبکه فراهم نمايد

سازمان در قبال نگهداري اطالعاتي که ماهيت محرمانه دارد مسئول بوده و صرفاً در ارتبـاط                 -۹-۳

ف قانوني خود از آنها بهره برداري خواهد کرد و از افشاي آنها به جز بـراي مقامـات            يبا وظا 

؛ كـه در    نمـود نهادهاي قانوني بازرسي خودداري خواهـد       ي و يا    يصالح ذيربط، مقامات قضا   

 .صورت سازمان مسئوليتي نخواهد داشت اين
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  رسيدگي به تخلفات : ۱۰ماده 
  

چنانچه هر يک از شرايط و مقررات اين ضوابط و دستورالعمل توسط دارنـده پروانـه نقـض                   -۱۰-۱

نـسبت    حسب مورد   گزارشات واصله از بازرسين يا مراجع ذيصالح،       گردد، سازمان براساس  

دارنده پروانـه موظـف اسـت حـداکثر         . به ارسال اخطاريه به دارنده پروانه اقدام خواهد نمود        

 روز از تاريخ دريافت اخطاريه نـسبت بـه ارسـال توضـيحات بـه صـورت کتبـي و                     ۲۰ظرف  

  .مرتفع نمودن موضوع اقدام نمايد

جه نداند، نـسبت بـه اتخـاذ و         در صورتيکه سازمان پاسخ ارسالي از سوي دارنده پروانه را مو           -۱۰-۲

 .ابالغ تصميم اقدام خواهد نمود

در صورت عدم توجه به اخطار و اسـتمرار تخلـف، سـازمان مجـاز اسـت تـا اتخـاذ تـصميم                        -۱۰-۳

 . روز به حال تعليق درآورد۳۰ي، پروانه متخلف را براي مدت ينها

ت بـه مـشترکين      در صورت تعليق پروانه دارنده پروانه صرفاً مجـاز بـه ارائـه خـدما               :تبصره  

  .موجود، مطابق تعهدات قبلي مي باشد

در صورت تکرار و يا تعدد تخلفات صورت گرفته، سازمان بدون اخطار قبلي نسبت بـه لغـو               -۱۰-۴

 .پروانه اقدام خواهد نمود

در موارد لغو موقت يا دائم در صورتي که در مدت کمتر از يکماه دارنـده پروانـه اقـدام بـه                       -۱۰-۵

د نکند، سازمان مي تواند خسارت وارده را از محل ضـمانتنامه            تسويه حساب با مشترکين خو    

 .پرداخت نمايد

 ماه پس از صدور پروانه، متقاضي فعاليت خود را آغاز نکند و نيـز  ۳در صورتيکه حداکثر تا   -۱۰-۶

يا انصراف دارنده پروانه، سازمان مي تواند پروانـه صـادره را باطـل    شرکت  در موارد انحالل    

 .نمايد

از ) اعم از داخلي و يا بين الملـل       (رنده پروانه مبادرت به تبادل ترافيك تلفني         دا صورتيكهدر   -۱۰-۷

 . نمايد، سازمان نسبت به لغو پروانه اقدام خواهد نمود) VoIP(طريق اينترنت 

در صورت اعالم مراجع ذيصالح در هر زمان و تحت هر عنوان مبني بر عـدم ادامـه فعاليـت                     -۱۰-۸

غو مي گردد و سازمان مـسئوليتي در قبـال ايـن امـر نخواهـد               ل شدهدارنده پروانه، پروانه اعطا     

  . داشت

  
  
  



 

   صفحه-ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه توزيع كنندگان اينترنت   

 
١١

  نحوه صدور پروانه : ۱۱ماده 
  

 :مدارک مورد نيازجهت صدور پروانه به شرح ذيل مي باشد  -۱۱-۱

درخواست رسمي متقاضي جهت صدور پروانه با قيد پهناي باند مورد نيـاز و قلمـرو فعاليـت                   -۱۱-۱-۱

 مورد نظر

 )برابر با اصل(شرکت تصوير کليه صفحات اساسنامه  -۱۱-۱-۲

  )برابر با اصل(تصوير روزنامه رسمي و يا نامه سازمان ثبت اسناد  -۱۱-۱-۳

 )۴پيوست (سهامداران به تعداد سهامداران مشخصات فرم تکميل شده  -۱۱-۱-۴

 )برابر با اصل (و اعضاي هيأت مديره شناسنامه مدير عامل كليه صفحاتتصوير دو نسخه  -۱۱-۱-۵

برابر با  ( ۵-۴-۵ مطابق بند     اعضاء هيئت مديره   تصوير مدرک تحصيلي مدير عامل يا يکي از        -۱۱-۱-۶

 )اصل

  اعضاي هيأت مديره  وگواهي عدم سوء پيشينه مدير عامل -۱۱-۱-۷

 )۵پيوست(فرم تکميل شده مشخصات فردي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره در دو نسخه  -۱۱-۱-۸

 قطعـه از آنهـا روي       ۲( مدير عامـل و اعـضاي هيـأت مـديره            ۴r۳چهار قطعه عکس رنگي      -۱۱-۱-۹

 .)صات فردي الصاق گرددفرمهاي مشخ

 )۶پيوست (منضم به کروکي محل آنها  توزيع فرم تکميل شده اعالم نشاني مراکز  -۱۱-۱-۱۰

 )۷پيوست (فرم تكميل شده تعهد نامه  -۱۱-۱-۱۱

 )پس از اعالم سازمان (۱-۶اصل فيش بانکي پرداخت حق امتياز صدور پروانه طبق ماده  -۱۱-۱-۱۲

 )پس از اعالم سازمان (۲-۶ ضمانتنامه بانکي جهت تضمين حسن انجام تعهدات طبق ماده -۱۱-۱-۱۳

 نـسبت بـه اعـالم بـه متقاضـي و            سازمان پس از انجام استعالم هـاي الزم از مراجـع ذيـصالح             -۱۱-۲

 . پروانه را صادر مي نمايد اقدام و۱۳-۱-۱۱ و ۱۲-۱-۱۱دريافت مدارك بندهاي 

 روز از تاريخ دريافت  مدارك متقاضي توسـط سـازمان صـادر              ۴۵پروانه پس از     :۱تبصره  

  .شدخواهد

 www.cra.ir  بـه نـشاني     کليه فرمهـاي مـورد نيـاز در پايگـاه اينترنتـي سـازمان              :۲تبصره  

  .باشد موجود مي

  

  

  د پروانهيمدت اعتبار و تمد: ۱۲ماده 
  

 سال شمسي است و پس از انقضاي آن در صورتي کـه            ۲مدت اعتبار پروانه از تاريخ صدور        -۱۲-۱

رعايـت کـرده و مـوجبي بـراي لغـو پروانـه        را ضوابط و دسـتورالعمل  مفاد اين    دارنده پروانه 
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١٢

 به دفعـات  ، سال ديگر به درخواست متقاضي و با موافقت سازمان        ۲ اعتبار پروانه براي     ،نباشد

 .قابل تمديد خواهد بود

دارنده پروانه بايد يک ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه نسبت به ارائه درخواسـت تمديـد اقـدام                    -۱۲-۲

 .نمايد

توسط دارنـده پروانـه     مورد نياز   درخواست رسمي و تکميل مدارک      تمديد پروانه به موجب      -۱۲-۳

 .صرفاً از طريق سازمان صورت خواهد گرفت
  

  

 حل و فصل اختالف: ۱۳ماده 
  

اختالف بين ارائه کنندگان خدمات مخابراتي اعم از دولتي يـا غيـر دولتـي و دارنـده پروانـه                     -۱۳-۱

 .توسط سازمان رسيدگي و حل و فصل خواهد شد

 . باشد قطعي والزم االجرا مي    و حكم آن     بوده صدور حكم سازمان     وخلف  مرجع تشخيص ت   -۱۳-۲

 .در صورت عدم تمكين، طرفين مي توانند موضوع را از طريق مراجع قضايي تعقيب نمايند

  

  

  :۱۴ماده 
  

 پيوسـت تهيـه شـده اسـت و از تـاريخ تـصويب               ۷ تبـصره و     ۱۲ ماده و    ۱۴اين ضوابط و دستورالعمل در      

  .ط و دستورالعمل هاي قبلي گرديده و الزم االجرا استجايگزين کليه ضواب


