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    برداري شبکه بهرهپروانه ایجاد و اصول حاکم  16/7/1394مورخ  222کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 
  .به شرح زیر تصویب کرد را سیم براي ارائه خدمات عمده فروشیبی

  
 براي ارائه خدمات عمده فروشی  سیمبی  برداري شبکهاصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره

   مقدمه
با عنایت به لزوم توسعه خدمات باندپهن ثابت در کشور به موازات توسعه خدمات باند پهن همراه و تقویت فضاي رقابتی و 

، 21/10/93مورخ  206جلسه  2مصوبه شماره 15ماده به منظور استفاده بهینه از منابع محدود خدادادي طیف فرکانسی و طبق بند 
در خصوص اصول حاکم بر پروانه ایجاد  را ، پیشنهاد سازمان16/7/94مورخ  222لسه شماره کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ج

  . سیم براي ارائه خدمات عمده فروشی بررسی و به شرح زیر تصویب کردبرداري شبکه ثابت بیو بهره
 تعاریف -1

 :زیر است یمعان داراي ،مصوبه نیدر ا رفته بکار عبارات و اصطالحات

 ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون: کمیسیون -1- 1
 رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان: سازمان -2- 1
 باندهاي  در فروشی عمده صورتبراي ارائه خدمات به سیمبی ثابت برداري شبکهو بهره ایجاد پروانه دارنده: دارنده پروانه -3- 1

 فرکانسی تعیین شده در این مصوبه
هاي انتقال داده نوري و دسترسی کاربران با استفاده از  فیبر نوري از شبکهبرداري ایجاد و بهرهپروانه : 1FTTxپروانه  -4- 1

 نت شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان
 از شبکه ارتباطات  ثابت يبردارو بهره جادیپروانه ا :2FCPپروانه  -5- 1
 ثابت میسیب  يبر فناور یانتقال داده مبتنپروانه  :3FWAپروانه  -6- 1
هر شخص حقوقی یا کنسرسیومی که طبق شرایط این مصوبه و شرایط عمومی مزایده، تقاضاي شرکت در   :متقاضی -7- 1

 . مزایده را داشته باشد
 .هاي مجاز سازمان، به مشترکین نهایی خود ارائه می کنندخدماتی که دارندگان یکی از پروانه :خدمات خرده فروشی -8- 1
 .کنددارنده پروانه  به سایر دارندگان پروانه مجاز از سازمان ارائه میخدمات موضوع پروانه که  :4یفروش عمده خدمات -9- 1
هاي تعیین شده در این مصوبه که عاري از هر گونه تداخل مضر به دارنده تکه باند فرکانسی در محدوده :فرکانس پاك -10- 1

 .فرایند واگذاري فرکانس پاك توسط سازمان اعالم خواهد شد. پروانه واگذار خواهد شد

                                                             
١ Fiber To The ( Home, Building, Cabinet) 
٢ Fixed Communications Provider 
٣ Fixed Wireless Access 
٤ Whole Sale Services 
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باعث کاهش جدي کیفیت، مزاحمت یا قطع مکرر سرویس ارتباط رادیویی دارنده پروانه در  که است تداخلی :مضر تداخل -11- 1
 جدي کاهش باعث و اندازد خطر به را رادیویی هاي سرویسسایر  عملکرداکثر شهرهاي تحت پوشش وي گردد و یا 

 .شود مجاز رادیویی ارتباط سرویس یک مکرر قطع یا مزاحمت کیفیت،
 .شودتاریخی که پروانه توسط سازمان صادر می  :تاریخ صدور -12- 1
 .که مبناي شروع تعهدات دارنده پروانه خواهد بود تحویل فرکانس پاك به دارنده پروانهتاریخی  :تاریخ الزم االجراشدن -13- 1
 .جراشدن خواهد بوداالالزم ماه پس از تاریخ 9تاریخ شروع به ارائه خدمات توسط دارنده پروانه که حداکثر  :تاریخ شروع -14- 1
 سرزمین جمهوري اسالمی ایران :قلمروفعالیت -15- 1

 شبکه موضوع پروانه -2
که امکان دسترسی و انتقال داده را بین دو یا چند  افزار سخت افزار و نرم اعم از الزم تجهیزات و ارتباطی شبکه مخابراتی شامل خطوط

 . سازدسیم فراهم میجهت ارایه خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعالیت پروانه به صورت بی ، نقطه

 خدمات موضوع پروانه  - 3
 سایر براي دارندگان ،را مستقل از فناوريدسترسی رادیویی  ایجاد بستر ارتباطی از سوي دارنده پروانه که امکان ارایه هرگونه خدمت

  .پذیر سازدقوانین و مقررات جاري کشور امکانفروشی و اد عمدهمجاز در چارچوب قرارد هايپروانه

مکانی از طریق نقاط مختلف شبکه  جابجایی با به این معناست که 5ترابردپذیري خدمت. تواند ترابردپذیر باشدخدمات موضوع پروانه می :تبصره
  .باشد پذیرامکان مشترك براي نظر مورد خدمات از برداري بهره امکان موضوع پروانه،

  شرایط و ضوابط اعطاي پروانه - 4
. صادر می کند براي ارائه خدمات عمده فروشی سیم بی ثابت برداري شبکهپروانه ایجاد و بهره، سازمان در چارچوب این مصوبه - 1- 4

 . شددارندگان پروانه واگذار خواهد به  (6TDD)باندهاي فرکانسی تعیین شده در جدول زیر  با داپلکسینگ تقسیم زمانی 
 
 

 يواگذار قابل باند پهناي  )مگاهرتز( فرکانسی باند  گروه
  )مگاهرتز(

 قابل باند تکه تعداد
  واگذاري

A 2400 - 2300  30  1  
B  2620  - 2580  20  1  
C  3520  - 3500  20  1  

 
در پروانه  هیچ گونه باند محافظی بین تکه باندهاي قابل واگذاري و باندهاي فرکانسی مجاور منظور نخواهد شد و دارندگان :تبصره

هاي فرکانسی مجاور نیز باند .مجاور هستند TDDو  7FDDمتعهد به عدم ایجاد تداخل مضر بر باندهاي  فوق فرکانسی هايباند
 .هاي فرکانسی واگذاري بر اساس این مصوبه داشته باشنددنباید هیچگونه تداخل مضري روي بان

در . این مصوبه خواهد بود 1اختصاصی تعیین شده در این اصول حاکم و پیوست  شماره  ضوابطاعطاي پروانه به شیوه مزایده و طبق  - 2- 4
 .د شدعنوان برنده مزایده انتخاب خواه این مزایده یک  شرکت در هر  گروه به

                                                             
٥ Service Portability 
٦Time Division Duplexing 
٧ Frequency Division Duplexing 
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  تسهیم درآمد و مبالغ تضمین شده تسهیم درآمدحق امتیاز و  - 5
 .شودبه شرح جدول زیر تعیین می Cو  A ،Bهاي مبلغ پایه حق امتیاز براي هر یک از  گروه - 1- 5

 

  )میلیارد ریال(باند تکه هر براي امتیاز حقپایه  مبلغ  باند قابل واگذاري
A 1900  
B 900  
C 500 

ماه پس از اعالم از سوي سازمان به ) 1(می توانند، حداکثر یک Bو  Aهايمزایده در گروهم برنده،  برندگان و اعال نییتع از پس - 2- 5
درصد عالوه بر دارندگان پروانه شرکت  10با حداقل سهم  FCPعنوان برنده مزایده،  با اضافه کردن هر یک از دارندگان پروانه 

 . مند شوندو پایه بهره بدست آمده در مزایدهغ حق امتیاز التفاوت مبلدرصدي مابه 10کننده در کنسرسیوم متقاضی، از تخفیف 

درصد مبلغ حق امتیاز  تعیین شده در مزایده  را در زمان صدور پروانه و مابقی را حداکثر تا پایان سال اول  40برنده مزایده باید  - 3- 5
  .پرداخت کند

  .نامه بانکی معتبر به سازمان ارائه کندبرنده مزایده، در هنگام صدور پروانه باید معادل باقیمانده مبلغ حق امتیاز، ضمانت :تبصره
باید  پروانه دارنده توسط شود که درصد تعیین می10 شمسی سال هر در ،Cو  A ،B هايگروه از یک هر در درآمد تسهیم مبالغ - 4- 5

 . شود پرداخت

 . خواهد بودهر سال شمسی به شرح مبالغ تعیین شده در جدول زیر  بته تسهیم درآمد بامبالغ تضمین شد - 5- 5

 
سال اول                 

 )میلیون ریال( 

سال دوم               
 )میلیون ریال( 

سال سوم               
 )میلیون ریال( 

سال چهارم                   
 )میلیون ریال( 

سال پنجم             
  )میلیون ریال( 

سال ششم به بعد       
 )میلیون ریال( 

 (A)گروه  

43،200 118،800 209،088 344،995 505،993 695،740  

  (B)گروه 
17،280  47،520 94،090 137،998 189،747 278،296 

  (C)گروه 
8،640 19،008 52،272 91،999 151،798 208،722 

 
در هر سال  پروانه شدن االجرا الزم تاریخ از ماه هرسه پایان در و مساوي قسط 4 در باید درآمد تسهیم شده تضمین مبالغ : 1تبصره

  شود پرداخت سازمان  به پروانه دارنده قراردادي توسط



  
  

برداري شبکه اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره
  سیم براي ارایه خدمات عمده فروشیثابت بی

  
  

  11از  4کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 16/7/1394مورخ  222 شماره جلسه 2شماره  مصوبه

هر در صورتی که مبالغ تسهیم درآمد بیشتر از مبالغ تضمین شده باشد، دارنده پروانه باید ظرف مدت دو ماه بعد از پایان   :2تبصره
  .سال قراردادي، باقیمانده آن را به  سازمان پرداخت کند

  شرایط متقاضی -6
پروانه  دارندهو   FCPپروانهاز بین دارندگان شرکت  3باید کنسرسیومی متشکل از حداقل  Aمتقاضی دریافت پروانه در گروه  - 1- 6

FTTx سهام متقاضی متعلق به  %)60(شصت درصد اي که حداقلبه گونه ،که در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده استباشد
 . متقاضی باشد کننده در کنسرسیوممذکور  شرکت دارندگان پروانه

  .باشد %)10(ده درصد شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی باید حداقل FTTxو  FCPسهم هر کدام از دارندگان پروانه  :1تبصره
 پروانه  افتیدر یمتقاض سهامدارتوانند می ،هاآن سهامداران ای و  (8MNO) همراه تلفنارائه خدمات شبکه  پروانه دارندگان :2تبصره

 هاآن سهامداران ای و  (MNO) همراه تلفنارائه خدمات شبکه  پروانه دارندگانحداکثر سهم  ، که در این صورتباشند Aدر گروه 
  .شودتعیین می  %)20(بیست درصد در کنسرسیوم متقاضی

در شرکتی که براي دریافت پروانه به ثبت رسیده و یا  هیچکدام از سهامداران شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی، نباید :3تبصره
  .داراي سهام کنترلی باشند خواهد رسید،

  FCP دارندگان پروانهدرخواستی در خصوص اضافه کردن ، A م برنده،  برنده مزایده در گروهو اعال نییتع از پسچنانچه  :4تبصره
 ای و (MNO) همراه تلفنارائه خدمات شبکه  پروانه دارندگان، سهم به برنده مزایده ارائه نشود 2- 5طبق شرایط تعیین شده در بند  

 .قابل افزایش است %)30(سی درصد تا هاآن سهامداران
که در  باشدشبکه  تلفن همراه  ای FWA پروانه گاندارند کنسرسیومی متشکل از بین  دیبا B گروهپروانه در  افتیدر یمتقاض - 2- 6

مذکور   سهام متقاضی متعلق به دارندگان پروانه %)60(شصت درصد اي که حداقلبه گونه ،دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده است
 . باشد کننده در کنسرسیومشرکت
 Bدر گروه پروانه  افتیدر یمتقاض سهامدارتوانند ، میهاآن سهامداران ای و FTTxپروانه  دارندهیا  و FCPپروانه   دارندگان: 1تبصره
 %)40(چهل درصد در کنسرسیوم متقاضی هاآن سهامداران ای و FTTxپروانه  دارندهیا  و FCPپروانه   دارندگانحداکثر سهم  .باشند

  .شودتعیین می
در شرکتی که براي دریافت پروانه به ثبت رسیده و یا هیچکدام از سهامداران شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی، نباید  :2تبصره

  .داراي سهام کنترلی باشندخواهد رسید، 
یا  و شبکه تلفن همراه ای  FWA، پروانه  FTTx، پروانه FCPي از پروانه ها یکی يدارا باید C گروهپروانه در  افتیدر یمتقاض - 3- 6

 .باشد ،دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده استکه در ، کنسرسیومی از بین این دسته از دارندگان پروانه
در شرکتی که براي دریافت پروانه به ثبت رسیده و یا هیچکدام از سهامداران شرکت کننده در کنسرسیوم متقاضی، نباید  :تبصره

  .داراي سهام کنترلی باشندخواهد رسید، 
  مدت اعتبار و شرایط تمدید پروانه - 7

 انیپا از بعدتمدید پروانه   .است االجراشدن پروانهاز تاریخ الزم سال )10(ده ، Cو  A ،Bهاي در هر یک ا ز گروه پروانهمدت اعتبار   
 . بود خواهد ونیسیکم بومص طیشرا طبق اعتبار مهلت

  تعهدات اجرا و توسعه و ارائه خدمات - 8
بندي توسعه شبکه، خدمات، ظرفیت و پوشش، برنامه زمانمتقاضیان باید طرح تجاري و فنی خود را که حداقل شامل برنامه اجرا و  - 1- 8

،  (OPEX)10و  عملیاتی  (CAPEX)9گذاري هاي سرمایهاجرایی براي ارائه خدمات و پوشش در هر شهر یا هر نقطه، هزینه
                                                             

٨ Mobile Network Operator 
٩ Capital Expenditure 
١٠ Operational Expenditure 
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شد، را در هاي پیشنهادي براي هر خدمت، درآمد پیش بینی شده براي هر سال  بانحوه تامین سرمایه، فهرست خدمات و تعرفه
 .هنگام تقاضا به همراه سایر اسناد مزایده به سازمان ارائه کنند

انتهاي  تابزرگ و  يشهرها دوم درسال رادیویی و جغرافیایی تا انتهاي و پوشش  تیظرف جادیا و توسعه براي اجرا تعهدات حداقل - 2- 8
باشد که   ينحو به دیبانفر،  200،000و تا انتهاي سال چهارم، براي شهرهاي با جمعیت بیشتر از مراکز استان  هیکل يبرا سال سوم

 قرارداد عقد به منجر کهرا و پوشش  تیظرفدرخواست شده براي  يازهاین ،درخواستدریافت  از ماه 3 از پس حداکثر پروانه دارنده
   .کند نیتام راشده است،  جازپروانه مشخص درخواست کننده داراي  و پروانه دارنده نیب

  .است قم و اهواز شیراز، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، تهران، يشهرها بزرگ يشهرها از منظور :1تبصره
غیر از تعهدات اجرا و توسعه حداقلیِ تعیین شده در این بند، تعهدات اجرا و توسعه اعالم شده در طرح تجاري متقاضی در  :2تبصره

  . ها و سایر شهرها و نقاط کشور، به عنوان تعهدات اجرا و توسعه دارنده پروانه محسوب خواهد شدمراکز استان
باند فرکانسی فقط در نقاطی که دارنده پروانه بر اساس این بند و نقاطی که بر اساس طرح تجاري پیشنهادي، متعهد به  :3تبصره

  .روانه واگذار خواهد شدایجاد شبکه و ظرفیت و ارائه خدمت شده است، به دارنده پ
 ، اعالمی از سوي سازمانUSOخود را براي نقاط مشمول شبکه دسترسی از ظرفیت  %)3(سه درصد دارنده پروانه موظف است - 3- 8

در این خصوص دارنده پروانه در شروع هر سال موظف است ظرفیت پهناي باند شبکه دسترسی موجود و برنامه . تخصیص دهد
سازمان بر اساس ظرفیت اعالمی نیازهاي خود را به دارنده . بر حسب بیت بر ثانیه به سازمان اعالم کند  توسعه خود را در طول سال

 .پروانه اعالم خواهد کرد
  . مشمول تسهیم درآمد نخواهد شد USOدرآمدهاي حاصل شده در نقاط  :تبصره

تعهدات خود  پروانهکه دارنده  یرا در مناطق یباند فرکانس تواندیم سازمان ،يقرارداد سال هر انیپا در تعهدات يفایا عدم صورت در - 4- 8
، که در این صورت دارنده پروانه حق هرگونه اعتراضی را در مراجع قضایی از ردیبگپس  پروانهاز دارنده  ،است کردهن ییرا در آنها اجرا

 .کندخود سلب و ساقط می
  نحوه ارائه خدمات - 9
ظرفیت شبکه موضوع پروانه خود را به  کل شروع، خیتار از پسارائه کرده و  یفروشرت عمدهخدمات خود را به صو باید پروانه دارنده - 1- 9

 . دقرارده هاپروانه سایر دارندگاناختیار  در تبعیضعادالنه و اصل عدم  یرقابت طیبر اساس شرا وصورت عمده فروشی 
  . با رعایت شرایط مندرج در پروانه خود، از خدمات عمده فروشی دارنده پروانه استفاده کنندصرفا توانند می هاپروانه سایر دارندگان - 2- 9
ظرفیت خود را به دارندگان پروانه ارائه خدمات شبکه تلفن همراه  %)30(سی درصد تواند حداکثرمی Aدارنده پروانه در گروه  - 3- 9

(MNO) قرار دهد. 
 تعرفه خدمات -10

 به فروشی توسط کمیسیون که با هدف ترغیبدر صورت تصویب تعرفه عمده. مبناي توافق خواهد بودتعرفه خدمات عمده فروشی بر 
هاي مصوب کمیسیون مالك عمل خواهد افزایش خدمات جدید و جلوگیري از رقابت قیمتی ناعادالنه در خدمات تعیین خواهد شد، تعرفه

 . بود
 نظارت - 11
 يبرخط برا یجاد دسترسیرد و دارنده پروانه موظف است نسبت به ایگیازمان انجام متوسط س دارنده پروانهنظارت بر انجام تعهدات  - 1- 11

سازمان  اقدام نموده  یاعالم يها و استاندارهابر اساس شاخص یتیریو داشبورد مد یهوشمند نظارت يسازمان و اتصال به شبکه ها
زات، پرونده و یبه تجه یکیر بر خط الکترونیبر خط و غ  یدسترس يالزم برا یو ارتباط يو نرم افزار يه امکانات سخت افزاریو کل

 .سازمان فراهم آورد ياز راه دور را برا یکیالکترون یف نظارت و بازرسیمربوط به انجام وظا یکیالکترون يداده ها
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زات شبکه دارنده یتجه ها که در آنک، اعم از ورود به محلها و ساختمانینظارت از راه نزد يهایازمندیدارنده پروانه موظف است ن - 2- 11
  .سازمان فراهم آورد يگردد را برایم يا اسناد مربوط به شبکه موضوع پروانه در آن نگهداریپروانه و 

مختلف  يها هیاز در الیارتباطات مورد ن يارائه خدمات موضوع پروانه و برپاساز يکه برا یزاتیه تجهیدارنده پروانه موظف است کل - 3- 11
 .دیت شبکه مجهز نمایریاستاندارد مد يهاستمینده بکار خواهد گرفت را به سیر آا دیو   شبکه بکار گرفته

بندي اعالم شده از سوي اي از عملکرد خود را مطابق چارچوب و زماندارنده پروانه موظف است طبق نظر سازمان گزارشات دوره - 4- 11
 . کندسازمان ارایه 

ها و شکایات،  وضعیت خدمات ارائه شده، وضعیت رسیدگی به درخواستدارنده پروانه موظف است اطالعات مربوط به مشترکین،  - 5- 11
هاي استاندارد صدور صورتحساب و امور مشترکین به اطالعات مالی، صورتحساب و سایر اطالعات مربوطه را با استفاده از سیستم

 .کنندن و مقررات پردازش و نگهداري یت قوانیصورت متمرکز با رعا
کد پیگیري  یهرا با قابلیت ثبت نتایج و ارا خدمت، سامانه هاي اندازه گیري کیفیت خدمتهمزمان با ارائه  دارنده پروانه موظف است - 6- 11

  .کنددر درگاه رسمی خود ایجاد و دسترسی برخط سازمان به این سامانه را فراهم مشترکین براي 
 شرایط رقابت - 12

 .کند يخوددار دارندگان پروانه ریسا مشارکت با یا تنهایی بهدارنده پروانه باید از  هرگونه عملکرد ضد رقابتی 
 امنیت ملی -13
و تسهیالت الزم را  ذ، کلیه تدابیر را اتخایتیت ملی و اعمال اختیارات دستگاههاي امنیدارنده پروانه باید براي رعایت مقتضیات امن - 1- 13

د، بدون هرگونه ادعایی توسط شوپروانه ابالغ میالذکر که به دارنده به این منظور کلیـه مـوارد مورد نیاز مراجع فوق. ایجاد نماید
 . االجرا  استدارنده پروانه الزم

 باشد و درشروع فعالیت دارنده پروانه منوط به تامین نیازهاي وزارت اطالعات و اخذ تائیدیه وزارت مذکور دراین خصوص می - 2- 13
از فعالیت مختل شود، دارنده پروانه تا زمان احیاي مجدد آنها قسمتی از نیازها در هرمرحله   که به هردلیل روند تامین تمام یاصورتی

 . موظف به توقف فعالیت درآن موضوع یا محدوده فعالیت است
 .شود، براي دارنده پروانه الزامی استرعایت ضوابط و مقررات دفاعی و امنیتی که توسط شوراي عالی امنیت ملی ابالغ می - 3- 13
 پدافند غیر عامل - 14

ربط اعالم و توسط سازمان به دارنده پروانه ابالغ می شود الزامی بوده و دارنده پروانه یند غیرعامل که توسط مراجع ذرعایت مقتضیات پداف
 .موظف است کلیه تدابیرالزم را جهت پیاده سازي آن فراهم آورد

 جریمه نقض تعهدات -15
جریمه  2سازمان دارنده پروانه را مطابق با مفاد پیوست  در صورت عدم ایفاي تعهدات مندرج در پروانه و یا نقض مقررات مصوب کمیسیون،

 .خواهد کرد
 تعلیق - 16
در . کندنچه دارنده پروانه هریک از تعهدات مندرج در پروانه را ایفا نکند، سازمان مهلتی را در راستاي رفع تخلف، به دارنده پروانه اعطا میچنا

 مدت به را فعالیت پروانه مه،یبر اعمال جر عالوهتواند ع تخلف اقدام نکند، سازمان میصورت انقضا مهلت ، چنانچه دارنده پروانه در راستاي رف
خود  بوده و هرگونه توسعه خدمات و  ین فعلیپروانه در مدت تعلیق پروانه، صرفا موظف به ارایه خدمات به مشترک دارنده. کند تعلیق ماه شش

 .ق ممنوع استین در مدت تعلیمشترک
 و لغو پروانهکاهش مدت اعتبار  -17
 :کند اقدام پروانه لغو  یا و اعتبار مدت کاهش به نسبت تواند، می سازمان ذیل موارد در - 1- 17

 پروانه دارنده حقوقی شخصیت انحالل - 1- 1- 17
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 مدت اعتبار آن  انیلغو پروانه قبل از پا يدارنده پروانه برا درخواست - 2- 1- 17
 مقررات و ضوابط از خارج المللنبی ترافیک تبادل - 3- 1- 17
 2 پیوست در مندرج تعهدات نقض جرایم پرداخت به اقدام عدم - 4- 1- 17
 رقابتی تعهداتشرایط و  نقض - 5- 1- 17
 و ملی تیامن مواد  مفاد تامین به مربوط ضوابط جمله از پروانه در مندرج تعهدات و ضوابط مطابق مقررات رعایت عدم - 6- 1- 17

  رعاملیغ پدافند
 ها ا تکرار آنیق و یدر زمان تعل تخلفات استمرار - 7- 1- 17

 تکلیف تعیین يماهه برا سهفرصت  پروانه، دارنده به موضوع ابالغ ضمن سازمان شود، شناخته لغو مشمول پروانه کهصورتی در - 2- 17
ممنوع جدید  نیمشترک اخذونه توسعه خدمات و گهردر مهلت داده شده به دارنده پروانه، . کندیم اعطا يو بهپروانه  دارنده تعهدات

 .کرد خواهد اقدام کمیسیون تصمیم حسب و منعکس کمیسیونسازمان مراتب را به  پس از ابالغ اخطار لغو به دارنده پروانه،. است
 سایر مقررات -18
 .کمیسیون، به سازمان بپردازد 22/12/89مورخ  107دارنده پروانه موظف است حق استفاده از فرکانس را بر اساس مصوبه  - 1- 18
باشد، دارنده  11جابجایی باند فرکانسی به ازین کشور، یفرکانس یملطرح  رییتغ  لیدل به ،طول مدت اعتبار پروانه  در کهیدر صورت - 2- 18

  .پروانه موظف است بر اساس نظر سازمان اقدام کند
دارنده  یمدیریت فنی و پشتیبانی خدمات موضوع پروانه باید به اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت ایرانی حاضر در شخص حقوق - 3- 18

  .پروانه واگذار شود
 براي رسد، می تصویب به قانونی وظایف انجام منظور به کمیسیون توسط که، از جمله مقرراتی جدید مقررات قوانین و هرگونه - 4- 18

 .است االجراء الزم پروانه دارنده
 .دارنده پروانه موظف به اشتراك سایت و شبکه بر اساس شرایط اعالمی سازمان است - 5- 18
در چارچوب  راخدمات موضوع پروانه  یبانیو پشت ينگهدار يبرامورد نیاز  يو نرم افزار يزات سخت افزاریدارنده پروانه باید تجه - 6- 18

  . فراهم کند ،مرتبط یالمللنیو ب یضوابط و استانداردهاي مل
. کندهاي مشابه توسط سازمان ایجاد نمیصدور پروانه توسط سازمان به دارنده پروانه، هیچگونه  الزامی را جهت عدم صدور پروانه - 7- 18

 .هاي مشابه شرایط رقابتی را لحاظ خواهد کردسازمان در اعطاي پروانه
 .هاي آن  صرفا با کمیسیون استتفسیر مفاد این مصوبه و پیوست - 8- 18

 

                                                             
١١ Spectrum Reframing 
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 1پیوست شماره 
 براي ارائه خدمات عمده فروشی  سیم بی ثابت شبکه برداريضوابط مزایده پروانه ایجاد و بهره

هاي براي ارائه خدمات عمده فروشی در گروه سیم بی ثابت شبکه برداريروش انتخاب متقاضیان دریافت  پروانه ایجاد و بهره -1
A ،B  وC  از طریق مزایده و طبق شرایط تعیین شده در اصول حاکم و کسب امتیاز حداقل الزم در هر یک از  شاخص هاي

 .باشدمی هااز کل شاخصامتیاز  30جدول زیر  و در مجموع حداقل 
  توضیحات  امتیاز  شاخص  ردیف

  
1  

  
کنسرسیوم متقاضی تا تاریخ  ADSLتعداد پورت 

31/3/94  
  

  
 ADSL :2 هر صد هزار پورت 

  امتیاز
  

 .امتیاز از این شاخص الزامی است 4کسب حداقل  −

پروانه شرایط محاسبه همانند شرایط ورودي  −
از شبکه ارتباطات  ثابت  يو بهره بردار جادیا

(FCP)  206جلسه  2موضوع مصوبه شماره 
  .خواهد بودکمیسیون 

پهناي باند اینترنت کنسرسیوم متقاضی تا تاریخ   2
31/3/94  

 STM1  :1)  20(بیست هر
   امتیاز

  

 . امتیاز از این شاخص الزامی است 2کسب حداقل  −

پروانه شرایط محاسبه همانند شرایط ورودي  −
از شبکه ارتباطات  ثابت  يو بهره بردار جادیا

(FCP)   206جلسه  2موضوع مصوبه شماره 
  .کمیسیون خواهد بود

3  
  

درآمد عملیاتی کنسرسیوم متقاضی براساس  
  1393هاي مالی حسابرسی شده سال صورت

داخلی  سهامداران درآمد عملیاتی  مجموع −  امتیاز 2 ریال میلیارد 500 هر
 کنسرسیوم متقاضی

  .  امتیاز از این شاخص الزامی است 4کسب حداقل  −

 تجاري طرح اساس برشده   ینیب پیش ظرفیت   4
و فنی براي ارائه به کاربران نهایی دارندگان 
 پروانه متقاضی استفاده از خدمات موضوع پروانه

  تا پایان سال ششم

به ازاي هر  Aبراي گروه  −
 امتیاز 2: یک میلیون مشترك

به ازاي هر  Bبراي گروه  −
 امتیاز 2: پانصدهزار مشترك

به ازاي هر  Cبراي گروه  −
  امتیاز   2: سیصدهزار مشترك

باید براي  Aظرفیت براي مشترکین در گروه  −
هاي مگابیت بر ثانیه و براي گروه 4سرعت میانگین 

B  وC  مگابیت بر ثانیه،  2براي سرعت میانگین
 . بینی شودپیش

  .امتیاز از این شاخص الزامی است 4کسب حداقل  −

جریان نقدي (NPV)خالص روز  ارزش  5
(Cash Flow) شده در طرح  ینیب یشپ

  ساله اعتبار پروانه 10ي براي دوره تجار

 200 هر  Aبراي گروه   −
  یازامت 1: یالر یلیاردم

 100هر  Bبراي گروه  −
 امتیاز 1: میلیارد ریال

 50هر  Cبراي براي گروه  −
  امتیاز 1: میلیارد ریال

  .امتیاز از این شاخص الزامی است 6کسب حداقل  -
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امتیاز کسب  30متقاضیانی که حداقل امتیاز تعیین شده در هر شاخص را کسب نکنند و یا در مجموع از کل شاخص ها  :1تبصره
  .نکنند، از فرایند مزایده حذف خواهند شد

  .شودیم محاسبه یخط صورت به  ازیامت شده، نییتع يهانصاب حد از يکسر  نسبت به طیشرا کسب صورت در :2تبصره

اثبات کنند که اقدامات قانونی براي تشکیل یک شرکت ایرانی را ) 1(هاي متقاضی شرکت در مزایده می باشند، باید کنسرسیوم -2
روز کاري اقدام به ثبت ) 45(متعهد گردند که در صورت انتخاب و اعالم آنها به عنوان برنده، ظرف مدت ) 2(اند و  آغاز نموده

 .شرکت خواهندکرد
اصول حاکم را رعایت کنند در غیر این صورت از فرایند  6ان باید در کنسرسیوم، شرایط تعیین شده در ماده متقاضی :تبصره

 .مزایده حذف خواهند شد
منظور از نحوه سهامداري در . توانند پس از ارایه تقاضا یا پیشنهاد خود اقدام به تغییر نحوه سهامداري خود کنندگران نمی مزایده -3

، درصد توزیع سهام  کنسرسیوم بین اعضا کنسرسیومی است که با اعالم قبلی و کتبی به سازمان درآینده هاخصوص کنسرسیوم
  .تشکیل شرکت خواهد داد

اصول  2-5بر اساس بند  برنده مزایدهکنسرسیوم  بین اعضاء يدر سهامدار رییهرگونه تغییر در نحوة توزیع سهام و تغ :تبصره
در  رییتغییر در نحوة توزیع سهام و تغپروانه  يپس از اعطاهمچنین  . حاکم با کسب تاییدیه از سوي سازمان مجاز است

 .بود خواهد اجرا قابل پروانه نامۀ موافقت مفاد طبق و سازمان سوي از مجوز کسب با ،دارنده پروانه بین اعضاء يسهامدار
در پیشنهاد مالی خود،  مبلغ حق امتیاز را بر اساس مبالغ پایه حق امتیاز و مبلغ اسمی تسهیم درآمد حاصل از  مزایده گران باید -4

  . گر براي هر سال شمسی در طول دوره اعتبار پروانه را  قید کنند اعمال درصد تسهیم درآمد در طرح تجاري مزایده
پاکات پیشنهاد مالی متقاضیانی که شرایط الزم براي شرکت در مزایده را بر اساس مفاد  اصول حاکم داشته و حداقل امتیاز  -5

 تعیین مبناي مبلغ پیشنهادي حق امتیاز، به عنوانباالترین این پیوست کسب کنند، بازگشایی شده و  1الزم را بر اساس بند 
 . گرفت خواهد قرار بررسی ردمو مالی پیشنهادات در مزایده برنده

 پیشنهادي مبلغ داراي گرمزایده و شد خواهد معرفی مزایده برنده عنوان به حق امتیاز،  پیشنهادي مبلغ باالترین داراي گر مزایده -6
  . شد خواهد انتخاب ذخیره برنده  عنوان به دوم،

  . گران آزاد خواهد شدمزایده نامه سایربعد از انتخاب برنده مزایده و برنده ذخیره، ضمانت :تبصره
این پیوست،  2در صورت استنکاف هر یک از برندگان مزایده از دریافت پروانه و یا عدم اقدام در خصوص شرایط مندرج در بند  -7

در . ها، از برنده ذخیره براي اعطاء پروانه دعوت به عمل خواهد آوردنامه شرکت در مزایده آنسازمان ضمن مطالبه وجه ضمانت
، سازمان ضمن  2این حالت، در صورت استنکاف برنده ذخیره از دریافت پروانه و یا عدم اقدام در خصوص شرایط مندرج در بند 

 .نامه شرکت در مزایده وي، بر اساس تصمیم کمیسیون اقدام خواهد کردمطالبه وجه ضمانت
 .شودمیدرصد مبلغ پایه حق امتیاز تعیین  10مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده  -8
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  2پیوست شماره 
  جریمه تخلفات و نقض تعهدات

  جریمه  عنوان تخلف
  

  نقض تعهدات اجرا و توسعه   - 1

 : در مورد عدم ایفاي تعهدات اجرا و توسعه .1
ماه از  تاریخ صدور اخطاریه کتبی براي جبران تخلف ظرف مدت دو: مرحله اول .1.1

 . اخطاریه
میلیارد ریال در  )20(بیست سقفبنا به تشخیص سازمان جریمه تا : مرحله دوم .1.2

  سال براي هر مورد  
 و قوانین که حدي تا سازمان تشخیص به بنا مورد هر در: هاي ضد رقابتی انجام فعالیت  شرایط رقابترعایت نقض تعهدات  - 2

  . شد خواهد تعیین جریمه پروانه دارندگان براي دهدمی اجازه مقررات
   

 ریساکمیسیون و  مصوبات و مقررات نقض -3
  تعهدات مندرج در موافقتنامه پروانه

  

روز کاري پس از تاریخ وصول  25از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداکثر  .1
ابالغیه فرصت دارد تا نسبت به ارائه توضیحات اقدام نموده و در صورتیکه توضیحات 

روز کاري اصالح نشد  15مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف مدت 
 .ل اعمال جریمه بر اساس موضوع مورد نظر سازمان خواهد شدمشمو

 )20(بیست میزان به در هر سال، تخلف عنوان این از ناشی جریمه سقف حداکثر  .2
   .باشدمی ریالمیلیارد 

 

  
 

  خدمات تیفیک تعهدات نقض - 4

هاي تعریف شده در هر شهر توسط سازمان ارزیابی انجام هر شش ماه یکبار شاخص .1
دارنده پروانه فرصت دارد تا ارزیابی بعدي . شوددارنده پروانه اعالم میو نتیجه به 

در غیر اینصورت . اند اقدام کندهایی که به حد نصاب نرسیدهنسبت به ارتقاء شاخص
  .مشمول جریمه به شرح زیر خواهد شد

در صورت مغایرت اطالعات انتشار داده شده با کیفیت و پشتیبانی خدمات ارائه شده  .1.1
میلیون  )500(ساس ارزیابی هاي سازمان اپراتور به ازاي هر مورد به مبلغ پانصدبر ا

  ریال 
 میلیارد )10(ده میزان به در هر سال، تخلف عنوان این از ناشی جریمه سقف حداکثر .2

  .شودمیلیارد تعیین می )5(پنج ماه به میزان 6باشد و سقف جریمه در هر می ریال
روز کاري پس از تاریخ وصول  15از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداکثر  .1  خدمات هیارا تعرفه تعهدات نقض - 5

که ابالغیه فرصت دارد تا نسبت به ارائه توضیحات اقدام نموده و در صورتی
توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، دارنده پروانه عالوه بر استرداد مبالغ 

روز کاري مشمول  10تعرفه ظرف  اضافی به مشترکین، در صورت عدم اصالح
  .اعمال جریمه که بر اساس نظر سازمان تعیین می شود، خواهد شد

 میلیارد )10(ده میزان به در هر سال، تخلف عنوان این از ناشی جریمه سقف حداکثر .2
  .باشدمی ریال
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تاریخ وصول روز کاري پس از  30از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداکثر  .1  نقض تعهدات نظارت - 6
که ابالغیه فرصت دارد تا نسبت به ارائه توضیحات  اقدام نموده و در صورتی

روز کاري اصالح 20توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف مدت 
 .نشد مشمول اعمال جریمه معادل پانصد میلیون ریال به ازاي هر سه ماه خواهد شد

 میلیارد )10(ده میزان به در هر سال، تخلف انعنو این از ناشی جریمه سقف حداکثر .2
  .باشدریال می

 
 
  

 
 


