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  بسمه تعالي

  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

  16/9/1393مورخ  204شماره   جلسه مصوبه
          

اصول حاكم بر پروانه  درخصوص سازمان شنهاديپ 16/9/1393 مورخ 204 شماره درجلسه ارتباطات مقررات ميتنظ ونيسيكم

  .را بررسي و مفاد آن را به شرح زير تصويب كرد)Contact Center(ارايه خدمات مركز تماس

  

        ))))Contact Center((((اصول حاكم بر پروانه ارايه خدمات مركز تماس 
        

خصوص تدوين و تنظيم اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در  9و بند پ از ماده  6با استناد به ماده         

كنندگان و در راستاي حمايت از حقوق استفاده تداوم ارايه خدمات و رشد كيفي آنها ،مقررات الزم جهت حصول اطمينان از رقابت سالم

ي برا رايطبه منظور ايجاد ش يارايه خدمات مركز تماس داخل يو قانونمند ساز ي، با توجه به ضرورت ساماندهخدمات و نظارت بر آنها

، توسعه زاييفراهم شده موجود و اشتغال يهارقابت سالم، موثر و منصفانه در بازار و استفاده بهينه و موثر از بسترها و زيرساخت

به  تدوين و ،يو باال بردن كيفيت و سطح ارايه خدمات به مردم، اصول حاكم بر پروانه ارايه خدمات مركز تماس داخلصادرات خدمات 

  .باشدميشرح زير 

 تعاريف  -1

 :اصطالحات و عبارات بكار برده شده، هريك داراي معاني زير است

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات :كميسيون -1-1

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :سازمان -1-2

 )  Contact Center(خدمات مركز تماس ارايهپروانه  يافتدر يمتقاض يشخص حقوق:متقاضي         -1-3

شود تا براي تجهيز دريافت پروانه داده ميبه متقاضي  ،كه پس از احراز شرايطشش ماهه مجوزي است :موقت فعاليت مجوز -1-4

 .شودصادر مي، پروانه توسط سازمان متقاضي آمادگياز سپري شدن زمان مشخص شده و احراز پس . مركز تماس اقدام كند

 چارچوب موضوع پروانهدر اندازي مركز تماس و ارايه خدمات راهمجوز ايجاد و :پروانه -1-5

مجاز صادر شده از سوي سازمان و درچارچوب موضوع پروانه صادره،  پروانه بر اساس كهاست شخص حقوقي :دارنده پروانه -1-6

 .باشدمي) Contact Center(خدمات مركز تماس ارايهبه 

و فناوري اطالعات و شركت دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطي :كنندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات ارايه -1-7

 ارتباطات زيرساخت

چوب در چارجهت ارايه خدمات  هاو ساير نيازمندي الزم هايزيرساختو تجهيزاتمركزي داراي امكانات، :مركز تماس -1-8

 .پروانهموضوع 

و  تماس، خدمات با دارنده پروانه اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه بر اساس يك قرارداد همكاري :طرف قرارداد اشخاص -1-9

-ارتباط ورودي و يا تماس و ارتباط خروجي مشتريان خود را به ارايه كنندگان مجاز خدمات مركز تماس، برون سپاري مي

  .كنند

و يا تماس خروجي، از خدمات ارايه شده  اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه بواسطه استفاده از خدمات تماس ورودي :مشتريان -1-10

 . شوندمند ميتوسط يك مركز تماس بهره
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تواند بدون نياز به حضور فيزيكي در محل شركت دارنده پروانه، از روشي كه در آن اپراتور پاسخگو مي:پاسخگويي از راه دور -1-11

نسبت به ارايه  افزاري الزمهاي نرمو با به كارگيري زيرساخت هاي ارتباطي مجاز طريق بستر اينترنت، اينترانت و ساير روش

 .دكناقدام  مشتريانخدمات موضوع پروانه به 

 .دكنمبلغي است كه متقاضي بابت صدور پروانه پرداخت مي:حق امتياز -1-12

خدمات مركز تماس  ارايهمركزي كه محل اصلي استقرار تجهيزات،نيروي انساني و ساير امكانات مورد نياز براي :مركز اصلي -1-13

 . است

 شيرازو كرج، اصفهان، تبريز، مشهد، تهرانشهرهاي :شهرهاي بزرگ -1-14

 موضوع و خدمات پروانه -2

كنندگان خدمات هاي ارتباطي ايجاد شده از سوي ارايه با استفاده از شبكه به صورت غير انحصاري تواندپروانه مي دارنده

، سنجش رضايت مشتريان، پشتيباني ،رسانياطالعبه مشتريان مشتمل بر خدمات ارايه به نسبتارتباطي و فناوري اطالعات، 

هاي آماري خدمات موضوع قرارداد با اشخاص آوري، تجزيه و تحليل اطالعات و دادهجمع خدماتو  محصوالت تبليغبازاريابي، 

  . كند اقدامطرف قرارداد را درچارچوب قرارداد منع افشاي اطالعات از طرق زير

، وب سايت، )SMS(ورودي از طريق تلفن، فكس، پيام كوتاههاي پاسخگويي به تماس شاملورودي  وارتباط تماس خدمات �

  ؛هاي مجازو ساير روش پست الكترونيكي ،پست

، (SMS)هاي خروجي از طريق تلفن،فكس، پيام كوتاهتماس وارتباط خروجي شامل اقدام به برقراري تماس وارتباطخدمات  �

 ؛هاپاسخگويي به درخواستجهت هاي مجاز و ساير روشپست الكترونيكي ، پست، وب سايت

بايست قبل از ارايه هرگونه دارنده پروانه به منظور ارايه خدمات موضوع پروانه به اشخاص طرف قرارداد خارجي، مي :1تبصره

 . خدمات ضمن اعالم موضوع به سازمان، هماهنگي الزم را با مراجع ذيصالح به عمل آورد

هاي  به ارايه خدمات موضوع پروانه از طريق پاسخگويي از راه دور به مشتريان با رعايت شاخص مجازدارنده پروانه :2تبصره

  .باشدمي 9كيفي سطح خدمات مندرج در ماده 

شبكه با طرف قرارداد به منظور ارايه خدمات موضوع پروانه از طريق بستر  اشخاصبين دارنده پروانه و  ارتباطاتانتقال  :3تبصره

دستورالعمل پيشگيري، شناسايي و پيگرد مرتكبان برقراري مبادله و (كميسيون 190مصوبه شماره يك جلسه شماره رعايت مفاد 

  .باشدمي مجاز) ايانتقال غيرمجاز ارتباطات مخابراتي و رايانه

 قلمرو فعاليت  - 3

ررات مربوطـه، مجـاز بـه ارايـه     قلمرو فعاليت درچارچوب اين اصول حاكم كشوري بوده و دارنده پروانه با رعايت قوانين و مق

  .باشندهاي ارتباطي و فناوري اطالعات مجاز نيز ميالمللي موضوع اين اصول حاكم ازطريق شبكهخدمات بين

 پروانهمدت اعتبار  - 4

  . سال شمسي است 5، از زمان صدور به مدت پروانهمدت اعتبار 

 پروانهتمديد مدت اعتبار  - 5

  .شرايط و ضوابطي كه توسط كميسيون تصويب مي شود، قابل تمديد خواهد بودهاي بعدي بر اساس پروانه براي دوره

 شرايط اعطاي پروانه -6

 .موضوع پروانه باشدخدمات بر اساس اساسنامه بايد مرتبط با  متقاضي شركتفعاليت موضوع  -6-1

بار پروانه بايد اين ماهيت حقوقي خـود را  متقاضي بايد شركت غير دولتي بوده و در ايران به ثبت رسيده باشد و تا پايان مدت اعت -6-2

  . حفظ كند

  .باشديم يصالحبه عهده مراجع ذ يمتقاض يشخص حقوق يعموم يتاحراز صالح -6-3
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 تعهدات ايجاد، توسعه و اجرا - 7

ميز  30ميز و در ساير شهرهاي كشور  60حداقل تعداد ميز پاسخگويي در مراكز اصلي و فرعي در شهرهاي بزرگ،  -7-1

افزاري و افزاري و سختپاسخگويي بوده و دارنده پروانه موظف است متناسب با ظرفيت مذكور، امكانات و تجهيزات نرم

  .ارتباطي الزم را فراهم آورد و در تمامي طول مدت اعتبار پروانه، اين شرايط را حفظ كند

  :حداقل موارد زير را فراهم كندبايد ، و  فرعي اندازي مركز تماس اصليدارنده پروانه براي راه -7-2

  فضاي اداري مناسب براي فعاليت؛ �

  ؛ 2-7نيروي انساني آموزش ديده و متناسب با ظرفيت پاسخگويي و ساير شرايط مندرج در بند  �

نامه سطح خدمات امضاء شده با اشخاص طرف مطابق با توافق(پيش بيني تمهيدات الزم جهت ارايه خدمات بدون وقفه  �

 )قرارداد

در صورت ارايه خدمات به صورت از راه دور، دارنده پروانه موظف به تهيه و در اختيار داشتن فهرست اپراتورهاي پاسخگو به  :صره تب

هاي اپراتورهاي پاسخگو و تهيه و تدارك هر گونه نيازمندي. باشدهمراه مشخصات و آدرس مكاني و همچنين مجازي آنها مي

  .باشدهده دارنده پروانه مينظارت بر حسن عملكرد آنها بر ع

دارنده پروانه موظف است كليه امكانات ارتباطي و فناوري اطالعات مورد نياز براي ارايه خدمات موضوع پروانه را صرفاً از  -7-3

  .دريافت كندمجاز كنندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات ارايه

  .كند ياندازراه يفرع مركزبه عنوان  زيرا ن يگريد مراكز،سازمان يهماهنگ با توانديم پروانه دارنده -7-4

 ساير تعهدات- 8

تماس و  مورد استفاده براي ارايه خدمات ارتباطيمورد استفاده براي انجام ساير امور اداري بايد از خطوط  ارتباطيخطوط  -8-1

        . مجزا باشند ارتباط ورودي و خروجي

 .مجاز استو حدود و  ثغور پروانه دريافتي چوب توافقات في مابين چاردر دارندگان پروانه تماس  مراكزاتصال بين  -8-2

باشد و در صورت نياز به مجوز ديگر براي ارايه خدمات، بايد از مسئول ميدارنده پروانه در قبال خدمات ارايه شده به مشتريان  -8-3

 . صل كنداخذ مجوزهاي مربوط توسط اشخاص طرف قرارداد اطمينان حا

سازي و يا هاي فعالخروجي و روشو ارتباطي بندي خدمات تماس دارنده پروانه موظف است امكانات الزم براي دسته -8-4

  . فراهم كند مشتريانسازي دريافت اين خدمات را براي غيرفعال

هاي ارايه خدمات و ساعات كاري ارايه ، زمانطرف قرارداد دارنده پروانه موظف است در قراردادهاي همكاري خود با اشخاص -8-5

هاي مشخص و نوبت) شامل يك نوبت، دو نوبت و يا سه نوبت(خدمات پاسخگويي به مشتريان را از لحاظ تعداد نوبت زماني 

  .ها، به سازمان نيز اعالم كندرسانيهاي تبليغاتي و اطالعزماني ارايه خدمات را عالوه بر درج در آگهي

نه موظف است نسبت به آموزش اپراتورهاي پاسخگو جهت ارايه خدمات به مشتريان و تفكيك آنها از نظر تخصص  دارنده پروا -8-6

  .پاسخگويي با توجه به نوع تخصص و مهارت  مورد نياز اشخاص طرف قرارداد اقدام كند

 خدمات ارايهپارامترها و شاخص هاي اندازه گيري كيفيت ----9999

نامه سطح خدمات نسبت به انعقاد موافقت،و مشتريان طرف قرارداد اشخاص حقوقرعايت  منظور بهدارنده پروانه موظف است -9-1

(SLA)  گيري باشد اقدام شده قابل اندازه ر قالبي كه سطح كيفيت خدمات ارايهبراي تمامي خدمات د طرف قرارداداشخاص با

  :شوددر نظر گرفته  ليذ شرح بهخدمات موضوع پروانه  ارايه يهاشاخصبراي خدمات تماس ورودي حداقل . كند

  )در واحد زمان(هاي دريافتي بدون مواجهه با بوق اشغالظرفيت تماس �

  واحد زماندر ) دريافتي و يا ارسالي(هايپاسخگويي به تماسحداكثر ظرفيت  �
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  اپراتورهاي پاسخگوي تخصيص داده شده تعداد نوع تخصص و  �

 دريافتي و يا ارساليتماس ميانگين زمان يك  �
 براي دريافت پاسخ ي حداكثر مدت زمان انتظار مشتر �
 متوسط زمان پاسخگويي به مشتري براي دريافت پاسخ �
 )ساعت شروع و پايان ارايه خدمات(محدوده زماني ارايه خدمات  �
بينـي شـده   هـاي پـيش  ونگيتعيين نوع ارايه خدمات به صورت خدمات با امكان وقفه يا بدون وقفه و تعيين ميزان و نوع افز �

 براي ارايه خدمات بدون وقفه
هاي الزم را براي نظارت بر عملكرد اپراتورهاي پاسخگو و ميزان سنجش رضايت مشتريان دارنده پروانه موظف است مكانيزم -9-2

  .ايجاد و در صورت درخواست سازمان، گزارشات و مستندات الزم را در اين خصوص ارايه كند

تماس يـا پيـام را در نظـر     دريافت كنندهها، موافقت ورضايت خروجي و يا ارسال پيامي هاپروانه موظف است در تماسدارنده  -٣-٩

  .باشدداشته 

 امتيازحق -10

ميليون ريال و ) 500(ها پانصد، در ساير مراكز استانميليون ريال) 2000( درشهرهاي بزرگ دو هزارحق امتياز صدور پروانه،   

  .  استميليون ريال ) 200(ها دويست در ساير شهر

تخفيف در %) 50(اندازي مركز داده در مناطق خارج از محدوده شهري دارنده پروانه مشمول پنجاه درصددر صورت راه :1تبصره

  .پرداخت حق امتياز مربوط به شهري كه در محدوده آن قرار گرفته خواهد شد

  .باشدمحل قرار گرفتن مركز اصلي مبناي دريافت حق امتياز، صدور پروانه و فعاليت دارنده پروانه مي :2تبصره 

 حسن اجراي تعهدات ضمانت نامه -11

ضمانت نامه براي پروانه به منظور تضمين حسن انجام تعهدات و جبران خسارت احتمالي ناشي از تخلف از مفاد اين ضوابط   

ميليون ريال و )  500(ها به مبلغ پانصد براي شهرهاي بزرگ و براي ساير مراكز استان ميليون ريال) 2000( دوهزاربانكي به مبلغ 

به صورت بدون قيد و شرط و معتبر براي تمام طول مدت پروانه، توسط متقاضي  ميليون ريال) 200( دويستمبلغ براي ساير شهرها 

نامه و يا ضبط آن، دارنده پروانه موظف است ظرف مدت يك هفته در صورت مطالبه وجه از محل ضمانت .شود به سازمان سپرده مي

  .نسبت به ترميم و جايگزيني آن اقدام كند

 تعرفه -12

موضوع پروانه، دارنده پروانه بايد جدول تعرفه ارايه خدمات و اصالحات آن را قبل از اجرا به  خدمات براي هاتعرفه دراعمال

  . سازمان برساند العاط

 نظارت - 13 

هاي سه  دارنده پروانه موظف است در دورهبه عهده سازمان بوده و  پروانه خدمات موضوع تعهداتنظارت بر حسن اجراي  -13-1

 .فعاليت و خدمات ارايه شده در چارچوب موضوع پروانه را به سازمان ارايه كندگزارش ماهه 

 .دكن فراهم را سازمان درخواستي اطالعات به ودسترسي نظارت امكان است موظف پروانه دارنده -13-2

-طبقه يتكه به منظور انجام وظايف نظارتي خود از دارندگان پروانه دريافت كرده و ماه يموظف است از اطالعات سازمان -13-3

و با اطالع و رضايت اشخاص طرف  يقانون يفداشته و يا مرتبط با شرايط رقابت در بازار است، صرفاً در ارتباط با وظا بندي شده

  .كند خودداريو در چارچوب قوانين و مقررات كشور،  ذيصالحقانوني  مقامات بهها به جز آن ياستفاده كرده و از افشا قرارداد
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 هابهورتحسابآماروص ها،گزارش مدارك، اسناد، كليه ارسال و تهيه به موظف سازمان كتبي ابالغ موجب به پروانه دارنده -13-4

  .است سازمان نماينده توسط فوق موارد از بردارينسخهفراهم نمودن شرايط  ياو  سازمان

روز از زمان ) 20(دارنده پروانه بالفاصله پس از اعالم سازمان بايد نسبت به رفع تخلف اقدام كرده و در فاصله زماني بيست -13-5

  .را براي سازمان ارسال كنداعالم سازمان  مدارك و اسناد مثبته رفع تخلف 

-دارنده پروانه موظف است اطالعات كامل جهت انجام وظايف نظارتي و يا مكاتبات شامل آدرس پستي مركز تماس و تلفن -13-6

  .هاي مربوطه را به سازمان ارايه و به روز كند

روانه موظف است مراتب را به صورت كتبي و دو هاي دفتر و محل ارايه خدمات، دارنده پدر صورت تغيير آدرس يا شماره تلفن: تبصره

  .هفته قبل از هرگونه انجام تغييرات به اطالع سازمان برساند

 جريمه  - 14

در  .خواهد بود 1مطابق پيوست شماره به پرداخت جريمه  ملزم پروانه دارنده،و ابالغ سازمان پروانهنقض تعهدات  درصورت  

  . صورت عدم پرداخت جريمه ظرف مهلت هاي مقرر از سوي سازمان، مبالغ از محل ضمانت نامه تاديه شده قابل برداشت است

 پروانه صدور نحوه -15

  :پروانه به شرح ذيل به متقاضيان واجد شرايط اعطا خواهد شد-1 -15

ليت آنها در شهرهاي بزرگ بوده و تعداد ميزهاي پاسخگويي محل قرار گرفتن مركز اصلي فعاكه  متقاضياني: در شهرهاي بزرگ - الف

ميز پاسخگويي به انضمام تجهيزات و ساير ملزومات مورد  60حداقل ) بدون احتساب اپراتورهاي پاسخگو از راه دور(براي اين متقاضيان

  .باشدنياز ديگرمي

تعداد ميزهاي . ها و شهرها استها ساير مراكز استانمتقاضياني كه محل قرار گرفتن مركز اصلي ارايه خدمات آن: سايرشهرها-ب

ميز پاسخگويي به انضمام تجهيزات و ساير  30حداقل ) بدون احتساب ميزهاي پاسخگوي از راه دور(پاسخگويي براي اين متقاضيان

  .باشدملزومات وامكانات مورد نياز مي

پس از احراز شرايط متقاضيان مطابق با اين اصول حاكم از طرف سازمان، مجوزي موقت به منظور مهيا نمودن شرايط  -15-2

ماه از تاريخ صدور مجوز موقت فعاليت صادر شده در  6حداكثر ظرف مدت بايد وامكانات فعاليت براي متقاضيان صادر و متقاضيان 

آمادگي خود را براي شروع ارايه خدمات به سازمان اعالم ات و تجهيزات الزم را فراهم و چارچوب موضوع خدمات پروانه ملزومات،امكان

  .شدواجد شرايط صادر خواهد دارندگان مجوز موقت فعاليت پروانه براي  ،سازمانتوسطاحراز آمادگي متقاضي در صورت . كند

تواند ادگي الزم را براي دريافت پروانه داشته باشد، سازمان ميدر صورتيكه متقاضي در زمان درخواست پروانه، با تاييد سازمان آم:تبصره

  .بدون صدور مجوز موقت فعاليت، نسبت به صدور پروانه اقدام كند

 پروانه و لغو اعتبار مدت كاهش -16

 :كند اقدام پروانه لغو ويا اعتبار مدت كاهش به نسبت صالحديد، حسب تواندمي سازمان ذيل درموارد

 .شود پروانه لغو خواهد گرديد تغيير يا منحل پروانه دارنده حقوقي شخصيت هنگاميكه �

 .تخطي نمايد 7اجرا و توسعه موضوع ماده  يجاد،تعهدات ااز چارچوب در صورتي كه دارنده پروانه  �

 فعاليت ضد رقابتي به تشخيص سازمانهرگونه انجام  �

 تكرار تخلفات و يا عدم رفع تخلف �

 انتقال غير مجاز ارتباطات تلفنيهرگونه فعاليت در حوزه  �
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 ،سازمانيك سال از بيش زماني دربازه دارنده پروانه يخدمات از سو ارايهصورت توقف خدمات موضوع پروانه و عدم  در �

 .باشد مي پروانه لغو مجازبه

تاريخ لغو پروانه و يا لغو هايي كه پروانه آنها لغو و يا مجوز موقت فعاليت آنها باطل شده، به مدت زمان دو سال از شركت �

 .مجوز موقت فعاليت، مجاز به درخواست پروانه مركز تماس نمي باشند

 امنيت  ملي -17

را اتخاد  الزمكليه تدابيرو امنيتي  هاي قضاييو اعمال اختيارات دستگاهملي دارنده پروانه بايد براي رعايت مقتضيات امنيت  -17-1

گردد، بدون الذكر كه به دارنده پروانه ابالغ ميبه اين منظور كليـه مـوارد مورد نياز مراجع فوق. و تسهيالت الزم را ايجاد نمايد

شود كه اين موارد بصورت يكسان براي كليه دارندگان پروانه در موارد تاكيد مي. هرگونه ادعايي توسط دارنده پروانه الزم االجرا است

        .مشابه ابالغ مي گردد

باشد و شروع فعاليت دارنده پروانه منوط به تامين نيازهاي وزارت اطالعات و اخذ تائيديه وزارت مذكور دراين خصوص مي -17-2

دارنده پروانه تا زمان احياي مجدد  ،درصورتي كه به هردليل روند تامين تمام يا قسمتي از نيازها در هرمرحله از فعاليت مختل شود

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

 دفاعي و پدافند غيرعامل امور  -18

شود الزامي بوده و دارنده پروانه موظف است پدافند غيرعامل كه توسط سازمان به دارنده پروانه ابالغ ميدفاعي ورعايت مقتضيات 

  .آوردكليه تدابيرالزم را جهت پياده سازي آن فراهم 

 مالحظات فرهنگي -19

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

 يمحل الزامات -20

 دارنده شركت در حاضر يرانيا تيباتابع يحقوق اي يقيحق اشخاص به ديبا پروانه موضوع خدمات يبانيپشت و يفن تيريمد -20-1

 .واگذارشود پروانه

  .باشد شركت كل سهام%)49(چهل و نه درصد از شيب دينبا يخارج يها شركت سهام -20-2

دارنده پروانه موظف به رعايت استانداردها، مقررات، قوانين  و ضوابط حاكم در كشور در خصوص شرايط محيط كار و به  -20-3

  .كارگيري و استخدام پرسنل مي باشد

 جديد مقررات - 21

، تعرفه و ياندر زمينه بازار، شرايط رقابت، حقوق مشتر قانوني وظايف منظورانجام به كميسيون توسط كه جديد مقررات هرگونه -21-1

  .است االجراء الزم پروانه دارنده رسد،برايمي تصويب به ساير موارد

  .صرفاً با كميسيون خواهد بودحاكم، ل وتفسير مصوبات كميسيون و مفاد پروانه اعطايي موضوع اين اص -21-2

  .سازمان مي تواند بر اساس شرايط و ضوابط اين مصوبه نسبت به صدور پروانه اقدام كند
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  1يوستپ

  جرايم نقص تعهدات 

  روش  عنوان تخلف  

ــطح   ــه س ــض موافقتنام نق

  خدمات

 در ريال) 200،000،000(دويستر حداكثتا ) 5،000،000(به ازاي هر مورد نقض تعهد پنج ميليون

  .شد مشخص خواهد سازمان ازسوي كه بود مورد،خواهد هر

در  "8"تخطي از مفاد ماده 

  خصوص ساير تعهدات 

ر حـــداكثتـــا ) 5،000،000(پـــنج ميليـــون ازبـــه پرداخـــت جريمـــه  ملـــزم پروانـــه دارنـــده

  .شد مشخص خواهد سازمان ازسوي كه بود خواهد مورد، هر در ريال) 200،000،000(دويست

   "11"تخطي از مفـاد مـاده  

در خصــوص ضــمانت نامــه 

  حسن اجراي تعهدات

ــه دارنــده ــا ) 10،000،000(ده ميليــون ازبــه پرداخــت جريمــه  ملــزم پروان چهارصــد  رحــداكثت

  .شد مشخص خواهد سازمان سوي از كه بود خواهد مورد، درهر ريال) 400،000،000(ميليون

  فعاليت ضد رقابتي 
پانصــد ر حــداكثتــا ) 100،000،000(صــد ميليــون ازبــه پرداخــت جريمــه  ملــزم پروانــه دارنــده

  .شد مشخص خواهد سازمان سوي از كه بود خواهد مورد، هر در) 500،000،000(ميليون

تخطي از سـاير مفـاد ايـن    

ــاكم و  ــول حـــ   اصـــ

  نامه پروانهموافقت

ــده ــه دارن ــزم پروان ــه    مل ــت جريم ــه پرداخ ــون  ازب ــنج ميلي ــا ) 5،000،000(پ ــداكثت ده  رح

  .شد مشخص خواهد سازمان ازسوي كه بود مورد،خواهد هر درريال )10،000،000(ميليون

 


