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 1 از 1 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 28/3/1391 مورخ 143مصوبه جلسه شماره 
 

 

 بسمه تعالي
 

مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
 28/3/1391 مورخ 143مصوبه  جلسه  شماره 

   

  درخواست سازمان را مبني بر تمديد اعتبار پروانه28/3/1391 مورخ 143كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 
    ISDP يا ) و توزيع كنندگان خدمات اينترنتISP)Internet Service Provider يا رضه كنندگان خدمات اينترنتع
)Internet Service Distribution Provider ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه عرضه 2-11) بر اساس بند 

 ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه توزيع كنندگان خدمات اينترنت مصوب جلسه شماره 2-12كنندگان خدمات اينترنت و بند
 كميسيون به علت عدم ارايه درخواست در مهلت مقرر، بررسي  و مقررات به شرح زير را براي تمديد پروانه 3/10/1385 مورخ 19

 عرضه كنندگان و توزيع كنندگان خدمات اينترنت تصويب كرد:

) و توزيع كنندگان خدمات ISP- به سازمان اجازه داده مي شود پروانه آن دسته از عرضه كنندگان خدمات اينترنت(1
 ) كه مدت اعتبار پروانه آنها خاتمه يافته و در حال حاضر فعال هستند را در صورتيكه حداكثر تا پايان تير ماه سالISDPاينترنت(

در خواست خود را به همراه مستندات كامل به سازمان ارايه كنند و غير از اين مورد تخلف ديگري نداشته و از نظر تامين  جاري
  تمديد كند.1391پيوست امنيتي مورد تائيد مراجع ذيصالح باشند را با اخذ تعهد كتبي،  تا پايان سال 

) منوط ISDP) و توزيع خدمات اينترنت(ISP- هرگونه صدور اجازه فعاليت و يا تمديد پروانه هاي عرضه خدمات اينترنت(2
به سپردن تعهد الزم مبني بر اقدام به موقع براي تمديد پروانه در مراحل بعدي خواهد بود. در صورت عدم رعايت اين موضوع، بر 

 اساس مبالغ تعيين شده در جدول جرايم تاخير زير، ملزم به پرداخت جريمه خواهند بود.
 

 ISDP  وISPجدول جرايم تأخير در ارايه  درخواست تمديد پروانه هاي 

 

 قانون 46 ماده "ط"دارنده پروانه مكلف است در صورت نقض ساير تعهدات پروانه، جرائمي را كه مبلغ آن در راستاي بند: 1تبصره
 برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران توسط كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعيين مي شود پرداخت نمايد.

 ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه عرضه كنندگان خدمات اينترنت و 2-11مبناي محاسبه تأخير، مهلت مقرر در بند : 2تبصره
 3/10/1385 مورخ19 ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه توزيع كنندگان خدمات اينترنت مصوب جلسه شماره 2-12بند

 كميسيون ميباشد.

 در مهلت مقرر براي تمديد اعتبار پروانه، به منزله انصراف از ادامه فعاليت 1دارندگان پروانه مشمول بند  - عدم مراجعه3
تلقي شده و پروانه آنها تمديد نخواهد شد. 

 

ميزان پهناي باند 
 )Mbps (

ميزان جريمه براي تأخير كمتر از شش ماه  
(به ازاي هر ماه تأخير) 

ميزان جريمه براي تأخير شش ماه و باالتر 
 (به ازاي هر ماه تأخير)  

2≤BW 600.000 ريال 1.200.000 ريال 
50≤BW<2 1.500.000 ريال 1.800.000 ريال 
155≤BW<50 2.250.000 ريال 4.500.000 ريال 

155>BW 3.600.000 ريال 7.200.000 ريال 


