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 بو نام خذاونذ بخشنذه ههرباى
 

 هصىبات كويسيىى تنظين هقررات ارتباطات

  72/8/7888هىرخ  27 شواره  جلسو

 

 دستىر  کار جلسو

ضييازمان تييً وحييُي  ملکييرز شييثکً ٌييا   ( Online)تررضييو َ تظييُسة زض رضييو تييرذ   -7
گان ذيسمات   رضً کىىيس ارتثاطو اپراتُر ٌا  تلفه ثاتت َ ضيار َ ويس زفاتر ذسمات ارتثاطو َ 

ضاماوً ٌا  طسَر طُرتحطاب آوٍا ترا  اوجيا  َييفيً نياوُوو ا مياا وظيارت تير       اسى رو و َ 
مريياترات َ ) شييرکت ٌييا  زارا  پرَاوييً ارا ييً ذييسمات ارتثيياطو( Qos)کيفيييت ارا ييً ذييسمات 

 َ زفاتر ذسمات ارتثاطو( پطت
طيُسً تييه الملي     مجُز ارا ً ذيسمات تلفىيو سک   تررضو َ تعييه تکليف شرکت ٌا  فانس -7
(VOIP ) کميطيُن تىظيم مهررات ارتثاطات 94شماري جلطً  مظُتات 9تا تُجً تً تىس 
تررضو َ تعيييه تعرفيً ذيسمات طيسَر گيُاٌو تا ييس ومُويً تجٍييسات ارتثياطو َ فىياَر             -8

آ يه وامً تا يس ومُوً تجٍيسات ارتثياطو َ فىياَر  اطال يات     8مازي  7اطال ات تا تُجً تً تىس 
 .کميطيُن تىظيم مهررات ارتثاطات 8:ُب جلطً شماري مظ

 

 

 : جلسو اتهصىب

ضازمان تً وحُي  (Online)زض رضو ترذ  زر ارتثاط تا تىس سک زض ُر کار زرتاري  -7  
 ملکرز شثکً ٌا  ارتثاطو اپراتُر ٌا  تلفه ثاتت َ ضيار َ ويس زفاتر ذيسمات ارتثياطو َ   

اوً ٌا  طسَر طُرتحطاب آوٍا ترا  اوجيا  َييفيً    رضً کىىسگان ذسمات اسى رو و َ ضام
شرکت ٌا  زارا  پرَاوً ارا ً ذيسمات  ( Qos)ناوُوو ا ماا وظارت تر کيفيت ارا ً ذسمات 

 ,کميطيُن پص از تحث َ تثازا وظير , َ زفاتر ذسمات ارتثاطو ( مراترات َ پطت) ارتثاطو
 :ومُزمهرر 
ىامً ضيازمان تىظيييم مهييررات َ  اضاضيي ;تيً مىظييُر تحهيم کاميي  مفيياز ميازي     -7-7  

تيً شيثکً    (Online)تً ضازمان اجازي زازي مو شُز زض رضو تير ذي    , ارتثاطات رازسُسو
ميالو َ قهيُنو تير  ملکيرز شيثکً ٌيا  ارتثياطو        , ٌا  ارتثاطو را اسجاز َ وظارت فىو 

 .تمامو زاروسگان پرَاوً َ مجُز را فراٌم آَرز
مييست ضييً ميياي از تييارسد اتييال  اسييه     قييس اک رييير   ضييازمان مکلييف اضييت   -7-7  

مىسرج زر پرَاوً ٌا ( Qos)شاذض ٌا  اوسازي گير  کفيت ارا ً ذسمات  گسارشو از,مظُتً
 .ٌا را تً کميطيُن ارا ً کىسَ مجُز

ازامً  چگُوگو زر ارتثاط تا تىس زَ زض ُرکار جلطً زر ذظُص تعييه تکليف -7  
  مجُز فانسفعاليت شرکت ٌا  
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م هارن نثي  از   VOIPا زارا  نرارزاز ليىک ام (VOIP)ات تلفىو سکطُسً تيه المل  ارا ً ذسم
 تا شرکت  7/4/7889تارسد 

مظيُتات جلطيً    9ٌا  مراترات اض ان ٌا َ سا شرکت فىاَر  اطال ات َ تا تُجً تيً تىيس   
تيا  ,کميطييُن پيص از تحيث َ تثيازا وظير      , کميطيُن تىظيم مهررات ارتثاطيات   94شماري 

 فعالييت شيرکت ٌيا  تيً شير  زسير       ,مهرر وميُز تُجً تً ضُاتم ارا ً شسي تً کميطيُن 
تيا اطيال     کشيُر جيار   ضياسر نيُاويه َ مهيررات    ر اسيت   تا ٌماوىس ضاسر شرکت ٌا  وظير

 .تالماوع اضت ثاوُ 
 

 وا  شرکت اض ان رديف
 زازي ٌا  م يه گلط ان 7

 راساوً زاوش گلط ان 7

 اوًپيشرَ راس گلط ان 8

 (گىثس)فىاَر  اطال ات پيىار  گلط ان 9

 ارَسص شثکً تجارت تٍران :

 اسُان پارش اطفٍان ;

 اطال  رضاوو پارت پيا  شاٌيه شٍر اطفٍان 2

 تُضعً ارتثاطات کليک آضان تٍران 8

 وساراساوً تٍران 4

 (اميسان ) فاران راساوً  تٍران 71

 آزازوت رضاوً تٍران 77

 آَا ترسس رضاوً تٍران 77

 
زر ذظُص تىس ضً زض ُرکار جلطً مُضُ  تعييه تعرفً ذسمات طسَر گيُاٌو   -8  

آ ييه واميً    8ميازي   7َ  7تا يس ومُوً تجٍيسات ارتثاطو َ فىاَر  اطال ات تا تُجيً تيً تىيس    
کميطييُن   8:تا يس ومُويً تجٍييسات ارتثياطو َ فىياَر  اطال يات مظيُب جلطيً شيماري         

 .تً شر  زسر مُرز تظُسة نرار گرفتپيشىٍاز ضازمان تررضو َ , تتىظيم مهررات ارتثاطا
تعرفً ٌسسىً طسَر گُاٌو تا يس ومُويً تيرا  ٌير زضي گاي َارزاتيو مثلي  سيک         -8-7  

ميليُن رساا َ ترا  ٌر زض گاي ارتثاطو تُليس زاذ  مثل  ضيظس ٌسار رساا تعييه مو شُز 
ً  ترا   ,سکثار تُض  م هاضو تا يس ومُوً فه کً  ضيازمان  قطياب  تيً  , سک زَري ضيً ضيال

 .وسز ذساوً زار  ک  َارسس مو شُزتىظيم مهررات َ ارتثاطات رازسُسو 
 ----------------------------------------

  
 
   


