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  ١٣/٩/١٣٩٧                                                         ـ ه٥٥٩٦٤/ت١٢٠٣٨٦رهشما
االمتياز صدور پروانه فعاليت كارور (اپراتور)  در خصوص تعيين حقنامه  تصويب

  ١٣٩٨اي مخابراتي تا پايان سال  ماهواره
  ارتباطات و فناوري اطالعات وزارت 

  ييوزارت امور اقتصادي و دارا
  سازمان برنامه و بودجه كشورـ وزارت اطالعات 

مورخ  ١١٢٠٨٦/١به پيشنهاد شماره  ٧/٩/١٣٩٧هيأت وزيران در جلسه 
هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، امور اقتصادي و دارايي،  وزارتخانه ١٤/٨/١٣٩٧

ن و اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعيي
ـ  ١٣٩٢وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات ـ مصوب 

 تصويب کرد:
ان سال يتا پا يمخابرات يات کارور(اپراتور) ماهوارهياز صدور پروانه فعالياالمت حقـ ١
شود که در زمان ين مييال تعي) ر٩٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ارد (يليزان نود ميبه م ١٣٩٨

  شود. يم صدور پروانه اخذ
سه درصد  يفروشخدمات عمده يم درآمد خدمات موضوع پروانه برايمبلغ تسهـ ٢

که دارنده پروانه طبق تأييد سازمان فضايي ايران، شود. درصورتي%) تعيين مي ٣(
%) ١ک درصد (يبه نام کشور شود از  يت مداريثبت و قراردادن ماهواره در موقع موفق به

در ساخت،  يداخل يهايدات و توانمنديکه از تول يصورتم درآمد و دريکاهش در تسه
ص سازمان يگر به تشخي%) کاهش د١ک درصد (يحمل و پرتاب ماهواره استفاده کند، تا 

 مند خواهد شد.م درآمد بهرهيران در تسهيا ييفضا
از  هاتعهدات مالي خرده فروشي مشابه پروانه ارايه خدمات عمومي انتقال دادهـ ١تبصره

  ) خواهد بود.SAP( ياارتباطات ماهوارهق يطر
حاصل از فروش خدمات موضوع پروانه به خارج از کشور،  يدرآمدهاـ ٢تبصره
 باشد. يم درآمد نميمشمول تسه

از مبلغ  يان مدت اعتبار پروانه، هر سال بخشيدارنده پروانه موظف است تا پاـ ٣
 يم درآمد عمده فروشيسهخود را به عنوان حداقل مبلغ ت يم درآمد عمده فروشيتسه
به   نسبت يان هر سال قراردادين شده، پرداخت کند و حداکثر تا سه ماه پس از پايتضم

ر يبه شرح جدول ز يهر سال قرارداد ين مبلغ برايپرداخت مبلغ مربوط اقدام کند. ا
 خواهد بود:

  (ارقام به ميليارد ريال) 

سال 
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سال 
 دوم

سال 
 سوم
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 دهم
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 يازدهم

سال 
 دوازدهم
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 سيزدهم

سال 
 چهاردهم

سال 
 پانزدهم

٩ ٩ ٨ ٨ ٧ ٧ ٧ ٧ ٦ ٦ ٦ ٥ ٥ ٥ ٥ 

 
درصورتي که مبالغ تسهيم درآمد عمده فروشي بيشتر از مبالغ تضمين شده تبصره ـ 

ت آن را براي هر سال قراردادي با التفاوتسهيم درآمد باشد، دارنده پروانه موظف است مابه
  اعالم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به حساب خزانه پرداخت نمايد.

 اي مخابراتي ميزان جريمه عدم انجام تعهدات پروانه فعاليت کارور (اپراتور) ماهوارهـ ٤
   شود:  ين ميير تعيبه شرح ز

 نحوه اخطار و ميزان جريمه عنوان تخلف رديف

عدم ثبت، ثبت نادرست اطالعات  ١
 ايستگاه زميني ماهواره

) روز کاري از ١٥اخطار با تعيين مهلت حداکثر ( مرحله اول:
تاريخ ابالغ براي رفع تخلف و اعمال جريمه به مبلغ يکصد 

  ) ريال به ازاي هر ايستگاه١٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ميليون (
پلمپ ايستگاه و اعمال جريمه به مبلغ ششصد  مرحله دوم:

 ) ريال به ازاي هر ايستگاه٦٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ميليون (

٢ 
زميني   تداخل فرکانسي ايستگاه

هاي  ماهواره بر روي ايستگاه
هاي زميني  زميني يا ساير ايستگاه

 ماهواره

) روز کاري از ١٠اخطار با تعيين مهلت حداکثر ( مرحله اول:
تاريخ ابالغ براي رفع تخلف و اعمال جريمه به مبلغ چهارصد 

  )ريال به ازاي هر ايستگاه٤٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ليون (مي
پلمپ ايستگاه و اعمال جريمه به مبلغ ششصد  مرحله دوم:

 به ازاي هر ايستگاه) ريال ٦٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ون(ميلي

تداخل فرکانسي بر روي/ناشي از  ٣
 ماهواره

اخطار با تعيين مهلت حداکثر يک روز کاري از  مرحله اول:
رفع تخلف و اعمال جريمه از پانصد ميليون  تاريخ ابالغ براي

 )٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠) ريال تا پنجاه ميليارد (٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
  ريال به تشخيص سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

اهش مدت اعتبار هاي مربوط و لغو يا ك پلمپ ايستگاه مرحله دوم:
 ييسازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوپروانه به تشخيص 

) ٥٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠اعمال جريمه تا سقف پانصد ميليارد ( تخطي از مفاد مربوط به مشارکت ٤

 نحوه اخطار و ميزان جريمه عنوان تخلف رديف
ريال و يا لغو يا كاهش مدت اعتبار پروانه به تشخيص  سازمان  سهامداري و 

 تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

٥ 
تخلف درخصوص اقدام به انجام 

(براساس  هاي ضدرقابتي رويه
تشخيص مراجع  مصداق و تعيين

 صالح)ذي

) روز کاري از ٥اخطار با تعيين مهلت حداکثر ( مرحله اول:
  تاريخ ابالغ براي رفع تخلف

لغو يا كاهش مدت اعتبار پروانه به تشخيص  مرحله دوم:
سازمان و اعمال جريمه و مطالبه جبران خسارت تا حدي که 

 دهد قوانين و مقررات اجازه مي

 منيتيتخطي از مفاد پيوست ا ٦

ابالغ توقف ارايه خدمات موضوع تخلف و صدور مرحله اول: 
  اخطار با تعيين مهلت رفع تخلف اعالم شده؛

صدور اخطار دوم (درصورت عدم اقدام دارنده مرحله دوم: 
پروانه براي رفع تخلف در مهلت تعيين شده در اخطار اول) و 
 اعمال جريمه از پنج تا ده درصد مبلغ تسهيم درآمد يا کف
تضمين شده (هر کدام بيشتر باشد) به ازاي هرتخلف در هر 

   روز به تشخيص  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
تعليق، کاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه به  مرحله سوم:

 تشخيص سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

نقص يا عدم ايفاي تعهدات  ٧
 مالي

مورخ  ١٨٧) جلسه شماره ١ه شماره (اقدام در چهارچوب مصوب
نامه  کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات (موضوع تصويب ٢١/٢/١٣٩٣

ـ مورخ٥١٧٥٣/ت١٥٤شماره  و اصالح بعدي آن) ٥/١/١٣٩٤ه

٨ 
  دسترسي غيرمجاز يا افشاي 
هاي  غير مجاز اطالعات و داده

 مشترکين

اخطار با تعيين مهلت حداکثر يک روزه از  مرحله اول:
ابالغ براي رفع تخلف و اعمال جريمه به ميزان پنجاه  تاريخ

درصد مبلغ تسهيم درآمد ساليانه يا کف تضمين شده 
  تسهيم درآمد (هر کدام بيشتر باشد) به ازاي هر تخلف

تعليق پروانه به مدت شش ماه درصورت  مرحله دوم:
تکرار تخلف براي بار دوم و اعمال جريمه به ميزان صددرصد 

 رآمد يا کف تضمين شده (هر کدام بيشتر باشد)مبلغ تسهيم د
  به ازاي هر تخلف

نامه و لغو  کاهش مدت اعتبار، ضبط ضمانتمرحله سوم:
پروانه پروانه به تشخيص سازمان تنظيم مقررات و 

 ارتباطات راديويي درصورت تکرار تخلف بيش از سه بار

يه خدمات دسترسي تابع قوانين و مقررات پروانه ارا فروشي نقض تعهدات خرده ٩
 است (SAP)اي ماهواره

  عدم رعايت ساير الزامات و ١٠
 تعهدات موضوع پروانه 

) روز ١٥اخطار اول با تعيين مهلت حداکثر ( مرحله اول:
  کاري از تاريخ ابالغ براي رفع تخلف

اخطار دوم (درصورت عدم اقدام دارنده پروانه  مرحله دوم:
در اخطار اول) و  براي رفع تخلف در مهلت تعيين شده

اعمال جريمه از يک تا پنج درصد مبلغ تسهيم درآمد يا 
کف تضمين شده (هر کدام بيشتر باشد) به ازاي هر روز و 
هر تخلف از تاريخ ابالغ اخطار دوم تا زمان رفع تخلف 
حداکثر تا سه ماه از تاريخ ابالغ اخطار دوم (به تشخيص 

  سازمان و حسب نوع تخلف)
ليق، کاهش مدت اعتبار يا لغو پروانه به تع مرحله سوم:

 تشخيص سازمان 
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