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مسائل جاری :
 )4ادايّ اسائّ گضاسػ عاصياٌ پيشايٌٕ عاتوّ ٔ چگَٕگي اػغای پشٔاَّ اسائّ خذيات دس صييُّ
تهلٍ ثاتت  ،خذيات ػًٕيی اَتوال دادِ ْا ( ، )PAPخذيات اَتوال دادِ ْا اص عشين يإْاسِ ای
(  ٔ ، )SAPخذيات يشتٕط تّ كضای عايثش (  ٔ ) IDC ، ISP ، ICPعشح يؾکالت ٔ دسخٕاعت
ْای آَٓا تّ ًْشاِ َظشيات کاسؽُاعی عاصياٌ تّ يُظٕس اتخار تقًيى دسخقٕؿ ايٍ
دسخٕاعت ْا .
موضوعات بنيادی :
 )9تشسعی تؼشيق پيؾُٓادی عاصياٌ دس يٕسد تؼشكّ پايّ ای ( ػًٕيی ) ٔ تثادل َظش پيشايٌٕ "
يثاَی يثذث تؼشكّ ْا ٔ ٔظائق کًيغيٌٕ ٔ عاصياٌ دس ايٍ ساعتا "
اىم موضوعات مطروحو و مصوبات جلسو:
 )4دس ادايّ گضاسػ كؼانيت ْاي عاصياٌ دس صييُّ آصادعاصي تخؼ يخاتشات كؾٕس  ،عاتوّ
اػغاء پشٔاَّ تشاي اسائّ خذيات دس صييُّ تهلٍ ثاتت ( ٔ )PSTNػًهکشد  6ؽشکت داسَذِ پشٔاَّ
يضتٕس تّ ًْشاِ ؽشح اْى يؾكالت يٕجٕد يغشح ٔ َٓايتا" يوشس ؽذ :
)4-4کًيغيٌٕ تا پيؾُٓاد عاصياٌ تُظيى يوشسات ٔ استثاعات ساديٕيي يثُي تش اعتًشاسيٓهت
تشاي َيم تّ تذون ساِاَذاصي ؽثکّ تؼٓذؽذِ اص عٕي داسَذگاٌ پشٔاَّ تا اَتٓاي عال 4831
يثتُی تش چٓاسچٕب تؼٓذات أنيّ آَاٌ ٔ ؽشائظ پشٔاَّ دسياكتي يٕاكوت ًَٕد.
 )4-9عاصياٌ تُظيى يوشسات ٔ استثاعات ساديٕيي يٕظق اعت تا اَتٓاي عال  4831گضاسػ
تذهيهي خٕد سا َغثت تّ جًيغ ػٕايم يٕثش دس ػذو يٕكويت َغثي يذل اتتذايي اجشا ؽذِ
تشای ايٍ صييُّ كؼانيت يُجًهّ تذهيهی اص ؽشائظ تاصاس ٔ اسصياتی اص نضٔو ٔ يا ػذو نضٔو تجذيذ
كشايُذ اَتخاب ٔ اػغاء پشٔاَّ جذيذ تٓيّ ٔ تّ كًيغيٌٕ اسائّ ًَايذ.
 )4-8عاصياٌ تُظيى يوشسات ٔ استثاعات ساديٕيي يٕظق اعت تا اَتٓاي عال  4831پيؾُٓاد
يكپاسچّ ٔ جايؼی سا پظ اص سايضَي ٔ ًْاُْگي تا فادة َظشاٌ ٔ َيض داسَذگاٌ کَُٕی پشٔاَّ
دسخقٕؿ چگَٕگي تشٌٔسكت اص ٔضؼيت ؽکُُذِ کَُٕي ٔ اكضايؼ دجى خذيات يٕسد تؼٓذ
يجًٕػّ آَاٌ  ،تـييشات ٔ افالدات الصو ادتًاني دس ؽشايظ پشٔاَّ تا عًتگيشي تّ عٕي
اَغثام ْشچّ تيؾتش تا چاسچٕبْا ٔ يذل پشٔاَّْاي جايغ ٔ جذيذ عاصياٌ ٔ تضًيٍ ْای
يشتثظ تا آٌ َ ،ظاو تؼشكّ اي يُاعة  ،هشاسدادْاي كيليت خذيات يٕسد تؼٓذ ( ٔ )SLAعايش
صييُّ ْاي يشتٕعّ تٓيّ ٔ تّ كًيغيٌٕ اسائّ ًَايذ.
 )9دس ادايّ جهغّ گضاسػ عاتوّ اػغاء پشٔاَّ اسائّ خذيات اَتوال ػًٕيي دادِ ْاَ -ذا
( )PAPتّ ًْشاِ ػًهكشد داسَذگاٌ پشٔاَّ ٔ اْى اَتظاسات ٔ يؾكالت يٕجٕد يغشح ٔ پظ اص
تذث ٔ تشسعي گغتشدِ تّ ؽشح صيش اتخار تقًيى گشديذ:
 )9-4کًيغيٌٕ تُا تّ پيؾُٓاد عاصياٌ تُظيى يوشسات ٔ استثاعات ساديٕيي يوشس ًَٕد كّ ايکاٌ
كؼانيت ؽشكتٓاي يخاتشاتی اعتاَي دس ػشضّ خذيات ػًٕيي دعتشعي تّ استثاط پش عشػت
( )XDSLدس ؽٓشْاي تٓشاٌ ٔ کشج  ،يؾٓذ  ،تثشيض  ،افلٓاٌ ًْ ،ذاٌ  ،ؽيشاص  ،إْاص  ،عاسیٕ
تاتم تّ يؾتشكيٍ دويوي ٔ دوٕهي تا اَتٓاي عال  4835يتٕهق گشديذِ ٔ اسائّ خذيات تشاي
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آٌ گشِٔ اص كاستشاٌ تغياس ٔيژِاي كّ تُا تّ يقانخ يؾخـ يهی ٔ ايُيتی ضشٔست هغؼي دس
دسياكت ايٍ خذيات اص ؽشكت ْاي يخاتشاتي دٔنتي داسَذ َيض يٕسد تّيٕسد پظ اص تائيذ ٔ
دسياكت يٕاكوت کتثی عاصياٌ تُظيى يوشسات ٔ استثاعات ساديٕيي فٕست پزيشد .گضاسػ ايٍ گَّٕ
يٕاسد الصو اعت يغتًشاً دس أنيٍ جهغّ کًيغيٌٕ اسائّ گشدد .تذيٓی اعت َقة ٔ ساِاَذاصي
ٔ تٓشِگيشي اص ايٍ عشٔيظ كُي دس يذذٔدِ داخهي ؽشكتٓاي يخاتشاتي اعتاَی تّػُٕاٌ
تخؾي اص انضايات تٕعؼّ داخهي ؽثکّ آَاٌ تالياَغ تٕدِ ٔ خاسج اص يٕضٕع ايٍ يقٕتّ اعت.
 )9-9آؿاص اسائّ خذيات دعتشعي تّ استثاط پش عشػت ( )XDSLدس عايش ؽٓشْا ٔ َواط خاسج اص
ؽٓشْاي يؾخـ ؽذِ دس تُذ  9-4كٕم انزکش تٕعظ ؽشكتٓاي يخاتشاتی اعتاَي تايغتي
اتتذا تّ نذاػ ػذو تذاخم تا دٕصِ كؼال تذت پٕؽؼ ٔ يا دس ؽشف پٕؽؼ داسَذگاٌ پشٔاَّ PAP
تّ تائيذ کتثی عاصياٌ تُظيى يوشسات ٔ استثاعات ساديٕيي تشعذ ٔ فشكا" دس دجى ٔ يذذٔدِ
جـشاكيايي يٕسد تاييذ هاتم اجشا تٕدِ ٔ دس فٕست نضٔو ٔ تُا تّ تؾخيـ عاصياٌ ايُگَّٕ يجٕص
ْا تشای يذت يؾخقی فادس يی گشدَذ  .گضاسػ ايٍ گَّٕ يٕاسد الصو اعت يغتًشاً دس أنيٍ
جهغّ کًيغيٌٕ اسائّ گشدد .دس فٕستی کّ دس پاياٌ عال َ 4835غثت تّ تذون اْذاف دٔ
عانّ يُذسج دس تشَايّ چٓاسو تٕعؼّ کؾٕس( تشای ايٍ صييُّ اص كؼانيت ٔ تشای عال ْای 4831
ٔ  ) 4835اعًيُاٌ کايم دافم َگشدد کًيغيٌٕ ؽشايظ دضٕس ٔ
كؼانيت ؽشکت ْای يخاتشاتی اعتاَی سا دس تًايی ؽٓش ْای کؾٕس تشسعی ٔ يتُاعثا اتخار
تقًيى الصو خٕاْذ ًَٕد ٔ دس فٕست تذون اْذاف يزکٕس ادايّ اجشای يلاد تُذ ْای 9-9 ٔ 9-4
تش اعاط يقٕتّ يجذدی اص کًيغيٌٕ فٕست خٕاْذ پزيشكت.
 )9-8دس جٓت كشاْى ًَٕدٌ ؽشايظ يُاعةتش تشاي َظاست عاصياٌ تُظيى يوشسات ٔ استثاعات
ساديٕيی  ،يوشس ؽذ تا عاصياٌ پيگيشي الصو سا تا عاصياٌ يذيشيت ٔ تشَايّ سيضي كؾٕس دس صييُّ
پيؼ تيُي ٔ اعتوشاس تًٓيذات اجشايي ٔ ضٕاتظ هإََي الصو دس تٕدجّ ؽشكت ْاي يخاتشات
اعتاَي تّ يُظٕس پيؾتيثاَي اص يقٕتات تُذْاي  9-9 ٔ 9-4تّ ػًم آٔسد.
 )9-1عاصياٌ تُظيى يوشسات ٔ استثاعات ساديٕيي يٕظق اعت ضًٍ ًْاُْگي تا داسَذگاٌ
پشٔاَّ دس جٓت دعت ياتي تّ اْذاف كًي ٔ كيلي يُذسج دس تشَايّ چٓاسو تٕعؼّ اهتقادي،
اجتًاػي ٔ كشُْگي كؾٕس (يشتٕط تّ عال ْاي  )4835 ٔ 4831تشای ايٍ صييُّ اص كؼانيت
پيگيشي ًَٕدِ تا َغثت تّ تذون آٌ اعًيُاٌ كايم دافم تًُايذ ٔ گضاسػ ػًهكشد يشتٕعّ سا
ْش  6ياِ يكثاس تّ ًْشاِ پيؾُٓاد يؾخـ اجشايي خٕد تّ كًيغيٌٕ اسائّ ًَايذ .
 )9-5كًيغيٌٕ پظ اص اعتًاع گضاسػ عاصياٌ َغثت تّ يقٕتّ تُذ  4اص جهغّ ؽًاسِ 9
يٕسر  4831/5/44خٕد  ،دسخٕاعت تخليق يغشٔدّ تٕعظ ؽشكتٓاي داسَذِ پشٔاَّ اي كّ
يؾًٕل پشداخت جثشاٌ خغاست ؽذِ اَذ سا تّنذاػ ثثات يثاَي يذاعثاتي عاصياٌ ٔ كوذاٌ
دنيم ت شاي اعًيُاٌ اص ػذو تضييغ دوٕم عايش داسَذگاٌ پشٔاَّ اص دعتٕس خاسج ًَٕد ،ايا
دسخقٕؿ پشداخت توغيغي يثانؾ يؾخـ ؽذِ يشاتة سا تّ عاصياٌ تُظيى يوشسات ٔ
استثاعات ساديٕئی ٔاگزاس ًَٕد تا تا تشسعي يوشسات يٕضٕػّ ٔ تا تٕجّ تّ تغٕيم صياٌ ٔثيوّ-
گزاسي آَاٌ َاؽي اص تاخيش دس ؽًاسػ يجذد ٔ َيض تاخيش دس اػالو ؽًاسِ دغاب الصو تشاي
ٔاسيض خغاسات يٕفٕفَ ،غثت تّ آٌ اتخار تقًيى ًَٕدِ ٔ يشاتة سا تّ داسَذگاٌ پشٔاَّ اتالؽ
ًَايذ.
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