بَ ًام خذاًّذ بخشٌذٍ هِرباى

هصْبات كويسيْى تٌظين هقررات ارتباطات
جلسَ شوارٍ  55ّ 55هْرخ 78/11/1ّ 78/9/42
دستْر کار جلسَ

تشسعي ّ اعالم ًظش دستاسٍ اختالال ؽتشکآ يس تي هتاُْاسٍ تتا عتاصهاى دس هتْسد
پشداخآ حق اهالياص عاالًَ پشّاًَ صتادسٍ اساهتَ ختذهات عوتْهي اًال تا دادٍ ُتا اص
طش ق استثاطات هاُْاسٍ اي (.) SAP
تشسعي ّ تصْ ة حق اهالياص صذّس پشّاًَ اساهَ خذهات هخاتشاتي استثاطات ُوشاٍ
تيي الوللي هاُْاسٍ اي ( ) GMPCSتشاي اساهَ خذهات هاُْاسٍ اي ا ٌواسعآ .D+
تشسعتي ّ تصتتوين ييتتشي دس خصتتْؿ ؽتتشکآ ُتتاي داساي پشّاًتتَ اساهتتَ ختتذهات
عوْهي تلفي ثاتآ.

هصْبات جلسَ :

- 1دس استثاط تا تٌذ ک دعالْس کتاس هْضتْ اعتالم ًظتش دستتاسٍ اختالال ًظتش ؽتشکآ يس تي
هاُْاسٍ تا عتاصهاى دس هتْسد پشداختآ حتق اهاليتاص عتاالًَ پشّاًتَ صتادسٍ اساهتَ ختذهات
عوْهي اًال ا دادٍ ُا اص طش ق استثاطات هاُْاسٍ اي (, ) SAPکويغْى پظ اص تشسعي
ّ تثاد ًظش تتا تْهتَ تتَ تٌتذ  2-9پشّاًتَ صتادسٍ ّ ًاهتَ ؽتواسٍ ى 7817-2272/هتْسخ
1878/7/8ؽشکآ يس ي هاُْاسٍ ّ هغالٌذات هشتْط ً,ظش عاصهاى سا هثٌتي تتش هحاعتثَ
پشداخآ حق االهالياص عاالًَ هٌذسج دس پيْعآ ؽواسٍ ؽتؼ پشّاًتَ صتادسٍ تتش اعتاط
ًصة ّ ساٍ اًذاصي پا اًَ فعا  ,تاهيذ ًوْد.
- 4دس خصْؿ تٌذ دّ دعالْس کاس دستاسٍ حق اهاليتاص صتذّس پشّاًتَ اساهتَ ختذهات هختاتشاتي
استثاطتتات ُوتتشاٍ تتتيي الوللتتي هتتاُْاسٍ اي ( ) GMPCSتتتشاي اساهتتَ ختتذهات هتتاُْاسٍ اي
ا ٌواسعتتآ  , D+کويغتتيْى پتتظ اص تشسعتتي حتتق اهاليتتاص صتتذّس پشّاًتتَ اساهتتَ ختتذهات
هختتاتشاتي استثاطتتات ُوتتشاٍ تتتيي الوللتتي ه تاُْاسٍ اي ( ) GMPCSتتتشاي اساهتتَ ختتذهات
هاُْاسٍ اي ا ٌواسعآ  D+سا هثلغ پاًصذ هيليتْى (  ) 511/111/111س تا تعيتيي ًوتْد
کَ تَ صْست کجا پشداخآ خْاُذ ؽذ.
 - 8دس استثاط تا تٌذ عَ دعالْسکاس هْضْ تشسعي ّ تصتوين ييتشي دستتاسٍ ؽتشکآ ُتاي
داساي پشّاًتتَ اساهتتَ ختتذهات عوتتْهي تلفتتي ثات تآ ,کويغتتيْى پتتظ اص تشسعتتي يتتضاسػ
عولکشد ؽشکآ ُاي هزکْس ّ پيؾٌِاد عاصهاى ,تصوين ُاي تَ ؽشح ص ش اتخار ّ ه شس
ًوْد:
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دس ً اطي کتَ ؽتشکآ ُتاي داسًتذٍ پشّاًتَ اساهتَ ختذهات عوتْهي تلفتي ثاتتآ
ًغثآ تَ ًصة ّ ساٍ اًذاصي هشاکض
خْد اقذام ًکشدٍ اًذ لغْ ّ دس ً اطي کَ اقذام تَ ًصة ّ ساٍ اًذاصي کتشدٍ اًتذ هجتْص
يًِا تا ع ف تجِيضات هٌصْتَ کاُؼ دادٍ ؽْد.حق االهالياص صذّس پشّاًَ عالياًَ تش
اعاط تجِيضات هٌصْتَ تصْست ص ش هحاعثَ ّ تَ صْست کجا دس افآ ؽْد.چٌاًچتَ
ؽشکآ ُاي هزکْس هال اضي ًصة ّ ساٍ اًذاصي ظشفيآ تيؾتالشي اص عت ف هٌصتْتَ
تاؽٌذ ,حق االهالياص تش اعاط ظشفيآ هْسد ت اضا هحاعثَ ّ دس افآ خْاُذ ؽذ.
هتْسط درآهذ ُر خط تلفي دايري در سال قبل در استاى هربوْ

= حق االهتياز ساالًَ

×

 %5ظرفيو

هٌصوْبَ

تا تْهَ تَ ا ٌکَ ؽشکآ يغالشػ پْ ا استثاط ُيچگًَْ فعتاليالي دس حتْصٍ هجتْص
اعطا ي ًذاؽالَ اعآ  ,ضوي لغْ پشّاًَ هؾوْ ضثط ضواًآ ًاهَ هي ؽْد.
دس خصْؿ تعشفَ اتصا هال اتل ,دس صْست اتصا هغال ين هشاکض عْهيچ ؽشکآ
ُاي داسًذٍ پشّاًَ اساهَ خذهات عوْهي تلفي ثاتآ تَ ؽثکَ ص ش عاخآ تتش اعتاط
تعشفَ هصْب اتصا تَ اتش ص ش عاخآ اقذام ّ دس صْست اتصا تَ هشاکض ؽِشي ( اعن
اص اًالِا ي ّ تشاًض آ ) ؽشکآ هخاتشات ا شاى  ,دس صذ تعييي ؽذٍ دس پشّاًتَ اص دسيهتذ
(ؽاًضدٍ دسصتذ(  ) )%15تتش اعتاط تعتذاد خطتْط تلفتي دا تشي کتَ تتَ صتْست ص تش
هحاعثَ هي ؽْد تَ ؽشکآ هخاتشات ا شاى پشداخآ ؽْد.
هتْسط درآهذ ُر خط تلفي دايري در سال قبل در استاى هربْ ×  %15ظرفي دايري
= سِن شرک هخابراتا شاى دس ُش هاٍ
تَ هٌظْس حوا آ ّ ا جاد سقاتآ ّ ؽشا ط کغاى تشاي تخؼ خصْصي,ؽتشکآ
ُاي داسًذٍ پشّاًَ اساهَ خذهات عوْهي تلفي ثاتتآ ًيتض هتي تْاًٌتذ حتذاکبش تيغتآ
دسصذ( )%41تا التش اص تعشفَ پا َ تتشاي اساهتَ ختذهات تلفتي ثاتتآ اص هؾتالشکيي ختْد
دس افآ ًوا ٌذ.
___________________________
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