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در راستای رعايت قوانین و ضوابط رگوالتوری و اطالع رسانی به کارکنان شهراد شبکیه ،تهیه آئین نامه ضوابط و قوانین و روند پیگیری امور مرتبط با
سازمان در دستور کار واحد توسعه سیستم و سرمايه انسانی قرار گفت .به دلیل لزوم شفاف سازی روند پاسخگوئی به سازمان رويه اجرائی و افراد
مسئول در اين حوزه به طور کامل نیز در اين آئین نامه مورد توجه واقع شده است.
بخش اول :معرفی رگوالتوری
 هدف :آشنائی همکاران شهراد شبکیه با مفاهیم کلی و اصول کاری رگوالتوری
بخش دوم :روند اجرائی تعامل با سازمان
 هدف :ارائه مسیر و روند پیگیری امور و اقدامات ارجاع شده از طرف سازمان
بخش اول :معرفی رگوالتوری
 )1تاریخچه
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی ) (www.cra.irبا استناد به ماده  7قانون وظايف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنآوری
اطالعات مصوب  1830/2/12مجلس شورای اسالمی از پیوستگی معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات و اداره کل ارتباطات
راديويی ،به منظور ايفای وظايف و اختیارات حاکمیتی ،نظارتی و اجرايی تاسیس شد .اين سازمان يك نهاد مستقل قانون گذار و نظارتی است که
نقش آن رقابتی کردن بازار خدمات مخابراتی ،باال بردن سطح کیفی سرويس ها و ارائه خدمات آنهاست .يکی از اصلی ترين وظايف اين نهاد
رونق بخشیدن به فرآيند خصوصی سازی است که به اين موضوع در اساسنامه سازمان نیز اشاره شده است.
اين سازمان ) (www.cra.irبه منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ايفای وظايف مورد نظر در
بخش ارتباطات راديويی تاسیس شده و رئیس اين سازمان سمت معاون وزير را دارد.
 )2اهداف اصلی رگوالتوری
تثبیت جايگاه سیاست گذاری ،نظارتی و حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی گری غیر ضروری؛
تسهیل حضور بخش خصوصی و ترغیب آن برای مشارکت بیش تر در پذيرش امور تصدی گری؛
حفظ منافع ملی؛
ايجاد رقابت سالم در میان فعاالن؛
ريشه کنی فساد؛
حقوق مرکین
يکی از مزايای وجود رگوالتوری اين است که زمینه حضور و مداخله ی هرچه بیش تر مشترکین را فراهم می کند و  -صرف نظر از کارکرد
نظارتی اين سازمان که ارائه کاال و خدمات ،با کیفیت و بهای مناسب را به دنبال دارد  -از بروز شکاف میان مشترکین و حقوق آنان دراين حوزه
جلوگیری می نمايد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی ) (www.cra.irمی تواند با اتخاذ تدابیر مناسب ،در هر زمان که صالح بداند از موضع
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حاکمیت وارد عمل شده و حقوق مشترکین را تامین نمايد.
بر اين اساس ،مقررات مربوطه تحت عنوان "مقررات روابط دارنده ی پروانه با مشترکین در ارائه خدمات شبکه ی انتقال داده ها" تدوين شده و
در پروانه نیز لحاظ گرديده است:
 )3ارتباط با مشترکین:
 -1مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحوی مناسب و کامل و بطور رايگان به اطالع متقاضیان و مشترکین رسانده شود.
 -0مکانی مناسب برای پاسخگويی به مشترکین و متقاضیان با نشانی دقیق و ساعت کاری مشخص به آگاهی ايشان برسد.
 -8دارنده ی پروانه فقط حق ارائه ی خدماتی را دارد که در شرايط دارنده ی پروانه و ضمائم آن قید شده باشد.
 -0خدمات قابل ارائه از سوی دارنده پروانه منحصر به محدوده جغرافیايی تعیین شده در پروانه می باشد.
 -5دارنده ی پروانه ملزم به اعالم زمان شروع و مدت ثبت نام ،چگونگی دريافت وجه ،نحوه ی دريافت مدارک ،زمان برقراری خدمات و ديگر
موارد مقتضی به روش مناسب ،برای مشترکین است.
 -6در صورت اختالف بین دارنده پروانه و مشترکین و متقاضیان يا در صورتی که هر يك از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند ،در مرحله ی
نخست از طريق مذاکره بین طرفین ،نسبت به رفع اختالف اقدام خواهد شد؛ و در صورت عدم توافق ،مرجع رسیدگی طبق شرايط مندرج در
پروانه عمل خواهد کرد.
 -7در صورتی که مشترک به کلیه تعهدات خود عمل نمايد ،دارنده پروانه ملزم به استمرار در ارائه ی خدمات می باشد.
 -3دارنده ی پروانه موظف است خرابی های ارتباط مشترکین را ظرف مدت اعالم شده رفع نمايد.
 -2ضروری است بین دارندگان پروانه و متقاضیان ،قراردادی منعقد گردد که عالوه بر موارد مورد نیاز قرارداد مواردی چون نوع و زمان برقراری
خدمات ،شیوه های دريافت وجه ،حل اختالف و پرداخت جريمه در صورت قطع خدمات بیش از مدت زمان مجاز ،نیز در متن قرارداد ذکر شود.
 -10درخواست خدمات از سوی متقاضیان به هر تعداد بالمانع است.
-11ارائه خدمات در محدوده امکانات فنی هر مرکز و با رعايت حق تقدم نوبت متقاضی انجام می پذيرد.
تبصره  :دارنده ی پروانه ،مکلف است در جهت ايجاد امکانات فنی برای فراهم آوردن تقاضای مشترکین کوشش الزم را به عمل آورد.
-10قطع موقت خدمات بايد با تکمیل فرم تقاضای قطع ،از طرف مشترک ،وکیل قانونی وی ،استفاده کننده (با ارائه مدارک مندرج در
دستورالعمل اجرائی) و يا هر يك از وراث انجام شود و پس از تسويه حساب آبونمان و ديون معوقه با اخذ تعهد از استفاده کننده و ورثه ،مبنی بر
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پاسخگويی به مدعی صورت پذيرد.
-18ارائه مجدد خدمات با تقاضا نامه ی کتبی صاحب امتیاز يا وکیل قانونی وی و با استناد به اسناد معتبر و ارائه برگ تسويه حساب آبونمان و
ساير ديون خدمات انجام می شود.
 )4موضوع پروانه
اين پروانه فقط برای ارائه ی خدمات عمومی انتقال داده ها به دارنده پروانه اعطا می شود و ارايه هر نوع خدمات ديگر موکول به اعالم موافقت
کتبی اعطا کننده ی پروانه و يا اخذ پروانه جداگانه خواهد بود.
 )0-1شرح خدمات
الف -برقراری ارتباط و انتقال داده ها ،به صورت باسیم يا بی سیم ،دائم يا موقت ،بین هر پايانه ثابت متصل به تجهیزات دارنده پروانه با پايانه
های متصل به شبکه دارنده پروانه و ساير شبکه های انتقال داده ها در داخل کشور.
ب -ساير خدماتی که اعطا کننده پروانه به عنوان بخشی از خدمات عمومی انتقال داده ها محسوب شود ،يا مجوز ارايه آن از اعطا کننده پروانه
دريافت شده باشد.
تبصره :انجام عملیات حفاری ،کانال کشی ،نصب دکل به منظور کابل گذاری و نصب تاسیسات مربوطه در فضای عمومی شهری در چارچوب اين
پروانه ممنوع می باشد .انجام عملیات فوق الذکر به موازات شبکه زير ساخت کشوری برای تامین ارتباط بین شهری نیز ممنوع بوده و تنها در
انحصار دولت می باشد .بديهی است استفاده از ارتباطات راديويی تنها پس از اخذ مجوز های الزم در هر مورد امکان پذير است.
 -0-0وظايف دارنده پروانه
الف -تامین هر نوع تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای موارد مذکور در شرح خدمات؛
ب -بهره برداری و نگهداری شبکه ی دارنده پروانه در چارچوب شرح خدمات؛
ج -ارايه خدمات تعريف شده مطابق با شرايط مندرج در اين پروانه؛
تبصره  :در اجرای وظايف مندرج در بند ب ،دارنده پروانه می تواند اقدام به طراحی ،نصب ،راه اندازی ،تعمیر ،تعويض و جابجايی هر نوع دستگاه
مخابراتی وابسته در ناحیه خدماتی خود نمايد.
 )5تعهدات دارنده پروانه
 فعالیت در چارچوب پروانه و رعايت دقیق تعهدات.
 رعايت حقوق مشتری و اجرای دقیق توافق نامه سطح سرويس).(SLA
 استفاده از تجهیزات مجاز و استاندارد.
 جلوگیری از هرگونه فعالیت غیر مجاز در حوزه. ICT
 رعايت دقیق شاخص های مرزدار از قبیل فرکانس ،پهنای باند فرکانسی ،محدوده جغرافیايی ،پهنای باند اينترنت و غیره.
 -5-1انحصاری نبودن پروانه
 -8-1-1به منظور جلوگیری از ايجاد انحصار و تضمین عرص ه رقابتی خدمات مخابراتی  ،اعطا کننده پروانه حق صدور پروانه های متعدد مشابه
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را در يك ناحیه جغرافیايی برای خود محفوظ می دارد.

 -5-0اصل تجارت منصفانه
 -8-0-1دارنده پروانه بايد در جريان فعالیت های خود از مبادرت به اقدام انفرادی يا گروهی غیر قانونی که منتج به تضعیف يا تقويت ساير
ارايه کنندگان خدمات مخابراتی می گردد خودداری نمايد.
 -5-8اصل پرهیز از تبعیض
 -5-8-1دارنده پروانه نبايد در خصوص مباحث مالی و فنی ،اولويت بی دلیل يا تبعیض بی مورد يا خارج از روال عادی فعالیت های تجاری
منصفانه را بین اشخاص خاص از هر گروه يا طبقه ای در رابطه با موارد ذيل اعمال کند.
الف -ارائه خدمات عمومی انتقال داده ها از طريق شبکه دارنده پروانه؛
ب -اتصال دستگاه ها و سامانه های مخابراتی قابل اتصال به شبکه دارنده پروانه؛
ج -صدور مجوز برای اتصال دستگاه ها و سامانه های مخابراتی قابل اتصال و ارائه ی خدمات از طريق شبکه دارنده پروانه؛
د -ارايه خدمات و به کارگیری هر دستگاه يا سامانه ای که متعلق به شبکه دارنده پروانه متصل بوده يا بعدا متصل خواهد شد ،به رغم اين که
فقط دارنده پروانه ،مجاز به ارايه چنین خدماتی می باشد.
 -5-8-0دارنده پروانه موظف است در توزيع امکانات و ارايه خدمات خود به ارايه کنندگان ساير خدمات مخابراتی از هر گونه تبعیض خودداری
و در شرايط يکسان با آنها رفتار نمايد.
 -5-8-8اعطا کننده پروانه در مواردی که تبعیض را محقق دانست تصمیم الزم را در جهت رفع آن اتخاذ می کند و ضمن تعیین میزان خسارت
وارده ،موظف به جبران آن خواهد بود.
 )6اصول رگوالتوری:
شهراد شبکیه بايد اجزای مختلف اين اصول و مفاهیم را در جای جای اسناد داخلی سازمان نهادينه کرده و به اطالع تمامی افراد در کلیه
سطوح شرکت و نمايندگان برساند.
در ادامه به اصول شش گانه رگوالتوری اشاره می شود:
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برای انتقال مفاهیم و قواعد رگوالتوری بین کارکنان و مديران شهراد شبکیه ،الزم است جلساتی با محوريت آموزش در اين خصوص بايد
برنامه ريزی و اجرا گردند .الزم به ذکر است اطالعات اين قواعد بايد بر روی سايت های اطالع رسانی شهراد شبکیه نیز بارگذاری شوند.
بخش دوم :روند اجرائی تعامل با سازمان
 )1روند اجرائی
با توجه به لزوم رعايت قوانین و مقررات مصوب سازمان و تاکید مديريت ارشد بر رسیدگی موثر به تعامالت فی ما بین دفتر مديريت
مسئولیت پیگیری ،رسیدگی ،پاسخگوئی به نامه های دريافتی از سازمان و گزارش های مورد نظر را بر عهده دارد .بديهی است پس از ثبت
موارد دريافتی از سازمان تنظیم در دبیرخانه شهراد شبکیه موارد به دفتر مديريت ارجاع می شوند .تمامی موارد ابتدا بايد از طريق دفتر
مديريت به رويت مديريت ارشد رسیده و سپس از مجرای مورد نظر پیگیری و مورد اقدام واقع شوند .در خصوص مکاتبات اداری مسئولیت
رسیدگی به امور به طور مستقیم بر عهده قائم مقام مدير عامل بوده و مديريت ارشد  ،ايشان را جهت پیگیری حضوری برنامه ها و اقدامات
مورد نظر سازمان انتخاب و معرفی کرده است.
 کلیه واحدها ملزم می باشند نامه ها و برنامه های درخواستی از سازمان را در الويت قرار داده و پس از بررسی سريع ،در خصوص
آن اقدام کنند.

