
ضوابط صدور مجوز تامین کنندگان ارتباط اینرتنت پرظرفیت



با توجه به نیاز روزافزون جامعه به دسترسی پرسرعت به اينترنت، و در جهت استفاده از 
توان بخش خصوصی در همکاری با شرکت مخابرات ايران در زمینه افزايش سريع پهنای 

باند دسترسی به اينترنت، ضوابط زير تنظیم گرديده است:

1 ـ تعاریف:
1ـ  1ـ  تامین كنندگان ارتباط اینترنت پرظرفیت:

شرکت ها و موسسات غیردولتی ثبت شده در ايران هستند که در چارچوب اين ضوابط 
امکان ارتباط پرظرفیت اينترنت را برای متقاضیان پرظرفیت و يا ســاير تامین کنندگان 
خدمات اينترنتی )ISP( به عنوان نماينده با شرکت مخابرات ايران فراهم کرده، از اين پس 
موسسه )ICP1( نامیده می شود. حدود فعالیت اين نمايندگی ها در قرارداد متقابل میان 

شرکت مخابرات ايران و موسسه ICP مشخص خواهد شد.
:)ISP2( 1ـ  2ـ  رسا

ارائه کننده خدمات اطالع رسانی و اينترنت
1ـ  3ـ  مشتركین تحت پوشش:

مشترکانی هستند که از خدمات موسسه اســتفاده کرده، می تواند رسا و يا هر شرکت 
حقوقی ديگر باشد.

:)Filter( 1ـ  4ـ  پاالیه
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سیستمی است که برای دسته بندی يا حذف بسته ها يا نشانی های ناخواسته و نامطلوب 
به کار می رود.

 )3SLA( 1ـ  5ـ  موافقت نامه مشخصات خدمات
موافقت نامه ای میان مشترك و موسسه اســت که در آن مشخصات خدماتی که ارائه 

می شود، آمده است )(
1 ـ 6ـ  شبکه ملی دیتا:

شبکه ملی که وظیفه انتقال داده را در سطح کشور بر عهده دارد.

ـ  مقررات:  2
2ـ  1ـ  موسســه )ICP( تحت قوانین جاری کشــور و به صورت پیمانکار با شرکت 

مخابرات ايران فعالیت می کند.
2ـ  2ـ  رعايت بند بـ  ۵ ضوابط شبکه های اطالع رسانی رايانه ای مصوب شورای عالی 

انقالب فرهنگی برای هر موسسه )ICP( الزامی است.
2 ـ 3ـ  انعقاد قرارداد و تعهدات مربوط به شرکت خارجی ارائه کننده ارتباط اينترنت 
پرظرفیت به نیابت از شرکت مخابرات ايران و در چارچوب قرارداد فی مابین، بر عهده 

موسسه )ICP( است.
2ـ  4ـ  بازاريابی و فروش اينترنت پرظرفیت بر عهده موسسه )ICP( بوده و سقف نرخ 
فروش آن، مطابق تعرفه های مصوب سال 1377 شرکت مخابرات ايران جهت دسترسی 

به اينترنت است.
2ـ  ۵ـ  حداقل پهنای باند جهت پذيرش تقاضا در شــهر تهران 8Mb در ثانیه، شامل 
مجموع دريافت و ارسال و برای شهرستان ها 4Mb در ثانیه، شامل دريافت و ارسال است.

تبصره: هرگونه افزايش ظرفیت افزون بر مجوز ارائه شــده مستلزم بررسی و صدور 
مجدد مجوز است.

2ـ  6ـ  تعهداتی که موسسه )ICP( ملزم به رعايت آن است، بدين شرح است:
2ـ  6ـ  1ـ  عدم واگذاری حق بهره برداری به غیر، بدون کسب موافقت شرکت مخابرات ايران
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2ـ  6ـ  2ـ  رعايت مشخصات فنی و کیفیت خدمات مطابق پیوست 1
2ـ  6ـ  3ـ  امضای موافقت نامه کیفیت خدمات )SLA( با مشترکان تحت پوشش

2ـ  6ـ  4ـ  فروش عرض باند اينترنت به رسا )ISP(   های دارای مجوز
2ـ  6ـ  ۵ـ  تامین، نصب، راه اندازی، نگهداری و به روزرسانی پااليه مطابق مشخصات 

فنی پیوست 2
2ـ  6ـ  6ـ  ايجاد امکانات نظارتی بر دروازه اينترنت

2ـ  6ـ  7ـ  رعايت شرايط مندرج در بند الفـ  6ـ  ج و الفـ  6ـ  د مقررات و ضوابط 
شبکه های اطالع رسانی رايانه ای مصوبه شورای انقالب فرهنگی

2ـ  7ـ  موسسه )ICP( موظف اســت، تمهیدات الزم جهت مديريت و نظارت پااليه 
منصوبه خود، توسط شرکت مخابرات ايران را فراهم کند.

2ـ  8ـ  موسسه موظف است مبلغی معادل 2 درصد از تعرفه های اشتراك اينترنت شرکت 
مخابرات )مصوب 1377( را به عنوان حسن انجام کار و تضمین بر انجام تعهدات، به صورت 
وديعه نزد شرکت مخابرات بسپارد. جزئیات اين بند در قرارداد فی مابین مشخص خواهد شد.

ـ  مدت مجوز:  3
به متقاضیان دارای شــرايط که توسط شــرکت مخابرات ايران تايید شده اند، مجوز 
ارائه خدمات به مدت دو سال خورشیدی داده خواهد شــد و در انتهای زمان مجوز، با 
درخواست موسســه )ICP( و در صورت تايید شــرکت مخابرات ايران اين زمان قابل 

تمديد خواهد بود.
تبصره 1ـ شرکت هايی که پیش از ابالغ مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، دارای 
نقطه تماس بین الملل بوده اند، در چارچوب مهلت زمانی قیدشده در مصوبه شورای عالی 

انقالب فرهنگی، در اولويت تطبیق شرايط خود با اين ضوابط هستند.

4 ـ تعهدات و تسهیالت قابل ارائه توسط شركت مخابرات ایران:
خدماتی که شرکت مخابرات ايران به موسسه )ICP( ارائه می دهد، بدين شرح است:

4ـ  1ـ  تسهیالت
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1ـ  تامین امکانات ارتباط ديتای موسسه )ICP( تا محل مشترکان تحت پوشش،  1ـ  4ـ 
با اخذ هزينه های مربوطه

4ـ  2ـ  تعهدات
1ـ  ترانزيت ترافیک داخل کشوری بین موسســه )ICP(  ها و همچنین بین موسسه  2ـ  4ـ 
)SLA( ها و شبکه ملی ديتا با اخذ هزينه های مربوطه و عقد موافقت نامه کیفیت سرويس  )ICP(

2ـ  صدور مجوز ورود تجهیزات مورد نیاز در صورت لزوم 2ـ  4ـ 
3ـ  اخذ مجوز فرکانس 2ـ  4ـ 

تبصره 1ـ  درخواست کنندگان، پیش از ورود هرگونه تجهیزاتی بايد ساير مجوزهای 
الزم را اخذ کنند.

تبصره 2ـ هزينه های مربوط به صدور مجوز ورود تجهیزات و مجوز فرکانس )موضوع 
3( بر عهده موسسه )ICP( است. 2ـ  2 و 4ـ  2ـ  بندهای 4ـ 

تبصره 3ـ به منظــور اجرای تعهدات فــوق، تضمین های الزم در قــرارداد فی مابین 
پیش بینی گردد.

4ـ  امضــای موافقت نامه SLA با موسســه )ICP( در صورت ارائه ســرويس  2ـ  4ـ 
به موسسه

۵ـ  تامین ارتباطات مورد نیاز موسســه )ICP( ظرف حداکثر يک ماه و اعالم پاسخ  2ـ  4ـ 
رسمی به تقاضاهای موسسه )ICP( ظرف حداکثر دو هفته )در صورت عدم وجود امکانات(

5 ـ سهم شركت مخابرات ایران:
سهم شرکت مخابرات ايران برابر 10% تعرفه های مصوب جاری ماهانه اشتراك اينترنت 
 )ICP( اســت که موسسه )ICP( شــرکت مخابرات ايران بر اساس پهنای باند موسسه

به صورت ماهانه موظف به پرداخت آن خواهد بود.
تبصره 1ـ جهت ارائه سرويس های مختلفـ  از قبیل VOIPـ  اخذ مجوزهای مربوطه 

از مبادی ذی ربط الزامی است.
تبصره 2ـ دو درصد از تعرفه های مصوب جاری ماهانه اشتراك شرکت مخابرات ايران 

بابت اجاره تجهیزات از مبلغ مذکور در بند ۵ کسر می گردد.
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تبصره 3ـ مابه التفاوت نرخ خدمات اينترنت و نرخ خدمات تلفن اينترنتی، برای صدور 
مجوز ارائه خدمات تلفن اينترنتی توسط موسسه )ICP(، اخذ می گردد.

ـ  واگذاری تجهیزات:  6
تجهیزات نقطه تماس که توسط موسســه )ICP( خريداری شده، به صورت اجاره به 
شرکت مخابرات ايران واگذار می شود و برابر قرارداد جداگانه ای، مجوز بهره برداری به 
متقاضی داده می شود و پس از انقضای مدت مجوز چنانچه قرارداد تمديد نشود، موسسه 

)ICP( می تواند تجهیزات واگذاری را تحويل بگیرد.
تبصره 1ـ در صورت عدم تمديد مدت مجوز، مطابق تبصــره بند الفـ  10 مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی، موسســه )ICP( مجاز به بهره برداری از تجهیزات خود 

نخواهد بود و موظف به جمع آوری آن است.
تبصره 2ـ اين بند صرفا شامل تجهیزات نقطه تماس بین الملل است و ساير تجهیزات 

را شامل نمی شود.

7 ـ مراجع حل اختالف:
1ـ  مرجع حل اختالف میان موسسه )ICP( و مشترکان، امور ارتباطات ديتا است. 7ـ 

2ـ  مرجع حل اختالف میان موسسه )ICP( و امور ارتباطات ديتا، وزارت پست و  7ـ 
تلگراف و تلفن است.

8 ـ لغو حق  بهره برداری:
در صورت تخلف از مفاد اين ضوابط و ساير قوانین و مقررات مربوطه، مطابق بند 9 

مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی عمل خواهد شد.

9 ـ ضمیمه ها 
موارد زير به عنوان پیوست های آيین نامه ضمیمه شده است:

1ـ  مشخصات فنی و کیفیت خدمات 9ـ 
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2ـ  مشخصات فنی پااليه 9ـ 
3ـ  دستورالعمل و مراحل صدور مجوز 9ـ 

4ـ  روش ارزيابی متقاضیان 9ـ 
۵ـ  دستورالعمل و روش نظارت بر فعالیت های موسسه 9ـ 

6 طرح قرارداد 9ـ 
اين ضوابط در 9 ماده، 10 تبصره و 6 پیوست در جلســه مورخ 1381/4/24 کمیته 
متشکل از نمايندگان مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ايران مطرح و مورد 

تصويب قرار گرفت.

پیوست 1

مشخصات فنی و كیفیت خدمات
ارتباط مخابراتی اينترنت دارندگان نقطه تماس بین الملل بايد دارای حداقل شرايط از 
لحاظ کیفی باشد، تا خدمات ارائه شونده به کاربر را از نظر کیفیت مطلوب تضمین کند. 
استفاده از ISP های بین المللی معتبر می تواند تا حدودی شرايط فوق را تضمین کند. اين 

شرايط به سه بخش کلی تقسیم می گردد:
:SLA 1ـ  کیفیت خدمات اينترنت و

الف( Availability Rate: خدمات ارائه شده بايد دارای حداکثر ضريب دسترسی باشد. 
اين ضريب بستگی به میزان قطعی های اينترنت دارد که شامل دو بخش لینک ارتباطی بین 
تجهیزات ارائه کننده خدمات و ISP رده باالتر )Upstream Provider( و قطعی های مربوط 
به داخل شبکه ISP رده باالتر است، که سرويس دهندگان بايد تضمین کنند که مجموع اين 

دسترسی ها بايد مشخص باشد.
ب( Packet Loss: که تعیین کننده میزان مفقود شــدن بسته هاـ  شامل قسمت مربوط 
به لینک سرويس دهنده با Provider اصلی و قسمت مربوط به خود Provider استـ  که 

حداکثر مجاز آن بايد تعیین شده باشد.
ج( Latency )Delay(: شامل تاخیر ماهواره و تاخیر ماهواره و تاخیر شبکه ارائه کننده 
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سرويس است که اين مقدار بايد مشخص باشد.

2 ـ كیفیت تجهیزات استفاده شده:
 Static و OSPF و BGP4 الف( مسیرياب مورد استفاده بايد پروتکل های مسیريابی شامل

Route را پشتیبانی کند.

ب( تجهیزات ماهواره ای بايد Redundancy داشــته باشند و سايت مربوطه مجهز به 
سیستم خنک کننده، برق No Break و سیستم زمین )Earth( باشد.

3 ـ پشتیبانی فنی:
سرويس دهنده بايد پشتیبانی فنی به صورت 24 ساعت در روز و 7 روز هفته را تضمین 
کرده، در حداقل زمان ممکن به رفع مشکل بپردازد؛ که اين مقدار حداکثر 4 ساعت است.

پیوست 2

مشخصه فنی پاالیه و سیستم امنیتی
y :قابلیت های الزم
y حداقل دارای سه پورت ارتباطی
y پشتیبانی از ايجاد حداقل 200 تونل همزمان
y  SSL قابلیت مانیتورينگ و کنترل از دور به صورت ايمن و با استفاده از پروتکل های

IPSEC و يا
y وضعیت سیستم Real Time مانیتورينگ
y امکان مانیتورينگ از دور، از طريق وب
y triple DES و 128 بیت DES امکان رمزگذاری ۵6 بیت
y امکان ثبت و گزارش فعالیت ها
y امکان ثبت و گزارش تالش برای دسترسی های غیرمجاز
y امکان ثبت گزارش به صورت داخلی
y امکان ثبت گزارش در سیستم خارجی
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y  و يا بر روی SNMP سیســتم هشــداردهنده از طريق پســت الکترونیکی و يا
صفحه مانیتور

y )Crash( شروع مجدد سیستم به طور اتوماتیک، در صورت بروز اشکال
y  FTP , Telnet , HTTP , HTTPS , SSL ,POP3 مانند IP پشتیبانی از سرويس های

SMTP , و غیره

y مکان افزودن سرويس های جديد
y عدم نیاز به راه اندازی مجدد سیستم در صورت تغییر سیاست دسترسی
y ارائه گزارش آماری ترافیک

پیوست 3

قابلیت های اضافی پیشنهادی
y NAT/PAT پشتیبانی از
y امکان مديريت پهنای باند
y )Console( از طريق يک کنسول Firewall امکان مديريت چند
y Caching و  Proxy امکان ارائه سرويس های
y DMZ Segmentation برخورداری از قابلیت
y SMTP Email Handling برخورداری از قابلیت
y قابلیت برقراری حداقل 2000 نشست همزمان

پیوست 4

ICP روش ارزیابی متقاضیان
به منظور بررسی صالحیت متقاضیان مجوز تامین ارتباط اينترنت پرظرفیت و صدور 

مجوز برای شرکت ها و موسسات کارآمد، موارد زير بررسی می شود:
y  تجهیزات ايستگاه )ايســتگاه های( زمینی و ماهواره ای متقاضی بايد قابلیت ارائه

سرويس در سطح حداقل 4 مگابیت بر ثانیه، در جهت ارسال و حداقل 16 مگابیت 
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بر ثانیه در جهت دريافت را داشته باشد.
y  ،چنانچه در زمان تقاضا، ســرعت خطوط متقاضی به حداقل الزم نرسیده باشد

متقاضی می تواند در طی يک دوره سه ماهه از تاريخ اخذ مجوز، سرعت خطوط 
خود را به حداقل الزم برساند.

y  در مراکز استان ها به غیر از تهران، مالك ارزيابی، سطح حداقل ارسال در يک نقطه
و دريافت حداکثر در چهار نقطه است.

y  در صورت تقاضای ارائه سرويس در شهرســتان ها )به جز مراکز استان ها( مالك
ارزيابی امکان دريافت حداکثر در 4 نقطه )به صورت انحصار دريافت( با شرايط 

تامین حداقل 2 مگابیت ارسال از طريق امور ارتباطات ديتا است.
y قابلیت کنترل و مانیتورينگ و اعمال نظارت در پااليه منصوبه
y قابلیت نظارت بر دروازه اينترنتی
y قابلیت اتصال و تعامل و روتینگ داخلی با شبکه ملی ديتا
y تطبیق مدارك ارائه شده و شرايط متقاضی با آيین نامه مطابق فرم شماره يک

پیوست 5

ICP روش نظارت بر فعالیت های
به منظور بررسی عملکرد و رتبه بندی موسسات تامین کننده ارتباط اينترنت پرظرفیت 

بازديدها و بررسی هايی الزم است، صورت پذيرد:
پارامترهای کیفیت سرويس مطابق با پیوست 1 آيین نامه

y و نحوه تطبیق ارائه سرويس به آنها مطابق بند 2ـ  6ـ  3ـ  آيین نامه ICP بررسی مشترکان
y با مجوز ارائه شده ICP تطابق وضعیت سرعت خطوط
y ICP کنترل و مانیتورينگ پااليه منصوبه در
y ICP مهلت اعتبار مجوز
y در چارچوب تعهدات و تسهیالت قابل ارائه توسط شرکت مخابرات ايران ICP تقاضاهای
y .ها رتبه بندی و به عموم اعالم می شود ICP بر اساس اصول پیوست 1 آيین نامه و پارامترهای فوق
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ICP مدارك الزم جهت تامین كنندگان ارتباطات اینترنت پرظرفیت
1. درخواست کتبی متقاضی

2. تکمیل و ارائه فرم مشخصات عمومی و فنی ICP  )فرم شماره 1(
3. کپی اساسنامه شرکت

4. کپی روزنامه رسمی شرکت )که بیش از دو سال از تاريخ اعتبار آن نگذشته باشد(
۵. کپی شناسنامه مديرعامل شرکت و اعضای هیات مديره

6. سوابق شرکت در پنج سال گذشته
7. معرفی نامه نماينده مسئول

8. کپی شناسنامه و 4 قطعه عکس نماينده مسئول
9. تعهدنامه مبنی بر رعايت ضوابط شــبکه های اطالع رسانی مصوب شورای عالی 

انقالب فرهنگی)فرم شماره 2(
10. تعهدنامه مبنی بر رعايت کلیه مفاد ضوابط ICP  )فرم شماره 3(

11. ارائه قرارداد کامل و يا پیش نويس قرارداد با شــرکت خارجی ارائه کننده ارتباط 
اينترنت پرظرفیت

12. ارائه نمونه موافقت نامه خدمات )SLA( که موسسه يا شرکت )ICP( با مشترکان 
خود امضا می کند )چنانچه موافقت نامه کیفیت خدمات در چند ســطح مختلف تهیه 

گرديده است، ارائه يک نمونه از هر يک از موافقت نامه ها الزامی است.(
13. طرح برقراری نقطه تماس بین الملل و نحوه انتقال پهنای باند اينترنت به متقاضیان 
الزم به توضیح است که چنانچه جهت ارائه خدمات به متقاضیان روشی به جز استفاده از 

شبکه ديتا مد نظر باشد، دريافت مجوز ندا )PAD( الزامی است.
14. ارائه مشخصات فنی تجهیزات زمینی ماهواره ای مربوط به ICP و فهرست کامل 

تجهیزات نقطه تماس بین الملل
1۵. مهر و امضاي قرارداد پیوست که ذيل کلیه برگ های آن جمله »رويت شد و مورد 

تايید است« قید شده باشد.
16. تعداد نفرات فنی شرکت و مشخصات فردی و میزان تحصیالت آنها


