
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی



هیات وزيران در جلســات مورخ 26/7/1387 و 22/9/1388 بنا به پیشــنهاد شماره 
28822/1 مورخ 21/8/1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و به اســتناد تبصره 
)3( ماده )7( قانون وظايف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتـ  مصوب 
1382ـ  اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در اين اساسنامه 
به اختیار »کمیسیون« نامیده می شود و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي 
و ايفای وظايف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرايــي وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطــات راديويی، موضوع تبصره )2( 
ماده )7( قانون وظايف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات راديويي که در اين اساســنامه ســازمان نامیده می شود، به صورت 

موسسه دولتی وابسته به وزارتخانه يادشده تشکیل می شود.
ماده 2ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی است.

ماده 3ـ اعتبارات مورد نیاز سازمان همه ســاله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زير 
رديف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در اليحه بودجه ســاالنه کشــور 

پیش بینی و تامین می شود.
ماده 4ـ مرکز اصلی سازمان تهران است و ســازمان می تواند با تايید معاونت توسعه 
مديريت و سرمايه انسانی رئیس جمهور جهت انجام وظايف قانونی خود نسبت به ايجاد 
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واحدهای سازمانی در مناطق مختلف کشور اقدام نمايد.
ماده 5ـ تشکیالت سازمان به پیشنهاد وزير و تايید معاونت توسعه مديريت و سرمايه 

انسانی رئیس جمهور تدوين و اجرا می شود.
ماده 6ـ وظايف و اختیارات سازمان به شرح ذيل می باشد:

1. صدور پروانه فعالیت و بهره برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی، پستی و 
فناوری اطالعات شامل شرايط، ضوابط و چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم اجرای 

آنها در چارچوب مصوبات کمیسیون.
2. تدوين و پیشنهاد اســتانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطالعات در 
کشور به مراجع ذی ربط و اعمال استانداردها و ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تايید 
نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و 

فناوری اطالعات در کشور.
3. تدوين و ارائه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیت ها و بهره برداری غیرمجاز پستی، 
مخابراتی و فناوری اطالعات، تعیین جريمه در هر مورد و اعالم اعمال آن در چارچوب 

و مقررات پس از طی مراحل قانونی.
4. تدوين و تنظیم مقررات، آيین نامه هــا، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات 
در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطالعات، تعیین کف يا سقف آنها به منظور 
حصول اطمینان از رقابت ســالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصويب 

کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات.
۵. وصول مبالغ حق االمتیاز صدور پروانه، هزينه اســتفاده از فرکانس، هزينه جبران 
خسارت و ساير وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصويب می رسد و واريز آن 

به حساب های خزانه.
6. نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه های صادرشــده و 
رســیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهــدات و وظايف از طريق صدور 

اخطاريه يا لغو موقت يا دائم امتیازها و پروانه های بهره برداری.
7. تدوين و پیشــنهاد دســتورالعمل ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه های 
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مخابراتی و رايانه ای از نظر امنیت، ايمنی اتصاالت و تعرفه های آنها به کمیسیون و نظارت 
بر اعمال صحیح آنها.

8. تنظیم، مديريت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط 
و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی 
فرکانس در چارچوب قانون وظايف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

)مصوب 1382( و ساير قوانین و مقررات مربوط.
9. تدوين و پیشنهاد دستورالعمل ها به کمیسیون و اعمال مصوبات در موارد ذيل:

الف( چارچوب توافق نامه های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف سازی کیفیت 
خدمات در مقابل هزينه آن در شبکه های پستی، مخابراتی و فناوری اطالعات.

ب( نام گذاری دامنه ها )Domain Names(، تعیین شماره ها و کدها در شبکه های پستی، 
مخابراتی و فناوری اطالعات.

پ( حمايت از حقوق استفاده کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطالعات و 
نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها.

ت( تدوين و پیشنهاد دستورالعمل های الزم به منظور تنظیم روابط ارائه کنندگان خدمات 
پستی، مخابراتی و فناوری اطالعات.

ث( پیشنهاد اصالح و تجديد ساختار بخش به کمیسیون.
ج( حمايت از گسترش حضور و مشــارکت بخش غیردولتی در توسعه فعالیت های 

پستی، مخابراتی و فناوری اطالعات و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها.
چ( پیشنهاد اصالح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی به مراجع ذی صالح قانونی.

10. انجام وظايف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مندرج در قانون 
استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای )مصوب 134۵( و اصالحات بعدی آن 
و تعهدات بین المللی مرتبط که جمهوری اسالمی ايران بر اساس قانون ملزم به رعايت 

آنها می باشد.
11. انجام امور تحقیقاتی و ارائه آموزش های تخصصی مرتبط و اطالع رسانی عمومی 
در زمینه ارتباطات مجاز راديويي با استفاده از توانمندی های بخش های دولتی و غیردولتی.
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12. تهیه و انتشار گزارشات دوره ای از وضعیت و کیفیت ارائه خدمات پستی، مخابراتی 
و فناوری اطالعات در کشور و مقايسه تطبیقی آن در منطقه و جهان.

13. حمايت از صاحبان صنايــع، انجمن ها و اتحاديه هــای ارائه کنندگان خدمات 
مخابراتی و ارتباطی و هدايت و راهبری آن.

14. انجام امور مرتبط که با رعايت قوانین و مقررات مربوط از طرف وزير ارتباطات و 
فناوری اطالعات ارجاع می گردد.

1۵. نمايندگی، عضويت و حضور در مجامع و اتحاديه هــای منطقه ای و بین المللی 
ذی ربط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاست های کلی نظام و با رعايت قوانین 

و مقررات مربوط.
16. در اجرای بند )10( ماده )68( قانون مديريت خدمات کشوری و به منظور جذب 
و نگهداری نیروهای مناسب برای مشــاغل تخصصی و مديريت، سازمان می تواند با 
هماهنگی معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئیس جمهور و با رعايت قوانین و 

مقررات مربوط فوق العاده الزم را پس از تصويب هیات وزيران پرداخت نمايد.
ماده 7ـ رئیس سازمان که معاون وزير ارتباطات و فناوری اطالعات و دبیر کمیسیون 
می باشد توســط وزير ارتباطات و فناوری اطالعات منصوب می شود و باالترين مقام 

اجرايي سازمان خواهد بود.
ماده 8ـ وظايف و اختیارات رئیس سازمان به شرح ذيل می باشد:

1. انجام تمهیدات الزم برای اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون.
2. انجام امور اداری، استخدامی، مالی و اجرايي سازمان در حدود اين اساسنامه و قوانین 

و مقررات مربوط.
3. تدوين و پیشنهاد مقررات و آيین نامه ها به کمیســیون و تنظیم دستور جلسات و 

ابالغ مصوبات.
4. برنامه ريزی، هدايت و کنترل سازمان و تهیه و تنظیم بودجه برای پیشنهاد به معاونت 

برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اجرای آن.
۵. نظارت بر حسن اجرای امور مندرج در اين اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.



اساسنامه          403

6. صدور احکام استخدامی کارکنان و ابالغ های مربوط.
7. نمايندگی سازمان در مراجع قضايي و غیرقضايي با حق تعیین وکیل و توکیل به غیر، 
ارجاع به داوری و ارائه پیشنهاد صلح و سازش با رعايت اصل يکصد و سی و نهم قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ايران.
8. انجام اموری که برای ايفای وظايف و اختیارات الزم باشد، در چارچوب قوانین و 

مقررات مربوط.
9. پیشنهاد آيین نامه های مالی، معامالتی و استخدامی ســازمان به وزير ارتباطات و 

فناوری اطالعات جهت تصويب در مراجع ذی صالح قانونی.
تبصرهـ  رئیس سازمان می تواند بخشی از مسئولیت های خود را به هر يک از معاونان، 

مديران يا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفويض نمايد.
ماده 9ـ امکانات موجود در اداره کل ارتباطــات راديويي و معاونت امور مخابراتی به 

سازمان منتقل و جزء اموال سازمان محسوب می شود.
ماده 10ـ اين اساسنامه جايگزين تصويب نامه شماره 36986/ت 31۵94 هــ  مورخ 

20/9/1384 شده و آيین نامه ها و دستورالعمل های مغاير قبلی لغو می شود.
اين اساســنامه به موجب نامه هــای شــماره 2838۵/30/87 مــورخ 3/6/1387 و 
شــماره36922/30/88 مورخ 8/10/1388 شــورای نگهبان به تايید شورای يادشده 

رسیده است.


