
 

 

 توسعه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری

 

به عنوان  بین سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات ایران ۹۹۲و  ۹۲۳بر مبنای مصوبات  این موافقت نامه 

پروانه برای تسریع در فرایند اجرایی توسعه دسترسی ثابت مبتنی بر فیبر نوری تهیه شده و از تاریخ امضا  دارنده

 برای طرفین لازم الاجراست
 

 تعهدات دارنده پروانه 

 ۱۰۴۹تعداد یک و نیم میلیون خانوار و در سال  ۱۰۴۲تعداد یک میلیون خانوار و در سال  ۱۰۴۱در سال  -یک

 .قرار دهد ۹۲۳تعداد دو میلیون خانوار را تحت پوشش دسترسی فیبر نوری بر اساس تعریف مصوبه 

نشهر و حداقل دو میلیون خانوار از تعهد یک میلیون خانوار از تعهد بند یک را میتواند در هشت کلا حداکثر  -دو

 .کز استان باشدابنده یک باید در خارج از مر
 .برای دریافت پروانه یا الحاقیه را انجام دهد ۹۹۲ظرف دو ماه از تاریخ این موافقتنامه فرایند اجرای مصوبه  -سه

 و تعهد را پیشنهاد کند در موقع دریافت پروانه یا الحاقیه برنامه سه ساله خود برای شهرهای محل انجام   -چهار

 .الزام عدم همپوشانی بین تعهدات دارندگان پروانه به تایید سازمان برساند برساندبا در نظر گرفتن 

در صورت درخواست متقاضی باید امکان اتصال با سرعت  ۹۲۳در مناطق تحت پوشش با توجه به مصوبه   -پنج 

 .داد فراهم کندروز کاری از امضای قرار ۹۴مگابیت بر ثانیه را ظرف حداکثر  ۹۴حداقل 

 
 تعهدات سازمان

از تاریخ امضای این موافقتنامه ایجاد پوشش چه در قالب تعهدات و چه خارج از تعهدات در جاهایی که با  -یک

ای یا هر سامانه iranfttx.ir سازمان در سامانه با تاییدموافقت قبلی سازمان به جز هشت کلانشهر انجام شده باشد 

. که بهه سهم دولت خواهد شدالت های مالی از محل حق که سازمان معرفی کند ثبت شده باشد مشمول حمای

میلیون  ۱۲پوشش هر خانوار در مراکز استان غیر از هشت کلانشهر چهار میلیون ریال و خارج از مراکز استان ازای 

میلیون ریال  ۱۱مبلغ  fttpدر خارج از هشت کلانشهر با روش  متصل چنین به ازای هر خانوار.همریال خواهد بود

 سهم تسویه می شودالحمایت های مالی در پایان سال محاسبه و از محل حق  .واهد گرفتحمایت مالی تعلق خ

را فراهم کرده باشد سازمان ظرف یک ماه پروانه یا الحاقیه  ۹۹۲دارنده پروانه مقدمات مصوبه  در صورتی که-دو

 .مبتنی بر آن مصوبه را صادر خواهد کرد

ست سازمان اپراتور دیگری را برای استفاده در شهرهایی که دارنده پروانه مشمول حمایت های بند یک شده ا -سه

 از امکانات توانیر معرفی نمی کند

 

 


