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 اصل قالیباف دکتر آقای جناب

 بهادار اوراق و بورس سازمان محترم رئیس

 
 با سالم و احترام

به  فعطو  همراه اول() ر ایرانارتباطات سیا شرکتهمراه مربوط به اخبار منتشر شده در کدال مبنی بر بازگشایی نماد عطف به 

موارد  باطات سیار ایرانشرکت ارت 19/05/1399مورخ  19461/300/99 شماره و 15/05/1399مورخ  19134/300/99های شماره نامه

 رساند:ا به استحضار میرزیر 

 باطات سیارشرکت ارت ر این اساسبو بوده از این سازمان  ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات نیازمند اخذ مجوز، طبق قانون -1

فعالیت  ایران یاررتباطات سشرکت اباشد. بدیهی است درصورتی که مجاز به فعالیت میتحت پروانه شرکت مخابرات ایران  ایران

 باطیارت اتمخد ادر به ارایهو ق بوده ن غیر مجازآهای فعالیت کلیه ،دندامی مخابرات ایراناز پروانه شرکت مستقل خود را 

و بر همین  بودهیران ات سیار ای شرکت ارتباطالذا جریمه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران به دلیل تخلف تعرفه .باشدنمی

 است.شرکت مذکور بر عهده  جریمه و پرداختاساس نیز ابالغ شده 

به سازمان حمایت ربوطه به همراه مستندات م قانون تعزیرات 2مطابق ماده ایران موضوع گرانفروشی شرکت ارتباطات سیار  -2

 یعلیرغم ادعا .کندمی ارجاع شده است و مراحل قانونی را طی حکومتی کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیراتمصرف

 فروشی رخ داده است.شرکت همراه اول قطعا گران

نظیم تکمیسیون  ب مصوباتحسدر حوزه تلفن همراه، خدمات کنندگان اصلی شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان یکی از ارایه -3

عیین شده قف و کف تسی در قالب های خود حتتعرفهبرای  تاشود و الزم است مقررات ارتباطات به عنوان اپراتور غالب شناخته می

 اقدام این و ریافت کندد یهیداز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تای ،در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

ای در هوی کانالدودیت بر ربه منزله ایجاد محبدون تایید سازمان، های اصلی مخاطب از درگاهی پرهااپراتور در حذف بسته

درصورت  ،صادره هکه حسب پروان است ایاین خدمات و مصداق عدم رعایت مصوبات کمیسیون و تخلف تعرفه ایدسترس بر

ی شدید ثرات کاهشتبار اکاهش مدت اع .عدم رفع تخلف موضوع کاهش مدت پروانه نیز در دستور کار سازمان قرار خواهد گرفت

 بر مدل تجاری اپراتور خواهد داشت.

درصورت ت وزیران، ئو تایید مصوبه توسط هیکمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات  05/05/1399 مورخ 304بر اساس مصوبه شماره  -4

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجاز است  ،ساعت 48ای و عدم رفع آن بعد از تخلف دارندگان پروانه از تخلفات تعرفه

تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه بر اساس  به ازای هر روز تاخیر در رفع تخلف نسبت به جریمه اپراتور متخلفکه 

موضوع به  19/05/1399مورخ  29646/100بر این اساس طی اخطاریه شماره  .اقدام کند لی حسابرسی شدههای ماآخرین صورت

نسبت به حداکثر جریمه اقدام خواهد یاد شده شرکت مذکور ابالغ و درصورت عدم اقدام مناسب برای رفع تخلف حسب مصوبه 
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 میلیارد 170بالغ بر  مبلغ جریمه روزانه ،ت عدم رفع تخلفدرصور ارتباطات سیار ایران شرکت های مالیصورت توجه به شد. با

 اقدام خواهد شد. های تعیین شده در مصوبهمهلتجریمه مطابق در خصوص اعمال که  خواهد بودریال 

ارایه و یت دلیل ایجاد شفافهببه بورس را برای ورود  دارندگان پروانه خدمات ارتباطی و فناوری اطالعاتواره مهاین سازمان   -5

 ومار آیکن ل ده است.شهای صادره لحاظ تشویق نموده و در این زمینه حداکثر همکاری در پروانه اطالعات درست و دقیق

مورخ  98م//4590/300 شماره و 11/04/1399مورخ  99م//1122/300 شماره هاینامهطی ارایه شده درآمدی  اطالعات

ذکر هالزم ب. غایرت داردمهای مالی منتشر شده در کدال این سازمان با صورتبه  1398الی  1395های برای سال 25/12/1398

 رهشما شود در نامهیمخاطر نشان . استاست آمار و اطالعات مذکور نزد این سازمان محفوظ و قابل ارایه به آن سازمان 

 است.شرکت هیچ گونه پاسخی در این زمینه ارایه نشده آن  19/05/1399مورخ  19461/300/99

شاره شده است که شرکت اواحد های دارای ذینفع به شرکتاین سازمان،  15/05/1399مورخ  29439/100 شماره نامه 3بند در  -6

به این موضوع ای اشاره ( هیچ19/05/1399مورخ  19461/300/99مذکور در پاسخ به مکاتبه آن سازمان )موضوع نامه شماره 

، عرضه 15/05/1399مورخ  19134/300/99نامه شماره  3در بند ایران ت ارتباطات سیار شرک این درحالی است که  ؛است نکرده

 گذاری نور دنا را تایید نموده است.اولیه شرکت سرمایه

دهنده خدمتی ارایه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 10/11/1395مورخ  252لسه شماره ج 3 مصوبه شماره 14-3بر اساس بند  -7

 نیاول ازاست  ظفموود، شفروشی مرتبط با یکدیگر، قدرت مسلط شناخته فروشی و خردهزمان در دو بازار عمدهکه به صورت هم

 یفروشو خرده یفروشمدهدر دو بازار ع کیرا به تفک یفروشو خرده یفروشعمده یمال یهاحساب، مصوبه آنپس از  یسال مال

 . دینما هیارا کیبه تفک سط مراجع قانونیهای حسابرسی شده توصورتحسابمحاسبه و در  ،مربوط

صورت  در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 10/11/1395ورخ م 252جلسه شماره  3 مصوبه شماره 3-5بر اساس بند  همچنین -8

یر بر تاثخلفات ت ینا هیکبه طور ،فرابورس( حضور دارد یا)بورس  یهکه در بازار سرمای تخلف از مقررات توسط قدرت مسلط

خسارت  یجبران نقد یا ینرکاز مشت یافتیلزوم استرداد وجوه در ی،نقد یمهباشد، همچون جرهای مالی سالیانه او داشته حساب

اً ه خدمت مزبور، کتبرایه دهندا یانهالس یمال یهاموثر بر حساب یمراتب را با ذکر تخلفات و تبعات مال بایدآنها و مانند آن، سازمان 

 . برساند س و اوراق بهاداربه اطالع سازمان بور

های پیش رو بر مدل کسب و جریمه و به منظور جلوگیری از ورود زیان به سهامداران خرد، به دلیل تاثیربا عنایت به موارد فوق 

 ، مزید امتنان است مراتب به نحو مقتضی به اطالع سهامداران برسد.شرکت ارتباطات سیار ایرانکار 

 

 

  : رونوشت

 استحضار برای-اطالعات فناوری و ارتباطات محترم وزیر جهرمی آذری مهندس آقای جناب 

 آگاهی برای-بازار توسعه و راهبردی محترم معاون ابراهیمی دکتر آقای جناب 

 آگاهی برای-اطالعات فناوری و ارتباطی پستی، امور محترم معاون حقی مهندس آقای جناب 

 آگاهی برای-بازرسی و حقوقی دفتر محترم مدیرکل صالحی آقای جناب 

 حسین فالح جوشقانی
 

  


