مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره  1جلسه شماره  111مورخ 1031/0/03
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره  111مورخ  1033/0/03پيشنهاد دستور العمل نحوه
برخورد دارندگان پروانه با مشتركين بدهكار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت ( دائمي ) بررسي و مفاد آن
را به شرح زير تصويب كرد .

دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه
با مشتركين بدهكار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت ( دائمي )
مقدمه
دستور العمل حاضر در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در روابط بين ارائه كنندگان خدمات مذكور با
مشتركين بدهكار و وصول به موقع مطالبات آنان تدوين شده است .
 -1تعاريف و اصطالحات
-1-1

كميسيون  :كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

 -1-1سازمان  :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
 -0-1دوره  :عبارت است از طول مدت زمان صورتحساب گيري و صدور صورتحساب كه حسب نظر
دارندگان پروانه تعي ين

مي شود كه نبايد كمتر از دو ماه باشد .

 -4-1مشترك  :هر شخص حقيقي يا حقوقي كه موجب قرارداد با دارنده پروانه و در قبال پرداخت وجه ،
مجاز به برقراري ارتباط و استفاده از خدمات شبكه موضوع پروانه مي باشد و به عنوان طرف حساب در
صورتحساب هاي صادره محسوب مي شود .
 -5-1مبلغ سپرده (وديعه سابق ) مبلغي است كه به موجب مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام شركت
واريز شده است .
 -1-1تضمين پرداخت  :وجوهي است كه مشترك به منظور تضمين پرداخت كاركرد خط تلفن  ،به دارنده
پروانه پرداخت كرده است .
 -7-1دارنده پروانه  :دارنده پروانهارائه خدمات تلفن ثابت و همراه
 -8-1تلفن پس پرداخت (دائمي) بدون مبلغ سپرده و تضمين پرداخت  :عبارت است از خط تلفني كه
مشترك آن در زمان ثبت نام فقط هزينه اتصال  ،ماليات و عوارض را پرداخت كرده است و فاقد مبلغ
سپرده و تضمين پرداخت نزد دارنده پروانه مي باشد .

 -3- 1تلفن پس پرداخت ( دائمي ) داراي مبلغ سپرده :
عبارت است از خط تلفني كه مشترك آن در زمان ثبت نام عالوه برهزينه اتصال ،ماليات و عوارض  ،مبلغ
سپرده را نيز به دارنده پروانه پرداخت كرده است .
 -13-1تلفن پس پرداخت ( دائمي ) داراي تضمين پرداخت :
عبارت است از خط تلفني كه مشترك آن در زمان ثبت نام عالوه برهزينه اتصال  ،ماليات و عوارض ،
تضمين پرداخت را نيز به دارنده پروانه پرداخت كرده است .
 -11-1اطالع رساني :
آگاه كردن مشترك از وضعيت بدهي وي با درج در صورتحساب صادره و با استفاده از روش هاي ارتباط
تلفني و يا ارسال پيامک يا استفاده از ساير روش هاي ارتباطي ماننده ارسال نامه الكترونيک .
 -11-1مهلت پرداخت :
عبارت است از طول مدت زمان پرداخت صورتحساب  ،كه نبايد كمتر از  15روز از تاريخ صدور
صورتحساب باشد.
 -10-1حد نصاب كاركرد:
حداقل مبلغ كاركرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت ( دائمي ) كه به شرح مندرج در جدول ذيل
مي باشد.

جدول شماره  -1حد نصاب کارکرد
حد نصاب کارکرد
نوع خط تلفن
تلفن پس پرداخت ( دائمی ) بدون سپرده

تلفن ثابت
 133/333ریال

تلفن همراه
 033/333ریال

وتضمین پرداخت
تلفن پس پرداخت ( دائمی ) دارای سپرده

 % 83مبلغ سپرده

 % 83مبلغ سپرده

تلفن پس پرداخت ( دائمی ) دارای تضمین

% 83مبلغ تضمین

 % 83مبلغ تضمین پرداخت

پرداخت

پرداخت

تبصره  :میزان کارکردهای تعیین شده در جدول فوق با افزایش نرخ هزینه مکالمه شهری درون شبکه
ای به نسبت مستقیم افزایش خواهد یافت .

 -1نحوه برخورد دارنده پروانه با مشتركين بدهكار
 -1-1اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت ( دائمی )بدون مبلغ سپرده و تضمین پرداخت ،
در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد  ،دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطالع رسانی به مشترک و
تعیین زمان حداقل  14ساعت برای پرداخت اقدام کند در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ
کارکرد خود را پرداخت نکند  ،دارنده پروانه مجاز است  ،براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار
مندرج در ماده  0این دستورالعمل اقدام کند .
 -1-1اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دارای مبلغ سپرده یا تضمین پرداخت در هر
زمان به حد نصاب کارکرد برسد دارنده پروانه باید ابتدا نسبت به اطالع رسانی به مشترک و تعیین زمان
حداقل  71ساعت جهت پرداخت اقدام کند .
در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت نکند  ،دارنده پروانه مجاز است ،
براساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده  1این دستور العمل اقدام کند .
 -0-1در خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت  ،چنانچه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به
پرداخت صورتحساب دوره دوم خود تا پایان مهلت پرداخت مقرر در صورتحساب اقدام نکند  ،دارنده
پروانه می تواند بر اساس فرایند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده  0این دستورالعمل اقدام
کند .
 -3فرآيند قطع خط تلفن مشترك بدهكار:
هر گاه مشترك بر اساس اين دستور العمل مشمول قطع تلفن به دليل بدهكاري شود  ،به ترتيب ذيل
اقدام خواهد شد :
 -1-3پس از سپري شدن مهلت پرداخت  ،دارنده پروانه مي تواند خط تلفن مشترك بدهكار را ابتدا به
مدت حداقل دو هفته يک  طرفه كند.
 -2-3در صورت عدم پرداخت بدهي ظرف مهلت مقرر در بند  ، 1-3دارنده پروانه ضمن اطالع رساني

به مشترك و ارسال اخطار كتبي  6ماهه با موضوع تخليه خط تلفن  ،مي تواند نسبت به قطع خط تلفن
وي به طور كامل ( دو طرفه ) اقدام كند.

 -3-3در صورت عدم پرداخت بدهي توسط مشترك بدهكار در مهلت مقرر در بند  ، 2-3دارنده پروانه
مجاز به جمع آوري و تخليه خط تلفن وي و سلب امتياز مي باشد.
تبصره  : 1در صورتيكه خط تلفن به دليل رند بودن شماره از طريق مزايده و با پرداخت مبالغي اضافه بر
هزينه ها ي مجاز  ،به مشترك واگذار شده باشد  ،دارنده پروانه موظف است به مدت حداقل  2سال عالوه
بر مهلت شش ماهه تعيين شده در بند  2-3شماره مشترك را حفظ كند و پس از اين هلت و در صورت
عدم پرداخت بدهي توسط مشترك  ،پس از كسر مبلغ بدهي نسبت به باز پرداخت الباقي مبلغ پرداخت
شده بابت خط تلفن به وي اقدام كند .

تبصره  : 2دارنده پروانه موظف است خطوط تلفن مشتركيني كه به مدت حداقل  11سال به صورت
تجاري كار كرد داشته است  ،را به مدت حداقل يک سال عالوه بر مهلت شش ماهه تعيين شده در بند
 2-3حفظ كند .
تبصره  : 3در صورتيكه بدهي خط تلفن در مهلت تعيين شده در بند  ، 2-3به دليل فوت مشترك و يا
مسافرت خارج از كشور وي (با ارائه داليل و مستندات ) پرداخت نشده باشد،دارنده پروانه موظف است
در صورت مراجعه ورثه و يا مشترك  ،يک مهلت شش ماهه ديگر براي پرداخت بدهي به وي بدهد .در
صورت عدم پرداخت در اين مهلت  ،دارنده پروانه مي تواند نسبت به جمع آوري و تخليه خط تلفن وي و
سلب امتياز اقدام كند .
 -4-3در صورت مراجعه مشترك سلب امتياز شده  ،دارنده پروانه موظف است با رعايت شرايط مندرج

در تبصره هاي ذيل بند  ، 3-3پس از پرداخت بدهي توسط مشترك بدهكار  ،نسبت به عودت مبلغ
سپرده و يا تضمين پرداخت مشترك اقدام كند .
 -4مقررات عمومي
 -1-4دارنده پروانه از تاريخ ابالغ اين مصوبه موظف به رعايت مفاد دستور العمل حاضر در تنظيم

قرارداد مشتركين خود عالوه بر رعايت ساير مفاد قرارداد مندرج در پروانه ها بوده و موارد مغاير با آن در
قراردادهاي قبلي مشتركين غير قابل استناد تلقي مي شود.
 -2-4در صورتي كه مشترك بدهكار داراي چندين امكان ارتباطي از يک دارنده پروانه باشد  ،دارنده
پروانه تحت هيچ شرايطي مجاز به قطع ساير خطوط ارتباطي و يا انتقال بد هي هاي خطوط مشترك به
ساير خطوط وي نمي باشد  .تبصره :دارنده پروانه مجاز به درج مطلبي با مفهوم كسب اجازه از مشتركين
براي قطع ساير خطوط تلفن مشتركين بدهكار در فرم قراردادهاي خود نمي باشد
  3-4در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت پرداخت و يا تاخير در پرداخت صورتحساب ها
توسط مشترك بدهكار  ،دارنده پروانه به هيچ عنوان مجاز به در يافت هزينه دير كرد يا اخذ خسارت و يا
مبالغ ديگري با هر عنوان از وي نخواهد بود.
-4-4دارنده پروانه بايد تر تيبي فراهم كند تا درصورت قطع ارتباط مشترك به دليل بدهي  ،در صورتي
كه از نظر فني امكان پذير باشد  ،مشتركين قادر به بر قراري ارتباط از طريق كد هاي خدماتي اضطراري
باشند.
 -5-4در صورتي كه مشترك نسبت به پرداخت بدهي قبل از جمع آوري و تخليه خط تلفن اقدام كند ،
دارنده پروانه بايد شماره مشترك را حفظ كند .
 -1-4در صورتي كه مشترك نسبت به پرداخت بدهي قبل از جمع آوري و تخليه خط تلفن اقدام كند ،
دارنده پروانه مي تواند به منظور وصل مجدد خط تلفن قطع شده صرفا" نسبت به اخذ هزينه وصل مجدد
از مشترك بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون اقدام كند .

 -7-4در صورت جمع آوري و تخليه خط تلفن مشترك موظف به ارائه درخواست جديد و پرداخت هزينه
اتصال بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون بوده و دارنده پروانه با رعايت شرايط مندرج در تبصره
هاي ذيل بند  ، -0-0تعهدي براي حفظ شماره تلفن تخليه شده ندارد .
 -8-4دارنده پروانه مي تواند در صورت تمايل مشتركين نسبت به اخذ وجوهي از آنان با عنوان فوق
العاده سپرده بابت جلوگيري از قطع ارتباط اقدام كند  .مبلغ فوق العاده سپرده مشترك در پايان هر دوره
صورتحساب گيري قابل جمع و خرج خواهد بود  .تاكيد مي شود  :اين اقدام تحت هيچ شرايطي اجباري
نبوده و به اين مبلغ هيچگونه سود يا بهره اي نيز تعلق نخواهد گرفت
 -3-4در صورت در خواست مشترك  ،دارنده پروانه مي تواند با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور ،
تسهيالت الزم را براي كليه بانک ها براي پرداخت صورت حساب ها فراهم نسازد
 -13-4تفسير مفاد دستور العمل با كميسيون و نظارت بر حسن اجراي آن با سازمان است .

