اداره تنظیم خدمات مخابراتی
ریاست نظارت و کنترول
آمریت مانیتورینگ طیف و جلوگیری از فعالیت های غیر مجاز مخابراتی
پالن نظارتی برای تطبیق طرزالعمل ثبت و راجیستریشن سیمکارتها و جمع آوری سیمکارتهای بدون ثبت

محالت تعین شده
شماره

برنامه  /فعالیت

مسئول اجرا

سیمکارت ها بمنظور تطبیق طرزالعمل ثبت

تیم نظارتی اداره اترا

شاخص

میعاد

برای جمع آوری و

هفته اول بصورت دوامدار

شرکت های نظارت
شوند

شنبه

یکشنبه

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

هفته دوم بصورت دوامدار
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

مالحظات
چهارشنبه

تیم نظارتی

شرکت ...
شرکت ...

نظارت از پروسه ثبت و راجیستریشن
۱.

و راجیستریشن سیمکارت ها

تمام شاخص های مربوطه طبق

شرکت ...

طرزالعمل ثبت و راجیستریشن

شرکت ...

سیمکارت ها باید نظارت گردد

شرکت ...

سید نجم الدین

بشیر احمد

شرکت ...
شرکت ...

کوته سنگی

جمع آوری سیم کارت های بدون ثبت و
۲.

راجیستر از دست فروشان ،دکاکین ،شرکت

تیم نظارتی اداره اترا و

با در نظرداشت طرزالعمل ثبت و

اطراف مسجد پل

راجیستریشن سیمکارتها در هماهنگی

خیشتی
......

ها و سایر فروشندگان سیمکارت که جواز را ارگان های حراست از قانون با ارگان های حراست از قانون انجام
گردد

از اداره اترا اخذ ننموده باشد

زاریم خان

.......
.....

نظام الرحمن

..........

تهیه و امضا نمودن گزارش از طرف
۳.

نمایندگان تمام ارگان های دخیل در پروسه
نظارت و جمع آوری سیمکارت ها

تمام ارگانهای دخیل در پروسه نظارت اسناد ابتدایی باید در

تیم نظارتی اداره اترا و

مکلف است تا قبل از به پایان رساندن

عین محل قبل از

ارگان های حراست از قانون

پروسه روزانه گزارش خویش را در

ترک آن محل ترتیب

محل امضا نمایند

گردد

لیست نمودن سیمکارت های جمع آوری
۴

شده و ارسال آن به شرکت های مخابراتی
مربوطه ،و پیشنهاد موضوع به بورد محترم
اداره اترا

تیم نظارتی اداره اترا

لیست تمام

لیست نمودن سیمکارتهای جمع آوری

سیمکارت ها باید

شده و پیشنهاد موضوع به بورد ،ارسال

تهیه و کتبا باید به

لیست های متذکره به ریاست حقوق و شرکت های مربوطه

جواز و یا شرکت های مخابراتی

و ریاست حقوق و
جواز ارسال گردد
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اعضای مشترک
کمیته نظارت
کنند بشمول
ارگان های
حراست از قانون
صرف کارمندان
اداره اترا که در
پروسه جمع
آوری مربوطه
اشتراک نموده

