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 بسمه تعالي

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

 21/08/1396مورخ  266شماره  جلسه مصوبه
   

 

مقررات و ارتباطات ، پيشنهاد سازمان تنظيم 21/08/1396 مورخ 266 شماره جلسه در ارتباطات مقررات تنظيم کميسيون 
رادیویی را درخصوص لزوم ملحوظ نمودن سطوح مختلف رقابت در بازارهای مرتبط؛ کاهش مداخالت غيرضروری از سوی مقررات 
گذار حوزه بر بازارهای رقابتی و تدوین مقررات حداقلی مورد نياز متناسب با وضعيت هریک از بازیگران براساس ميزان تاثير گذاری 

عنوان ، استماع و مورد بررسی قرار داد و مقررات به شرح زیر را بهیرهای مختلف و همچنين حمایت و تقویت محتوای داخلآنان در بازا
  .کردبه شرح زیر تصویب  ICTمقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش 

 ICTمقررات حاكم بر تدوین و اجرایي شدن تعرفه در بخش 

 

 خدمات در بازارهای رقابتي شده خرده فروشي گذاریتعرفهنظام حاكم بر  -الف

 تعاریف و مفاهيم كلي: - 1ماده 

 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كميسيون: -1-1

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی سازمان: -2-1

سيم( و خدمت در حوزه ارتباطات ثابت )اعم از سيمی و بی ارایههریک از دارندگان پروانه مجاز  كننده خدمت:ارایه -3-1
 همراه.

 تعرفه مصوبمابين کف  کهموضوع پروانه برای هر خدمت  ارایه کننده خدمتتعيين شده توسط  تعرفه تعرفه عادی: -4-1
 مدت رایقرار دارد و حداقل ب مصوب( مساوی یا کمتر از سقف)تعرفه مصوبسقف و  مصوب( مساوی یا بيشتر از کف)

  شود.می ارایهکننده خدمت،  ارایهاز سوی  متوالیماه  (6زمان شش)

کننده خدمت برای هر خدمت موضوع پروانه که کمتر از کف تعرفه ارایهتعيين شده از سوی  تعرفه تعرفه تشویقي: -5-1
کننده خدمت تحت قالب طرح تشویقی و یا  ارایهسوی  ماه متوالی از (3سه) زمانمصوب قرار دارد و حداکثر به مدت 

 است.  ارایهتمدید آن قابل 

مورخ  252جلسه  3کننده خدمتی که مطابق با شرایط و ضوابط مصوبه شماره ارایه(: SMPاپراتور مسلط بر بازار) -6-1
 قرارداد باشد.توانایی تعيين قيمت، مقدار عرضه یا تقاضای کاال یا خدمات یا شرایط  کميسيون، دارای 10/11/1395

های ارتباطی از خدمات اساسی بر بستر شبکه به خدمت مکالمه صوتی، پيامک و داده که بعنوان حداقل خدمات پایه: -7-1
 . شود، اطالق میشودو اعالم میسوی سازمان شناسایی 

ن و جانبی به آن دسته از خدماتی که مزیت و قابليت جدیدی را تحت عنوان خدمت نوی( : VASخدمات ارزش افزوده) -8-1
 شود. کند، اطالق میبر بستر خدمات پایه، فراهم می

کننده خدمت برای هریک از ارایهبه حداکثر حجم مصرفی تعيين شده از سوی  آستانه استفاده مصرف منصفانه: -9-1
که برای مصارف بيش از آن اعمال سياست مطابق این مصوبه،  شودسرعتهای تعيين شده در این مصوبه گفته می

 کننده خدمت مجاز است.برای ارایه
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، هر ترافيک یمنظور از ترافيک داخل ،21/9/1395مورخ  248جلسه شماره  1: برابر مفاد مصوبه شماره ترافيک داخلي -10-1
 است. کشور داخلدر با ميزبانی 

بازارهای خرده فروشی سه گانه صوت ثابت، داده ثابت و همراه )اعم از داده و صوت( از  با توجه به رقابتی بودن هریک از -2ماده 
 کنندگان خدمات وجود دارد:توسط ارایهزیر  یکل مبتنی بر اصول این پس، امکان تنظيم جداول تعرفه خدمات

 بایدهای سيمی)اعم از سيم مسی و فيبر( کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری ارایه -1-2
 .کنند( تنظيم Connection based)صورت غير حجمیای خود را مبتنی بر سرعت و به جداول تعرفه

توانند )اعم از همراه و ثابت( میهای بی سيمسرعت مبتنی بر فناوریکنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پر ارایه  -2-2
 .کنند، تنظيم حجم ای خود را مبتنی بررفهجداول تع

                      منصفانه استفادهتوانند نسبت به اعمال سياست می الذکرفوقبازار  سهکنندگان خدمات در  ارایه  -3-2
(Fair Usage Policy) ) FUP کنند.( بر اساس شرایط رقابتی اقدام  

 کند.يات دقيق را به مشترکين اعالم ئمنصفانه جز استفادهدارنده پروانه موظف است در اعمال سياست : 1تبصره

سازمان  منصفانه اعالم جزئيات مربوطه، از سوی هریک از دارندگان پروانه به استفادهبرای اعمال سياست  :2تبصره 
 الزامی است.

دی ای مورد نظر خود )اعم از عاالذکر پس از تنظيم طرحهای تعرفهگانه فوقسهدر هریک از بازارهای  مسلط هایاپراتور -4-2
 باشند. میاخذ تایيدیه از سازمان های مصوب، ملزم به تعرفه و تشویقی( با توجه به کف و سقف

 ارایهتوانند نسبت به تنظيم و الذکر میگانه فوقسهدر هریک از بازارهای  (Non-SMPغير مسلط بر بازار ) هایاپراتور -5-2
، ليکن کنندهای مصوب اقدام تعرفه توجه به کف و سقفای مورد نظر خود )اعم از عادی و تشویقی( با طرحهای تعرفه

های خود به سازمان جزئيات طرح و نرخشامل ای های تعرفهطرح طرحهای خود ملزم به اعالن ارایههمزمان با  ،حداقل
کميسيون برای اپراتورهای  05/10/1395مورخ  249مصوبه جلسه شماره  7این بند جایگزین بند  باشند.می

Non_SMP شود.می 

کنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط و یا غير مسلط بر بازار ارایه( از سوی تمامی VAS)خدمات ارزش افزوده ارایهتعرفه  -6-2
 باشد.نيازمند اخذ تایيدیه از سازمان نمی

ان نهایی پيشينی از کاربر هایاخذ تایيدیهضمن  بایدکننده خدمت ارایههرگونه خدمت ارزش افزوده  ارایهدر  :1تبصره
 د.انجام دهبا صاحبان محتوا، کاربرد و سرویس  خودبر توافقات  مبتنیرا خدمت  ارایهخدمت، 

ای نباید منوط به باندل هيچگونه خدمت پایه ارایهکنندگان خدمت، ارایهخدمات ارزش افزوده از سوی  ارایهدر  :2تبصره
 شدن با خدمات ارزش افزوده شود.

های تعيين شده در این تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوب ارایهکننده خدمت نسبت به  ارایهدر صورتيکه  -7-2
 ارایهدرصورتيکه بنا به تشخيص سازمان، ، ه؛ عالوه بر اعمال مقررات مربوطکندمصوبات مرتبط، اقدام  مصوبه و دیگر

سال و در صورتيکه  (3سه) مذکور به مدت تعرفه ، ملزم به ارایهکننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد
 .خواهد بودسال  (1یک) به مدت ملزم به ارایه تعرفه مذکورمسلط قرار ندارد،  هایدر فهرست اپراتورارایه کننده خدمت 

 باشد.ای میهمچنين در صورت اعالم سازمان در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه

کننده ارایه ،مانزکننده خدمت، ضمن آنکه برابر نظر سا ارایهفه باالتر از سقف مصوب از سوی در صورت اعمال تعر -8-2
 باید بالفاصله با اعالم سازمان، نسبت به قطع طرح  ،اقدام کند ،نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف خدمت باید

 کند. اقدام نيز مذکور ای تعرفه



 
 ICTتدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش حاکم بر مقررات                  

 

 

 
 6از  3کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 21/08/1396مورخ  266 شماره جلسه مصوبه

های آن به خدمتی که تعرفه ارایهکننده خدمت موظف است تا برابر تشخيص و اعالم سازمان نسبت به توقف ارایه -9-2
 . کندبرهم زننده رقابت سالم در بازار، تشخيص داده شده است اقدام تعرفه  عنوان

 های باسيمدسترسي پرسرعت ثابت از طریق فناوریخدمت  تعرفه -ب

 براساس مفاد اصول (فيبر و سيم مسی)های با سيم دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوریکنندگان خدمت ارایهتمامی  -1
 .کننداقدام خدمت  ارایهتوانند نسبت به حاکم به شرح فوق و جدول زیر می

 

 (ADSL)تعرفه ارایه خدمات دسترسي پرسرعت ثابت

 )بيت برثانيه(نرخ بيت دانلود
 (ریال )هزارارایه خدمت تعرفه ماهانه *سقف

512K 125 

1K 200 

2K 250 

3K 350 

4K 400 

8K 500 

16K 800 

 (و فيبر VDSL)تعرفه ارایه خدمات دسترسي پرسرعت ثابت

20K 2000 

30K 2500 

50K 3000 

 سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعيين  ميشود. (%80هشتاد درصد) هریک از سطوح جدول فوق به ميزانكف تعرفه ماهانه  *
 

 (%5پنج درصد) زمان تضمين شود و در (%95نود و پنج درصد) های )سرعت( اعالم شده در این جدول باید براینرخ بيت -2
 کاهش یابد. (%50پنجاه درصد) تواند به ميزانزمان حداکثر می

توانند براساس شرایط رقابتی، نسبت به تعيين آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای هریک از کنندگان خدمت میارایه -3
 .کندردیفهای جدول فوق اقدام 

حجم  ارایههای تنظيمی خود نسبت به تفکيک و و تمامی طرح سطوح جدول کننده خدمت ملزم است تا درهمهارایه  -4
برابر آستانه استفاده  (2)ه آستانه استفاده منصفانه ترافيک داخل حداقل دوک کندالملل از داخل به نحوی اقدام ترافيک بين

 الملل باشد.منصفانه ترافيک بين

پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، دارنده پروانه می تواند نسبت به اعمال سياست استفاده منصفانه اقدام کند و  -5
های قبلی انجام رسانیاقدام نماید و یا آنکه براساس اطالع Kbps 128نسبت به کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت 

  شده به کاربر و اخذ تایيدیه های مربوطه از وی، نسبت به فروش حجم اضافه ترافيک بين الملل و داخلی اقدام کند.
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شود که ( ریال تعيين می20000)الملل، بيست هزار در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گيگابایت ترافيک بين تبصره:
کننده خدمت موظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافيک داخلی، به کميسيون، ارایه 251 جلسه شماره براساس مصوبه

 الملل اقدام کند.سقف تعرفه ترافيک بين (%50پنجاه درصد) ميزان

 شود.در هر ردیف تعيين می ( حداقل نرخ بيت دانلود8/1حداقل سرعت آپلود به ميزان یک هشتم ) -6

مورخ  237 شماره جلسه 1مصوبه شماره  15و  4، 3، 2و بندهای 1بند  3، 1و تبصره های  1با تصویب این مصوبه، جدول  -7
 شوند.لغو می ADSLخدمات دسترسی ثابت  ارایهبرای  22/03/1395

 

 : (Offnetای )تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بين شبکه -پ

       تعرفه مکالمات سقف )اعم از خطوط ترابردپذیر و غير ترابردپذیر( مشابه ای ثابت به ثابتمکالمات بين شبکهتعرفه سقف 
 شود.ریال تعيين می (330سيصدوسی)ی و به مبلغ ناستابين

 و باالتر 100MMMMتعرفه خدمت پهنای باند اینترنت برای سرعت   -ت

 با موضوع 17/12/1395ورخ م 254جلسه شماره  4، مصوبه شماره 1در جدول بند  "مگابيت بر ثانيه هر تعرفه ماهانه"بخش -1
مطابق جدول زیر مصوب  ،( کاهش%25درصد )بيست و پنج با لحاظ  "و باالتر 100MMMMپهنای باند اینترنت برای سرعت "

 و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است. گردید

 

 سطح
 ظرفيت

 (Mbps*1024معادل  Gbps)هر

 مگابيت هر ماهانه قيمت

 )ریال(ثانيه بر 

1 100 Mbps 1،305،000  

2 1 Gbps 1،125،000  

3 10 Gbps 937،500  

4 40 Gbps 843،750  

5 100 Gbps 750،000  

 

 و باالتر 100MMMM( برای سرعت Dedicatedتعرفه خدمت انتقال نقطه به نقطه اختصاصي ) -ث

 254جلسه شماره  5مصوبه شماره  1در جدول بند  "یک لينک اختصاصی نقطه به نقطه )ریال(ماهانه  قيمت"تعرفه بخش -1
و  100MMMMبرای سرعت ( Dedicated)خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی"با موضوع  کميسيون 17/12/1395مورخ 
مطابق صرفاً برای ارایه کنندگان خدمات مجاز دربخش ارتباطات ثابت، ( کاهش %25درصد ) بيست و پنجبا لحاظ  "باالتر

 جدول زیر مصوب گردید و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.
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 ظرفيت سطح
 

 )ریال(یک لينک اختصاصي نقطه به نقطهماهانه  قيمت

 شهری بين شهری بين استاني

1 100 Mbps 
48،750،000 24،375،000 15،538،500 

2 155 Mbps  یاSTM1 
76،500،000 38،250،000 24،384،375 

3 622 Mbps   یاSTM4 
229،500،000 114،750،000 73،153،125 

4 2.5 Gbps  یاSTM16  یاODU1 
688،500،000 344،250،000 219،459،375 

5 10 Gbps   یاSTM64  یاODU2 
2،065،500،000 1،032،750،000 658،378،125 

6 40 Gbps  یاSTM256  یاODU3 
6،196،500،000 3،098،250،000 1،975،134،375 

 

 و باالتر Mbps100تعرفه خدمت ابر انتقال برای سرعت  -ج

 17/12/1395مورخ  254جلسه شماره  6مصوبه شماره  1در جدول بند  ")ریال(هر مگابيت بر ثانيهماهانه  قيمت"تعرفه بخش -1
کاهش  (%25درصد ) بيست و پنجبا لحاظ   "و باالتر 100MMMMخدمات ابر انتقال برای سرعت "موضوع با مصوبه کميسيون 

 مطابق جدول زیر مصوب گردید.

 

 سطح
 ظرفيت

 (Mbps*1024 معادل Gbps هر)

 (ریال)ثانيه بر مگابيت هر ماهانه قيمت

 زیرساخت
  زیرساخت غير

 شهری بين
 شهری زیرساخت غير

1 100 Mbps 162،000 126،750 89،250 

2 1 Gbps 120،000 94،500 66،750 

3 10 Gbps 96،000 75،000 52،500 

4 40 Gbps 78،000 60،750 42،750 

5 100 Gbps 60،000 46،500 33،000 



 
 ICTتدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش حاکم بر مقررات                  
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مصوبه مذکور و دیگر مفاد شود کميسيون لغو می 254جلسه شماره  6مصوبه شماره  1بند  2از تاریخ  تصویب این مصوبه، تبصره  -2
 به قوت خود باقی است.

 تعرفه خدمت خاتمه مکالمات )اتصال متقابل( به شبکه های ثابت و همراه  -چ

در صورت عدم توافق بين طرفين، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت                       -1
(Fixed Termination Rateبه ميزان ) شود.ریال تعيين می( 150جاه)صدوپنیک 

                  ته به تلفن همراهدر صورت عدم توافق بين طرفين، تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یاف -2
(Mobile Termination Rateبه مبلغ ) (300سيصد) شود.ریال تعيين می 

 سایر مقررات:  -ح

 با کميسيون است. صرفاً تفسير مفاد این مصوبه -1

 که این مصوبه با مفاد سایر مصوبات مرتبط، در تناقض باشد، مفاد این مصوبه منشا اثر است.دیاردر مو -2

 تعيين گردید. 10/09/96تبصره به تصویب رسيد و تاریخ الزم االجرا شدن آن از  5ماده و  2بخش،  8این مصوبه در  -3
   

 


