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 بسمه تعالي

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

 25/12/1392مورخ  184شماره   جلسه 3شماره  مصوبه
  

شفافيت و ساده سازی و حذف منظور  ، به 25/12/1392مورخ  184کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره   
پالس محوری از تعرفه های تلفن ثابت، محاسبه کارکرد مشترکين بر مبنای دقایق استفاده، اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح 

ت های تلفن همراه، توسعه شبکه تلفن ثابت با تضمين درآمد عادله برای شبکه تلفن ثابت، برقراری عدالاستانها، یکنواخت سازی تعرفه
ای های تعرفهشهری و تعيين آبونمان به صورت پلکانی، فراهم کردن امکان تعریف بستهای با حذف منطقه های)زون های( بينتعرفه

ای علمی، پيشنهاد سازمان در خصوص تعرفه مکالمه تلفن ثابت و تلفن گذاری نظام تعرفهپذیری بهتر و پایهمختلف توسط اپراتور، نظارت
 و آن را به شرح زیر تصویب کرد:   همراه را بررسی

شرکت مخابرات ایران مجاز است در کليه مکالمات تلفن ثابت، اعم از دهی شبکه تلفن ثابت، به منظور جلوگيری از زیان -1
هایی که طرح یکسان سازی کد در سطح استان ، برای استانثابت به ثابت شهری، ثابت به ثابت بين شهری، ثابت به همراه

 03/51سازی کد در سطح هر استان، نرخ تا زمان اجرا شدن طرح یکسان 1/12/1390در دوره زمانی  اجرا نشده است،در آن 
 برای هر پالس اعمال کند. را ریال 

کاهش درآمد ناشی از اجرای  اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح هر استان و جبرانمنظور جبران هزینه های به  :1تبصره
مندرج در این بند، برای استان هایی که طرح یکسان سازی  در کليه مکالمات تلفن ثابتتواند ایران می شرکت مخابرات، آن

ریال را برای هر پالس،  71/58نرخ  29/12/1392 تا 1/12/90در دوره زمانی  کد در سطح استان در آن اجرا شده است،
 ند.صرفا از تاریخ اجرای طرح یکسان سازی کد در هر استان، اعمال ک

شرکت مخابرات ایران می تواند تعرفه های مندرج در این ماده را در دوره زمانی تعيين شده، برای کليه ساعات شبانه  :2تبصره
 روز برای محاسبه کارکرد همه مشترکين اعمال کند.

استان را در کليه سازی کد در سطح هر ، طرح یکسان1393شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر تا پایان شهریورماه سال  -2
  های باقيمانده اجرا کند.استان

 شود:به ازای هر دقيقه مکالمه به شرح جدول زیر تعيين می 1393سقف تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای سال  -3

  

 سقف تعرفه )ریال( عنوان

 30 هر دقيقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استاني

 330 استانيهر دقيقه مکالمه ثابت به ثابت بين

 625 هر دقيقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شركت ارتباطات سيار

 625 هر دقيقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه
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، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولين دوره اعمال تعرفه های مندرج دراین بند :1تبصره
 شود.پس از اجرای طرح مذکور انجام میصورتحساب 

ابت بين استانی و ثابت به تلفن محاسبه کارکرد مشترکين برای مکالمات تلفن ثابت اعم از ثابت به ثابت داخل استانی، ثابت به ث :2تبصره 
 شود.همراه بر اساس ثانيه انجام می

ای تلفن همراه را حداکثر ده به مقصد تلفن همراه هریک از اپراتورهتواند تعرفه مکالمات تلفن ثابت اپراتور تلفن ثابت می :3تبصره 

ازمان و برقراری شرایط س%(، منوط به تایيد 10%( کمتر از سقف تعيين شده در جدول فوق قرار دهد. کاهش بيش از ده درصد)10درصد)
 باشد.یکسان برای همه اپراتورها می

کليه اپراتورهای ارائه کننده خدمات تلفن ثابت، ميتوانند تعرفه های مندرج در این ماده را، برای کليه ساعات شبانه روز  :4تبصره
 برای محاسبه کارکرد مشترکين اعمال کنند

 شود:به شرح جدول زیر تعيين می 1393آبونمان ماهيانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال  -4

  

 تهران، اصفهان،شهرهای  

مشهد، تبریز، كرج، 

 اهواز، شيراز

 شهرهای سایر

 مراكز استان

بخش ها و  سایر شهرها

 روستاها

 1000 2100 3000 3600 آبونمان  ماهيانه ثابت )ریال(

آبونمان متغير بر 

اساس مبلغ كاركرد 

ماهيانه خط تلفن 

 ثابت )ریال(

 0 1900 2000 2400 ریال 10،000كاركرد تا 

 100،000تا   10،000كاركرد بيشتر از 

 ریال

5400 5000 3900 0 

 0 4900 7000 8400 ریال 100،000كاركرد بيشتر  از 

 

اعمال آبونمان  تعيين شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولين دوره  :1تبصره
 شود.صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می

 آبونمان قابل دریافت از مشترکين تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغير می باشد. :2تبصره

شود. ریال تعيين می 599ریال و سقف آن  499های دائمی کارتای تلفن همراه برای سيمتعرفه پایه یک دقيقه مکالمه درون شبکه -5

 ریال تعيين ميشود. 899های اعتباری کارتسيم ای تلفن همراه برایسقف تعرفه یک دقيقه مکالمه درون شبکه

 اجرای تعرفه یکنواخت درون شبکه حداکثر یک ماه پس از تاریخ ابالغ می باشد. تبصره:

ریال  625های دائمی کارتای از تلفن همراه به مقصد شبکه تلفن ثابت/ همراه برای سيمشبکهسقف تعرفه یک دقيقه مکالمه بين -6

 شود. ریال تعيين می 937اعتباری  هایکارتو برای سيم

 پالس( حذف و اعمال آن در صورتحساب مشترکين غيرمجاز است. 100با اجرای این مصوبه، مبلغ حداقل کارکرد )معادل  -7

این مصوبه، تعرفه کليه مکالمات اعم از تلفن ثابت و همراه که بر مبنای پالس تعيين  4و  3با اعمال تعرفه های مندرج در بندهای  -8
 ده بود، قابل اعمال برای محاسبه صورتحساب کارکرد مشترکين نمی باشد.ش

به  31/6/1393شرکت مخابرات ایران مکلف است برنامه سرمایه گذاری و توسعه کمی و کيفی شبکه موضوع پروانه را تا تاریخ  -9
 کميسيون ارایه و حسب تصميم کميسيون اقدامات الزم در این خصوص را بعمل آورد.
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موافقتنامه پروانه  11.2.1مان موظف است مبلغ تسهيم درآمد خدمات تلفن ثابت را با توجه به این مصوبه و تبصره ذیل بند ساز -10
 شرکت مخابرات ایران محاسبه، اصالح  و برای اجرا به شرکت مخابرات ایران ابالغ کند و نتيجه را نيز به کميسيون گزارش دهد.


