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 3از  1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه  30/10/1397مورخ  286 شماره جلسه 3صوبه شماره م

 بسمه تعالي
 

 30/10/1397مورخ  286جلسه شماره  3مصوبه شماره 

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
را بکه  شرایط و تعرفه اجاره و نگهداری تار )فیبر( تاریکک   30/10/1397مورخ  286کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 

 :کردتصویب  زیرشرح 

 تعاریف و مفاهيم كلی -1ماده 

 ؛کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات -1-1

 ؛سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  -1-2

ایجکاد  مجکاز بکه    ،پروانکه در چکارچو   سازمان ککه   از اطالعات فناوری و ارتباطی خدمات ارایه هایپروانهدارندگان : متقاضی  -1-3
 ؛تار تاریک را دارندبرداری از  بهرهاجازه  ،هایی که بر اساس قانون هستند و دستگاه شبکه

که مجکاز   سازمان از اطالعات فناوری و ارتباطی خدمات ارایه پروانه دارندگان و زیرساخت ارتباطات شرکت کننده خدمت: ارایه  -1-4
ساله ششکم توسکعه اقتصکادی،     قانون برنامه پنج 67ماده  « »بند چارچو  در که یی هاو سایر دستگاههستند شبکه  ایجادبه 

 ؛اند کردهاخذ  تار تاریکارایه مجوز  ،کمیسیون 5/11/1396مورخ  271جلسه  4مصوبه شماره  و اجتماعی و فرهنگی کشور

 60و اتکیلن(   )با لوله پلکی  های سنگی متری زمین یسانت 90متری زمین معمولی،  یسانت 150که در عمق تار خاکی  تاریک: تار  -1-5
 .شده استبه هیچ تجهیز فعالی متصل نآن  طرفدو  دفن شده و (با لوله و بتن)سخت  یلیخ یها ینمز متری یسانت

 خدمتكننده  ارایه الزامات -2ماده 
 ؛شودمی ارایه متقاضی به است، رسیده سازمان تایید به قبل از آن نمونه که قراردادی اساس بر صرفاً تاریکتار  -2-1

 ؛به تایید سازمان برسدباید پیش از ارایه خدمت نامه سطح خدمت  و چارچو  توافق تار تاریکپارامترهای کیفیت  -2-2

قابکل  مالکیکت تکار تاریکک    در چکارچو  قکرارداد اجکاره،    عنکوان   به هیچو  بودهکننده خدمت  تاریک متعلق به ارایهتار مالکیت  -2-3
 نیست؛واگذاری 

 ؛به اطالع سازمان برسدساعت  24حداکثر ظرف مدت تار تاریک باید  اجارههرگونه  -2-4

جملکه   مکن  با رعایت قوانین و مقکررات مربکو   و  های مجاور قابل اتصال به استان، غیردر محدوده استانصرفاً تاریک تار ه یارا -2-5
 ؛استمجاز  شورای عالی امنیت ملی 516 شماره مصوبهتعریف شبکه مادر مخابراتی مصرح در 

 .اجاره دهدتاریک تار به صورت تواند  می% ظرفیت خود را 50شرکت ارتباطات زیرساخت در هر مسیر حداکثر  -2-6

 

 الزامات متقاضی  -3ماده 
 چارچو  قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت متقاضی مجاز است؛ در صرفاًتاریک تار برداری از  بهره -3-1

 مجاز است؛ دارای پروانه صرفاً توسط متقاضی)اعم از اختصاصی و یا اشتراکی(  انواع خدمات انتقالارایه  -3-2

 توسط متقاضی ممنوع است. ،غیر به تاریککننده خدمت به صورت  دریافت شده از ارایهتار  واگذاریهرگونه اجاره یا  -3-3
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 :شود تعیین می 1شماره به شرح جدول در سه سطح تار تاریک  مسیر ماهیانه هرو نگهداری تعرفه اجاره سقف  -4ماده 
 1 شماره جدول  

 سطح

 تعرفه

تاریک  تارهر طول 

 در هر مسير

تار تاریک  تعرفه هر مترسقف 

 ریال -روز( 30) در ماه
 توضيحات

1 
 تا 1از 
 کیلومتر 20

 1با تعرفه سطح  مابقیل و ریا 2.000.000، کیلومتر 1تا  000,2

2 
 تا 20از 
 کیلومتر 40

 2و مابقی با تعرفه سطح  1کیلومتر با تعرفه سطح  20تا 250,1

 000,1 کیلومتر 40بیش از  3
بکا   کیلکومتر  40تکا   20از  ،1کیلومتر با تعرفه سکطح   20تا  10

 3و مابقی با تعرفه سطح  2تعرفه سطح 

 ؛شود تعیین میریال  2.000.000یک کیلومتر  ازی کمتر تار تاریک برای تقاضاو نگهداری هر اجاره ماهیانه  :1تبصره 

 ؛و به ازای هر مسیر مورد تقاضا مشخص خواهد شد 1بازتا  سنج نوری طول بین مبدأ و مقصد بر اساس تست :2تبصره 

 تکار تاریکک دفنکی خکار  از    و سقف تعرفه  1های جدول شماره  درصد تعرفه 30 و غیر دفنی هوایی تار تاریکتعرفه سقف  :3تبصره 
 ؛شود تعیین میهای آن جدول  درصد تعرفه 50، 5-1شمول تعریف موضوع بند 

و چنانچه متقاضی صکرفاً درخواسکت خکدمت نگهکداری داشکته       بودهبا احتسا  هزینه نگهداری  1شماره های جدول تعرفه :4تبصره 
برای هر متکر کابکل )معکادل تعرفکه     ریال  3000ریال و در هر مسیر حداکثر  150تاریک تار متر هر هداری باشد، تعرفه نگ

 .خواهد بود( تاریک تار 20نگهداری 

 کیلومتر باشکد،  هزار بیش از نده خدمتکن یک ارایه از دارنده پروانه یک متقاضی توسطشده  اجاره چنانچه مجموع تار تاریک -5ماده 

 .خواهد شد اعمالکمتر  درصد 20، 1سطح جدول شماره  هرتعرفه 

بالمکان    2اجاره بلنکد مکدت  قرارداد  در قالب ، اجاره تار تاریک1های جدول شماره  توافق طرفین و با رعایت تعرفهدر صورت  -6 ماده

 است.

 20با لحاظ ککاهش   4های ماده  برابر تعرفه 36ه تار تاریک در قالب اجاره بلند مدت رسقف هزینه اولیه برای پانزده سال اجا  تبصره:

 درصد هزینه اولیه مذکور است. 3شود و هزینه ساالنه برابر  میتعیین  5درصدی موضوع ماده 

 :شود  تعیین می 2به شرح جدول شماره  تار تاریکاتصال  سقف تعرفه -7 ماده
 2 شماره جدول

 مالحظات (ریال) تعرفه اتصالنوع 

به ازای هر تار ابتدا و انتهای مسیر اتصال به هر مفصل 

 تاریک
25.000.000 

زمان انعقاد قرارداد اخذ  بار و در فقط یک

 .شود می

 5.000.000 (3)اتصال هر تار تاریک به ازای هر مرکزاتصال به ازای هر انشعا  
بار و در زمان انعقاد قرارداد اخذ  فقط یک

 .شود می
 

                                                             
1 OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) 
2 IRU (Indefeasible Right of Use) 

 شود.سازی می پیاده تار تاریکیا محلی که  OCDFمرکز: محل نصب  3
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شکود و متقاضکی مجکاز بکه دسترسکی و      کننده خدمت انجام می عملیات اتصال به نقا  دسترسی متقاضی صرفاً توسط ارایه -8ماده 

 .نیستانجام عملیات اجرایی در طول مسیر و در نقا  دسترسی 

تعیکین   3 بکه شکرح جکدول شکماره    در هر مسکیر   تار تاریکهر  در ماه برای ساعت 4بیش از  SLAدر قالب جریمه قطعی  -9ماده 

 شود. دهنده خدمت محاسبه می سامانه ارایه، زمان شروع قطعی از زمان ثبت اعالم قطعی توسط متقاضی در شود می

 3جدول شماره 

هر تار  )اعم از پيوسته یا نا پيوسته( مجموع ميزان قطعی

 در یک ماهدر هر مسير تاریک 
 مبلغ جریمه

 روز مسیر قط  شده 3 معادل تعرفه ساعت 12ساعت تا  4از 

 مسیر قط  شده روز 7 معادل تعرفه ساعت 24ساعت تا  12از 

 مسیر قط  شده روز 10معادل تعرفه  روز( 3تا  1ساعت ) 72ساعت تا  24از 

 مسیر قط  شدهروز  15معادل تعرفه  روز( 7تا  3ساعت ) 168ساعت تا  72از 

 ماه مسیر قط  شده یکمعادل تعرفه  روز( 7بیش از ساعت ) 168از بیش 

 ارایه خدمت الزامی است.های پیوست امنیتی پیش از  تامین مالحظات و نیازمندی –10ماده  

 تفسیر مفاد این مصوبه صرفا با کمیسیون است. –11ماده  


