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لـزوم رفـع موانـع محـدود کننـده سـطح       به  توجهبا  10/11/1395 مورخ 252 شماره جلسه در ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون   
 191جلسـه شـماره    1مصـوبه شـماره    8و پیرو بنـد   کشور و افزایش رضایت مندي مشتریان ارتباطات و فناوري اطالعاترقابت در بازار 

کشـور را  در )Significant Market Power( بـازار  مسـلط  قـدرت  بر حاکم ، پیشنهاد سازمان در خصوص مقررات29/3/1393مورخ 
  .بررسی و به شرح ذیل تصویب کرد

  کشوردر) Significant Market Power(قدرت مسلط بازار  حاکم بر مقررات

 تعاریف -1

  :اصطالحات و عبارات بکار برده شده، هریک داراي معانی زیر است

 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات: کمیسیون - 1- 1
 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: سازمان - 2- 1
یـا ارایـه    شخص حقوقی که در چارچوب ضوابط و مقررات جاري کشور داراي صالحیت راه اندازي شبکه و: ارایه دهنده خدمات - 3- 1

  .خدمات ارتباطی و فناوري اطالعات در کشور است
رضـه یـا   توانایی تعیین قیمت، مقدار ع که مطابق با شرایط و ضوابط این مصوبه داراي یارایه دهنده خدمات :(SMP)قدرت مسلط - 4- 1

 . باشد کاال یا خدمات یا شرایط قرارداد تقاضاي
شود که در آن خریداران و فروشـندگان، کاالهـا و خـدمات مشـابه یـا جانشـین         به فضایی جغرافیایی یا مجازي اطالق می: بازار -5- 1

  .کنند  نزدیک را مبادله می
-که با دارابودن ویژگـی  و فناوري اطالعات ارتباطیبازارهاي ارایه خدمات آن دسته از ): Relevant Markets(بازارهاي مرتبط - 6- 1

 و مقرراتامکان اخالل در بازار یادشده وجود داشته باشد هایی از قبیل انحصار طبیعی یا قانونی برخی از ارایه دهندگان خدمات، 
 .دشوت داراي قدرت مسلط اعمال می ادر این بازارها بر ارایه دهندگان خدم ،قدرت مسلط حاکم بر

ت، مجـاز بـه اسـتفاده از شـبکه و یـا خـدمات       ابه موجب قرارداد با ارایه دهنـده خـدم   که حقوقی یا حقیقی هر شخص :مشترك - 7- 1
 .است و فناوري اطالعات ارتباطی

توسط ارایه دهنـده   کاناطالع رسانی، ارایه و انتشار اطالعات مربوط به خدمات قابل ارایه به مشتر :در ارایه خدمات اصل شفافیت - 8- 1
 .مقدور باشدبه نحوي که دسترسی و درك آن براي عموم مشترکین  ت، بدون تبعیض و خدما

ت اواگذاري بخشی از ظرفیت شبکه و یا خدمات یک ارایه دهنده خدمت بـه سـایر ارایـه دهنـدگان خـدم      :عمده فروشی ظرفیت - 9- 1
ت و یـا مقرراتـی کـه بـه     ادهنـده خـدم   بر اساس قرارداد عمده فروشی مطابق با ضوابط پروانه ارایه) غیر از نمایندگان فروش(

 .تصویب کمیسیون رسیده یا خواهد رسید
امکاناتی است در اختیار قدرت مسلط که استفاده و بهره برداري از آنها در بازارهاي عمده فروشی براي سـایر ارایـه    :امکانات پایه -10- 1

 .مصادیق امکانات پایه توسط کمیسیون تعیین می شود. دهندگان خدمات الزم است
سیم کـه مشـترك را بـه اولـین نقطـه دسترسـی       انواع خطوط ارتباطی و تجهیزات مرتبط آن اعم از سیمی و بی :شبکه دسترسی - 11- 1

 . کندیم متصلت اشبکه ارایه دهنده خدم
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هـاي  آمیـز و بـا جنبـه   الگو و چارچوب مرجع اولیه شفاف، غیر تبعـیض  ):Reference Interconnection Offer(الگوي مرجع  - 12- 1
هاي مختلف از جمله اتصال متقابل بین قدرت مسـلط و دیگـر ارایـه    فروشی در زمینهعادالنه براي تدوین قرارداد عمدهرقابت 

  .  دهندگان خدمات
ت، به دلیـل نزولـی بـودن هزینـه متوسـط ارایـه       ادر آن یک ارایه دهنده خدم در بازارهاي مرتبط که وضعیتی :انحصار طبیعی -13- 1

با آن قیمـت قـادر بـه ورود یـا ادامـه       تاارایه دهندگان خدما به قیمتی عرضه کند که دیگر ر خود تاخدم قادر است خدمات 
 . یستندفعالیت در بازار ن

ت  ابه موجب قانون، فعالیت خاصی در انحصار یک یا چنـد ارایـه دهنـده خـدم     در بازارهاي مرتبط که وضعیتی :انحصار قانونی - 14- 1
 .قرار گرفته باشد

 خـدمات  دهنـدگان  ارایـه  از یـک  هـر  توسط مرتبط بازار هر در )Unit of Sale(شده فروخته محصول واحد تعداد :سهم بازار -15- 1
 .مزبور بازار در رسیده فروش به محصول کل تعداد بر تقسیم

 آنهان بازارهاي مرتبط و قدرت مسلط درتعیی -2

مصـادیق  . شـود شده است، اعمال میصرفاً در بازارهاي مرتبط که در آنها قدرت مسلط  تعیین  قدرت مسلط حاکم بر مقررات -2-1
کمیسـیون در  . ایـن مصـوبه تعیـین گردیـده اسـت      1بازارهاي مرتبط و واحد محصول در آنها در حال حاضر در پیوست شماره 

 .نمایدصورت لزوم در  مصادیق بازارهاي مرتبط بازنگري می
   .باشدت مصوبه حاضر میاقدرت مسلط تعیین شده در هر یک از بازارهاي مرتبط، موظف به رعایت مقرر  -2-2
سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این مصوبه بر مبناي اطالعات سال قبل، قدرت مسـلط در هـر    - 2-3

این فهرست باید حداکثر ظـرف مـدت سـه مـاه از ابتـداي هـر سـال شمسـی         . یک از بازارهاي مرتبط را تعیین و اعالم نماید
 .  بروزرسانی شود

 یعمـده فروشـ   یـا شـبکه   یعمـده فروشـ   ياز بازارهـا  کیهر  در تاخدم دهنده هیارا کیاگر  سازمان یبررس اساس بر  -2-4
 يبازارهـا  در. شـود یمـ  محسـوب مسـلط   قدرتداشته باشد،  اریرا در اخت %)25(درصد بیست و پنج يخدمات سهم بازار باال

 مسـلط  قـدرت داشـته باشـد    اریرا در اخت %)50(درصد پنجاه يسهم بازار باال که یتاخدم دهنده هیارا خدمات، یفروش خرده
مسـلط    قدرت یصورت در ، %)50(درصد پنجاه تا%) 25(درصد بیست و پنج از بازار سهم بودن دارا صورت درو  شده محسوب
 : باشد لیذ طیشرااز  یکی يحداقل دارا  که شودیم محسوب

n  داراي انحصار طبیعی یا قانونی در بازار عمده فروشی مرتبط با بازار خرده فروشی باشد. 
n  ت محدود شده باشد بـه نحـوي کـه سـهم بـازار      ات در آن بازار به حداکثر سه ارایه دهنده خدماتعداد ارایه دهندگان خدم

 . باشد %)20(درصد بیست یکی از آنها نیز کمتر از
 الزامات عمومی حاکم بر ارایه خدمات توسط قدرت مسلط  - 3

  الزامات حاکم بر تمامی بازارهاي مرتبط  -الف

. نمایـد  رعایـت  کنـد مـی  عرضـه  در بازارهاي مرتبط مشترکین به که خدماتی تمامی در را شفافیت باید اصل مسلط قدرت -1- 3
  :است ذیل موارد ،به محدود نه وشامل  اصل این رعایت مصادیق

کیفیت، شـرایط اسـتفاده، مـوارد تشـویقی و ماننـد      (خدمات عرضه شده  و غیر قیمتی) تعرفه(انتشار اطالعات قیمتی  .3-1-1
 .مقدور باشد سترسی و درك آن براي عموم مشترکینبه نحوي که د)  آنها

 .هاي خدمات ارایه شده و آزادي مشترك در انتخاب آنهاانتشار اطالعات کافی در مورد بسته .3-1-2
 .در خصوص هرگونه تغییر در شرایط دریافت خدمات پس از انعقاد قرارداد ن مشترکینمطلع ساخت .3-1-3
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ارایه اطالعات مربوط به قراردادهاي فی مابین با هر یک از ارایـه دهنـدگان خـدمت در زمینـه عمـده فروشـی ، در        .3-1-4
رداد مشـابه بـا وي را   ت که مطابق با ضوابط و مقررات، امکان انعقاد قرااصورت درخواست سایر ارایه دهندگان خدم

 .باشندرا میدا
انتشار پروانه و سایر ضوابط ارایه خدمات که از سوي سازمان یا سایر مراجع قانونی به دارنده پروانه ابالغ شده اسـت   .3-1-5

 .مگر در مواردي که به تشخیص سازمان یا مرجع قانونی ذیربط مفاد آن محرمانه و یا غیر قابل انتشار است
مشـابه بـا موضـوع     که خـدمات  تاارایه دهندگان خدم سایردر  یممستق یرو غ یمصورت مستق به طقدرت مسل سهامداري - 2- 3

 . است قدرت مسلط ارایه می نمایند در بازارهاي مرتبط ممنوع پروانه
در صورت وجود مواردي از سهامداري در ارایه دهندگان خدمات مشابه پیش از ابالغ این مصـوبه، سـازمان موظـف اسـت      :تبصره

نموده و قدرت مسلط نیز ملزم اسـت طبـق برنامـه زمـانی      اعالم مصوبه اینحداکثر سه ماه از زمان ابالغ  ظرفرا  مراتب
 .واگذار نماید را مورد تأیید سازمان سهام خود

 خـدمات در ارایه دهندگان  توانندیسهامدار باشند نم مسلط قدرتدر  %)5(درصد پنج از یشکه ب یو حقوق یقیحق اشخاص - 3- 3
 . هستند، سهام داشته باشند آنسهامدار  یماًکه مستق ییهاشرکت موضوع پروانه قدرت مسلط یا مشابه

 شـبکه  تجهیـزات  و امکانـات  واگذاري در زمینه انحصاري قرارداد انعقاد حق مرتبط، بازارهاي از یک هیچ در مسلط قدرت - 4- 3
ت اارایه دهنده خـدم  حداقل یک با قرارداد هرگونه انعقاد صورت در و ندارد و فناوري اطالعات را ارتباطی خدمات ارایه ویا

یـد  با مشـابه،  قرارداد انعقاد بر مبنی دیگر مشترکین ارایه دهندگان خدمات یا از هریک تقاضاي صورت یا یک مشترك، در
 .نماید منعقد نیز آنان با را مزبور قرارداد

در موارد خاص که محدودیت طبیعی یا فنی براي دسترسی و استفاده از امکانات وجـود دارد، مقـررات مصـوب کمیسـیون      :تبصره
  .مالك عمل خواهد بود

و سـایر شـروط    خـدمات ، توافقنامـه سـطح   گذاري محصوالت، اطالعات، قیمت به خدمات،  یدر دسترس یدمسلط نبا قدرت -5- 3
 . قائل شود یضتبع مشترکین یانمربوط م

  الزامات حاکم بر بازارهاي عمده فروشی -ب
ابالغ ایـن مصـوبه مطـابق بـا الزامـات       از ماه سه مدت ظرف عمده فروشی، باید حداکثر مرتبط بازارهاي در قدرت مسلط -6- 3

سازمان ظرف مدت حـداکثر  . نماید ارایه سازمان تهیه و به مرجع را براي هر خدمت، تعیین شده در این مصوبه پیش نویس الگوي
 .را ابالغ خواهد کردیک ماه نسبت به جمع بندي و تنظیم الگوي مرجع نهایی براي هر خدمت اقدام و آن

 234 شـماره  جلسـه  1مصوبه شـماره   (Reference Interconnection Offer)در مورد الگوي مرجع اتصال متقابل  :تبصره
  . و اصالحات بعدي آن مالك عمل خواهد بودکمیسیون 

شیوه قیمت گذاري این خدمات توسـط کمیسـیون   . تعرفه خدمات عمده فروشی قدرت مسلط، باید به تایید کمیسیون برسد - 7- 3
قدرت مسلط و سایر ارایه دهندگان خدمات طرف قرارداد بـا او،   . خواهد بود )Cost Plus(بر مبناي قیمت تمام شده با سود متعارف

 . موظف به رعایت دقیق تعرفه مصوب کمیسیون هستند
 : پیش نویس الگوي مرجع که به سازمان ارایه می گردد، باید در برگیرنده مفاد ذیل باشد - 8- 3

که قدرت مسلط متعهـد اسـت در طـول مـدت     ) اعم از تعداد پورت، پهناي باند و مانند آن(امکانات و ظرفیت شبکه  .3-8-1
ت براي خریـد  امتقابل ارایه دهنده خدم اتتیار ارایه دهنده خدمت قرار دهد و تعهداعتبار قرارداد عمده فروشی در اخ

 . آن
 .سازوکار درخواست ظرفیت و اتصال به شبکه قدرت مسلط و تعهدات طرفین در این فرایند .3-8-2
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شـامل سـطوح ارایـه خـدمت، نحـوه انـدازه گیـري و         (Service Level Agreement)توافقنامه سطح خدمات .3-8-3
 . هاي اجرایی آنها، نحوه جبران خسارت و ضمانتسنجش تخطی از آن

 . ايتعرفه مصوب کمیسیون، نحوه صدور صورتحساب و تسویه حساب دوره .3-8-4
اي داد، وقفـه طرفین به نحوي که تفاوت استانداردها ویا تغییر در فناوري در مـدت قـرار   فنی استانداردهاي سازگاري .3-8-5

 .در ارایه خدمات به مشترکین ایجاد ننماید
  .اختالفات حل نحوه .3-8-6
 .شرایط خاتمه قرارداد یا همکاري .3-8-7

که قدرت مسلط صرفاً با اجـازه کتبـی سـازمان     شوددر قرارداد فی مابین قدرت مسلط با ارایه دهندگان خدمات باید تاکید  - 9- 3
 .واگذار شده به ارایه دهندگان خدمات طرف قرارداد، اقدام کندتواند نسبت به قطع خدمات و یا کاهش امکانات می

هش امکانـات واگـذار شـده اعـالم نظـر         یـا کـا  ه اعالم نظر در مورد قطع خدمات و سازمان ظرف مدت یک هفته نسبت ب :تبصره
 . کندمی

ارایـه  سـازد تـا تمـامی     کمیسیون، تمهیداتی را فراهم اترعایت قوانین و مقررات کشور و مصوب قدرت مسلط باید ضمن -10- 3
 .  را داشته باشند مرجع دریافت خدمات عمده فروشی بر اساس الگوي امکان دهندگان خدمات،

 و مقـررات  چـارچوب  ارایـه دهنـدگان خـدمات را در    سایر براي نیاز پایه موجود مورد امکانات است قدرت مسلط موظف - 11- 3
 عمـده  خـدمات  در پایـه  امکانـات  مصـادیق  بدانـد  الزم کـه  زمان هر در کمیسیون. کند کمسیون ارایه مصوب هايتعرفه
 .خواهد داد قرار بازنگري مورد را فروشی

تواند در هر یک از بازارهاي مرتبط براي تعریف امکانات پایه، سازوکار درخواست و تامین آن و تعامالت بـین  سازمان می - 12- 3
 . یه دستورالعمل اجرایی و ابالغ آن اقدام نمایدقدرت مسلط با دیگر ارایه دهندگان خدمات در این خصوص، نسبت به ته

 از تمـایزي  هیچگونه که فراهم کند نحوي را به خود فروشی عمده خدمات و شبکه دسترسی به امکان باید قدرت مسلط -13- 3
   قـرار  دیگـر ارایـه دهنـدگان خـدمات     اختیـار  در آنچه و نماید می ارایه خود مشترکین به آنچه میان خدمات کیفیت لحاظ
 . نشود قائل دهدمی

ارایه دهنده خدمتی که به صورت همزمان در دو بازار عمده فروشی و خرده فروشی مـرتبط بـا یکـدیگر، قـدرت مسـلط       - 14- 3
را بـه   یو خـرده فروشـ   یعمده فروشـ  یمال يهاحساب، مصوبه نیپس از ا یسال مال نیاز اولاست  موظفشناخته شود، 

هاي حسابرسی شده توسط صورتحسابمحاسبه نموده و آن را در مربوط  یو خرده فروش یدر دو بازار عمده فروش کیتفک
 (Accounting Separation) یمـال  يهـا حساب يدر صورت عدم انجام جداساز. دینما هیارا کیبه تفک مراجع قانونی

 ات و ضـوابط مقـرر  ، 5هاي مـذکور در مـاده   عالوه بر اعمال محدودیتدو بازار در مهلت مقرر، سازمان مجاز است  نیدر ا
 . پیشنهاد نماید کمیسیون براي تصویب بهساختاري را   جداسازي

  الزامات حاکم بر بازارهاي خرده فروشی -ج 
 اسـاس  بـر  یفروشـ  خـرده  يبازارهـا  در مسلط قدرت يبرا یفعل خدمات مصوب تعرفه رییتغ ای دیجد خدمات تعرفه - 15- 3

 . شد خواهد تعیین ونیسیکم بیتصو و سازمان به )یهیتوج لیدال و مستندات همراه به( مسلط قدرت یکتب شنهادیپ
و  یبه صورت همزمان در دو بازار عمده فروشـ  که یخدمت دهندگان هیارا يبرا یفروش خرده خدمات تعرفه شنهادیپ - 16- 3

 یفروشـ  عمـده  خـدمات  مرجـع  يالگو بیاز تصو شید، پنقدرت مسلط شناخته شو گر،یکدیبا  متناظر یخرده فروش
 .باشدینم ریپذ امکان آن، رینظ
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 و بسـته  نـوع  ،یقیتشـو  يهـا  بسته ای یخدمات يهابسته انواع هیارا یعموم اعالم از شیپ است موظف مسلط قدرت - 17- 3
 را خـود  نظـر  و یبررس را مراتب هفته دو حداکثر مدت ظرف سازمان. برساند سازمانتایید  به را آن يشنهادیپ تعرفه
 .بود خواهد دییتا منزله به مقرر موعد در سازمان نظر هیارا عدم. دینمایم اعالم او به کتباً

 اخالل در رقابت - 4

سازد، از جمله مصادیق از قدرت و موقعیت او را در بازار فراهم  استفاده سوء امکان توسط قدرت مسلط که اقدام یا فعالیت گونه هر  
قـانون    44قـانون اجـراي سیاسـتهاي کلـی اصـل       46و  45مـذکور در مـواد   سوء استفاده از وضعیت اقتصادي مسلط و اخالل در رقابت 

 گـذاري  ، قیمـت )ارایـه خـدمات  ( معاملـه  شـرایط  در تبعـیض  آمیـز،  تبعیض گذاري ، قیمت)ارایه خدمات(شامل استنکاف از معامله  اساسی،
 داخلـی  امور در مداخله ،)بدون توافقنامه سطح خدمات(غیراستاندارد  خدمات اجباري، عرضه خرید یا کننده، فروش گمراه اظهارات  تهاجمی،

 و هـا  فعالیـت  چنـین  مصـادیق احتمـالی   سازمان موظف است با نظارت موثر بـر بـازار،  . است رقیب، ممنوع شرکت یا بنگاه معامالت یا و
 . اقداماتی را شناسایی و اقدامات الزم را براي پیشگیري و ممانعت از وقوع آنها به عمل آورد

 تخلفات و اعمال جرایم نحوه برخوردبا  - 5

 بـراي وي  در هریـک از مـوارد ذیـل    بـا تخلـف،  متناسـب   توانـد مـی  سازمان در صورت تخلف قدرت مسلط از مصوبه حاضر، - 1- 5
 :محدودیت اعمال نماید

 . جدید) Numbering(ي گذارشماره يهاتیظرفواگذاري  .5-1-1
 ؛)در موارد تخلف در بازارهاي عمده فروشی نظیر آن( فروشی خرده بازار جدید در  كجذب مشتر .5-1-2
 ارایه خدمات جدید خرده فروشی؛ .5-1-3
 .رادیویی جدید یا اصالحات مربوط به آنمنابع  ياعطا .5-1-4

 یاز طـرق مقتضـ   ی سـازمان عموم یاطالع رسان. رسدمیسازمان به اطالع عموم  پرتال یقاز طر ،قدرت مسلط تخلفات محرز - 2- 5
 . بالمانع است یگرد

تخلفـات   ینا یکهبه طور ،حضور دارد) فرابورس یابورس ( یهکه در بازار سرمای ت تخلف از مقررات توسط قدرت مسلطصور در -3- 5
جبـران   یـا  یناز مشـترک  یـافتی لزوم اسـترداد وجـوه در   ي،نقد یمهباشد، همچون جرهاي مالی سالیانه او داشته تاثیر بر حساب

ارایـه   یانهسـال  یمـال  يهـا موثر بـر حسـاب   یمراتب را با ذکر تخلفات و تبعات مال بایدخسارت آنها و مانند آن، سازمان  ينقد
 . برساند دهنده خدمت  مزبور، کتباً به اطالع سازمان بورس و اوراق بهادار

 .کندین مصوبه را به کمیسیون گزارش میسازمان در مقاطع زمانی شش ماهه تخلفات موضوع ا - 4- 5
 .ده کمیسیون استبه عه صرفاً تفسیر مفاد این مصوبه - 5- 5
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  1پیوست 
  تعیین بازارهاي مرتبط و واحد محصول در هر یک از آنها 

  

نـام  . شودبازارهاي مرتبط حوزه ارتباطات کشور به سه نوع عمده فروشی شبکه، عمده فروشی خدمات و خرده فروشی خدمات تفکیک می
  . است 1بازارهاي مرتبط و نیز  واحد محصول در آن به شرح جدول 

  بازارهاي مرتبط و واحد محصول در آن: 1جدول 
  واحد محصول در بازار مرتبط  نام بازار مرتبط  نوع بازار

  
  عمده فروشی شبکه

 ثانیه بر بیت حسب بر  باند پهناي انتقال بین استانی و بین الملل
  ثانیه بر بیت حسب بر  باند پهناي درون استانیانتقال ترافیک 

  تعداد خط  واگشایی شده دسترسی ثابت
  
  
  
  

  عمده فروشی خدمات

  دقیقه ثابت تلفن به شبکه وارده داخلی صوتی
 دقیقه همراه تلفن شبکه به  وارده داخلی صوتی

 دقیقه از تلفن ثابت صادره صوتی

 استانی و بین المللبین  انتقال ترافیک دیتا و صوتی
 )صوتی(دقیقه  •
 )براي دیتا(پهناي باند  •

  پهناي باند  بر حسب بیت بر ثانیه ترافیک درون استانی انتقال
 تعداد سیم کارتهاي فعال همراه تلفن دسترسی
  تعداد پورت  فعال پهن باند ثابت دسترسی

  
  خرده فروشی خدمات

 تعداد خطوط فعال ثابت یصوت
 تعداد پورت فعال داده ثابت
 تعداد سیم کارتهاي فعال تلفن همراه

 


