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کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره  266مورخ  ،1396/08/21پيشنهاد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
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
آنان در بازارهای مختلف و همچنين حمایت و تقویت محتوای داخلی ،استماع و مورد بررسی قرار داد و مقررات به شرح زیر را بهعنوان
مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش  ICTبه شرح زیر تصویب کرد.
مقررات حاكم بر تدوین و اجرایي شدن تعرفه در بخش ICT
الف -نظام حاكم بر تعرفهگذاری خدمات در بازارهای رقابتي شده خرده فروشي
ماده  - 1تعاریف و مفاهيم كلي:

- 1- 1
-1-2

- 1- 3
- 1- 4

-1-5

-1-6

- 1-7
- 1-8
-1-9

كميسيون :کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
سازمان :سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی
ارایهكننده خدمت :هریک از دارندگان پروانه مجاز ارایه خدمت در حوزه ارتباطات ثابت (اعم از سيمی و بیسيم) و
همراه.
تعرفه عادی :تعرفه تعيين شده توسط ارایه کننده خدمت برای هر خدمت موضوع پروانه که مابين کف تعرفه مصوب
(مساوی یا بيشتر از کف مصوب) و سقف تعرفه مصوب(مساوی یا کمتر از سقف مصوب) قرار دارد و حداقل برای مدت
زمان شش( )6ماه متوالی از سوی ارایه کننده خدمت ،ارایه میشود.
تعرفه تشویقي :تعرفه تعيين شده از سوی ارایهکننده خدمت برای هر خدمت موضوع پروانه که کمتر از کف تعرفه
مصوب قرار دارد و حداکثر به مدت زمان سه( )3ماه متوالی از سوی ارایه کننده خدمت تحت قالب طرح تشویقی و یا
تمدید آن قابل ارایه است.
اپراتور مسلط بر بازار( :)SMPارایهکننده خدمتی که مطابق با شرایط و ضوابط مصوبه شماره  3جلسه  252مورخ
 1395/11/10کميسيون ،دارای توانایی تعيين قيمت ،مقدار عرضه یا تقاضای کاال یا خدمات یا شرایط قرارداد باشد.
خدمات پایه :به خدمت مکالمه صوتی ،پيامک و داده که بعنوان حداقل خدمات اساسی بر بستر شبکههای ارتباطی از
سوی سازمان شناسایی و اعالم میشود ،اطالق میشود.
خدمات ارزش افزوده( : )VASبه آن دسته از خدماتی که مزیت و قابليت جدیدی را تحت عنوان خدمت نوین و جانبی
بر بستر خدمات پایه ،فراهم میکند ،اطالق میشود.
آستانه استفاده مصرف منصفانه :به حداکثر حجم مصرفی تعيين شده از سوی ارایهکننده خدمت برای هریک از
سرعتهای تعيين شده در این مصوبه گفته میشود که برای مصارف بيش از آن اعمال سياست مطابق این مصوبه،
برای ارایهکننده خدمت مجاز است.
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 -1-10ترافيک داخلي :برابر مفاد مصوبه شماره  1جلسه شماره  248مورخ  ،1395/9/21منظور از ترافيک داخلی ،هر ترافيک
با ميزبانی در داخل کشور است.
ماده  -2با توجه به رقابتی بودن هریک از بازارهای خرده فروشی سه گانه صوت ثابت ،داده ثابت و همراه (اعم از داده و صوت) از
این پس ،امکان تنظيم جداول تعرفه خدمات مبتنی بر اصول کلی زیر توسط ارایهکنندگان خدمات وجود دارد:
 -2-1ارایه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوریهای سيمی(اعم از سيم مسی و فيبر) باید
جداول تعرفهای خود را مبتنی بر سرعت و به صورت غير حجمی( )Connection basedتنظيم کنند.
 -2-2ارایه کنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوریهای بی سيم(اعم از همراه و ثابت) میتوانند
جداول تعرفهای خود را مبتنی بر حجم ،تنظيم کنند.
 -2-3ارایه کنندگان خدمات در سه بازار فوقالذکر میتوانند نسبت به اعمال سياست استفاده منصفانه
( ) ) FUP)Fair Usage Policyبر اساس شرایط رقابتی اقدام کنند.
تبصره :1دارنده پروانه موظف است در اعمال سياست استفاده منصفانه جزئيات دقيق را به مشترکين اعالم کند.
تبصره  :2برای اعمال سياست استفاده منصفانه اعالم جزئيات مربوطه ،از سوی هریک از دارندگان پروانه به سازمان
الزامی است.
 -2-4اپراتورهای مسلط در هریک از بازارهای سهگانه فوقالذکر پس از تنظيم طرحهای تعرفهای مورد نظر خود (اعم از عادی
و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفههای مصوب ،ملزم به اخذ تایيدیه از سازمان میباشند.
 -2-5اپراتورهای غير مسلط بر بازار ( )Non-SMPدر هریک از بازارهای سهگانه فوقالذکر میتوانند نسبت به تنظيم و ارایه
طرحهای تعرفهای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفههای مصوب اقدام کنند ،ليکن
حداقل ،همزمان با ارایه طرحهای خود ملزم به اعالن طرحهای تعرفهای شامل جزئيات طرح و نرخهای خود به سازمان
میباشند .این بند جایگزین بند  7مصوبه جلسه شماره  249مورخ  1395/10/05کميسيون برای اپراتورهای
 Non_SMPمیشود.
 -2-6تعرفه ارایه خدمات ارزش افزوده( )VASاز سوی تمامی ارایهکنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط و یا غير مسلط بر بازار
نيازمند اخذ تایيدیه از سازمان نمیباشد.
تبصره :1در ارایه هرگونه خدمت ارزش افزوده ارایهکننده خدمت باید ضمن اخذ تایيدیههای پيشينی از کاربران نهایی
خدمت ،ارایه خدمت را مبتنی بر توافقات خود با صاحبان محتوا ،کاربرد و سرویس انجام دهد.
تبصره :2در ارایه خدمات ارزش افزوده از سوی ارایهکنندگان خدمت ،ارایه هيچگونه خدمت پایهای نباید منوط به باندل
شدن با خدمات ارزش افزوده شود.
 -2-7در صورتيکه ارایه کننده خدمت نسبت به ارایه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوبهای تعيين شده در این
مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط ،اقدام کند؛ عالوه بر اعمال مقررات مربوطه ،بنا به تشخيص سازمان ،درصورتيکه ارایه
کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد ،ملزم به ارایه تعرفه مذکور به مدت سه( )3سال و در صورتيکه
ارایه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد ،ملزم به ارایه تعرفه مذکور به مدت یک( )1سال خواهد بود.
همچنين در صورت اعالم سازمان در هر زمان ،دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفهای میباشد.
 -2-8در صورت اعمال تعرفه باالتر از سقف مصوب از سوی ارایه کننده خدمت ،ضمن آنکه برابر نظر سازمان ،ارایهکننده
خدمت باید نسبت به عودت مبالغ اضافه بر سقف ،اقدام کند ،باید بالفاصله با اعالم سازمان ،نسبت به قطع طرح
تعرفهای مذکور نيز اقدام کند.
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ارایهکننده خدمت موظف است تا برابر تشخيص و اعالم سازمان نسبت به توقف ارایه خدمتی که تعرفههای آن به
عنوان تعرفه برهم زننده رقابت سالم در بازار ،تشخيص داده شده است اقدام کند.

ب -تعرفه خدمت دسترسي پرسرعت ثابت از طریق فناوریهای باسيم

 -1تمامی ارایهکنندگان خدمت دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوریهای با سيم (فيبر و سيم مسی) براساس مفاد اصول
حاکم به شرح فوق و جدول زیر میتوانند نسبت به ارایه خدمت اقدام کنند.
تعرفه ارایه خدمات دسترسي پرسرعت ثابت()ADSL
نرخ بيت دانلود(بيت برثانيه)

سقف* تعرفه ماهانه ارایه خدمت(هزار ریال)

512K

125

1K

200

2K

250

3K

350

4K

400

8K

500

16K

800

تعرفه ارایه خدمات دسترسي پرسرعت ثابت( VDSLو فيبر)
20K

2000

30K

2500

50K

3000

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

-2
-3
-4

-5

نرخ بيتهای (سرعت) اعالم شده در این جدول باید برای نود و پنج درصد( )%95زمان تضمين شود و در پنج درصد()%5
زمان حداکثر میتواند به ميزان پنجاه درصد( )%50کاهش یابد.
ارایهکنندگان خدمت میتوانند براساس شرایط رقابتی ،نسبت به تعيين آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای هریک از
ردیفهای جدول فوق اقدام کند.
ارایهکننده خدمت ملزم است تا درهمه سطوح جدول و تمامی طرحهای تنظيمی خود نسبت به تفکيک و ارایه حجم
ترافيک بينالملل از داخل به نحوی اقدام کند که آستانه استفاده منصفانه ترافيک داخل حداقل دو( )2برابر آستانه استفاده
منصفانه ترافيک بينالملل باشد.
پس از عبور از آستانه استفاده منصفانه ماهانه ،دارنده پروانه می تواند نسبت به اعمال سياست استفاده منصفانه اقدام کند و
نسبت به کاهش سرعت کاربر تا حداقل سرعت  128 Kbpsاقدام نماید و یا آنکه براساس اطالعرسانیهای قبلی انجام
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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تبصره :در صورت فروش حجم اضافه ،سقف تعرفه هر گيگابایت ترافيک بينالملل ،بيست هزار ( )20000ریال تعيين میشود که
براساس مصوبه جلسه شماره  251کميسيون ،ارایهکننده خدمت موظف است تا نسبت به اعمال سقف تعرفه ترافيک داخلی ،به
ميزان پنجاه درصد( )%50سقف تعرفه ترافيک بينالملل اقدام کند.
 -6حداقل سرعت آپلود به ميزان یک هشتم ( )1/8حداقل نرخ بيت دانلود در هر ردیف تعيين میشود.
 -7با تصویب این مصوبه ،جدول  1و تبصره های  3 ،1بند 1و بندهای  4 ،3 ،2و  15مصوبه شماره  1جلسه شماره  237مورخ
 1395/03/22برای ارایه خدمات دسترسی ثابت  ADSLلغو میشوند.
پ -تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بين شبکهای (: )Offnet

سقف تعرفه مکالمات بين شبکهای ثابت به ثابت(اعم از خطوط ترابردپذیر و غير ترابردپذیر) مشابه سقف تعرفه مکالمات
بيناستانی و به مبلغ سيصدوسی( )330ریال تعيين میشود.
ت -تعرفه خدمت پهنای باند اینترنت برای سرعت  100MMMMو باالتر

 -1بخش"تعرفه ماهانه هر مگابيت بر ثانيه" در جدول بند  ،1مصوبه شماره  4جلسه شماره  254مورخ  1395/12/17با موضوع
"پهنای باند اینترنت برای سرعت  100MMMMو باالتر" با لحاظ بيست و پنج درصد ( )%25کاهش ،مطابق جدول زیر مصوب
گردید و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.

سطح

ظرفيت

قيمت ماهانه هر مگابيت

(هر Gbpsمعادل )1024*Mbps

بر ثانيه(ریال)

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

ث -تعرفه خدمت انتقال نقطه به نقطه اختصاصي ( )Dedicatedبرای سرعت  100MMMMو باالتر

 -1تعرفه بخش"قيمت ماهانه یک لينک اختصاصی نقطه به نقطه (ریال)" در جدول بند  1مصوبه شماره  5جلسه شماره 254
مورخ  1395/12/17کميسيون با موضوع "خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی( )Dedicatedبرای سرعت  100MMMMو
باالتر" با لحاظ بيست و پنج درصد ( )%25کاهش صرفاً برای ارایه کنندگان خدمات مجاز دربخش ارتباطات ثابت ،مطابق
جدول زیر مصوب گردید و دیگر مفاد مصوبه مذکور به قوت خود باقی است.
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سطح

ظرفيت

1

100 Mbps

2

 155 Mbpsیا STM1

3

 622 Mbpsیا STM4

4

 2.5 Gbpsیا  STM16یا ODU1

5

 10 Gbpsیا  STM64یا ODU2

6

 40 Gbpsیا  STM256یا ODU3

قيمت ماهانه یک لينک اختصاصي نقطه به نقطه(ریال)
بين استاني

بين شهری

شهری

48،750،000

24،375،000

15،538،500

76،500،000

38،250،000

24،384،375

229،500،000

114،750،000

73،153،125

688،500،000

344،250،000

219،459،375

2،065،500،000

1،032،750،000

658،378،125

6،196،500،000

3،098،250،000

1،975،134،375

ج -تعرفه خدمت ابر انتقال برای سرعت  100Mbpsو باالتر

 -1تعرفه بخش"قيمت ماهانه هر مگابيت بر ثانيه(ریال)" در جدول بند  1مصوبه شماره  6جلسه شماره  254مورخ 1395/12/17
کميسيون مصوبه با موضوع "خدمات ابر انتقال برای سرعت  100MMMMو باالتر" با لحاظ بيست و پنج درصد ( )%25کاهش
مطابق جدول زیر مصوب گردید.
قيمت ماهانه هر مگابيت بر ثانيه(ریال)
سطح

ظرفيت
(هر  Gbpsمعادل )1024*Mbps

100 Mbps

زیرساخت

غير زیرساخت
بين شهری

غير زیرساخت شهری

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

1

مصوبه جلسه شماره  266مورخ 1396/08/21کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه  5از 6

مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT

 -2از تاریخ تصویب این مصوبه ،تبصره  2بند  1مصوبه شماره  6جلسه شماره  254کميسيون لغو میشود و دیگر مفاد مصوبه مذکور
به قوت خود باقی است.
چ -تعرفه خدمت خاتمه مکالمات (اتصال متقابل) به شبکه های ثابت و همراه

 -1در صورت عدم توافق بين طرفين ،تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن ثابت
( )Fixed Termination Rateبه ميزان یکصدوپنجاه( )150ریال تعيين میشود.
 -2در صورت عدم توافق بين طرفين ،تعرفه خدمت اتصال متقابل برای مکالمات خاتمه یافته به تلفن همراه
( )Mobile Termination Rateبه مبلغ سيصد( )300ریال تعيين میشود.
ح -سایر مقررات:

 -1تفسير مفاد این مصوبه صرفاً با کميسيون است.
 -2در مواردی که این مصوبه با مفاد سایر مصوبات مرتبط ،در تناقض باشد ،مفاد این مصوبه منشا اثر است.
 -3این مصوبه در  8بخش 2 ،ماده و  5تبصره به تصویب رسيد و تاریخ الزم االجرا شدن آن از  96/09/10تعيين گردید.
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