
  
و  ADSLپرسرعت از طریق فناوري تعرفه خدمات اینترنت 

  به صورت برون ساختمانی  WiFiاینترنت مبتنی بر فناوري
  
  
  
  

  3از  1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 22/03/1395مورخ  237 شماره جلسه 1شماره  مصوبه

  
  بسمه تعالی

  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات
  22/03/1395مورخ  237شماره  جلسه 1شماره  مصوبه

     
  

  ، پیشنهاد سازمان در خصوص تعرفه خدمات اینترنت 22/03/95مورخ  237کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره       
که بر اساس قیمت عادله روز تهیه را  1به صورت برون ساختمانی  WiFiاینترنت مبتنی بر فناوريو  ADSLسرعت از طریق فناوري پر

 13و  12 ،9 ، بندهاي14/08/91مورخ  152جلسه شماره  1شماره  جایگزین مصوبهصویب و و به شرح زیر تبررسی و تدوین شده، 
 215جلسه شماره  2و مصوبه شماره  16/07/94مورخ  223 شماره جلسه 2، مصوبه شماره 13/11/92مورخ  181مصوبه جلسه شماره 

  :ن کردکمیسیو29/3/1393مورخ  191جلسه شماره  3مصوبه شماره  1و بند  3/3/94مورخ 

 : شودبه صورت غیر حجمی به شرح زیر تعیین می) WiFiو  ADSL(تعرفه خدمات دسترسی به اینترنت  -1

  حداقل نرخ بیت
 )کیلو بیت بر ثانیه( 

سقف هزینه ماهانه ارایه 
 )ریال(خدمت 

 GBسقف حجم ماهانه به  حداقل

  )GB( حجم ترافیک بین الملل  )GB( حجم ترافیک داخلی

1024 250،000  20  10  

2048 400،000 30  15  

4096  600،000  40  20  

8192  1،000،000  60  30  

الملل، بسته حجم مورد نظر بر مبناي تعرفه سطح در صورت نیاز مشترك به استفاده بیشتر از سقف حجم ماهانه ترافیک بین :1تبصره 
  .محاسبه خواهد شد 3چهارم از جدول بند 

کننده خدمت  ارایهالملل و یا ترافیک داخلی خریداري شده توسط مشترك، هاي ترافیک بیندر صورت اتمام یکی از حجم :2تبصره 
  . باشدخدمت براي حجم ترافیک باقیمانده تا پایان دوره، به مشترك می ارایهموظف به ادامه 

 تاریخ حداکثر تا نداشته باشدالملل را کننده خدمت امکان تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک بین ارایهدر صورتی که  :3تبصره 
شبکه ملی اطالعات فراهم کند و تا آن زمان موظف است براي  الزامات حاکم برموظف است این امکان را در راستاي  1/11/1395

  . الملل اضافه کندداخلی جدول فوق به سقف حجم ترافیک بینرعایت حقوق مشترکین به میزان حداقل یک سوم سقف حجم ترافیک 

  

                                                             
1 Outdoor 




  


  


 WiFiاينترنت از طريق فناوري خدمات ارايه تعرفه                                                                                                
                                                                                                         


                                                                                                       


  


 


  


  1از  1كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 3/3/1394مورخ  215 شماره جلسه 2شماره  مصوبه


  بسمه تعالي


  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات


  3/3/1394مورخ  215شماره   جلسه 2شماره  مصوبه


مورخ  176 شماره جلسه 4با توجه به مصوبه شماره  3/3/1394مورخ  215كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره    


 كننده خدمات اينترنت كليه شركت هاي ارايهكميسيون مبني بر اينكه پس از اتمام دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراه،  28/7/1392


، پيشنهاد سازمان در .هستند 1به صورت برون ساختماني  WiFiخدمات اينترنت مبتني بر فناوري با هماهنگي سازمان مجاز به ارايه


تاريخ . به صورت برون ساختماني را بررسي و به شرح زير تصويب كرد WiFiخدمات اينترنت از طريق فناوري  تعرفه ارايهخصوص 


  . اجراي اين مصوبه از تاريخ ابالغ مي باشد


 8 بندجدول يين شده در طبق تعرفه هاي تع WiFi شده از طريق فناوري يههاي حجم استفاده از اينترنت اراتعرفه سقف  -1


 .شودتعيين ميكميسيون 13/11/1392 مورخ 181جلسه شماره  مصوبه


 بر اساس مقادير تعيين شده در WiFiارائه خدمات اينترنت از طريق فناوري هزينه برقراري و نگهداري ماهيانه سقف تعرفه  -2


   .شودكميسيون تعيين مي 14/8/1391مورخ  152مصوبه شماره  1جدول بند 


بر اساس  مصوبه اين 2بند  هاي باالتر از مقادير تعيين شده درهزينه برقراري و نگهداري ماهيانه براي نرخ بيتسقف تعرفه  -3


  .شودمحاسبه و تعيين مي 29/3/1393مورخ  191جلسه  شماره  3مصوبه شماره 


 .مي باشد خدمتمشترك و مستقل از هزينه  به عهده  تجهيزات الزم از جمله آنتن و مودمهزينه  -4
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                                                                                                   WiFiاستفاده از فناوري موسوم به                                                                                                                                      



                                                                                                 



  



 



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  
  



  
  



  1از  1كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه  28/7/1392مورخ  176 شماره جلسه 4شماره  مصوبه



  بسمه تعالي



  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات



  28/7/1392مورخ  176شماره   جلسه 4شماره  مصوبه
    



به منظور امكان استفاده از فناوري موسوم به  28/7/1392مورخ  176كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره     



WiFi  802.11خانوادهx (باندهاي فركانسي سيم به كاربران در براي ارائه خدمات اينترنت بيGHz40/2 و GHz80/5 گاهرتز گي



  :كردمقرر ) مگاهرتز 5725 -5850 و 5250 -5350مگاهرتز ،  2400- 5/2483ي فركانسي هادر محدوده(



مي توانند در مناطق روستايي و با هماهنگي سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي شركت هاي ارايه كننده خدمات اينترنت  -1



نسبت به ارايه خدمات  WiFiساير نقاطي كه شركت هاي ديگر تمايلي به ارايه خدمات اينترنت ندارند با استفاده از فناوري 



  .اقدام كنند )Outdoor(به صورت برون ساختماني اينترنت



مجاز به  1شركت هاي ارايه كننده خدمات اينترنت تا پايان دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراه به غير از نقاط مندرج در بند  -2



 .نمي باشند) Outdoor(به صورت برون ساختماني  WiFiارايه خدمات اينترنت مبتني بر فناوري 



ويي موظف است پس از ابالغ اين مصوبه از فعاليت هاي غير مجاز ارايه خدمات اينترنت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادي -3



 .جلوگيري به عمل آورد)Outdoor(به صورت برون ساختماني WiFiمبتني بر فناوري 



 .براي ارايه خدمات موضوع پروانه اقدام كند WiFiشركت خدمات ارتباطي رايتل مي تواند در چارچوب پروانه صادره از فناوري  -4



كه روش آن به  WiFiدر هر صورت ثبت مشخصات كاربران و مشتركين استفاده كننده از خدمات اينترنت مبتني بر فناوري  -5



  .الزامي است WiFiاز سوي دارندگان پروانه و ارايه كنندگان خدمات اينترنت مبتني بر فناوري تاييد سازمان خواهد رسيد 
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 4 از 1 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 14/8/1391 مورخ 152مصوبات جلسه شماره 


 


 بسمه تعالي
 


مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
 14/8/1391 مورخ 152مصوبه  جلسه  شماره 


 


 موضوع 14/8/1391 مورخ 152کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 
با توجه به بررسي هاي به  " را ADSLتعرفه خدمات اینترنت پر سرعت از طریق فناوری  "


 2-2عمل آمده و بر اساس قيمت تمام شده خدمات به شرح زير تصويب و جايگزين بندهای 
 کميسيون ميشود.  8/7/1387 مورخ 49 مصوبه شماره 5- 2تا 


 ADSLتعرفه خدمات اينترنت پرسرعت از طريق فناوري 
ارایه کننده خدمات می تواند به صورت ثابت ماهيانه حداکثر مبالغی به عنوان هزینه  -١


 برقراری و نگهداری مطابق با جدول زیر از مشترکين خود دریافت کند: 
نرخ بيت  


  ( کيلو بيت بر ثانيه)
هزینه برقراری و نگهداری 


ماهيانه  
 ( ریال)


64 20،000 


128 22،500 


256 30،000 


512 45،000 


1024 75،000 


2048 120،000 
 


 سقف تعرفه حجم ترافيک به صورت پلکانی و مطابق با جدول زیر تعيين می شود: -٢


سطوح تعرفه 
بازه حجم ترافيک 


 (G Byte) 
تعرفه هر گيگا 


مالحظات بایت        ( ریال) 
_____  45،000 1≥ حجم≥ 5سطح اول 
≥ حجم> 10سطح دوم 


5 
35،000 


 
 گيگا بایت مطابق تعرفه 5تا 


سطح اول و مابقی مطابق تعرفه 
سطح دوم 


 
سطح سوم 


 
≥ حجم> 20


10 


 
30،000 


 گيگا بایت مطابق تعرفه 5تا 
گيگا 10 تا 5سطح اول، بيش از 


بایت مطابق تعرفه سطح دوم و  
 مابقی مطابق تعرفه سطح سوم


 
 


سطح چهارم 


 
 


≥ حجم> 40
20 


 
 


25،000 
 
 


 گيگا بایت مطابق تعرفه 5تا 
 گيگا 10 تا 5سطح اول، بيش از 


بایت مطابق تعرفه سطح دوم، 
 گيگا بایت 20 تا 10بيش از 


مطابق تعرفه سطح سوم و   
 مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم


 
 


سطح پنجم 


 
 


< حجم 40


 
 


20،000 


 گيگا بایت مطابق تعرفه 5تا 
 گيگا 10 تا 5سطح اول، بيش از 


بایت مطابق تعرفه سطح دوم، 
 گيگا بایت 20 تا 10بيش از 


مطابق تعرفه سطح سوم ، بيش 
 گيگا بایت مطابق 40 تا 20از 


تعرفه سطح چهارم و مابقی 
 مطابق تعرفه سطح پنجم







 
 


 
 
 


 


 4 از 2 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 14/8/1391 مورخ 152مصوبات جلسه شماره 


 برای کسری از گيگا بایت، تعرفه به صورت خطی محاسبه می شود  :1تبصره
 درصد سقف تعرفه در هر سطح 60به منظور حفظ شرایط رقابتی، کف تعرفه  :2تبصره


تعيين می شود. 
 در صورت درخواست مشترکين، ارایه کننده خدمات موظف به ارایه خدمات در :3تبصره


کليه سطوح جدول فوق می باشد.   
تعرفه های تعيين شده برای حجم ترافيک دریافتی است و با توجه به ماهيت  -٣


، ارایه کننده خدمات موظف است در محاسبه ترافيک ADSLنامتقارن خدمات 
%) حجم 25مشترکين برای مجموع دریافت و ارسال به ميزان بيست و پنج درصد(


 ترافيک اضافی برای مشترکين لحاظ کند.
 تعيين مي شود و ارایه کننده خدمات بايد حداقل 8 به 1حداکثر ضريب تسهيم خط   -۴


  نرخ بيت خط را براي مشترکين خود تضمين کند. 8/1نرخ بيت تضمين شده به ميزان 
 نيز به ميزان تعيين 8به 1 سقف تعرفه خدمات برای ضرایب تسهيم کمتر از تبصره:


شده در این مصوبه می باشد. 
ارایه کننده خدمات موظف به انجام تعهدات تا پایان قرارداد، بر اساس قراردادهای  -۵


موجود خود با مشترکين می باشد. تغيير قراردادهای موجود مشترکين بر اساس 
تعرفه های جدید اجباری نبوده و تنها در صورت تمایل مشترکين، ارایه کننده خدمات 


می تواند قراردادهای موجود خود را به روز رسانی کند. 
ارایه کننده خدمات بايد در بسته هاي تعرفهاي خود نرخ بيت(سرعت) و مدت زمان  -۶


ارایه خدمات را به صورت شفاف به متقاضيان ارایه و در قرارداد مشترکين لحاظ کند. 
در صورت اتمام حجم خریداری شده و عدم اقدام مشترک برای خرید حجم اضافی، 
ارایه کننده خدمت باید اتصال مشترک را تا پایان زمان قرار داد حفظ کند، مگر اینکه 


 در قرارداد به نحو دیگری با مشترک به توافق رسيده باشد. 
هزينه مودم به عهده مشترک است و ارایه کننده خدمت مجاز به فروش اجباري  -٧


مودم به مشترکين نميباشد و در صورت استفاده مشترک از مودمهاي استاندارد، 
 ارایه کننده خدمت ملزم به ارایه خدمات به مشترکين مي باشد.


در صورت درخواست مشترک هزينه راه اندازي تجهيزات انتهایی (مودم) به عهده  -٨
مشترک است که در اين صورت سقف تعرفه راه اندازي خدمت مبلغ نود و پنج 


) ريال بوده و در صورت درخواست مشترک، ارایه کننده خدمات موظف 95000هزار(
 به نصب و راه اندازی تجهيزات انتهایی مشترکين خواهد بود. 


ارایه کننده خدمت موظف است تعرفه خدمات را به نحو مناسب و به طور شفاف و  -٩
 رايگان به مشترکين اطالعرساني کند.


ارایه کننده خدمت مي تواند با اطالع و تایيد سازمان، بستههاي تشويقي  -١٠
 مختلف را به مشترکين خود ارایه کند.


تعرفه دایر کردن (رانژه ) خطوط مشترکين حداکثر مبلغ سی  -١١
)ریال می باشد. 20000)ریال و تعرفه تخليه خطوط حداکثر بيست هزار(30000هزار(


 ساعت از تاریخ درخواست 72شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف مدت 
شرکت های ارایه کننده خدمات، نسبت به دایر کردن و یا تخليه خطوط مشترکين 
اقدام کند. دریافت مبالغ مذکور منوط به اجرای سامانه مندرج در مصوبه کميسيون 


 می باشد و در صورت عدم اجرای آن، اخذ مبالغ مذکور مجاز نبوده و 97شماره 
 72شرکت مخابرات ایران موظف به دایر و تخليه خطوط مشترکين حداکثر ظرف مدت 


 ساعت خواهد بود.
 
 
 







 
 


 
 
 


 


 4 از 3 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 14/8/1391 مورخ 152مصوبات جلسه شماره 


 در صورتی که ارایه کننده خدمات، مبالغ دایری و تخليه خطوط را به شرکت تبصره:
)ریال برای 50000مخابرات ایران پرداخت کند، می تواند حداکثر مبلغ پنجاه هزار(


هزینه های دایری و تخليه فقط یک بار در هنگام راه اندازی  اتصال از مشترکين خود 
دریافت کند.  


 ارایه کننده خدمات مجاز به دریافت هيچ مبلغ دیگری از مشترکين، به غير از  -١٢
مبالغ مندرج در این مصوبه و مبالغی که حسب قوانين کشور  الزمالتادیه است، 


 نمی باشد. 
 در صورت تغيير تعرفه پهناي باند اينترنت، سقف تعرفه حجم ترافيک به ميزان  -١٣


يک چهارم ميزان تغيير تعرفه پهناي باند اينترنت تغيير خواهد يافت و ارایه کننده 
خدمات موظف است از زمان اعمال تغيير تعرفه، اين موضوع را براي مشترکين خود 


 لحاظ کند.
 در صورت تغيير تعرفه لينک هاي ديتا و انتقال، تعرفه حجم ترافيک به ميزان  -١۴


يک ششم ميزان تغيير تعرفه لينک هاي ديتا و انتقال تغيير خواهد يافت و ارایه کننده 
خدمات موظف است از زمان تغيير تعرفه، اين موضوع را براي مشترکين خود لحاظ 


 کند.
شرکت هاي ارایه کننده خدمات موظف به راهاندازي سامانه اندازهگيري  -١۵


سرعت و کيفيت خط در شبکه خود و نيز شبکه اينترنت با امکان کد رهگيري سوابق 
اندازهگيري مشتريان در بازه هاي زماني سه ماهه و ايجاد دسترسي برخط براي 


 سازمان مي باشند.
اين تعرفه شش ماه پس از زمان ابالغ، با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرا و  -١۶


 گزارش سازمان مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 







 
 


 
 
 


 


 4 از 4 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 14/8/1391 مورخ 152مصوبات جلسه شماره 


 


 بسمه تعالي
 


مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
 14/8/1391 مورخ 152مصوبه  جلسه  شماره 


 
 14/8/1391 مورخ 152کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 


 کميسيون" در خصوص تعرفه ماهانه 17/4/1386 مورخ 26موضوع"الحاقيه مصوبه شماره 
لينک های دسترسی به شبکه شهری، بين شهری و بين الملل شبکه ملی انتقال داده 


با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای  مگا بيت بر ثانيه را 34 و 8ها برای سرعت های 
 مگابيت بر ثانيه در بسياری از نقاط شبکه 34 و8مصوبه مذکور و عدم پشتيبانی لينک های 


 کميسيون 26ارتباطی کشور را بررسی و متن الحاقيه به شرح زیر برای مصوبه شماره 
تصویب کرد: 


 مگا بيت بر ثانيه  وقتی قابل اعمال 34 و 8"تعرفه های تجميعی با سرعت های 
خواهد بود که ارایه کننده خدمات امكانات فني ارایه سرعت های درخواستی به صورت 


 تجميعی را داشته باشد.”
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����� ��	
 



  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات



  13/11/1392مورخ  181شماره مصوبه جلسه 
  



موضوع تعرفه ارايه خدمات اينترنت مبتني بر  13/11/1392مورخ  181كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره               



بر مبناي قيمت  هاي ارايه خدمات اينترنت به منظور كاهش هزينه اينترنت در سبد خانوار با بررسي زنجيره هزينهرا  ADSLفناوري



لملل، مصوبات در خصوص تعرفه خدمات پهناي باند اينترنت بين ا 30/3/92مورخ 166 شماره جلسه 2شماره  و مصوبات عادله روز



 جلسه 7خدمات انتقال، مصوبه شماره  تعرفه در خصوص 10/10/91مورخ  154 شماره و مصوبه 17/4/86مورخ  26جلسه شماره 



در خصوص  5/6/91مورخ  147در خصوص تعرفه استفاده از برق در مراكز مخابراتي، مصوبه شماره  30/3/92مورخ  166 شماره



را  ADSLدر خصوص خدمات اينترنت مبتني بر فناوري  14/8/91مورخ  152 شماره تي و مصوبهاستفاده از فضا در مراكز مخابرا



  .اصالح و به شرح زير تصويب كردو تعرفه ارايه خدمات مندرج در مصوبات مذكور را بررسي، 



براي  شركت هاي ارايه كننده اين  ADSLتعرفه پهناي باند اينترنت بين الملل صرفا براي ارائه خدمات اينترنت مبتني بر فناوري  -1



و شركت هاي مخابرات استاني  (PAP)شركت هاي داراي پروانه انتقال داده ها از طريق خطوط كابلي موسوم به ندا ( خدمات



  :  شودكاهش به شرح زير تعيين مي%) 35(زيرمجموعه شركت مخابرات ايران با سي و پنج درصد 



  )ريال( تعرفه   اينترنت  )بيت بر ثانيه(سرعت 



 564،200  كيلو 64برابر  1  كيلو 64



  1،128،400  كيلو 64برابر  2  كيلو 128



  1،692،600  كيلو 64برابر  3  كيلو 256



  2،821،000  كيلو 64برابر  5  كيلو 512



  5،077،800  كيلو 64برابر  9  كيلو 1024



  9،027،200  كيلو 64برابر  16  كيلو 2048



  15،233،400  كيلو 64برابر  27  مگا 4



  25،389،000  كيلو 64برابر  45  مگا 8



  51،342،200  كيلو 64برابر  91  مگا 20



  72،217،600  كيلو 64برابر  128  مگا 34



  186،186،000  كيلو 64برابر  330  مگا 100



STM) (155 240،349،200  كيلو 64برابر  426 مگا  
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جلسه  2تعرفه پهناي باند اينترنت بين الملل براي ساير خدمات و كاربردها و بهره برداران بدون تغيير و مطابق با مصوبه شماره  :تبصره



  .كميسيون مي باشد 30/3/91مورخ  166شماره 



خدمات اينترنت مبتني بر فناوري  شهري و بين شهري صرفا براي ارايه تعرفه خدمات انتقال براي تامين ارتباط دسترسي به شبكه -2



ADSL داراي پروانه ارايه خدمات انتقال داده ها از طريق خطوط كابلي  شركت هاي(كننده اين خدمات براي  شركت هاي ارايه



كاهش به  %)25(بيست و پنج درصد و شركت هاي مخابرات استاني زيرمجموعه شركت مخابرات ايران با )  )PAP(موسوم به ندا



 : شود شرح زير تعيين مي



 



  سرعت



  )بيت بر ثانيه(



  ارتباط نقطه به نقطه اختصاصي به ازاء هر لينك



  بين شهري  داخل شهري



  )داخل استاني ( 



  بين شهري



  )بين شهري (



  ريال 600،000  ريال 300،000  ريال 191،250  كيلو  64



  -  -  -  كيلو 128



  -  -  -  كيلو  256



  -  -  -  كيلو  512



  -  -  -  كيلو  1024



  كيلو 64برابر10  كيلو 64برابر10  كيلو 64برابر 2Mb(  10(كيلو 2048



  كيلو 64برابر 25  كيلو 64برابر 25  كيلو 64برابر 25  مگا  8



  كيلو 64برابر 65  كيلو64برابر 65  كيلو 64برابر 65  مگا  34



(STM1)155 كيلو 64برابر 170  كيلو 64برابر 170  كيلو 64برابر 170  مگا  



STM4 510 كيلو 64برابر  510  كيلو 64 برابر 510  كيلو 64برابر  



STM16 1530  كيلو 64برابر 1530  كيلو 64برابر 1530  كيلو 64برابر  



    تعرفه خدمات انتقال براي تامين ارتباط دسترسي به شبكه شهري و بين شهري براي ساير خدمات، كاربردها و بهره برداران  :تبصره



 .كميسيون مي  باشد 17/4/86مورخ  26برابر با مقادير مندرج در مصوبه شماره بدون تغيير و 



خدمات اينترنت  صرفا براي ارايه IP-MPLSتعرفه ماهيانه تامين ارتباط براي دسترسي به شبكه ملي انتقال داده ها تحت پروتكل  -3



داراي پروانه ارايه خدمات انتقال داده ها از طريق  شركت هاي(كننده اين خدمات براي شركت هاي ارايه ADSLمبتني بر فناوري 



 %)25(بيست و پنج درصدبا  ني زيرمجموعه شركت مخابرات ايرانو شركت هاي مخابرات استا) )PAP(خطوط كابلي موسوم به ندا



 :شودكاهش به شرح زير تعيين مي 
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  سرعت



  )بيت بر ثانيه(



  به ازاء هر لينك (IP)عرض باند سرويس تحت پروتكل



  شهري



MPLS  ويژه  



  بين شهري



  )داخل استاني ( 



MPLS  ويژه  



  بين شهري



  )بين استاني(



MPLS ويژه  



MPLS  



  عادي



  ريال 225،000  ريال 600،000  ريال 375،000  ريال 262،500  كيلو 64



  كيلو 64برابر  5/1  كيلو 64برابر  5/1  كيلو 64برابر  5/1  كيلو 64برابر  5/1  كيلو 128



  كيلو 64برابر  5/2  كيلو64برابر  5/2  كيلو64برابر  5/2  كيلو 64برابر  5/2  كيلو 256



  كيلو 64برابر  4  كيلو 64برابر  4  كيلو 64برابر   4  كيلو  64برابر  4  كيلو 512



  كيلو 64برابر  6  كيلو 64برابر  6  كيلو 64برابر  6  كيلو 64برابر  6  كيلو 1024



  كيلو 64برابر  10  كيلو 64برابر  10  كيلو 64برابر 10  كيلو 64برابر  10  كيلو 2048



  كيلو 64برابر  16  كيلو 64برابر  16  كيلو 64برابر  16  كيلو 64برابر 16  مگا 4



  كيلو 64برابر  25  كيلو 64برابر  25  كيلو 64برابر  25  كيلو 64برابر  25  مگا  8



  كيلو 64 برابر 38  كيلو 64برابر  38  كيلو 64برابر  38  كيلو 64برابر 38  مگا  20



  كيلو 64برابر  65  كيلو 64برابر  65  كيلو 64برابر  65  كيلو 64برابر 65  مگا 34



  كيلو 64برابر  109  كيلو 64برابر  109  كيلو 64برابر  109  كيلو 64برابر109  مگا 100



  كيلو 64برابر  170  كيلو 64برابر  170  كيلو 64برابر  170  كيلو 64برابر  170  مگا 155



براي ساير خدمات،  IP-MPLSتعرفه ماهيانه تامين ارتباط براي دسترسي به شبكه ملي انتقال داده ها تحت پروتكل  :تبصره



 .كميسيون مي  باشد  17/4/86مورخ  26كاربردها و بهره برداران بدون تغيير و برابر با مقادير مندرج در مصوبه شماره 



ها نقطه به نقطه در سراسر كشور صرفاً براي ارايه به شبكه ملي انتقال دادهتعرفه خدمات انتقال براي تامين ارتباط دسترسي  -4



شركت هاي داراي پروانه ارايه خدمات (براي شركت هاي ارايه كننده اين خدمات ADSLخدمات اينترنت مبتني بر فناوري 



يرمجموعه شركت مخابرات ايران با و شركت هاي مخابرات استاني ز) )PAP(انتقال داده ها از طريق خطوط كابلي موسوم به ندا



 :كاهش به شرح زير تعيين ميشود%) 25(بيست و پنج درصد
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  سرعت



  )بيت بر ثانيه(



  ارتباط نقطه به نقطه اختصاصي ديتا به ازاء هر لينك



  شهري
  بين شهري



  )داخل استاني(



  بين شهري



  )بين استاني(



  ريال 675،000  ريال 337،500  ريال 225،000  كيلو 64



  كيلو 64برابر  5/1  كيلو 64برابر  5/1  كيلو 64برابر  5/1  كيلو128



  كيلو 64برابر  5/2  كيلو 64برابر  5/2  كيلو 64برابر  5/2  كيلو 256



  كيلو 64برابر  4  كيلو 64برابر  4  كيلو 64برابر  4  كيلو 512



  كيلو 64 برابر 6  كيلو 64برابر  6  كيلو 64برابر  6  كيلو 1024



  كيلو 64برابر  10  كيلو 64برابر 10  كيلو 64برابر  10  كيلو 2048



  كيلو 64برابر  16  كيلو 64برابر 16  كيلو 64برابر 16  مگا 4



  كيلو 64برابر  25  كيلو 64برابر 25  كيلو 64برابر  25  مگا 8



  كيلو 64برابر  38  كيلو 64برابر  38  كيلو 64برابر 38  مگا 20



  كيلو 64برابر  65  كيلو 64برابر  65  كيلو 64برابر 65  مگا 34



  كيلو 64برابر 109  كيلو 64برابر 109  كيلو 64برابر 109  مگا 100



(STM1) 155كيلو 64برابر  170  كيلو 64برابر 170  كيلو 64برابر 170  مگا  



STM4  450  كيلو 64برابر 450  كيلو 64برابر 450  كيلو 64برابر  



STM16  1200 كيلو 64برابر 1200  كيلو 64برابر 1200  كيلو 64 برابر  



ها نقطه به نقطه در سراسر كشور براي ساير خـدمات،  تعرفه خدمات انتقال براي تامين ارتباط دسترسي به شبكه ملي انتقال داده:تبصره



 .باشدكميسيون مي 17/4/86مورخ  26كاربردها و بهره برداران بدون تغيير و برابر با مقادير مندرج در مصوبه شماره 



خدمات اينترنت مبتني بر  ا سرويس اينترانت صرفا براي ارايهماهانه تامين ارتباط براي دسترسي به شبكه ملي انتقال داده ها بتعرفه  -5



داراي پروانه ارايه خدمات انتقال داده ها از طريق خطوط  شركت هاي(كننده اين خدمات براي  شركت هاي ارايه ADSLفناوري 
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كاهش  %)25(بيست و پنج درصدبا  ني زيرمجموعه شركت مخابرات ايرانشركت هاي مخابرات استاو ) )PAP(كابلي موسوم به ندا



 :شودبه شرح زير تعيين مي 



  سرعت



  )بيت بر ثانيه(
  اينترانت



  ريال 157،500  كيلو 64



  كيلو 64برابر  5/1  كيلو 128



  كيلو 64برابر  5/2  كيلو 256



  كيلو 64برابر  4  كيلو 512



  كيلو 64برابر  6  كيلو 1024



  كيلو 64برابر  10  كيلو 2048



  كيلو 64برابر  16  مگا 4



  كيلو 64برابر  25  مگا 8



  كيلو 64برابر  38  مگا 20



  كيلو 64برابر  65  مگا 34



  كيلو 64برابر  109  مگا 100



STM) (155 كيلو 64برابر  170 مگا  



تعرفه ماهانه تامين ارتباط براي دسترسي به شبكه ملي انتقال داده ها با سرويس اينترانت براي ساير خدمات، كاربردها و بهره  :تبصره



 .كميسيون مي  باشد  17/4/86مورخ  26برداران بدون تغيير و برابر با مقادير مندرج در مصوبه شماره 



خدمات اينترنت مبتني بر فناوري  براي ارايه 154ه جلسه شماره موضوع مصوب IPشبكه ملي  VPLSتعرفه ارائه خدمات   -6



ADSL داراي پروانه ارايه خدمات انتقال داده ها از طريق خطوط  شركت هاي(كننده اين خدمات صرفا براي  شركت هاي ارايه



درصد  و پنجبيست با  ني زيرمجموعه شركت مخابرات ايرانو شركت هاي مخابرات استا)  )PAP(كابلي موسوم به ندا



 : شودكاهش به شرح زير تعيين مي %)25(



  تعرفه يك لينك  روش همبندي  رديف



  ريال) اتصال به ابر(  



  هزينه اتصال 



  ريال



  STM1   31،500،000  8،400،000نقطه به نقطه با با پهناي ناند معادل   1



براي ) به ازاي هر اتصال به ابر(  Meshهمبندي   2



   STM1پهناي باند معادل يك 



33،750،000  9،000،000  











  



  



  



   ADSLتعرفه ارايه خدمات اينترنت مبتني برفناوري                                                                                                             



                                                                                                 



  يم
   



 



 



  



  
  



  8از  6كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه  13/11/1392مورخ  181 شماره جلسه  مصوبه



براي ساير خدمات، كاربردها و بهره برداران بدون تغيير و برابر با مقادير مندرج در  IPشبكه ملي  VPLSتعرفه ارائه خدمات  :تبصره



 .باشدكميسيون مي10/10/91مورخ  154مصوبه شماره 



داراي پروانه  شركت هايبراي  ADSLتعرفه استفاده از برق در مراكز مخابراتي صرفا براي ارائه خدمات اينترنت مبتني بر فناوري  -7



 : شودكاهش، به شرح زير تعيين مي %)40(چهل درصد با  (PAP)ارايه خدمات انتقال داده ها از طريق خطوط كابلي موسوم به ندا 



  )ريال(ماهيانه تعرفه مبلغ   واحد  شرح  رديف



  210،000  يك آمپر  ولت متناوب تك فاز بدون پشتوانه 220  1



  267،600  يك آمپر  ولت متناوب تك فاز با پشتوانه 220  2



  330،000  يك آمپر   (UPS)ولت متناوب تك فاز بي درنگ 220  3



  315،000  وات 100  يك سويه با پشتوانه  4



  7تعرفه استفاده از برق در مراكز مخابراتي براي ساير خدمات و كاربردها و بهره برداران بدون تغيير و مطابق با مصوبه شماره  :تبصره



 .كميسيون مي باشد 30/3/92مورخ 166 شماره جلسه



داراي پروانه  شركت هايبراي  ADSLتعرفه استفاده از فضا در مراكز مخابراتي صرفا براي ارائه خدمات اينترنت مبتني بر فناوري  -8



كاهش و به شرح زير تعيين  %)40(چهل درصد به ميزان (PAP)ارايه خدمات انتقال داده ها از طريق خطوط كابلي موسوم به ندا



 : شودمي



يك متر مربع تعرفه استفاده از   مراكز مخابراتي  رديف



  در ماه) عرصه(  فضاي بدون بنا 



تعرفه استفاده از يك متر مربع 



فضاي مفيد ساختمانهاي 



  مخابراتي در ماه



  1،800،000  420،000  تهران  1



مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، بابل، كرج، كرمان،   2



  رشت، اروميه، بندرعباس، اهواز، همدان و اراك



300،000  900،000  



مراكز مايكروويو در نقط كوهستاني با جاده   3



  اختصاصي



700،000  3،000،000  



مايكروويو در نقط كوهستاني بدون جاده مراكز   4



  اختصاصي



422،000  1،340،000  



  1،000،000  340،000  مراكز مايكروويو در نقاط غير كوهستاني  5



  600،000  204،000  ساير شهرها  6



  300،000  96،000  نقاط روستايي  7



 تعرفه استفاده از فضا در مراكز مخابراتي براي ساير خدمات و كاربردها و بهره برداران بدون تغيير و مطابق با مصوبه  جلسه :تبصره



  .كميسيون مي باشد 5/6/91مورخ  147 شماره



و به صورت  )%20(بيست درصد براي كاربران نهايي به ميزان ADSLشده از طريق فناوري  فه حجم استفاده از  اينترنت ارايهتعر -9



 :شوديكنواخت در كليه سطوح كاهش و به شرح زير تعيين مي 
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  8از  7كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه  13/11/1392مورخ  181 شماره جلسه  مصوبه



 



سطوح 



 تعرفه



 بازه حجم ترافيك



(G Byte) 



تعرفه هر گيگا 



 بايت



 )ريال( 



  



 مالحظات



 _____ 36،000 1 ≥حجم ≥5 سطح اول



 دومگيگا بايت مطابق تعرفه سطح اول و مابقي مطابق تعرفه سطح  5تا  28،000 5 >حجم≥ 10 سطح دوم



گيگا بايت مطابق 10تا  5گيگا بايت مطابق تعرفه سطح اول، بيش از  5تا  24،000 10 >حجم ≥20 سطح سوم



 تعرفه سطح دوم و  مابقي مطابق تعرفه سطح سوم



سطح 



 چهارم



گيگا بايت مطابق  10تا  5گيگا بايت مطابق تعرفه سطح اول، بيش از  5تا  20،000 20 >حجم ≥40



گيگا بايت مطابق تعرفه سطح سوم و    20تا  10از  تعرفه سطح دوم، بيش



 مابقي مطابق تعرفه سطح چهارم



سطح 



 پنجم



گيگا بايت مطابق  10تا  5گيگا بايت مطابق تعرفه سطح اول، بيش از  5تا  16،000 حجم <40



گيگا بايت مطابق تعرفه سطح سوم ، بيش  20تا  10تعرفه سطح دوم، بيش از 



مطابق تعرفه سطح چهارم و مابقي مطابق تعرفه گيگا بايت  40تا  20از 



 سطح پنجم



 14/8/91مورخ  152تعرفه هزينه برقراري و نگهداري ماهيانه بدون تغيير و برابر با مقادير تعيين شده در مصوبه شماره  :تبصره



  . كميسيون مي باشد



داراي پروانه ارايه خدمات انتقال  شركت هايشركت مخابرات ايران و شركت ارتباطات زيرساخت موظفند با توجه به تقاضاي  -10



كليه خدمات تعيين شده در اين مصوبه را بر اساس تعرفه هاي تعيين شده به  )PAP(داده ها از طريق خطوط كابلي موسوم به ندا



 .كنند ور ارايهشركت هاي مذك



داراي پروانه ارايه  شركت هايبراي اتصال تجهيزات تجميع ترافيك  )سيمي و نوري كابل كشي(داخلي اتصاالتبه منظور  -11



مخابراتي، شركت مخابرات ايران  يك ساختماندر به شبكه  )PAP(خدمات انتقال داده ها از طريق خطوط كابلي موسوم به ندا



 تعرفهو دريافت  دريافت كند هزينه ايجاد و برقراري اتصال و نگهداري آن رادر صورت اجراي عمليات كابل كشي صرفا مي تواند 



 .براي اين اتصاالت ممنوع است ماهيانه عالوه بر هزينه هاي مذكور انتقال



داراي پروانه ارايه  شركت هايرا بر اساس تقاضاي شركت مخابرات ايران و شركت ارتباطات زيرساخت موظفند خدمات مورد نياز  -12



به آنها ارايه كنند و در هر صورت تعرفه خدمات ارايه شده  )PAP(نداخدمات انتقال داده ها از طريق خطوط كابلي موسوم به 



 .محاسبه خواهد شد) PAP(مطابق با تقاضاي شركت هاي ندا 



سقف تعرفه حجمي تعيين شده در هر  %)60(درصد اينترنت براي كاربران نهايي شصتبه منظور حفظ شرايط رقابتي، كف تعرفه  -13



  .سطح به اضافه هزينه برقراري و نگهداري ماهيانه تعيين مي شود











  



  



  



   ADSLتعرفه ارايه خدمات اينترنت مبتني برفناوري                                                                                                             



                                                                                                 



  يم
   



 



 



  



  
  



  8از  8كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه  13/11/1392مورخ  181 شماره جلسه  مصوبه



موظفند حداقل نرخ  ADSLتعيين مي شود و ارايه كنندگان خدمات اينترنت مبتني بر فناوري  8به  1حداكثر ضريب تسهيم خط   -14



 . مشتركين خود تضمين كنند نرخ بيت خط را براي )8/1(يك هشتم بيت تضمين شده به ميزان 



 .كماكان به قوت خود باقي و الزم االجراستالذكر ساير  ضوابط و مقررات مندرج در مصوبات فوق  -15



هاي مندرج در اين مصوبه از تاريخ ابالغ براي شركت ارتباطات زيرساخت، شركت مخابرات ايران و شركت هاي اجراي تعرفه -�١



بديهي است كليه شركت .الزم االجراست )PAP(ده ها از طريق خطوط كابلي موسوم به نداداراي پروانه ارايه خدمات انتقال دا



هاي مذكور موظفند در چارچوب تعرفه ها ي تعيين شده در اين مصوبه نسبت به اصالح قراردادها ي خود از تاريخ ابالغ اقدام 



 .كنند
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 عنوان 152جلسه شماره  1مصوبه شماره  8اصالح بند 
  ADSLتعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوري


  )مودم(انداري تجهیزات انتهایی در خصوص سقف تعرفه راه
  


  
  


  1از  1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 16/7/1394مورخ  223 شماره جلسه 2شماره  مصوبه


  بسمه تعالی
  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات


  16/7/1394مورخ  223شماره   جلسه 2شماره  مصوبه
مصوبه  8پیشنهاد سازمان در خصوص اصالح بند  ،16/7/1394مورخ  223کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 


را  ADSLبا موضوع تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت از طریق فناوري کمیسیون  14/8/1391مورخ  152شماره جلسه  1شماره 
   .االجراستاین مصوبه از تاریخ ابالغ الزم. بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد


 
صورت سقف به عهده مشترك است که در این) مودم(اندازي تجهیزات انتهاییه راهدر صورت درخواست مشترك، هزین -8"
بوده و در صورت درخواست مشترك، ارائه کننده خدمات موظف به ) 000،150(و پنجاه هزار ریال  اندازي خدمات مبلغ یکصدتعرفه راه


  ".اندازي تجهیزات انتهایی مشترکین خواهد بودنصب و راه
  
  
 


 
 








 
 



 
 
 



 



 4 از 1 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 14/8/1391 مورخ 152مصوبات جلسه شماره 



 



 بسمه تعالي
 



مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
 14/8/1391 مورخ 152مصوبه  جلسه  شماره 



 



 موضوع 14/8/1391 مورخ 152کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 
با توجه به بررسي هاي به  " را ADSLتعرفه خدمات اینترنت پر سرعت از طریق فناوری  "



 2-2عمل آمده و بر اساس قيمت تمام شده خدمات به شرح زير تصويب و جايگزين بندهای 
 کميسيون ميشود.  8/7/1387 مورخ 49 مصوبه شماره 5- 2تا 



 ADSLتعرفه خدمات اينترنت پرسرعت از طريق فناوري 
ارایه کننده خدمات می تواند به صورت ثابت ماهيانه حداکثر مبالغی به عنوان هزینه  -١



 برقراری و نگهداری مطابق با جدول زیر از مشترکين خود دریافت کند: 
نرخ بيت  



  ( کيلو بيت بر ثانيه)
هزینه برقراری و نگهداری 



ماهيانه  
 ( ریال)



64 20،000 



128 22،500 



256 30،000 



512 45،000 



1024 75،000 



2048 120،000 
 



 سقف تعرفه حجم ترافيک به صورت پلکانی و مطابق با جدول زیر تعيين می شود: -٢



سطوح تعرفه 
بازه حجم ترافيک 



 (G Byte) 
تعرفه هر گيگا 



مالحظات بایت        ( ریال) 
_____  45،000 1≥ حجم≥ 5سطح اول 
≥ حجم> 10سطح دوم 



5 
35،000 



 
 گيگا بایت مطابق تعرفه 5تا 



سطح اول و مابقی مطابق تعرفه 
سطح دوم 



 
سطح سوم 



 
≥ حجم> 20



10 



 
30،000 



 گيگا بایت مطابق تعرفه 5تا 
گيگا 10 تا 5سطح اول، بيش از 



بایت مطابق تعرفه سطح دوم و  
 مابقی مطابق تعرفه سطح سوم



 
 



سطح چهارم 



 
 



≥ حجم> 40
20 



 
 



25،000 
 
 



 گيگا بایت مطابق تعرفه 5تا 
 گيگا 10 تا 5سطح اول، بيش از 



بایت مطابق تعرفه سطح دوم، 
 گيگا بایت 20 تا 10بيش از 



مطابق تعرفه سطح سوم و   
 مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم



 
 



سطح پنجم 



 
 



< حجم 40



 
 



20،000 



 گيگا بایت مطابق تعرفه 5تا 
 گيگا 10 تا 5سطح اول، بيش از 



بایت مطابق تعرفه سطح دوم، 
 گيگا بایت 20 تا 10بيش از 



مطابق تعرفه سطح سوم ، بيش 
 گيگا بایت مطابق 40 تا 20از 



تعرفه سطح چهارم و مابقی 
 مطابق تعرفه سطح پنجم











 
 



 
 
 



 



 4 از 2 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 14/8/1391 مورخ 152مصوبات جلسه شماره 



 برای کسری از گيگا بایت، تعرفه به صورت خطی محاسبه می شود  :1تبصره
 درصد سقف تعرفه در هر سطح 60به منظور حفظ شرایط رقابتی، کف تعرفه  :2تبصره



تعيين می شود. 
 در صورت درخواست مشترکين، ارایه کننده خدمات موظف به ارایه خدمات در :3تبصره



کليه سطوح جدول فوق می باشد.   
تعرفه های تعيين شده برای حجم ترافيک دریافتی است و با توجه به ماهيت  -٣



، ارایه کننده خدمات موظف است در محاسبه ترافيک ADSLنامتقارن خدمات 
%) حجم 25مشترکين برای مجموع دریافت و ارسال به ميزان بيست و پنج درصد(



 ترافيک اضافی برای مشترکين لحاظ کند.
 تعيين مي شود و ارایه کننده خدمات بايد حداقل 8 به 1حداکثر ضريب تسهيم خط   -۴



  نرخ بيت خط را براي مشترکين خود تضمين کند. 8/1نرخ بيت تضمين شده به ميزان 
 نيز به ميزان تعيين 8به 1 سقف تعرفه خدمات برای ضرایب تسهيم کمتر از تبصره:



شده در این مصوبه می باشد. 
ارایه کننده خدمات موظف به انجام تعهدات تا پایان قرارداد، بر اساس قراردادهای  -۵



موجود خود با مشترکين می باشد. تغيير قراردادهای موجود مشترکين بر اساس 
تعرفه های جدید اجباری نبوده و تنها در صورت تمایل مشترکين، ارایه کننده خدمات 



می تواند قراردادهای موجود خود را به روز رسانی کند. 
ارایه کننده خدمات بايد در بسته هاي تعرفهاي خود نرخ بيت(سرعت) و مدت زمان  -۶



ارایه خدمات را به صورت شفاف به متقاضيان ارایه و در قرارداد مشترکين لحاظ کند. 
در صورت اتمام حجم خریداری شده و عدم اقدام مشترک برای خرید حجم اضافی، 
ارایه کننده خدمت باید اتصال مشترک را تا پایان زمان قرار داد حفظ کند، مگر اینکه 



 در قرارداد به نحو دیگری با مشترک به توافق رسيده باشد. 
هزينه مودم به عهده مشترک است و ارایه کننده خدمت مجاز به فروش اجباري  -٧



مودم به مشترکين نميباشد و در صورت استفاده مشترک از مودمهاي استاندارد، 
 ارایه کننده خدمت ملزم به ارایه خدمات به مشترکين مي باشد.



در صورت درخواست مشترک هزينه راه اندازي تجهيزات انتهایی (مودم) به عهده  -٨
مشترک است که در اين صورت سقف تعرفه راه اندازي خدمت مبلغ نود و پنج 



) ريال بوده و در صورت درخواست مشترک، ارایه کننده خدمات موظف 95000هزار(
 به نصب و راه اندازی تجهيزات انتهایی مشترکين خواهد بود. 



ارایه کننده خدمت موظف است تعرفه خدمات را به نحو مناسب و به طور شفاف و  -٩
 رايگان به مشترکين اطالعرساني کند.



ارایه کننده خدمت مي تواند با اطالع و تایيد سازمان، بستههاي تشويقي  -١٠
 مختلف را به مشترکين خود ارایه کند.



تعرفه دایر کردن (رانژه ) خطوط مشترکين حداکثر مبلغ سی  -١١
)ریال می باشد. 20000)ریال و تعرفه تخليه خطوط حداکثر بيست هزار(30000هزار(



 ساعت از تاریخ درخواست 72شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف مدت 
شرکت های ارایه کننده خدمات، نسبت به دایر کردن و یا تخليه خطوط مشترکين 
اقدام کند. دریافت مبالغ مذکور منوط به اجرای سامانه مندرج در مصوبه کميسيون 



 می باشد و در صورت عدم اجرای آن، اخذ مبالغ مذکور مجاز نبوده و 97شماره 
 72شرکت مخابرات ایران موظف به دایر و تخليه خطوط مشترکين حداکثر ظرف مدت 



 ساعت خواهد بود.
 
 
 











 
 



 
 
 



 



 4 از 3 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 14/8/1391 مورخ 152مصوبات جلسه شماره 



 در صورتی که ارایه کننده خدمات، مبالغ دایری و تخليه خطوط را به شرکت تبصره:
)ریال برای 50000مخابرات ایران پرداخت کند، می تواند حداکثر مبلغ پنجاه هزار(



هزینه های دایری و تخليه فقط یک بار در هنگام راه اندازی  اتصال از مشترکين خود 
دریافت کند.  



 ارایه کننده خدمات مجاز به دریافت هيچ مبلغ دیگری از مشترکين، به غير از  -١٢
مبالغ مندرج در این مصوبه و مبالغی که حسب قوانين کشور  الزمالتادیه است، 



 نمی باشد. 
 در صورت تغيير تعرفه پهناي باند اينترنت، سقف تعرفه حجم ترافيک به ميزان  -١٣



يک چهارم ميزان تغيير تعرفه پهناي باند اينترنت تغيير خواهد يافت و ارایه کننده 
خدمات موظف است از زمان اعمال تغيير تعرفه، اين موضوع را براي مشترکين خود 



 لحاظ کند.
 در صورت تغيير تعرفه لينک هاي ديتا و انتقال، تعرفه حجم ترافيک به ميزان  -١۴



يک ششم ميزان تغيير تعرفه لينک هاي ديتا و انتقال تغيير خواهد يافت و ارایه کننده 
خدمات موظف است از زمان تغيير تعرفه، اين موضوع را براي مشترکين خود لحاظ 



 کند.
شرکت هاي ارایه کننده خدمات موظف به راهاندازي سامانه اندازهگيري  -١۵



سرعت و کيفيت خط در شبکه خود و نيز شبکه اينترنت با امکان کد رهگيري سوابق 
اندازهگيري مشتريان در بازه هاي زماني سه ماهه و ايجاد دسترسي برخط براي 



 سازمان مي باشند.
اين تعرفه شش ماه پس از زمان ابالغ، با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرا و  -١۶



 گزارش سازمان مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 











 
 



 
 
 



 



 4 از 4 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 14/8/1391 مورخ 152مصوبات جلسه شماره 



 



 بسمه تعالي
 



مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
 14/8/1391 مورخ 152مصوبه  جلسه  شماره 



 
 14/8/1391 مورخ 152کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 



 کميسيون" در خصوص تعرفه ماهانه 17/4/1386 مورخ 26موضوع"الحاقيه مصوبه شماره 
لينک های دسترسی به شبکه شهری، بين شهری و بين الملل شبکه ملی انتقال داده 



با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای  مگا بيت بر ثانيه را 34 و 8ها برای سرعت های 
 مگابيت بر ثانيه در بسياری از نقاط شبکه 34 و8مصوبه مذکور و عدم پشتيبانی لينک های 



 کميسيون 26ارتباطی کشور را بررسی و متن الحاقيه به شرح زیر برای مصوبه شماره 
تصویب کرد: 



 مگا بيت بر ثانيه  وقتی قابل اعمال 34 و 8"تعرفه های تجميعی با سرعت های 
خواهد بود که ارایه کننده خدمات امكانات فني ارایه سرعت های درخواستی به صورت 



 تجميعی را داشته باشد.”
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   ADSLتعرفٍ برقراری ي وگُداری خطًط                                                                                                                
 کیلً بیت بر ثاویٍ 2042از برای ورخ بیت َای باالتر  


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 1از  1کمیسیًن تىظیم مقررات ارتباطات صفحٍ 21/3/1313مًرخ  111 شمارٌ جلسٍ 3شمارٌ  مصًبٍ


 


 بسمه تعالي


 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات


 99/3/1393مورخ  191شماره   جلسه 3شماره  مصوبه
  


 ADSLتعرفٍ برقراری ي وگُداری خطًط  21/3/1313مًرخ  111کمیسیًن تىظیم مقررات ارتباطات در جلسٍ شمارٌ             
را بررسی ي بٍ شرح زیر  14/02/1311مًرخ  152مصًبٍ شمارٌ  1َای باالتر از مقادیر تعییه شدٌ در جديل  بىد را برای ورخ بیت


 : تصًیب کرد


کیلً بیت بر ثاویٍ بٍ ازای دي برابر شدن ورخ بیت بٍ میسان  2042َای باالتر از وگُداری برای ورخ بیتتعرفٍ برقراری ي  -1
 .افسایش می یابد%( 40)چُل درصد


، تعرفٍ از فرمًل زیر 14/2/1311مًرخ  152مصًبٍ شمارٌ  1بیت تعییه شدٌ در جديل بىد َای بیه دي ورخ برای ورخ بیت -2
 :محاسبٍ میشًد


T= T1 + (T2-T1)*P  
T :تعرفٍ برقراری ي وگُداری ورخ بیت مًرد وظر بٍ ریال 


T1 :شدٌ در جديلتر تعییهبیت پاییهتعرفٍ برقراری ي وگُداری ورخ 


T2 :شدٌ در جديلبیت باالتر تعییهتعرفٍ برقراری ي وگُداری ورخ 


P :تربیت پاییهبیت مًردوظر بٍ ورخوسبت ورخ 
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و  ADSLپرسرعت از طریق فناوري تعرفه خدمات اینترنت 

  به صورت برون ساختمانی  WiFiاینترنت مبتنی بر فناوري
  
  
  
  

  3از  2کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 22/03/1395مورخ  237 شماره جلسه 1شماره  مصوبه

عنوان هزینه صورت ثابت ماهانه حداکثر مبالغی بهتواند بهکننده خدمت می ارایهدر صورت ارایه خدمات به صورت حجمی،  -2
 2بر این مبلغ، هزینه صورت عالوه برقراري و نگهداري ماهانه مطابق با جدول زیر را از مشترکین خود دریافت کند، در این

 . شوداز مشترك دریافت می 3 بنداز جدول  1عنوان حداقل مصرف، مطابق سطح گیگابایت اینترنت به

  حداقل نرخ بیت
 )کیلو بیت بر ثانیه( 

  هزینه برقراري و نگهداري ماهانه
 )ریال( 

128 15،000 
256 25،000 
512 40،000 

1024 60،000 
2048 80،000 
4096  140،000  

  180،000  و باالتر از آن 8192براي سرعت 
  

 :به صورت پلکانی و مطابق با جدول زیر تعیین می شود 2سقف تعرفه حجم ترافیک مازاد بر حداقل مصرف بند  -3

  بازه حجم ترافیک  سطوح تعرفه
(G Byte)  

تعرفه هر گیگا بایت        
  )ریال(

  مالحظات

  
  سطح اول

  
  ---  30،000  1 ≥حجم ≥3

  
  سطح دوم

  
گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  مابقی  3تا   22،000  3 >حجم ≥10

  مطابق تعرفه سطح دوم

  
  18،000  10 >حجم ≥30  سطح سوم

گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  بیش  3تا 
گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و  10تا  3از 

  مابقی مطابق تعرفه سطح سوم

 15،000  حجم <30  سطح چهارم

گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و  بیش  3تا 
گیگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و  10تا  3از 

گیگابایت مطابق تعرفه سطح  30تا  10بیش از 
  سوم و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم

  .براي کسري از گیگا بایت، تعرفه به صورت خطی محاسبه می شود :1تبصره 

  



  
و  ADSLپرسرعت از طریق فناوري تعرفه خدمات اینترنت 

  به صورت برون ساختمانی  WiFiاینترنت مبتنی بر فناوري
  
  
  
  

  3از  3کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 22/03/1395مورخ  237 شماره جلسه 1شماره  مصوبه

، ارایه کننده خدمات ADSLهاي تعیین شده براي حجم ترافیک دریافتی است و با توجه به ماهیت نامتقارن خدمات تعرفه -4
حجم ترافیک %) 25(موظف است در محاسبه ترافیک مشترکین براي مجموع دریافت و ارسال، به میزان بیست و پنج درصد

 .اضافی براي مشترکین لحاظ کند
تغییر . باشدانجام تعهدات تا پایان قرارداد، براساس قراردادهاي موجود خود با مشترکین می کننده خدمات موظف به ارایه -5

-کننده خدمات می ارایهاجباري نبوده و تنها در صورت تمایل مشترکین،  جدید هايقراردادهاي موجود مشترکین براساس تعرفه
م خریداري شده و عدم اقدام مشترك براي خرید حجم اضافی، در صورت اتمام حج. روزرسانی کندتواند قراردادهاي موجود را به

ارایه کننده خدمت باید اتصال مشترك را تا پایان زمان قرار داد حفظ کند، مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگري با مشترك به 
 .توافق رسیده باشد

باشد و در صورت استفاده دم به مشترکین نمیهزینه مودم به عهده مشترك است و ارایه کننده خدمت مجاز به فروش اجباري مو -6
 .هاي استاندارد، ارایه کننده خدمت ملزم به ارایه خدمات به مشترکین می باشدمشترك از مودم

و مدت زمان ارایه خدمات را به صورت شفاف به متقاضیان ) سرعت(اي خود نرخ بیت ارایه کننده خدمات باید در بسته هاي تعرفه -7
 .داد مشترکین لحاظ کندارایه و در قرار

کننده خدمت، هزینه آن به عهده مشترك  ارایهاز سوي ) مودم(در صورت درخواست مشترك براي راه اندازي تجهیزات انتهایی  -8
ریال بوده و در صورت درخواست ) 150،000(صد و پنجاه هزاراست که در این صورت سقف تعرفه راه اندازي خدمت، یک

 . مشترك، ارایه کننده خدمات موظف به نصب و راه اندازي تجهیزات انتهایی مشترکین خواهد بود
 .رسانی کندارایه کننده خدمت موظف است تعرفه خدمات را به نحو مناسب و به طور شفاف و رایگان به مشترکین اطالع -9

تواند با رعایت چارچوب هاي تعیین شده در موافقتنامه پروانه، مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و خدمت میارایه کننده  -10
 .سایر مقررات مربوطه، خدمات را در قالب طرح هاي تشویقی به مشترکین ارایه کند

پنجاه  مبلغ فه تخلیه خطوط حداکثرریال و تعر)70،000(هزارخطوط مشترکین حداکثر مبلغ هفتاد  )رانژه(تعرفه دایر کردن  -11
اي  نسبت به دایر کردن و امکانات پایه ارایهشرکت مخابرات ایران موظف است بر اساس مقررات . ریال می باشد)50،000(هزار

 . یا تخلیه خطوط مشترکین اقدام کند
رات ایران پرداخت کند، می تواند حداکثر مبلغ در صورتی که ارایه کننده خدمات، مبالغ دایري و تخلیه خطوط را به شرکت مخاب :تبصره
ریال براي هزینه هاي دایري و تخلیه فقط یک بار در هنگام راه اندازي  اتصال از مشترکین خود )120،000(هزارصد و بیستیک

 . دریافت کند
ن مصوبه و مبالغی که حسب ارایه کننده خدمات مجاز به دریافت هیچ مبلغ دیگري از مشترکین، به غیر از مبالغ مندرج در ای -12

 . التادیه است، نمی باشدقوانین کشور الزم
گیري سرعت و کیفیت خط در شبکه خود و نیز شبکه اینترنت با امکان اندازي سامانه اندازهخدمات موظف به راه گانارایه کننده -13

 .برخط براي سازمان می باشندگیري مشتریان در بازه هاي زمانی سه ماهه و ایجاد دسترسی رهگیري سوابق اندازه
 .در صورت درخواست مشترکین، ارایه کننده خدمات موظف به ارایه همه گزینه ها و سطوح تعرفه اي این مصوبه می باشد -14
 .سقف تعیین می شود %)60(شصت درصد به منظور حفظ شرایط رقابتی، کف همه مبالغ تعرفه هاي این مصوبه، به میزان -15
به صورت برون   WiFiدمات اینترنت با هماهنگی سازمان مجاز به ارایه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوريخ گانارایه کننده کلیه -16

  .ساختمانی هستند
تجهیزات الزم از جمله آنتن و ، هزینه به صورت برون ساختمانی  WiFiدر صورت ارایه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوري  :تبصره
  .باشدمی خدمتینه مشترك و مستقل از هز به عهده  مودم
  . الزم االجرا خواهد شد 01/05/95این مصوبه از تاریخ  -17

 


