
 
 

 
 
 

 

 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
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 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.
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 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.
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 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.”
 


