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  بسمه تعالی
  

  

  مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات  
  05/10/1395مورخ  249جلسه شماره  مصوبه

  

تعیین مقررات براي پیشنهاد سازمان در خصوص ، 05/10/1395 مورخ 249 شماره جلسه در ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون      
را که از این پس در این مصوبه طرح تشویقی اي تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوري اطالعات هاي تعرفهطرح

  .االجراستاین مقررات از تاریخ ابالغ الزم. بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد شود،خوانده می

  تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوري اطالعاتاي هاي تعرفهمقررات طرح

 :تعاریف و اصطالحات به کار رفته در این مصوبه داراي معانی زیر است -1
 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات :کمیسیون -1-1
 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی :سازمان -1-2
 ناوري اطالعات از سازماندارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و ف :اپراتور -1-3
 حداکثر تعرفه تعیین شده توسط کمیسیون براي هر خدمت  :سقف تعرفه -1-4
 حداقل تعرفه تعیین شده توسط کمیسیون براي هر خدمت :کف تعرفه -1-5
تواند مساوي یا کمتر از سقف و در صورت تعیین کف تعرفه تعیین شده توسط اپراتور براي هر خدمت که می تعرفه :تعرفه عادي -1-6

در صورت . ارائه شود ماه )6(شش توسط کمیسیون، مساوي یا بیشتر از کف تعیین شده براي هر خدمت باشد و براي مدت زمان حداقل
 .سقف تعرفه،  مالك عمل خواهد بود)   (عدم وجود کف تعرفه براي خدمات، یک چهاردهم

تعرفه عادي اپراتور براي آن خدمت کمتر است و در یک اي اپراتور براي خدمات موضوع پروانه که از تعرفه طرح :طرح تشویقی -1-7
 . ماهه، امکان فروش طرح تشویقی و تمدیدیه طرح براي اپراتور ممکن است)3(سه بازه زمانی حداکثر

شود، بعبارتی به بازه زمانی که اپراتور، امکان فروش به مدت زمان در دسترس بودن طرح گفته می :مدت ارائه طرح تشویقی -1-8
شود حدفاصل زمان تاکید می. باشندابتدا و انتهاي این مدت زمان به ترتیب تاریخ شروع و پایان طرح تشویقی می. قی را داردطرح تشوی

 .ماه است )3(سه شروع و پایان ارائه طرح تشویقی با احتساب تمدیدیه طرح، حداکثر
این مدت زمان می . نمایدیقی استفاده میمدت زمانی که مشترك از خدمت موضوع طرح تشو :مدت استفاده از طرح تشویقی -1-9

 .ماه باشد)6(شش تواند حداکثر به مدت
 . صبح براي دیتا 8صبح تا  2صبح براي صوت و  6شب تا  12ساعت  :ساعات کم مصرف -1-10
فعال هر هاي ثابت و موبایل تقسیم بر تعداد کل مشترکین تعداد مشترك فعال هریک از اپراتورها در هر یک از حوزه :سهم بازار -1-11

 .یک از حوزه هاي ثابت و موبایل
شفافیت بیشتر، بسته منظور به .باشداي از خدمات که در قالب یک بسته به مشترك قابل ارائه میمجموعه :بسته خدمتی -1-12

 . شود، اینترنت و پیامک گفته میخدمتی به ترکیبی از خدماتی نظیر تماس
هاي تشویقی را براي خدمات مورد نظر خود به تفکیک در حوزه ثابت در سال طرحبار ) 8(هشت تواند حداکثرهر اپراتور صرفاً می -2

 . و موبایل  ارائه کند
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تمدید طرح تشویقی بعد از پایان مدت آن، به عنوان یک طرح تشویقی جدید محسوب شده و در فهرست تعداد هشتگانه امکان  -3
ماه طرح تشویقی اولیه بوده )3(سهارائه طرح تشویقی اپراتور لحاظ خواهد شد، مگر آنکه تمدید طرح تشویقی، براي تکمیل مدت زمان 

  .باشد
 )8(هشتو یا تمدیدیه طرح تشویقی، نباید بیش از  هاي تشویقی در سال، اعم از طرح تشویقیه طرحمجموع مدت کلِ زمان ارائ -4

 . ماه از سال باشد
تر از کف تواند پایینهاي تشویقی میدر صورت وجود کف تعرفه مصوب کمیسیون براي یک خدمت، تعرفه خدمات در قالب طرح -5

عنوان مالك سنجش سقف تعرفه ، به)   (ه مصوب براي خدمات، یک چهاردهمدر صورت عدم وجود کف تعرف. تعرفه مصوب باشد
 .خواهد بود
-از کف تعرفه پایین%) 20(تواند بیست درصد ؛ حداکثر می% )10(تعرفه طرحهاي تشویقیِ اپراتور با سهم بازار بیش از ده درصد  :تبصره

از کف تعرفه %) 40(تواند چهل درصد ؛ حداکثر می%)10(ده درصد  تر باشد و تعرفه طرحهاي تشویقی اپراتور با سهم بازار کمتر از
  . تر باشدپایین

بسته خدمتی حاوي یک خدمت و یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با )5(پنجتواند حداکثر شامل هر طرح تشویقی می - 6
 . تعیین مبلغ براي کل بسته باشد

هفته قبل از اجراي طرح موظف است نسبت به اعالم تعرفه هر طرح تشویقی با جزئیات مربوطه، حداقل  )2(دواپراتور حداقل  -7
ارائه طرح و خدمت از سوي اپراتور مشروط به سپري شدن زمان . شامل مدت ارائه طرح و مدت استفاده از طرح، به سازمان اقدام نماید

 .باشدرد طرح و یا نامه اصالحیه طرح از سوي سازمان میاعالم شده در این ماده و عدم دریافت هرگونه نامه 
چنانچه در بسته خدمتی اپراتور نسبت به ارائه مودم، آنتی ویروس، گوشی و دیگر تجهیزات و خدمات خارج از موضوع پروانه  :تبصره

 .صورت مجزا تعیین و اعالم شود ویروس،گوشی و سایر تجهیزات، مستقل از قیمت خدمات است و باید بهاقدام کند، قیمت مودم، آنتی
در صورتیکه اپراتور در طرح تشویقی مایل است خدمات را هم در ساعات کم مصرف و هم در ساعات عادي ارائه دهد، باید  -8

 . خدمات قابل ارائه در ساعات عادي و ساعات کم مصرف را به صورت تفکیک شده اعالم کند
هاي تشویقی اعالم کلیه تعرفه هاي عادي، بخش مشخصی را نیز به اعالم طرح اپراتور باید در بخش عمومی پورتال خود ضمن -9

ها تخصیص دهد و ضمن بروز رسانی آن، مشخصات شفاف طرح هاي تشویقی به همراه تاریخ شروع و پایان طرح و نحوه شارژینگ آن
 . را اعالم کند

 .منتشر شودریخ شروع و پایان باید هاي تشویقی، مشخصات اصلی طرح و تادر کلیه تبلیغات مربوط به طرح -10
که طرح تشویقی منجر به افت کیفیت شود، اپراتور باشد و در صورتیهاي تشویقی منوط به حفظ کیفیت خدمات میارائه طرح -11

خود رسانی الزم را براي مشترکین باید بر اساس شرایط اعالم شده توسط سازمان، نسبت به توقف طرح اقدام و در این خصوص اطالع
  .داشته باشد

هاي در صورتی که سازمان به دالیلی از قبیل حفظ تعادل در بازار، تداوم رقابت سالم و ارائه خدمات و رشد کیفی آنها با ارائه طرح -12
اپراتور صورت در این. کندتشویقی، ادامه آن و یا توقف طرح پیش از موعد اتمام ارائه طرح، موافقت نکند، موضوع را به اپراتور اعالم می

 . باشدمجاز به اجرا و یا ادامه یا توقف طرح نمی
هاي در دست هاي تشویقی به اپراتور اعالم کند و یا اطالعات طرحکه سازمان اصالحاتی را جهت اعمال در طرحدر صورتی  -13

 اجراي اپراتور را بخواهد، اپراتور موظف است تا اقدامات الزم در خصوص اصالح موارد اعالم شده و یا ارائه اطالعات درخواست شده را 
 .عمل آوردبه
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از روز قبل ) 7(هفت در صورتی که اپراتور قصد توقف طرح تشویقی را در مدت زمان دسترسی به طرح داشته باشد، باید حداقل -14
 .، این موضوع را به اطالع سازمان برساند12با رعایت موضوع ماده  ،اجراي تصمیم خود

 12، 11موضوع مواد ( صورتیکه طرح تشویقی بنا به درخواست اپراتور و با تایید سازمان، و یا بنا به ابالغ سازمان متوقف شود در  -15
عنوان مشترکین فعلیِ نی که پیشتر نسبت به خرید طرح اقدام نموده و به؛ اپراتور موظف است تا نسبت به ارائه طرح، به مشترکی)14و 

 . خدمت مربوطه را ارائه نمایند ،شوند تا پایان مدت اعالم شده در طرحاستفاده کننده از طرح مذکور محسوب می
در صورت عدم . بالغ خواهد کردهاي تشویقی را در چارچوبی تدوین و به اپراتورها اسازمان، اطالعات مورد نیاز براي ارائه طرح -16

 .تواند از شروع طرح جلوگیري کندارائه اطالعات مورد نیاز، سازمان می
در صورت عدم ارائه . اپراتور موظف است در حین اجراي طرح هاي تشویقی، اطالعات مورد درخواست سازمان را ارائه کند -17

 . تواند طرح را متوقف کنداطالعات مورد نظر، سازمان می
هاي تشویقی، آمار مربوط به میزان استفاده از طرح را به شرح چارچوب ابالغی اتور باید حداکثر یکماه پس از اتمام ارائه طرحاپر -18

 .سازمان به سازمان ارائه نماید
  .تفسیر مفاد این مصوبه، صرفاً با کمیسیون است -19

  


