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  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 



  
و  ADSLپرسرعت از طریق فناوري تعرفه خدمات اینترنت 

  به صورت برون ساختمانی  WiFiاینترنت مبتنی بر فناوري
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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 
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، 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

 


