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بسمه تعالي

مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره  1جلسه شماره  237مورخ 1395/03/22
کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره  237مورخ  ،95/03/22پيشنهاد سازمان در خصوص تعرفه خدمات اینترنت
پرسرعت از طریق فناوری  ADSLو اینترنت مبتنی بر فناوری  WiFiبه صورت برون ساختمانی 1را که بر اساس قيمت عادله روز تهيه
و تدوین شده ،بررسی و به شرح زیر تصویب و جایگزین مصوبه شماره  1جلسه شماره  152مورخ  ،91/08/14بندهای  12 ،9و 13
مصوبه جلسه شماره  181مورخ  ،92/11/13مصوبه شماره  2جلسه شماره  223مورخ  94/07/16و مصوبه شماره  2جلسه شماره 215
مورخ  94/3/3و بند  1مصوبه شماره  3جلسه شماره  191مورخ 1393/3/29کميسيون کرد:
 -1تعرفه خدمات دسترسی به اینترنت ( ADSLو  )WiFiبه صورت غير حجمی به شرح زیر تعيين میشود:
حداقل نرخ بيت

سقف هزینه ماهانه ارایه

حداقل سقف حجم ماهانه به GB

( كيلو بيت بر ثانيه)

خدمت (ریال)

حجم ترافيک داخلي ()GB

حجم ترافيک بين الملل ()GB

1024

250،000

20

10

2048

400،000

30

15

4096

600،000

40

20

8192

1،000،000

60

30

تبصره  :1در صورت نياز مشترک به استفاده بيشتر از سقف حجم ماهانه ترافيک بينالملل ،بسته حجم مورد نظر بر مبنای تعرفه سطح
چهارم از جدول بند  3محاسبه خواهد شد.
تبصره  :2در صورت اتمام یکی از حجمهای ترافيک بينالملل و یا ترافيک داخلی خریداری شده توسط مشترک ،ارایه کننده خدمت
موظف به ادامه ارایه خدمت برای حجم ترافيک باقيمانده تا پایان دوره ،به مشترک میباشد.
تبصره  :3در صورتی که ارایه کننده خدمت امکان تفکيک ترافيک داخلی از ترافيک بينالملل را نداشته باشد حداکثر تا تاریخ
 1395/11/1موظف است این امکان را در راستای الزامات حاکم بر شبکه ملی اطالعات فراهم کند و تا آن زمان موظف است برای
رعایت حقوق مشترکين به ميزان حداقل یک سوم سقف حجم ترافيک داخلی جدول فوق به سقف حجم ترافيک بينالملل اضافه کند.

Outdoor
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 -2در صورت ارایه خدمات به صورت حجمی ،ارایه کننده خدمت میتواند بهصورت ثابت ماهانه حداکثر مبالغی بهعنوان هزینه
برقراری و نگهداری ماهانه مطابق با جدول زیر را از مشترکين خود دریافت کند ،در اینصورت عالوه بر این مبلغ ،هزینه 2
گيگابایت اینترنت بهعنوان حداقل مصرف ،مطابق سطح  1از جدول بند  3از مشترک دریافت میشود.
حداقل نرخ بيت

هزینه برقراری و نگهداری ماهانه

( كيلو بيت بر ثانيه)

( ریال)

128

15،000

256

25،000

512

40،000

1024

60،000

2048

80،000

4096

140،000

برای سرعت  8192و باالتر از آن

180،000

 -3سقف تعرفه حجم ترافيک مازاد بر حداقل مصرف بند  2به صورت پلکانی و مطابق با جدول زیر تعيين می شود:
تعرفه هر گيگا بایت

سطوح تعرفه

بازه حجم ترافيک
)(G Byte

(ریال)

سطح اول

 ≥3حجم≥ 1

30،000

سطح دوم

 ≥10حجم> 3

22،000

تا  3گيگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و مابقی
مطابق تعرفه سطح دوم

 ≥30حجم> 10

18،000

تا  3گيگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و بيش
از  3تا  10گيگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و
مابقی مطابق تعرفه سطح سوم

 <30حجم

15،000

تا  3گيگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و بيش
از  3تا  10گيگابایت مطابق تعرفه سطح دوم و
بيش از  10تا  30گيگابایت مطابق تعرفه سطح
سوم و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم

سطح سوم

سطح چهارم

مالحظات

---

تبصره  :1برای کسری از گيگا بایت ،تعرفه به صورت خطی محاسبه می شود.
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 -4تعرفه های تعيين شده برای حجم ترافيک دریافتی است و با توجه به ماهيت نامتقارن خدمات  ،ADSLارایه کننده خدمات
موظف است در محاسبه ترافيک مشترکين برای مجموع دریافت و ارسال ،به ميزان بيست و پنج درصد( )%25حجم ترافيک
اضافی برای مشترکين لحاظ کند.
 -5ارایه کننده خدمات موظف به انجام تعهدات تا پایان قرارداد ،براساس قراردادهای موجود خود با مشترکين میباشد .تغيير
قراردادهای موجود مشترکين براساس تعرفههای جدید اجباری نبوده و تنها در صورت تمایل مشترکين ،ارایه کننده خدمات می-
تواند قراردادهای موجود را بهروزرسانی 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.
 -6هزینه مودم به عهده مشترک است و ارایه کننده خدمت مجاز به فروش اجباری مودم به مشترکين نمیباشد و در صورت استفاده
مشترک از مودمهای استاندارد ،ارایه کننده خدمت ملزم به ارایه خدمات به مشترکين می باشد.
 -7ارایه کننده خدمات باید در بسته های تعرفهای خود نرخ بيت (سرعت) و مدت زمان ارایه خدمات را به صورت شفاف به متقاضيان
ارایه و در قرارداد مشترکين لحاظ کند.
 -8در صورت درخواست مشترک برای راه اندازی تجهيزات انتهایی (مودم) از سوی ارایه کننده خدمت ،هزینه آن به عهده مشترک
است که در این صورت سقف تعرفه راه اندازی خدمت ،یکصد و پنجاه هزار( )150،000ریال بوده و در صورت درخواست
مشترک ،ارایه کننده خدما ت موظف به نصب و راه اندازی تجهيزات انتهایی مشترکين خواهد بود.
 -9ارایه کننده خدمت موظف است تعرفه خدمات را به نحو مناسب و به طور شفاف و رایگان به مشترکين اطالعرسانی کند.
 -10ارایه کننده خدمت میتواند با رعایت چارچوب های تعيين شده در موافقتنامه پروانه ،مقررات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و
سایر مقررات مربوطه ،خدمات را در قالب طرح های تشویقی به مشترکين ارایه کند.
 -11تعرفه دایر کردن (رانژه) خطوط مشترکين حداکثر مبلغ هفتاد هزار()70،000ریال و تعرفه تخليه خطوط حداکثر مبلغ پنجاه
هزار()50،000ریال می باشد .شرکت مخابرات ایران موظف است بر اساس مقررات ارایه امکانات پایهای نسبت به دایر کردن و
یا تخليه خطوط مشترکين اقدام کند.
تبصره :در صورتی که ارایه کننده خدمات ،مبالغ دایری و تخليه خطوط را به شرکت مخابرات ایران پرداخت کند ،می تواند حداکثر مبلغ
یکصد و بيستهزار()120،000ریال برای هزینه های دایری و تخليه فقط یک بار در هنگام راه اندازی اتصال از مشترکين خود
دریافت کند.
 -12ارایه کننده خدمات مجاز به دریافت هيچ مبلغ دیگری از مشترکين ،به غير از مبالغ مندرج در این مصوبه و مبالغی که حسب
قوانين کشور الزمالتادیه است ،نمی باشد.
 -13ارایه کنندهگان خدمات موظف به راهاندازی سامانه اندازهگيری سرعت و کيفيت خط در شبکه خود و نيز شبکه اینترنت با امکان
رهگيری سوابق اندازه گيری مشتریان در بازه های زمانی سه ماهه و ایجاد دسترسی برخط برای سازمان می باشند.
 -14در صورت درخواست مشترکين ،ارایه کننده خدمات موظف به ارایه همه گزینه ها و سطوح تعرفه ای این مصوبه می باشد.
 -15به منظور حفظ شرایط رقابتی ،کف همه مبالغ تعرفه های این مصوبه ،به ميزان شصت درصد( )%60سقف تعيين می شود.
 -16کليه ارایه کنندهگان خدمات اینترنت با هماهنگی سازمان مجاز به ارایه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری  WiFiبه صورت برون
ساختمانی هستند.
تبصره :در صورت ارایه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری  WiFiبه صورت برون ساختمانی ،هزینه تجهيزات الزم از جمله آنتن و
مودم به عهده مشترک و مستقل از هزینه خدمت میباشد.
 -17این مصوبه از تاریخ  95/05/01الزم االجرا خواهد شد.
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