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کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات  13/11/1392مورخ  181 شماره جلسه  مصوبه

 8از  1صفحه 

 

 بسمه تعالي
 مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

 13/11/1392مورخ  181مصوبه جلسه شماره 
 

 181کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره               

موضوع تعرفه ارایه خدمات اینترنت مبتنی بر  13/11/1392مورخ 

به منظور کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار با را  ADSLفناوری

بر مبنای قيمت  های ارایه خدمات اینترنت بررسی زنجيره هزینه

در خصوص  30/3/92مورخ 166 شماره جلسه 2شماره  و مصوبات عادله روز

جلسه شماره تعرفه خدمات پهنای باند اینترنت بين الملل، مصوبات 

 تعرفه در خصوص 10/10/91مورخ  154 شماره و مصوبه 17/4/86مورخ  26

در  30/3/92مورخ  166 شماره جلسه 7خدمات انتقال، مصوبه شماره 

 147شماره  خصوص تعرفه استفاده از برق در مراکز مخابراتی، مصوبه

 در خصوص استفاده از فضا در مراکز مخابراتی و مصوبه 5/6/91مورخ 

در خصوص خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری  14/8/91مورخ  152 شماره

ADSL  ،و تعرفه ارایه خدمات مندرج در مصوبات مذکور را را بررسی

 اصالح و به شرح زیر تصویب کرد.

ل صرفا برای ارائه خدمات تعرفه پهنای باند اینترنت بين المل -1

برای  شرکت های ارایه کننده  ADSLاینترنت مبتنی بر فناوری 

این خدمات) شرکت های دارای پروانه انتقال داده ها از طریق 

و شرکت های مخابرات استانی  (PAP)خطوط کابلی موسوم به ندا 

( کاهش به %35زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران با سی و پنج درصد )

 شود:  زیر تعيين میشرح 

بيت بر )سرعت 

 (ثانيه
 اینترنت

 تعرفه ) لایر(

 كيلو 64برابر  1 كيلو 64
564،200 

 كيلو 64برابر  2 كيلو 128
1،128،400 

 كيلو 64برابر  3 كيلو 256
1،692،600 

 كيلو 64برابر  5 كيلو 512
2،821،000 

 كيلو 64برابر  9 كيلو 1024
5،077،800 

 كيلو 64برابر  16 كيلو 2048
9،027،200 

 كيلو 64برابر  27 مگا 4
15،233،400 

 كيلو 64برابر  45 مگا 8
25،389،000 
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کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات  13/11/1392مورخ  181 شماره جلسه  مصوبه

 8از  2صفحه 

 كيلو 64برابر  91 مگا 20
51،342،200 

 كيلو 64برابر  128 مگا 34
72،217،600 

 كيلو 64برابر  330 مگا 100
186،186،000 

STM) )155 كيلو 64برابر  426 مگا 
240،349،200 

تعرفه پهنای باند اینترنت بين الملل برای سایر خدمات و  تبصره:

کاربردها و بهره برداران بدون تغيير و مطابق با مصوبه شماره 

 کميسيون می باشد. 30/3/91مورخ  166شماره جلسه  2

شهری  تعرفه خدمات انتقال برای تامين ارتباط دسترسی به شبکه -2

ینترنت مبتنی بر فناوری خدمات ا و بين شهری صرفا برای ارایه

ADSL دارای  کننده این خدمات)شرکت های برای  شرکت های ارایه

پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی موسوم 

و شرکت های مخابرات استانی زیرمجموعه شرکت (  (PAP)به ندا

کاهش به شرح زیر  (%25بيست و پنج درصد) مخابرات ایران با 

 شود:  تعيين می
 

 سرعت

 (بيت بر ثانيه)

 ارتباط نقطه به نقطه اختصاصي به ازاء هر لينك

 بين شهري داخل شهري

داخل استاني ) 

) 

 بين شهري

 (بين شهري )

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

 - - - كيلو 128

 - - - كيلو  256

 - - - كيلو  512

 - - - كيلو  1024

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

 كيلو

 كيلو 64برابر 1530 كيلو 64برابر 1530

تعرفه خدمات انتقال برای تامين ارتباط دسترسی به شبکه  تبصره:

    شهری و بين شهری برای سایر خدمات، کاربردها و بهره برداران 

مورخ  26برابر با مقادیر مندرج در مصوبه شماره بدون تغيير و 

 کميسيون می  باشد. 17/4/86
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کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات  13/11/1392مورخ  181 شماره جلسه  مصوبه

 8از  3صفحه 

تعرفه ماهيانه تامين ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی  -3

خدمات  صرفا برای ارایه IP-MPLSانتقال داده ها تحت پروتکل 

کننده این  برای شرکت های ارایه ADSLاینترنت مبتنی بر فناوری 

دارای پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از  خدمات)شرکت های

نی و شرکت های مخابرات استا (PAP)طریق خطوط کابلی موسوم به ندا

کاهش  (%25بيست و پنج درصد)با  زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران

 :شودبه شرح زیر تعيين می 
 

 

 سرعت

)بيت بر 

 ثانيه(

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

 شهري

MPLS  ویژه 

 بين شهري

) داخل استاني 

) 

MPLS  ویژه 

 بين شهري

 )بين استاني(

MPLS ویژه 

MPLS 
 عادي

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

 كيلو 128
 64برابر  5/1

 كيلو

 64برابر  5/1

 كيلو

 64برابر  5/1

 كيلو
 كيلو 64برابر  5/1

 كيلو 256
 64برابر  5/2

 كيلو
 كيلو64برابر  5/2

برابر  5/2

 كيلو64
 كيلو 64برابر  5/2

 كيلو 512
  64برابر  4

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

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

 كيلو 2048
 64برابر  10

 كيلو
 كيلو 64برابر 10

 64برابر  10

 كيلو
 كيلو 64برابر  10

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

 كيلو
 كيلو 64برابر  16

 مگا  8
 64برابر  25

 كيلو
 كيلو 64برابر  25

 64برابر  25

 كيلو
 كيلو 64برابر  25

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

 كيلو
 كيلو 64 برابر 38

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

 كيلو
 كيلو 64برابر  65

 كيلو 64برابر109 مگا 100
 64برابر  109

 كيلو

 64برابر  109

 كيلو
 كيلو 64برابر  109

 مگا 155
 64برابر  170

 كيلو

 64برابر  170

 كيلو

 64برابر  170

 كيلو
 كيلو 64برابر  170
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کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات  13/11/1392مورخ  181 شماره جلسه  مصوبه

 8از  4صفحه 

تعرفه ماهيانه تامين ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی  تبصره:

برای سایر خدمات،  IP-MPLSانتقال داده ها تحت پروتکل 

کاربردها و بهره برداران بدون تغيير و برابر با مقادیر 

 کميسيون می  باشد.  17/4/86مورخ  26مندرج در مصوبه شماره 

به شبكه ملي تعرفه خدمات انتقال برای تامين ارتباط دسترسي  -4

ها نقطه به نقطه در سراسر كشور صرفًا برای ارایه انتقال داده

برای شرکت های ارایه  ADSLخدمات اینترنت مبتنی بر فناوری 

کننده این خدمات)شرکت های دارای پروانه ارایه خدمات انتقال 

و شرکت های  (PAP)داده ها از طریق خطوط کابلی موسوم به ندا

رمجموعه شرکت مخابرات ایران با بيست و پنج مخابرات استانی زی

 ( کاهش به شرح زیر تعيين ميشود:%25درصد)
 

  
 

 سرعت

 (بيت بر ثانيه)

 ارتباط نقطه به نقطه اختصاصي ديتا به ازاء هر لينك

 شهري
 بين شهري

 (داخل استاني)

 بين شهري

 (بين استاني)

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

 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 

تعرفه خدمات انتقال برای تامين ارتباط دسترسي به شبكه ملي تبصره:

ها نقطه به نقطه در سراسر كشور بررای سرایر خردمات، انتقال داده
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کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات  13/11/1392مورخ  181 شماره جلسه  مصوبه

 8از  5صفحه 

کاربردها و بهره برداران بدون تغيير و برابر با مقرادیر منردرج 

 باشد.کميسيون می 17/4/86مورخ  26در مصوبه شماره 

ماهانه تامين ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال تعرفه  -5

خدمات اینترنت  ا سرویس اینترانت صرفا برای ارایهداده ها ب

کننده این  برای  شرکت های ارایه ADSLمبتنی بر فناوری 

دارای پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از  خدمات)شرکت های

نی شرکت های مخابرات استاو  (PAP)طریق خطوط کابلی موسوم به ندا

کاهش  (%25بيست و پنج درصد)با  زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران

 :شودبه شرح زیر تعيين می 

 سرعت

 (بيت بر ثانيه)
 اینترانت

 لایر 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 برای دسترسی به شبکه ملی  تبصره:

انتقال داده ها با سرویس اینترانت برای سایر خدمات، 

کاربردها و بهره برداران بدون تغيير و برابر با مقادیر 

 کميسيون می  باشد.  17/4/86مورخ  26مندرج در مصوبه شماره 

ه جلسه شماره موضوع مصوب IPشبکه ملی  VPLSتعرفه ارائه خدمات   -6

صرفا برای   ADSLخدمات اینترنت مبتنی بر فناوری  برای ارایه 154

دارای پروانه ارایه  کننده این خدمات)شرکت های شرکت های ارایه
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کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات  13/11/1392مورخ  181 شماره جلسه  مصوبه

 8از  6صفحه 

و  (PAP)خدمات انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی موسوم به ندا

با  نی زیرمجموعه شرکت مخابرات ایرانشرکت های مخابرات استا

 : شودکاهش به شرح زیر تعيين می (%25)درصد  پنجبيست و 

 تعرفه یک لينک روش همبندی ردیف

) اتصال به  

 ابر( لایر

 هزینه اتصال 

 لایر

نقطه به نقطه با با پهنای ناند  1

  STM1معادل 

31،500،000 8،400،000 

) به ازای هر اتصال  Meshهمبندی  2

به ابر( برای پهنای باند معادل 

  STM1یک 

33،750،000 9،000،000 

برای سایر خدمات،  IPشبکه ملی  VPLSتعرفه ارائه خدمات  تبصره:

کاربردها و بهره برداران بدون تغيير و برابر با مقادیر 

 باشد.کميسيون می10/10/91مورخ  154مندرج در مصوبه شماره 
تعرفه استفاده از برق در مراکز مخابراتی صرفا برای ارائه  -7

دارای  شرکت هایبرای  ADSLخدمات اینترنت مبتنی بر فناوری 

پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی موسوم 

 : شودکاهش، به شرح زیر تعيين می (%40چهل درصد) با  (PAP)به ندا 

ماهيانه تعرفه مبلغ  واحد شرح ردیف

 )لایر(

ولت متناوب تک فاز بدون  220 1

 پشتوانه

 210،000 یک آمپر

 267،600 یک آمپر ولت متناوب تک فاز با پشتوانه 220 2

 330،000 یک آمپر  (UPS)ولت متناوب تک فاز بی درنگ 220 3

 315،000 وات 100 یک سویه با پشتوانه 4

تعرفه استفاده از برق در مراکز مخابراتی برای سایر خدمات  تبصره:

و کاربردها و بهره برداران بدون تغيير و مطابق با مصوبه 

 کميسيون می باشد. 30/3/92مورخ 166 شماره جلسه  7شماره 

تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی صرفا برای ارائه  -8

دارای  شرکت هایبرای  ADSLخدمات اینترنت مبتنی بر فناوری 

پروانه ارایه خدمات انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی موسوم 

کاهش و به شرح زیر تعيين  (%40چهل درصد) به ميزان (PAP)به ندا

 : شودمی

تعرفه استفاده از  مراکز مخابراتی ردیف

یک متر مربع فضای 

) عرصه(  بدون بنا 

 در ماه

تعرفه استفاده از 

فضای یک متر مربع 

مفيد ساختمانهای 

 مخابراتی در ماه

 1،800،000 420،000 تهران 1

مشهد، تبریز، اصفهان، شيراز،  2

بابل، کرج، کرمان، رشت، اروميه، 

 بندرعباس، اهواز، همدان و اراک

300،000 900،000 
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کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات  13/11/1392مورخ  181 شماره جلسه  مصوبه

 8از  7صفحه 

مراکز مایکروویو در نقط  3

 کوهستانی با جاده اختصاصی

700،000 3،000،000 

مایکروویو در نقط مراکز  4

 کوهستانی بدون جاده اختصاصی

422،000 1،340،000 

مراکز مایکروویو در نقاط غير  5

 کوهستانی

340،000 1،000،000 

 600،000 204،000 سایر شهرها 6

 300،000 96،000 نقاط روستایی 7

تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی برای سایر خدمات  تبصره:

و کاربردها و بهره برداران بدون تغيير و مطابق با مصوبه  

 کميسيون می باشد. 5/6/91مورخ  147 شماره جلسه

شده از طریق فناوری  فه حجم استفاده از  اینترنت ارایهتعر -9

ADSL و به صورت  (%20بيست درصد) برای کاربران نهایی به ميزان

 :شودیکنواخت در کليه سطوح کاهش و به شرح زیر تعيين می 

 

سطوح 

 تعرفه
بازه حجم 

 ترافيک
(G Byte) 

تعرفه هر 

 گيگا بایت
 ) لایر(

 

 مالحظات

سطح 

 اول
 _____ 36،000 1 ≤حجم ≤5

سطح 

 دوم
گيگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و مابقی  5تا  28،000 5حجم< ≤ 10

 دوممطابق تعرفه سطح 

سطح 

 سوم
گيگا بایت مطابق تعرفه سطح اول، بيش از  5تا  24،000 10حجم<  ≤20

گيگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم و  10تا  5

 مابقی مطابق تعرفه سطح سوم

سطح 

 چهارم
گيگا بایت مطابق تعرفه سطح اول، بيش از  5تا  20،000 20حجم<  ≤40

 گيگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم، بيش 10تا  5

گيگا بایت مطابق تعرفه سطح سوم و    20تا  10از 

 مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم

سطح 

 پنجم
گيگا بایت مطابق تعرفه سطح اول، بيش از  5تا  16،000 > حجم40

گيگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم، بيش  10تا  5

گيگا بایت مطابق تعرفه سطح سوم ،  20تا  10از 

مطابق تعرفه سطح گيگا بایت  40تا  20بيش از 

 چهارم و مابقی مطابق تعرفه سطح پنجم

تعرفه هزینه برقراری و نگهداری ماهيانه بدون تغيير و  تبصره:

 14/8/91مورخ  152برابر با مقادیر تعيين شده در مصوبه شماره 

 کميسيون می باشد. 

شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت موظفند با  -10

دارای پروانه ارایه خدمات انتقال  شرکت هایتوجه به تقاضای 



 

 

 

                                                                                                            

  ADSLتعرفه ارایه خدمات اینترنت مبتنی برفناوری 
                                                                                                

 یم

  

 
 

 

 
 

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات  13/11/1392مورخ  181 شماره جلسه  مصوبه

 8از  8صفحه 

کليه خدمات  (PAP)داده ها از طریق خطوط کابلی موسوم به ندا

تعيين شده در این مصوبه را بر اساس تعرفه های تعيين شده به 

 کنند. ور ارایهشرکت های مذک

برای  (سيمی و نوری )کابل کشیداخلی اتصاالتبه منظور  -11

دارای پروانه ارایه  شرکت هایاتصال تجهيزات تجميع ترافيک 

 (PAP)خدمات انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی موسوم به ندا

مخابراتی، شرکت مخابرات ایران صرفا می  یک ساختماندر به شبکه 

هزینه ایجاد و برقراری در صورت اجرای عمليات کابل کشی تواند 

 انتقال تعرفهو دریافت  دریافت کند اتصال و نگهداری آن را

 برای این اتصاالت ممنوع است. ماهيانه عالوه بر هزینه های مذکور

شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت موظفند خدمات  -12

دارای پروانه ارایه  شرکت هایرا بر اساس تقاضای مورد نياز 

 (PAP)نداخدمات انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی موسوم به 

به آنها ارایه کنند و در هر صورت تعرفه خدمات ارایه شده 

 ( محاسبه خواهد شد.PAPمطابق با تقاضای شرکت های ندا )

اینترنت برای کاربران به منظور حفظ شرایط رقابتی، کف تعرفه  -13

سقف تعرفه حجمی تعيين شده در هر سطح به  (%60)درصد نهایی شصت

 اضافه هزینه برقراري و نگهداري ماهيانه تعيين می شود.

تعيين مي شود و ارایه کنندگان  8به  1حداکثر ضریب تسهيم خط   -14

موظفند حداقل نرخ بيت  ADSLخدمات اینترنت مبتنی بر فناوری 

 نرخ بيت خط را براي (8/1یک هشتم )تضمين شده به ميزان 

 مشترکين خود تضمين کنند. 

کماکان به الذکر سایر  ضوابط و مقررات مندرج در مصوبات فوق  -15

 قوت خود باقی و الزم االجراست.
های مندرج در این مصوبه از تاریخ ابالغ برای شرکت اجرای تعرفه -16

ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران و شرکت های دارای 

ده ها از طریق خطوط کابلی موسوم پروانه ارایه خدمات انتقال دا

بدیهی است کليه شرکت های مذکور الزم االجراست. (PAP)به ندا

موظفند در چارچوب تعرفه ها ی تعيين شده در این مصوبه نسبت به 

 اصالح قراردادها ی خود از تاریخ ابالغ اقدام کنند.


