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  3از  1كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه  25/12/1392مورخ  184 شماره جلسه 3شماره  مصوبه

  

  بسمه تعالي

  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

  25/12/1392مورخ  184شماره   جلسه 3شماره  مصوبه
    

ساده سازي و حذف پالس منظور  شفافيت و ، به 25/12/1392مورخ  184كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره    

محوري از تعرفه هاي تلفن ثابت، محاسبه كاركرد مشتركين بر مبناي دقايق استفاده، اجراي طرح يكسان سازي كد در سطح استانها، 

ي اهاي تلفن همراه، توسعه شبكه تلفن ثابت با تضمين درآمد عادله براي شبكه تلفن ثابت، برقراري عدالت تعرفهيكنواخت سازي تعرفه

اي مختلف هاي تعرفهشهري و تعيين آبونمان به صورت پلكاني، فراهم كردن امكان تعريف بستهبين) زون هاي(با حذف منطقه هاي

اي علمي، پيشنهاد سازمان در خصوص تعرفه مكالمه تلفن ثابت و تلفن همراه گذاري نظام تعرفهپذيري بهتر و پايهتوسط اپراتور، نظارت

  :  به شرح زير تصويب كردرا بررسي و آن را 

شركت مخابرات ايران مجاز است در كليه مكالمات تلفن ثابت، اعم از دهي شبكه تلفن ثابت، به منظور جلوگيري از زيان - 1

هايي كه طرح يكسان سازي كد در سطح استان ، براي استانثابت به ثابت شهري، ثابت به ثابت بين شهري، ثابت به همراه

 03/51سازي كد در سطح هر استان، نرخ تا زمان اجرا شدن طرح يكسان 1/12/1390در دوره زماني  است،در آن اجرا نشده 

 . براي هر پالس اعمال كندرا ريال 

كاهش درآمد ناشي از اجراي  اجراي طرح يكسان سازي كد در سطح هر استان و جبرانمنظور جبران هزينه هاي به  :1تبصره

مندرج در اين بند، براي استان هايي كه طرح يكسان سازي  در كليه مكالمات تلفن ثابتتواند شركت مخابرات ايران مي، آن

ريال را براي هر پالس،  71/58نرخ  29/12/1392 تا 1/12/90در دوره زماني  كد در سطح استان در آن اجرا شده است،

  .صرفا از تاريخ اجراي طرح يكسان سازي كد در هر استان، اعمال كند

شركت مخابرات ايران مي تواند تعرفه هاي مندرج در اين ماده را در دوره زماني تعيين شده، براي كليه ساعات شبانه  :2تبصره

  .روز براي محاسبه كاركرد همه مشتركين اعمال كند

ر كليه سازي كد در سطح هر استان را د، طرح يكسان1393شركت مخابرات ايران موظف است حداكثر تا پايان شهريورماه سال  - 2

  .هاي باقيمانده اجرا كنداستان

 :شودبه ازاي هر دقيقه مكالمه به شرح جدول زير تعيين مي 1393سقف تعرفه مكالمات تلفن ثابت از ابتداي سال  - 3

  

 عنوان
 )ريال(سقف تعرفه 

 هر دقيقه مكالمه ثابت به ثابت داخل استاني
30 

 استانيهر دقيقه مكالمه ثابت به ثابت بين
330 

  625  هر دقيقه مكالمه تلفن ثابت به همراه شركت ارتباطات سيار

  625  هر دقيقه مكالمه تلفن ثابت به ساير اپراتورهاي تلفن همراه
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، صرفاً پس از اجراي طرح يكسان سازي كد در سطح هر استان و از آغاز اولين دوره اعمال تعرفه هاي مندرج دراين بند :1تبصره

  .شودطرح مذكور انجام ميصورتحساب پس از اجراي 

محاسبه كاركرد مشتركين براي مكالمات تلفن ثابت اعم از ثابت به ثابت داخل استاني، ثابت به ثابت بين استاني و ثابت به  :2تبصره 

  .شودتلفن همراه بر اساس ثانيه انجام مي

همراه هريك از اپراتورهاي تلفن همراه را حداكثر ده  تواند تعرفه مكالمات تلفن ثابت به مقصد تلفناپراتور تلفن ثابت مي :3تبصره 

، منوط به تاييد سازمان و برقراري %)10(كاهش بيش از ده درصد. كمتر از سقف تعيين شده در جدول فوق قرار دهد%) 10(درصد

  .باشدشرايط يكسان براي همه اپراتورها مي

توانند تعرفه هاي مندرج در اين ماده را، براي كليه ساعات شبانه كليه اپراتورهاي ارائه كننده خدمات تلفن ثابت، مي :4تبصره

  روز براي محاسبه كاركرد مشتركين اعمال كنند

 :شودبه شرح جدول زير تعيين مي 1393آبونمان ماهيانه هر خط تلفن ثابت از ابتداي سال  - 4

   
تهران، اصفهان، شهرهاي   

مشهد، تبريز، كرج، 

  اهواز، شيراز

 شهرهاي ساير

  مراكز استان

بخش ها و   ساير شهرها

  روستاها

  1000  2100  3000  3600  )ريال(آبونمان  ماهيانه ثابت 

آبونمان متغير بر 

اساس مبلغ كاركرد 

ماهيانه خط تلفن 

  )ريال(ثابت 

  0  1900  2000  2400 ريال 10،000كاركرد تا 

  0  3900  5000  5400 ريال 100،000تا   10،000كاركرد بيشتر از 

  0  4900  7000  8400 ريال 100،000كاركرد بيشتر  از 

  

اعمال آبونمان  تعيين شده در اين بند، صرفاً پس از اجراي طرح يكسان سازي كد در سطح هر استان و از آغاز اولين دوره  :1تبصره

  .شودصورتحساب پس از اجراي طرح مذكور انجام مي

  .آبونمان قابل دريافت از مشتركين تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغير مي باشد :2تبصره

-ريال تعيين مي 599ريال و سقف آن  499هاي دائمي كارتاي تلفن همراه براي سيمتعرفه پايه يك دقيقه مكالمه درون شبكه - 5

 .ريال تعيين ميشود 899هاي اعتباري رتكااي تلفن همراه براي سيمسقف تعرفه يك دقيقه مكالمه درون شبكه. شود

 .اجراي تعرفه يكنواخت درون شبكه حداكثر يك ماه پس از تاريخ ابالغ مي باشد :تبصره

ريال  625هاي دائمي كارتهمراه براي سيم/ اي از تلفن همراه به مقصد شبكه تلفن ثابتشبكهسقف تعرفه يك دقيقه مكالمه بين - 6

 . شودريال تعيين مي 937ي هاي اعتباركارتو براي سيم

 .حذف و اعمال آن در صورتحساب مشتركين غيرمجاز است) پالس 100معادل (با اجراي اين مصوبه، مبلغ حداقل كاركرد  - 7

اين مصوبه، تعرفه كليه مكالمات اعم از تلفن ثابت و همراه كه بر مبناي پالس تعيين  4و  3با اعمال تعرفه هاي مندرج در بندهاي  - 8

 .قابل اعمال براي محاسبه صورتحساب كاركرد مشتركين نمي باشد شده بود،

به  31/6/1393شركت مخابرات ايران مكلف است برنامه سرمايه گذاري و توسعه كمي و كيفي شبكه موضوع پروانه را تا تاريخ  - 9

 .كميسيون ارايه و حسب تصميم كميسيون اقدامات الزم در اين خصوص را بعمل آورد
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موافقتنامه پروانه  11.2.1ف است مبلغ تسهيم درآمد خدمات تلفن ثابت را با توجه به اين مصوبه و تبصره ذيل بند سازمان موظ -10

 .شركت مخابرات ايران محاسبه، اصالح  و براي اجرا به شركت مخابرات ايران ابالغ كند و نتيجه را نيز به كميسيون گزارش دهد


