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کمیسیون تنظیم مقررات 20/7/1393مورخ  200 شماره جلسه 3شماره  مصوبه

 2از  1ارتباطات صفحه 

 

 بسمه تعالي

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

 20/7/1393مورخ  200شماره   جلسه 3شماره  مصوبه
  

 مورخ 200 شماره جلسه در ارتباطات مقررات میتنظ ونیسیکم  

اصالح بعضی از مفاد مصوبه  خصوص در سازمان شنهادیپ، 20/7/1393

را بررسی و با توجه به  13/11/1392مورخ  181جلسه شماره 

بازخوردهای حاصل از اجرای مصوبه مذکور و به منظور اصالح زنجیره  

قیمت خدمات اینترنت بر مبنای قیمت عادله روز، آن را به شرح زیر 

 ست.االجراالزم 1/8/1393تصویب کرد. این مصوبه از تاریخ 

تعرفه پهنای باند اینترنت  برای کلیه  خدمات و کاربردها و  -1

( کاهش نسبت به مصوبه %25درصد) بیست و پنجبهره برداران با 

یسیون به شرح زیر تعیین کم 30/3/1392مورخ  166جلسه  2شماره 

 شود:می
 

سرعت )بیت بر 

 ثانیه(
 اینترنت

 تعرفه ) لایر(

 كیلو 64برابر  1 كیلو 64
651،000 

 كیلو 64برابر  2 كیلو 128
1،302،000 

 كیلو 64برابر  3 كیلو 256
1،953،000 

 كیلو 64برابر  5 كیلو 512
3،255،000 

 كیلو 64برابر  9 كیلو 1024
5،859،000 

 كیلو 64برابر  16 كیلو 2048
10،416،000 

 كیلو 64برابر  27 مگا 4
17،577،000 

 كیلو 64برابر  45 مگا 8
29،295،000 

 كیلو 64برابر  91 مگا 20
59،241،000 

 كیلو 64برابر  128 مگا 34
83،328،000 

 كیلو 64برابر  330 مگا 100
214،830،000 

STM1(155Mbps) 426  كیلو 64برابر 
277،326،000 

از تاریخ الزم االجرا شدن این مصوبه، تعرفه پهنای باند  تبصره:

مورخ  181مصوبه جلسه شماره  1اینترنت مندرج در بند 

 فاقد اعتبار  می باشد. 13/11/1392

 

مورخ  181سایر تخفیفات مندرج در مصوبه جلسه شماره  -2

-االجراشدن این مصوبه برای کلیه شرکتاز تاریخ الزم 13/11/1392
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کمیسیون تنظیم مقررات 20/7/1393مورخ  200 شماره جلسه 3شماره  مصوبه

 2از  2ارتباطات صفحه 

  ADSLهای ارایه کننده خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری 

 معتبر می باشد.

 

 

 

 
کماکان  13/11/1392مورخ  181سایر مفاد مصوبه جلسه شماره  -3

های ارایه کننده خدمات اینترنت باشد و کلیه شرکتمعتبر می

موظفند خدمات خود را برای کاربران  ADSLمبتنی بر فناوری 

های تعیین شده در مصوبه مذکور ارایه نهایی مطابق با تعرفه

های خود باالتر از کرده و به هیچ عنوان مجاز به افزایش تعرفه

 .سقف تعیین شده در این مصوبه نیستند
 

با توجه به روند کاهشی قیمت پهنای باند اینترنت در سطح  -4

ماه از تاریخ الزم  (6)الملل، سازمان موظف است پس از ششبین

وبه، با هماهنگی شرکت ارتباطات زیرساخت، االجراشدن این مص

پیشنهاد الزم برای تعدیل تعرفه پهنای باند اینترنت را به 

 کمیسیون ارایه کند.
 

 
 


