
 
 

 
 
 

 

 4 از 1 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 5/6/1391 مورخ 147 جلسه شماره 1مصوبه شماره 

 

 بسمه تعالي
 

مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
 5/6/1391 مورخ 147مصوبه  جلسه  شماره 

  

 تعرفه 5/6/1391 مورخ 147کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 
پيشنهادی شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص استفاده از فضا در مراکز مخابراتي را به 

شرح زیر تصویب کرد: 

سقف تعرفه یک متر مربع استفاده از فضا در مراکز مخابراتی شرکت ارتباطات  -١
زیرساخت در نقاط مختلف به شرح جدول زیر تعيين می شود: 

مراکز مخابراتي رديف 
تعرفه استفاده از يک 
متر مربع فضاي بدون 
بنا (عرصه) در ماه 

تعرفه استفاده از يک متر 
مربع فضاي مفيد 

ساختمانهاي مخابراتي در 
ماه 

 ريال 3،000،000 ريال 700,000تهران   1

2 
مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، بابل، کرج، 
کرمان، رشت، اروميه، بندرعباس، اهواز، 

همدان و اراک 
 ريال 1،500،000 ريال 500،000

3 
مراکز مايکروويو در نقاط کوهستاني با جاده 

اختصاصي  
 ريال 3،000،000 ريال 700,000

4 
مراکز مايکروويو در نقاط کوهستاني بدون جاده 

اختصاصي 
 ريال 1،340،000 ريال 422،000

5 
ساير شهرها و مراکز مايکروويو در نقاط غير 

کوهستاني 
 ريال 1،000،000 ريال 340،000

 ريال 500،000 ريال 160،000نقاط روستايي  6
 

به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده شود که بر اساس تغييرات قيمت تمام  -٢
شده  تعرفه های فوق را  در صورت تصویب مجمع صاحبان سهام شرکت اصالح کند. 

شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است هر گونه تغيير  را حداقل دو هفته قبل از 
اعمال به اطالع سازمان برساند و صرفا در صورتيکه سازمان به دليل نامتعارف بودن 
با تعرفه های پيشنهادی مخالفت نکند، تعرفه ها را اعمال کند . در صورت تشخيص 
سازمان بر نامتعارف بودن تعرفه ها، موضوع جهت اخذ تصميم به کميسيون ارسال 

 خواهد شد.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 4 از 2 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 5/6/1391 مورخ 147 جلسه شماره 1مصوبه شماره 

 

 بسمه تعالي
 

مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
 5/6/1391 مورخ 147مصوبه  جلسه  شماره 

  

 پيشنهاد 5/6/1391 مورخ 147کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 
 شرکت ارتباطات 23/11/1390 مورخ 53941/300سازمان منضم به درخواست شماره 

 کميسيون مبنی 25/11/1391 مورخ 133سيار و در راستای اجرای مصوبه جلسه شماره 
بر اینکه کليه اپراتورها موظفند براي ارایه خدمات پيامك انبوه در قالب اطالع رساني، خبري، 

تبليغات،  بازي و سرگرمي و موارد مشابه قبل از شروع ارایه خدمات، پس از تاييد 
كميسيون، مجوزهاي الزم را از مراجع ذيصالح قانوني دريافت و با تاييد سازمان شروع به 
ارایه خدمات كنند، را بررسی و با توجه به گسترش ارایه خدمات ارزش افزوده محتوایی 

پيامکی از طریق شبکه های تلفن همراه، کميسيون مقررات حاکم بر ارایه خدمات ارزش 
افزوده محتوایی پيامکی از طریق شبکه های تلفن همراه، دسته بندی کلی و شرایط فعال 

سازی و تعرفه خدمات ارزش افزوده محتوايي پيامکی برای ارایه از طریق سامانه پيامک 
انبوه را به شرح زیر تصویب و از تاریخ ابالغ کليه اپراتورهای تلفن همراه موظف به اجرای آن 

 می باشند:

مقررات حاکم بر ارایه خدمات ارزش افزوده محتوایی پيامکی 

تعاریف و اختصارات  -١
  کميسيون تنظيم مقررات ارتباطاتکميسيون: -١-١
   سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیوییسازمان:  -٢-١
  ارایه کننده خدمات تلفن همراه دارای پروانه معتبر از سازماناپراتور:  -٣-١
 قابل ارایه در (MMS) و پيام چند رسانه ای (SMS) خدمات پيام کوتاه خدمات پيامکی:  -۴-١

 شبکه های تلفن همراه
 هرفرد حقيقي يا حقوقي که به موجب قرارداد با يک اپراتور، مي تواند از مشترک:  -۵-١

 خدمات ارایه شده توسط آن اپراتور استفاده کند. 
 خدماتي است که در آن انواع محتواي متني و چند خدمات ارزش افزوده محتوایی پيامکی:  -۶-١

رسانه اي از جمله اطالعات، اخبار، تفریح و سرگرمی، پخش محتواي ويدئويي، پخش 
محتواي صوتي، بازي و مسابقه و ... با همكاري مجموعه هاي توليدكننده آن محتوا و از 

طريق بستر خدمات پيامکی شبكه اپراتورهاي تلفن همراه  بصورت اختياري در اختيار 
مشتركين قرار می گيرد و تعرفه آن از سيستم صورتحساب اپراتورها بصورت پيش 

 پرداخت و يا پس پرداخت قابل پرداخت می باشد.
مقررات ارائه خدمات ارزش افزوده محتوایی پيامکی  -٢

اپراتور موظف است در كليه خدمات ارزش افزوده محتوايي پيامکی ارسالي،  -١-٢
مجوزهاي الزم را از مراجع ذيربط دريافت كند. 

اپراتور موظف است قبل از شروع ارایه خدمات ارزش افزوده محتوايي پيامکی مورد  -٢-٢
نظر، در خصوص شرايط ارایه از جمله تعرفه خدمات، نحوه ارائه خدمت (بصورت اشتراکي و 

يا در ازاي هر پيامک)، شرايط انصراف، حداکثر تعداد پيامک ارسالي در روز و مانند آن به 
مشترک اطالع رساني کرده و همچنين در پرتال رسمي اپراتور هزينه خدمات و توصيههاي 

 الزم براي دريافت خدمت با جزئيات شرايط ارایه خدمات را داشته باشد.
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اپراتور موظف است در تبليغات خود توصيههاي  الزم براي رجوع به پرتال اپراتور  -٣-٢
 درباره جزئيات خدمات ارزش افزوده محتوايي پيامکی را داشته باشد.

دسته بندی کلی، شرایط فعال سازی و تعرفه خدمات ارزش افزوده محتوايي  -۴-٢
 پيامکی به شرح جدول زیر می باشد: 

 دسته بندی کلی، شرایط فعال سازی و تعرفه خدمات ارزش افزوده محتوايي پيامکی

 
ردیف 

 
دسته 
خدمات 

 
تعریف 

تایيد 
مشترک 

برای 
فعالسازی 

تایيد مجدد 
مشترک 

برای 
فعالسازی 

سقف تعرفه 
(ریال) 

حوزه های مختلف اخبار به اخبار  1
صورت اشتراک یا جستجوی 

خبر 

 350نياز ندارد نياز دارد 

بازی و  2
سرگرمی 

بازی های پيامکی و سرگرمی و 
برخی حوزه های اطالعات 

عمومی 

 1200نياز دارد نياز دارد 

مسابقات پيامکی با موضوعات مسابقه  3
فرهنگی، اطالعات عمومی، 

مذهبی، تخصصی و مناسبتی 

 2000نياز دارد نياز دارد 

ارائه محتواهای متعدد حوزه مذهبی  4
های دین، مذهب،  معارف و 

احکام اسالمی 

 350نياز ندارد نياز دارد 

ارائه اطالعات جامع شهری، اطالع رسانی  5
بورس، ارزهای خارجی و 

امثالهم 

 1000نياز ندارد نياز دارد 

 1500نياز ندارد نياز دارد ارائه خدمات آموزشی  آموزشی  6
فرهنگی و  7

هنری 
ارائه محتواهای ویژه مخاطبان به 

موضوعات فرهنگی، هنری و 
ادبی 

 1000نياز ندارد نياز دارد 

بهداشت و  8
سالمت 

ارائه محتواهای مرتبط با 
موضوعات بهداشتی و سالمت 

جسم و روان 

 350نياز ندارد نياز دارد 

محتواهای تبليغاتی در خصوص تبليغات  9
کاالها و خدمات 

- نياز ندارد نياز دارد 

  
 

  به 4-2در صورتی که اپراتور بخواهد خدماتی خارج از دسته بندی جدول بند  -۵-٢
مشترکين خود ارایه کند، باید قبل از شروع ارایه خدمات، موضوع را به اطالع سازمان 

 برساند و تایيد الزم را از سازمان دریافت کند.
اپراتور باید در خصوص کليه خدمات ارزش افزوده محتوایی پيامکی، قبل از شروع  -۶-٢

ارایه خدمات ، از طریق یک پيامک در خصوص ارایه خدمات از مشترک سئوال کند و در 
 صورتيکه مشترک آن را تایيد کرد، خدمات را به مشترک ارایه کند.  

در مورد خدمات بازی و سرگرمی و مسابقه، درصورت درخواست مشترک براي  -٧-٢
شروع خدمت، اپراتور موظف است قبل از شروع، با اطالع رساني در خصوص نوع خدمت، 

 تأييد مجدد را از مشترك دريافت كند.
 
در مورد خدمات مسابقه پيامکی، اپراتور فقط ميتواند بهازاي هر پاسخ ارسالي از  -٨-٢

سمت مشترك در خصوص مسابقه، مشترك را شارژ كند و ارسال ساير پيامكها از طرف 
مشترك از جمله اعالم ورود به مسابقه، تأييد مجدد و انصراف از مسابقه رايگان خواهد بود. 
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اپراتور موظف است در خصوص خدمات ارزش افزوده پيامکي، كليه پيامكهاي مربوط  -٩-٢
 به ارایه خدمات را به زبان فارسي به مشتركين ارسال كند.

 ارسال کلمات کليدی مربوط به خدمات مذکور به زبان التين بالمانع است.تبصره: 
اپراتور موظف است در كليه پيامكهاي محتوايي ارسالي، شرايط اعالم شده در  -١٠-٢

 در خصوص ضوابط ناظر بر 18/7/1389 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورخ 96مصوبه 
ميزباني و تبادل محتوا در شبكههاي ارتباطي و فناوري اطالعات را رعايت كند. 

اپراتور موظف است در حين ارائه خدمت با ارسال پيامهاي اطالع رساني، مشترک  -١١-٢
را از  مجموع هزينههاي ايجاد شده آگاه نمايد و در تمام مراحل ارائه خدمت، امکان انصراف 

 از دريافت آن را براي مشترك فراهم كند.
اپراتور تنها ميتواند در ازاي ارسال محتواي خدمت، تعرفه از مشترک دريافت کند و  -١٢-٢

ارسال پيامهاي اطالع رساني و تبليغاتي از سمت اپراتور و ساير پيامها از جمله اعالم 
شروع اشتراک خدمت، تأييد مجدد و انصراف از دريافت خدمات از سمت مشترك رايگان 

خواهد بود.  
-اپراتور موظف است براي خدمات پيامکي و چند رسانهاي از يک محدوده شماره -١٣-٢

گذاري معين و متمايز استفاده کند و در خصوص محدوده شماره مورد استفاده، تأييديه الزم 
 را از سازمان دريافت کند.

 سایر مقررات -٣
 تفسير مفاد این مقررات با کميسيون است -١-٣
سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارشی از ارایه خدمات ارزش افزوده  -٢-٣

 محتوایی پيامکی به کميسيون ارایه کند.
 

 


