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، پیشنهاد سازمان را با توجه به بازخوردهاي 17/12/1395 مورخ 254 شماره جلسه در ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون  
براي ) 3الیه(تعرفه خدمات ابر انتقال "کمیسیون با عنوان 22/03/1395مورخ  237جلسه  4دریافتی حاصل از اجراي مصوبه شماره 

 به واگذاري برايهاي مصوبه مذکور صرفاً سازي، رفع برخی ابهامات و تعدیل در تعرفهشفافو با هدف  "و باالتر Mbps 100 سرعت
  :الذکر کردبه استفاده از خدمات موضوع این مصوبه، بررسی و جایگزین مصوبه فوق مجاز پروانه دارندگان

 ذیل شرایط با جدول مطابق آن هايهزینه که باشدمی بخش 3 شامل باالتر و 100Mbps سرعت براي انتقال ابر خدمات تعرفه -1
 17/4/86 مورخ 26 شماره جلسه مصوبات مطابقدر بخش زیرساخت  100Mbps از ترپایین هايسرعت براي تعرفه و گرددمی مشخص

  .باشد می ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون 13/11/92 مورخ 181 شماره و
و  VPWS ،MPLSو  VPLSهاي پروتکلشامل هاي ارایه شده در الیه ابر انتقال تمامی سرویساز تاریخ ابالغ این مصوبه،  :1تبصره

Intranet 100براي پهناي باندهاي باالي  ،و نه محدود به آنهاMbp، 100هاي ساخت و براي پهناي بانددر بخش زیرMbp و پایین-
  . هاي تعیین شده به شرح جدول زیر مالك عمل قرار خواهد گرفتبا تعرفه تر و یا باالتر از آن در بخش غیر زیرساخت صرفاٌ

 

  سطح
  ظرفیت

معادل  Gbpsهر (
1024*Mbps( 

 اتصال هزینه
 )ریال* (اولیه

  *1 پورت واگذاري هزینه
 )ریال(

  )ریال( ثانیه بر مگابیت هر ماهانه قیمت

   زیرساخت غیر  زیرساخت
  *2شهري بین

 زیرساخت غیر
  *2شهري

1 100 Mbps 6,000,000 63,000,000 ٢١۶،٠٠٠ 169,000 119,000 

2 1 Gbps 28,500,000 63,000,000 ١۶٠،٠٠٠ 126,000 89,000 

3 10 Gbps 28,500,000 135,500,000 ١٢٨،٠٠٠ 100,000 70,000 

4 40 Gbps  28,500,000 1,385,000,000 ١٠۴،٠٠٠ 81,000 57,000 

5  100 Gbps  28,500,000 1,587,000,000 ٨٠،٠٠٠ 62,000 44,000 

  ).سرویس جاري مشتري مشمول این هزینه نخواهد بود(گردد یک بار از مشتري دریافت می *1

) بین شهريغیر زیرساخت با عناوین غیرزیرساخت شهري و ( *2جدول فوق هاي اعالم شده در دو ستون غیر زیرساخت تعرفه: 2تبصره
  .شودمحاسبه می مشروط به عقد قرارداد دوساله با ارائه کنندگان خدمات موضوع این مصوبه%) 20(با کاهش حداقل بیست درصد

در ستونهاي غیر زیرساخت شهري و بین شهري براي دارندگان پروانه مجاز به  100Mbpsمقادیر مصرف زیر  براي تعرفه :3تبصره
شود براي مقادیر تاکید می .جدول محاسبه خواهد شد) 1ردیف(تعرفه سطح اول معادل این مصوبه، در استفاده ازخدمات ارائه شده 

  .شودمحاسبه می 30Mbps، تعرفه معادل تعرفه 30Mbpsمصرف کمتر از 
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اي دقیقه )5(پنج میانگین با و دسترسی سوئیچ پورت مصرف ظرفیت مورد نظر مشتري و بر مبناي گراف اساس برپهناي باند تعرفه  -2
 .و بیشترین پیک ماهانه محاسبه و بصورت ماهانه دریافت می شود

 
بوده و محاسبات بر  POPمالك تعیین سطح تعرفه، ظرفیت فروخته شده به صورت تجمیع ترافیک هر مشتري و صرفاً در یک  -3

 .این اساس انجام خواهد شد

باشد، در غیر اینصورت تعرفه سطح  آن سطح در هر ماه می ظرفیت %)90(نود درصد به رسیدن به منوط هر سطح تعرفه از استفاده -4
 .محاسبه می شودپایین تر 

از تاریخ  ماه 2باشند تا نسبت به ارائه پورت درخواستی حداکثر ظرف مدت زمان ارائه کنندگان خدمت این مصوبه، ملزم می -5
در غیر اینصورت . اقدام کننداز ظرفیت پورت قبلیِ تخصیص داده شده %) 80(درخواست متقاضی و به شرط استفاده هشتاد درصد

   .خواهد بود الك محاسبه تعرفهپورت درخواستی متعرفه 
 
ماه است، مگر آنکه موضوع  3ي زمانی بیش از ارائه امکانات موضوع این مصوبه، مستلزم نبود بدهیِ تعیین تکلیف نشده براي بازه  -6

ه، دریافت خدمت موضوع مصوب/اختالف در بدهی لحاظ شده براي مشترك، جهت تعیین تکلیف از سوي یکی از طرفین قرارداد ارائه
 . به سازمان ارجاع شده باشد

 
مورخ  237جلسه شماره  4است و در مورد ابهامات اجراي مصوبه شماره  01/01/1396تاریخ الزم االجرا شدن این مصوبه  -7

  .شودبر اساس این مصوبه اقدام می 22/03/1395
  

 
  

  
  
  
  
 

 


