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 تسًّ تعاني

 
 

 
 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

 8/6881/;6مورخ  ;8جلسو شماره 
 

 
 68/3/6361يٕضخ  68اضتثاطات زض جهسّ شًاضِ  تکًيسيٌٕ تُظيى يمطضا

 :كطز تصٕية
ضشس کيفي  اظ ضلاتت سانى، تسأو اضائّ ذسيات،صٕل اطًيُاٌ الظو حتّ يُظٕض  -6

 آَٓا ٔ حًايت اظ حمٕق 
تًايي تعطفّ ْاي يصٕب کًيسيٌٕ کُُسگاٌ، کًيسيٌٕ يٕافمت کطز،  استفازِ

اضائّ زُْسگاٌ ذسيات تّ عُٕاٌ سمف تعطفّ اضائّ ذسيات اضتثاطي تهمي شٕز ٔ 
يٕضز عييٍ تعطفّ َسثت تّ تٔ تا ضعايت سمف يعتٕض اظ ساظياٌ پس اظ اذص يجٕظ 

 .َظط ذٕز جٓت اضائّ ذسيات الساو کُُس
 

 
تٕسعّ استفازِ اظ ذسيات يثتُي تط ايُتطَت ٔ کاْش َطخ ذسيات  تّ يُظٕض -2

  کًيسيٌٕ 61/4/6368يٕضخ  28جسٔل َطخ ايُتطَت يصٕب جهسّ شًاضِ يطتثط، 
 :يي شٕزٔ اصالح   تّ شطح ظيط کاْش يافتّ

 
 
 
 
 
 

 پهناي باند

 (بيت برثانيو)

 ضريب افزايش

 با توجو بو پهناي باند
 (ريال ) تعرفو 

 78/;000/98 كيلو 9;برابر  72 مگا  9

 0/81;000/0 كيلو 9;برابر  :9 مگا  8

 000/188/21 كيلو 9;برابر  16 مگا  70

 000/609/666 كيلو 9;برابر  678 مگا  89

 ;000/990/78 كيلو 9;برابر  880 مگا  600

(STM-1)   6::  1;8/8;000/2 كيلو 9;برابر  ;97 مگا 



 2 اظ 2کًيسيٌٕ تُظيى يمطضات اضتثاطات صفحّ  68/3/6361يٕضخ  68يصٕتات جهسّ شًاضِ 

 
 

 
ايرٍ يصرٕتّ   اترال   ساظياٌ يٕظف است حساکثط ظرط  يرست يرا يراِ اظ تراضيد       -2-6

ترا   ADSLايُتطَت پطسطعت ترا اسرتفازِ اظ    َّطخ اضاي اضايّ پيشُٓاز ّ تُظيى َٔسثت ت
 . تّ کًيسيٌٕ الساو کُس 61تّ  6ضطاية اشتطاک يتفأت تا حساکثط 

ساظياٌ يٕظف است حساکثط ظط  يست يا ياِ اظ تاضيد ايٍ يصٕتّ َسثت ترّ   -2-2
ضجٓرت کراْش ترّ    ز INذرسيات ايُتطَرت ضٔي شرث ّ     تطضسي تاظاض ٔ پيشُٓاز ليًت

 .کًيسيٌٕ الساو كُس
ٕضز اشاضِ زض جسٔل فٕق زض صرٕضتي ترّ   كًيسيٌٕ يمطض كطز كّ ترفيف ْاي ي -2-3
كّ اثرط ايرٍ    شٕزاضايّ يستُسات ٔ تعٓسات الظو يشرص كّ تا  گيطزماضياٌ تعهك يت

 كراَيعو الظو ضا يذصرٕ   سراظياٌ زض ايرٍ   . ترفيف تّ كاضتطاٌ آَاٌ يُتمم ذٕاْس شس
 .تعطيف ٔ اتراش تصًيى ذٕاْس کطز

--------------------------------------------------------------- 

 پهناي باند
 (بيت برثانيو)

 افزايشضريب 
 با توجو بو پهناي باند

 (ريال ) تعرفو 

 8;000/8 كيلو 9;برابر  6 كيلو 9;

 6/;000/28 كيلو 9;برابر  7 كيلو 678

 09/7;/000 كيلو 9;برابر  8 كيلو ;:7

 000/890/9 كيلو 9;برابر  : كيلو 67:

 000/867/2 كيلو 9;برابر  1 كيلو 6079

 000/888/68 كيلو 9;برابر  ;6 كيلو 7098


