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  بسمه تعالی
  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات

  9/12/1394مورخ  230شماره  جلسه 3شماره  مصوبه
  

 موافقتنامه الحاقیه 2 ماده شدن اجرایی منظور به 9/12/1394مورخ  230کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره     
 به را "ایران مخابرات شرکت ايپایه امکانات از استفاده و ارایه مقررات" خصوص در سازمان پیشنهاد ایران، مخابرات شرکت پروانه
  .االجراستالزم ابالغ تاریخ از مقررات این. کرد تصویب زیر شرح

  
 تعاریف -1

  :باشد می زیر معانی داراي مقررات این در رفته کار به اصطالحات و تعاریف
 ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون :کمیسیون -1-1
 رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان :سازمان -1-2
 سازمان از اطالعات فناوري و ارتباطی خدمات ارایه پروانه دارنده هايشرکت و زیرساخت ارتباطات شرکت :خدمت کنندهارایه -1-3
 ایران مخابرات شرکت ايپایه امکانات از استفاده متقاضی خدمت کنندهارایه :متقاضی -1-4
 ،) 2فعال غیر تجهیزات نصب فضاي( پسیو فضاي قبیل از ایران مخابرات شرکت اختیار در 1غیرفعال امکانات :ايپایه امکانات -1-5

 مصادیق عنوان به زمان هر در که امکاناتی سایر یا و کانال داکت،/داکتساب/کابل رابط، میکروداکت مسی، سیم زوج برق،
 .است نیاز مورد شبکه در خدمات کنندگان ارایه توسط خدمات ارایه براي و شودمی اعالم کمیسیون سوي از ايپایه خدمات

 ثبت و ايپایه امکانات ثبت و اعالم منظور به ایران مخابرات شرکت توسط شده ایجاد برخط سامانه :اطالعات ثبت سامانه -1-6
  ايپایه امکانات از استفاده متقاضیان درخواست

از  متقاضیبهره برداري و در آن نحوه شودمی منعقد متقاضی و شرکت مخابرات ایرانمیان  که سندي :فروشیقرارداد عمده -1-7
 .، تعهدات طرفین، مبادالت مالی و سایر موارد مرتبط معین شده استايامکانات پایه

-امکانات پایه کیفیت تضمین منظور به که متقاضی و ایران مخابرات شرکت بین جانبه دو قراردادي :3خدمت سطح توافقنامه -1-8
 تعیین آن اجرایی هايضمانت و کیفیت، خسارات سطح از تخطی گیري،اندازه نحوه شود و در آن می واگذار شده منعقد اي
 .شودمی

 ايپایه امکانات ارایه و درخواست نحوه  -2

 رسیده سازمان تایید به قبل از آن قالب که فروشی عمده قرارداد براساس صرفاَ را ايپایه امکانات باید ایران مخابرات شرکت -2-1
 .کند ارایه متقاضیان به است،

را با رعایت  نیاز مورد اطالعات ثبت سامانه مصوبه، این ابالغ از پس دو ماه حداکثر است موظف ایران مخابرات شرکت -2-2
 .سازد فراهم سازمان براي را آن به برخط دسترسی و تهیهمسائل امنیتی و دسترسی به اطالعات طبقه بندي شده، 

 را درخواست ثبت براي الزم دسترسی اندازي سامانه ثبت اطالعات،بالفاصله پس از راه شرکت مخابرات ایران موظف است -2-3
 . سازد فراهم خدمات کنندگان ارایه کلیه براي

                                                             
1 Passive 

    ADSLلیتر یا تفکیک کننده در شبکه دسترسی و مشترکین نهایی نظیر اسپیمحل مورد نیاز براي نصب تجهیزات و امکانات جهت اتصال به شبکه   2
3 Service Level Agreement(SLA) 
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در شهرهاي بزرگ تعیین شده در پیوست  را اختیار خود در ايپایه امکانات کامل فهرست است موظف ایران مخابرات شرکت -2-4
و براي سایر شهرها حداکثر ظرف شش ماه پس از ایجاد و راه اندازي سامانه ثبت  این مصوبه حداکثر ظرف مدت سه ماه

 . رساند ثبت بهاطالعات 
 در هر نیز را خود یافته توسعه ايپایه امکانات کلیه باید خود، اختیار در ايپایه امکانات اعالم و ثبت در ایران مخابرات شرکت :تبصره

 .کند اعالم  و ثبت سامانه در در اختیار ايپایه امکانات عنوان به زمان
 اعالم ایران مخابرات شرکت به اطالعات، ثبت سامانه طریق از را، خود نیاز مورد ايپایه امکانات فهرست باید متقاضیان -2-5

 .کنند
 سامانه در متقاضی یک عنوان به را، خود نیاز مورد ايپایه امکانات کلیه باید نیز ایران مخابرات شرکت فروشیخرده بخش :تبصره

 .کند ثبت اطالعات ثبت
 تقاضاها پاسخ و اقدام شده اعالم تقاضاهاي ارزیابی به نسبت کاري، روز 15 ظرف حداکثر است موظف ایران مخابرات شرکت -2-6

  .کند اعالم متقاضیان به اطالعات ثبت سامانه طریق از را
 ثبت را خود درخواست اطالعات، ثبت سامانه طریق از که متقاضیانی به را ايپایه امکانات صرفا باید ایران مخابرات شرکت -2-7

 غیر شرایط رعایت با درخواست و با نظارت سازمان و زمان نیاز و اولویت اساس بر باید امکانات واگذاري. کند واگذار اند،کرده
  .پذیرد صورت متقاضیان به آمیز تبعیض

در توسط متقاضیان هاي ثبت شده اندازي سامانه ثبت اطالعات، درخواستشرکت مخابرات ایران باید بالفاصله پس از راه :1تبصره
 .سامانه را بررسی و پاسخ الزم را به متقاضیان اعالم کند

طبق شرایط تعیین شده در این مصوبه و پیوست آن و  باید خدمات کننده ارایه درخواست، مورد امکانات واگذاري از پس :2تبصره
  . کند استفاده شده واگذار امکانات از شرایط تعیین شده در قرارداد،

 آن، پیوست و مصوبه این در شده تعیین شرایط یا و قرارداد طبق واگذارشده ايپایه امکانات از استفاده از پس صرفا متقاضی :3تبصره
 . کنند اقدام مرکز آن در جدید تقاضاي ارایه به نسبت تواندمی

 باشد، داشته وجود در سامانه، شده ثبت درخواست زمان از باالتري اولویت اي،پایه امکانات از استفاده براي که صورتی در :4تبصره
 درخواست، دریافت از پس سازمان. کند منعکس سازمان به کتبی صورت به خود مستندات و دالیل همراه به را موضوع باید متقاضی
 بر باید امکانات واگذاري حالت این در که کرد خواهد اعالم متقاضی و ایران مخابرات شرکت به را خود نظر و بررسی را موضوع
 . پذیرد صورت سازمان نظر اساس

 و داده قرار استفاده مورد پروانه موضوع خدمات راستاي در را شده واگذار امکانات باید امکانات، دریافت از پس متقاضیان -2-8
 . ندارند غیر به را امکانات این واگذاري اجازه  شرایطی هیچ تحت

 منع سازمان سوي از کهصورتی در خدمات کنندگان ارایه توسط داکت/داکتساب/میکروداکت امکانات از اشتراکی استفاده :تبصره
  . است بالمانع باشد، نشده

 اعالم سازمان به را خود شکایت توانندمی متقاضیان اي،پایه امکانات واگذاري از ایران مخابرات شرکت امتناع صورت در -2-9
 خواهد اعالم متقاضی و ایران مخابرات شرکت به را خود تصمیم و بررسی را موضوع شکایت، دریافت از پس سازمان. کنند
 .االجراستالزم طرفین براي سازمان تصمیم صورت این در که کرد

 تغییر یا ارتقاء براي ایران مخابرات شرکت تصمیم صورت در ایران، مخابرات شرکت پروانه الحاقیه 2 ماده 2.4 بند اجراي در -2-10
 مورد تغییرات اعمال از قبل ماه) 6(شش حداقل است موظف ایران مخابرات شرکت مسی، سیم دسترسی شبکه در فناوري
 خدمات کنندگانارایه سایر و سازمان اطالع به اطالعات، ثبت سامانه طریق از تغییرات محل همراه به را موارد شبکه، در نظر

  . برساند
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 در رسانیاطالع به نسبت فناوري تغییر براي اجرایی عملیات شروع از قبل هفته دو حداقل است موظف ایران مخابرات شرکت :تبصره
 ثبت سامانه طریق از همچنین و مردم عموم به خدمات در اختالل جزئیات و برگردان نقاط دقیق، بنديزمان خصوص
  .کند اقدام خدمات کنندگان ارایه به اطالعات

 ارایه تداوم براي الزم تمهیدات موظفند خدمات کنندگان ارایه فناوري، تغییر بر مبنی ایران مخابرات شرکت اعالم از پس -2-11
 .نشود ایجاد خدمات دریافت در ايوقفه که کنند ایجاد نحوي به مشترکین قرارداد چارچوب در را خود مشترکین به خدمات

 و رسانیاطالع ضمن است موظف سازد، فراهم را خدمات تداوم براي الزم امکانات نتواند خدمت کننده ارایه کهصورتی در :تبصره
  .سازد فراهم خدمات کنندگان ارایه سایر طریق از را هاآن به خدمت ارایه تداوم براي الزم اقدام مشترکین، با هماهنگی

 فناوري، تغییرات دلیل به خدمات کنندگان ارایه کهصورتی در ایران، مخابرات شرکت پروانه الحاقیه 2 ماده 2.2 بند اجراي در -2-12
 15 حداقل است موظف ایران مخابرات شرکت کنند، اقدام کافو نصب به نسبت مشترك، سمت در مسی سیم از استفاده براي

 نوري کافوي به خدمت کننده ارایه کافوي اتصال اجازه و امکان خود، نوري کافوي برگردان عملیات شروع از قبل روز کاري
 شرکت کافوي به اتصال هزینه. سازد پذیرامکان وي براي را مسی سیم به  دسترسی که کند، فراهم نحوي به را خود

 .است خدمت کننده ارایه عهده به الزم مجوزهاي اخذ و ایران مخابرات
 کنندگان ارایه تقاضاي حسب است موظف مذکور شرکت ایران، مخابرات شرکت پروانه الحاقیه 2 ماده 2.6 بند اجراي در -2-13

ماه ) 1(هاي رابط، حداکثر طرف مدت یککابل طریق از را هاآن مرکز داخل در منصوبه تجهیزات اتصال  امکان خدمات،
جاع خواهد شد و براساس نظر سازمان که براي در صورت عدم تامین اتصال مورد نیاز، موضوع به سازمان ار. فراهم کند

 .االجراست، اقدام خواهد شدطرفین قطعی و الزم
هاي مصوب کمیسیون طبق تعرفه منصوبه تجهیزات به اتصال براي آن نگهداري و اجرایی عملیات و رابط کابل هزینه تامین :1تبصره

 بابت از انتقال هزینه دریافت به مجاز مذکور، هايهزینه از غیر به ایران مخابرات شرکت و است خدمت کننده ارایه عهده به
   .باشدنمی رابط کابل

در صورت درخواست، اتصال تجهیزات متقاضی به تجهیزات شرکت ارتباطات زیرساخت در داخل مرکز نیز باید از طریق  :2تبصره
  .کابل رابط صورت پذیرد

 مقررات سایر - 3

 مصوبه این پیوست در مندرج کمیسیون مصوب هايتعرفه و شرایط اساس بر ايپایه امکانات ايتعرفه مقررات و تعرفه -3-1
 .بود خواهد

کنندگان خدمات  ارایهاي واگذار شده را براي شرکت مخابرات ایران موظف است که امکان دسترسی به امکانات پایه -3-2
 .فراهم کند

 امکان سازمان سوي از شده ابالغ و تهیه "تردد دستورالعمل" اساس بر  مراکز به خدمات کنندگان ارایه کارکنان تردد -3-3
 . بود خواهد پذیر

 شرکت هماهنگی با اجرایی، نگهداري و پشتیبانی عملیات انجام براي هاي شرکت مخابرات ایرانحوضچه به دسترسی :تبصره
 کنندگان خدمات ابالغ خواهد ارایهایران بر اساس دستورالعملی که توسط شرکت مخابرات ایران تهیه و به کلیه  مخابرات

 .باشدمی شد،
 آن مبناي بر و منعقد متقاضی با خدمات سطح توافقنامه اي،پایه امکانات واگذاري در است موظف ایران مخابرات شرکت -3-4

فروشی به شرکت مخابرات ایران چارچوب توافقنامه سطح خدمات را باید به عنوان پیوست قرارداد عمده. کند اقدام
 .کند ارایهسازمان 
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 باید مذکور شرکت ایران، مخابرات شرکت هايدکل روي رادیویی تجهیزات نصب براي متقاضیان نیاز صورت در -3-5
 هايدکل روي متقاضی رادیویی تجهیزات نصب امکان عدم صورت در. آورد عمل به متقاضیان با همکاري الزم را

 با توافق مورد محل در یا خود هايکانکس روي بر رادیویی تجهیزات نصب به مجاز متقاضیان ایران، مخابرات شرکت
 .باشندمی مخابراتی استانداردهاي مطابق ایران، مخابرات شرکت

 به 4اکتیو فضاي واگذاري در است موظف مذکور شرکت ایران، مخابرات شرکت پروانه الحاقیه 2.1 بند اجراي در -3-6
-ارایه سایر توسط خدمات ارایه براي کمیسیون تشخیص به که مواردي در و آورد عمل به الزم را همکاري متقاضیان،
 اقدام کمیسیون تصمیم حسب است موظف باشد، متقاضیان توسط اکتیو فضاي از استفاده به نیاز الزاماً خدمات، کنندگان

 . کند
 به شده ارایه داکت/داکتساب/میکروداکت ها،کانال در تجهیزات آوريجمع و تخلیه و نگهداري نصب، به مربوط عملیات -3-7

 شرکت نمایندگان نظارت تحت خدمات کنندگان ارایه توسط یا و ایران مخابرات شرکت توسط خدمات، کنندگان ارایه
 . گیردمی انجام ایران مخابرات

عمده فروشی قرارداد ن شده دراین مصوبه و پیوست آن و طبق شرایط تعیی باید متقاضیان به شده واگذار ايپایه امکانات -3-8
 مخابرات شرکت باشد، دیگري متقاضیان مذکور امکانات براي که مواردي در صورتاین غیر در گیرد، قرار استفاده مورد
 .است شده واگذار امکانات میزان در تعدیل یا و گیريپس باز به مجاز سازمان، تایید با ایران

اندازي سامانه ثبت اطالعات به نحوي راه)1هاي تعیین شده در پیوست این مصوبه در هر استان منوط به دریافت تعرفه -3-9
کننده خدمت و نظارت و پیگیري براي سازمان فراهم شده و ارائه امکانات پایه از ها براي ارائهکه امکان ثبت درخواست

داکت یا داکت در مرکز استان شروع شده داکت یا سابواگذاري امکانات میکرو) 2طریق سامانه اجرایی شده باشد و 
در صورت تحقق این دو شرط، شرکت مخابرات ایران    . باشدبرسد، میباشد، و تحقق این دو شرط به تایید سازمان 

 هاي این مصوبه را از حداکثر دو ماه قبل از زمان تحقق شرایط، در استانی که شرایط در آن محقق شدهتواند تعرفهمی
که دو ماه قبل از زمان تحقق شرایط در هر استان، قبل از زمان ابالغ مصوبه باشد، شرکت در صورت. است، دریافت کند
 .ها را از زمان ابالغ مصوبه اجرایی کندتواند تعرفهمخابرات ایران می

در مخابراتی در سراسر در مسیرهاي فیبر نوري شبکه ما استفاده داکت یا داکت موردساب این مصوبه، شامل امکانات -3-10
  .نیست ) زیرساخت ارتباطات شبکه فیبر نوري شرکت( کشور    

با  مخابراتی هايشرکت تعاملی نامهآئین موضوع با 2/8/1389 مورخ 97 شماره جلسه مصوبه جایگزین مصوبه این -3-11
 .باشدهاي ندا شده و از تاریخ ابالغ آن، مصوبه مذکور بالاثر میشرکت

 .باشدمی کمیسیون با صرفا آن، پیوست و مقررات این تفسیر -3-12
   

                                                             
 در مراکز مخابراتی DSLAMمحل نصب تجهیزات ارتباطی  و فناوري اطالعات از قبیل سوئیچها، روترها،  ٤
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  پیوست
  ايپایهامکانات اي تعرفه و مقررات تعرفه 

 داکت/داکتساب/تعرفه میکروداکت - 1

  :شودداکت به شرح جدول زیر تعیین می/داکتساب/سقف تعرفه ماهیانه استفاده از میکروداکت  - 1- 1

  
  
  

 شاخص تعرفه

  میکرو داکت
  (D) قطر

D ≤ 1cm 

  داکتساب 
  (D) قطر

1cm<D ≤ 3cm 

  داکت
  (D) قطر

D=11cm 

  شهرها سایر شهرهاي بزرگ
 

شهرهاي 
 بزرگ

 سایر
 شهرها

  شهرهاي
 بزرگ

 شهرها سایر

  
  
  

  (L)طول 
 ماهیانه تعرفه
 )ریال(هر متر

m500  ≤ L 10،000 7،000 29،000 20،000 60،000 42،000 

m2000 ≤ L < m 500  8،000 6،000 22،000 16،000 48،000 36،000 

m5000 ≤ L < m 2000 6،000 4،500 15،000 10،500 36،000 27،000 

m5000 ≥   L 4،000 3،000 8،000 5،000 24،000 18،000 

  
، همدان، کرمانشاه ،شهرهاي بزرگ شامل تهران، قم، مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز، اراك، بندرعباس، بوشهر :1تبصره

پذیر تغییر در فهرست شهرهاي بزرگ با تصویب کمیسیون امکان. می باشد قزوین، کرمان، رشت، ساري، کیش و قشمارومیه، 
  .است
که، در شروع و یا در پایان استفاده از امکانات، این امکانات کسري از ماه در اختیار متقاضی قرار داده شده باشد، در صورتی: 2تبصره

  .تفاده از امکانات در ماه محاسبه و از متقاضی دریافت شودتعرفه باید به نسبت روزهاي اس
  . کسري از طول یک متر، به باال گرد و در محاسبات تعرفه لحاظ خواهد شد: 3تبصره

هاي مخابراتی باشند، باید از حوضچهداکت می/داکتساب/هایی که مایل به استفاده از امکانات میکروداکتکلیه شرکت - 2- 1
 .راي دسترسی به این امکانات استفاده کنندشرکت مخابرات ایران ب

باشند، باید براي استفاده از امکانات تعرفه داکت می/داکتساب/هایی که مایل به استفاده از امکانات میکروداکتکلیه شرکت  - 3- 1
 . داکت مورد استفاده پرداخت کنند/داکتساب/متر را بر اساس تعرفه بازه اول طول براي میکروداکت 500حداقل 
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متر اول بر اساس تعرفه بازه اول و براي مابقی بر اساس تعرفه بازه دوم محاسبه  500تعرفه براي بازه دوم طول، براي   - 4- 1
متر بر اساس تعرفه  2000متر اول بر اساس تعرفه بازه اول و براي مابقی تا  500تعرفه براي بازه سوم طول، براي . خواهد شد

متر اول بر اساس  500محاسبه خواهد شد و تعرفه براي بازه چهارم طول، براي عرفه بازه سوم قی بر اساس تبازه دوم و براي ماب
متر بر اساس تعرفه بازه سوم و براي  5000بر اساس تعرفه بازه دوم و براي مابقی تا متر  2000ه اول و براي مابقی تا تعرفه باز

  .مابقی بر اساس تعرفه بازه چهارم محاسبه خواهد شد
محاسبه طول، فاصله بین دو انشعاب متقاضی استفاده از امکانات مد نظر قرار خواهد گرفت و اگر در یک مسیر براي   - 5- 1

 .متقاضی داراي چند انشعاب باشد، فواصل بین هر دو انشعاب به طور جداگانه در محاسبات مد نظر قرار خواهد گرفت
فقط  بیشتر، نوري فیبر کر تعداد با هاییکابل براي است نوري فیبر کر 24 حداکثر با هایی کابل عبور براي فوق هايتعرفه - 6- 1

  .میشود اضافه فوق هاي تعرفه به درصد 20
داکت واگذار شده به عهده /داکتساب/هاي نگهداري تعیین شده و نگهداري میکروداکتهاي فوق با لحاظ هزینهتعرفه  - 7- 1

   .شرکت مخابرات ایران است
باشند، با هماهنگی و نظارت شرکت داکت می/داکتساب/از امکانات میکروداکت کلیه متقاضیان که مایل به استفاده - 8- 1

  . داکت را خود انجام دهند/داکتساب/هاي عبوري از میکروداکتمخابرات ایران، می توانند عملیات نگهداري کابل
ین به صورت دیگري با هم مابدر قرارداد فیبا رعایت این مصوبه  به جز در مواردي که شرکت مخابرات ایران و متقاضی  - 9- 1

که امکان صورتیت واگذاري با میکروداکت است و درداکت، اولوی/داکتساب/توافق کنند، در واگذاري امکانات میکروداکت
داکت قابل داکت، داکت و در صورت عدم امکان براي واگذاري سابواگذاري میکروداکت نباشد، اولویت واگذاري بعدي با ساب

  ود، واگذاري خواهد ب
کننده فراهم سازد و در هاي استفادهترین حوضچه را براي شرکتشرکت مخابرات ایران باید امکان استفاده از نزدیک -10- 1

هاي اختصاصی به تجهیزات متقاضی متصل صورت ورود کابل شرکت استفاده کننده به مراکز مخابراتی، آن را از طریق کابل
  .رایی و نگهداري آن باید به صورت جداگانه به شرکت مخابرات ایران پرداخت شودهزینه کابل هاي اختصاصی و عملیات اج. کند

در صورت پربودن نزدیکترین حوضچه مورد نیاز،  شرکت مخابرات باید برنامه خود را در خصوص توسعه و امکان استفاده  -11- 1
آماده شدن امکانات، امکان استفاده وي را از از حوضچه به متقاضی و سازمان از طریق سامانه ثبت اطالعات اعالم کند و تا زمان 

 .طریق نزدیکترین حوضچه در دسترس فراهم سازد
 

  در مراکز مخابراتیبرق  هزینه -2
 11/5/1394مورخ  218جلسه  2طبق شماره  سقف مبالغ قابل دریافت بابت استفاده از خدمات برق در مراکز مخابراتی -2-1

 .باشدکمیسیون می
است متناسب با میزان درخواست متقاضی استفاده از برق در مراکز مخابراتی، برق را بر اساس شرکت مخابرات ایران موظف  -2-2

که امکانات فنی متناسب با نیاز متقاضیان را در اختیار ندارد، مجاز به اخذ هاي فوق در اختیار قرار دهد و در صورتیتعرفه
 .باشدمبلغی بابت مقادیر بیش از درخواست متقاضیان نمی

- می یکنلمکانکمیسیون  11/5/1394مورخ  218جلسه شماره  2مصوبه شماره  1، تبصره بند بندبا رعایت و اجراي این : 1تبصره
  .شود
که، در شروع و یا در پایان استفاده از امکانات، کسري از ماه این امکانات در اختیار شرکت هاي متقاضی قرار در صورتی :2تبصره

  .به نسبت روزهاي استفاده از امکانات در ماه محاسبه و از متقاضیان دریافت شودداده شده باشد، تعرفه باید 
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  (LSS) 5تعرفه استفاده از فضاي پسیو و خدمات  اشتراك خط 

ریال در )35،000(سی و پنج هزار به ازاي هر پورت (LSS)سقف تعرفه استفاده از فضاي پسیو و خدمات اشتراك خط  -3-1
  .شودماه تعیین می

  .هاي فوق از مشترکین خود مبلغی دریافت کنندکنندگان خدمات نباید بایت هزینهارایه :1تبصره
هاي متقاضی قرار داده شده باشد، که در شروع و یا در پایان استفاده، امکانات کسري از ماه در اختیار شرکتدر صورتی :2تبصره

  .و از متقاضیان دریافت شودتعرفه باید به نسبت روزهاي استفاده از امکانات در ماه محاسبه 
، براي هر پورت از سالن توزیع اصلی هر (LSS)تعرفه تعیین شده براي استفاده از فضاي پسیو و خدمات اشتراك خط  :3تبصره

مراکز و یا در کانکس ارائه  7کننده خدمت اعم از اینکه این تجهیزات در فضاي فعالتا تجهیزات ارائه 6(MDF)مرکز 
کننده خدمت در محوطه مراکز نصب شده باشد، تعیین شده و شرکت مخابرات ایران نباید به ازاي هر پورت، مبالغ 

  .کننده خدمت اخذ کنددیگري تحت عناوینی از قبیل کابل اختصاصی از ارائه
ي این امکانات را در اختیار متقاضی قرار دهد، در شرکت مخابرات پس از عقد قرارداد باید حداکثر ظرف مدت سه روز کار -3-2

این . غیر این صورت باید از بابت تاخیر به ازاي هر ماه به میزان سه برابر تعرفه هر پورت به متقاضی خسارت پرداخت کند
 .موضوع باید در قرارداد و توافقنامه سطح خدمت قید شود

  .روزهاي تاخیر در ماه خواهد بود محاسبه خسارت براي کسري از ماه،  به نسبت :تبصره
کل پورت  %)50(درصد پنجاه ماه حداقل )6(شش و تا %)25(بیست و پنج درصد ماه حداقل )4(چهار متقاضیان باید تا -3-3

دریافتی در مرکزي که امکانات دریافت کرده اند را دایر کنند، در غیر این صورت با لحاظ درصدهاي مذکور، باید به ازاي 
که پس از در صورتی. نشده به میزان سه برابر تعرفه هر پورت به شرکت مخابرات ایران خسارت بپردازندهر پورت دایر 

نرسد، عالوه بر خسارت، در  %)60(شصت درصد سال، دایري پورت در مرکزي که امکانات را دریافت کرده اند، بهیک
تواند امکانات اضافی در آن مرکز ات ایران میکه متقاضی دیگري براي امکانات وجود داشته باشد، شرکت مخابرصورتی

  .این موضوع باید در قرارداد و توافقنامه سطح خدمت قید شود. را با تایید سازمان تعدیل کند و یا بازپس بگیرد
توانند درخواست جدیدي براي دریافت فضاي پسیو و پورت در هر مرکز داشته باشند که متقاضیان فقط درصورتی می -3-4

 .امکانات دریافتی قبلی در آن مرکز را دایر و به مشترکین واگذار کرده باشند %)75(هفتاد و پنج درصد حداقل

  تعرفه کابل رابط - 3
 :شودمیسقف تعرفه کابل رابط در مراکز مخابراتی به شرح جدول زیر تعیین  -4-1

  )ریال(سقف تعرفه ماهیانه نگهداري و پشتیبانی   )ریال(سقف تعرفه ایجاد و برقراري 
5،100،000  1،040،000  

  .شودتعرفه ایجاد و برقراري فقط یک بار در هنگام برقراي کابل رابط از متقاضی دریافت می: 1تبصره
به نسبت  ،متقاضیبیشتر تعیین شده و در صورت نیاز ) تار فیبرنوري، کواکسیال(تعرفه کابل رابط براي یک زوج  :2تبصره

  . یابدخطی افزایش می
هاي  ریزيتا کانکس یا محل اپراتورها و کابل MDF8هاي اختصاصی از سالن  تعرفه کابل رابط شامل کابل :3تبصره

  .شودها و موارد مشابه نمیداخل رك
  
 

                                                             
5 Line Sharing Services 
6 Main Distribution Frame 
7 Active 
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  و تخلیه پورت سیم مسی) رانژه (تعرفه دایري  - 4
پنجاه  تعرفه تخلیهریال و )70،000(هفتاد هزار هر پورت سیم مسی در مراکز مخابراتی) رانژه(سقف تعرفه دایري -5-1

  .شودریال تعیین می)50،000(هزار
شود و بار در هنگام دایري و یا تخلیه، توسط متقاضی به شرکت مخابرات ایران پرداخت میاین تعرفه ها فقط یک :تبصره
  .توانند این مبالغ را از مشترکین دریافت کنندکننده خدمات می ارایههاي شرکت

  سایر مقررات  - 5
کنندگان خدماتی که هر  ارایهاي مندرج در این پیوست، شامل شرکت ارتباطات زیرساخت و کلیه مقررات تعرفهها و تعرفه -6-1

  .شوداي مندرج در این مصوبه را در اختیار دارند، نیز مییک از  این امکانات پایه
یسیون اصالح خواهد شد، هاي تعیین شده بعد از یک سال با دریافت بازخورد از بخش، در صورت نیاز توسط کمتعرفه -6-2

 .ها توسط کمیسیون اصالح نشود، مالك عمل خواهد بودلیکن تا زمانی که این تعرفه


