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  بسمه تعالی

  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات
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موضوع مصوبه ) 3الیه (انتقال ، تعرفه خدمات ابر 22/03/95مورخ 237کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره       
 بر اساس قیمت عادله روز هافروشی و تعدیل تعرفههاي عمدهکمیسیون را با هدف کاهش تعرفه 17/4/86مورخ  26جلسه شماره 

  :کرد تصویب زیر شرح به را آن و داد قرار بازنگري مورد مجاز پروانه دارندگان به واگذاري براي صرفاً

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

  .باشد می ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون 13/11/92 مورخ 181
حذف و 100Mbps شده در این الیه براي پهناي باندهاي باالي  ارایههاي از تاریخ ابالغ این مصوبه، تنوع سرویس :تبصره

 . هاي تعیین شده به شرح جدول زیر مالك عمل قرار خواهد گرفتصرفا با تعرفه 3کلیه خدمات الیه 
 

  سطح
  ظرفیت

معادل  Gbpsهر (
1024*Mbps( 

 اتصال هزینه
 )ریال* (اولیه

  *پورت واگذاري هزینه
 )ریال(

  )ریال( ثانیه بر مگابیت هر ماهانه قیمت

   زیرساخت غیر  زیرساخت
  شهري بین

 زیرساخت غیر
  شهري

1 100 Mbps 6,000,000 63,000,000 270,000 169,000 119,000 

2 1 Gbps 28,500,000 63,000,000 200,000 126,000 89,000 

3 10 Gbps 28,500,000 135,500,000 160,000 100,000 70,000 

4 40 Gbps  28,500,000 1,385,000,000 130,000 81,000 57,000 

5  100 Gbps  28,500,000 1,587,000,000 100,000 62,000 44,000 

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

- دقیقه )5(پنج میانگین با و دسترسی سوئیچ پورت مصرف ظرفیت مورد نظر مشتري و بر مبناي گراف اساس برپهناي باند تعرفه  -2
 .اي 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
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باشد، در غیر اینصورت تعرفه  آن سطح در هر ماه می ظرفیت %)90(نود درصد به رسیدن به منوط هر سطح تعرفه از استفاده -4

 .سطح پایین تر محاسبه می شود
از تاریخ  ماه )3(سه مدت ظرف موظفند ها شرکت کلیه و بوده جدید قرارداد عقد مستلزم مصوبه این هايتعرفه از مندي بهره  -5

نمایند و یک نسخه از قرارداد را به  اقدام جدید قرارداد عقد خود و قبلی هايبدهی تکلیف تعیین به نسبتابالغ این مصوبه 
  .سازمان ارسال کنند

  

 


