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  بسمه تعالی

  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات
  22/03/1395مورخ  237شماره  جلسه 2شماره  مصوبه

     
  

الملل زیرساخت را با اینترنت بین، تعرفه پهناي باند 22/03/95مورخ  237کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره       
اساس بر هافروشی و تعدیل تعرفههاي عمدهو با هدف کاهش تعرفه 20/7/93مورخ  200جلسه شماره  3مصوبه شماره  4توجه به بند 

  :مورد بازنگري قرار داد و آن را به شرح زیر تصویب کرد قیمت عادله روز
هاي آن مطابق جدول زیر باشد که هزینهبخش می 3و باالتر شامل  100Mbpsتعرفه پهناي باند اینترنت براي سرعت  -1

 :شودمشخص می

  ظرفیت  سطح
  )Mbps*1024معادل  Gbpsهر (

* اولیه اتصال هزینه
 )ریال(

* پورت واگذاري هزینه
 )ریال(

  مگابیت هر ماهانه قیمت
 )ریال(ثانیه  بر 

1 100 Mbps 6،000،000 63،000،000 1،740،000 

2 1 Gbps 28،500،000 63،000،000 1،500،000 

3 10 Gbps  28،500،000 135,500,000  1،250،000 

4 40 Gbps 28،500،000 1،385،000،000 1،125،000  
5  100 Gbps 28،500،000 1،587،000،000 1،000،000 

  ).سرویس جاري مشتري مشمول این هزینه نخواهد بود( شودمییک بار از مشتري دریافت *

 با و زیرساخت دسترسی سوئیچ پورت مصرف ظرفیت مورد نظر مشتري بوده و بر مبناي گراف اساس پهناي باند اینترنت برتعرفه  -2
 .اي و بیشترین پیک ماهانه محاسبه  و بصورت ماهانه دریافت می شوددقیقه )5(پنج میانگین

آن شرکت که در حال  )POP(تحویل اینترنت از شرکت ارتباطات زیرساخت به دارندگان پروانه صرفاً در نقاط دروازه بین الملل   -3
 .باشد انجام می شودمی )POP( نقطه 4حاضر حداقل 

 )POP(لمللدروازه بین ا  مالك تعیین سطح تعرفه، ظرفیت فروخته شده به صورت تجمیع ترافیک هر مشتري و صرفاً در یک -4
 .بوده و محاسبات بر این اساس انجام خواهد شد

رت تعرفه باشد، در غیر اینصو آن سطح در هر ماه می ظرفیت %)90(نود درصد به رسیدن به منوط هر سطح تعرفه از استفاده -5
 .شودسطح پایین تر محاسبه می

از تاریخ ابالغ  ماه 3 مدت ظرف موظفند ها شرکت کلیه و بوده جدید قرارداد عقد مستلزم مصوبه این هاي تعرفه از منديبهره -6
 .کنند اقدام جدید قرارداد عقد و زیرساخت ارتباطات شرکت با قبلی هاي بدهی تکلیف تعیین به مصوبه نسبت
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تائید شده توسط مشتري، شرکت ارتباطات زیرساخت باید در تعرفه ماهانه جدول فوق تا  حاکمیتی تجهیزات تامین صورت در -7
 .تخفیف اعمال کند %)5(درصدپنج سقف 

خدمات (به دیگر دارندگان پروانه مجاز از سوي دارندگان پروانه مجاز) پهناي باند اینترنت(ارائه خدمت موضوع این مصوبه  -8
B2B(100هاي باالي ، براي سرعتMbps تر از هاي پایینهاي تعیین شده در جدول فوق و براي سرعتبراساس تعرفه

100Mbps  باشدپذیر میکمیسیون، امکان 20/07/93مورخ  200جلسه  3مصوبه شماره  1براساس جدول ماده .  
 


