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 1از  1کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 20/2/1394مورخ  214 شماره جلسه 1شماره  مصوبه

 

 بسمه تعالي

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

 20/2/1394مورخ  214شماره   جلسه 1شماره  مصوبه

پيشنهاد سازمان در خصوص اصالح مصوبه جلسه شماره   20/2/94مورخ  214کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره   

 در خصوص تعرفه اتصال دوسویه به ابر زیرساخت را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد:  16/4/87مورخ 43

بر اساس  صرفارا ( PCو  SCاتصال به سوئيچهای )تعرفه اتصال به ابر زیرساخت  موظف است  شرکت ارتباطات زیرساخت -1
 دریافت کند.  ی تلفن ثابت و همراهدقایق ترافيکی محاسبه و از اپراتورها

شورای عالی امنيت ملی و الزام شرکت ارتباطات زیرساخت به حضور  516با توجه به تعریف شبکه مادر مخابراتی در مصوبه  -2
ماه از  18اخت موظف است ظرف مدت نقطه آن ترافيکی خواهد بود، شرکت ارتباطات زیرس 35نقطه که حضور در  170در 

نقطه ترافيکی اعم از ثابت به ثابت، ثابت به  35تاریخ ابالغ این مصوبه، امکانات الزم برای سوئيچ ترافيک محدوده بين این 
يک های باقيمانده ترافهمراه، همراه به ثابت و همراه به همراه را فراهم کند و کليه اپراتورهای ثابت و همراه موظفند بخش

ها از طریق مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت وجود ندارد، پس از این مدت صرفا از خود را که در حال حاضر امکان سوئيچ آن
 این طریق سوئيچ کنند.

 های ثابت و همراه به صورت  از سمت شبکه به ازای هر دقيقه ترافيک مکالمه تحویلیبه ابر زیرساخت اتصال  سقف تعرفه -3
های ثابت ( ریال و به ازای هر دقيقه مکالمه تحویلی  از سمت شبکه7/128یک صد و بيست و هشت و هفت دهم) بين استانی

  .شودمیتعيين (ریال 7/11و همراه به صورت  داخل استانی یازده و هفت دهم)

 ه ترافيک مکالمه تحویلیهر دقيقدر صورت تغيير تعرفه مکالمات ثابت به ثابت بين استانی در کميسيون، سقف تعرفه  :1تبصره
(تعرفه ثابت به ثابت بين استانی   %39به نسبت سی و نه درصد)های ثابت به ابر زیرساخت به صورت بين استانی از سمت شبکه
های ثابت به ابر زیرساخت به  صورت استانی به نسبت سی و از سمت شبکه هر دقيقه ترافيک مکالمه تحویلیو سقف تعرفه 

 تعيين خواهد شد.رفه ثابت به ثابت استانی (تع%39نه درصد)

 هر دقيقه ترافيک مکالمه تحویلیدر صورت تغيير تعرفه مکالمات تلفن همراه به تلفن ثابت در کميسيون، سقف تعرفه : 2تبصره
سيم  (تعرفه همراه به ثابت  %20به نسبت بيست درصد)های تلفن همراه به ابر زیرساخت به صورت بين استانی از سمت شبکه

های همراه به ابر زیرساخت به  صورت استانی به از سمت شبکه هر دقيقه ترافيک مکالمه تحویلیکارت دائمی و سقف تعرفه 
 تعيين خواهد شد.(تعرفه پایه یک دقيقه مکالمه  همراه به ثابت  سيم کارت دائمی %2نسبت دو درصد)

 مبلغ ،PCو  SCبه سوئيچهای متصل  یا بين استانی یداخل استان E1لينک به ازای هر حداقل تعرفه اتصال به ابر زیرساخت  -4
در صورتيکه هزینه دقایق به  .به شرکت ارتباطات زیرساخت بپردازد حداقل کارکردریال به عنوان  (3،000،000سه ميليون)

رد هزینه اتصال را دقایق کارک ميزان  بر اساسموظف خواهند بود بيش از مبلغ حداقل شود، اپراتورها  E1ازای هر لينک 
  .بپردازند

، بيست PCو  SCبه سوئيچهای متصل  یا بين استانی یداخل استان STM1اتصال به ابر زیرساخت به ازای هر  حداقل تعرفه -5
 شود. میریال تعيين (72،000،000هفتاد و دو ميليون) و معادل E1برابر تعرفه حداقل و چهار 

  با اپراتورها بدون تبعيض عمل کند. به ابر زیرساخت، تعيين تعرفه اتصالدر باید ، فوق زیرساخت با رعایت سقف -6

 


