
 
 

 مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساختخدمات هم ارایه تعرفه                                                                                               
                                                                                                        

                                                                                                      

 1از  1کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 3/3/1394مورخ  215 شماره جلسه 1شماره  مصوبه

 

 بسمه تعالي

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

 3/3/1394مورخ  215شماره   جلسه 1شماره  مصوبه

در مراکز شرکت  1مکانیتعرفه ارایه خدمات هم 3/3/1394مورخ  152کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره   

 ارتباطات زیرساخت  را بررسی و به شرح زیر تصویب کرد: 

 :شودتعيين می زیر ح جدولبه شرمکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت سقف تعرفه خدمات هم -1

 Quarter Rack (11U) Half Rack (23U) Full Rack (47U) 

 
 
 

  مشخصات

 ETSIراك کامل استاندارد  ETSIراك استاندارد  ETSI 2/1راك استاندارد  4/1

 12برق بدون وقفه تکفاز:  آمپر 8برق بدون وقفه تکفاز: 
 آمپر

 آمپر 20برق بدون وقفه تکفاز: 

 ساعت 6تردد ماهانه: 
 یك کارشناس()

        ساعت  6تردد ماهانه: 
 )دو کارشناس(

         ساعت  6تردد ماهانه: 
 )سه کارشناس(

Ethernet Cross 

Connection 

Ethernet Cross 

Connection 

Ethernet Cross 

Connection 

 ریال 80،000،000 ریال 45،000،000 ریال 25،000،000  هزينه ماهيانه

هزينه نصب و راه اندازي 

  اوليه

 ریال 24،000،000 ریال 13،500،000 ریال 7،500،000

روز کاری جهت راه اندازی اوليه تجهيزات  5استفاده از خدمات هم مکانی، به مدت حداکثر شرکت های طرف قرارداد برای  :1تبصره

  حضور داشته باشد. مکانی مراکز شرکت ارتباطات زیرساختی همهاکارشناس در سالن 3گان با حداکثر خود می تواند بصورت رای

  سال و به صورت ساالنه قابل تمدید است.حداقل دوره قرارداد برای استفاده از خدمات هم مکانی یك :2تبصره

تعرفه استفاده از فضا و برق برای سایر خدمات در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت مطابق مصوبات کميسيون تنظيم مقررات  :3تبصره
  ارتباطات می باشد.

رات اس تعرفه مصوب کميسيون تنظيم مقریر تعيين شده در مصوبه، به صورت جداگانه و  بر اساستفاده از برق بيشتر از مقاد :4تبصره
  شود.ارتباطات محاسبه و دریافت می

شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است با هماهنگی قبلی، شرایط تردد نفرات متخصص معرفی شده از شرکت های طرف  :5تبصره
  قرارداد خود را فراهم سازد.

ابالغ این مصوبه، خدمات هم مکانی را در کليه مراکز زیرساخت ماه از تاریخ  3شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است ظرف مدت  -2
ها وجود دارد فراهم و با رعایت اصل عدم تبعيض و در شرایط رقابتی عادالنه به متقاضيان مکانی در آنکه تقاضای دریافت خدمات هم

 واگذار کند.

  طات زیرساخت تعيين شده است.تعرفه های مذکور صرفاً برای ارائه سرویس هم مکانی در مراکز شرکت ارتبا -3

 در مراکز خود نمی باشد. )DC2(شرکت ارتباطات زیرساخت به هيچ وجه مجاز به ارایه خدمات مراکز داده  -4

   شود.تاریخ اجرای این مصوبه از تاریخ ابالغ تعيين می -5

                                                           
1 Co-Location 
2 Data Center 


