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  2از  1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 17/12/1395مورخ  254 شماره جلسه 5شماره  مصوبه

  بسمه تعالی
  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات

  17/12/1395مورخ  254شماره  جلسه 5شماره  مصوبه
     

با توجه به بازخوردهاي ، پیشنهاد سازمان را 17/12/1395 مورخ 254 شماره جلسه در ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون  
الیه (تعرفه خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی "با عنوان  22/03/1395مورخ  237جلسه شماره  3دریافتی، حاصل از اجراي مصوبه شماره 

  : سازي و رفع برخی ابهامات در مصوبه مذکور بررسی و جایگزین آن نمودو با هدف شفاف "و باالترMbps 100براي سرعت ) 2
بخش براي دارندگان دو و باالتر شامل  100Mbpsبراي سرعت ) Dedicated(اختصاصی تعرفه خدمات انتقال نقطه به نقطه  -1

و تعرفه  شودهاي آن مطابق جدول با شرایط ذیل مشخص میباشد که هزینهمی پروانه مجاز به استفاده از خدمات موضوع این مصوبه
کمیسیون  13/11/92مورخ  181و شماره  17/4/86مورخ  26طابق مصوبات جلسه شماره م 100Mbpsتر از هاي پایینبراي سرعت

 :مقررات ارتباطات می باشدتنظیم 

  ظرفیت  سطح
 

* اولیه هزینه اتصال
 )ریال(

  )ریال(یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه ماهانه  قیمت

  شهري  بین شهري  بین استانی

1 100 Mbps 6،000،000 65،000،000  32،500،000 20،718،000 

2  155 Mbps  یا
STM1 

28،500،000  102،000،000  51،000،000  32،512،500  

3  622 Mbps   یا
STM4 

28،500،000  306،000،000  153،000،000  97،537،500  

4  2.5 Gbps  یا
STM16  یاODU1 

28،500،000  918،000،000  459،000،000  292،612،500  

5 
10 Gbps   یا

STM64  یاODU2 
28،500،000 2،754،000،000 1،377،000،000 877،837،500 

6 40 Gbps  یا
STM256  یاODU3 

28،500،000 8،262،000،000 4،131،000،000 2،633،512،500 

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

تعرفه  ،هاي استانداردمربوط به پورت فوقهاي تعیین شده در جدول هاي مابین نرخ بیتبیتخدمات با نرخ  ارایه در صورت: 1تبصره 
  :خواهد شد تعیینفرمول زیر  براساس
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ارائه خدمات موضوع این مصوبه براي لینکهاي نقطه به نقطه اختصاصی شامل لینکهاي نقطه به نقطه اختصاصی مبتنی   :2تبصره 
صورت واگذاري لینک ها و همچنین لینکهاي نقطه به نقطه اختصاصی دیتا صرفاً بهمحدود به آنو نه  OTNو یا  TDM  ،SDHبر

  .هاي استاندارد مربوطه مدنظر استو براساس پورت

ماه است، مگر آنکه  3ي زمانی بیش از ارائه امکانات موضوع این مصوبه، مستلزم نبود بدهیِ تعیین تکلیف نشده براي بازه -2
دریافت خدمت /ر بدهی لحاظ شده براي مشترك، جهت تعیین تکلیف از سوي یکی از طرفین قرارداد ارائهموضوع اختالف د

 . موضوع مصوبه، به سازمان ارجاع شده باشد
  

دارندگان پروانه مجاز به استفاده از خدمات موضوع این مصوبه، براي برقراري ارتباط نقطه به نقطه  درخواست صورتدر  -3
دهنده خدمت این مصوبه، صرفاً مجاز به دریافت تعرفه ماهانه یک لینک اختصاصی نقطه اختصاصی بین دو مرکز مشخص، ارائه

  . باشدبه نقطه بین همان دو مرکز مورد درخواست می
 

روز معادل یک ماه تعرفه ماهانه  15روز و بیشتر از  15روز معادل  15نقطه به نقطه اختصاصی کمتر از  ارتباطاتماهانه تعرفه  -4
 .شودمحاسبه و اعمال می

 
مورخ  237جلسه شماره  3است و در مورد ابهامات اجراي مصوبه شماره  01/01/1396تاریخ الزم االجرا شدن این مصوبه  -5

  . شوداین مصوبه اقدام می بر اساس 22/03/1395
 
  

 
  

 
  

  
  
  
  
 

 


