
  
  

  به ابر زيرساختتعرفه اتصال                                                                                                                                   
                                                                                                         
                                                                                                       

  
  1از  1كميسيون 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  20/2/94مورخ  214كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره    

  : در خصوص تعرفه اتصال دوسويه به ابر زيرساخت را بررسي و آن را به شرح زير تصويب كرد 16/4/87مورخ 43شماره  
بر اساس  صرفارا ) PCو  SCاتصال به سوئيچهاي (تعرفه اتصال به ابر زيرساخت  موظف است  شركت ارتباطات زيرساخت -1

 . دريافت كند ي تلفن ثابت و همراهقايق ترافيكي محاسبه و از اپراتورهاد

شوراي عالي امنيت ملي و الزام شركت ارتباطات زيرساخت به حضور  516با توجه به تعريف شبكه مادر مخابراتي در مصوبه  -2
ماه از  18است ظرف مدت نقطه آن ترافيكي خواهد بود، شركت ارتباطات زيرساخت موظف  35نقطه كه حضور در  170در 

نقطه ترافيكي اعم از ثابت به ثابت، ثابت به  35تاريخ ابالغ اين مصوبه، امكانات الزم براي سوئيچ ترافيك محدوده بين اين 
هاي باقيمانده ترافيك همراه، همراه به ثابت و همراه به همراه را فراهم كند و كليه اپراتورهاي ثابت و همراه موظفند بخش

ها از طريق مراكز شركت ارتباطات زيرساخت وجود ندارد، پس از اين مدت صرفا كه در حال حاضر امكان سوئيچ آن خود را
 .از اين طريق سوئيچ كنند

 هاي ثابت و همراه به صورت  از سمت شبكه به ازاي هر دقيقه ترافيك مكالمه تحويليبه ابر زيرساخت اتصال  سقف تعرفه -3
هاي ريال و به ازاي هر دقيقه مكالمه تحويلي  از سمت شبكه) 7/128(و هشت و هفت دهم يك صد و بيست بين استاني

  .شودميتعيين ريال )7/11(ثابت و همراه به صورت  داخل استاني يازده و هفت دهم
مكالمه هر دقيقه ترافيك در صورت تغيير تعرفه مكالمات ثابت به ثابت بين استاني در كميسيون، سقف تعرفه  :1تبصره

تعرفه ثابت به ثابت % )39(به نسبت سي و نه درصدهاي ثابت به ابر زيرساخت به صورت بين استاني از سمت شبكه تحويلي
هاي ثابت به ابر زيرساخت به  صورت استاني به از سمت شبكه هر دقيقه ترافيك مكالمه تحويليبين استاني  و سقف تعرفه 

  .تعيين خواهد شدبه ثابت استاني تعرفه ثابت %)39(نسبت سي و نه درصد
هر دقيقه ترافيك مكالمه در صورت تغيير تعرفه مكالمات تلفن همراه به تلفن ثابت در كميسيون، سقف تعرفه : 2تبصره

تعرفه همراه به %  )20(به نسبت بيست درصدهاي تلفن همراه به ابر زيرساخت به صورت بين استاني از سمت شبكه تحويلي
هاي همراه به ابر زيرساخت به  از سمت شبكه هر دقيقه ترافيك مكالمه تحويليثابت سيم كارت دائمي و سقف تعرفه 

  .تعيين خواهد شدتعرفه پايه يك دقيقه مكالمه  همراه به ثابت  سيم كارت دائمي %)2(صورت استاني به نسبت دو درصد
 ،PCو  SCبه سوئيچهاي متصل  يا بين استاني يداخل استان E1لينك به ازاي هر فه اتصال به ابر زيرساخت حداقل تعر -4

در صورتيكه هزينه دقايق  .به شركت ارتباطات زيرساخت بپردازد حداقل كاركردريال به عنوان  )3،000،000(سه ميليون مبلغ
دقايق كاركرد هزينه اتصال را  ميزان  بر اساسموظف خواهند بود  بيش از مبلغ حداقل شود، اپراتورها E1به ازاي هر لينك 

   .بپردازند
، PCو  SCبه سوئيچهاي متصل  يا بين استاني يداخل استان STM1اتصال به ابر زيرساخت به ازاي هر  حداقل تعرفه -5

  . شودميريال تعيين )72،000،000(هفتاد و دو ميليون و معادل E1برابر تعرفه حداقل بيست و چهار 
   .با اپراتورها بدون تبعيض عمل كند به ابر زيرساخت، در تعيين تعرفه اتصالبايد ، فوق زيرساخت با رعايت سقف -6

 


