
  
  

  )IXP(در مراكز تبادل داده peeringتعرفه ارايه خدمات                                                                                                 
  شركت ارتباطات زيرساخت                                                                                                            

                                                                                                         
                                                                                                       

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

  بسمه تعالي
  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

  20/2/1394مورخ  214شماره   جلسه 2شماره  مصوبه
، محتوا و كاربرد داخليحمايت از توسعه به منظور  20/2/1394مورخ  214كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره    

در  peeringش سهم چرخش محتوا و كاربرد داخلي، مقررات و تعرفه ارايه خدمات افزايو  در كشور 1شكل گيري اقتصاد مراكز داده
  : را بررسي و به شرح زير تصويب كرد (٢IXP)مراكز تبادل داده 

، اين مراكز را در آيندهنقطه ايجاد كند و در صورت نياز  4را حداقل در   IXP مراكزشركت ارتباطات زيرساخت موظف است  -1
 . توسعه دهددر نقاط بيشتري 

نيز ها شركتساير و  استاختياري  كامالٌغير انحصاري و  به صورت براي تبادل محتوا  زيرساخت IXPاتصال به مراكز  -2
 .را دارندكه زيرساخت در خارج از شبpeering و ارايه خدمات  IXPامكان ايجاد مراكز 

هاي ارائه كننده مركز داده و شركت هاي ارايه كننده خدمات داده داراي پروانه از سازمان به مراكز هزينه رسيدن شركت -3
IXP با فيبر تاريك خود را به مركز ها، هاي مذكور بوده و چنانچه اين شركتزيرساخت به عهده شركتIXP   زيرساخت

  .متصل كندخود   IXPبه وسيله فيبر به آنها را موظف استزيرساخت ارتباطات برسانند، شركت 
 :شودتعيين مي زير ح جدولزيرساخت به ازاي ظرفيت پورت به شر IXPاتصال اپراتورها به مراكز  سقف تعرفه -4

) فقط يك بار در هنگام راه اندازي( هزينه اتصال اوليه  تعرفه ماهانه اتصال به ازاي هر پورت نوع پورت

 ريال 6،000،000ريالGbps 1 20،000،000پورت 

 ريال 28،500،000ريالGbps 10 95،000،000پورت 

زيرساخت و ساير  IXPاعم از مراكز  IXPتعرفه هاي تعيين شده در اين بند، سقف تعرفه اتصال به كليه مراكز : 1تبصره  
  .باشدمي ايجاد شده در كشور IXPمراكز 
هاي هاي مصوب به عهده شركتزيرساخت بر اساس تعرفه IXPهاي انتقال براي تبادل محتوا بين مراكز هزينه :2تبصره

  . باشدارايه كننده مركز داده و شركت هاي ارائه كننده خدمات داده داراي پروانه از سازمان مي
 .شدخواهد  انجام 3يا چند جانبه كامل  Peeringبه صورت ، صرفازيرساخت IXPدر مراكز  Peeringخدمات ارايه  -5
 .رايگان خواهد بودزيرساخت  IXPغيردولتي مجاز به مراكز هزينه اتصال مراكز داده  -6
سازمان موظف است شش ماه پس از اجراي اين مصوبه، گزارشي از اجراي مصوبه و بازخوردهاي حاص از اجرا را به  -7

 . كميسيون ارائه كند

 .شودتعيين مي 4/3/1393تاريخ اجراي اين مصوبه از  -٨

                                                            
1 Date Center 
2 Inter Exchange Point 
3Public Peering  or Multilateral Peering 


