
  
 )2الیه (تعرفه خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی

  و باالتر 100Mbpsبراي سرعت 
  
  
  

  2از  1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 22/03/1395مورخ  237 شماره جلسه 3شماره  مصوبه

  
  بسمه تعالی

  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات
  22/03/1395مورخ  237شماره  جلسه 3شماره  مصوبه

     
  

 نقطه به نقطه اختصاصی، تعرفه خدمات انتقال 22/03/95 مورخ 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره    
   کمیسیون را با هدف کاهش  13/11/92مورخ  181و مصوبه شماره  17/4/86مورخ  26جلسه شماره  موضوع مصوبه) 2الیه (

براي واگذاري به دارندگان پروانه مجاز مورد بازنگري قرار  صرفاً بر اساس قیمت عادله روز هافروشی و تعدیل تعرفههاي عمدهتعرفه
  :ن را به شرح زیر تصویب کردداد و آ

هاي آن باشد که هزینهو باالتر شامل دو بخش می 100Mbpsتعرفه خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی براي سرعت  -1
 26مطابق مصوبات جلسه شماره  100Mbpsتر از هاي پایینو تعرفه براي سرعت شودمطابق جدول با شرایط ذیل مشخص می

 :مقررات ارتباطات می باشدکمیسیون تنظیم  13/11/92مورخ  181و شماره  17/4/86مورخ 
 

  ظرفیت  سطح
 

 هزینه اتصال
 )ریال* (اولیه

  )ریال(یک لینک اختصاصی نقطه به نقطه ماهانه  قیمت

  غیر زیرساخت  زیرساخت
  غیر زیرساخت شهري  بین شهري 

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 *

 تعیینفرمول زیر  تعرفه براساس، هاي تعیین شده در جدول فوقهاي مابین نرخ بیتخدمات با نرخ بیت ارایه در صورت: 1تبصره 
  :خواهد شد



  
 )2الیه (تعرفه خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی

  و باالتر 100Mbpsبراي سرعت 
  
  
  

  

 ماه )3(سه مدت ظرف موظفند دارندگان پروانه مجاز کلیه و بوده جدید قرارداد عقد مستلزم مصوبه این هايتعرفه از مندي هرهب -2
 .نمایند و یک نسخه از قرارداد را به سازمان ارسال کنند اقدام جدید قرارداد عقد وخود  قبلی هاي بدهی تکلیف تعیین به نسبت

 


