
 
 
 

     تعرفه دسترسي به شبكه ملي اطالعات 
                                                                                                          

  

 

 1 از 1 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 30/3/1392 مورخ 166 جلسه شماره 6مصوبه شماره 

 

بسمه تعالي 

 مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

 30/3/1392 مورخ 166 جلسه  شماره 6مصوبه شماره 
  

 پيشنهاد تعرفه دسترسي به شبكه ملي اطالعات را 30/3/1392مورخ166 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره
 را به شرح زير تصويب كرد: ADSLبررسي و با توجه به قيمت تمام شده تعرفه دسترسي به شبكه ملي اطالعات از طريق فناوري 

 ADSLتعرفه دسترسي به شبكه ملي اطالعات از طريق فناوري 

 دو- در صورتي كه مشترك از طريق اتصال فراهم شده، فقط به  شبكه ملي اطالعات دسترسي پيدا كند، تعرفه دسترسي با سرعت 1
   گيگا بايت حجم اطالعات دريافتي، به شرح زير تعيين مي شود.10 و حداقل 10مگابيت بر ثانيه با ضريب تسهيم حداكثر 

  گيگا بايت  ( ريال)10تعرفه دسترسي با حداقل 

 

 تعرفه  هر گيگا بايت اضافي ( ريال)

107،838 4،232 

- در صورت دسترسي همزمان مشترك به شبكه ملي اطالعات و شبكه اينترنت، عالوه بر تعرفه هاي مصوب استفاده از اينترنت، 2
 گيگا بايت حجم 10 و حداقل 10 مگابيت بر ثانيه با ضريب تسهيم حداكثر دوتعرفه دسترسي به شبكه ملي اطالعات با سرعت 

  اطالعات دريافتي، به شرح زير تعيين مي شود.

  گيگا بايت ( ريال)10تعرفه دسترسي با حداقل 

 

 تعرفه  هر گيگا بايت اضافي ( ريال)

 

55،126 4،232 

 نرخ 10/1 كننده خدمات بايد حداقل نرخ بيت تضمين شده به ميزان يه تعيين مي شود و ارا10 به 1- حداكثر ضريب تسهيم خط  3
 بيت خط را براي مشتركين خود تضمين كند. 

 كننده خدمت مجاز به فروش اجباري مودم به مشتركين نميباشد و در صورت يه- هزينه مودم به عهده مشترك مي باشد و ارا4
  كننده خدمت ملزم به ارائه خدمات به مشتركين مي باشد.يهاستفاده مشترك از مودمهاي استاندارد، ارا

- در صورت درخواست مشترك، هزينه راه اندازي تجهيزات انتهايي ( مودم) به عهده مشترك است كه در اين صورت سقف تعرفه راه 5
 ريال تعيين مي شود. )95000  نود و پنج هزار(اندازي خدمت

   كند.يه- ارائه كننده خدمت مي تواند با رعايت سقف و كف تعرفه ها، بستههاي تشويقي مختلف را به مشتركين خود ارا6 

 كننده خدمات موظف به راهاندازي سامانه اندازهگيري سرعت و كيفيت خط در شبكه خود و نيز شبكه اينترنت با يهشركت هاي ارا -7
  امكان كد رهگيري سوابق اندازهگيري مشتريان در بازه هاي زماني سه ماهه و ايجاد دسترسي برخط براي سازمان مي باشند.

 سال معتبر خواهد بود و سازمان موظف است پس از پايان مدت مذكور ضمن ارائه دو- اين تعرفه از زمان ابالغ سازمان به مدت 8
 گزارش به كميسيون، در صورت نياز تعرفه هاي جديد را به كميسيون پيشنهاد كند. 

 


