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ارتباطات مقررات تنظيم کميسيون :کميسيون

راديويی ارتباطات و مقررات تنظيم سازمان :سازمان

ارتباطات حوزه در شبكه صاحب پروانه دارندگان :شبكه اپراتور 
 شرکت به خاص طور به زمان اين در که کابلی/سيمی نوع از ثابت

.می شود اطالقFCP پروانه دارندگان و ايران مخابرات

دارندگان همچنين و شبكه اپراتورهای :خدمت کننده ارايه 
 زمان اين در که ،ثابت ارتباطی حوزه در خدمات ارايه پروانه

  های پروانه دارندگان و ايران مخابرات های شرکت به خاص طور به
FCP و ServCo می شود اطالق.

استريم بيت دسترسی خدمت )Bit-Stream Access )BSA((: سرعت دسترسی لينک 
 شبكه در شبكه، اپراتور سوی از کهVDSL   و ADSLقبيل از باال

 بر و فروشی عمده قالب در و می شود تجهيز و نصب محلی، دسترسی
  ارايه کنندگان اختيار در ،7-1 بند موضوع های روش از يكی اساس
  اپراتور دسترسی، از نوع اين در به عبارتی .می گيرد قرار خدمت



استريم های ارايه خدمت بيت روش

نقطه اينکه براساس استريم، بيت خدمت ارايه شرايط و روش 
BSA     )BSA خدمت کننده دريافت به مذکور خدمت تحويل

Handover Point of Traffic(، زير گانهسه نقاط از نقطه کدامين 
:شودمی تعيين بود، خواهد

/ BRASسطحدر 
Handover at IP Level

در سطح  انتقال 
Handover at 

Transferring Pop

DSLAMدر سطح 
Handover at DSLAM



 استريم بيت خدمت ارايه کننده توسطDSLAM روش، اين در•
 بعد استريم، بيت خدمت کننده دريافت و شودمی اجرا

  Backhaul با مرتبط خدمات و دارد فيزيكی حضور DSLAMاز

IP و Transferring شامل( شبكه Backbone( فراهم راساً  خود را 
.کندمی

Handover at DSLAM
 توسط DSL دسترسی لينک تامين بر عالوه روش اين در•

 خدمات )باال موضوع(استريم بيت خدمت کننده ارايه
Backhaul بيت خدمت کنندهارايه توسط هم انتقال شامل -
 خدمت ارايه نقطه عبارتی به .شودمی تامين استريم

 استريم بيت خدمت کننده دريافت BRAS از قبل استريم بيت
.است

Handover at 
Transferring Pop

 بندهای موضوع خدمات ارايه بر عالوه روش، اين در•
 بيت خدمت کننده ارايه توسط شده ياد موارد

 بيت خدمت کننده ارايه توسط نيزBRAS استريم،
 بيت خدمت تحويل نقطه لذا و می شود اجرا استريم
 اين در .شد خواهد منتقل BRAS از بعد به استريم

 دريافت سمت از اينترنت باند پهنای صرفاً  روش
 تخصيص شبكه به و تامين استريم بيت خدمت کننده
.می يابد

Handover at IP Level

BSA



 شبكه موظفند با اپراتورهای
اين  3رعايت مفاد ماده 

استريم را به  مصوبه، خدمت بيت
Handover at DSLAMروش مندرج در 

)BSA  در سطحDSLAM ( به ديگر
کنندگان خدمت ارايه  ارايه

.  کنند

استريم  ارايه خدمت بيت: تبصره
 Handover atروش های از طريق 

Transferring Pop و Handover at IP Level  
ارايه (توافق طرفين حسب 

کننده خدمت بيت استريم  و 

BSA



تجهيز و نصب و استقرار نقاط تمامی در DSLAM سوی از فعال امكانات و 
 برابر می بايست )نوری کافوهای در يا و مخابراتی مراکز( شبكه اپراتورهای

 تبعيض بدون استريم بيت خدمت خدمت، کننده ارايه تاييديه و مشترک درخواست
.شود ارايه استريم بيت خدمت دريافت متقاضی خدمتِ  کنندگان ارايه به

حدفاصل خدمات و امكانات تمامی است موظف استريم، بيت خدمت کننده ارايه 
 کاربر مابين مسی سيم زوج شامل را مخابراتی مرکز اولين تا نهايی کاربر
 و مخابراتی مرکز اولين تا کافو از انتقال کافو، تجهيز کافو، تا نهايی

  .نمايد تامين را برق و فضا ،DSLAM شامل مرکز، داخل تجهيزات

کافو از انتقال حداقل با و فناوری از مستقل صورتبه بايد استريم بيت خدمت 
 UpLink در 1Mbps ميزان به  کاربر /پورت هر ازای به مخابراتی مرکز اولين تا

.شود ارايه

و توامان را صوت و داده خدمات ارايه امكان استريم بيت خدمت کننده دريافت 
.داشت خواهد مشترک نظر بر بنا

 مرکز در منتخب خدمت کننده ارايه سايت به مراجعه با می تواند مشترک

استريم در سطح  مقررات ارايه خدمت بيت
DSLAM 



اين ابالغ تاريخ از ماه )3( سه مدت ظرف حداکثر موظفند خدمت کنندگان ارايه 
 دسترسی امكان با مشترکين تقاضای دريافت سامانه راه اندازی به نسبت مصوبه
  .نمايند اقدام سازمان برخط

و اکتيو تجهيزات کافو در يا و مخابراتی مرکز در که شبكه اپراتورهایDSLAM 
 نسبت مصوبه اين ابالغ تاريخ از ماه )3( سه مدت ظرف حداکثر موظفند ،دارند

 بيت خدمت دريافت متقاضيان و مشترکين تقاضای دريافت سامانه راه اندازی به
 زمان تا می شود تاکيد .کنند اقدام سازمان برخط دسترسی امكان با استريم،

 درخواست می توانند متقاضی خدمت کنندگان ارايه مذکور، سامانه راه اندازی
.نمايند دريافت رسيد و ارايه شبكه اپراتورهای به کتبی صورت به را خود

مصوبه، اين ابالغ تاريخ از ماه يک ظرف حداکثر است موظف ايران مخابرات شرکت 
 خدمت فروشی عمده قرارداد نمونه شبكه، اپراتورهای ديگر همكاری با

  يک ماه مدت ظرف است موظف سازمان کند ارايه سازمان به و تهيه را استريم بيت
 يا و تاييد رد، در را خود نظر شبكه، فاقد خدمت کنندگان ارايه نظر اخذ با

  .نمايد اعالم مذکور قرارداد نمونه اصالح

درخواست ثبت زمان از ساعت 48 مدت ظرف حداکثر موظفند خدمت کنندگان ارايه 

استريم در سطح  مقررات ارايه خدمت بيت
DSLAM 



و نوری کافوهای /کابينت ها اجرای و نصب در مصوبه، اين ابالغ تاريخ از 
 ايران مخابرات شرکت از غير به نوری، کافوهای به مسی کافوهای تبديل
 از سازمان تاييد مورد شده ثبت مجموعه يا وFCP پروانه دارنده دو حداکثر

 با جايگزينی برای را نوری کافوی تجهيز و نصب امكان ،FCP پروانه دارندگان
  دارندگان ميان از منتخب حقوقی شخص دو انتخاب در .داشت خواهند مسی کافوی
 بود خواهد حقوقی شخص با اولويت ،FCPشرکت های از مجموعه ای يا و FCPپروانه

  می شود تاکيد .باشند داشته مشارکت آن در FCP های شرکت از بيشتری تعداد که
 به ملزم مصوبه اين مقررات برابر و مشترک انتخاب بنابر کافو تجهيزکننده

.می باشد خدمت کنندگان ارايه ديگر به استريم بيت خدمت ارايه

 حقوقی اشخاص و ايران مخابرات شرکت کافوهای مابين اتصال در :1 تبصره 
 ذيصالح مراجع سوی از شده اعالم امنيتی الزامات اجرای بند، اين منتخب

.است الزامی

در پروانه دارندگان سوی از اقدامات و عملكرد صحت احصا به منظور :2تبصره 
 ها، استان همه در نوری کافوهای منطقی و متوازن توزيع و بند اين خصوص

استريم در سطح  مقررات ارايه خدمت بيت
DSLAM 



های ارايه خدمت بيت استريمتعرفه

 سهم ارايه کننده خدمت بيت استريم در سطحDSLAM 40(، چهل درصد (%
های  از درآمد ناخالص دريافت کننده خدمت بيت استريم از محل پورت

.شودمربوط، تعيين می

 تضمين شده، قابل پرداخت از سوی دريافت کننده خدمت بيت کف
:می شوداستريم به شرح جدول زير تعيين 

تضمين کف 

شده ماهانه 

به ازای هر 

)لایر(پورت 

فناوری

هشت کالن شهر
تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، (

)کرج، شيراز، اهواز و قم

ديگر
مراکز 

استان

غير
مراکز 

استان

ADSL 100.00080.00060.000

VDSL200.000160.000120.000

 خرده بخش در خدمت ارايه حق استريم بيت خدمت کننده ارايه :تبصره
 در مندرج فروشی عمده هایتعرفه از تر پايين های تعرفه با خود، فروشی
.ندارد را فوق جدول



خدمت موضوع گانه سه های المان از يک هر سهم BSA 3 بند در مندرج-

 :شودمی تعيين زير جدول شرح به مصوبه اين 3-3 و 2

های ارايه خدمت بيت استريمتعرفه

کف تضمين 

شده

  VDSLدر 

)لایر(

کف تضمين 

شده در 

ADSL )لایر(

سهم هر يک از 

 3های  المان

)درصد(گانه 

گانه 3های  المان شهر

50.000  25.000

10%

ها و  هزينه المان
تجهيزات در مرکز 

مخابراتی
+

انتقال از مرکز 
تا کافو

کالن شهر 8

40.000
20.000

ديگر مراکز 

استان

30.000 15.000 ساير شهرها

50.000 25.000

10%
اجرای کافو

اکتيو و پسيو

کالن شهر 8

40.000
20.000

ديگر مراکز 

استان

30.000 15.000 ساير شهرها

100.000 50.000 کالن شهر 8



پايان


