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بسمه تعالي 
 

مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
 ١٨/۵/١٣٩١ مورخ ١۴۶مصوبه جلسه شماره 

   

 ١٨/۵/١٣٩١ مورخ ١۴۶کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 
درخواست شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص تعيين تعرفه برای مکالمات بين الملل 

صادره از کشور را  بررسی و تعرفه برقراری ارتباط بين الملل مشترکين تلفن های ثابت و 
همراه را به سمت اپراتورهای تلفن همراه و ثابت سایر کشورها و ضوابط آن را به شرح زیر 

 تصویب کرد:
 

- به منظور مدیریت پویای مکالمات بين الملل و ایجاد تعادل بين مکالمات بين الملل ١
صادره از کشور و وارده به کشور، سطوح تعرفه برای سقف یک دقيقه مکالمه بين 

  تعيين می شود:١الملل صادره از کشور به شرح جدول 

: سطوح تعرفه برای سقف یک دقيقه مکالمه بين الملل صادره از کشور ١جدول 

 سطوح تعرفه
 

سقف تعرفه یک دقيقه مکالمه بين الملل 
 صادره ( ریال)

 

 ۵٠٠ سطح اول
 ١٠٠٠ سطح دوم
 ١۶٠٠ سطح سوم
 ٢۵٠٠ سطح چهارم
 ٣۵٠٠ سطح پنجم

 ۵۵٠٠ سطح ششم
 ٧٠٠٠ سطح هفتم

 ٩٠٠٠ سطح هشتم
 ١٠٠٠٠ سطح نهم
 ٢٠٠٠٠ سطح دهم

 ٣٠٠٠٠ سطح یازدهم
 
 

- سطوح سقف تعرفه یک دقيقه مکالمه بين الملل به سمت شبکه اپراتور های تلفن ٢
 تعيين می شود. ۴ و ٣همراه و ثابت سایر کشورها به شرح جداول 

- به منظور مدیریت پویای تعرفه، شرکت ارتباطات زیرساخت می تواند سطوح تعرفه ٣
کشورهای مختلف را جابجاکند. بدین منظور شرکت ارتباطات زیر ساخت موظف است 

جابجایی تعرفه مورد نظر را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم 
 کند و در صورتيکه سازمان با این تغيير تعرفه مخالفت نکند، شرکت ارتباطات زیرساخت 

می تواند آن را اجرا کند. در صورت نامتعارف بودن جابجایی تعرفه و مخالفت سازمان، 
موضوع برای اتخاذ تصميم به کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ارجاع خواهد شد. در 
هر صورت سازمان موظف است گزارش تغييرات ایجاد شده را هر سه ماه یک بار به 

کميسيون ارایه کند.  
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- شرکت ارتباطات زیرساخت و کليه اپراتورهای تلفن همراه و ثابت موظفند قبل از ۴
اعمال تعرفه های مکالمات بين الملل صادره از کشور، در خصوص جداول تعرفه و 

 تغييرات آن اطالع رسانی کافی انجام دهند.

) می توانند تا IP)VoIP- شرکت های ارایه کننده خدمات تلفن بين الملل بر بستر۵
  خدمات خود را ارایه کنند.١سقف مبالغ جدول

- سقف تعرفه ترانزیت مکالمات بين الملل شرکت های ارائه کننده خدمات تلفن بين ۶
 تعيين می شود. ٢) از شبکه زیر ساخت به شرح جدول IP)VoIPالملل بر بستر

 
: سقف تعرفه ترانزیت ترافيک بين الملل از شبکه زیرساخت ٢جدول 

سقف تعرفه عبور ( ریال) سطوح ترافيک ( دقيقه مکالمه) 
١٠٠ ٣٠٠،٠٠٠ 
۶٨٠ ٠٠،٠٠٠ 

١،٢٠٠،٠٠٠ ۶۴ 
٢،۴٠٠،٠٠٠ ۵١ 
۴،٨٠٠،٠٠٠ ۴١ 
٩،۶٣٣ ٠٠،٠٠٠ 

 
- سهم اپراتورهای تلفن همراه و ثابت از مکالمات بين الملل صادره، حداکثر به ميزان ٧

  درصد سطوح تعرفه برای هر مقصد تعيين می شود.١٠
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 بين الملل صادره به سمت شبکه اپراتورهای تلفن همراهارتباط : سقف تعرفه هر دقيقه ٣جدول 

   

ح 
ط

س
فه

عر
ت

 

ف شبكه هاي سيار
دي

ر
 

 ١   کانادا، چين ، هنگ كنگ، سنگاپور، آمريكا سطح اول 

 ٢   هند ، مالزی، تایلند سطح دوم

سطح 
 سوم

  آالسکا، بنگالدش، برمودا، برونئی دارالسالم، کامبوج، کاستاریکا، گوام، هاوایی، الئوس، کره 
 ٣ جنوبی، سوئد، ویرجين آمريكا

سطح 
 چهارم

 بلژیک،کلمبيا، قبرس، چک، دومينيکن (كارائيب)، مصر، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، 
 ۴ مجارستان، اندونزی، ماکائو، پاکستان، پرتغال، روسيه

سطح 
 پنجم 

آنتيگوا،آرژانتين، استراليا، بحرین، شيلی، دانمارک، گرجستان، گواتماال ،عراق، ایتاليا ،ژاپن، 
اردن ،کنيا ،قرقيزستان، ليتوانی، ماالوی، مغولستان، نپال، نيوزیلند، نيجریه، پاراگوئه، پرو، 

پورتوریکو، رومانی، رواندا، عربستان سعودی، اسپانيا، سری النکا، ترینيداد و توباگو، 
 ترکمنستان، اوگاندا ،زامبيا

۵ 

سطح 
 ششم 

  افغانستان، ساموای امریکا ،آندورا ،آنگوال ،آنگویال ،آروبا ، باهاما ،بوتان ،بوليوی ،برزیل ،کامرون 
،کيمن ،کرواسی ،اکوادور ،السالوادور ،غنا ،گوادلوپ (سن مارتين) ،قزاقستان ،کویت ،لتونی 

،لبنان ،لوکزامبورگ ،مکزیک ،ناميبيا ،هلند ،آنتيل هلند ،فلسطين ،پاناما ،فيليپين ،لهستان ،قطر 
،اسلواکی ،اسلوونی ،سودان ،سورینام ،سوئيس ،سوریه ،تایوان ،تاجيکستان ،ترکيه ،امارات 

 متحده عربی ،انگلستان ،اوکراین ،اروگوئه ،ازبکستان ،ویتنام ،یمن ، کيپ ورد

۶ 

سطح 
 هفتم 

  اتریش ،باربادوس ،بالروس ،بليز ،بنين ،بوتسوانا ،جزایر ویرجين بریتانيا ،بلغارستان ،دومينيکا 
،گينه استوایی ،اتيوپی ،فيجی ،گرانادا ،هندوراس ،جامائيکا ،لسوتو ،ليبریا ،مالتا ،ماريتيم 

،مولدووا ،موزامبيک ،کالدونيای جدید ،نيکاراگوئه ،نيجر ،عمان ،سنت لوسيا ،سوازیلند ،تانزانيا 
 ،ونزوئال

٧ 

سطح 
 هشتم

  الجزایر، ارمنستان ،آذربایجان، بوسنی و هرزگوین، بورکينافاسو، چاد، اریتره، گویان فرانسه، 
گابن، گویان، هایيتی، ايرلند، ساحل عاج، ليبی، مالی، موناکو، مونته نگرو، ميانمار، نروژ ،سنت 

 کيتس و نویس ،سنت وینسنت ،صربستان ،جزاير تركس و كايكوس ،زئير ،زیمبابوه
٨ 

 ٩  کومور ،استونی ،جزیره فائرو ،ایسلند ،مقدونيه ،سيرالئون ،تونگا ،تونس سطح نهم 

سطح 
 دهم 

  بروندی ،آفریقای مرکزی ،کنگو ،جيبوتی ،پلينزا ،گامبيا ،جبل الطارق ،گينه بيسائو ،گرینلند 
،جمهوري گينه  ،ليختن اشتاین ،ماداگاسکار ،مالدیو ،موریتانی ،موریس ،ميکرونزه ،مراکش 

،پاالئو ،ريونون ،سنت پير و ميکلون ،ساموآ ،سنگال ،سومالی ،آفریقای جنوبی ، ماهواره ثریا 
 ،توگو ،وانواتو

١٠ 

سطح 
 یازدهم 

  آلبانی، اسانسيون، جزایر کوک،کوبا ،دیگو گارسيا، تيمور شرقي، جزایر فالکلند 
(مالویناس)،کيریباتی،جزایر مارشال،    مونتسرات، نائورو ، نيوئه ،جزایر نورفولک ،کره شمالی 

،گينه نو ، سنت هلن ،سان مارینو ،سائوتومه و پرینسيپ ،سيشل ،جزایر سليمان ،توکالئو 
 ،توالو ،واليس و فوتونا ،ماهواره اينمارست

١١ 
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تلفن ثابت 

ح 
ط

س
فه

عر
ت

 

ف شبكه هاي ثابت
دي

ر
 

  استراليا ،بلژیک ،کانادا ،چين ،دانمارک ،فرانسه ،یونان ،هاوایی ،هنگ كنگ ،مجارستان ،هند  سطح اول 
 ١ ،ايرلند ،ایتاليا ،لوکزامبورگ ،نيوزیلند ،نروژ ،سوئد ،تایلند ،آمريكا

 سطح دوم
  آالسکا ،اتریش ،برمودا ،گرجستان ،آلمان ،عراق ،ماکائو ،مالزی ،ماريتيم ،هلند ،پاکستان 

،پاناما ،لهستان ،پرتغال ،رومانی، سنگاپور ، اسلواکی ،کره جنوبی ،اسپانيا ،ترینيداد و توباگو 
 ،انگلستان

٢ 

سطح 
 سوم

  آندورا ،آرژانتين ،بحرین ،بنگالدش ،برونئی دارالسالم ،بروندی ،کامبوج ،کيمن ،شيلی ،کلمبيا 
،کرواسی ،جزیره فائرو ،جبل الطارق ،گوام ،ژاپن ،الئوس ،لتونی ،مکزیک ،پاراگوئه ،پرو 

 ،پورتوریکو ،ترکيه ،اروگوئه ،ویرجين آمريكا ،ازبکستان ،ونزوئال ،زامبيا
٣ 

سطح 
 چهارم

  آلبانی ،الجزایر ،آنگوال ،آنتيگوا ،آروبا ،بوتسوانا ،برزیل ،بلغارستان ،کاستاریکا ،قبرس ،چک ، 
دومينيکن (كارائيب) ،مصر، فنالند ، اندونزی ، اردن، قزاقستان،کنيا ،کویت ،ليتوانی ،ماالوی 

 ،مالتا ،موناکو ،مغولستان ،موزامبيک ،عمان ،روسيه ،آفریقای جنوبی ،سوئيس ،زیمبابوه
۴ 

سطح 
 پنجم 

 ارمنستان ،باربادوس ،بوتان ،بوليوی ،بوسنی و هرزگوین ،کامرون ،گواتماال ،ایسلند 
،قرقيزستان ،لبنان ،مقدونيه ،موریس، نپال ، نيجریه ،عربستان سعودی ،سری النکا ،سوریه 

 ،تایوان ،تاجيکستان ،ترکمنستان ، اوگاندا ، اوکراین ، یمن
۵ 

سطح 
 ششم 

 افغانستان، ساموای امریکا ، باهاما، بليز،جزایر ویرجين بریتانيا ،بورکينافاسو ،کيپ ،دومينيکا 
،اکوادور ،السالوادور ،گينه استوایی ،استونی ،گویان فرانسه ،پلينزا ،غنا ،گویان ،هندوراس 

،جامائيکا ،لسوتو ،ليبی ،مولدووا ،ناميبيا ،آنتيل هلند، کالدونيای جدید ،نيجر ،فلسطين ،فيليپين 
 ،قطر ،رواندا ،سنت وینسنت ،سودان ،سورینام ،تانزانيا ،امارات متحده عربی ،ویتنام،  کيپ ورد

۶ 

سطح 
 هفتم 

 آنگویال ،آذربایجان ،بالروس ،بنين ،چاد ،اریتره ،اتيوپی ،فيجی ،گرانادا ،ليبریا ،مونتسرات 
،ميانمار ،نيکاراگوئه ،پاالئو ،سنت کيتس و نویس ،سنت لوسيا ،سيشل ،جزاير تركس و 

 كايكوس
٧ 

سطح 
 هشتم

 جيبوتی ،گابن ،جمهوري گينه  ،هایيتی ،ساحل عاج ،مالی ،ميکرونزه ،مونته نگرو ،مراکش 
 ٨ ،سنگال ،صربستان ،توگو

 ٩  کومور ،کنگو ،گامبيا ،موریتانی ،ساموآ ،سيرالئون ،اسلوونی ،تونگا ،تونس ،وانواتو سطح نهم 

سطح 
 دهم 

 جزایر کوک ،دیگو گارسيا ،گينه بيسائو ،گرینلند ،گوادلوپ (سن مارتين) ،کيریباتی ،ليختن 
اشتاین ،مالدیو ،جزایر مارشال ،کره شمالی ،گينه نو ،ريونون ،سنت پير و ميکلون ،سومالی 

 ،زئير
١٠ 

سطح 
 یازدهم 

 اسانسيون ،آفریقای مرکزی ،کوبا ،تيمور شرقي ،جزایر فالکلند (مالویناس) ،ماداگاسکار 
،نائورو ،نيوئه ،جزایر نورفولک ، سنت هلن ،سان مارینو ،سائوتومه و پرینسيپ ،جزایر سليمان 

 ،سوازیلند ،توکالئو ،توالو ،واليس و فوتونا
١١ 

 


