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بسمه تعالي 
 

 
مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 

 ٢٧/۶/١٣٩٠ مورخ ١٢٠جلسه شماره 
   

 درراستای ٢٧/۶/١٣٩٠ مورخ ١٢٠ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 
" مصوب جلسه شماره آيين نامه ساماندهي آدرس هاي عددي اينترنتي در کشوراجرای "

  کميسيون و ساماندهی شبکه ملی اطالعات، مفاد بخشنامه١/١٢/١٣٨٩ مورخ ١٠۶
یشنهادی سازمان فناوری اطالعات ایران را به شرح زیر تصویب و مقرر کرد به منظور اجرای پ

 کميسيون از این پس سازمان فناوری اطالعات ١٠۶اهداف مندرج در مصوبه جلسه شماره 
بخشنامه های مربوط را راسًا به ذینفعان بخش ابالغ كند.  

 
 

بخشنامه 
  و ارايه دهنده خدمات  PAP)، شرکت هایLIRsبه: کليه ثبت کنندگان محلی(

ميزبانی داخلی 
 

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات:  ١/١٢/١٣٨٩مورخ ١٠۶پيرو مصوبه شماره 
و سایر شرکت ها و ) Local Internet Registry (LIRکليه ثبت کنندگان محلی اینترنت یا  )١

دستگاه های تامين کننده  آدرس های عددی اینترنت در کشور باید ضمن مراجعه به 
 نسبت به ثبت و بروز رسانی اطالعات و تکميل http://www.matma.ir/ripeسامانه 

شناسنامه آدرس های عددی اینترنت خود مطابق آیين نامه مذکور حداکثر تا پایان آذر ماه 
سال جاری اقدام كنند. 

 

 RIRs)Regional Internet  يا  بدیهی است چنانچه ثبت کنندگان منطقه ایتذکر:
Registry (ثبت کنندگان محلی اینترنت یاو  LIR ها)Local Internet Registry ( نسبت به

ثبت آدرس های خود حداکثر تا تاریخ فوق الذکر در سامانه مذکور اقدام نكنند، بازه آدرس 
های آنها به شرکت ارتباطات زیر ساخت اعالم خواهد شد تا آن شرکت نسبت به عدم 

مسيریابی و مسيردهی آدرس های عددی اقدام کند. 

 های در راستای جداسازی ترافيک داخلی و اینترنت از یکدیگر در الیه دسترسی، شرکت )٢
و عرضه و توزیع کننده اینترنتی ، )PAPارایه کننده خدمات انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی(

 شرکت مخابرات ایران موظفند نسبت به موارد زیر اقدام کنند:
های عددی معتبر   ماه پس از ابالغ این بخشنامه صرفا از طریق آدرس٣ظرف مدت ) ١-٢

 اقدام کنند و در صورت  نسبت به ارایه خدمات دسترسی(Public IP Address)اینترنتی 
 در محدوده زیر (Private IP Address)استفاده از آدرس های عددی خصوصی اینترنتی

 نسبت به جایگزینی آنها با آدرس های عددی معتبر اینترنتی اقدام کنند.
 
 
 

http://www.matma.ir/ripe�
http://www.matma.ir/ripe�
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) تنظيم و پيکربندی مودم ها مطابق با دستورالعمل ارايه شده توسط سازمان فناوری ٢-٢

 اطالعات ایران انجام شود.
 
) کليه مراکز ارايه دهنده خدمات ميزبانی داخلی موظفند: ٣
) نسبت به تامين و ارايه خدمات از طریق آدرس های عددی خصوصی اینترنتی اشاره ١-٣

به نحوی که خدمات مذکور از طریق کليه آدرس های   این بخشنامه اقدام كنند٢شده در بند
عددی اینترنتی داخل کشور قابل دسترسی باشد. 

) تبدیل نام دامنه های سایت های ميزبانی شده به آدرس های عددی خصوصی ٢-٣
که متعاقبًا DNS (Domain Name Server)اینترنتی متناظر با آنها صرفًا از طریق سرورهای 

 توسط سازمان فناوری اطالعات ایران اعالم خواهد شد، صورت پذیرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Class A: 
10.0.0.0 - 10.255.255.255 

10.0.0.0/8      (1 A=255 Bs) 
Class B: 

172.16.0.0 - 172.31.255.255 
172.16.0.0/12   (16 Bs) 

Class C: 
192.168.0.0 - 192.168.255.255 

192.168.0.0/16  (1 B) 
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بسمه تعالي 
 
 
 

مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
 ٢٧/۶/١٣٩٠ مورخ ١٢٠جلسه شماره 

 
  

در خواست تعيين ٢٧/۶/١٣٩٠ مورخ ١٢٠ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 
تعرفه برای مکالمات بين الملل صادره از کشور را بررسی و تعرفه برقراری ارتباط مکالمات بين 

الملل مشترکين شبکه های تلفن ثابت و همراه با اپراتورهای تلفن ثابت و همراه  سایر کشورها را 
به شرح زیر تصویب کرد. 

به منظور مديريت پوياي مکالمات بين الملل و ايجاد تعادل بين مکالمات صادره از کشور و  -١
 وارده به کشور، سطوح تعرفه اين مکالمات به شرح زير تعيين ميشود:

 

 

با توجه به سطوح تعيين شده، تعرفه یک دقيقه مکالمه صادره از کشور به مقصد  -٢
 مي شود: کشورهاي مختلف به شرح زير تعيين

 
 

تعرفه یک دقيقه مکالمه بين الملل صادره از کشور به مقصد ساير کشورها  
سطح تعرفه کشور مقصد 

  شبكه تلفن ثابت كشورهاي :
آلمان، آمريكا ، استراليا ، انگلستان ، ايتاليا ، 
بلژيك ، چين ، دانمارك ، روسيه ، سنگاپور ، 

فرانسه ، كانادا ، مالزي، نروژ ، هلند ، 
  هندوستان ، عراق

  شبكه تلفن همراه كشورهاي :
آمريكا ، چين ، سنگاپور ، كانادا ، هندوستان 

 
سطح اول 

 شبكه تلفن ثابت كشورهاي : 
اتريش، ارمنستان، اسپانيا، اوكراين، بحرين، 

پاكستان، تركيه، ژاپن، سوئد،  سوئيس، سوريه 
  ،عربستان سعودی ، قبرس، قطر، يونان

  شبكه تلفن همراه كشورهاي :

 
 

سطح دوم 

  یک دقيقه مکالمهنرخ تعرفهسطح تعرفه 
( ريال) 

 ٣٨۴سطح اول 
 ١۵٧۵سطح دوم 
 ٢٣٠۴سطح سوم 
 ٢٧٨۴سطح چهارم 
 ٣۴۵۶سطح پنجم 

 ۴٧٩۶سطح ششم 
 ١٠١٧۶سطح هفتم 
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آلمان، اسپانيا، استراليا،انگلستان، ايتاليا، 
بحرين، پاكستان، روسيه ، فرانسه ، قبرس، 

 قطر، مالزي ، عراق
  
 

  شبكه تلفن ثابت كشورهاي :
آذربايجان ،افغانستان ، امارات متحده عربي 

،اندونزي، بالروس ، تايلند ، تايوان ، تركمنستان 
، عمان ، فيليپين ،قزاقستان ، كره جنوبي، كويت 

  ، لبنان ، هنگ كنگ
  شبكه تلفن همراه كشورهاي :

افغانستان،امارات متحده عربي، بلژيك، بالروس 
، تايلند، تايوان، تركمنستان، دانمارك، سوريه ، 

عربستان سعودي ،عمان ،فيليپين ،كره 
جنوبي،كويت ،نروژ ، هلند ، هنگ كنگ  

 
 

سطح سوم 

  شبكه تلفن همراه كشورهاي :
اتريش، ارمنستان، اوكراين، اندونزي، تركيه، ژاپن 

  ، سوئد، قزاقستان ، لبنان ، يونان

 
سطح چهارم 

  شبكه تلفن همراه كشورهاي :
  آذربايجان ، سوئيس

سطح پنجم 

  شبكه تلفن ثابت و همراه كشورهاي :
ویتنام ، کوبا ، سورینام ،گویان فرانسه ، ریونيون 

  ، آنتيل فرانسه ، واليس و فوتانا

سطح ششم 

سطح هفتم ماهواره ثريا 
سطح دوم شبکه تلفن ثابت و همراه ساير کشورها  

*تعرفه سایر مکالمات بين الملل که در جدول باال ذکر نشده است بدون تغيير باقی خواهد ماند. 
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مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 

 ٢٧/۶/١٣٩٠ مورخ ١٢٠جلسه شماره 
 

 ٢٧/۶/١٣٩٠ مورخ ١٢٠ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره  
 هيئت محترم وزیران مبنی بر ۴/٧/١٣٨٩ مورخ ١۴٨۶۵٩/۴۶٣۴۶پيرو مصوبه شماره 

تکليف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به اجرای یکسان نمودن کد تلفن ثابت 
شهرستان های استان تهران و تسری آن به کليه استان های کشور، نرخ یک دقيقه 

 ریال) صرفًا ۴٣/۵١ ریال (نرخ معادل پالس ٩۴/٢٢ مکالمه شهری تلفن ثابت را مبلغ
برای محاسبه مکالمات شهری تلفن ثابت به ثابت در داخل هر استان در سطح 

کشور تعيين و تصویب کرد. تعرفه مذکور فقط از زمان یکسان کردن پيش شماره های 
کليه مراکز تلفن ثابت هر استان قابل اعمال خواهد بود. تاکيد می شود نرخ پالس 

برای سایر مکالمات، خدمات و یا هر مورد دیگر که بر اساس نرخ پالس مورد محاسبه 
قرار می گيرند، بدون تغيير و مشابه قبل خواهد بود. ضمنًا با توجه به فراگيری طرح و 
آثار اجتماعی آن، کميسيون مقرر کرد استثنائًا در این مورد خاص، این مصوبه پس از 
تایيد هيئت محترم وزیران(ستاد تنظيم بازار)، اجرا شود. همچنين مقرر شد سازمان 

پس از انجام هماهنگی های الزم با شرکت مخابرات ایران در خصوص برنامه 
زمانبندی اجرای طرح یکسان سازی کدها در سطح استان ها اقدام و گزارش مربوط 

را به کميسيون ارایه کند. پس از شش ماه از زمان آغاز اجرای طرح بر اساس گزارش 
سازمان موضوع توسط کميسيون مورد بررسی قرارخواهد گرفت. 

 


