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  بسمه تعالی

  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات
  19/02/1395مورخ  234شماره  جلسه 1شماره  مصوبه

     

 اتصال بر حاکم مقررات خصوص در سازمان پیشنهاد19/2/1395مورخ  234کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره  
  .االجراستالزم ابالغ تاریخ از مقررات این کرد تصویب زیر شرح به را متقابل

  متقابل اتصال بر حاکم مقررات

  : مقدمه
 یک کاربران توانمندسازي هدف با شبکه اپراتورهاي بین اجرائی و فنی تنظیمات قانونی، هايروال از ايمجموعه متقابل اتصال

 ارتباط برقراري نحوه بهبود براي راهکار ارایه مقررات، این تدوین از هدف و باشد می دیگر شبکه کاربران با ارتباط برقراري براي شبکه
  .است بهتر کیفیت با  و اپراتورها توسط مشتریان به دهی سرویس و ها شبکه بین

  
  تعاریف :1 ماده
 ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون :کمیسیون -1-1
 رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان :سازمان -1-2
 یا و پروانه سازمان از همراه و ثابت ارتباطات هاي شبکه حوزه در مخابراتی خدمات ارایه براي که حقوقی شخص :اپراتور -1-3

 . است کرده دریافت مجوز
   کنند برقرار ارتباط هم با بتوانند  هاآن مشترکین که نحوي به ترافیک، تبادل براي اپراتور دو شبکه اتصال :متقابل اتصال -1-4
 قرارداد اختصار به متن در که متقابل، اتصال اجراي و ایجاد هدف با اپراتور، دو بین توافق مورد سند :متقابل اتصال  قرارداد -1-5

 .شود می عنوان
 عادالنه رقابت هاي جنبه حفظ با و آمیز غیرتبعیض شفاف، اولیه مرجع چارچوب و الگو :RIO(1( متقابل اتصال مرجع الگوي -1-6

 .شود می عنوان مرجع الگوي اختصار به متن در اپراتورهاکه متقابل اتصال قرارداد تدوین براي
 3.شود می برقرار طرفین بین متقابل اتصال  آن در که فیزیکی هاي مکان :2متقابل اتصال نقاط -1-7
 ثابت مبلغ یک صورت به تواند می که متقابل اتصال برقراري از حاصل درآمد از اپراتورها از هریک سهم :4متقابل اتصال نرخ -1-8

 .شود تعیین خدمات نرخ از درصدي اساس بر یا و
 عنوان هزینه اختصار به متن در که متقابل اتصال در ارتباط و اتصاالت نگهداري و برقراري هزینه :5متقابل اتصال هزینه -1-9

 . شود می
 از پروانه اخذ و ومقررات قوانین براساس کاربران به عمومی ارتباط خدمات ارایه براي که ارتباطی شبکه :6عمومی شبکه -1-10

 .شود می ایجاد سازمان
  

                                                             
1Reference Interconnection Offer 
2Point of Interconnection  
3Reference : ICT regulation Toolkit 
4Interconnection charges 
5Interconnection cost 
6Public Network 
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   الزامات:  2 ماده
بایکدیگر  متقابل اتصال برقراري به موظف هستند، متناظر خدمات داراي پروانه نامه موافقت مفاد براساس که اپراتورها کلیه - 2-1

 . باشند می آمیزبه صورت غیر تبعیض
   شود برقرار واسط شبکه یک طریق از تواندمی متقابل اتصال اپراتور، دو توافق صورت در :تبصره

 براي مصوبه این 1 پیوست در شده تعیین الزامات با مطابق را متقابل اتصال مرجع الگوي نویس پیش باید غالب اپراتورهاي - 2-2
 اخذ و پیشنهادها دریافت از پس سازمان. کنند ارسال سازمان به و تهیه مصوبه این ابالغ زمان از ماه سه مدت ظرف خدمت هر
 اقدام خدمت هر براي نهایی مرجع الگوي تنظیم و بندي جمع  به حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت ربط،ذي اپراتورهاي سایر نظر
 .کرد خواهد ابالغ اپراتورها به را آن و
  .شودمی توسط سازمان تعیین متقابل اتصال مرجع براي تهیه پیش نویس الگوي غالب اپراتور :1تبصره
  .کند اقدام مرجع الگوي در بازنگري به نسبت سازمان نظر طبق  باید غالب اپراتور سازمان، ابالغ و  تشخیص صورت در :2تبصره

 الگوي ابالغ تاریخ از ماه شش مدت ظرف حداکثر موظفند مصوبه این مشمول اپراتورهاي کلیه مرجع، الگوي ابالغ از پس - 2-3
 قبلی قراردادهاي اصالح یا و قرارداد عقد به نسبت خود، پروانه نامهموافقت مفاد رعایت با و شده ابالغ مرجع الگوي طبق مرجع،
 . کنند اقدام خود

 .کنند ارسال سازمان به را آن از اي نسخه سازمان، درخواست صورت در و قرارداد مبادله از پس موظفند قرارداد طرفین - 2-4
 شده تعیین اپراتورهاي مرجع، الگوي اعتبار مدت پایان از قبل ماه شش. باشد می سال سه مرجع الگوي اعتبار مدت حداکثر - 2-5

 و نیاز حسب سازمان. کنند اعالم سازمان به مرجع الگوي خصوص در را خود اصالحی مفاد و پیشنهادات توانند می مصوبه دراین
 .کرد خواهد مرجع الگوي بازنگري به اقدام مرتبط، اپراتورهاي سایر و هاآن نظر اخذ با
 بر مبنی سازمان تشخیص درصورت یا و اصالح پیشنهاد دریافت عدم صورت در و مرجع الگوي اعتبار مدت پایان از پس :1 تبصره

  .شود می تمدید دیگر سال سه تا مرجع الگوي اعتبار مرجع، الگوي بازنگري ضرورت عدم
 نظر اخذ با مرجع الگوي بازنگري به نسبت مرجع، الگوي اعتبار مهلت پایان از قبل تواند، می سازمان نیاز، صورت در :2 تبصره

  . کند اقدام اپراتورها
 با مطابق مرجع، الگوي اصالحیه ابالغ تاریخ از ماه شش حداکثر ظرف را قرارداد باید طرفین مرجع، الگوي بازنگري از پس :3 تبصره

 .کنند بازنگري جدید مرجع الگوي
 ترافیک میزان متقابل، اتصال نقاط قبیل از مربوطه امور و متقابل اتصال به مربوط اطالعات کلیه موظفند قرارداد طرفین  - 2-6

 سازمان به  درخواست حسب و ثبت را) انتقال زیرساختهاي شبکه، ظرفیت لینک، انتهاي و ابتدا جمله از( لینکها صادره، و وارده
 .کنند ارایه

 اتصال برقراري براي شده استفاده ارتباطی هاي کابل و انتقال خطوط از اعم ارتباطی لینکهاي قبیل از متقابل اتصال هزینه - 2-7
 شده تمام هزینه از درصد پنجاه طرفین از کدام هر سهم توافق عدم صورت در. باشد می طرفین عهده بر توافقی صورت به متقابل

 . شودمی تعیین مساوي صورت به
 طرف دو از هریک ايپروانه تعهدات کال و جزئا نافی که کنند تنظیم اي گونه به را قرارداد نباید متقابل اتصال طرفین - 2-8

 .شود قرارداد
 بر تغییرات این که بطوري کند ایجاد فنی تغییرات خود متقابل اتصال با مرتبط خدمات در بخواهد طرفین از هریک چنانچه - 2-9

با نظر سازمان  اینصورت غیر در کند، اجرا را آن قرارداد در شده تعیین اجرایی روال اساس بر باید بگذارد، تاثیر دیگر طرف عملکرد
 .بود خواهد مقابل طرف براي آمده پیش احتمالی خسارت جبران به ملزم
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 نامه موافقت در مقرر ضوابط تابع پروانه، نامه موافقت در مندرج ماژور فورس شرایط در متقابل اتصال تعهدات انجام -2-10
 . بود خواهد طرفین هاي پروانه

 صورت در و اپراتورها است عهده بر اضطراري هاي تماس برقراري اپراتورها، پروانه موافقتنامه در مندرج مفاد براساس -2-11
 .باشدمربوط به عهده اپراتور مبداء می هايهزینه دیگر، اپراتور شبکه طریق از ها تماس اینگونه به مربوط ترافیک حمل و هدایت

  

  سایر مقررات:  3ماده 
 .شود  نامه پروانه تعیین باید با رعایت مفاد موافقت متقابل نرخ اتصال -3-1

  .نرخ اتصال متقابل، بر اساس نظر سازمان عمل خواهد شد ییندر صورت بروز اختالف در تع :1تبصره 
  .د بودمالك خواه ،کمیسیونمصوب  ينرخ ها یسیون،کم توسطنرخ اتصال متقابل  یینصورت تع در: 2تبصره 
 متقابل را به سازمان هزینه و نرخ اتصال محاسبه  هاي روش باید مستندات مربوط به طرفیندر صورت درخواست سازمان،  :3تبصره 

  . کنند ارایه
طرفین نقض  اطالعات هریک از ک از مواد قانونی، بنحوي تغییر یابد که وظایف مربوط به محرمانگیی در قرارداد نباید هیچ -3-2

 .شود
اتصال  هايها و نرخهزینه کلیه بایداتصال متقابل شوند،  برقراريچنانچه طرفین اتصال متقابل قبل از عقد قرارداد ملزم به  -3-3

اتصال متقابل با هم  اندازيراه ابتدايالحساب منظور و پس از عقد قرارداد بر اساس مفاد قرارداد، از علیمتقابل را به صورت 
 . حساب کنند یهتسو

 ارایهعنوان منجر به قطع اتصال متقابل شده و دو طرف موظف به  هیچ، نباید به قرارداد اتصال متقابل یطشرا ییرتغ یافسخ  -3-4
 . باشند می یکدیگرخدمات اتصال متقابل به 

 . ماده در قرارداد لحاظ شود ینا یترعا با بایدقرارداد  یطشرا ییرتغ یامربوط به فسخ  شرایط :تبصره
مورخ  214جلسه شماره  1ن و مقررات و مصوبات کمیسیون مرتبط با اتصال متقابل از جمله مصوبه شماره رعایت کلیه قوانی -3-5

 .کمیسیون براي طرفین الزامی است 20/2/94
 .درصورت بروز هرگونه اختالف در زمینه اتصال متقابل اپراتورها، بر اساس نظر سازمان عمل خواهد شد -3-6
خدمات بین اپراتور و همچنین  ارایهاپراتورها موظف به ایجاد سیستم دسترسی بر خط به سازمان جهت نظارت بر کیفیت  -3-7

 .باشند و مقررات مرتبط می قوانیننظارت برانتقال ترافیک اتصال متقابل براساس 
ثابت و همراه بوده و رعایت این هاي صادره در حوزه تلفن  موافقت نامه پروانه رات حاضر به عنوان مقررات تکمیلیمقر -3-8

 .هاي صادره عمل خواهد شد مقررات براي کلیه اپراتورهاي حوزه الزامی و در صورت تخلف از مفاد آن بر اساس مفاد پروانه
 .است یسیونمقررات صرفاً با کم ینا تفسیر -3-9
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  1شماره  پیوست

  مرجع اتصال متقابل الگوي نویس پیش تهیه براي نیازحداقل الزامات مورد  
  

 و اختصارات تعاریف - 1

 اهداف و دامنه عملکرد - 2

 فنیالزامات  -3

 استانداردها  3-1
 نحوه اتصال متقابل  3-2
 خدمات کیفیت  3-3
 نقاط اتصال متقابل   3-4
 خدمات و محدوده آن ها  3-5
 شبکه نگهداريو  مدیریت  3-6
 اضطراريخدمات   3-7
 مترقبه غیربروز حوادث  شرایط  3-8

 مالیالزامات  - 4

 یهنرخ اتصال متقابل و نحوه تسوروش تعیین   4-1
 اتصال متقابل و نحوه صدور صورت حساب هاي هزینه  4-2

 حقوقیالزامات  -5

 شدن آن اجراییمرجع و نحوه  الگويمدت زمان   5-1
 اتصال متقابل طرفینحقوق و تعهدات   5-2
 محرمانگیحفظ اطالعات و   5-3
 اطالعاتنحوه ارایه   5-4
 اتصال متقابل طرفین هاي مسئولیت  5-5
 قرارداد اتصال متقابل تنظیم ينحوه  5-6
  اتصال متقابل طرفیناز  هریک مالکیتحقوق   5-7
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  پیوست شماره دو
  قرارداد اتصال متقابل یمتنظ يبرا یازمورد ن یطحداقل اطالعات و شرا

 
  مشخصات و نشانی طرفین  -1
 آن شروع زمان و قرارداد دوره -2
 سازمان به قرارداد ارایه به طرفین تعهد -3
 متقابل اتصال قرارداد درخصوص بین ما فی اختالفات فصل و مورد تایید سازمان براي حل روش و مرجع درج -4
 قرارداد در آن تغییرات بازنگري روش و خدمت هر براي متقابل اتصال  نرخ تعیین و محاسبه روش درج -5
 طرفین پروانه موافقتنامه شرایط نمودن لحاظ با متقابل اتصال نرخ تعیین -6
 متقابل اتصال هزینه پرداخت و حساب صورت صدور هاي روش تعیین -7
 قراردادهاي انعقاد از را مخابراتی خدمات کنندگان ارایه سایر و شده انحصار ایجاد به منجر که قرارداد در شروطی وجود عدم -8

 کند منع مشابه
 ثالث شخص به ارایه قابل خدمات کننده محدود یا آمیز تبعیض شروط وجود عدم -9

 قرارداد از حاصل احتمالی خسارت جبران هاي روش بینی پیش -10
 ارایه بر که مربوطه شبکه توسعه و اصالحات تغییرات، از یکدیگر به قرارداد طرفین رسانی اطالع اجرایی روالهاي و فرآیند -11

 گذارد می تاثیر مقابل طرف خدمات
 قرارداد فسخ و شرایط تغییر ، اصالح فرآیند -12
 آن ترانزیت و مکالمه اختتام مکالمه، شروع جمله از  شد خواهد ارایه متقابل اتصال در  که فرعی و اصلی خدمات نوع تعیین -13

 سیار و ثابت تلفن هاي شبکه در المللی بین و ملی سطوح در افزوده ارزش خدمات و
 متقابل اتصال با مرتبط پروانه نامه موافقت موضوع خدمات اجراي در طرفین هاي مسئولیت تعیین -14
 ترافیک آوري جمع و متقابل اتصال نقاط مکان تعیین -15
 متقابل اتصال در اجرا قابل استانداردهاي -16
 طرفین بین الزم هاي هماهنگی و شبکه مدیریت به مربوط روالهاي و فرآیندها -17
 مترقبه غیر حوادث و ماژور فورس شرایط به مربوط روالهاي و فرآیندها -18
 مشخص زمانی محدوده در مربوطه ترافیک و متقابل اتصال خدمات ارایه براي ضروري هاي ظرفیت بینی پیش -19
 برداري بهره و نگهداري هاي روش و دهی گزارش فرآیندهاي به مربوط جزئیات -20
 کلیدي هاي شاخص تعیین و  (SLA) خدمات سطح نامه توافق براساس متقابل اتصال در عرضه قابل خدمات ارایه به تعهد -21

 موضوع براي نیاز مورد
 متقابل اتصال قرارداد به مربوط مکاتبات ابالغ هاي روش -22
 یکدیگر به فضا و فیزیکی تجهیزات اجاره چگونگی -23
 خرابی بروز و بحران مواقع در مسئول نفرات بینی پیش -24
 غیرمجاز ترافیک با برخورد چگونگی -25
 ها پروانه موافقتنامه مفاد اساس بر شده مبادله اطالعات حفظ محرمانگی -26

 


