
  
تعیین مهلت براي اپراتورهاي میزبان با دارندگان موافقت اصولی دریافت 

و همچنین اصالح برخی از ) MVNO(پروانه اپراتور مجازي تلفن همراه
   17/12/1393مورخ  210 شماره جلسه 3و  2مفاد مصوبات شماره 

  
  
  

  1از  1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 03/05/1395مورخ  239 شماره جلسه 1شماره  مصوبه

  بسمه تعالی
  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات

  03/05/1395مورخ  239شماره  جلسه 1شماره  مصوبه
     

  

براي  مهلتدر خصوص تعیین  را ، پیشنهاد سازمان03/05/1395 مورخ 239 شماره جلسه در ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون  
و همچنین اصالح برخی از مفاد ) MVNO(با دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازي تلفن همراه اپراتورهاي میزبان
 تلفن مجازي اپراتورهاي فعالیت پروانه بر حاکم صولا"اتبا موضوع 17/12/1393مورخ  210جلسه  3و  2مصوبات شماره 

 به شرح زیر  "همراه تلفن يمجاز يخدمات به اپراتورها یهارا يشبکه برا يتلفن همراه دارا ياپراتورها تعهدات"و  "(MVNO)همراه
  .االجراستالزم ی مصوبات مذکور بوده و از تاریخ تصویباین مصوبه به عنوان مصوبه تکمیل. کرد تصویب

  
 ت به عقد حداقل یک قرارداد عمده فروشی با دارندگان موافقت اصولینسب 03/08/95اپراتور میزبان موظف است حداکثر تا تاریخ  -1  

نیز حداقل یک قرارداد دیگر را با دیگر  03/09/95اقدام و حداکثر تا تاریخ  (MVNO)پروانه اپراتور مجازي تلفن همراه  دریافت
ن این مهلت زمانی با کمیسیون پس از پایا. منعقد کند (MVNO)پروانه اپراتور مجازي تلفن همراه  دریافت دارندگان موافقت اصولی

پاسخ اعالم بررسی و تاکید می شود  .اي در خصوص عقد قرارداد از سوي اپراتورهاي میزبان راسا تصمیم گیري خواهد کردتعیین کمیته
  .یزبان ضروري استاز سوي اپراتور م MVNOهاي دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه بدون تبعیض به کلیه درخواست

  
کمیسیون به منظور عقد قرارداد عمده فروشی  210جلسه شماره  2مصوبه شماره  2-1-3محدودیت مهلت شش ماهه موضوع  بند  -2

  .هاي اعالمی از سوي سازمان مهلت جدیدي اعالم خواهد کردشود و کمیسیون بر اساس بازخوردمیبا اپراتورهاي میزبان حذف 
  
  : شودکمیسیون اضافه می 210جلسه شماره  2مصوبه شماره  1-4-3د به بن 3تبصره  -3

امتیاز   85نوع اول حائز حداقل  )MVNO(دریافت پروانه اپراتور مجازي تلفن همراه دارندگان موافقت اصولی متقاضیان و  :3تبصره
اپراتور توانند در هنگام درخواست پروانه اپراتور مجازي تلفن همراه تقاضاي پروانه  معیارهاي ارزیابی شایستگی مورد تایید سازمان، می

نندگان پروانه نوع دریافت ک. کننددریافت  پروانه را مطابق با مقررات مربوطنوع دوم را نموده و این  )MVNO( مجازي تلفن همراه
نوع اول  )MVNO(پروانه اپراتور مجازي تلفن همراهدوم مذکور می توانند در مدت زمان اعتبار پروانه نسبت به درخواست دریافت 

التفاوت حق امتیاز  مطابق با اسناد و مدارك اقدام و سازمان می تواند مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه و پس از دریافت مبلغ مابه
پروانه اپراتور مجازي نوع اول از سوي متقاضی، نسبت به صدور  )MVNO(پروانه اپراتور مجازي تلفن همراهریافت موافقت اصولی د

  . نوع اول اقدام کند )MVNO(  تلفن همراه

 
 


