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  4از  1كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 5/1394/ 11مورخ  218 شماره جلسه 1شماره  مصوبه

  بسمه تعالي
  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

  11/5/1394مورخ  218شماره   جلسه 1شماره  مصوبه
  

برخي از مفاد پيشنهاد سازمان در خصوص اصالح  ،11/5/94 مورخ218 شماره جلسه در ارتباطات مقررات تنظيم كميسيون
به شرح  همراه را  تلفن مجازي اپراتورهاي فعاليت پروانه بر حاكم با موضوع اصول ،17/12/1393مورخ  210جلسه  2مصوبه شماره 

بوده و از تاريخ  تصويب الزم  17/12/1393مورخ  210جلسه  2اين مصوبه به عنوان مصوبه تكميلي مصوبه شماره . كرد تصويب زير 
  .االجراست

  
  : شودو تبصره هاي آن به شرح زير اصالح مي 11-1بند 
 

 بر ميزبان اپراتور از همراه تلفن شبكه خدمات خريد يا و اجاره به مجاز كه اپراتوري :اول نوع همراه تلفن مجازي اپراتور -1-11
 خرده صورت به آنرا خود، فروش و بازاريابي مدل و) برند( تجاري نشان از استفاده با و بوده فروشي عمده قرارداد اساس
 همراه تلفن زيرساخت شبكه از هايي بخش دوم، سال پايان تا بايد آن بر عالوه و كندمي عرضه نهايي مشتركين به فروشي

و  1GGSNمانند داده خدمات پشتيباتي نقاط و همراه تلفن سوئيچينگ مركز شامل حداقل) راديويي دسترسي شبكه بجز(
2SGSN  ٣مكاني اطالعات ثبت و مركز (HLR)،اول نوع اپراتورهاي. كند اندازيراه و ايجاد خود را مخصوص مشتركين 

 . هستند 6مشتركين نگهداري و مديريت و 5گيريصورتحساب سامانه 4خدمات سكوي اختيارداشتن در به مجاز

 اخذ نيازمند فركانسي هايطيف ساير از استفاده به مجاز ميزبان، اپراتور اختيار در طيف از غير به اول، نوع مجازي اپراتور :تبصره
  .نيست عنوان، هر تحت و شكل هر به آن به مربوط انتقال شبكه و 7راديويي دسترسي شبكه ايجاد  مجوز،

  
 : به شرح زير اصالح ميشود 12-1بند  1تبصره 

 و GGSN مانند داده خدمات پشتيباتي نقاط و مستقل همراه تلفن سوئيچينگ مراكز داشتن به مجاز دوم نوع مجازي اپراتور :1تبصره
SGSN  باشدنمي خود به مخصوص.  

  
  : شودبه شرح زير اصالح مي 1-2-3بند 

 درصد يك و پنجاه حداقل و رسيده ثبت به ايران در و بوده، غيردولتي حقوقي شخص بايد اصولي موافقت دريافت متقاضي -3-2-1
 .كند حفظ را حقوقي ماهيت اين بايد پروانه اعتبار مدت پايان تا  پروانه دريافت صورت در و باشد ايراني آن سهام%) 51(
 

  : به شرح زير اصالح ميشود 1-4-3بند : 2تبصره 

                                                            
1 Gateway GPRS Support Node 
2 Service GPRS Support Node 
3 Home Location Register 
٤ Service Platform 
٥ Billing  
٦ Customer Care  
٧ Radio Access Network(RAN) 
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  4از  2كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 5/1394/ 11مورخ  218 شماره جلسه 1شماره  مصوبه

 دريافت براي شده ارائه تجاري طرح در تغييري فروشيعمده قرارداد عقد فرايند در و اصولي موافقت اخذ از پس چنانچه: 2تبصره
 دريافت براي الزم حدنصاب احراز شرايط كه نحوي به باشد، شده ايجاد  شايستگي، ارزيابي معيارهاي ساير يا و اصولي موافقت
 .شد نخواهد صادر اصولي موافقت دارنده براي پروانه شود، نقض اصولي موافقت

 : شودبه شرح زير اصالح مي 1- 7بند 

 ميزبان اپراتورهاي و) اصولي موافقت دارنده ويا(  مجازي اپراتور پروانه دارندگان ساير در نبايد آن سهامداران يا پروانه دارنده - 1- 7
مجازي  اپراتورهاي از يكهيچ در نبايد ها نيز آن سهامداران و ميزبان اپراتورهاي. باشد داشته سهام مستقيم غير يا مستقيم

 .باشند داشته سهام غيرمستقيم يا مستقيم صورت به ،)و يا دارنده موافقت اصولي( 
 

 : شودشرح زير اصالح ميبه  -4- 7بند 

 از ماه دو مدت ظرف است موظف سازمان. شود انجام سازمان از استعالم با بايد پروانه دارنده سهام انتقال و نقل هرگونه -7-4
 كه شود مي تاكيد. شودمي تلقي تاييد منزله به مذكور مدت ظرف پاسخ  ارايه عدم. نمايد اعالم را خود نظر استعالم، تاريخ
 . است بورس ضوابط و شرائط تابع و باشد نمي بند اين مشمول بورس در انتقاالت بعدي  و نقل

 

 : شودبه شرح زير اصالح مي - 1-12تبصره بند 

 هر ازاي به باشد ريال ميليارد) 200(دويست از بيش شدهبينيپيش تجاري طرح 8 روز خالص ارزش صورتيكه در: تبصره
) 50(پنجاه از كسري روز خالص ارزش مقادير براي. شد خواهد اضافه امتياز حق به%) 10( درصد ده ريال ميليارد) 50(پنجاه
  .شد خواهد محاسبه خطي صورت به امتياز حق افزايش ضريب ريال، ميليارد

  : شودبه شرح زير اصالح مي 2-12بند  1تبصره 
 در. باشد  دفعات به تمديد قابل بانكي معتبر نامهضمانت  بايد امتياز حق پرداخت و تعهدات انجام حسن نامهضمانت: 1تبصره
 حسن نامه ضمانت پروانه صدور صورت در. شود مي عودت ها نامه ضمانت اصولي موافقت لغو و پروانه صدور عدم صورت
  .شد خواهد آزاد امتياز حق پرداخت نامه ضمانت امتياز، حق  پرداخت از پس  و ماند مي باقي سازمان نزد تعهدات انجام

  
  : معيارهاي ارزيابي شايستگي متقاضيان دريافت موافقت اصولي به شرح زير اصالح ميشود 1جدول پيوست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
٨ Net Present Value(NPV) 
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  4از  3كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 5/1394/ 11مورخ  218 شماره جلسه 1شماره  مصوبه

  اصولي موافقت دريافت متقاضيان شايستگي ارزيابي معيارهاي: 1 شماره پيوست
  توضيحات  امتياز سقف امتياز  شايستگي معيار

  
  

  خارجي اپراتور حضور
  متقاضي سهامداران تركيب در

  

 امتياز4سهمدرصد7هر
  

 نوع مجازي اپراتور براي
 اعمال 1.25 ضريب اول

  .شد خواهد
  

 امتياز28
  

 مجازي اپراتور براي
 سقف  اول نوع

  .باشد مي35 امتياز

 به مخابراتي خدمات ارايه تجربه با 
 يك حداقل با و سال 3 حداقل مدت

 .تقاضا زمان در مشترك ميليون
 در اپراتور آن تجربه كه صورتي در 

 باشد، موبايل خدمات ارايه حوزه
  .بود خواهد1.25 امتياز ضريب

پروانه داراي سهامدارانحضور
 شبكه  از برداري بهره و ايجاد

  (FCP) ثابت ارتباطات
 و ايران مخابرات شركت :تبصره
 سهامداري حق آن تابع هاي شركت

 هاي پروانه در ميزان هر به
  .ندارد را مجازي اپراتورهاي

  امتياز 1 سهم درصد 10 هر
  
  

 امتيازي درصد 20 از كمتر سهامداري   امتياز 10
 .ندارد

 ضريب مشترك هزار 100 هر ازاي به 
  .يابد مي افزايش 0.2 امتياز،

 
  

 ISDP  يا  ISPيهاارائه پروانه
 PAP يا  PSTN  يا VoIP يا

  يتوسط متقاض
  

محاسبه همانندطيشرا-
 مطابق FCPيورود طيشرا

مصوبه  25 مادهجدول 
 206 شماره جلسه 2شماره 

سقف  تيرعا با ونيسيكم
مصوبه  نيشده در ا نييتع

  .بود خواهد
  

در زمان  ستيبايم مزبور يهاپروانه  ازيامت10
 . تقاضا معتبر باشند

 بر دال يرسم سند ستيبايم يمتقاض 
 را ها پروانه نيا ازاتيامت و حقوق اخذ
 .دينما هيارا خود نام به
 مزبور پس از صدور پروانه  يها پروانه

MVNO  باطل يمتقاضبه نام 
  .شد خواهند

يگذار هيسرما يشركتهاحضور
سهامداران  بيترك در خصوصي

  پروانه  يمتقاض

 يازيامت درصد 20 از كمتر يسهامدار  ازيامت20 ازيامت2سهمدرصد5هر
  .ندارد

 اساس بر مالي گردش(*)
  شده يحسابرس يمال يصورتها

   1393 سال

 ريالميليارد100هر
  امتياز 2 

 ايراني سهامداران مالي گردش مجموع  امتياز20
 متقاضي

 6 بند، اين از نياز مورد امتياز حداقل 
  .است امتياز

بيني پيش مشتركين تعداد(*)
 تجاري طرح اساس بر  شده
  سوم سال پايان در شده ارايه

 مشتركهزار100هر
  امتياز 3

 امتيازي مشترك هزار 100 از كمتر  امتياز15
 . ندارد

 3 بند، اين از نياز مورد امتياز حداقل 
 .است امتياز
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  (NPV) روز خالص ارزش(*)
  شده بيني پيش تجاري طرح

 ريالميليارد20هر
  امتياز 1

 5 بند، اين از نياز مورد امتياز حداقل   امتياز30 
  .است امتياز

  .باشد مي امتياز 75 دوم نوع مجازي اپراتور براي و امتياز85 اول نوع اپراتور براي اصولي موافقت دريافت براي امتياز حدنصاب: 1تبصره
  .شودمي محاسبه خطي صورت به  امتياز شده، تعيين هاينصاب حد از كسري  نسبت به شرايط كسب صورت در :2تبصره
  .شودمي تعيين%) 26(درصد شش و بيست (NPV) روز خالص ارزش محاسبه براي تنزيل ضريب نرخ :3تبصره

 رد اصولي موافقت كسب براي وي درخواست صورت اين غير در كند كسب را بند اين در شده تعيين امتياز حداقل بايد متقاضي (*)
 .شد خواهد


