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 ایران مخابرات شرکت محترم عامل مدیر صدری، مهندس آقای جناب

 ایران سیار ارتباطات شرکت محترم عامل مدیر فرد، اخوان دکتر آقای جناب

 ایرانسل ارتباطی خدمات شرکت محترم عامل مدیر آرند، عباسی مهندس آقای جناب

 رایتل ارتباطی خدمات شرکت محترم عامل مدیر رضاخواه، مهندس آقای جناب

 MVNO پروانه دارندگان محترم عامل مدیران

 FWA پروانه دارندگان محترم عامل مدیران

 FCP پروانه دارندگان محترم عامل مدیران

 Servco پروانه دارندگان محترم عامل مدیران

 نت ایرانیان الکترونیکی و ارتباطی خدمات شرکت محترم عامل مدیر

 

 سالم و احترام، با

جلسه  2الحاقیه مصوبه شماره » عنوانمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باک 11/12/1398مورخ  300جلسه  1شماره پیوست مصوبه به    

 شود. ابالغ می ،اجرا برای «خدمات ارزش افزودهارایه و استفاده از کمیسیون درخصوص  248

 

 

 : رونوشت
 استحضار؛ برای ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون رییس و اطالعات فناوری و ارتباطات محترم وزیر جهرمی آذری مهندس آقای جناب -
 استحضار؛ برای کشور مجازی فضای ملی مرکز رئیس و عالی شورای محترم دبیر فیروزآبادی، دکتر آقای جناب -
 استحضار؛ برای ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون نظر صاحب محترم عضو معتمدی دکتر آقای جناب -
 استحضار؛ برای ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون نظر صاحب محترم عضو فرد اخوان دکتر آقای جناب -
 استحضار؛ برای ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون نظر صاحب محترم عضو زاده حسن مهندس آقای جناب -
 استحضار؛ برای ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون محترم عضو فیروزآبادی دکتر آقای جناب -
 استحضار؛ برای ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون نظر صاحب محترم عضو سعادت مهندس آقای جناب -
 ضار؛استح برای ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون در بودجه و برنامه سازمان محترم نماینده نادمی مهندس آقای جناب -
 تحضار؛اس برای ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون در مسلح نیروهای کل ستاد محترم نماینده رمضانی مهندس دوم دریادار -
 استحضار؛ یبرا ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون در دارائی و اقتصادی امور وزارت محترم نماینده رمضانی دکتر آقای جناب -

 حسین فالح جوشقانی
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 آگاهی؛ برای سازمان محترم مقام قائم همدانلو مهندس آقای جناب -
 الزم؛ اقدام و آگاهی برای منابع مدیریت و توسعه محترم معاون حسینی علی آقای جناب -
 الزم؛ اقدام و آگاهی برای اطالعات فناوری و ارتباطی پستی، امور محترم معاون حقی مهندس آقای جناب -
 الزم؛ اقدام و آگاهی برای رادیویی امور محترم معاون محسنی مهندس خانم سرکار -
 الزم؛ اقدام و آگاهی برای بازار توسعه و راهبردی محترم معاون ابراهیمی دکتر آقای جناب -
 الزم؛ اقدام و آگاهی برای بازرسی و حقوقی دفتر محترم مدیرکل صالحی آقای جناب -
 الزم؛ اقدام و آگاهی برای ارتباطی های سیستم امنیت محترم مدیرکل جوانبخت مهندس آقای جناب -
 الزم؛ اقدام و آگاهی برای کمیسیون دبیرخانه و عمومی روابط ریاست، دفتر محترم مدیرکل اسماعیلی آقای جناب -
 الزم؛ اقدام و آگاهی برای سازمان مناطق رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم محترم کل مدیران -
 .سوابق در درج برای ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون دبیرخانه -
:راد صادقیاقدام88113216 






