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  4از  1كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه 29/3/1393مورخ  190 شماره جلسه 3شماره  مصوبه

  

  بسمه تعالي

  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات

  29/3/1393مورخ  190شماره   جلسه 3شماره  مصوبه
    

پيشنهاد سازمان در خصوص نحوه ارتقا پروانه  29/3/1393مورخ  190كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره    

ارايه خدمات فعاليت اپراتورهاي وايمكس، تغيير تعهدات توسعه و اجراي پروانه وايمكس شركت ارتباطات مبين نت و صدور پروانه 

اي مورد درخواست هشركت خدمات ارتباطي ايرانسل و استان  هاي مورد درخواست در استان انتقال داده ها مبتني بر فناوري وايمكس

هاي رهام داتك را بررسي و به منظور حفظ سرمايه گذاري هاي موجود انجام شده در شبكه هاي انتقال داده مبتني شركت انتقال  داده

اين مصوبه از تاريخ . پهن و خدمات رساني بهتر به مردم، مفاد آن را به شرح ذيل تصويب كرد ، توسعه خدمات باند1بر فناوري وايمكس

  .ابالغ الزم االجراست
  

  :تعاريف و اصطالحات .1

 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات :كميسيون -1-1

 سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي :سازمان -1-2

 پروانه ارائه خدمات انتقال داده مبتني بر فناوري وايمكس :پروانه -1-3

حقوقي دارنده پروانه كه براساس موضوع  شخص :سيم مبتني بر فناوري وايمكسدارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطات بي -1-4

كه به اختصار در اين متن اپراتور  خدمات در قلمرو فعاليت مندرج در پروانه مي باشد روانه مجاز به ايجاد شبكه و ارايهپ

 .شودوايمكس ناميده مي

سيم مبتني بر بي مجوزي است كه از سوي سازمان به دارندگان پروانه ارائه خدمات خدمات ارتباطات :مجوز ارتقاء - 1-5

 .شودفناوري وايمكس اعطا مي

  :شرايط و ضوابط ارتقاء فناوري .2

هاي باالتر از قبيل  فناوري تورهاي وايمكس متقاضي بهسازمان مي تواند با رعايت اين مقررات، نسبت به ارتقاء پروانه اپرا -2-1

TD-LTE
 .اقدام كند 3پذيريبدون داشتن قابليت تحرك 2

 .پروانه ها به پروانه انتقال داده مبتني بر فناوري بي سيم ثابت تغيير مي كندنام اين : تبصره

با استفاده از ) رايتل(توانند بعد از پايان دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراهكليه اپراتورهاي وايمكس با تاييد سازمان مي -2-2

 .خود اقدام كنند خدمات به مشتركين نسبت به ارايه 4به صورت برون ساختماني WiFiفناوري 

خود تا قبل از دريافت مجوز ارتقاء و تسويه حساب با  و جريمه هاي هااپراتورهاي متقاضي موظف به پرداخت تمامي بدهي -2-3

 .باشندسازمان مي

 

                                                           
١ WiMax 
٢ Time Division-Long Term Evolution 
٣ Mobility 
٤Outdoor 
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  :نتافزايش تعهدات پوششي و كاهش تعهدات توسعه و اجراي شركت ارتباطات مبين .3

نامه پروانه موافقت 7-7موضوع بند (دارنده پروانه وايمكس در كل كشور،  تعهدات توسعه و اجراي شركت ارتباطات مبين نت

خدمات به ميزان  مشروط به تامين پوشش و ارايه 1به شرح جدول شماره شهر  120شهر به  309از  ،)شركت مذكور

رافيايي مندرج در يابد و از تاريخ صدور اين مصوبه، محدوده جغكاهش مي شهر مورد نظر 120در تمامي %) 100(صد درصد 

 .تغيير خواهدكرد% 100فعلي به  % 80نامه پروانه از موافقت 7-7بند الف ماده 

، به مشتركين 1ول شماره در صورتيكه شركت مذكور در زمان ابالغ اين مصوبه در شهرهايي خارج از شهرهاي مندرج در جد :تبصره

  .قرارداد مي باشدبه ارايه خدمات تا پايان مدت مي كند، موظف  خدمات ارايه
  

 :ه توسعه فعاليت به شركت خدمات ارتباطي ايرانسل و شركت انتقال داده هاي رهام داتكاجاز .4

كننده  ر مزايده انتخاب اپراتورهاي ارايهنامه و مبالغ حق امتياز برابر مبالغ تعيين شده دتواند با دريافت ضمانت سازمان مي

اده مبتني بر فناوري وايمكس، به شركت خدمات ارتباطي ايرانسل و شركت انتقال داده هاي رهام داتك در ساير استان خدمات انتقال د

هاي پروانه صادر شده، اجازه فعاليت براي موافقتنامه در چارچوب اين مقررات وداراي پروانه  فعلي هاياستانر عالوه بهاي مورد تقاضا 

  .را بدهدوايمكس ني بر فناوري خدمات انتقال داده مبت ارايه

  .صدور پروانه منوط به وجود باند فركانسي مورد نياز و رعايت حضور حداكثر سه اپراتور در هر استان مي باشد: تبصره 
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  1جدول شماره 

  

ف
دي
ر

  

  شهرستان  استان

 آذربايجان شرقي 1
 تبريز، جلفا، مراغه، مرند و ميانه

 آذربايجان غربي 2
 اروميه، بوكان، خوي و مهاباد

 ادبيل 3
 اردبيل

 اصفهان 4
 بهارستان، اصفهان، خميني شهر، شهرضا، كاشان و نجف آباد

 ايالم 5
 ايالم

 بوشهر 6
 ژه اقتصادي انرژي پارس عسلويه، گناوه، بوشهر و دشتستان منطقه وي

 تهران 7
 شهريار و ورامينپرديس، پرند، تهران، اسالمشهر، دماوند، ري، شميرانات، 

 كرج، ساوجبالغ و مالرد  البرز  8

 چهارمحال و بختياري 9
 شهركرد

 خراسان جنوبي 10
 بيرجند

 خراسان رضوي 11
 قوچان، مشهد، تربت حيدريه، سبزوار و نيشابور

 خراسان شمالي 12
 بجنورد، اسفراين و شيروان

 خوزستان 13
 انديمشك، بهبهان، بندر ماهشهر، خرمشهر و دزفولشوشتر، منطقه آزاد اروند، اهواز، آبادان، 

 زنجان 14
 زنجان، خرمدره و ابهر

 سمنان 15
 سمنان، دامغان و شاهرود

 و بلوچستانسيستان  16
 چابهار، زاهدان و ايرانشهر

 فارس 17
 شيراز، جهرم، فسا و مرودشت

 قزوين 18
 قزوين

 قم 19
 قم

 كردستان 20
 سنندج، سقز، بانه و مريوان

 كرمان 21
 مس سرچشمه، كرمان، بم، جيرفت، رفسنجان و سيرجان
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 كرمانشاه 22
 كرمانشاه

 كهگيلويه و بويراحمد 23
 ياسوج و گچساران

 گلستان 24
 گرگان، علي آباد و گنبد كاووس

 گيالن 25
 رشت، بندر انزلي، آستارا، رودسر، صومعه سرا، فومن، طوالش، لنگرود و الهيجان

 لرستان 26
 آباد و دورودخرم 

 مازندران 27

فريدونكنار، درياكنار، نمك آبرود، ساري، بابل، بابلسر، تنكابن، چالوس، رامسر، آمل، قائم شهر، محمودآباد، 

 نور و نوشهر

 مركزي 28
 اراك، تفرش، خمين و ساوه

 هرمزگان 29
 منطقه آزاد كيش، قشم، بندرعباس، بستك، جاسك و ميناب

 همدان 30
 همدان

 يزد 31
 يزد

  120  مجموع

  

 

   

 


