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پیشنهاد سازمان در خصوص نحوه ارتقا پروانه فعالیت  29/3/1393مورخ  190كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 
ارایه خدمات انتقال داده ها اپراتورهای وایمکس، تغییر تعهدات توسعه و اجرای پروانه وایمکس شركت ارتباطات مبین نت و صدور پروانه 

شركت انتقال  ای مورد درخواست هشركت خدمات ارتباطی ایرانسل و استان  های مورد درخواست در استان مبتنی بر فناوری وایمکس
، 1های رهام داتك را بررسی و به منظور حفظ سرمایه گذاری های موجود انجام شده در شبکه های انتقال داده مبتنی بر فناوری وایمکسداده

 بالغ الزم االجراست.پهن و خدمات رسانی بهتر به مردم، مفاد آن را به شرح ذیل تصویب كرد. این مصوبه از تاریخ ا توسعه خدمات باند
 

 تعاریف و اصطالحات: .1

 كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات كميسيون: -1-1

 سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی سازمان: -2-1

 پروانه ارائه خدمات انتقال داده مبتنی بر فناوری وایمکس پروانه: -3-1

حقوقی دارنده پروانه كه براساس موضوع شخص  سيم مبتنی بر فناوری وایمکس:دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی -4-1
كه به اختصار در این متن اپراتور  خدمات در قلمرو فعالیت مندرج در پروانه می باشد روانه مجاز به ایجاد شبکه و ارایهپ

 شود.وایمکس نامیده می

سیم مبتنی بر فناوری بیمجوزی است كه از سوی سازمان به دارندگان پروانه ارائه خدمات خدمات ارتباطات  مجوز ارتقاء: -5-1
 شود.وایمکس اعطا می

 شرایط و ضوابط ارتقاء فناوری: .2

-TDهای باالتر از قبیل  فناوری تورهای وایمکس متقاضی بهسازمان می تواند با رعایت این مقررات، نسبت به ارتقاء پروانه اپرا -1-2

LTE2 اقدام كند. 3پذیریبدون داشتن قابلیت تحرک 

 ها به پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت تغییر می كند. : نام این پروانهتبصره

توانند بعد از پایان دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن همراه)رایتل( با استفاده از فناوری كلیه اپراتورهای وایمکس با تایید سازمان می -2-2

WiFi قدام كنند.خدمات به مشتركین خود ا نسبت به ارایه 4به صورت برون ساختمانی 

خود تا قبل از دریافت مجوز ارتقاء و تسویه حساب با سازمان  و جریمه های هااپراتورهای متقاضی موظف به پرداخت تمامی بدهی -3-2

 باشند.می

 نت:افزایش تعهدات پوششی و كاهش تعهدات توسعه و اجرای شركت ارتباطات مبين .3

                                                           
1WiMax  

2Long Term Evolution-Time Division  
3Mobility  

4Outdoor 
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نامه پروانه موافقت 7-7پروانه وایمکس در كل كشور، )موضوع بند  تعهدات توسعه و اجرای شركت ارتباطات مبین نت دارنده

خدمات به ميزان صد  مشروط به تامين پوشش و ارایه 1به شرح جدول شماره شهر  120شهر به  309از  شركت مذكور(،

مندرج در بند الف  یابد و از تاریخ صدور این مصوبه، محدوده جغرافیاییكاهش می شهر مورد نظر 120%( در تمامی 100درصد )

 % تغییر خواهدكرد.100فعلی به  % 80نامه پروانه از موافقت 7-7ماده 

، به مشتركین خدمات 1ه ول شماردر صورتیکه شركت مذكور در زمان ابالغ این مصوبه در شهرهایی خارج از شهرهای مندرج در جد تبصره:

 می باشد. به ارایه خدمات تا پایان مدت قراردادمی كند، موظف  ارایه

 

 ه توسعه فعاليت به شركت خدمات ارتباطی ایرانسل و شركت انتقال داده های رهام داتک:اجاز .4

كننده خدمات  ر مزایده انتخاب اپراتورهای ارایهنامه و مبالغ حق امتیاز برابر مبالغ تعیین شده دتواند با دریافت ضمانت سازمان می
شركت خدمات ارتباطی ایرانسل و شركت انتقال داده های رهام داتك در سایر استان های مورد اده مبتنی بر فناوری وایمکس، به انتقال د
خدمات  های پروانه صادر شده، اجازه فعالیت برای ارایهموافقتنامه در چارچوب این مقررات ودارای پروانه  فعلی هایاستانر عالوه بتقاضا 

 را بدهد.وایمکس انتقال داده مبتنی بر فناوری 

 صدور پروانه منوط به وجود باند فركانسی مورد نیاز و رعایت حضور حداكثر سه اپراتور در هر استان می باشد.تبصره : 
 

 1جدول شماره 

 

ف
دی

ر
 

 شهرستان استان

 آذربایجان شرقی 1
 تبریز، جلفا، مراغه، مرند و ميانه

 آذربایجان غربی 2
 اروميه، بوكان، خوی و مهاباد

 ادبيل 3
 اردبيل

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

 ایالم 5
 ایالم

 بوشهر 6
 ژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه، گناوه، بوشهر و دشتستانمنطقه وی

 تهران 7
 پردیس، پرند، تهران، اسالمشهر، دماوند، ری، شميرانات، شهریار و ورامين

 كرج، ساوجبالغ و مالرد البرز 8

 چهارمحال و بختياری 9
 شهركرد

 خراسان جنوبی 10
 بيرجند

 خراسان رضوی 11
 قوچان، مشهد، تربت حيدریه، سبزوار و نيشابور

 خراسان شمالی 12
 بجنورد، اسفراین و شيروان
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 خوزستان 13
 شوشتر، منطقه آزاد اروند، اهواز، آبادان، اندیمشک، بهبهان، بندر ماهشهر، خرمشهر و دزفول

 زنجان 14
 زنجان، خرمدره و ابهر

 سمنان 15
 سمنان، دامغان و شاهرود

 و بلوچستانسيستان  16
 چابهار، زاهدان و ایرانشهر

 فارس 17
 شيراز، جهرم، فسا و مرودشت

 قزوین 18
 قزوین

 قم 19
 قم

 كردستان 20
 سنندج، سقز، بانه و مریوان

 كرمان 21
 سيرجانمس سرچشمه، كرمان، بم، جيرفت، رفسنجان و 

 كرمانشاه 22
 كرمانشاه

 كهگيلویه و بویراحمد 23
 یاسوج و گچساران

 گلستان 24
 گرگان، علی آباد و گنبد كاووس

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

 لرستان 26
 خرم آباد و دورود

 مازندران 27

نمک آبرود، ساری، بابل، بابلسر، تنکابن، چالوس، رامسر، آمل، قائم شهر، محمودآباد، نور فریدونکنار، دریاكنار، 

 و نوشهر

 مركزی 28
 اراك، تفرش، خمين و ساوه

 هرمزگان 29
 منطقه آزاد كيش، قشم، بندرعباس، بستک، جاسک و ميناب

 همدان 30
 همدان

 یزد 31
 یزد

 120 مجموع

 
 


