
  
 

تصویب کلیات پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوري  -
Wimax 

تصمیم گیري درباره تغییر شرط داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی و  -
باالتر در صدور برخی مجوزها براي ایثارگران و فرزند شهداي انقالب 

 لیاسالمی و جنگ تحمی
دستورالعمل چگونگی برگزاري جلسات کمیسیون  12و  8اصالح ماده  -

 تنظیم مقررات ارتباطات 
تصویب تعرفه خدمات تلفن همراه شرکت مخابرات ایران و حق السهم  -

 دفاتر خدمات ارتباطی
تعرفه انتقال صوت بر بستر اینترنت به سمت خارج از  سقفتصویب  -

  کشور
  به شبکه تلفن ثابت/  تصویب تعرفه ارسال پیامک از -

                          

 ١٥از  ١صفحه    ۲۵/۱/۸۷و  ۱۸/۱/۸۷و  ۱۳۸۶/ ۱۲/ ۲۶مورخ  ۳۹و۳۸,  ۳۷مصوبات کميسيون شماره 

  به نام خداوند بخشنده مهربان
  مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

  25/1/87مورخ  39 و 38، 37 شمارههاي مصوبات جلسه 
  

  ۲۵/۱/۸۷و   ۲۷/۱۲/۸۶ ,  ۱۵/۱۲/۸۶مورخ ۰۰۵/۱۰۵و  ۱۱۵۱/۱۰۵,  ۱۱۴۳/۱۰۵ شماره هاي نامه -دستور جلسه
  Wimaxبي سيم مبتني بر فناوري  تارتباطا کليات پروانه ارائه خدماتبررسي و تصويب  - ١
بررسي و تصميم گيري درباره تغيير شرط داشـتن مـدرک تحصـيلي کارشناسـي و بـاالتر در صـدور برخـي          -۲

  و فرزند شهداي انقالب اسالمي و جنگ تحميليمجوزها براي ايثارگران 
م مقـررات ارتباطـات   دستورالعمل چگونگي برگزاري جلسات کميسـيون تنظـي   ۱۲و  ۸بررسي و اصالح ماده  -۳

  کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ۲۹/۱۱/۱۳۸۴مورخ  ۹مصوبه جلسه شماره 
بررسي و تصويب پيشنهاد کاهش تعرفه خدمات تلفن همـراه شـرکت مخـابرات ايـران و حـق السـهم دفـاتر         – ۴

  خدمات ارتباطي
  VOIPلملل بين ا)  Origination( بررسي و تصويب پيشنهاد تعرفه مکالمات يک سويه  – ۵
  به شبکه تلفن ثابت/ بررسي و تصويب پيشنهاد تعرفه ارسال پيامک از  – ۶

  :ات جلس مصوبات 
 مطـرح و  ۳۸و  ۳۷شـماره   کميسيوندر  Wimaxبي سيم مبتني بر فناوري  ارتباطاتکليات پروانه ارائه خدمات  - ۱    

با توجه  کلياتسازمان بر اساس اين  مقرر شد و گرفتمورد تصويب قرار  زيربه شرح  نتيجه آن ,تبادل نظربررسي و پس از 
نسـبت بـه    ,هيئـت محتـرم وزيـران    ۲۰/۹/۱۳۸۴مصـوب   اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ۶ماده  ۱به بند 

  .کند اقدام آنصدور  وپروانه تنظيم مفاد 
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  Wimaxکليات پروانه ارتباطات بي سيم مبتني بر فناوري  
  اعتبار پروانهموضوع و 

 .است (Mobility)بدون تحرک پذيري   wimaxارائه خدمات ارتباطات بي سيم مبتني بر فناوري , موضوع پروانه - ١ -١

پارامترهـاي ارزيـابي   سـاس  امتيـاز برا  ٦٠شرکت هاي ارائه کننده اين خدمات به صـورت مزايـده پـس از کسـب حـداقل      انتخاب روش  
  .ضميمه شماره يک است مندرج در

 .ستان پروانه جداگانه صادر مي شودفعاليت استاني بوده و براي هر اقلمرو  - ۲ -۱

  .متقاضيان در صورت تمايل مي توانند بدون محدوديت براي هر تعداد استان تقاضاي جداگانه ارائه کنند :تبصره
 .استساله قابل تمديد  ٥سال خواهد بود و براي يک دوره  ٦مدت اعتبار پروانه از زمان صدور به مدت  - ٣ -١

 .براي دوره هاي بعدي با شرايط جديد قابل تمديد خواهد بود پروانه :بصره ت

پروانـه خواهـد    ٣سال حداکثر  ٦مدت در هر استان ب تعداد پروانه هاي صادره, به منظور حفظ بازار و امنيت سرمايه گذاري - ٤ -١
 .  استان مي باشد له تاريخ صدور اولين پروانه درسا ٦بود و شروع اين دوره 

  .شود پروانه هاي صادره قبلي ارائه خدمات داده از طريق بي سيم مشمول اين بند نمي :١تبصره 
  .متقاضيان بايد در طرح تجاري خود برنامه پوشش استان را ارائه کنند: ۲تبصره 

رج از چـارچوب  ايـن مصـوبه    خـا  wimaxفناوري از تاريخ تصويب اين کليات صدور هرگونه پروانه فعاليت با استفاده از  - ۵ -۱
 .ممنوع است

کـه قبـل از تـاريخ ايـن مصـوبه داراي موافقـت       ) PAP (داراي پروانه انتقال داده ها از طريـق خطـوط کـابلي     شرکت هاي - ۶ -۱
مـاه نسـبت بـه ايجـاد شـبکه راديـويي اقـدام و بـا تأييـد           ٣اصولي شبکه بي سيم  از سازمان مي باشند مکلفند حداکثر ظرف 

کليه شرکت هايي که قـبالً ويـا بـر اسـاس     .بکه راديويي يکساله دريافت نمايندپروانه ش, PAPسازمان در چارچوب پروانه 
اين بند پروانه راديويي دريافت نموده و يا خواهند  نمود حداکثر يکسال از تاريخ صدور اولين پروانه موضـوع ايـن مصـوبه    

ه در مزايده اسـتان مربوطـه نسـبت بـه     با پرداخت مبلغ حق امتياز بدست آمد بوده و بعد از مدت مذکور بايد مجاز به فعاليت
مـذکور فعاليـت    دريافت پروانه فعاليت بر اساس شرايط و ضوابط اين مصوبه اقدام نمايند و در غير اينصورت بعـد از مـدت  

 . آنها مجاز نيست
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  تعهدات اجرا و توسعه -٢

رافيايي خـدمات شـهري مرکـز اسـتان     محدوده جغ% ٨٠,  ماه پس از تاريخ صدور پروانه ٩دارندگان پروانه موظفند حداکثر -١ -٢
  . مربوطه را تحت پوشش شبکه موضوع پروانه قرار داده و آماده ارائه خدمات به مشتريان باشند

  هاهزينه -٣
که مبلغ نهايي در مزايده و بر اسـاس بـاالترين   , است دوشماره  ضميمه وانه به شرح جدولمبلغ پايه حق امتياز صدور اين پر - ١ -٣

 .ت خواهد آمدقيمت پيشنهادي بدس

 .ال با اقساط مساوي دريافت مي شودس ٦حق امتياز در زمان صدور پروانه و باقيمانده در طول % ٤٠: تبصره

هــ   ٢١٥٦ ت/٥٩١٩٣در چارچوب مصوبه شـماره  ) پهناي باند تخصيص داده شده(هزينه هاي مربوط به استفاده از فرکانس  - ٢ -٣
 .رات بعدي آن براي هر استان به صورت ساالنه دريافت خواهد شدهيات محترم وزيران و يا تغيي ٢١/١٢/١٣٧٩مورخ 

دارنده پروانه موظف به دريافت مجوزهـاي جداگانـه و پرداخـت    , در صورت نياز به برقراري لينک هاي راديويي در شبکه -٣ -٣
 .  هزينه هاي آن خواهد بود

به ايجاد اتصال متقابل بـا شـبکه دارنـده پروانـه      کليه شبکه هاي مخابراتي و ارتباطي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم ملزم -٤ -٣
در صورت عدم توافق جـدول زيـر مـالک    اس توافق طرفين تعيين خواهد شد و و هزينه هاي مربوطه بر اس) وبالعکس(بوده 

 :عمل خواهد بود
 

  سهم مقصد  سهم مبدا
٢٠  %٨٠%  

 
 .پرداخت شود بايدر اساس ضوابط هزينه هاي مربوطه ب, در صورت نياز به استفاده از فضاي شماره گذاري -٥ -٣

  صورت حساب مشترکين    -۴
 .بتداي ارائه خدمات الزامي استاز ا (Billing System)ايجاد مرکز صورت حساب   - ١ -٤

و در هـر  , و يـا آبونمـاني باشـد   نحوه دريافت هزينه کارکرد از مشترکين مي تواند به صورت پس پرداخت ،پيش پرداخـت    - ٢ -٤
 .سازمان قرار گيردمورد تاييد  بايدصورت قبالً 
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پيشـنهاد و  , در چارچوب مصوبات کميسيون و بر اساس طرح تجاري ارائه شده و هزينه هاي تمـام شـده   بايدتعرفه خدمات   - ۳ -۴
  .به تأييد سازمان برسد

  شرايط حقوقي -٥
 . متقاضي بايد شرکت غير دولتي بوده و در ايران به ثبت رسيده باشد  -١ -٥

 .بايد مرتبط با ارائه خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات باشدموضوع فعاليت اساسنامه شركت متقاضي   -٢ -٥

 .وانه قابل انتقال به غير نيستپروانه صادره توسط دارنده پر  -٣ -٥

. عضو هيئت مديره و يا مديرعامل مشترک  داشته باشـند , %)٢٠بيش از (شرکت کنندگان در مزايده هر استان نبايد سهامدار  -٤ -٥
 .اين افراد نيز مي شود) در،مادر،فرزند و همسرپ(اين محدوديت شامل بستگان درجه اول

بطوريکـه  (در صورت انحالل شرکت و يا لغو پروانه ،دارنده پروانه موظـف اسـت کليـه تجهيـزات و امکانـات ايجـاد شـده          -٥ -٥
را به قيمت کارشناسي فقط به شخص حقوقي که توسط سازمان مشـخص  ) هيچگونه وقفه اي در ارائه سرويس بوجود نيايد

 .يد واگذار نمايدخواهد گرد

  ضمانت نامه  -٦
ضمانت نامه بـانکي معـادل    به منظور اطمينان از حسن انجام  تعهدات بايدشرکت هاي برنده در مزايده براي دريافت پروانه   -١ -٦

پرداخت باقيمانده مبلغ حق امتياز ضمانت نامـه بـانکي معـادل     قيمت پيشنهادي در مزايده و همچنيين بابت)ده درصد % ( ١٠
 .  ، قابل تمديد به دفعات بدون قيد و شرط نزد سازمان بسپارند)بر اساس نتايج مزايده(باقيمانده حق امتياز مبلغ 

  شبکه انتقال -۷
صرفاً از طريق شرکت ارتباطات زيرساخت مجـاز بـوده و در شـبکه هـاي غيـر      , جابجايي ترافيک در شبکه زيرساخت مادر - ١ -٧

 .شبکه هاي انتقال شرکت مخابرات ايران ويا ساير دارندگان پروانه مجاز است يا استفاده از ايجاد شبکه انتقال و, مادر

  باند فرکانسي -٨
 سـه شـماره   ضـميمه  گيگاهرتز مي باشد و تکه باندهاي واگذاري براسـاس  جـدول   ۸/۳تا  ۴/۳باند , باند فرکانسي مورد نظر  - ۱ -۸

 .خواهد بود

 .تز استمگاهر ٢*٢١دگان پروانه پهناي باند تخصيص يافته به دارن  - ۲ -۸
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 سرويس هاي قابل ارائه -٩
 .ارائه سرويس صوت به کاربر ثابت  - ١ -٩

شـرکت  ) Gate (دروازه بـا اسـتفاده از   )Origination VOIP(ارائه سرويس صوت يکسويه به سمت خارج از کشـور   - ٢ -٩
  ارتباطات زيرساخت

صرفاً به ) "ISDP"وزيع اينترنت و ت "ISP"موضوع خدمات پروانه هاي عرضه اينترنت (ارائه خدمات اينترانت و اينترنت  - ٣ -٩
 . رعايت شرايط و ضوابط مصوب موضوعه بامصوبه مشترکين شبکه موضوع اين 

 :ن و شرايط ذيل قابل ارائه استساير سرويس هاي باند پهن در شبکه موضوع پروانه با موافقت سازما - ٤ -٩

 .رعايت مقررات و ضوابط هر سرويس بر اساس مقررات جاري کشور - ١-٤-٩

 .تأييديه از مراجع  ذيربط استتکميلي براي سرويس هايي که نيازمند اخذ  دريافت مجوزهاي - ٢-٤-٩

 دفاع ملي و امنيت عمومي  -١٠
و ساير مراجع قانوني  ، وزارت اطالعاتدستگاههاي قضايياختيارات رعايت مقتضيات دفاع ملي و امنيت عمومي و اعمال  

کليـه مـوارد مورد نياز مراجع در اين رابطه . جهت اين منظور ايجاد شود ت الزمكليه تدابير الزم اتخاذ وتسهيالالزامي بوده و بايد
  . است که به دارنده پروانه ابالغ مي شود، بدون هرگونه ادعايي توسط دارنده پروانه الزم االجرا مذکور

  مالحظات فرهنگي -١١
 .ف الزاميسترعايت مقررات و ضوابط فرهنگي و آيين نامه هاي مرتبط در ارائه سرويسهاي مختل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

تصویب کلیات پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوري  -
Wimax 

تصمیم گیري درباره تغییر شرط داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی و  -
باالتر در صدور برخی مجوزها براي ایثارگران و فرزند شهداي انقالب 

 لیاسالمی و جنگ تحمی
دستورالعمل چگونگی برگزاري جلسات کمیسیون  12و  8اصالح ماده  -

 تنظیم مقررات ارتباطات 
تصویب تعرفه خدمات تلفن همراه شرکت مخابرات ایران و حق السهم  -

 دفاتر خدمات ارتباطی
تعرفه انتقال صوت بر بستر اینترنت به سمت خارج از  سقفتصویب  -

  کشور
  به شبکه تلفن ثابت/  تصویب تعرفه ارسال پیامک از -

                          

 ١٥از  ٦صفحه    ۲۵/۱/۸۷و  ۱۸/۱/۸۷و  ۱۳۸۶/ ۱۲/ ۲۶مورخ  ۳۹و۳۸,  ۳۷مصوبات کميسيون شماره 

  ضميمه شماره يک 
 Wimaxپارامترھاي ارزیابي مزایده 

  
  ) امتياز ٢٥(قدرت مالي و اعتباري  -١
  ) امتياز ٥(شرکت  ثبتي سرمايه -١-١
  ) امتياز ٧( صورت هاي مالي شرکت و يا سهامداران -٢-١
  ) امتياز ٧( دارائيهاي شرکت -٣-١
  ) امتياز ٦(ميزان سرمايه گذاري خارجي  -٤-١
  ) امتياز ٣٠(فني ، اجرائي و پشتيباني  ,مديريتي توان -٢
  ) امتياز ٥(سوابق در زمينه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي دسترسي بي سيم  -١-٢
  ) امتياز ٥(سوابق در زمينه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي دسترسي باند پهن  -٢-٢
  )امتياز  ٥( تخصصي / سوابق اجرايي  -٣-٢
  ) امتياز ٥(طرح فني  -٤-٢
  ) امتياز ٥(نحوه نظارت و امکان کنترل کيفيت شبکه  -٥-٢
  ) امتياز ٥( ) customer care(  کيفيت خدمات مشترکين -٦-٢
  )امتياز ٢٥(طرح تجاري  -٣
  تعداد مشترکين -١-٣
  سرويس هاي پيشنهادي -٢-٣
  ) SLAاز جمله (  کيفيت سرويس -٣-٣
  اي سرمايه گذاري و نگهداريهزينه ه -٤-٣
  زمان بندي اجراي طرح  -٥-٣
  .... مدت زمان پيش بيني براي بازگشت سرمايه و  -٦-٣
  ساير موارد -٧-٣

  .ميزان امتياز دهي هر بند در کميته فني و بازرگاني برگزاري کميسيون معامالت تعيين خواهد شد: تذکر



  
 

تصویب کلیات پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوري  -
Wimax 

تصمیم گیري درباره تغییر شرط داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی و  -
باالتر در صدور برخی مجوزها براي ایثارگران و فرزند شهداي انقالب 

 لیاسالمی و جنگ تحمی
دستورالعمل چگونگی برگزاري جلسات کمیسیون  12و  8اصالح ماده  -

 تنظیم مقررات ارتباطات 
تصویب تعرفه خدمات تلفن همراه شرکت مخابرات ایران و حق السهم  -

 دفاتر خدمات ارتباطی
تعرفه انتقال صوت بر بستر اینترنت به سمت خارج از  سقفتصویب  -

  کشور
  به شبکه تلفن ثابت/  تصویب تعرفه ارسال پیامک از -

                          

 ١٥از  ٧صفحه    ۲۵/۱/۸۷و  ۱۸/۱/۸۷و  ۱۳۸۶/ ۱۲/ ۲۶مورخ  ۳۹و۳۸,  ۳۷مصوبات کميسيون شماره 

  ) امتياز ٢٠(نحوه سهامداري  -٤
  ) امتياز ٥(ارجي سهامدار خ -١-٤
  )امتياز ٥( سهامدار خصوصي داخلي -٢-٤
  ) امتياز ٥(حضور اپراتور مخابراتي خارجي در سهامداران  -٣-٤
  ) امتياز ٥(حضور اپراتور مخابراتي داخلي در سهامداران  -٤-٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

تصویب کلیات پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوري  -
Wimax 

تصمیم گیري درباره تغییر شرط داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی و  -
باالتر در صدور برخی مجوزها براي ایثارگران و فرزند شهداي انقالب 

 لیاسالمی و جنگ تحمی
دستورالعمل چگونگی برگزاري جلسات کمیسیون  12و  8اصالح ماده  -

 تنظیم مقررات ارتباطات 
تصویب تعرفه خدمات تلفن همراه شرکت مخابرات ایران و حق السهم  -

 دفاتر خدمات ارتباطی
تعرفه انتقال صوت بر بستر اینترنت به سمت خارج از  سقفتصویب  -

  کشور
  به شبکه تلفن ثابت/  تصویب تعرفه ارسال پیامک از -

                          

 ١٥از  ٨صفحه    ۲۵/۱/۸۷و  ۱۸/۱/۸۷و  ۱۳۸۶/ ۱۲/ ۲۶مورخ  ۳۹و۳۸,  ۳۷مصوبات کميسيون شماره 

  ضميمه شماره دو                                                   
 Wimaxمبالغ حق امتياز پايه جهت مزايده صدور پروانه                          

یرد
 ف

 از یحق امت استان

 ٤٧ يجان شرقیآذربا ١
 ٣٠ يجان غربیآذربا ٢
 ١٣ لیاردب ٣
 ٧١ اصفھان ٤
 ٤ المیا ٥
 ٩ بوشھر ٦
 ٢٠٩ تھران ٧
 ٦ ياریچھارمحال وبخت ٨
 ٤ يخراسان جنوب ٩
 ٨٠ يخراسان رضو ١٠
 ٥ يخراسان شمال ١١
 ٥٥ خوزستان ١٢
 ٦ زنجان ١٣
 ٥ سمنان ١٤
 ١٦ ستان و بلوچستانیس ١٥
 ٦٢ فارس ١٦
 ١٥ نیقزو ١٧
 ١٣ قم ١٨
 ٩ کردستان ١٩
 ٢٨ کرمان ٢٠
 ١٥ کرمانشاه ٢١
 ٤ راحمدیھ وبویلویکھگ ٢٢
 ١٧ گلستان ٢٣
 ٣١ النیگ ٢٤



  
 

تصویب کلیات پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوري  -
Wimax 

تصمیم گیري درباره تغییر شرط داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی و  -
باالتر در صدور برخی مجوزها براي ایثارگران و فرزند شهداي انقالب 

 لیاسالمی و جنگ تحمی
دستورالعمل چگونگی برگزاري جلسات کمیسیون  12و  8اصالح ماده  -

 تنظیم مقررات ارتباطات 
تصویب تعرفه خدمات تلفن همراه شرکت مخابرات ایران و حق السهم  -

 دفاتر خدمات ارتباطی
تعرفه انتقال صوت بر بستر اینترنت به سمت خارج از  سقفتصویب  -

  کشور
  به شبکه تلفن ثابت/  تصویب تعرفه ارسال پیامک از -

                          

 ١٥از  ٩صفحه    ۲۵/۱/۸۷و  ۱۸/۱/۸۷و  ۱۳۸۶/ ۱۲/ ۲۶مورخ  ۳۹و۳۸,  ۳۷مصوبات کميسيون شماره 

 ١٣ لرستان ٢٥
 ٣٨ مازندران ٢٦
 ١٤ يمرکز ٢٧
 ١٥ ھرمزگان ٢٨
 ١٨ ھمدان ٢٩
 ١٠ زدی ٣٠

 ٨٦٢ جمع
  میلیارد لایرارقام بھ                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

تصویب کلیات پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوري  -
Wimax 

تصمیم گیري درباره تغییر شرط داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی و  -
باالتر در صدور برخی مجوزها براي ایثارگران و فرزند شهداي انقالب 

 لیاسالمی و جنگ تحمی
دستورالعمل چگونگی برگزاري جلسات کمیسیون  12و  8اصالح ماده  -

 تنظیم مقررات ارتباطات 
تصویب تعرفه خدمات تلفن همراه شرکت مخابرات ایران و حق السهم  -

 دفاتر خدمات ارتباطی
تعرفه انتقال صوت بر بستر اینترنت به سمت خارج از  سقفتصویب  -

  کشور
  به شبکه تلفن ثابت/  تصویب تعرفه ارسال پیامک از -

                          

 ١٥از  ١٠صفحه    ۲۵/۱/۸۷و  ۱۸/۱/۸۷و  ۱۳۸۶/ ۱۲/ ۲۶مورخ  ۳۹و۳۸,  ۳۷مصوبات کميسيون شماره 

  ضميمه شماره سه
 Wimaxباند فرکانسي قابل واگذاري به اپراتور هاي 

 شھر )ارسال(باند فرکانسي )دریافت(باند فرکانسي
۳۶۰۰-۳۵۸۶  ۵/۳۵۸۵-۵/۳۵۶۴  ۳۵۶۴-۳۵۴۳  ۵/۳۵۴۲-۵/۳۵۲۱  ۳۵۲۱-۳۵۰۰  ۳۵۰۰-۳۴۸۶  ۵/۳۴۸۵-۵/۳۴۶۴  ۳۴۶۴-۳۴۴۳  ۵/۳۴۴۲-۵/۳۴۲۱  ۳۴۲۱-۳۴۰۰    

  تهران                    

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  يآذربايجانشرق  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  يآذربايجانغرب  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  اردبيل  

  ü  ü  ü        ü  ü  ü      اصفهان  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  ايالم  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  بوشهر  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü   چهارمحال
  خراسان جنوبي  ü  ü  ü      ü  ü  ü      ياروبختي

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  يخراسان رضو  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  يخراسان شمال  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  خوزستان  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  زنجان  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  سمنان  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü   سيستان و
  قزوين  ü  ü  ü      ü  ü  ü      بلوچستان

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  قم  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  کردستان  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  کرمان  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  کرمانشاه  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü   کهگيلويه
  گلستان  ü  ü  ü      ü  ü  ü      وبويراحمد 

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  گيالن  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  لرستان  



  
 

تصویب کلیات پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوري  -
Wimax 

تصمیم گیري درباره تغییر شرط داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی و  -
باالتر در صدور برخی مجوزها براي ایثارگران و فرزند شهداي انقالب 

 لیاسالمی و جنگ تحمی
دستورالعمل چگونگی برگزاري جلسات کمیسیون  12و  8اصالح ماده  -

 تنظیم مقررات ارتباطات 
تصویب تعرفه خدمات تلفن همراه شرکت مخابرات ایران و حق السهم  -

 دفاتر خدمات ارتباطی
تعرفه انتقال صوت بر بستر اینترنت به سمت خارج از  سقفتصویب  -

  کشور
  به شبکه تلفن ثابت/  تصویب تعرفه ارسال پیامک از -

                          

 ١٥از  ١١صفحه    ۲۵/۱/۸۷و  ۱۸/۱/۸۷و  ۱۳۸۶/ ۱۲/ ۲۶مورخ  ۳۹و۳۸,  ۳۷مصوبات کميسيون شماره 

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  مازندران  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  يمرکز  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  هرمزگان  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  همدان  

    ü  ü  ü      ü  ü  ü  يزد  

  ü  ü  ü        ü  ü  ü      فارس  
-

۳۵۹۳ 
۵/۳۵۹۲-۵/۳۵۷۱  ۳۵۷۱-۳۵۵۰  ۵/۳۵۴۹-۵/۳۵۲۸      -۳۴۹۳ 

۳۵۰۰ 
۵/۳۴۹۲-۵/۳۴۷۱  ۳۴۷۱-۳۴۵۰  ۵/۳۴۲۸ - ۵/۳۴۴۹        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

تصویب کلیات پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوري  -
Wimax 

تصمیم گیري درباره تغییر شرط داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی و  -
باالتر در صدور برخی مجوزها براي ایثارگران و فرزند شهداي انقالب 

 لیاسالمی و جنگ تحمی
دستورالعمل چگونگی برگزاري جلسات کمیسیون  12و  8اصالح ماده  -

 تنظیم مقررات ارتباطات 
تصویب تعرفه خدمات تلفن همراه شرکت مخابرات ایران و حق السهم  -

 دفاتر خدمات ارتباطی
تعرفه انتقال صوت بر بستر اینترنت به سمت خارج از  سقفتصویب  -

  کشور
  به شبکه تلفن ثابت/  تصویب تعرفه ارسال پیامک از -

                          

 ١٥از  ١٢صفحه    ۲۵/۱/۸۷و  ۱۸/۱/۸۷و  ۱۳۸۶/ ۱۲/ ۲۶مورخ  ۳۹و۳۸,  ۳۷مصوبات کميسيون شماره 

  )ادامه (  ضميمه شماره سه
 Wimaxاري به اپراتور هاي باند فرکانسي قابل واگذ

 شھر )ارسال(نسيكاباند فر )دریافت(نسيكاباند فر
۳۸۰۰-۳۷۸۶  ۵/۳۷۸۵-۵/۳۷۶۴  ۳۷۶۴-۳۷۴۳  ۵/۳۷۴۲-۵/۳۷۲۱  ۳۷۲۱-۳۷۰۰  ۳۷۰۰-۳۶۸۶  ۵/۳۶۸۵-۵/۳۶۶۴  ۳۶۶۴-۳۶۴۳  ۵/۳۶۴۲-۵/۳۶۲۱  ۳۶۲۱-۳۶۰۰    

  آذربايجانشرقي           

  آذربايجانغربي           

  اردبيل           
  اصفهان          
  ايالم          
  بوشهر          
چهارمحال           

  خراسان جنوبي             بختياري

  خراسان رضوي          

  شمالي خراسان          

  خوزستان          
  زنجان          
  سمنان          
سيستان و           

  فارس            بلوچستان
  قزوين           
  قم          
  کردستان          
  کرمان          
  کرمانشاه          
کهگيلويه و           

  گرگان            بويراحمد
  گيالن          
  لرستان          



  
 

تصویب کلیات پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوري  -
Wimax 

تصمیم گیري درباره تغییر شرط داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی و  -
باالتر در صدور برخی مجوزها براي ایثارگران و فرزند شهداي انقالب 

 لیاسالمی و جنگ تحمی
دستورالعمل چگونگی برگزاري جلسات کمیسیون  12و  8اصالح ماده  -

 تنظیم مقررات ارتباطات 
تصویب تعرفه خدمات تلفن همراه شرکت مخابرات ایران و حق السهم  -

 دفاتر خدمات ارتباطی
تعرفه انتقال صوت بر بستر اینترنت به سمت خارج از  سقفتصویب  -

  کشور
  به شبکه تلفن ثابت/  تصویب تعرفه ارسال پیامک از -

                          

 ١٥از  ١٣صفحه    ۲۵/۱/۸۷و  ۱۸/۱/۸۷و  ۱۳۸۶/ ۱۲/ ۲۶مورخ  ۳۹و۳۸,  ۳۷مصوبات کميسيون شماره 

  مازندران          
  مرکزي          
  هرمزگان          
  همدان          
  يزد          
ü ü      ü ü      تهران  

۳۸۰۰-۳۷۷۹  ۵/۳۷۷۸-۵/۳۷۵۷  -۳۷۴۳ 
۳۷۵۷ 

۵/۳۷۴۲-۵/۳۷۲۱  ۳۷۲۱-۳۷۰۰  ۳۷۰۰-۳۶۷۹  ۵/۳۶۷۸-۵/۳۶۵۷  -۳۶۴۳ 
۳۶۵۷ 

۵/۳۶۴۲-۵/۳۶۲۱  ۳۶۲۱-۳۶۰۰    

تغييـر شـرط داشـتن مـدرک تحصـيلي       مبنـي پيشـنهاد سـازمان    پس از بررسي  کميسيون, دستور کار ٢در خصوص بند  – ٢
و يـا ورود و     ISP  ,ISDPنظيـر   فعلي و يـا آينـده    د تائيد وزارت علوم  در صدور برخي مجوزهاکارشناسي و باالتر مور

براي ايثارگران عزيز انقالب اسالمي و جنگ تحميلي ) ديپلم ( به مدرک پايان تحصيالت متوسطه فروش تجهيزات راديويي 
بـه ايـن    قـوانين و مقـررات جـاري کشـور مربـوط      د طبقمقرر نمو,  به باال و فرزندان عزيز شهداي معظم% ۲۵شامل جانبازان 

   .انجام گيرد موضوع
مورخ  ۲۶۸۹۲/۴/۲اصالحي گزارش پيوست نامه شماره پيشنهاد  ۲بند  پس از بررسي کميسيون, دستور کار  ۳درباره بند  – ۳

دسـتورالعمل   ۱۲ دهمـا  دربـاره معاون نظارت و بازرسـي امـور اقتصـادي و زيربنـائي سـازمان بازرسـي کـل کشـور          ۱۶/۴/۸۶
مـاده   کميسيون , ۲۹/۱۱/۱۳۸۴مورخ  ۹مصوب جلسه شماره  چگونگي برگزاري جلسات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

  .را به شرح زير اصالح نمود ۱۲
دبيرخانه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مصوبات کميسيون را بال فاصـله پـس از تصـويب و قبـل از ابـالغ بـا         - ۱۲ماده 

انين و مقررات کشور انطباق خواهد داد و چنانچه مواردي مغاير قوانين و مقررات جاري به نظـر رسـيد مراتـب را بـا ذکـر      قو
  .دليل و جهت اتخاذ تصميم در اولين جلسه بعدي مطرح خواهد نمود

طي را به شرح زيـر  کميسيون تعرفه خدمات تلفن همراه  و حق السهم دفاتر خدمات ارتبا, دستور کار  ۴در خصوص بند   -۴
   .تصويب نمود

  
  



  
 

تصویب کلیات پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوري  -
Wimax 

تصمیم گیري درباره تغییر شرط داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی و  -
باالتر در صدور برخی مجوزها براي ایثارگران و فرزند شهداي انقالب 

 لیاسالمی و جنگ تحمی
دستورالعمل چگونگی برگزاري جلسات کمیسیون  12و  8اصالح ماده  -

 تنظیم مقررات ارتباطات 
تصویب تعرفه خدمات تلفن همراه شرکت مخابرات ایران و حق السهم  -

 دفاتر خدمات ارتباطی
تعرفه انتقال صوت بر بستر اینترنت به سمت خارج از  سقفتصویب  -

  کشور
  به شبکه تلفن ثابت/  تصویب تعرفه ارسال پیامک از -

                          

 ١٥از  ١٤صفحه    ۲۵/۱/۸۷و  ۱۸/۱/۸۷و  ۱۳۸۶/ ۱۲/ ۲۶مورخ  ۳۹و۳۸,  ۳۷مصوبات کميسيون شماره 

  تعرفه خدمات تلفن همراه از طريق دفاتر خدمات ارتباطي
                                                    ارقام به ريال                                                                                                              

 نوع خدمات 
 

 تعرفه  سهم دفاتر  سهم اپراتور رديف
 ۱  )سيم کارت دائمي و اعتباري( تغيير آدرس  ۰۰۰/۱۵ ۰۰۰/۱۵ -

 ۲ )دائمي و اعتباري(تعويض سيم کارت مفقودي  ۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۲۰ ۰۰۰/۳۰

 ۳ )دائمي و اعتباري(سوخته تعويض سيم کارت  ۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۲۰ ۰۰۰/۳۰
 ۴ وصل نمايشگر رايگان - -
 SMS ۵وصل پيام کوتاه  رايگان - -
 VMS ۶وصل  ۰۰۰/۱۰ ۰۰۰/۵ ۰۰۰/۵
 ۷ تغيير نام دائمي ۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۲۵ ۰۰۰/۲۵

 ۸ تغيير نام اعتباري ۰۰۰/۵ ۰۰۰/۵ -

- ۰۰۰/۳۰ 
 رايگان

 عدد در ماه ۲۰۰ تا
 ۹ ثبت نام دائمي

 عدد در ماه ۲۰۰ش از بي*  ۰۰۰/۴۲ -

- ۰۰۰/۱۵ 
 رايگان

 عدد در ماه ۵۰۰ تا
 ۱۰ ثبت نام اعتباري

 عدد در ماه ۵۰۰بيش از **  ۰۰۰/۲۱ -

                                                               ريال ۴۲۰۰۰آن هر عدد  تعداد مازاد بر ريال و ۳۳۰۰۰عدد اول هر عدد  ۲۰۰به ازاي  * 
   ريال ۲۱۰۰۰آن هر عدد  ريال و تعداد مازاد بر ۱۶۵۰۰اول هر عدد  عدد ۵۰۰به ازاي  ** 

را هفتاد  انتقال صوت بر بستر اينترنت به سمت خارج از کشور تعرفه سقف کميسيون, دستور کار  ٥در خصوص بند  -٥
  .تعيين نمود)  TDM(ي قيمت وصولي در شبکه مدار) % ٧٠ (درصد 

را به شرح جدول زير  به شبکه تلفن ثابت/ تعرفه ارسال پيامک از  سقف کميسيون, دستور کار  ۶در خصوص بند  – ۶
  .تصويب نمود

  
  
  
  



  
 

تصویب کلیات پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوري  -
Wimax 

تصمیم گیري درباره تغییر شرط داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی و  -
باالتر در صدور برخی مجوزها براي ایثارگران و فرزند شهداي انقالب 

 لیاسالمی و جنگ تحمی
دستورالعمل چگونگی برگزاري جلسات کمیسیون  12و  8اصالح ماده  -

 تنظیم مقررات ارتباطات 
تصویب تعرفه خدمات تلفن همراه شرکت مخابرات ایران و حق السهم  -

 دفاتر خدمات ارتباطی
تعرفه انتقال صوت بر بستر اینترنت به سمت خارج از  سقفتصویب  -

  کشور
  به شبکه تلفن ثابت/  تصویب تعرفه ارسال پیامک از -

                          

 ١٥از  ١٥صفحه    ۲۵/۱/۸۷و  ۱۸/۱/۸۷و  ۱۳۸۶/ ۱۲/ ۲۶مورخ  ۳۹و۳۸,  ۳۷مصوبات کميسيون شماره 

  به شبکه تلفن ثابت/ از) SMS(جدول سقف تعرفه ارسال پيامک 
 

  تعرفه   نوع ارتباط  به شبکه  از شبکه
  يک پالس   شهري  تلفن ثابت  تلفن ثابت
  دو پالس  بين شهري  تلفن ثابت  تلفن ثابت
  دو پالس   شهري و بين شهري  تلفن ثابت  تلفن همراه
  دو پالس   شهري و بين شهري  تلفن همراه  تلفن ثابت

 پالس  پنج بين الملل ساير کشورها  وهمراه تلفن ثابت

  .ريال است ٧/٤٤نرخ پالس در حال حاضر  :توضيح              
--------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 


