فرآیند کار متقاضیان استفاده از لینک های رادیویی نقطه به نقطه در باند فرکانسی 2/4و  5/8گیگاهرتز
 بر اساس مقررات ملی فرکانس به شماره  CRA-DEC4004-01متقاضیان برقراری ارتباط نقطه به نقطه در باندهای فرکانسی موسوم به  2/4و  5/8گیگاهرتزمی باید جهت تامین ارتباط مورد نیاز از بسترهای ارتباطی فراهم شده توسط دارندگان پروانه خدمات ارتباطی و فنآوری اطالعات استفاده نمایند .
متقاضان فوق در صورت نیاز می توانند به یکی از شرکت های

 FCPکه در جدول ذیل این فرآیند مشخصات آنها ذکر شده است مراجعه و از خدمات

رادیویی فراهم شده استفاده نمایند.
 شرکت های  FCPدرخواست های خود را با تکمیل فرم  ( F33100.pdfقابل دسترس در بخش فرآیندها و فرمهای زیرپورتال منطقه شمال شرق ) به ادارهکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق ارسال نمایند .الزم به ذکر است که به درخواستهایی که ضوابط فنی پخش مندرج در مقررات ملی
فرکانس به شماره  CRA-DEC4004-01را رعایت ننمایند  ،ترتیب اثر داده نمی شود.
 کلیه بهره برداران لینک های رادیویی موظفند که برای تمام ایستگاه های منصوبه فعال خود  11 ،رقم سمت چپ  SSIDارتباط را مطابق مفاد مندرج در بند 2-10مقررات فوق تنظیم و پس از انتخاب  21رقم باقیمانده  SSID ،نهایی را به هنگام ثبت اطالعات به اداره کل منطقه شمال شرق اعالم نمایند.

جدول 1
مشخصات نقطه تماس دارندگان پروانه قادر به ارائه انتقال داده جايگزين لينک های راديويی نقطه به نقطه
در باندهای فرکانسی موسوم به  2/4گيگاهرتز ( 2400الی  2483/5مگاهرتز) و  5/8گيگاهرتز ( 5725الی  5850مگاهرتز)
(بندهای  2-6 ،1-6و  6-6تصميم شماره  02-4004 CRA-DECويرايش اول  -بهار )96

مشخصات نماينده
نام شرکت

منطقه

استان

نام و نام

شماره تماس

آدرس پستی

شهرام فاتح پور

 1567داخلی 664

تهران ،خ وليعصر (عج) باالتر از ميدان ونک ،کوچه نگار ،پالک 38

سيد هادی ايزدی

9127999800

مشهد ،احمد اباد ،خيابان شيرين  3پالک 27

حسنی

9129436560

مشهد ،خ خيام شمالی بالک 2واحد 4

گسترش ارتباطات مبنا

عيسی گودرزی

5136049666

مشهد ،بلوار جانبازان ،تقاطع فرامرز عباسی ،مچتمع کيان سنتر  ،1طبقه 4

ارتباطات پاسارگاد آرين

شهرام فاتح پور

 1567داخلی 664

تهران ،خ وليعصر (عج) باالتر از ميدان ونک ،کوچه نگار ،پالک 38

جالل خوشه

9153848156

بجنورد ،ابتدای خيابان  17شهريور جنوبی ،جنب بانک انصار

دفتر مرکزی

021-87666

تهران ،سهروردی شمالی ،خيابان محبی ،پالک 35

شهرام فاتح پور

 1567داخلی 664

تهران ،خ وليعصر (عج) باالتر از ميدان ونک ،کوچه نگار ،پالک 38

حميد رضا کوفه

9133566243

بيرجند ،خ شهدا ،نبش شهدا  3ساختمان قائم ،پالک 24

دفتر مرکزی

021-87666

تهران ،سهروردی شمالی ،خيابان محبی ،پالک 35

وحيد کهساری

9392766321

گرگان ،خ شاليکوبی ،نبش عدالت  ،30طبقه فوقانی شيرينی سرا

شهرام فاتح پور

 1567داخلی 664

تهران ،خ وليعصر (عج) باالتر از ميدان ونک ،کوچه نگار ،پالک 38

دفتر مرکزی

822085818220837682208317

تهران ،خيابان خرمشهر ،خ صابونچی ،خ هويزه پالک 194

خانوادگی
ارتباطات پاسارگاد آرين

آسياتک

خراسان رضوی

صبانت

آسياتک
گسترش ارتباطات مبنا

شمال
شرق

خراسان شمالی

ارتباطات پاسارگاد آرين

خراسان جنوبی

آسياتک
گسترش ارتباطات مبنا

آسياتک

گلستان

ارتباطات پاسارگاد آرين

پارس لين ارتباط

تمام
مناطق

تمام استان ها

