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  دولتی غیر پستی) اپراتورهاي(

  

  
  11از  1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 17/12/1395مورخ  254 شماره جلسه 12شماره  مصوبه

  بسمه تعالی
  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات

  17/12/1395مورخ  254شماره  جلسه 12شماره  مصوبه
          

، با توجه به ابالغ قانون اساسنامه شرکت ملی 17/12/1395 مورخ 254 شماره جلسه در ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون  
 اصالح درخواستقانون مذکور،  27و اجرایی نمودن تکالیف تعیین شده در ماده  18/5/1395پست جمهوري اسالمی ایران مصوب 

مورخ  148شماره  جلسه 3 شماره مصوبه ،31/5/1389مورخ  92شماره  جلسه ،7/4/1388مورخ  65 شماره مصوبات جلسه
 مصوبه، 29/3/1393مورخ  190شماره  جلسه 2 شماره مصوبه ،30/3/1392مورخ  166 شماره جلسه 4 شماره مصوبه، 19/6/1391

 پروانه بر حاکم ضوابط خصوص در3/5/1395مورخ  239 شماره جلسه 4شماره  و مصوبه 2/9/1393مورخ  230 شماره جلسه 3 شماره
 پروانه بر حاکم ضوابط نهایی مفاد. کرد تصویب را پیشنهادي اصالحات و بررسی را دولتی غیر پستی) رهاياپراتو( کارورهاي فعالیت
  . باشدمی زیر شرح به مصوب دولتی غیر پستی کارورهاي فعالیت

  

  پستی غیردولتی کارورهاي تیبر پروانه فعال حاکم اصول  
  فیتعار -1 ماده
  ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون: کمیسیون -الف
  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: سازمان - ب
  .فعالیتها و عملیات مرتبط با ارائه خدمات پستی است: بخش پست - پ 

هرگونه خدمت ارتباطی است که داراي حداقل یکی از فرآیندهاي قبول، تجزیه و آماده سازي، ارسال و توزیع و : ت ـ خدمات پستی
  .باشدتحویل مرسوله پستی 
 ، اءیکاال، اشهر چیز قابل ارسال فیزیکی، اسناد و مدارك اعم از نوشته هاي چاپی، دست نوشته و یا الکترونیک،  :ث ـ مرسوله پستی

 يکه دارا يو عوارض شهردار اریقبوض آب و فاضالب، برق، گاز، تلفن ثابت و س لیاز قب يخدمات شهر يها هیاطالع ه،یابالغ
  .است ندهریگ ایفرستنده  ینشان

به مرسوالت پستی با اولویت و بدون اولویت، نامه ها، کارتهاي پستی، مطبوعات و بسته هاي کوچک، نوشته هاي ویژه : ج ـ پست نامه
روشندالن، کیسه هاي مخصوص حاوي روزنامه ها، نشریات دوره اي، کتب و اسناد چاپ شده مشابه، به نشانی یک گیرنده و یک 

  .مقصد واحد گفته میشود
   .کیلو گرم که داراي نشانی فرستنده و گیرنده باشد 30حداکثر وزن تا بسته هاي حاوي کاال و اشیاء : چ ـ امانات پستی

  .کیلوگرم باشد 50صورت غیر قابل تفکیک بودن محتویات امانات، این وزن می تواند تا در :تبصره
ه شرطی که اندازه طول بزرگترین وجه به اضافه اندازه بیشترین محیط، متر می باشد ب 2حداکثر ابعاد امانات در هر یک از  ابعاد آن -
  . سانتی متر کمتر باشد 12*9ابعاد هر یک از وجوه امانت  نبایستی از . متر باشد 3، کمتر از )در جهتی به غیر از بزرگترین وجه(

 شده بینی پیش پستی پرداخت هايسرویس قتنامهمواف اساس بر وجوه مدیریت و انتقال و نقل بر مبتنی پستی خدمات: ح ـ پست مالی
   ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک مقررات در چارچوب و کمیسیون تصویب با پست جهانی اتحادیه احکام در

 الزاماً کهکیلو گرم  5کیلو گرم و امانات پستی حداکثر تا وزن  2بدون اولویت حداکثر تا وزن  هاي نامه پست: خ ـ خدمات پایه پستی
  .شود عرضه پذیر، استطاعت تعرفه و مطلوب کیفیت با کشور سراسر در مردم تمامی به باید
 را پستی فرآیندهاي از بخشی یا همه که پستی خدمات ارائه در پروانه دارايغیردولتی  حقوقی فعاالن از دسته آن ):اپراتور( کارور-د

  .کنند می ارائه کشور نقاط در خود امکانات از استفاده با و راساً
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 کلیه مبادالت و زیر ساخت ها، تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت انجام عملیات مربوط به تجزیه :شبکه اصلی تجزیه و مبادالت -ذ
  .پستی مرزي کشور مبادله دفاتر در بین المللی صادره و وارده مرسوالت پستی

  بر چگونگی انجام فرآیند توزیع مرسوالت خدمات پایه پستی) فیزیکی و الکترونیکی(ساماندهی و نظارت  :مدیریت توزیع خدمات پایه پستی -ر
  پروانه موضوع -2 ماده

  . ایجاد و بهره برداري از شبکه عرضه خدمات پستی پروانه، موضوع
  انتخاب روش - 3 ماده
مزایده که توسط  عمومی شرایطسایر ، از طریق مزایده و بر اساس ضوابط مندرج در پیوست یک و یپست خدمات کارور انتخاب روش

درغیر اینصورت مطابق  .شد خواهد انتخاب مزایده برنده عنوان به حداکثر دو کارور مزایده این در .بود خواهدشود،  سازمان اعالم می
  .نظر کمیسیون اقدام خواهد شد

 پروانه موضوع شبکه - 4 ماده

  .دشو یارایه م یو نیروي انسانی است که با استفاده از آنها خدمات پست تجهیزات از اي مجموعه
 هیپا خدمات توزیع مدیریت و باقی می ماند در اختیار شرکت ملی پست جمهوري اسالمی ایران مبادالت و تجزیه اصلی شبکه :تبصره
  .ی توسط سازمان انجام می شودپست
  پروانه موضوع خدمات - 5 ماده
   .و مصوبات کمیسیون مقررات ،نیقوان ، استانداردها رعایت با و از شبکه موضوع پروانه استفاده با انیمشتر به پستی خدمات عرضه
  :تبصره

  .عرضه خدمات پایه پستی توسط کاروران با کیفیت، تعرفه و رعایت ضوابط و مقررات، بالمانع می باشد -
  هماهنگی پست بانک و اخذ مجوز از بانک مرکزيعرضه خدمات پست مالی با  -

  سرزمینی حاکم بر پروانه قلمرو - 6 ماده
  رسمی جمهوري اسالمی ایران سرزمین
  توسعه و اجراتعهدات    -7 ماده
از تاریخ الزم االجرا شدن پروانه در برنامه زمانبندي موضوع پروانه،  خدمات عرضه يرا برا خودتعهدات اجرا و توسعه  تمامباید  کارور

 :کندلحاظ و اجرا 
  پروانه دارنده تجاري درطرح شده هیارا پیشنهاد طبق استان مرکز ده در ، اول سال پایان در - 1
 ها استان مراکز هیکل ، دوم سال انیپا در - 2
 هزار نفر جمعیت 250پایان سال سوم  ، شهرهاي باالي  در - 3
 هزار نفر جمعیت  30پایان سال چهارم ، شهرهاي باالتر از  در - 4

  .خواهد بود کارورشده توسط  هیمطابق با طرح تجاري اراکارور تعهدات  ریسا :تبصره
  پروانه اعتبار مدت - 8 ماده 

  .است آن شدن االجرا الزم تاریخ از شمسی سال) 10( ده پروانه، اعتبار مدت
  پروانه اعتبار تمدید -9 ماده
 به پروانه دیتمدعدم تمایل به یا  تمایلخود را در خصوص  میمدت اعتبار پروانه تصم انیسال قبل از پا کیموظف است کارور ) الف

ضمن اعمال تغییرات می تواند سازمان  باشد، نداشته وجود دیتمد يبرا یمنع که یصورت در. کند اعالم سازمان به یکتب صورت
 .کند تمدیدبعدي  ساله) 5( پنج هايپروانه را براي دوره ون،یسیمصوب کم

  .کرد خواهد اقدام کمیسیون تصمیم حسب و منعکس کمیسیونسازمان مراتب را به  نباشد، پروانه تمدید به مایل کاروردر صورتی که ) ب



  
 کارورهاي فعالیت پروانه بر حاکم اصول
  دولتی غیر پستی) اپراتورهاي(

  

  
  11از  3کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 17/12/1395مورخ  254 شماره جلسه 12شماره  مصوبه

 به را مراتب پروانه اعتبار پایان از قبل ماه)9(نه حداقل است موظف سازمانتمدید پروانه وجود نداشته باشد،  امکان که یصورتدر) ج
 خدمات قرارداد  يهاطرف به الزم یرساناطالع يموظف است اقدام الزم برا کارور حالت این در. کند منعکس کمیسیون و کارور

  .آورد عمل به خود یاختصاص
  یرقابت شرایط - 10 ماده  

  .شد خواهد عمل کمیسیون تشخیص طبق خاص موارد در. و بالعکس ممنوع است پستی هايکارور سایردر  کارور سهامداري)  الف
  .قوانین و مقررات مربوط به رقابت در عرضه خدمات موضوع پروانه را رعایت کند باید کارور) ب

  حفاظت دورهشرایط و  -11 ماده 
پروانه فعالیت سراسري براي  ،)برندگان مزایده( کارورانپروانه  صدور تاریخ از سال )3( سه تاکاروران  از حمایتساماندهی و  منظور به

که بعنوان سهامدار و یا  فعاالنیکلیه فعالین در عرضه خدمات پستی در بخش پست، به استثناي  .صادر نخواهد شدکارور دیگري 
د داشت که نحوه همکاري خود مهلت خواهنپس از الزم االجرا شدن پروانه کاروران، شریک با برندگان مزایده باشند، حداکثر یکسال 
نحوه فعالیت و خدمات این فعالین در چارچوب قوانین و مقررات و پروانه صادره براي . را با کاروران تعیین و به سازمان اعالم نمایند

  .تنظیم و اجرایی خواهد شد ،کاروران
سازمان اعالم نکرده باشند، بعنوان فعال در بخش پست که پس از پایان مهلت تعیین شده، کارور مرتبط با خود را انتخاب و به  فعاالنی

  .  باشندات پستی و فعالیت در بخش پست نمیشناخته نمی شوند و مجاز به عرضه خدم
 بعنوان شد، خواهد تعیین کمیسیون توسط که چارچوبهایی در محلی ای و يا منطقه موضوعی، فعالیتهاي براي پروانه صدور :تبصره
  .شود نمی قلمداد فوق تعهد نقض
  متقابل خدمات -12 ماده
 سایر با قرارداد بر مبتنی مرتبط هاي هزینه پرداخت با است مجاز کارور پستی، خدمات عرضه براي: متقابل خدمات عرضه) الف

 شبکه طریق از را خود مرسوالت ، 4و تبصره ماده  10 ماده ب بند مفاد تیرعا و ایران اسالمی جمهوريکشور  در پروانه دارندگان
 سایر به را خود شبکه از استفاده اجازة تواند می متقابالً و و تحویل نماید توزیع ، ارسال، تجزیه و آماده سازي  قبول، آنان پستی هاي

  .بدهد پروانه دارندگان
 خدمات در آن شرایط و مرسوالت توزیع و) يرهسپار و مبادله(  ارسال  ،يساز آماده و هیتجز  قبول، تعرفه: متقابل خدمات تعرفه) ب

  .خواهد بود پستی خدمات کنندگان عرضه توافق مبناي بر متقابل
ضوابط و استانداردهاي انجام عملیات و ارائه خدمات به کاروران از سوي شرکت ملی پست جمهوري اسالمی ایران در شبکه اصلی )ج

  . تجزیه مبادالت، ازسوي کمیسیون تعیین می شود
  پشتیبانی و نگهداري -13ماده
و  ضوابطچارچوب  دررا خدمات موضوع پروانه  یبانیو پشت ينگهدار يبرا نیاز مورد يو نرم افزار يسخت افزار زاتیتجهباید  کارور

   فراهم کند، شود می ابالغ سازمان توسط که مرتبط المللیو بینملی  استانداردهاي
  ت ملییامن - 14 ماده

و تسهیالت الزم را ایجاد  ذ، کلیه تدابیر را اتخایتیت ملی و اعمال اختیارات دستگاههاي امنیامنباید براي رعایت مقتضیات  کارور-1
الزم  کارورابالغ می گردد، بدون هرگونه ادعایی توسط  کاروربه این منظور کلیـه مـوارد مورد نیاز مراجع فوق الذکر که به . نماید

  . االجرا  است
ین نیازهاي وزارت اطالعات و اخذ تائیدیه وزارت مذکور دراین خصوص می باشد و درصورتی که منوط به تام کارورشروع فعالیت -2

تا زمان احیاي مجدد آنها موظف به توقف  کاروربه هردلیل روند تامین تمام یا قسمتی از نیازها در هرمرحله از فعالیت مختل شود، 
 . فعالیت درآن موضوع یا محدوده فعالیت است
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  .الزامی استکارور شود، براي و مقررات دفاعی و امنیتی که توسط شوراي عالی امنیت ملی ابالغ می رعایت ضوابط-3
  خدمات تعرفه -15 ماده
  :کند رعایت دقیقاً را زیر  اصول بایدکارور  مشتریان، به خدمات تعرفه اعمال در
  .باشد ونیسیکم مصوب هاي تعرفه سقف تا حداکثر تواندخدمتی می هر هايتعرفه) الف

  .شد خواهد ابالغ کمیسیون تصویب از پس و تعیین نیز ها تعرفه کف سازمان تشخیص حسب ضروري مواقع در :تبصره
 .بود خواهد کمیسیون مصوبات اساس بر پروانه چارچوب در جدید خدمات هرگونه یا و افزوده ارزش خدمات تعرفه) ب
 از پس و پیشنهاد سازمان به اقتصادي و فنی توجیهات همراه به را خود پیشنهادي هاي تعرفه باید فوق بندهاي چارچوب درکارور ) ج

 .کند اعمال ،سازمان ابالغ و کمیسیون تصویب
 توسط سازمانکمیسیون پس از تصویب است،  دولتدر اختیار  کهخدمات در شبکه هاي اصلی تجزیه و مبادالت  عرضهتعرفه ) د

  .ابالغ می شود
  تشویقی هاي تعرفه - 16 ماده

 اقدام  تشویقی هاي تعرفه اجراي و ارائه به نسبت) ماه سه حداکثر مدت به موردهر ( مورد هشت تواند می حداکثر سال هر درکارور 
  .برسد سازمان اطالع به اجرا از قبل روز پانزده حداقل باید تشویقی هاي تعرفه. کند
  خدمات سطح کیفیت و استانداردها -17 ماده

  .باشد می سازمان هاي ابالغیه و پروانه با مطابق پستی، خدمات عرضه کیفیت شاخص و استاندارها دقیق رعایت به مکلفکارور 
  الزامات  - 18 ماده
 . باید شرکت غیردولتی ثبت شده در ایران باشدکارور )  الف
 منابع و صنایع صاحبان از حمایت درخصوص کمیسیون 29/02/1392 مورخ 163 جلسه 1 شماره مصوبه رعایت به موظفکارور  )ب
  .باشدمی اطالعات فناوري و ارتباطات بخش در کشور داخل مهارتهاي و
  . باشد داشته ایرانی تیتابع بایدکارور  پشتیبانی و فنی مدیر) پ
) 49%( درصد نه و چهلاز نوع ممتاز و بیش از  نبایدمتقاضی دریافت پروانه و یا کارور در کنسرسیوم  خارجی هاي شرکت سهام) ت
  .باشد کل هامس

  خدمات اجباري عمومی ساالنه تعهدات و مبالغ - 19 ماده
 USOاز درآمد سال قبل را در نقاط مشمول ) %1(درصد کیهر سال معادل  يبرا (USO)یعموم ياجبار خدمات بابت دیباکارور 

 نهیهز در چارچوب مقررات مربوط سازمانهماهنگی و تایید ها با کارورشود، توسط خود یا سایر  یابالغ مکارور که توسط سازمان به 
  .سال اول، مبلغ پیش بینی شده اسمی از تسهیم درآمد استفاده خواهد شد USOبراي محاسبه مبلغ . کند
  خدمات اجباري عمومی ساالنه مبالغ هزینه کرد نحوه - 20 ماده
حساب  دررا  یاضاف يها نهیهزکارور باشد،  یفیتکل USOکمتر از مبالغ  ای شتریبکارور انجام شده توسط  يها نهیهز کهیصورتدر

USO کند نهیهز دیبا سال آیندهآن را در  يکسر ایمنظور و  یسال آت.  
کارور  به و برسد تصویب به کمیسیون توسط دیگري رویه) USO( عمومی اجباري خدمات تعهدات انجام خصوص در کهرصورتید

  .شد خواهد جایگزین مصوب رویه شود، ابالغ
  و سهم دولت رآمد د تسهیم مبلغ -21 ماده  
سازمان از  توسط و محاسبه)% X+3( یعنی مزایده در آمده دست به درصد اساس بر یشمس سال هر براي درآمد تسهیم مبالغ)الف 

  .خزانه واریز شود بهوصول و کارور 
 پیش مبلغ اول، سال مبلغ يبرا که سال هر بابت قبل، سال درآمد از %) 25/0( درصد صدم پنج و بیست میزان به سازمان سهم) ب

  .خزانه واریز شود بهوصول و کارور سازمان از  توسط و گرفت خواهد قرار محاسبه يمبنا درآمد تسهیم از اسمی شده بینی
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  درآمد تسهیم شده تضمین مبلغ -22 ماده
 تجاري طرح در کارور توسط شده بینی پیش درآمدتسهیم )80%( درصد هشتاد اساس بر سال هر بابت درآمد تسهیم شده تضمین مبالغ
  .شد خواهد تعیین سال هر در است، شده ارائه دهیمزا در که

  درآمد تسهیم مبلغ پرداخت نحوه - 23ماده 
 توسط پروانه شدن االجرا الزم تاریخ از ماه هرسه پایان در و مساوي قسط 4 در باید 22و  21 مادهمبالغ تعیین شده بر اساس ) الف

  . شود پرداخت سازمان  بهکارور 
  .صدور پروانه است خیپس از  تار ماه ششالزم االجرا شدن  خیتار :تبصره
 باقیمانده سال، هر  پایان از بعد ماه دو مدت ظرف بایدکارور  باشد، شده تضمین مبالغ از بیشتر درآمد تسهیم مبالغ که صورتی در) ب
  .کند پرداخت سازمان  به را آن
 پروانه صدور امتیاز حق مبلغ - 24 ماده

  .استو غیر قابل برگشت ریال  )000/000/000/50( اردیلیم پنجاه پروانه صدور امتیاز حق مبلغ
 جریمه  نقض تعهدات  - 25 ماده

شده از  نییموارد را ظرف مدت تع نیو قصور خود در ادرج در پروانه را ایفا نکرده تعهدات منکارور سازمان تشخیص دهد که  چنانچه
  .خواهد بود 2شماره  وستیشده در پ نییتع زانیمکلف به پرداخت جریمه در هر مورد  به م ،تاریخ اخطار سازمان جبران نکرده باشد

  اضطراري خدماتپدافند غیرعامل و  - 26 ماده
موظف است کلیه تدابیر کارور ابالغ می شود الزامی بوده و کارور رعایت مقتضیات پیوست پدافند غیرعامل که توسط سازمان به )  الف

  .الزم را جهت پیاده سازي آن فراهم آورد 
 غیر حوادث و بحران درمواقع را امنیتی و اورژانس ،انتظامی ،امدادي مراکز نیاز مورد اضطراري خدمات که است موظفکارور ) ب

  .کند فراهم شرایطی هر تحت سازمان اعالم و ذیصالح مراجع تشخیص با مترقبه
  مالحظات فرهنگی  -27 ماده
 فرهنگی پیوست مفاد موظفند هاکارور و بوده کشور جاري مقررات و ضوابط شرایط، کامل رعایت به منوطموضوع پروانه  خدمات ارایه
 . کنند رعایت کامل طور به سازمان سوي از ابالغ از پس را شودمی تهیه ذیصالح مراجع توسط که
  نظارت - 28 ماده

 تحت سازمان براي نظارت حق. داشت خواهد نظارت مرتبط المللی بین ملی، مقررات و قوانین و پروانه مفاد رعایت نحوه بر سازمان
  .شد خواهد درج پروانه موافقتنامه در آن جزئیات است و محفوظ شرایطی هر
 فعالیت تعلیق -29 ماده

- در. می کند ءاعطاکارور نکند، سازمان مهلتی را در راستاي رفع تخلف، به  ءپروانه را ایفاهریک از تعهدات مندرج در کارور  نچهچنا
سازمان می تواند   و یا اقدامات صورت گرفته موثر واقع نشود، کارور در راستاي رفع تخلف اقدام نکند، چنانچه صورت انقضا مهلت

 يقراردادها انیمشتر به خدمات ارایه به موظف صرفا پروانه، تعلیق دتم درکارور . نماید  تعلیق ماه شش مدت به را فعالیت پروانه
  .است ممنوع مشتریان سایر به موضوع پروانه خدمات گونه هر ارایه و خود می باشد اختصاصی خدمات
  پروانه لغو - 30ماده
  :کند لغو را آن یا دهد، کاهش را پروانه اعتبار مدت، 25 ماده در مندرج مهیجر بر عالوه تواند یم سازمان ذیل موارد در)الف

  .دهد استمرار را قبلی تخلف یا و نقض را آن ضمائم و پروانه دیگري از مفاد فعالیت، تعلیق مدت درکارور چنانچه  .1
  )  دفاع ملی و امنیت عمومی( 14 مادهعدم رعایت مفاد  .2
  ياضطرار خدماتو  رعاملیپدافند غ 26ماده  تیعدم رعا .3
  و ایجاد شرایط ضد رقابتی  10عدم رعایت مفاد ماده  .4
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 7 ماده در مندرج اجرا و توسعه تعهدات انجام در قصور .5
  25نقض تعهدات  موضوع ماده  مهیجر پرداختدر صورت عدم اقدام به  .6
 تکلیف تعیین يماهه برا سهفرصت  ،اخطار لغو به دارنده پروانه ابالغ ضمن سازمان شود، شناخته لغو مشمول پروانه کهصورتیدر)ب

مرتبط با خدمات و قراردادهاي به جز مرسوالت  مرسوله هرگونه قبول ،کاروردر مهلت داده شده به  .دکناعطا می يو بهکارور  تعهدات
 .و کارور موظف است اقدام الزم براي اطالع رسانی به طرف هاي قرارداد خدمات اختصاصی خود به عمل آورد ممنوع است اختصاصی

  .کرد خواهد اقدام کمیسیون تصمیم حسب و منعکس کمیسیونسازمان مراتب را به پس از ابالغ اخطار لغو به دارنده پروانه، 
 پستی خدمات حوزه در فعالیت یا مجوز اخذ منظور به درخواست هرگونه ارایه حق سال پنج مدت تا شده، پروانه لغو حقوقی شخص)ج

  .داشت نخواهد
   تفسیر -  31ماده 

 .تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون خواهد بود
به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده است و 17/12/1395تبصره و دو پیوست در تاریخ  6ماده و  31این ضوابط در 

مورخ  148اره شم جلسه 3 شماره مصوبه ،31/5/1389مورخ  92شماره  جلسه ،7/4/1388مورخ  65شماره  جایگزین مصوبات جلسه
 مصوبه ،29/3/1393مورخ  190شماره  جلسه 2 شماره مصوبه، 30/3/1392مورخ  166شماره  جلسه 4 شماره مصوبه، 19/6/1391

اصول و ضوابط حاکم  "با موضوع 3/5/1395مورخ  239 شماره جلسه 4 شماره و مصوبه 2/9/1393مورخ  230 شماره جلسه 3 شماره
  .شودمی "پستی غیر دولتی بر پروانه فعالیت کارورهاي
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  1 شماره پیوست
  یردولتیغ یانتخاب کارور پست دهیضوابط  مزا

 یعموم طیو شرا وستیپ نیعمومی و بر اساس ضوابط مندرج در ا فراخوانپس از  ايمرحله دو مزایده طریق از کارور انتخاب -1
    .بودتوسط سازمان خواهد  اعالمی دهیمزا
. مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت 1کنندگان در مزایده بر اساس شاخص هاي ارزیابی فنی و بازرگانی مندرج در جدول  شرکت -2

 ردیف از هریک امتیاز از) %50(پنجاه درصد حداقل کسب وباشد می)  70(حداقل امتیاز الزم براي مرحله ارزیابی فنی بازرگانی هفتاد 
 .است ضروري ها،

  پیشنهاديپیشنهاديشاخص هاي شاخص هاي 
  توضیحاتتوضیحات  امتیازامتیاز  معیارهاي ارزیابیمعیارهاي ارزیابی  ردیفردیف

1 
  وضعیت مالی و اعتباري 

  ) امتیاز 35(

 10  نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع کل دارائی ها

  

 3  سال گذشته 3نسبت  سود عملیاتی  به مجموع درآمدها در 
 3  سال گذشته 3افزایش سرمایه در 

 6  جمع کل دارائی ها نسبت دارائی هاي ثابت مشهود به
 4  سال گذشته  3جمع بیمه و مالیات پرداختی 

 3  تعداد کل کارمندان طبق آخرین لیست بیمه 
 6  میزان جذب سرمایه خارجی 

2 

وضعیت مدیریتی، فنی ، 
  اجرائی و پشتیبانی 

  )   وضع موجود(
  )امتیاز 30(

تعداد شرکت داراي سابقه فعالیت در بخش هاي حمل و نقل و جابجایی 
محموالت و یا مرتبط و همگون با فعالیتهاي پستی، بعنوان سهامدار در 

  کنسرسیوم 
10 

  

 5  تعداد کارمند ویژه توزیع محموالت و مرسوالت
 2  به خدمات) قبول(تعداد واحدهاي دسترسی

 3  توزیع محموالتتعداد خودروي سبک ویژه 
 3  تعداد خودروي سنگین براي حمل محموالت پستی
 3  مراکز تجزیه و مبادالت و آماده سازي در کشور

 4  تعداد شهر تحت پوشش خدمات

3 
 طرح تجاري

  )امتیاز 35(
 

 برنامه  راهبردي

(Strategy plan)    
10  

 

  برنامه توسعه کسب و کار در بازار خدمات پستی
(Marketing plan)   

10  

  برنامه مالی و اقتصادي
(Financial plan)  

15  

 100  جمع کل امتیازات
  

 درج مزایده اسناد در و تعیین سازمان توسط فوق جدول بازرگانی و فنی ارزیابی معیارهاي از کدام هر به مربوط هاي شاخص :تبصره
  .شد خواهد اعالم و
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 اثبات) 1( باید ها کنسرسیوم. کنند تقدیم مزایده در شرکت براي را خود پیشنهادات توانند می ها کنسرسیوم و ایرانی شرکتهاي -3
 به آنها اعالم و انتخاب صورت در که گردند متعهد) 2( و اند نموده آغاز را ایرانی شرکت یک تشکیل براي قانونی اقدامات که نمایند
 .نمود خواهند شرکت آن ثبت به اقدام کاري روز) 45( مدت ظرف برنده، عنوان

در صورتیکه اعضاي کنسرسیوم، شرکت هاي خارجی باشند میزان و نحوه سرمایه گذاري آنها بایستی به تایید سازمان سرمایه گذاري 
 .و کمک هاي فنی و اقتصادي ایران در وزارت امور اقتصادي و دارایی برسد

 صورت به سهام %)49(چهل و نه درصد حداکثر که باشد نحوي به باید کنسرسیوم یا متقاضی شرکت سهامداري ترکیب) الف(
 .باشد خارجی اشخاص به متعلق مستقیم غیر و مستقیم

 .باشد ایرانی شرکاي یا شریک عهدة بر پشتیبانی مدیریت و فنی مدیریت) ب(
به سازمان ارسال داشته اند و در صورتیکه مزایده گران، فعالین در بخش پست را که بر اساس مصوبات کمیسیون مدارك خود را ) ج(

تاییدیه دریافت کرده اند را بعنوان سهامدار خود در مزایده معرفی نمایند، امتیاز مربوط به وضعیت مدیریتی، فنی ، اجرائی و پشتیبانی 
 .امتیاز کسب خواهند نمود 10امتیاز و حداکثر  1را به ازاي هر فعال 

 و بوده بالمانع سازمان اعالم و تایید با الذکر، فوق هايشرکت فهرست از خارج پست حوزه در فعال هاي شرکت سایر حضور :تبصره
  .شد خواهد لحاظ مزایده در کننده شرکت ارزیابی در
 در سهامداري نحوه از منظور. نمایند خود سهامداري نحوه تغییر به اقدام خود پیشنهاد یا تقاضا ارایه از پس توانند نمی گران مزایده - 4

 تشکیل درآینده سازمان به کتبی و قبلی اعالم با که است کنسرسیومی اعضا بین  سهام توزیع چگونگی ها،کنسرسیوم خصوص
  .داد خواهد شرکت
 بر و سازمان سوي از مجوز کسب با پروانه، اعطاء از پس اعضاء، بین سهامداري در تغییر و سهام توزیع نحوة در تغییر هرگونه :تبصره
 .بود خواهد اجرا قابل پروانه نامۀ موافقت مفاد طبق

  .باشند غیردولتی باید آن سهامداران کلیه و متقاضی شرکت) الف(
 نسبی بستگان به ممنوعیت این حقیقی اشخاص درخصوص. و بالعکس ممنوع است پستی هايکارور سایردر  کارور سهامداري)  ب(
 .یابد می تسري نیز آنها اول درجه سببی و
 دارسهام یا و کنسرسیوم عضو یا گر مزایده بعنوان، غیرمستقیم یا مستقیم صورت به توانند نمی ذیل، حقوقی و حقیقی اشخاص) ج( 

  :شوند حاضر مزایده در وي
 سهم ایران اسالمی جمهوري فعلی پستی پروانه دارندگان در غیرمستقیم یا مستقیم صورت به که پستی خدمات کنندگان ارایه)  1(

  . دارند
  . هستند ایران اسالمی جمهوري در فعلی پستی پروانه دارندگان سهام) %5( درصد پنج حداقل داراي که اشخاصی) 2(
  ایران؛ اسالمی جمهوري در فعلی پستی فعالیت پروانه دارندگان)  3(
  .دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی ) 4(

مذکور سهام دار هر یک از برندگان مزایده باشند، پروانه مربوط به آن دفتر لغو و دفتر بعنوان صورتیکه هر یک از دفاتر در :تبصره
  .یکی از واحدهاي عرضه کننده خدمات برنده مزایده محسوب می شود و در چارچوب پروانه صادره براي کارور می تواند فعالیت نماید

  .باشد دیگري متقاضی سهامدار مستقیم غیر یا مستقیم بصورت تواند نمی گر مزایده) د( 
 و خدمات یا و داشته مشارکت مزایده در گر مزایده  یک سهامدار عنوان به توانند می فقط خارجی، پستی خدمات کنندگان ارایه -7

 .کنند ارایه فنی حمایت
میزان درآمد پیش بینی شده به  با درج  2مطابق جدول  مالی خود را بر اساس طرح تجاري تهیه شده پیشنهاد باید گران مزایده -8

بود   قراردادي خواهد سال هر در پرداخت قابل و %) 3( درصد سه حداقل که دولت را تفکیک هر سال و میزان مبلغ پیشنهادي سهم
  .آن را تضمین نمایند %)80(هشتاد درصد را اعالم و پرداخت
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ده سال اول، ضمانتنامه معتبر و مطابق شرایطی که سازمان اعالم معادل مبلغ تضمین ش دبرندگان مزایده قبل از صدور پروانه، بای 
  .می کند، تهیه و ارائه نماید

  :شودرعایت  موارد زیر باید 2در تنظیم جدول  -9
  براي سالهاي اول تا پنجم به ویژه رشد متوازن هر سالدر رشد پیش بینی درآمد -الف 
درصورتیکه درآمد محقق شده ساالنه کاروران بخش غیردولتی، بیش از میزان پیش بینی شده در برنامه مالی و اقتصادي ارائه -ب

  .مبلغ افزایش درآمد نسبت به پیش بینی، به مبلغ تسهیم درآمد دولت افزوده می شود)%3(سه درصدشده باشد، 
  .کاهشی باشد ي اول تا پنجم نبایدشده در سالها نسبت سهم دولت به درآمد پیش بینی-پ
  .کنند ارایه 2 شماره جدول اساس بر را خود مالی پیشنهاد باید گران مزایده 

  )اعداد به میلیون ریال(مبالغ پیشنهادي درآمد ، سهم دولت از درآمد و تضمین شده : 2شماره  جدول

 قراردادي سال
 درآمد شده بینی پیش مبلغ

* 

سهم دولت از  بینی پیش مبلغ
 درآمد 

** 

 سهم دولت از  شده تضمین مبلغ
 درآمد

*** 

1  2  3  4  
    اول

    دوم

    سوم

    چهارم

    پنجم

   کل جمع
  سال 5 براي

   

  .درآمد پیش بینی شده مطابق طرح تجاري براي هر سال درج می شود 2ستون * 
   پیشنهادي مزایده گر دولتبعنوان سهم  ،)2ستون (شده بینی پیش درآمد  3ستون *

   )%  80(هشتاد درصد ، ضربدر)3مبلغ ستون (سهم دولت پیشنهادي مزایده گر تضمین شده مبلغ 4ستون **
  .کلیه مبالغ پیشنهادي به عدد و به میلیون ریال درج شود-
  

  . سال ، مالك تعیین برندگان مزایده خواهد بود 5مبالغ پیشنهادي مزایده گران براي جمع کل  -10

  : توضیحات مهم
) 2جدول  3ستون ( پس از تعیین برندگان مزایده، به منظور رعایت اصل مساوات در رفتار با کارورها، مبالغ پیشنهادي برنده دوم  -1

مالك محاسبه و دریافت سهم دولت از درآمد کارورها خواهد بود، مشروط بر اینکه اختالف مبالغ پیشنهادي برنده اول و دوم کمتر از 
  .باشد%) 10(ده درصد

باشد، مالك تعیین سهم دولت از درآمد  %)10(ده درصد در صورتیکه اختالف مبلغ پیشنهادي برنده اول با برنده دوم بیش از-2
درصورتیکه برنده دوم و برنده ذخیره مزایده از انعقاد . کمتر از مبالغ پیشنهادي برنده اول خواهد بود%)10(ده درصدبرندگان مزایده 

  .ند، مبالغ پیشنهادي برنده اول بعنوان سهم دولت منظور خواهد شدقرارداد استنکاف نمای



  
 کارورهاي فعالیت پروانه بر حاکم اصول
  دولتی غیر پستی) اپراتورهاي(

  

  
  11از  10کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 17/12/1395مورخ  254 شماره جلسه 12شماره  مصوبه

جدول فوق مربوط به هر یک از کارورها محقق نشود، میزان مبلغ  2در صورتیکه درآمد پیش بینی شده و درج شده در ستون  -3
کارور خواهد بود و در صورت پیشنهادي هر ) 2جدول  4ستون(وصولی از کارورها بعنوان سهم دولت، به میزان مبلغ تضمین شده 

  .مالك دریافت سهم  از کارورها خواهد بود 2تحقق درآمدها، میزان درآمد و سهم اعالم شده برنده دوم با شرط درج شده در ردیف 
ب و کار در پایان سال چهارم فعالیت خود برنامه راهبردي، برنامه توسعه کس بایدکاروران ) سال 10(با توجه به مدت اعتبار پروانه -4

  .خدمات پستی و برنامه مالی و اقتصادي پنج سال دوم فعالیت خود را به سازمان ارائه نمایند
  .متعلق به برنده اول مزایده می باشد "اولین کارور خصوصی پست در کشور "امتیاز استفاده از عبارت -5

. بعنوان برنده گان اصلی و ذخیره تعیین خواهند شدبه ترتیب نزولی مرتب و سه پیشنهاد اول  10مبالغ پیشنهادي موضوع بند  -11
  .شد خواهد برنده ذخیره انتخاب اول و دوم مزایده و سومین پیشنهاد به عنوان برنده گان عنوان به اولین و دومین مبالغ پیشنهادي

  . شد خواهد آزاد گرانمزایده سایر ضمانتنامه دوم و برنده ذخیره و اول برنده گان انتخاب از بعد :تبصره
 ســازمان ،3 بنــد در منــدرج طیشــرا خصــوص در اقــدام عــدم ایــ و قــرارداد عقــد از دهیــمزا ه گــانبرنــد اســتنکاف صــورت در -12

  .آورد خواهد عمل به دعوت پروانه اعطاء يبرا ره،یذخ برنده از ،يو دهیمزا در شرکت ضمانتنامه وجه مطالبه ضمن
 ضــمن ســازمان ،3 بنــد در منــدرج طیشــرا خصــوص در اقــدام عــدم ایــ و قــرارداد عقــد از رهیــذخ برنــده اســتنکاف صــورت در -13

  .کرد خواهد اقدام ونیسیکم میتصم اساس بر ، يو دهیمزا در شرکت ضمانتنامه وجه مطالبه
ــره ــا شــرط پرداخــت در :تبص ــره ب ــدگان دوم و ذخی ــد   %)10(ده درصــد صــورتیکه برن ــده اول، از عق ــغ پیشــنهادي برن ــر از مبل کمت

 .قرارداد استنکاف نمایند ضمانتنامه هاي شرکت در مزایده آنها از سوي سازمان مطالبه نخواهد شد
  .شود یم نییتع الیر) 20،000،000،000( اردیلیم ستیب دهیمزا در شرکت ضمانتنامه مبلغ  -14
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   2 شماره پیوست
  )تعهدات نقض جریمه(

 روش تخلف عنوان

 انجام به اقدام خصوص در تخلف- 1
 یرقابت ضد يها هیرو

اقدام   یحاتفرصت دارد تا نسبت به ارائه توضاز تاریخ وصول ابالغیه اخطار سازمان روز کاري  5حداکثر کارور 
 جبران براي که تدابیري بر عالوه تواندمی سازمانمورد قبول سازمان قرار نگرفت،  یحاتتوض یکهنموده و در صورت
 و جریمه که کند ملزم راکارور  دهدمی اجازه مقررات و قوانین که حدي تا گردیده، مقرر 30 ماده در  نقض تعهدات

 .کند پرداخت را مقطوعی خسارات جبران

  توسعه و اجرا تعهدات نقض - 2
 

 توسعه و اجرا تعهدات نقض رفع به نسبت تا دارد فرصتاز تاریخ وصول ابالغیه اخطار سازمان  ماه 6 حداکثرکارور 
 عدم نسبت به مورد هر در باشد، نکرده اقدام تخلف رفع به نسبت شده تعیین مهلت درکارور  چنانچه. کند اقدام
 .شد خواهد جریمه) 000/000/000/5(ریال  میلیارد پنج حداکثر  تعهد، ایفاي

 موضوع با مرتبط مفاد از تخطی -3
  "نظارت"

 

 و نموده اقدام  توضیحات ارائه به نسبت تا دارد فرصت اخطار ابالغیه وصول تاریخ از کاري روز 10 حداکثرکارور 
 مشمول نشد اصالح کاري روز 5 مدت ظرف موضوع و نگرفت قرار سازمان قبول مورد توضیحات صورتیکه در

  .شد خواهد جریمه اعمال

  خدمات ارایه  تعرفه تعهدات نقض- 4

 

 اقدام  توضیحات ارائه به نسبت تا دارد فرصتاخطار  ابالغیه وصول تاریخ از پس کاري روز 10 حداکثرکارور 
 مشتریان، به اضافی مبالغ استرداد بر عالوهکارور  نگرفت، قرار سازمان قبول مورد توضیحات صورتیکه در و نموده
 .شد خواهد جریمه اعمال مشمول کاري روز 5 ظرف تعرفه اصالح عدم صورت در

 خدمات کیفیت تعهدات نقض- 5

کارور . شودمی اعالمکارور  به نتیجه و انجام ارزیابی سازمان توسطخدمات  یفیتک هاي شاخص یکبار ماه شش هر
 ینصورتا یردر غ. اند اقدام کند یدهه حد نصاب نرسبکه  هاییشاخص ارتقاء به نسبت بعدي ارزیابی تا دارد فرصت

  : خواهد شد یربه شرح ز یمهمشمول جر
  ریال به ازاي هرمورد میلیارد 2.5 حداکثر :تجاري طرح در شده تعیین استان مرکز ده -
  ریال به ازاي هر مورد میلیارد 1.5حداکثر : استان مراکز سایر -
  ریال به ازاي هر مورد میلیارد 1حداکثر : جمعیت نفر هزار 250 از بیش شهرهاي -
 ریال به ازاي هر مورد میلیون 750حداکثر : جمعیت نفر هزار 250 تا هزار 30 از بیش شهرهاي -
به ازاي هر مورد   ریال میلیون 500 حداکثر :تجاري طرح در شده تعیین نفرجمعیت هزار 30 از کمتر شهرهاي -

 )باشد شده بینیپیش يدر صورتیکه در طرح تجار(
 به شهر هر در شده تعریف هايتعداد شاخص%)60(شصت درصد حداقل يصورت دستیابی به مطلوبیت برا در

مربوط به  یمهجر ینصورتا یرتعلق خواهد گرفت در غ یمهاند جر یدهکه به حدنصاب الزم نرس هاییشاخص نسبت
 . کل شاخص ها اعمال خواهد شد یتعدم رعا

  مصوبات و مقررات نقض- 6
  کمیسیون

 

 اقـدام   توضـیحات  ارائـه  بـه  نسبت تا دارد فرصتاخطار  ابالغیه وصول تاریخ از پس کاري روز 10 حداکثرکارور 
 نشـد  اصـالح  کـاري  روز 5 مدت ظرف موضوع و نگرفت قرار سازمان قبول مورد توضیحات صورتیکه در و نموده

 .شد خواهد جریمه اعمال مشمول

 تعهدات سایر نقض-7

 اقـدام   توضـیحات  ارائـه  بـه  نسبت تا دارد فرصتاخطار  ابالغیه وصول تاریخ از پس کاري روز 10 حداکثرکارور 
 نشـد  اصـالح  کـاري  روز 5 مدت ظرف موضوع و نگرفت قرار سازمان قبول مورد توضیحات صورتیکه در و نموده

 .شد خواهد جریمه اعمال مشمول
  . کماکان استفاده خواهد کرد یزن 30و  29 ماده هايظرفیت از سازمان جدول این در مندرج هايجریمه بر عالوه-
 

  
 

 


