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اصول حاكم بر پروانه ايجاد و بهـره بـرداري از    " 25/2/1390مورخ  111كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 

  . را به شرح زير تصويب كرد "شبكه هاي راديو ترانك عمومي 

  اصول حاكم بر پروانه

  هاي راديو ترانك عموميايجاد و بهره برداري ازشبكه

  مقدمه

اي بوده و بـراي ارائـه   برداري از طيف امواج راديويي حرفهارتباطات راديويي در گروه بزرگي از متقاضيان بهرهنوع استفاده از   

حتـي بـه مـدت چنـد ثانيـه بـا        –امكان ارتباط راديويي سهل الوصول، سريع و گروهي در هنگام نياز . باشدخدمات شغلي ضروري مي

هـاي  محاسن امكان ارتباطـات راديـويي اشـخاص داراي شـغل    . نكار ناپذير استكيفيت نامطلوب در اغلب مشاغل فوق يك ضرورت ا

اي عالوه بر نشاني يا امداد جادهبراي مثال در يك عمليات امداد آتش. متفاوت در ارائه خدمات مشترك در يك صحنه انكار ناپذير است

اي، امـداد  اي، آب منطقـه احمر، شـهرداري، بـرق منطقـه   الل همانند (هاي ديگر آتش نشانان، پليس و اورژانش در صورت نياز دستگاه

بـه مـوازات   . باشـند نيز در صحنه حضور خواهند داشت كه نيازمند ارتباط متقابل مـي ...) هوايي، سازمان صدا و سيما، نيروهاي مسلح و 

اخير با حجـم بسـيار زيـاد تقاضـا      هاياي به جامعه، سازمان در سالهاي حرفهتوسعه همه جانبه كشور و ارتقاي خدمات متنوع دستگاه

مواجه شده اسـت و بـه    UHFو VHFهاي راديويي اختصاصي خدمت متحرك زميني به ويژه در باندهاي فركانسي براي برپايي شبكه

هـاي  دليل اشباع شدن فضاي فركانسي كشور به ويژه در شهرهاي بزرگ و مناطق صنعتي امكان صدور مجـوز بـراي تاسـيس شـبكه    

 از طرفي تعـداد بسـيار زيـاد   . هاي موجود تقريباً غير ممكن شده استهاي بيشتر به شبكهصاصي بيشتر يا واگذاري فركانسراديويي اخت

بـرداري  پروانه هاي راديويي اختصاصي صادر شده در اين خصوص، تامين فضاي فركانسي عاري از تداخل راديويي و نظـارت بـر بهـره   

  .ر مشكل كرده استهاي راديويي را بسيادارندگان پروانه

ماننـد عمليـات   (اي تنها براي مدت چند ماه محدود نيازمند برخورداري از ارتباطات راديويي هستندبسياري از متقاضيان حرفه  

هاي راديويي اختصاصي به دليل وجود مراحـل ضـروري   در صورتيكه فرآيند صدور پروانه) هاي كوتاه مدتساختماني و عمراني و پروژه

همين امر باعث شده است كه اينگونه متقاضيان از تجهيـزات راديـويي غيرمجـاز و    . انجامدنبر بوده و چندين ماه به طول مياداري، زما

چنين رويكردي در بخش نه تنها موجب وقوع تداخالت راديويي گسترده نموده است بلكه موجبـات  . بدون پروانه راديويي استفاده كنند

  . نيز فراهم كرده است نگراني  برخيي مراجع امنيتي را

هـايي را كـه بتواننـد ايـن     الجرم سازمان با هدف بهينه سازي استفاده از طيف و تنظيم فضاي فركانسي كشور، ايجاد شـبكه   

ي كارآمـد بـه صـورت سـريع ارايـه كننـد بسـيار        اي از طريق يك شبكه راديويي يكپارچهخدمات ارتباط راديويي را به متقاضيان حرفه

  شود كه تنها راه حل منطقي و قابل استفاده براي ايجاد اين هاي فني به عمل آمده مشخص ميبا بررسي. داده است ضروري تشخيص
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با فعاليـت ايـن اپراتورهـا و    .  ها، استفاده از فناوري راديو ترانك و ايجاد اپراتورهاي ارايه كننده خدمات راديو ترانك عمومي استشبكه

  : عمومي مزاياي زير حاصل خواهد شدارايه خدمات راديو ترانك 

   UHFو VHFاستفاده بهينه از طيف امواج راديويي، به ويژه باندهاي فركانسي  •

  .شونداي كه به دليل كمبود فضاي فركانسي با عدم موافقت روبرو ميتامين نيازهاي روزافزون متقاضيان حرفه •

  امواج راديويي طيفبرداران از بهرهها و بر شبكهتر نظارت بهتر و دقيق  •

  هاي با كنترل و مديريت متمركز و يكپارچهايجاد شبكه •

  تامين اهداف امنيتي در كنترل و مديريت كاربران طيف امواج راديويي •

 استفاده از توانمندي هاي فني و سرمايه اي بخش غير دولتي و ايجاد اشتغال •

 اج راديويي و چابك سازي فعاليت هاي سازمان كاهش تقاضاها و مراجعات به سازمان براي استفاده از طيف امو •

 برداران و كشورجويي اقتصادي براي بهرهصرفه •

هاي راديويي اختصاصـي  اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه  ماهيت خدمات ارتباطي مورد استفاده از طريق شبكهنكته  

هـاي  باشد و از طرف ديگـر ايجـاد شـبكه   ها مورد نياز نميهمتحرك زميني به صورت محلي است و عمالً ارتباط سراسري در اين شبك

هاي راديو ترانك عمومي لذا ايجاد شبكه. راديو ترانك به صورت سراسري بسيار گران قيمت و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست

  .رسداستاني راه حل مناسب و منطقي به نظر مي

 71و  70ه سازمان، كليات پروانه ارايه راديو ترانـك عمـومي مصـوب جلسـات     اساسنام 6ماده  1بر اين اساس و با توجه بند   

هاي راديـو ترانـك   كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورد بازنگري قرار گرفت و  اصول حاكم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه

و جايگزين مصوب جلسـات  به شرح زير تصويب  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بررسي و 25/2/1390مورخ  111عمومي در جلسه 

  .شد 3/8/1388و  19/7/1388مورخ  71و 70

 موضوع پروانه -1
هاي ارايه كننده اين خـدمات از  روش انتخاب شركت. هاي راديو ترانك عمومي استموضوع پروانه، ايجاد و بهره برداري از شبكه

 .باشدضوابط مندرج در پيوست شماره يك مي اي پس از فراخوان عمومي و بر اساسطريق مزايده دو مرحله

 قلمرو فعاليت -2

 .هاي انتخاب شده براي هر منطقه در جدول پيوست شماره دو ارايه شده استاستان. اي استقلمرو فعاليت منطقه

در . مانـد محدوده هر منطقه وضعيت موجود آن در زمان صدور پروانه است و در مدت اعتبار پروانه ثابت بـاقي خواهـد    :1تبصره 

-هاي هر منطقه، تصميم گيري در مورد قلمروهاي جديد فعاليت بر عهده كميسيون ميهاي استانصورت تغيير محدوده

  .باشد

  .تواند براي بيش از يك منطقه پيشنهاد ارايه دهدمزايده گر مي :2تبصره 

 مدت اعتبار پروانه -3
  .هاي پنج ساله قابل تمديد استبود و براي دوره مدت اعتبار پروانه از زمان صدور به مدت پانزده سال خواهد
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شود قابل تمديـد  هاي بعدي با شرايط جديدي كه توسط كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب ميپروانه براي دوره  :تبصره

  . خواهد بود

 دوره حفاظت -4
طقه و تا سه سال پروانـه ديگـري   به منظور حفظ بازار و امنيت سرمايه گذاري در اين مرحله فقط يك پروانه براي هر من -4-1

 .صادر نخواهد شد

 .حداكثر تا دو پروانه ديگر براي هر منطقه صادر خواهد شد) بعد از صدور اولين پروانه(پس از سه سال تا سال دهم  -4-2

هاي جديد با رعايت سقف تعيين شده، با توجه به شرايط بازار و تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطـات  صدور پروانه -4-3

 .خواهد بود

 3-4و  2-4، 1-4پيوست شماره يك اين كليات، در صورت انجام مزايده استاني بندهاي  1تحت شرط ذكر شده در بند    :تبصره

  .فوق در سطح استان اعمال خواهد شد

 تعهدات توسعه و اجرا  -5
هـاي  افيايي مراكز اسـتان محدوده جغر% 80ماه پس از تاريخ صدور پروانه، حداقل  24دارنده پروانه موظف است حداكثر  -5-1

 .قلمرو فعاليت را تحت پوشش خدمت رساني شبكه موضوع پروانه قرار داده و آماده ارايه خدمات به مشتريان باشند 

مـورد نظـر ارايـه    ) هـاي (مزايده گران بايد در طرح تجاري، برنامه زماني پوششي خود را كه اجرا خواهند كرد در اسـتان   -5-2

 .كنند

  صدور پروانه و حق استفاده از فركانسمبالغ حق امتياز  -6

حق امتياز پايه خـدمت رسـاني بـه    . مبلغ پايه حق امتياز استاني صدور اين پروانه به شرح جدول پيوست شماره سه است -6-1

 :تعداد مختلفي از مناطق پيوست شماره دو به شرح جدول زير است
 

  تعداد مناطق پيشنهادي

  براي خدمت رساني 

  امتياز پايه نسبت بهميزان تخفيف حق 

  هاي آن مناطقمجموع حق امتياز استان 

  ده درصد  يك منطقه

  پانزده درصد  سه منطقه

  بيست درصد  پنج منطقه

  سي درصد  )كشوري(هشت منطقه 

 
مبلغ حق امتياز پيشنهادي خود را در مرحله صدور پروانه پرداخـت و بقيـه آن را در شـش    % 40برنده مزايده موظف است -6-2

 . قسط مساوي ساالنه از پايان سال اول به بعد بپردازد

 2156 ت/59193در چارچوب مصـوبه شـماره   ) پهناي باند تخصيص داده شده(هاي مربوط به استفاده از فركانس هزينه -6-3

هاي زماني اعالمي توسـط سـازمان   هيات محترم وزيران و يا تغييرات بعدي آن تعيين و در دوره 21/12/1379ـ مورخ ه

 .تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دريافت خواهد شد

هاي راديويي در شبكه موضوع پروانـه، دارنـده پروانـه موظـف بـه دريافـت مجوزهـاي        در صورت نياز به برقراري لينك -6-4

 .هاي استفاده از فركانس آن خواهد بوديي جداگانه و پرداخت هزينهراديو
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 تعرفه -7
روز قبل از آغاز ارائه خدمات توسط دارنده پروانه و بر اساس طرح تجـاري ارايـه شـده و     120تعرفه خدمات بايد حداقل  -7-1

تنظيـم مقررات ارتباطـات   كميسيون. هزينه هاي تمام شده، پيشنهاد و به تاييد كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات برسد

 .روز پس از وصول تعرفه پيشنهادي تعرفه نهايي را به دارنده پروانه ابالغ خواهد نمود 90نيز حداكثر 

 .هاي قرار گرفته در قلمرو پروانه اعطايي خود خواهد بوددارنده پروانه ملزم به اعمال تعرفه يكسان در تمام استان -7-2

 خسارت و جريمه نقض تعهدات  -8

درصورت عدم انجام و يا عدم توجه به تعهدات مندرج در پروانه مبالغي تحت عنوان خسـارت و جريمـه كـه متعاقبـا بـه تصـويب       

  .كميسيون خواهد رسيد از دارنده پروانه اخذ خواهد شد

  اتصال متقابل  -9

قيم ملزم به ايجاد اتصال متقابل با هاي مخابراتي و ارتباطي با اعالم دارنده پروانه، به صورت مستقيم و يا غيرمستكليه شبكه  

در صورت عدم توافق جـدول  . هاي مربوط بر اساس توافق طرفين تعيين خواهد شدو هزينه) و  برعكس(شبكه دارنده پروانه بوده 

 : زير مالك عمل خواهد بود

  

  سهم مقصد  سهم مبدا

80%  20%  

 صورت حساب مشتركين -10

  .از ابتداي ارائه خدمات است) CCBS1(صورت حساب مشتركين دارنده پروانه ملزم به ايجاد سامانه 

  شرايط حقوقي -11

 .متقاضي بايد شخص حقوقي غير دولتي ثبت شده در ايران باشد -11-1

موضوع فعاليت شخص حقوقي غيردولتي متقاضي دريافت پروانه، برابر اساس نامه بايد مرتبط با ارايه خدمات ارتباطي و   -11-2

 .فناوري اطالعات باشد

صالحيت شركت متقاضي، مديرعامل و كليه اعضاي هيئت مديره و مسئول فني شبكه از طرف مراجع ذي صـالح  تاييد  -11-3

 .الزامي است و پس از تاييد صالحيت، پروانه به برنده مزايده اعطا خواهد شد

  ضمانت نامه  -12

م پيوست آن كه جزء الينفـك  مزايده گر موظف است پس از انتخاب، به منظور حسن انجام تعهدات مندرج در پروانه و ضماي  

نامه بانكي معادل ده درصد قيمت پيشنهادي در مزايده، به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات و باشد، يك فقره ضمانتپروانه مي

نامه بانكي معادل مبلغ باقي مانده حق امتياز پيشنهادي در مزايده، بابت تضمين پرداخت، قابـل تمديـد   همچنين يك فقره ضمانت

  .دفعات و بدون قيد و شرط به سازمان تسليم كندبه 

  .تضمين پرداخت حق امتياز، پس از پرداخت هر قسط بنا به درخواست دارنده پروانه قابل كاهش است: 1تبصره 

                                                           
١ : Customer Care and Billing System  
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در صورت مطالبه و پرداخت از محل ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، دارنده پروانه موظف اسـت ظـرف مـدت يـك      :2تبصره 

  .خ اعالم سازمان نسبت به ترميم ضمانت نامه به ميزان اعالمي اقدام كندهفته از تاري

 شبكه انتقال -13
هـاي غيـر   جا به جايي ترافيك در شبكه زيرساخت، صرفاً از طريق شبكه شركت ارتباطات زيرساخت مجاز بـوده و در شـبكه    

  .پروانه مجاز است هاي انتقال ساير دارندگانزيرساخت، ايجاد شبكه انتقال و يا استفاده از شبكه

 باند فركانس -14

تا  300به جز تكه باند  UHFباند فركانسي و پهناي باند فركانسي قابل تخصيص براي ارايه جهت اليه دسترسي، باند  -14-1

 . باشد كه توسط سازمان در اسناد مزايده اعالم خواهد شدمگاهرتز مي 400

 .از شبكه راديو ترانك عمومي الزامي است هاي ديجيتال براي ايجاد و بهره بردارياستفاده از فناوري -14-2

 شماره گذاري -15
دارنده پروانـه موظـف اسـت بـر     . هاي شماره گذاري واگذار خواهد شدبه دارنده پروانه بنا به درخواست و بر حسب نياز بلوك  

  .هاي شماره گذاري اقدام كندهاي واگذاري بلوكاساس اعالم سازمان نسبت به پرداخت هزينه

 الزاميخدمات  -16

  :باشد ها توسط شبكه ترانك خود اقدام كند به شرح زير ميخدمات الزامي كه دارنده پروانه بايد به ارايه آن

  سيمسيم با بيمكالمه بي -16-1

 هاي تلفني سيم با ساير شبكهمكالمه بي  -16-2

  مكالمات گروهي  -16-3

  مكالمات اضطراري -16-4

  سيم با اپراتورمكالمه بي -16-5

 5.6kbsارسال و دريافت داده در شبكه با سرعت حداقل  -16-6

 )2SDS(خدمت داده كوتاه  -16-7

 )3VPN(هاي مجازي خصوصي قابليت ايجاد شبكه -16-8

 ارايه خدمات اضطراري -17
دارنده پروانه موظف است كه  به مراكز امدادي، انتظامي، اورژانس، امنيتـي و ماننـد آن، در مواقـع بـروز قـوه قـاهره بـا         -17-1

  .صالح تحت هر شرايطي خدمات مورد نياز را ارايه كندراجع ذيتشخيص و اعالم م

دارنده پروانه موظف است خدمات راديويي مورد نياز را در مناطقي كه سازمان ضروري تشخيص داده و اعالم مـي كنـد،    -17-2

 .تامين كند

در صورتي كه ناحيه مورد نظر خارج از تعهدات دارنده پروانه بر اساس پروانه صادره باشد سازمان براي ايجاد شبكه مورد   :تبصره

  . نياز مساعدت خواهد كرد

                                                           
٢ : Short Data Service 
٣ : Virtual Private Network 
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  دفاع ملي و امنيت عمومي -18

قـانوني   هاي قضايي، وزارت اطالعـات و سـاير مراجـع   رعايت مقتضيات دفاع ملي و امنيت عمومي و اعمال اختيارات دستگاه  

در اين رابطه كليـه مـوارد مورد نياز مراجع . الزامي بوده و بايد كليه تدابير الزم اتخاذ و تسهيالت الزم براي اين منظور ايجاد شود

  .شود، بدون هرگونه ادعايي توسط دارنده پروانه الزم االجرا استمذكور كه به دارنده پروانه ابالغ مي

 فعاليت هاي ممنوع -19

پروانه و سهامداران حق ندارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در زمان دريافت پروانه و در طـول مـدت اعتبـار پروانـه     دارنده   

  . هاي ارايه كننده خدمات موضوع پروانه باشندمالك تمام يا بخشي از سرمايه و يا سهام مديريتي ساير شركت

 نظارت -20

ها، آيين قوانين و مقررات ملي و بين المللي، استانداردها، دستورالعملسازمان بر نحوه رعايت مفاد پروانه و اجراي صحيح  -20-1

 هاي مربوط به ايجاد و بهره برداري از شبكه موضوع پروانه، ارايه خدمات موضوع پروانه و ها و بخشنامهها، ابالغيهنامه

و يا حضور فيزيكي اشخاص مجاز از سوي  (online)رعايت كليه پارامترهاي فني شبكه، به صورت دسترسي برخط 

 . سازمان، نظارت مستمر خواهد داشت

اشخاص مجاز از سوي سازمان حق خواهند داشت كه به منظور نظارت و اعمال مقررات، در مواقع لزوم به اسناد،  -20-2

شده يا اسناد مكاتبات، محل ها، ساختمان ها و مكان هايي كه تجهيزات متشكله شبكه موضوع پروانه در آن ها نصب 

 مربوط به 

شبكه يا خدمات موضوع پروانه نگهداري مي شود، دسترسي داشته و حق نسخه برداري از اسناد و مدارك را خواهند  -20-3

 .داشت

 پدافند غيرعامل -21

صالح درخصوص پدافند غيرعامل ضروري بوده و بايدكليه تـدابير الزم اتخـاذ و   رعايت مقتضيات اعالمي از سوي مراجع ذي  

  .ت الزم جهت اين منظور ايجاد شود تسهيال

  مالحظات فرهنگي -22

  .هاي مرتبط در ارايه خدمات مختلف برابر پيوست فرهنگي الزامي استنامهرعايت مقررات و ضوابط فرهنگي و آيين

  الزامات  -23

ايجـاد  رعايت قانون استفاده از حداكثر توان فني، مهندسي، توليـدي، صـنعتي و اجرايـي كشـور در اجـراي پـروژه هـا و         -23-1

 مجلس شوراي اسالمي 1375اسفند  12تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب 

  (Non Ionization Radiation Exposure Limits) رعايت استاندارد ملي پرتوهاي غير يون ساز حـدود پرتـوگيري   -23-2

 سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي 8567كد مصوب  

ضوابط  "شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور موضوع  25/9/87 مورخ 55019/310/300رعايت مفاد مصوبه شماره  -23-3

 هاي مربوطهنامهو آيين "و مقررات ارتقاي كيفي سيما و منظر شهري

هـاي  و دسـتورالعمل ) فني، بهداشتي و زيسـت محيطـي  (ها و استانداردهاي ملي رعايت كليه قوانين، مقررات ، آيين نامه -23-4

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات سازمان حفاظت از محيط زيست، وزارت 
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 تعليق فعاليت -24
چنان كه دارنده پروانه هريك از تعهدات مندرج در پروانه را ايفا نكند، سازمان ضمن برداشت وجه خسارت يا جريمه از محـل    

در صورت انقضا مهلت ، چنان كه دارنـده  . كندعطا ميضمانتنامه حسن انجام تعهدات، مهلتي را در راستاي رفع تخلف، به دارنده ا

دارنده پروانـه در مـدت تعليـق    . پروانه در راستاي رفع تخلف اقدام نكند، پروانه فعاليت مربوطه به مدت شش ماه تعليق خواهد شد

به مشتركين جديد ممنـوع  باشد و هرگونه ايجاد تعهد و ارايه خدمات پروانه، صرفا موظف به ارايه خدمات به مشتركين موجود مي

  .است

  لغو پروانه -25

 :كنددر موارد ذيل سازمان بدون هشدار يا اخطار قبلي مدت اعتبار پروانه را به مدت دو سال كاهش داده يا آن را لغو مي  -25-1

چنانچه دارنده پروانه در مدت تعليق فعاليت، مفاد پروانه و ضمائم آن را نقض و يا تخلف قبلي را استمرار  -25-1-1

 .دهد

  درخصوص عدم تامين مفاد دفاع ملي و امنيت عمومي ) دفاع و امنيت ملي( 18عدم رعايت مفاد ماده  -25-1-2

 19تغيير وضعيت سهام داري دارنده پروانه، مطابق ماده   -25-1-3

 5قصور در انجام تعهدات اجرا و توسعه مندرج در ماده  -25-1-4

 8در صورت عدم اقدام به جبران خسارت و پرداخت جريمه موضوع ماده  -25-1-5

رت لغو پروانه صادر شده به هر علت، تا مدت پنج سال هرگونه درخواست جديد شخص حقوقي لغو پروانـه شـده،   در صو -25-2

 .به منظور اخذ مجوز يا فعاليت در حوزه خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات پذيرفته نخواهد شد

پروانه نباشد و يا شرايط تمديد پروانه وجـود  در صورت لغو پروانه و يا پايان اعتبار پروانه كه دارنده پروانه مايل به تمديد  -25-3

نداشته باشد و يا انحالل شركت، دارنده پروانه بايد با هماهنگي سـازمان اقـدامات الزم را جهـت تضـمين تـداوم ارايـه       

در اين حالت دارنـده پروانـه موظـف اسـت     . خدمات موضوع پروانه به مشتركين حداكثر به مدت شش ماه به عمل آورد

يه امكانات و ظرفيت ايجاد شده را به قيمت كارشناسي فقط به شخص حقوقي كه توسط كميسيون مشخص شبكه با كل

 .خواهد شد واگذار كند

درصورتي كه دارنده پروانه به هر علتي قادر به ادامه ارايه خدمات پس از لغو پروانه و يا پس از پايان اعتبار پروانه نباشد،   :تبصره

هـاي  ك پيمانكار براي نگهداري از شبكه و ادامه ارايه خدمات تـا شـش مـاه نمـوده و هزينـه     سازمان اقدام به انتخاب ي

  .مرتبط از محل تضامين پرداخت خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  پيوست شماره يك

  روش انتخاب شخص حقوقي مزايده گر
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دو از طريـق مزايـده   روش انتخاب اشخاص حقوقي ارايه كننده اين خدمات در مناطق فهرست شده در جدول پيوست شماره  -1

هـا دريافـت   صدور پروانه براي مناطقي كه در اين مزايده پيشنهادي بـراي آن . باشداي پس از فراخوان عمومي ميدو مرحله

 .نشود، در مزايده جديد پس فراخوان عمومي مجدد به صورت استاني خواهد بود

مـورد ارزيـابي قـرار خواهنـد      1بازرگاني منـدرج در جـدول   هاي ارزيابي فني و شركت كنندگان در مزايده بر اساس شاخص -2

هاي ستون اول گر بايد در هر كدام از رديفباشد و مزايدهمي 70حداقل امتياز الزم براي مرحله ارزيابي فني بازرگاني . گرفت

 .چهل درصد امتياز رديف را بدست آورد 1سمت راست جدول 

قبل از فـروش اسـناد مزايـده توسـط كميتـه فنـي        1ز معيارهاي ارزيابي جدول هر كدام ا) يا كف(نحوه امتياز دهي و سقف  -3

 .بازرگاني تعيين و اعالم خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  برداري از شبكه راديو ترانك عمومي هاي ارزيابي فني و بازرگاني مزايده ايجاد و بهرهشاخص:  1جدول 

  توضيحات  امتياز  معيارهاي ارزيابي   رديف
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  پيوست شماره دو

  

  منطقه جغرافيايي هاي واقع شده در هرفهرست استان

 

  

1  

  

  قدرت مالي و اعتباري

  

  )امتياز 25(

  3 سرمايه ثبتي شركت

-  
  9  هاي مالي شركت و يا سهامداران حقوقي كنسرسيوم صورت

  7  هاي شركتدارايي

  6  ميزان سرمايه گذاري خارجي يا تعاوني

  

2  

  

توان مديريتي، فني، 

  اجرايي و پشتيباني

  

  )امتياز 25(

هاي ارتباطي و فناوري برداري از شبكهبهرهسوابق در زمينه ايجاد و 

  اطالعات

6  

-  

هاي سلوالر ارائه كننده خدمات ارتباطي و سوابق اپراتوري شبكه

  فناوري اطالعات

5  

  5  سوابق اجرايي و تخصصي ديگر

  6  نحوه نظارت و امكان كنترل كيفيت شبكه

  3  ارائه شدهدر طرح ) customer care(كيفيت خدمات مشتركين 

  

3  

  

  طرح تجاري 

  و پيشنهاد فني

  

  )امتياز 35(

  5  )برنامه ريزي شده(تعداد مشتركين پيشنهادي 

-  

  6  ....)پوشش مناسب، استفاده بهينه از فضاي فركانسي و (طرح فني 

  5  )عالوه بر خدمات تعيين شده در كليات پروانه(خدمات پيشنهادي 

هاي سطح ريزي جهت اجراي توافقنامهكيفيت خدمات و برنامه 

  )Service Level Agreement: SLA(خدمات 

6  

  3  هزينه سرمايه گذاري، پشتيباني و نگهداري

  7  ...)پوشش، خدمت رساني و (زمان بندي اجراي طرح 

  3  ساير موارد

  

4  

  

  

  نحوه سهامداري

  

  )امتياز 15(

  5  سهامدار خصوصي داخلي 

-  
  5  سهامدار خصوصي خارجي 

حضور اپراتور ارائه كننده خدمات ارتباطي و فناروي اطالعات  در 

  درصد 50هاي تعاوني حداقل سهامداران يا حضور سهامداري شركت

5  
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 ها در هر منطقهنام استان منطقه

 گلستان، گيالن، مازندران منطقه يك

 تهران، البرز، زنجان، سمنان، قزوين، قم منطقه دو

 اصفهان، چهارمحال و بختياري، كرمان، يزد منطقه سه

 آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل منطقه چهار

  منطقه پنج
خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، سيستان 

  و بلوچستان

 خوزستان،  لرستان منطقه شش

 بوشهر، فارس، كهگيلويه و بوير احمد، هرمزگان منطقه هفت

 ايالم، كردستان، كرمانشاه، مركزي، همدان منطقه هشت

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
اصول حاكم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از 

  شبكه هاي راديو ترانك عمومي

  

  

  
  

  11از  11كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات صفحه  2/1390 /25مورخ  111جلسه شماره  2شماره  همصوب

  

  

  

  

  

  پيوست شماره سه

  مبالغ پايه حق االمتياز پروانه راديو ترانك عمومي در هر استان كشور

  پايه حق امتياز نام استان

 )ميليون ريال( 
 

 
  حق امتياز پايه نام استان

 )ميليون ريال( 

 9,110 فارس  4,050 آذربايجان شرقي

 4,050 قزوين  3,540 آذربايجان غربي

 2,700 قم  3,540 اردبيل

 1,350 كردستان  10,130 اصفهان

 3,540 كرمان    6,750  البرز

 2,530 كرمانشاه  1,350 ايالم

 1,350 كهگيلويه و بوير احمد  9,450 بوشهر

 3,540 گلستان   13,500 تهران

 5,400 گيالن  1,350 چهارمحال و بختياري

 2,530 لرستان  1,350 خراسان جنوبي

 5,400 مازندران  6,080 خراسان رضوي

 4,730 مركزي  1,350 خراسان شمالي

 4,730 هرمزگان  10,800 خوزستان

 4,050 همدان  1,350 زنجان

 3,540 يزد  2,030 سمنان

   2,030 سيستان و بلوچستان

  


