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 خذاًّذ بخشٌذٍ هِرباىبَ ًام 

 ظين هقررات ارتباطاتٌهصْبات كويسيْى ت
 10/4/1316هْرخ   25جلسَ شوارٍ 

 

  22/3/16هْرخ  1051/105 ًاهَ شوارٍ -دستْر جلسَ

بطضؼي ٔ تعييٍ اجعاي قيًت ٔاگصاضي ْط ذظ تهفٍ ًْطاِ پػ پطزاذت  -1

يٕضخ  303/ 30501ـطکت اضتباعات ؼياض با تٕجّ بّ ابالغ يصٕبّ ـًاضِ 

 ـٕضاي اقتصاز  5/3/16

بطضؼي گعاضؾ ييعاٌ تحقق اْساف کًي ٔ کيفي يُسضج زض بطَايّ چٓاضو  -2

اظ تٕؼعّ  ـطکت ْاي زاضاي پطٔاَّ اضائّ ذسيات عًٕيي اَتقال زازِ ْا 

 5يصٕبّ جهؽّ ـًاضِ  2-4زض اجطاي بُس  ( PAP)عطيق ذغٕط کابهي 

 اعات کًيؽيٌٕ تُظيى يقطضات اضتب 23/3/14يٕضخ 

 

 

 : جلسَ هصْبات

 

 22/12/1315يٕضخ  21زض اجطاي تکهيف يقطض زض يصٕبّ جهؽّ ـًاضِ  -1

با تٕجّ بّ يفاز َايّ ـًاضِ , کًيؽيٌٕ تُظيى يقطضات اضتباعات

يعأٌ يحتطو حقٕقي ٔ ايٕض يجهػ ضياؼت  22/2/16يٕضخ  25421/933

اجعاي  ,ـٕضاي اقتصاز 5/3/16يٕضخ  30501/303جًٕٓضي ٔ يصٕبّ ـًاضِ 

قيًت تهفٍ ًْطاِ ـطکت اضتباعات ؼياض بّ ـطح ظيط يٕضز تصٕيب قطاض 

 :گطفت

 

  تلفي ُوراٍ پس پرداخت -1 -1

دّ هيليتتْى ّ ُشتصتتذ ّ  )000/110/2      وتتت ّااتت ارخ ُتترخ   قي -1-1-1 

 ريال( ُشتاد ُزار

    قيوت اجزاخ-2 -1-1

 ضيال( ٔ چٓاض ْعاض پاَصسيک ييهيٌٕ ٔ )  000/504/1               ٔزيعّ -    

 ضيال( صس ْعاض  چٓاض) 000/400                                       ْعيُّ اتصال -

 ضيال( ْعاض  چٓاضصس)  000/400               تٕؼعّ اضتباعات ضٔؼتائي -

 ضيال( ـؿ ْعاضپاَصسٔ ْفتازٔ)  000/596                  %(20) يانيات  -

ريتال ( دّ هيليْى ّ ُشتصتذ ّ ُشتتاد ُتزار   )  000/110/2  جوع     
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 تلفي ُوراٍ پيش پرداخت                         -1-2

( دّيستت ّ هِته ُتزار   )  000/240 قيوت ّاات ارخ ُتر خت              -1-2-1  

 ريال

 اجزاخ قيوت -1-2-2  

 يغغک صغغسٔ َغغٕز ٔ زٔ) 000/132                       ثبغغت َغغاو                 يبهغغػ - 

 ضيال(ْعاض

 ٔ ْفغغغغغت چٓغغغغغم) 000/41            %(                        20)يانيغغغغغات -   

 ضيال(ْعاض

دّيستتت ّ ) 000/240                                                                  جوتتع   

 ريال(هِه ُزار

 

 

عًهکغطز  ٔ ييغعاٌ تحقغق اْغساف کًغي ٔ       گغعاضؾ   بطضؼيػ اظ کًيؽيٌٕ پ -2 

کيفي يُسضج زض بطَايغّ چٓغاضو تٕؼغعّ ـغطکت ْغاي زاضاي پطٔاَغّ اضائغّ ذغسيات         

ٔ ًْچُيغغيٍ ٔيغغعيت ٔ ( PAP) اظ عطيغغق ذغغغٕط کغغابهي عًغغٕيي اَتقغغال زازِ ْغغا

ضاِ کاضْغاي پيفغُٓازي بغطٌٔ ضفغت اظ يفغکالت يٕجغٕز ايغٍ         ٔ يفکالت يٕجغٕز  

 :تصًيًات بّ ـطح ظيط اتراش ًَٕز ,ـطکت ْا 

زاضاي پطٔاَغغّ اضائغغّ ذغغسيات عًغغٕيي اَتقغغال زازِ ْغغا اظ عطيغغق  ْغغاي ـغغط ت -2-1

ْغغط ـغغط ت حغغساقم )220000يٕظغغف بغغّ ٔاگغغصاضي حغغساقم  (  PAP)ذغغغٕط کغغابهي

عًهکغغطز هَٓغغا تٕؼغغظ  بغغٕزِ ٔ زض پايغغاٌ ؼغغال 1316پغغٕضت تغغا پايغغاٌ ؼغغال (  20000

 ـغطکت ْغاي يٕفغق ضا   بًٓطاِ پيفُٓاز َحِٕ تفغٕيق   ؼاظياٌ اضظيابي ٔ َتايج هٌ

  0ًَايُسجٓت تصًيى گيطي بّ کًيؽيٌٕ گعاضؾ 

زاضاي پطٔاَغغّ اضائغغّ ذغغسيات عًغغٕيي اَتقغغال زازِ ْغغا اظ عطيغغق  ْغغاي ـغغط ت -2-2

باقيًاَسِ ـٓط حضٕض زض يطا ع  عًهياتييٕظف بّ اضائّ بطَايّ  ( PAP)ذغٕط کابهي

ّ  زٔ ْفتّظطف يست  16تا پاياٌ ؼال  تٓطاٌ بغّ ؼغاظياٌ    اظ تاضيد ابالغ ايٍ يصغٕب

 .باـُس ٔ ـط ت يرابطات اؼتاٌ تٓطاٌ  يي ٔاضتباعات ضازيٕيي تُظيى يقطضات

ّ   ييرابطات اؼتاَ ْاي ـطکت -2-3 ٕ     يکهغف بغ  ٔ(  PASSIVE)تغاييٍ فضغاي پؽغي

زاضاي  يٕضز َياظ ـغطکت ْغاي  (  ACTIVE)تاييٍ فضاي اکتيٕ  حتي االيکاٌ يهعو بّ

يغي  (  PAP)اضائّ ذغسيات عًغٕيي اَتقغال زازِ ْغا اظ عطيغق ذغغٕط کغابهي        پطٔاَّ

   0باـُس

زاضاي پطٔاَّ اضائّ ذسيات عًٕيي اَتقال زازِ ْا اظ عطيق ْاي  ـط ت -2-4

زض ذٕز  عًهياتي ْاي بطَايّ ٔياَبُسي جسٔل ظ ُسيٕظف (PAP)ذغٕط کابهي

ْاي  يكًم  اظ تكُٕنٕژي ٔجٕز َساضز ضا با اؼتفازِ يُاعقي  ّ ايكاٌ ٔاگصاضي فضا

 تُظيى يقطضات ؼاظياٌبّ  اظ تاضيد ابالغ ايٍ يصٕبّ  ضٔظ 45ٔ جايگعيٍ  ظطف يست 

 .اضائّ ًَايُس ٔ اضتباعات ضازيٕيي
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زاضاي پطٔاَّ اضائّ ذسيات عًٕيي اَتقال زازِ ْا اظ عطيق ْاي  ـط ت  -2-5

بّ  اْؿ  بّ  اْؿ قيًت اضائّ ذسيات  زض پاؼد يهعو (  PAP)ذغٕط کابهي

يي   ٔ اضتباعات ضازيٕيي تُظيى يقطضات  ؼاظياٌ بط اؼاغ ابالؼيّ ْا تعطفّ

    0باـُس

تعطفغّ ْغاي ذغسياتي يرغابطاتي ٔ ايکاَغات       يٕيغٕ   5يبهػ يُسضج زض ضزيغف   -2-6

بغغّ اظاي ْغغط يفغغتط  اظ    1/3/1314يغغٕضخ  4يصغغٕک کًيؽغغيٌٕ ـغغًاضِ   يغغطتبظ

 .ضيال کاْؿ يابس 10000ضيال بّ  30000

 

 

 


