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شناسه

قوانین -بخش نامه –رویه اجرایی

تاریخ تهیه گزارش

99/03/07

 -1بررسی کمبود ها و زیر ساخت های مخابرات در خصوص آنتن دهی تلفن های همراه
عنوان موضوع

مرجع طرح موضوع

 -2همکاری دستگاه های مرتبط در اجرای فیبر نوری
کمیسیون صنعت ،معدن و جذب سرمایه گذار اتاق شهرکرد
ج

عدم زیر ساخت های مناسب مخابرات در استان باعث شده متاسفانه در بسیاری از مکانهای شهر شهرکرد آنتن
دهی مناسبی ننداشته باشیم و همین مشکل باعث اختالل در سیستم کسب و کار فعالین اقتصادی شده است.
عالوه بر طرح موضوع از سوی کمیسیون صنعت اتاق شهرکرد  ،گزارشات بسیاری از عدم آنتن دهی تلفن های
همراه و همچنین دیتای تلفن همراه به دبیر خانه شورای گفتگو رسیده است که نشان دهنده اهمیت موضوع
فوق در عصری که در آن هستیم می باشد.
با توجه به اینکه استان چهارمحال و بختیاری استان پایلوت در جهت اجرای طرح فیبرنوری است و طبیعتا
شرح موضوع

بستر فیبر نوری میتواند در تسریع خدمات دهی پوششی اپراتورهای همراه اول و تلفن ثابت موثر باشد ،اما به
دلیل عدم همکاری برخی از دستگاههای اجرایی امکان اجرای فیبر نوری در برخی از نقاط وجود ندارد همچنین
نیازمند مکان برای احداث سایت BTSبا هدف مشکالت پوششی اپراتورها هستیم.
پیشنهاد شد مشکالت از طریق کارشناسان زبده در زمینه ارتباطات احصا شود و به سرعت کارگروهی برای رفع
این مشکالت تشکیل شده و تمامی ادارات و ارگانهای دولتی همکاری الزم را با بخش خصوصی داشته باشند

ایرادات و مشکالت
مطروحه

 -1معارضات اجتماعی جهت احداث سایت BTSتوسط برخی از شهروندان
 -2عدم همکاری برخی نهادها و ادارات مرتبط در خصوص اجرای فیبر نوری یا احداث سایتBTS

کارشناسی به تاریخ

 -1معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ،کارگروهی به منظور حل مشکالت ارتباطی در حوزه تلفن
همراه در چهارمحال و بختیاری تشکککیل و مشکککالت احصککا شککده توسککط این کارگروه برای برطرف
شدن پیگیری شود.

98/03/07

 -2دستگاه های مرتبط در راستای اجرای فیبر نوری در استان همکاری الزم را در کوتاه ترین زمان انجام دهند.

جمعبندی جلسه
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 -1تشکیل کارگروهی به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار با حضور دستگاه های مرتبط با فیبر
نوری و شهرداری ها بمنظور بررسی و رفع معضالت احداث سایت  BTSو آنتن

پیشنهادات

 -2بررسی و احصا کمبودها و زیرساخت های مخابرات و تالش برای مرتفع نمودن آنها

فهرست مستندات و

 -1گزارش سازمان ارتباطات و فناوری اطالعات
 -2گزارشککات واصککله بخککش خصوصککی و کمیسککیون صککنعت اتککاق بازرگککانی در بککاب مشکککالت آنککتن دهککی
اپراتورهای تلفن همراه در استان

مدارک پشتوانه
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