گزارشی از قراردادهای مشابه در حوزه
اجاره ماهواره مخابراتی و تأمین امتیاز مدار/فرکانس

سازمان فضایی ایران

مقدمه
پيش از بهره برداري از هر شبکه ماهوارهاي ،درخواست امتياز بهره برداري از فرکانسهاي مورد نظر در آن مدار يا
نقطه مداري خاص ،با ثبت پارامترهاي مختص آن شبکه ماهوارهاي طبق مقررات راديويي ،تحت فايلينگ ماهوارهاي
در اتحاديه بين المللي مخابرات ( )ITUثبت ميشود.
فايلينگ اخذ امتياز مدار/فرکانس ماهوارهاي بايد به مدت  09روز پيوسته توسط يک ماهواره با قابليت دريافت و
ارسال اطالعات در فرکانسهاي تخصيص داده شده مورد استفاده قرار بگيرد تا توسط اتحاديه بين المللي مخابرات
عملياتي شناخته شده و ثبت نهايي شود.
جابجايي مداري ماهوارههاي در مدار ،نياز به زمان کافي جهت انتقال به موقعيت مداري جديد خواهد داشت که بايد
پيش بيني آن با توجه به مهلت مقرراتي فايلينگ هاي ماهوارهاي ايرانست (آگوست  )8902به موقع برنامه ريزي
شود .با توجه به سرويس دهي ماهوارههاي در مدار به مشتريان تحت قراردادهاي تجاري ،جايگزيني ماهوارههاي در
مدار با ماهواره هاي نو توسط کشور صاحب امتياز ،با يک برنامه مدون ميان مدت انجام ميشود.
فروش ،اجاره و يا حتي خارج کردن يک ماهواره عملياتي در مدار ،به داليل مختلف مقرراتي ،رقابتي و تجاري
هرگز اعالن عمومي نميشود و فقط طي پروسههاي مذاکره و هماهنگي قبلي ،در صورت عدم نياز به آن از طرف
کشور صاحب امتياز ،به موقعيت جديد مورد درخواست کشور و يا اپراتور ديگر منتقل ميشود و هزينه آن براي بازه
هاي زماني  09روزه اخذ ميشود.

نمونه قراردادهای مشابه در اجاره ماهواره در مدار
ماهوارههای  Gorizontروسیه
اولين مذاکرات تأمين ماهوارهي در مدار براي حفظ موقعيت مداري زهره 0-و زهره 8-در  43و  82درجه شرقي بين
شرکت مخابرات ايران ( )TCIبا شرکت  ROSS Ltd.زير مجموعه شرکت مخابرات ماهوارهاي روسيه ( )RSCCدر
ژانويه  0001ميالدي انجام شد.
طي اين توافق دو ماهواره سري  Gorizontدر باند  Kuطي دو قرارداد مجزا به مبلغ مجموع يازده ميليون و پانصد و
شش هزار دالر ( )00192999در موقعيتهاي مذکور قرار گرفت.
ماهواره  ST-1سنگاپور
مذاکرات متعدد و گسترده سازمان فضايي ايران با اپراتورهاي ماهوارهاي و شرکتهاي تجاري مختلف در نيمه اول
سال  8908ميالدي به منظور بهره برداري عملياتي از موقعيت مداري زهره 0-و جلوگيري از حذف امتياز مدار
فرکانس ايران در  43درجه شرقي ،منجر به توافقات اوليه جهت به کارگيري ماهواره  ST-1شرکت سنگاپوري
سينگتل ( )SingTelدر باند  Kuشد .اين ماهواره بعد از مذاکرات مختلف با قيمتها متفاوتي (با توجه به روش
انتقال آن) توسط دو شرکت پيشنهاد شد:
 پيشنهاد شرکت ) General Airport Services Limited (GASبه قيمت  31ميليون يورو
 پيشنهاد شرکت عربست در مذاکره اول به قيمت  4341ميليون دالر
 پيشنهاد شرکت عربست در مذاکره نهايي به قيمت  04ميليون دالر
دولت وقت جمهوري اسالمي ايران ،به داليل مختلف از جمله تحريم هاي بانکي بين المللي و عدم امکان ارائه وثيقه
معتبر بانکي از سوي پيشنهاد کنندگان و همچنين شرايط ارزي نامناسب کشور ،با اين قراردادها مخالفت کرد.

ماهواره اپراتور  MeaSatمالزی
شرکت مالزيايي  Sititrust and Administration Limitedبه واسطه شرکت ايراني گروه مهندسي آسيا
کندو پرشين ،پيشنهاد جابجايي يک ماهواره متعلق به اپراتور ماهوارهاي  MeaSatرا به موقعيت مداري  43درجه
شرقي زهره 0-براي عملياتي کردن باند فرکانسي  Kuبه قيمت  29ميليون دالر در مرداد ماه سال  0400ارائه کرد.
ماهواره  Nimiq-2کانادا
طي دو قرارداد مجزا بين اپراتور ماهوارهاي  Measatمالزي و اپراتور  Telesatکانادا ،ماهواره مخابراتي
 Nimiq-2اپراتور کانادايي براي دو بازه  09روزه در موقعيتهاي مداري مالزي در سال  8902قرار گرفت .با
عنايت به محرمانه بودن قرارداد تجاري و عدم امکان افشاي مفاد آن توسط هردو طرف قرارداد ،طي مذاکراتي که با
نماينده اپراتور  MeaSatمالزي در ژنو در مي  8902انجام شد ،مبلغ قراردادها  09و  2ميليون دالر اعالم شد.
سازمان فضايي ايران نيز در اوايل سال  0401جهت به کارگيري ماهواره  Nimiq-2با اپراتور  Telesatکانادا وارد
مذاکره شد که مذاکرات به نتيجه نرسيد.
نمونه قراردادهای مشابه در حوزه امتیاز مدار/فرکانس
امتيازهاي مدار/فرکانس با ثبت فايلينگ توسط کشورها در اتحاديه بين المللي مخابرات با هماهنگي با ساير
فايلينگهاي موجود ايجاد ميشوند .بعضي از کشورها با توجه به مقررات راديويي بين المللي و داخلي خود و طي
رويههاي خاصي اقدام به انتقال دائم و يا اجاره موقت امتياز مدار/فرکانس خود کرده و يا طبق قراردادي اجازه بهره
برداري همزمان به کشورهاي با اولويت پايينتر به طور هم فرکانس با شبکه خود مينمايند.
اين رويهها ميتواند به صورت مزايده تحت شرايط خاص و يا طبق يک قرارداد دوطرفه معين باشد .هزينه امتياز
مدار/فرکانس نيز بنا به درخواست کشور صاحب امتياز ميتواند بخشي از سرويس ماهواره و يا به صورت مبالغ
مشخص ارزي باشد.

در جدول نمونههاي اخير تبادالت مالي در حوزه امتياز مدار/فرکانس آورده شده است.
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** مزايده سال  - 8903اين شرکت ها با توجه به قرارداد خود با  Anatelمتعهد شدند که ماهواره خود را در
موقعيت هاي مداري و باندهاي فرکانسي ذکر شده طي بازه زماني  3تا  2سال آينده قرار دهند و پوشش %099
سرزمين برزيل را ايجاد کنند .اين شرکت ها مي توانند تا پيش از قرار دادن ماهواره جديد ،ماهواره در مدار خود را
نيز به اين موقعيت مداري منتقل و اقدام به بهره برداري از موقعيت مذکور نمايند.

*** مزايده سال  - 8901اين امتيازهاي مدار فرکانس براي مدت  01سال تضمين شده است که قابل تمديد براي
 01سال ديگر نيز خواهد بود .اين اپراتورها طبق قرارداد به مدت  3سال زمان خواهند داشت تا تعهد خود را براي
قراردادن ماهواره عملياتي در موقعيت انتخاب شده ،برآورده کنند

