
  
          ضوابط حاکم "موضوع با  24/12/1393مورخ  211مصوبه جلسه شماره  اصالحیه

  ").Servco(بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  1از  1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه  5/11/1396مورخ  270 شماره جلسه 2شماره  مصوبه

ی ه  عا       
  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات
  5/11/1396مورخ  270 جلسه 2شماره  مصوبه

     

درخصوص درخواست سازمان پیشنهاد ها و نتایج بررسی 5/11/1396مورخ  270کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره
فراهم آوردن امکان خروج به منظور و از ادامه فعالیت را بررسی نمود ) .Servco(انصراف دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت 

   .موارد زیر را تصویب کرد، متقاضی انصراف از ادامه فعالیتهاي شرکت
          حاکم بر  ضوابط"کمیسیون با عنوان  211جلسه  1شماره انصراف از فعالیت به شرح زیر جهت الحاق به مصوبه  ضابطه -1

و در پروانه هاي صادره از تاریخ ابالغ این مصوبه ؛ تصویب "ارایه خدمات ارتباطی ثابتو نحوه فعالیت دارندگان پروانه صدور پروانه 
 .خواهد شد لحاظ

 ،اقساط باقیمانده مبلغ حق امتیاز دریافتبا  ر مدت اعتبار پروانهد تواندمیسازمان  چنانچه شرایط لغو بر پروانه حاکم نشده باشد"
 شماره گذاري و تسهیم درآمد حق استفاده ازاز قبیل  بدهی دارنده پروانه مبالغسایر تا پایان همان سال قراردادي و  شدهسررسید 

خاتمه دهد؛ مشروط بر آنکه دارنده پروانه اقدامات زیر را به اعتبار پروانه تا تاریخ قبولی درخواست انصراف متقاضی از فعالیت؛  پروانه
 :به انجام رسانده و تاییدیه آن را از سازمان اخذ نماید

  تعیین تکلیف مشترکین ظرف مدت تعیین شده از سوي سازمان؛ -
 ".ها تا زمان اعالم شده از سوي سازمانتسویه تمام بدهی -

این مصوبه، پروانه مذکور را  ابالغکه پیش از تاریخ ) .Servco(ارتباطی ثابت  براي آن دسته از دارندگان پروانه ارایه خدمات -2
  :کمیسیون مصوب نمود انددریافت کرده

صادره و  هاينامه و موافقت کمیسیون 211 شماره هدر مصوب ،انصراف از ادامه فعالیت تحت عنواناي با توجه به عدم وجود مقرره
          تعیین شرایط در خصوص  گیري، هرگونه تصمیمنامه تعهد و تایید موافقت این موضوع در زمان ارایهمذکور به علم دارندگان پروانه 

، اخذ نظریه از معاونت حقوقی ریاست جمهورياز سوي سازمان به موضوع  ارجاع به گان پروانه،دارنداز  دستهاین خروج از فعالیت 
 .موکول شد کمیسیوندر  طرح مجدد موضوعو آن معاونت 


