
  
 ISDP/ISP/VoIP/PSTN/PAPهاي پروانه/تادیه پروانهمهلت  تمدید

از شبکه برداري کلیه دارندگان پروانه ایجاد و بهرهبه  1395تا پایان سال 
  جهت بهره مندي از تخفیف اقساط حق امتیاز) FCP(ثابت ارتباطات 

  1از  1کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 17/12/1395مورخ  254 شماره جلسه 2شماره  مصوبه

  بسمه تعالی
  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات

  17/12/1395مورخ  254شماره  جلسه 2شماره  مصوبه
     

دارندگان پروانه ایجاد و با توجه به درخواست  17/12/1395 مورخ 254 شماره جلسه در ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون     
، تمدید مهلت تادیه پروانه 1395تا پایان سال  ISDPو  ISPو معتبر بودن پروانه هاي )  FCP(برداري از شبکه ارتباطات ثابت  بهره

اصول حاکم بر صدور "با موضوع  21/10/93مورخ  206جلسه شماره  2مندي از  تخفیف حق امتیاز مطابق مصوبه شماره  براي بهره
مورخ  246جلسه شماره  6و  4و اصالحیه آن مطابق با مصوبه شماره  ")FCP(برداري از شبکه ارتباطات ثابت روانه ایجاد و بهرهپ

  . را بررسی و به شرح ذیل تصویب کرد 23/08/1395
مهلت داده  1395کاري سال حداکثر تا آخرین روز) FCP(برداري از شبکه ارتباطات ثابت به کلیه دارندگان پروانه ایجاد و بهره  

هاي پروانه/واصالحات بعدي آن، نسبت به تادیه پروانه 21/10/93مورخ  206جلسه شماره  2شود تا مطابق با مفاد مصوبه شماره می
ISDP/ISP/VoIP/PSTN/PAP اي مشمول تخفیف  دارندگان پروانه. مندي از تخفیف اقساط حق امتیاز اقدام نمایندجهت بهره
ها را به انضمام درخواست و موافقت لغو با  پروانه/ز خواهند شد که در مهلت مقرر و به صورت کتبی، درخواست تادیه پروانهحق امتیا

سازمان تا پایان اردیبهشت . را به سازمان تحویل داده باشند ISDP/ISP/VoIP/PSTN/PAPهاي پروانه/امضاي دارنده پروانه
هاي تادیه شده، نسبت به تعیین میزان تخفیف و اعالم مبلغ حق امتیاز به دارندگان نی پروانهبا دریافت مستندات رسمی و قانو 1396

پس از اعالم نهایی میزان تخفیف و اعالم مبلغ باقی مانده حق امتیاز کلیه دارندگان پروانه یکماه فرصت خواهند . پروانه اقدام می کند
  .ندداشت تا اقساط سررسید شده حق امتیاز را تسویه کن

برداري همچنین با توجه به تمدید زمان تجمیع پروانه ها، براي اجراي تعهدات توسعه و اجراي سال اول دارندگان پروانه ایجاد و بهره
  .مهلت داده می شود 1396تا پایان خرداد ) FCP(از شبکه ارتباطات ثابت 

  


