فراخوان اخذ مشاوره عمومی در خصوص درخواست انصراف و لغو پروانه های ارائه خدمات
ارتباطی ثابت()Servco

بسمه تعالی
با عنايت به صدور پروانه ارايه خدمات ارتباطی ثابت ( )Servcoبر اساس مصوبه جلسه شماره  211مورخ
 93/12/24كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات برای متقاضيان حائز شرايط (تا اين زمان به تعداد  58پروانه) و نظر
به اهميت حوزه ارائه خدمت بر بستر ارتباطات و شبکه در كشور ،كه به كارآمدی هرچه بيشتر بخش  ICTدر
تسهيل ،رفاه و دسترسی مردم به اطالعات و خدمات مورد نظر آنها كمک خواهد كرد؛ توجه به ساماندهی هرچه
بيشتر اين بخش (حوزه خدمات بر بستر ارتباطات ثابت) از جمله دغدغهها و موارد مورد نظر سازمان بوده ،هست و
خواهد بود .از اين رو براساس درخواست اخير تعدادی از دارندگان پروانههای مزبور كه به داليل متفاوت ارائه شده،
از جمله عدم برداش ت دقيق از وظايف محوله و مختص آن دارندگان پروانه و يا عدم تدوين يک طرح تجاری كارا
و يا عدم وجود تجربه كاری در اين حوزه و ...انصراف از ادامه فعاليت و ابطال پروانه خود را از سازمان تقاضا
داشتهاند .اين سازمان بر آن شد تا با اشتراک گذاری ديدگاههای خود و تصميمات مقرر در كميسيون تخصصی
(ذيل كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات) نقطه نظرات بخش ،متخصصين و صاحبنظران اين حوزه را دريافت نمايد،
تا با دريافت تمامی نظرات ،امکان تصميمسازی هرچه بهتر از اين مسير ،ميسر گردد .در اين راستا ذكر چند نکته
الزم است:
 اين دسته از دارندگان پروانه تقاضای پرداخت مبالغ حق السهم و حق امتياز پروانه را صرفاً تا زمان ارائهدرخواست انصراف خود به سازمان مطرح نموده اند.
 برابر مفاد پروانه ،در ذيل مواردی كه امکان لغو پروانه را برای سازمان ممکن میسازد ،عدم فعاليت يکسالهدارنده پروانه پس از صدور پروانه ،میباشد و از سويی ديگر برابر بندی ديگر از پروانه دريافت باقيمانده حق
امتياز پروانه بهصورت يکجا در صورت لغو پروانه لحاظ شده است.
-

بررسی آن دسته از نقطه نظرات ،مد نظر اين سازمان خواهد بود كه حداكثر تا تاريخ  96/10/25و از طريق
مکاتبه با كد پستی 1631۷13۷61 :به آدرس :تهران ،خيابان شريعتی ،پايين تر از پل سيدخندان ،روبروی
خيابان شهيد قندی ،ورودی شماره  ،1۷ساختمان شماره يک و يا ارسال ايميل survey@cra.ir :و با ذكر
شماره فراخوان به اين سازمان /معاونت بررسیهای فنی و صدور پروانه واصل شده باشد.

نقطه نظرات كميسيون تخصصی:
"در صورت درخواست دارنده پروانه برای انصراف از ادامه فعاليت پيش از پايان اعتبار پروانه و در صورتيکه شرايط لغو
بر آن حاكم نگردد ،سازمان میتواند نسبت به وصول اقساط حق امتياز متعلقه تا پايان همان سال قراردادی اقدام و به
اعتبار پروانه خاتمه دهد؛ مشروط بر آنکه دارنده پروانه اقدامات زير را به انجام و تاييديه آن را از سازمان اخذ نمايد:
 -1تعيين تکليف مشتركين در ظرف مدت تعيين شده از سوی سازمان؛
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 -2تسويه تمامی بدهیها تا زمان اعالمی از سوی سازمان".

سواالت:
 -1نظر شما در خصوص انصراف و نحوه خروج دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطی ثابت( )Servcoبر اساس
مقررات موجود چيست؟
 -2نظر شما در خصوص تنظيم و كنترل صدور پروانه با مقررات سختگيرانه در هنگام خروج چيست؟
 -3بطور كلی برای ورود(صدور پروانه) و خروج ( لغو يا پذيرش انصراف پروانه) اين دسته از دارندگان پروانه كه
دارنده پروانه شبکه نبوده و بطور خاص از يکی از منابع كمياب (فركانس) استفاده نمیكنند ،البته امکان
استفاده از منبع كمياب شماره را دارند،چيست؟
 -4نظر شما در خصوص پيش نويس مصوبه تهيه شده چيست؟
 -5نظر شما در رابطه با پرداخت حق السهم و كف تضمين آمده در پروانه عالوه بر اقساط حق امتياز برای اين
دسته از دارندگان پروانه چيست؟
 -6نظر شما برای توانمندسازی اين حوزه (ارائه خدمات بر بستر ارتباطات ثابت) و فعالين اين بخش چيست؟
 -7ساير موارد و نقطه نظرات خود را در رابطه با اين دسته از دارندگان پروانه و ادامه فعاليت با موفقيت آنان را
ذكر فرماييد.

