تمدید مهلت پرداخت بدهی های معوقه شرکت های  FCPو Servco

بسمه تعالي
مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه جلسه شماره  273كميسيون مورخ 1396/12/27
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره  273مورخ  1396/12/27ضمم اتماماگ امشارا تمازمان تنظمیم مقمررات و
ارتباطات رادیویی درخصوص مسائل و مباحث اعالم شده از توی شرکت های دارنمده پروانمه ایدماد و بهمره بمرداری از شمبته ابمت
) (FCPو خدمات ارتباطی ابت ) (Servcoپیشنهاد تازمان به شرح مواد زیر را بررتی و تصویب نمود:
 -1تازمان می تواند با اتاناد به ماده  3آیی نامه "دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موتسمات دوتامی و
تعیی نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه" مصوب مدلس شورای ملی مورخ  1351/8/29و اصالحیه مورخ  ،1384/5/11نسمبت بمه
تقسیط مانده بدهی های شرکت های  FCPو Servcoاعم از حق امایاز و یا حق اتسهم مربوط به تال اول و یا دوم قراردادی مناهی
به تال  ،1396حداکثر به مدت دوازده ماه اقدام نماید .برای اتاس تاریخ تررتید اوتی قسط مربوط به بدهی های مربوطه حداکثر
تاریخ  1397/7/1و تاریخ تسویه حساب مابقی مانده بدهی ها پایان تال  1397قابل تعیی اتت.
 -2تممازمان تنظممیم مقممررات و ارتباطممات رادیممویی موسم شممد تمما نسممبت بممه م اتعممه ،بررتممی و ارایممه راهتارهممای توانمندتممازی
حوزه ارتباطات ابت ازجمله اتخاذ تیاتت های تشویقی برای ادغام و اکاساب پروانه ها و یا تدوی مقررات برای امتان جذب تمرمایه
بیشار به ای حوزه از دیگر حوزه ها و بخش ها اقدام نماید.
 -3آخری مهلت تعیی تتلی شبته بی تیم و دیگر اجشای شمبته ای در اخایمار شمرکت همای تمروکو کمه برابمر مصموبات قبلمی
کمیسیون ،صرفا باید در اخایار دارنداان پروانه شبته ) (FCPباشد ،تا اقدام از توی تازمان برابر بند  2ای مصوبه و حداکثر تا پایمان
شهریور ماه تال  1397می باشد .کماکان امتان هراونه توتعه شبته از توی شرکت های تروکو ممنوگ می باشد.
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