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مقدمه -1
بـوده  یـز برانگاقتصادي همـواره موضـوعی بحـث   هايیتحدود دخالت دولت در عرصه فعال

انـد کـه   است و از این منظر موافقان و مخالفانی داشته است؛ اما این دو گروه همواره اذعان داشته
از ییهـا ه وظـایف خـویش برآیـد و الزم اسـت تـا گونـه      از عهـد تواندیمکانیسم بازار پیوسته نم

یکـی از انـواع مـداخالت دولـت کـه بـه منظـور        . دخالت دولت در اقتصاد بـازار تعریـف گـردد   
تنظـیم مقـررات نامیـده    شـود یها و افراد در بخش خصوصـی انجـام مـ   تأثیرگذاري بر رفتار بنگاه

فاده از تنظــیم مقــررات در صــنعت در راســتاي بیــان اهمیــت اســت)Dibadj, 2006: 3(.شــودیمــ
اقتصـادي بـه صـورت    يگـذار که ضرورت مقـررات مخابرات ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهیم 

کلی چیست؟
توانـدبا  یاقتصادي در بازارهایی که مشخص اسـت نتـایج رقـابتی نمـ    يگذاراهمیت مقررات

ین در جایی که منافع جامعـه و  همچن. کندیبیشتري پیدا میتاهمیداجبار در بازار به دست آاعمال
به منظور تجویز اعمال  اسـتانداردهاي فنـی یـا تعـادل بـازار      بخش خصوصی مشخصاً متفاوت است

. و افزایش رفاه اجتماعی بیشتر  به کار گرفته شودینتأمیهاتا از این طریقشاخصهشودیتوصیه م
ات نیــز بــا رعایــت در عرصــه مخــابريگــذارمقــرراتالــذکربــا عنایــت بــه معیارهــاي فــوق

البته باید توجه داشـت، طـرح   ) Economides, 2004: 3(.پذیردییاد شده صورت مهايفرضیشپ
ییـرات سـریع تکنولـوژي در ایـن     براي صنعتی همچـون مخـابرات بـا توجـه بـه تغ     مقرراتیمتنظ

الزم ريگـذا یهسرمابرايهاباشد که ضمن ایجاد انگیزه الزم براي شرکتياگونه، باید بهعرصه
بـازار مخـابرات در ایـران بـر     . مورد انتظار را نیز به ارمغان آورديوردر این بخش زیربنایی، بهره

شـروع بـه آزادسـازي    1381مخـابرات گرفـت از سـال    المللـی ینکه از اتحادیـه بـ  اساس الگویی
ون و بـا اسـتناد بـه قـان    وزیـران یئـت بـر اسـاس مصـوبه ه   1384در سـال  . هاي خویش نمودفعالیت

وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنـاوري اطالعـات، اساسـنامه سـازمان تنظـیم مقـررات و       
از . کـرد يگـذار ارتباطات رادیویی تصویب و این سازمان تشکیل گردیـد و شـروع بـه مقـررات    

، معیارهـایی را بـراي نهـاد    يگـذار طرفی اتحادیه جهانی مخابرات براي تحقـق اهـداف مقـررات   
بـا دانـش و شـناخت کـافی،     این نهاد باید با ثبات،: داردیو مقرر مکندیتوصیه متنظیم مقررات 

. طرف، مستقل و پاسخگو باشدبی
يگـذار مقـررات ینـۀ در این مقاله مـا بـه بررسـی معیارهـاي اتحادیـه جهـانی مخـابرات در زم       

ایـن  در صـنعت مخـابرات ایـران را بـا توجـه بـه       يگـذار مقـررات يهـا سپس چالش. پردازیمیم
؛ بنابراین مطالب را به دو بخـش تقسـیم   دهیمیمعیارها ارزیابی کرده و راهکارهاي مناسب ارائه م

در قسـمت نخسـت معیارهـاي اتحادیـه جهـانی مخـابرات را بررسـی و در قسـمت دوم         : کنیمیم
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در صنعت مخابرات ایـران را بـر اسـاس معیارهـاي     يگذارها و راهکارهاي بهبود مقرراتچالش
.جهانی مخابرات مورد تحلیل قرار خواهیم داداتحادیه

1کارآمد بر اساس اتحادیه جهانی مخابراتيگذارمعیارهاي مقررات-2

نقش مقامات دولتی-1-2
تا اواخر قرن بیستم در اکثر کشورهاي جهـان، یـک وزارتخانـه یـا دیگـر واحـدهاي اجرایـی        

رات را بدون درك نیاز بـه رگالتـوري   کننده شبکه مخابو ادارهگذاریاستدولتی نقش مالک، س
مجدد نهادهـاي دولتـی   یدهبازار، منجر به سازمانيو آزادسازسازيیخصوص. بر عهده داشتند

مدل سازمانی استفاده شده در اقتصاد بازارهـاي توسـعه   ترینیجرا. درگیر در بخش مخابرات شد
ت بـه وزارتخانـه دولتـی یـا قـوه      است که مسئولیت توسعه سیاسـ ياگونهیافته در سراسر جهان به

گذار و اداره شبکه و همچنین عرضه خـدمات بـه   به نهاد مستقل مقرراتيگذارمجریه، مقررات
این ساختار با عرضه مبتنی بـر بـازار خـدمات    . سازمان خصوصی یا تجاري شده محول شده است

2WTOرراتمخابرات به جاي عرضه توسط دولت سازگار است و همچنـین بـراي تطبیـق بـا مقـ     

Intven(. کندیکمک م & Tetrault, 2000: 1-5(

سازمان تنظیم مقررات ملی-2-2
عضو اتحادیه اروپـا یـک سـاختار    يهاها در سراسر جهان، بخصوص دولتتعدادي از دولت

مقـررات بـر اسـاس مـدل اسـتاندارد را ایجـاد کردنـد کـه دربردارنـده یـک نهـاد            یمسازمانی تنظ
از جملـه اصـول مهـم در خصـوص ایجـاد و اداره      ) ICLG, 2010: 1(. اسـت گذار مستقل مقررات

:به موارد زیر اشاره کردتوانیچنین سازمانی م

استقالل رگالتور-الف
در ایـن زمینـه   . امروزه بخش مخابرات در سراسر جهان  شامل یک رگوالتـور مسـتقل اسـت   

چنین جـدایی و  . زار بسیار مهم استمستقل بودن رگوالتور از اپراتورهاي مخابراتی موجود در با
نام خود 1934در سال . المللی تلگراف در پاریس تأسیس شداتحادیه بینبه عنوان1865اتحادیه جهانی مخابرات در سال .1

یک آژانس تخصصی از سازمان ملل متحد شد 1947را به اتحادیه جهانی مخابرات تغییر داد و در سال 
)http://www.itu.int .(ITU یک سازمان جهانی است که با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در خصوص مسائل

جمهوري اسالمی . اساسنامه اتحادیه جهانی مخابرات، مقر این سازمان ژنو است30مطابق ماده . کندلیت میمخابرات فعا
.سال بعد از تأسیس اتحادیه، به عضویت آن درآمد4یعنی 1869ایران در سال 

International Telecommunication Union: Collection of Basic Texts of the International
Telecommunication union Adopted by the Plenipotentairy Conference, 1999.
2.World Trade Organization.



94تابستان، 47، شماره هفدهمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه104

در عمـل  . اسـت المللـی ینبخش اعتماد به بازار و ترویج اجراي تعهدات تجاري بـ استقاللی، الهام
درجه چنین استقاللی از کشـوري بـه کشـور دیگـر متفـاوت اسـت کـه ایـن بسـتگی بـه قـوانین،            

طـرف یت، اعتمـاد بـه بـ   اسـتقالل رگالتـور از دولـ   . و ساختار سازمانی آن کشور داردهایاستس
اپراتورهـاي  . شـود یبودن را افزایش داده و موجـب مصـونیت از فشـارهاي سیاسـی و اجرایـی مـ      

کنـد یبه سازمان مستقلی که بازار را به صورت عینی و شفاف تنظیم مگذارانیهمخابرات و سرما
بخـش خواهـد   در ایـن گـذاري یهاعتماد بیشتري خواهند داشت که این امر منجر به افزایش سرما

.شد
البته بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه نمـود کـه  اسـتقالل رگالتـور بـه معنـاي اسـتقالل از قـوانین و              

وضوح توسط قوانین داخلی اختیارات یک رگالتور مستقل باید به. آن کشور نیستهايیاستس
ي مثـال  بـرا . رگالتور باید به قوه مقننه و دیگر نهادهاي دولتی پاسخگو باشـد . مشخص شده باشد

Intven(. از گزارش سالیانه رگالتور به قوه مقننه اشاره کردتوانیم & Tetrault, 2000: 1-6(

تأمین بودجه از طریق رگالتوري-ب
تأمین بودجه بـراي اسـتخدام کارکنـان    . بودجه کافی براي روند رگالتوري ضروري است

منابع مالی . را تأمین کندرگالتورياهدافتواندیو بااستعداد نیاز است که این امر مياحرفه
به طـور سـنتی تـأمین    . تأثیر داردمقرراتیمتنظهایینهو هزيوردر استقالل، بهرهيبندو بودجه

هـا یـت خصوص زمانی که این فعالاز بودجه کلی دولت است بهرگالتوريهايیتبودجه فعال
است که باید از سیاسـی شـدن   نکته کلیدي در مورد بودجه این. داخل وزارت ارتباطات باشد

مجـوز و طیـف کـه بـه وسـیله      هـاي ینـه بـا ایـن حـال هز   . و نفوذ بخش خصوصی در امان باشد
. راه متداولی اسـت رگالتوريهايیتبراي افزایش تأمین مالی فعالشودیاپراتورها پرداخت م

ات داده مجوزي است که به اپراتورهـاي مخـابر  هايینهیک روش معمول، مالیات بستن بر هز
. شودیم

رگالتور هايینهدرصد از هز90اولیه اپراتور فعلی ممکن است يهابر این اساس، در سال
شـود یاین امر موجب مـ . درصد از درآمد این بخش را به دست آورده است90را بدهد زیرا 

مجوز قابـل پرداخـت ایـن اپراتـور کـم شـود و اپراتورهـاي دیگـر         هايینهبا گذشت زمان، هز
الزحمـه  مزیت این شیوه تـأمین مـالی ایـن اسـت کـه حـق      . آورندیهمی از بازار را به دست مس

يایک منبع درآمـد کـافی بـراي اطمینـان از انجـام حرفـه      تواندیمخابراتی ميهامجوز بخش
ــات  ــوريعملی ــهرگالت ــوصباشــد ب ــتخص ــادول ــادهاي  ییه ــافی در اقتص ــدي ک ــه درآم ک

Blackman(.توسعه ندارنددرحال & Srivastava, 2011: 16 (
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2یا کمیسیون همکار مناسب1انتخاب رگالتور تک-ج

در ابتدا که رگالتورها در کشورهاي آمریکا و کانادا ایجاد شدند، بیشتر حالـت کمیسـیون و   
شبه قضایی داشتند که یک رئیس داشت و تصمیمات با اجماع و در صورت اخـتالف  هايیئته

قضـایی بـودن   هـاي یژگـی ، ويگذارها با افزایش پیچیدگی مقرراتبعد. شدیبا اکثریت گرفته م
امـا  .در ایـن زمینـه اسـتفاده شـود    ياآن محدود شد و سـعی شـد تـا از کارکنـان مجـرب و حرفـه      

.شودیمبه بعد توسط یک مدیر عمومی یا یک مقام رسمی اداره 90رگالتورهاي جدید از دهه 
)Intven & Tetrault, 2000: 1-7 (3Oftelاسـت کـه   1984مونه اولیه رگالتور انگلسـتان در سـال   ن

و همچنـین  ياکارکنـان فنـی و حرفـه   يهـا و از کمـک شـود ییک مقام رسمی اداره مـ یلهوسبه
توانـد یرگالتـور تـک مـ   ). http://www.ofcom.org.uk(کنـد یمشاوران خارجی خود استفاده مـ 

کمیســیون همکــار کمتــر کــهیلتــر از کمیســیون همکــار عمــل کنــد درحــا و قاطعانــهتــریعســر
.گیرندیمرتبط قرار ميهاخوش اعمال نفوذ توسط شرکتدست

رگالتوريمناسب کارکنان یدهسازمان-د
، مدیریت، کارکنان و سایر مشاوران نهـاد  گیرندگانیمتصمیدهزیادي براي سازمانيهاراه

بسـتگی  یدهـ نـوع  سـازمان  هرچند روش یکسانی وجود ندارد زیرا ایـن  . رگالتوري وجود دارد
گیـري یمبا ایـن حـال تصـم   . زیادي به ساختار سازمانی و فرهنگی محیط کار در یک کشور دارد

انـواع خـاص تصـمیمات رگالتـوري     . اسـت ياچند رشـته يهاتوسط رگالتوري مستلزم مهارت
ان مـالی  مستلزم استفاده از نظریات  اقتصـاددانان، مهندسـان، حقوقـدانان، حسـابداران و تحلیلگـر     

از طرفی فضـاي مخـابرات بـه سـرعت در حـال تغییـر اسـت، بـر ایـن اسـاس           . واجد شرایط است
و یرپـذ مراتـب دشـوار و سـخت ایجـاد کننـد، بایـد انعطـاف       رگالتوري نباید سلسـله يهاسازمان

Intven(.باشندسازگار  & Tetrault, 2000: 1-10(

فرایند رگالتوري-3-2
بـه  تـوان یبراي رگالتوري کـه بسـیار شـناخته شـده اسـت، مـ      گیريیماز اصول مناسب تصم

Blackman(.، کـارایی و اسـتقالل اشـاره کـرد    ياشفافیت، عینیـت، دانـش حرفـه    & Srivastava,

ــاروش) 14 :2011 ــ  يه ــک م ــور کم ــه رگالت ــر ب ــدیزی ــانه کن ــا نش ــات ــول در  ییه ــن اص از ای
:مشاهده شوداشگیريیمتصم

1.Single Regulators.
2.Collegial Commissions.
3.Office of Telecommunications (Oftel) (the telecommunications regulator).
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ها بـه نظـر دادن راجـع    از افراد براي دعوت آنیرسانی اطالعاستفاده از فرایندهاي عموم.1
. مثل انتشار در روزنامه. در صنعت خاصيگذارپیشنهادي براي مقرراتيهابه قواعد یا روش

در اعالمیه یا اسـناد مشـاوره فـراهم باشـد؛ کـه ایـن       گیريیمتصمهایینهو گزیهپااطالعات.2
يگـذار مفیدي براي موضوعات مـورد مقـررات  نظرات صنعت به شکلکندیموضوع کمک  م

.  استفاده شود
ــراي       .3 ــده ب ــوعات پیچی ــا در موض ــلی ی ــاي اص ــی از اپراتوره ــات کتب ــت اطالع درخواس
.آگاهانهگیريیمتصم

و داوري با استخدام کارشناسان مسـتقل کـه   گريیانجیفصل اختالفات از طریق موحل.4
.ه بردها بهراز آنتوانینیز مهاگیريیمدر تصم

.تا جایی که ممکن است باید ساده و مؤثر باشدگیريیمتصم.5
. ال وجـود دارد شکلی است در کشورهاي حقوق کامنطرفییدو قاعده اساسی که نشان از ب

بـه  یبنديبا این حال به طور گسترده در کشورهاي دیگر نیز مورد حمایت قرار گرفته است که پا
:اند ازاین دو قاعده عبارت. دهدیآن روابط سیاسی و دولتی را کاهش م

کــهیــنذینفــع بــراي اظهــارنظر قبــل از ايهــافــراهم کــردن مــوقعیتی بــراي همــه طــرف- 1
یـا  » Alteram PartemAudi«این قاعـده گـاهی بـه التـین     . ها تأثیر گذاردبر روي آنگیريیمتصم

»Hear the Other Side «گیـري یمابطـال تصـم  که نادیده گرفتن این قاعـده منجـر بـه   شودیبیان م
استفاده از ایـن قاعـده بـه    . شودیالمقضایی حقوق کامنيهاها در بسیاري از حوزهتوسط دادگاه
.شودیمنجر مهاگیريیمشفافیت تصم

بـه ایـن   » nemo judex in sua causa debet esse«.در موضوع نزاع خود، نباید قاضـی بـود  - 2
ها نبایـد  د و در مواردي که نفع شخصی وجود دارد آنمعنا که رگالتور نباید سوگیري داشته باش

.دهـد یاعمال این دو قاعده عینیـت و اعتبـار رونـد رگالتـوري را افـزایش مـ      . کنندگیريیمتصم
)Intven & Tetrault, 2000: 1-19,1-20(

مؤثر يگذاراصول مقررات-4-2
به حداقل رسیدن دخالت رگالتوري پس از ایجاد رقابت-الف

ــررات در با ــابتی مق ــد در ســطح حــداقلی نگــه يگــذارزارهــاي رق ــته شــودبای شــواهد . داش
که بازارهاي رقـابتی بهتـر پاسـخگوي نیازهـاي مـردم      دهدیآمده از سراسر جهان نشان مدستبه

بسـتگی بـه توسـعه    يگذارمیزان مقرراتشودیماست نسبت به مواردي که توسط دولت کنترل 
بـا ایـن   . کنـد یکـاهش پیـدا مـ   يگذارمقرراتکندیافزایش پیدا مرقابتکهیهنگام. بازار دارد
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حال اغلب در مراحل اولیه آزادسازي بازار به منظور اطمینان از رقابت مؤثر مداخلـه رگالتـوري   
Intven(.ضروري است & Tetrault, 2000:1-20(

و جهانی رگالتوريياهماهنگی با استانداردهاي منطقه-ب
صنعت مخابرات، در سراسـر جهـان مشـابه اسـت و ایـن رونـد در       ايیهد پاتکنولوژي و اقتصا

حقـوقی، سـازمانی،   هايینههم که وجود دارد بیشتر مربوط به زمییهاتفاوت. حال افزایش است
بــا گذشــت زمــان، اســتانداردهاي جهــانی . فرهنگــی کشورهاســتيهــاسیاســی و یــا چــارچوب

ور است که کشـورها بایـد بـه سـمت ایـن اسـتانداردها       در حال ظه» هایهبهترین رو«رگالتوري یا 
پست، تلگراف و تلفن، مجـوز دادن بـه   سازيیبه خصوصتوانیبه طور خالصه م. حرکت کنند

يگـذار اپراتورهاي رقابتی، معرفی فرآیند شفاف رگالتوري، اتصال متقابـل اجبـاري و مقـررات   
.کردو حذف موانع تجارت جهانی در مخابرات اشاره1سقف قیمت

هایمتتنظیم ق-5-2
کـه ی، درحـال کننـد یکیفیـت بـاال و قیمـت پـائین را طلـب مـ      کنندگانمصرفمعمولطوربه
اگـر یـک   ) Baumol, 1982:72(.هایک میزان سود معـین را انتظـار دارنـد   و بنگاهگذارانیهسرما

اشـد، ممکـن اسـت    کننـده خـدمات قـدرت اصـلی را در  بـازار در اختیـار داشـته ب       اپراتور یا ارائه
يهـا باال رودکه این امر منجـر بـه کـاهش تقاضـا و البتـه ضـرر بنگـاه       رویهیبه صورت بهایمتق

اسـت کـه خیلـی    یرواقعیغهايیمتاقتصادي دیگر خواهد شد؛ بنابراین دخالت مستلزم تعدیل ق
رد منـافع مـو  کـه یـن مگـر ا گیـرد یدرواقع دخالتی صورت نمـ . باالست و حالت ضد رقابتی دارد

ي رگالتـور مکـانیزم  . مورد انتظار از چنین عملی باشـد هايینهبیشتر از هزگذاريیمتانتظار از ق
آوردن سـود معقـول را داشـته باشـند     اقتصادي فرصت به دستيهاباشد که بنگاهياگونهباید به

خـود را کـاهش دهنـد یـا از کیفیـت ارائـه خـدمات خـود         گذاريیهسرماشوندیوگرنه مجبور م
یـابی دسـت تـوان یتنظیم قیمت مهايینهي براي ارزیابی گزرگالتوراز اهداف مشترك . اهندبک

اقتصادي، جلوگیري از اعمال قدرت بازار، افزایش رقابت، بـه حـداقل رسـاندن هزینـه     ییبه کارا
بـراي تنظـیم   ) Walden, 2009: 59(.را نـام بـرد  ... رگالتوري، اطمینان از کیفیت باالي خدمات و

هـا عبـارت اسـت از    آنینتـر وجـود دارد کـه مهـم   گـري یمبـراي تنظـ  هاینهیکسري گزهایمتق
.هایمتدر خصوص سقف قيگذارو مقررات) هزینه خدمات(نرخ بازده يگذارمقررات

بـه دسـت آورد را محـدود    توانـد ی، مقدار سودي که شـرکت مـ  نرخ بازدهيگذارمقررات
1.Price Cap Regulation.
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سـپس بـراي خــدمات   کننــدیمـورد نیــاز را تعیـین مـ   بـر ایــن اسـاس کـه ابتــدا درآمـد     . کنـد یمـ 
کـه درآمـد حاصـل از خـدمات بیشـتر از نیـاز درآمـدي        ياگونـه بهدهندیانجام ميگذارمتیق

.نباشد
، یک فرمول براي تعیین حـداکثر افـزایش قیمـت مجـاز بـراي      سقف قیمتيگذارمقررات

بـر اسـاس مقـررات سـقف     . مشـخص اسـت  يهـا در تعدادي سالشدهمیخدمات اپراتورهاي تنظ
ایـن  . کنـد ی، قیمت شارژ شده توسط شرکت را به جاي درآمـد آن کنتـرل مـ   کنندهمیقیمت، تنظ

بایـد  .بخشـد یرا  بهبود مـ يوربهرهيهازهیاست که انگ) و نه سود(هامتیکار تمرکز بر روي ق
یت بازارها انتخـاب  ها مزایا و معایبی دارند که با توجه به وضعتوجه داشت هر کدام از این روش

Blackman(.شودیم & Srivastava, 2011: 50-57(

تجارت جهانی-6-2
کشـورها بایسـتی بـا    . تجاري از الزامات الحاق بـه سـازمان تجـارت جهـانی اسـت     يآزادساز

مختلـف اقتصـادي   يهـا بازارها، زمینه فعالیت بخش خصوصی خـارجی را در عرصـه  يآزادساز
رها در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی، هـم در حـوزه کـاال و    تعهدات کشو. فراهم سازند

الزامـات در حـوزه قـوانین    -1: هم در حوزه خدمات، شامل دو گروه از تعهدات و الزامات است
مربوطـه گنجانـده شـده اسـت کـه در      يهـا نامـه و مقررات که به صورت مواد قانونی در موافقت

الزامـات و تعهـدات   -2. گردنـد یاز قوانین ملی تبدیل مصورت پذیرش، قوانین مزبور به بخشی 
گـروه  (تجـاري  يهـا مربوط به دسترسی بازار که از طریق مـذاکرات دو یـا چندجانبـه بـا طـرف     

.شوندینامه تبدیل مموافقتو به بخش الینفکگردندیایجاد م) کاري
ه قواعـد و  نامـه گـات شـامل دو حـوز    نامه عمـومی تجـارت خـدمات ماننـد موافقـت     موافقت

نامه، دو ضمیمه مربوط به خدمات از هشت ضمیمه مربوط به این موافقت. دسترسی به بازار است
: ارتباطات راه دور به شرح زیر است

؛ضمیمه مربوط به خدمات ارتباطات راه دور-1
.ضمیمه مربوط به مذاکرات درباره ارتباطات راه دور اصلی-2

نامـه اسـت کـه بخـش مهمـی از      موافقـت میر یکی از ضماضمیمه مربوط به ارتباطات راه دو
. کنـد یو نقـش حیـاتی در عرضـه بسـیاري از خـدمات دیگـر ایفـا مـ        دهـد یخدمات را پوشش م

ضمیمه مذکور به نقش دوگانه مخابرات به عنـوان یـک بخـش اقتصـادي مسـتقل و همچنـین بـه        
اره نمـوده و چگـونگی   اقتصـادي اشـ  يهـا عنوان عامل انتقال اطالعات مربوطـه بـه دیگـر بخـش    

این ضمیمه، مسـتقل  . کندیمخابراتی را مشخص ميهااز خدمات و شبکهيبرداردستیابی و بهره
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از تعهدات خاصی است که هر عضو ممکن است بـراي بـازنمودن بازارهـایش بـه روي خـدمات      
و اساسـاً ایـن ضـمیمه بـه حـق اسـتفاده و دسترسـی بـه خـدمات         . ارتباطات راه دور اعطـاء نمایـد  

کـه از اهمیـت فراوانـی    کنـد یانتقـال از طریـق ارتباطـات راه دور عمـومی تأکیـد مـ      يهـا شـبکه 
.کنندگان هر نوع خدمتی برخوردار استبرایعرضه

کننـده خـدمات بـه اعضـاي     مطابق این ضمیمه، هر عضو تضمین خواهد کرد کـه هـر عرضـه   
ترسـی و اسـتفاده از خـدمات و    اجـازه دس زیآمضیتبعریدیگر طبق ترتیبات و شرایطی معقول و غ

انتقال از طریق ارتباطات راه دور عمومی را براي عرضه خدمات مـذکور بـه آن عضـو    يهاشبکه
.داشته باشد

تنها عرضه کننده خـارجی از شـرط   نه«تعریف شده است که طورنیازیآمضیشرایط غیر تبع
ن امکـان را دارد کـه از خـدمات و    الوداد و رفتار ملی برخوردار است، بلکه ایـ رفتار دولت کامله

مسـاوي  يهـا یژگـ یبـر اسـاس شـرایط و و   انتقال از طریق ارتباطـات راه دور عمـومی  يهاشبکه
)331: 1383کمالی اردکانی، (.»کننده دیگر در شرایط مشابه برخوردار شودنسبت به هر استفاده

بر اسـاس  در صنعت مخابرات ایرانيگذارها و راهکارهاي بهبود مقرراتچالش- 3
معیارهاي اتحادیه جهانی مخابرات

استقالل رگالتور-1-3
دانسته شده است که بـا هـدف حمایـت    رگالتورمستقل بودن ITUیکی از اصول مصرح در 

ینتـر یکی از مهـم وجودیناز بخش خصوصی و ایجاد رقابت سالم مد نظر سازمان بوده است باا
ررات و ارتباطـات رادیـویی وجـود داشـته، بحـث      که از زمان تأسیس سـازمان تنظـیم مقـ   مسائلی

در ترین امتیـاز  داراي پایین1ایران بر اساس محاسبات بیزینس مانیتور. استقالل این نهاد بوده است
بلکـه نشـان   است و این امر نه تنها نشان دهنده عدم استقالل رگوالتور اسـت ياستقالل رگالتور

)230: 1389هادي فر، (.از حضور دولت در سطوح مختلف این بخش است
قانون وظـایف و اختیـارات وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات؛ کمیسـیون       6مطابق ماده 

:شودیتنظیم مقررات از افراد زیر تشکیل م
؛وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات.1
؛معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.2
؛کشورریزيمهنماینده سازمان مدیریت و برنا.3
؛نماینده وزارت امور اقتصادي و دارائی.4

1.Business Monitor.
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نظـر مــرتبط در امــور ارتباطـات و فنــاوري اطالعــات بـا پیشــنهاد وزیــر    سـه نفــر صــاحب .5
.وزیرانیئتارتباطات و فناوري اطالعات و تصویب ه

کـه اوالً در تعیـین ترکیـب    میرسـ یبا بررسی این مـاده و اساسـنامه سـازمان بـه ایـن نتیجـه مـ       
از اًیـ ثان. خصوصـی، عضـوي حضـور نـدارد    يهـا ون، همه اعضا دولتی هستند و از شرکتکمیسی

معمـول دوره ریاسـت   طورو بهشودیطرفی به دلیل آنکه رئیس سازمان، معاون وزیر محسوب م
دخالـت  يگـذار در فرآینـد مقـررات  توانـد یآن با دوره ریاست وزیر انطباق داشته است وزیر مـ 

و طبیعـی اسـت کـه بـا     کندیئیس انتخاب شده زیر نظر و فرمان وزیر عمل مر1.بسیار داشته باشد
.منافع بخش خصوصی را تأمین کرده و آن را توسعه دهدتواندیاین شرایط نم

کمیسـیون و دوره تصـدي نیـاز بـه     براي حل این مشکل؛ در مورد ریاسـت سـازمان، اعضـاي   
وسـط رئـیس جمهـور بـا تأییـد مجلـس       کمیسـیون ت که اعضـاي ياگونهاصالح اساسنامه است به

ســاله ریاســت همچنــین اعضــاي انتصــابی، دوره خــدمتی بــیش از دوره چهــار . انتصــاب گردنــد
بایست منجـر  وجه غالب نظام سیاسی بر این مبنا است که تغییر دولت، می. جمهوري داشته باشند

ایـن موضـوع و جـدا    ازيگـذار متمایز نمودن نظـام مقـررات  . به تغییر تمامی ارکان آن نیز گردد
.تواند گامی مهم براي اعطاي استقالل به رگوالتور باشدنمودن آن از چنین تغییراتی می

شـود کـه در   رتبـه رهبـري مـی   در آمریکا کمیسیون ارتباطات فدرال به وسیله پنج عضو عالی
ایـن اعضـاي   . ها رئیس کمیسیون بـه عنـوان یکـی از اعضـاي ایـن کمیسـیون قـرار دارد       رأس آن

رتبه هر پنج سـال یعنـی دوره خـدمتی بـیش از دوره چهارسـاله ریاسـت جمهـوري، توسـط         الیع
تواننـد عضـو یـک حـزب     رتبـه مـی  تنها سه نفر از این اعضاي عـالی . شوندمجلس سنا انتخاب می

تواننـد در هـر کمیسـیون مـرتبط دیگـري      از ایـن پـنج نفـر نمـی    کـدام چیسیاسی واحد باشند و هـ 
)http://www.fcc.gov/leadership(.شته باشندشرکت یا نفع مالی دا

تأمین بودجه-2-3
که ایـن  شودیسازمان تنظیم مقررات از طریق بودجه عمومی تأمین ميادر ایران منابع بودجه

کـه سـازمان تنظـیم    حـال یندرعـ 2کنـد یموضوع نیز تا حدودي شرایط استقالل آن را محدود مـ 
براي مثال درآمد حاصـل از حـق   (ي اختصاصی نیز هست مقررات در این عرصه داراي درآمدها

مصـوب سـاالنه چنـین    يهـا ولی خود اختیار هزینه کرد آن را ندارد و بر اساس بودجه) فرکانس
رییس سازمان که معاون وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات و دبیر «: کنداساسنامه سازمان تنظیم مقررات بیان می7ماده .1

.»شود و باالترین مقام اجرایی سازمان خواهد بودکمیسیون است توسط وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات منصوب می
ساله از محل وجوه و اعتبارات اعتبارات مورد نیاز سازمان همه«: داردات مقرر میاساسنامه سازمان تنظیم مقرر3ماده .2

.»شودبینی و تأمین میعمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در الیحه بودجه ساالنه کشور پیش
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بنابراین وابستگی مالی سـازمان تنظـیم مقـررات    ) 303: 1389هادي فر، (.گیردیکاري صورت م
ذاري خــدمات ارتباطــات بــه بخــش بــه بودجــه عمــومی بــا اهــداف و مقاصــد آزادســازي و واگــ

خصوصی که از جمله شرایط پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهـانی نیـز محسـوب شـده در     
بودجـه بـا   کـه یهنگـام خصوصبهیق بودجه عمومیاز طرهاینههمچنین تأمین هز. تعارض است

بـراي تسـلط   ي دیگـر چنـین روشـی راه را    از سو. باشدزامشکلتواندیم، شودیانقباض مواجه م
.ین نهاد تأثیرگذار استو بر استقالل اگذاردیکامل دولت بر نهاد رگالتوري باز م

بیشتر بر آن تأکید دارد؛ درآمد از طریـق اعطـاي مجوزهـا و تعیـین     ITUآن چیزي که اصول 
توانـد یرگالتـور مـ  . حاضـر در بـازار اخـذ شـود    يهابنگاهاز تواندیجرائم است که مو هاتعرفه
یا بابت ورود به بـازار  ) نظیر طیف فرکانس در حوزه مخابرات(کمیابحق استفاده از منابع بابت

.یا اعمال برخی از جرائم به دلیل تخطی از مقررات توسط بنگاه مبالغی را دریافت کند

پاسخگویی-3-3
رانـه  آميهاها را از ورود به کژراهه و غلتیدن در نگرشپاسخگویی در مقابل جامعه، سازمان

منظـور از پاسـخگویی، پاسـخگو بـودن نهـاد      )1390:70احمـدي، (.داردیبـازم سونگرانهیکو 
يگـذار نفعان مقرراتذيیطورکلکنندگان و بهها و مصرفگذار در برابر دولت، بنگاهمقررات

دارد و لـذا کشـورهاي   يگـذار پاسـخگویی رابطـه مسـتقیم بـا شـفافیت در نظـام مقـررات       . است
کسب درآمد و اتخاذ تصـمیم و قبـول و   يهادر ایجاد شفافیت در فرایندها و روشمختلف سعی

البته الزم به ذکـر اسـت کـه پاسـخگویی ارتبـاط تنگـاتنگی بـا        . اندپاسخگویی به شکایات نموده
دارد و توازن بین این دو مقوله خـود از موضـوعات بسـیار مهـم در     يگذاراستقالل نهاد مقررات

)Uhr, 1992ك .براي مطالعه بیشتر ر(.کارا استيگذارراتایجاد یک نهاد مقر
سازمان تنظیم مقررات وجـود نـدارد   هايیمدر ایران وجود نهادي تخصصی براي شکایت از تصم

از توانـد یکشـور همچـون سـایر نهادهـاي دولتـی پیگیـري شـکایات مـ        و تنها بر اساس قوانین عمومی
توسط سـازمان، اسـتفاده   يادورهيهاگزارشلزام ارائههمچنین ا. طریق دستگاه قضایی صورت گیرد

.عمومی و نظرات بخش خصوصی نیز در قانون مورد تصریح قرار نگرفته استيهااز مشورت
بایست در برابر اقدامات خود پاسخگو بوده و البته توانایی دفـاع از  سازمان تنظیم مقررات می

ام پاسخگویی، عـالوه بـر رسـیدگی بـه شـکایات      برقراري نظ. عملکرد خویش را نیز داشته باشند
تعامل همه فعـاالن بـازار   یجهنتدرتواند منجر به وضع قوانین کارآمد نیز شود؛ چراکهذینفعان می

پاسـخگویی دو جنبـه   . نمایـد و با هدف حداقل کردن زیان خـود، هـدف کـارایی را حاصـل مـی     
:اند ازمختلف دارد که عبارت
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؛ها از سازمان تنظیم مقرراتان و بنگاهپاسخگویی به شکایت مشتری.1
.پاسخگویی سازمان تنظیم مقررات در برابر دولت و مجلس.2

:براي دستیابی به این دو جنبه، اقدامات زیر مفید است
نفعـان بـازار از   نهادي براي رسـیدگی بـه شـکایات بخـش خصوصـی و سـایر ذي      ینیبشیپ

این نهاد باید تخصص الزم در این زمینه . د آنو معین نمودن فرآینيگرمیفعالیت و عملکرد تنظ
.را داشته باشد

نفعـان در فرآینـد   مقررات قبل از تصویب و مشورت قرار گرفتن همه ذيسینوشیانتشار پ
.يریگمیتصم
بایست به طور شـفاف توضـیح دهنـد کـه چگونـه و چـرا بـه تصـمیم نهـایی در          سازمان می

. استدهیموردي خاص رس
از عملکرد و میزان موفقیت رگالتوري در دستیابی به اهـداف از  يادورهيهاارائه گزارش

.پیش تعیین شده خویش به دولت و سایر ذینفعان بازار
هــاي عمــومی و الــزام رگالتــوري بــه منــد بــراي دریافــت مشــورتنظــامطراحــی فراینــدي

ایـن  (. اسـت پیشـنهادهاي دریافـت شـده   يریکـارگ یـا عـدم بـه   يریکـارگ پاسخگویی و توجیه به
)آوردفرآیند موجبات نظارت پیش از اجرا را فراهم می

         فراهم آوردن امکـان شـکایت از رگالتـوري، در مـورد قـوانین و مقـررات وضـع کـرده و
ــات دالیــل، در یــک ســازوکار مشــخص نفعــانيآن توســط ذالغــاامکــان  کــه در صــورت اثب

)نظارت پس از اجرا(. کندوگیريجل» دارانهجانبمقررات گذاري«توان از میبیترتنیابه
ها آنیکی از مشکالتی که نهادهاي تنظیم مقررات در کشور دارند، چگونگی پاسخگویی

بر اساس قوانین موجود، هر وزارتخانه از طریق وزیر آن در برابر عملکـرد  . در برابر مجلس است
یابـد  تسري میزینرمجموعهیزخویش مقابل مجلس پاسخگو است و این پاسخگویی به نهادهاي

هـا از وزارتخانـه شـده اسـت، در     اسـتقالل آن ینیبشیو ازآنجاکه براي نهادهاي تنظیم مقررات پ
خـویش  رمجموعـه یبایست در برابر عملکـرد ز از سویی وزیر می. اینجا نوعی تناقض وجود دارد

ها است، پاسخگو باشـد و از سـوي دیگـر مقـرر اسـت کـه ایـن نهـاد،         که رگالتوري نیز جزء آن
پیشـنهاد  . مستقل باشد؛ بنـابراین الزم اسـت تـا در بـازنگري قـوانین بـه ایـن موضـوع توجـه شـود          

.تواند به این شکل مطرح شود که رگالتور تنها در برابر مجلس پاسخگو باشدمشخص می
موضوع دسترسی به اطالعات به عنوان یـک  : دسترسی عادالنه به اطالعاتتدوین مقررات

ها در نظر گرفته شود و زمینه دسترسی عادالنـه بـه اطالعـات بـراي همـه ذینفعـان       بنگاهحق براي
)619: 1389فر، هادي(.بازار فراهم شود
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و ابهام در شفافیت عملکرديگذارفرایند مقررات-4-3
. شـود یمعرفی مـ ینیبشینظیر، میزان وضوح، باز بودن، ثبات و قابل پییهایژگیشفافیت با و

بـر  يریـ گمیتصمکهنینفع براي اظهارنظر قبل از ايذيهافراهم کردن موقعیتی براي همه طرف
. کندیکمک مهايریگمیها تأثیر گذارد به شفافیت در تصمروي آن

ینـ یفرآینـدها و آئ يریکـارگ متضمن  بـه هاي حقوقی وضع قواعد معموالًدر بسیاري از نظام
هـا، حمایـت از شـهروندان در مقابـل اقـدامات اداري      پیچیده و مفصل است، هدف از ایـن آئـین  

و امکان اطالع و دسترسی به فرآینـد  2است که از طریق علنی و باز بودن1خودسرانه و دلبخواهی
.گرددوضع قواعد، تضمین می

و امکـان بـازنگري و نظـارت    3اي از اعالنات عمـومی ه مجموعهاین اهداف همچنین با الزام ب
چـه از طریـق   4،و همچنین با ایجاد فرصت براي اظهـارنظر عمـومی  گیريبر قواعد در حال شکل

صورت رسمی و با رعایت تشـریفات  در موارد وضع قواعد به(5برگزاري جلسات رسمی استماع
در موارد وضع قواعد (دارند که رسمیت کمتريدریافت نظرات مکتوب لهیوسو چه به6)قانونی

حقـوقی  يهـا در برخـی از نظـام  . یابـد ، تحقـق مـی  )صورت غیررسمی و بدونرعایت تشـریفات به
:ها و طی مراحل زیر استمشخصاً فرایند وضع قواعد مستلزم برداشتن گام

عـالم  اسـتانداردهاي احتمـالی و ا  لیـ وتحلهیـ مرحله پیش از تدوین قاعده کـه شـامل تجز  .1
.گردداحتمالی وضع قواعد جدید می

که شامل چاپ و انتشار قاعده پیشنهادي در نشریه رسـمی دولـت   مرحله قاعده پیشنهادي.2
.براي دریافت نظرات است

نـویس و نظـارت و   هاکـه بـا تـدوین پـیش    آنمرحله دریافت نظرات عمـومی و ارزیـابی  .3
.شودنبال مید) در برخی از موارد با رد آن(بازنگري قاعده نهایی

که شامل چاپ و انتشار قاعده نهایی در نشریه رسمی دولـت، همـراه   مرحله قاعده نهایی.4
.استعمومیيهابا شرح و گزارشی درباره پاسخ به نظرات و نظارت

.اجرا و پیاده کردن قاعده یا استاندارد.5
زمـان دارد؛ امـا   جـویی در وضع غیررسمی قواعد، امتیاز آشکاري از نظر هزینه پایین و صرفه

وضـع  نـۀ یدر زممسـئله اصـلی  . هـا بـه طـول انجامـد    تواند سالحتی وضع غیررسمی قواعد نیز می
مطلوبیـت یـک فراینـد    حـال نیقواعد، ایجاد تـوازن میـان ضـرورت اسـتفاده از تخصـص و درعـ      

1.Arbitrory
2.Openness
3.Public notifications
4.Public comments
5.Formal hearings
6.Formal rulemaking
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ینـد  اند ضمن دستیابی به مطلوبیـت علنـی و شـفاف بـودن فرا    منتقدان نتوانسته. منصفانه و باز است
)57: 1388هداوند، (.بودن آن شوندریمانع از زمان بر بودن و دست و پاگيگذارمقررات

قـانون وظـایف و اختیـارات    5در ایران، با بررسی اساسـنامه سـازمان تنظـیم و همچنـین مـاده      
که ایـن وظـایف و اختیـارات    یابیمیوزارت ارتباطات در خصوص کمیسیون تنظیم مقررات درم

مصـوبات  . هـا مشـخص نشـده اسـت    اند و حوزه دقیق صالحیت آنط نام برده شدهفقیطورکلبه
شود، هرچندکه در قانون در مورد چگـونگی رسـیدن   میییدکمیسیون حداقل با رأي چهار نفر تأ

. نهــایی صــحبت شــده اســت امــا در مــورد فراینــد آن بحثــی بــه عمــل نیامــده اســت  یمبــه تصــم
کارشناسـی دارد  هـاي یري الزاماً نیاز به تحلیل فنی و گزارشگمثال اینکه آیا یک تصمیمعنوانبه

گیـري ممکـن اسـت مداخلـه داشـته باشـند بـه        یا خیر، یا اینکه چه نهادهایی در این فرایند تصمیم
رسـانی سـازمان بـه    هاي رگالتوري از طریق پایگـاه اطـالع  تصمیم. صورت مستند در نیامده است

ورد هم الـزام قـانونی وجـود نـدارد و دسـتور جلسـات از       رسد هرچند در این ماطالع عمومی می
خـود  گیـري یماز طرفی سازمان تنظیم و کمیسـیون در فراینـد تصـم   . شودپیش اعالم عمومی نمی

آشکار اسـت  . ندارند) اپراتورها-مردم(الزام قانونی به استفاده از نظرات کارشناسان و یا ذینفعان 
است در همین راستا رعایـت مـوارد زیـر    یرمه انکارناپذکه در این موارد  ضرورت اصالح اساسنا

:به ارتقاء شفافیت کمک کندتواندیم
بایست به صـورت شـفاف تعریـف شـده و بـه صـورت مـؤثري بـه همـه          اهداف سیاسی می
. ذینفع ارتباط یابديهاگروه
نـان  هاي دقیق و فنـی قبـل از انتشـار مقـررات بایـد محقـق شـود تـا اطمی        استفاده از مشاوره

. حاصل گردد که نظرات ذینفعان و کارشناسان مدنظر قرار گرفته است
مقـررات در اختیـار عمـوم    نـویس یشاظهارنظر راجع به پزمان کافی و اطالعات الزم براي

.قرار گیرد
بایست از الزامات مقررات آگاهی کافی داشته باشندمیيگذارتحت مقرراتيهاگروه .
هـاي الزم بـه منظـور تطبیـق بـا      گذاري زمـان کـافی و حمایـت   هاي تحت مقرراتبه گروه

. مقررات جدید داده شود
   بایسـت بـه صـورت شـفاف توضـیح داده شـود      عواقب ناشی از عدم اجـراي مقـررات مـی .

)612: 1389فر، هادي(

هایمتچالش تنظیم ق-5-3
کلیـه خـدمات   هايخاساسنامه سازمان تنظیم مقررات؛ تعیین تعرفه و نر6ماده 4بر اساس بند 
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بـه منظـور   هـا یمـت هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطالعات و تعیین کف یـا سـقف ق  در بخش
58مـاده  5این در حالی است که بر اساس بند . اطمینان از رقابت سالم بر عهده این سازمان است

قـانون  44ل کلی اصـ هايیاستسقانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجراي
از وظایف اصلی شـوراي رقابـت اسـت، موضـوعی     هایمتاساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم ق

بـه ایـن   44قـانون اصـل   92از طرفـی مـاده   . که اختالف بین این دو نهاد را به وجود آورده است
ه نکته اشاره دارد که با شروع فعالیت شوراي رقابت بر اساس قانون، کلیه قوانین مربـوط بـه حـوز   

. است بایـد مسـکوت بمانـد   شدهیهاکه توسط مؤسسات مختلف انجام متمام حوزهيگذارتعرفه
ياقانون اساسی مصـوبه 44کلی اصل هايیاستساین اختالف باعث شد تا شوراي عالی اجراي

بند دوم این مصوبه در مورد اختالف این دو نهاد است که در آن آمـده  . در این زمینه صادر کند
تورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بـازار کاالهـا و خـدمات انحصـاري     دس: است

قانون یاد شده مبنی بـر نسـخ کلیـه    92در هر مورد به عهده شوراي رقابت است و با توجه به ماده 
اجرایـی ملـزم   يهـا قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی فعاالن اقتصادي، نهادها و دسـتگاه 

قیمت کاالها و خـدمات انحصـاري و تبعیـت    ینۀیت مصوبات ابالغی شوراي رقابت در زمبه رعا
.از آن هستند

هـا بایـد توجـه    و شوراي رقابت بـر سـر تعیـین تعرفـه    مقرراتیمدر مورد اختالف سازمان تنظ
قـانون  43داشت که صالحیت شوراي رقابت در داخل مرزهاي ایران صالحیتی عام است، مـاده  

تمـامی اشـخاص حقیقـی و حقـوقی     «: کـه آوردیقانون اساسی چنـین مـ  44ي اصل اصالح اجرا
؛ بنـابراین قـوه   »، دولتی، تعاونی و خصوصـی مشـمول مـواد ایـن فصـل هسـتند      یهاي عمومبخش

، داردیمجریه، خود از تابعین این قـانون اسـت و در مـواردي کـه صـالحیت ایـن شـورا مقـرر مـ         
شورا است و وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات بـه     دولت مکلف به تبعیت از تصمیمات این 

.عنوان بخشی از بدنه دولت، از این قاعده مستثنا نیست
وجهـه شـوراي رقابـت، هویـت آن بـه عنـوان مرجـع        ینتراز طرفی باید توجه داشت که مهم

سـازمان تنظـیم مقـررات یـک نهـاد      کـه یضد رقـابتی اسـت درحـال   هايیهرسیدگی کننده به رو
همچنین صدر . با این فضا آشناستیخوبمخابرات فعالیت دارد و بهینۀست که در زمتخصصی ا

، بـه تصـویب دسـتورالعمل تنظـیم قیمـت از      44اصل هايیاستسبند دوم از ابالغیه شوراي عالی
گفت منظور، تصـویب دسـتورالعمل قیمـت    توانیسوي شوراي رقابت اشاره کرده است، پس م

اختیـار سـازمان تنظـیم    رسـد ی؛ بنـابراین بـه نظـر مـ    گـذاري یمـت قتوسط شوراي رقابت است نـه 
شـوراي رقابـت   کـه یـن تر از شوراي رقابت اسـت مگـر ا  بسیار مناسبهایمتمقررات در تنظیم ق

.باشد که در این مورد با بیان دالیل و شواهد باید دخالت کندیضد رقابتهايیهشاهد رو
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شرکت ارتباطات زیرساخت-6-3
طـی ده  . موضـوع اینترنـت در ایـران دانسـت    ینتـر و پرچالشینترمهمتوانیرا مپهناي باند

. ، میزان تقاضا براي اینترنت نیـز بیشـتر شـده اسـت    یافتهیشسال اخیر هرچه پهناي باند کشور افزا
کـرده و از درون شـبکه   شرکت ارتباطات زیرساخت پهنـاي بانـد را از خـارج کشـور خریـداري     

تمـامی مراحـل   . دهـد یدهندگان اینترنتی تحویل مـ و سپس به خدماتددهیداخلی خود عبور م
یـا دولتـی   مذاکره، خرید و توزیع اینترنت بر عهده این شرکت است و هـیچ شـرکت خصوصـی   

1.دیگر حق خرید پهناي باند و ورود آن به کشور را ندارد

هـاي یتمحـدود رخـاط ها در عین افزایش تقاضا براي ارائه اینترنت بـه بسیاري از این شرکت
يگـذار مخابراتی و پهناي باند، امکان ارائه سرویس به کاربران را ندارند و مجبورند بـا اشـتراك  

بـین کـاربران، عمـالً از کیفیـت خـدمات خـود       ) Sharing(بیشتر یک مقدار مشخص پهناي بانـد  
.بکاهند

سـت بحـث   کـه در ایـن حـوزه مطـرح ا    با توجه به این مشکالت، یکی از جدیدترین مسائلی
از دالیـل اصـلی اجحـاف بـه     توانیعملکرد دولت را م. جایگاه و نقش شرکت زیرساخت است

از فـروش پهنـاي بانـد    یانحصـار ناشـ  . کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی دانستمصرف
هـاي یاسـت خصـوص بـا س  راهبردي جمهوري اسالمی ایـران، بـه  هايیاستاینترنتی با قوانین و س

.منافات داردیکلبهون اساسیقان44کلی اصل 
پهنـاي بانـد الزم اسـت بـراي حـذف انحصـار توسـط        ینـۀ با توجه به مشکالت موجـود در زم 

کشور با درك صحیح از بازار گیرندگانیمو تصمگذارانیاستشرکت ارتباطات زیرساخت، س
ی مناسـب،  کاربران به آن و با ایجاد یک بسـتر حقـوق  کنونی اینترنت و کیفیت نامناسب دسترسی

پهناي باند منع و جایگاه و شـأن دولـت   ) یدوفروشخر(بخش دولتی را از امور اجرایی بازرگانی 
گـذار و نـاظر بـر حسـن اجـراي مقـررات حفـظ و بخـش         ، قـانون گذاریاسترا به عنوان مرجع س

.کنندخصوصی را در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک

موانع تجارت جهانی-7-3
و خـدمات مخـابراتی محلـی بـه سـمت      هایستمر که ارتباطات از راه دور، از سطح سطوهمان

آن يهـا نامـه عرضه  خدمات جهانی در حال  حرکت است، سازمان تجـارت جهـانی و موافقـت   
دنیاي جدیـد در عرصـه خـدمات و تجهیـزات ارتباطـات راه      کنندهیتمجموعه اصلی قوانین هدا

:Black, 2001(دور خواهند بود؛  193(
بازاریابی، تأسیس، «: دارداساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد موضوع و وظایف شرکت بیان می8ماده 2بند .1

».برداري و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشورتوسعه، بهسازي، اجرا، نگهداري و بهره
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کننـده یمدر صنایع زیرساخت، براي بسیاري از نهادهاي تنظـ گذاريیهسرماهايیزهایجاد انگ
در گـذاري یهسـرما . شـود یمقررات، از ابزارهاي سیاسی در کشورهاي توسعه یافتـه محسـوب مـ   

رسـول رویسـی و   (.آیدیبخش زیربنایی در محیط تنظیم مقررات یک محور کلیدي به حساب م
1381خــارجی ایــران مصــوب گــذاريیهمطــابق قــانون ســرما)211-217: 1384د، میرزایــی نــژا

مشـارکت  «يهـا ها از جملـه خـدمات در چـارچوب روش   خارجی در کلیه بخشگذاريیهسرما
بـاوجود مجـاز شـمرده شـده اسـت و     » بـرداري و واگـذاري  ساخت، بهره«و » بیع متقابل«، » مدنی

قانون برنامه سـوم توسـعه بـراي صـدور مجـوز      124ماده اجازه به وزارت ارتباطات طبق بند الف 
ها، ارائـه خـدمات ارزش افـزوده و    تلفن همراه و ثابت، انتقال دادهيهاشبکهيبردارایجاد و بهره
قـانونی موجـود، زمینـه توسـعه و مشـارکت      هـاي یتعمالً به لحاظ محـدود وجودینمخابرات باا

گـذاري یهمثال چون قانون سرماعنوانبه. نشده استخارجی به نحو شایسته فراهم گذاريیهسرما
ــ  11کــه مطــابق مــاده گــذاريیهســود حاصــل از ســرماقیدوشــرطیخــارجی، امکــان خــروج ب

کـه تعهـدات خـاص سـپرده     ییهـا نامه تجارت خدمات الزامی بوده و کشورها در بخـش موافقت
گـذار یهه و مشوقی براي سـرما ، عمالً انگیزدهدیرا نمباشندیباشند مجاز به اعمال محدودیت نم

بایـد خاطرنشـان کـرد در قـانون     ) 360: 1383کمـالی اردکـانی،   (.خارجی وجود نخواهد داشت
اقتصـادي و فنـی   يهـا گـذاري و کمـک  سـرمایه «برنامه پنجم توسعه از تقویت و تجهیز سـازمان  

هـا بـه   وقو شناسایی و اصالح قوانین و مقررات برحسـب ضـرورت و تعیـین و اعمـال مشـ     » ایران
گذاري خارجی، صـحبت شـده   المللی براي جذب بیشتر سرمایهبینيهاتناسب نیاز روز و رقابت

.یمااست ولی تاکنون شاهد رفتار مؤثر جدید تشویقی براي این موضوع در کشور نبوده
نامـه عمـومی خـدمات ذکـر     موافقتخصوصکه از منظر سازمان تجارت جهانی و بهيانکته

ــه ، ایــن اســت کــه ایــن موافقــت آن ضــروري اســت ــه دنبــال آزادســازي بازارهاســت و ن نامــه ب
بـه  هـا یـت فعاللذا از این منظر اگرچه اقدامات فعلی در جهت واگـذاري ؛نهادهاسازيیخصوص

رسـد یکـافی نیسـت؛ بنـابراین بـه نظـر مـ      وجـه یچهـ جلو است، اما بهروبهبخش خصوصی گامی
از الملـل ینمنظور آمادگی براي ورود به عرصه تجارت بوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به

اطالعـات، ارتقـاي  يسـاز طریق عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، باید سـعی در شـفاف  
ارائـه خـدمات مخـابراتی،    هـاي ینـه در کلیـه زم یريپـذ کیفیت خدمات مخابراتی از طریق رقابت

اسـتفاده از مطالعـات پژوهشـگران، گسـترش     کشور با استانداردهاي دنیا باکاهش فاصله فناوري
تر آزادسازي خدمات مخابرات نمایـد و بـا تـدوین قـوانین     و از همه مهمالمللیینبهاييهمکار

بخـش  گـذاري یهمناسب از طریق تشکیل نهاد مستقل تنظیم کننده مقررات، امکـان جـذب سـرما   
)127: 1387ي، غفار(. کامالً رقابتی، فراهم آوردخصوصی خارجی را در محیطی
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يگذارکارایی و ارزیابی آثار مقررات-8-3
يهـا باشد که بتواند سـبب ایجـاد رقابـت سـالم میـان شـرکت      ياگونهباید بهيگذارمقررات

، تغییـر  هـا مـت یاقداماتی نظیر آزادسازي قستیبایبراي رسیدن به چنین هدفی م. خصوصی شود
هـا،  و تعرفـه هاارانهین نرخ ارز مناسب، حذف نسبی، آزادسازي تجارت خارجی، تعییيهامتیق

مد نظر سازمان تنظیم مقـررات قـرار گیـرد در غیـر ایـن صـورت       ... مالیاتی و يهاتیحذف معاف
رغـم یباید توجه داشـت علـ  )48: 1375خوشپور،وحبیبی(.رقابت به نحو سالم میسر نخواهد شد

داراي نواقصـی اسـت کـه باعـث     کنـد یمـ رقابت بیشتر را فراهميهانهیزميگذاراینکه مقررات
. اعمـال و اجـراي آن تکیـه نمـود    به طور اطمینان بخشـی بـه  توانیو نمشودیعدم کارایی آن م

:اندایراداتی که ممکن است وجود داشته باشد به این شرح
تحت سلطه و نفوذ تواندیرگالتور ممکن است رفاه اقتصادي را حداکثر نکند، این نهاد م.1

یـا  سیاسـی توانـد یمـ يفشـارهاي وارده بـر رگالتـور   . خاص داراي نفع در بازار باشدیک گروه
.و فرایندها در بازار شودهامیدار شدن تصمباعث جهتيهررواجتماعی باشد و به

مـدیریت،  (طورمعمول تابعی از طیف وسیعی از متغیرهاي انتخابی است و تقاضا بههانهیهز.2
کنتـرل  . و تنهـا تحـت تـأثیر سـتاده نیسـتند     ) حصول، تحقیق و توسعهتبلیغات، کیفیت ميهانهیهز

کنترل یـک متغیـر مـثالً    . در انتخاب خواهد شديریگیا گروهی از این متغیرها باعث جهتیک
سـازي سـود بـا توجـه بـه ایـن       اه بـه طـور اساسـی در جهـت حداکثر    قیمت نهاده باعث رفتار بنگـ 

از بهینـه اجتمـاعی فعالیـت خـویش دور خواهـد      محدودیت خواهد شد و همین موضوع بنگاه را
.ساخت

و مقـررات  هـا میهـا از تصـم  آنینـ یبشیهـا در بـازار بسـتگی بـه پـ     تصمیمات امروز بنگـاه .3
وجود ییهاینانیرگوالتور و دولت همواره نا اطميهامیرگوالتور در آینده دارد و البته در تصم

خـویش ایـن   يهـا يگـذار هیهـا همـواره در سـرما   تـا بنگـاه  شـود یباعث مینانیدارد و این نا اطم
تحت تـأثیر  توانـد یمـ هـا عظـیم آن يگـذار هیسـرما يهـا نهیموضوع را در نظر داشته باشند که هز

.شودی، اتخاذ مهايگذارهیاز سوي رگوالتور قرار گیرد که پس از انجام این سرماییهامیتصم
در هنگـام وجـود یـک    . جـود دارد اطالعات ناکامل و نامسـاوي بـین رگوالتـور و بنگـاه و    .4

این بنگاه تنها منبع ارائـه اطالعـات بـه    ) اندصنایع زیرساختی اغلب این گونه(تولیدکننده در بازار 
و درآمـدها اطـالع یابـد،    هـا نـه یبه طریق دیگـري از هز تواندیرگوالتور است و رگوالتور نیز نم
بر اساس منافع خـویش تنظـیم نمـوده و در    اطالعات راتواندیبنابراین بنگاه انحصاري در بازار م

)322: 1385فر، هادي(.اختیار رگوالتور قرار دهد
در سـاختار حکومـت   يگـذار مقـررات براي این منظور تأسیس یک واحد ارزیابی پیامدهاي
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الزم اسـت  . در پیشبرد این امـر مفیـد واقـع شـود    تواندیمدر درون نهاد ریاست جمهوريژهیوبه
و تــأمین اداري ایــن واحــد در برابــر انتقادهــاي وزرا، نماینــدگان مجلــس و دیگــر کــه از بودجــه

حمایت کافی بـه عمـل   يگذارمقرراتاشخاص مانند تجار ناخرسند از اعمال ارزیابی پیامدهاي
و اصــول يگــذارمأموریــت ایــن واحــد بایــد تــدوین اســتانداردهاي دقیــق نحــوه مقــررات . آیــد
ین واحد باید به تضمین تداوم، معتبـر بـودن و کیفیـت ارزیـابی     ا. در حکومت باشديریگمیتصم

هـا تیدر واحدهاي سازمانی اقدام کند و در این صورت باید از صالحيگذارمقرراتپیامدهاي
.الزم براي انجام صحیح این وظایف برخوردار باشديهاو مهارت

بعـالوه آمـوزش، مؤلفـه    . تبسیار مهم اسـ يهااز مؤلفهيگذارلذا ارزیابی پیامدهاي مقررات
است و باید آن را نه تنها بـراي کارکنـان   يگذارمقرراتاصلی اجراي صحیح ارزیابی پیامدهاي

ارائـه  . مسئول اجراي این ارزیابی بلکه بـراي همـه کارکنـان مسـئول اجـراي مقـررات ارائـه کـرد        
ــا اینکــه مســائل نظــري و عملــی قــوانین مهــم اســت  نــۀیدر زمآموزشــی کارآمــديهــابرنامــه ت

الزم براي انجام مؤثر ارزیـابی پیامـدهاي  يهاگذاران و کارکنان اداري مرتبط از مهارتمقررات
به منظـور کسـب وجهـه    يگذارمقرراتاعمال ارزیابی پیامدهاي. مند شوندبهرهيگذارمقررات

ابتـدا طـی یـک    گـذار بایـد در  ، نهاد قـانون رونیازا. استنامهنییقانونی، مستلزم اجازه قانون یا آ
کــه ارزیــابی پیامــدهاي شــودیدوبــاره تأکیــد مــ. مقــرره اجــراي ایــن ارزیــابی را الزامــی ســازد 

واحـد  . گذاري بهتر است در طی یک متن قانونی منـدرج شـده و ضـمانت اجرایـی یابـد     مقررات
ــابی پیامــدهاي ــيگــذارمقــرراتارزی ــابی پیامــدهاي درنــگیبایــد ب ــه توســعه مقــررات ارزی ب

ها، الگو گـرفتن از رهنمودهـاي سـازمان همکـاري اقتصـادي و      و آموزش برنامهيارگذمقررات
.از مشاوران خارجی اقـدام کنـد  يمندو در صورت لزوم بهرهیالمللنیتوسعه و دیگر تجربیات ب

) 112-120: 1388پارکر؛کرکپاتریک، (

یجهنت-4
بـا اصـول و معیارهـاي    گـذار مخـابراتی در ایـران از نظـر سـاختاري و حقـوقی       نهاد مقـررات 

مسـتقل بـودن نهـاد    ITUیکـی از اصـول تصـریح شـده در     . اتحادیه جهانی مخابرات فاصـله دارد 
گذار تلقی شده است که بـا هـدف حمایـت از بخـش خصوصـی و ایجـاد رقابـت سـالم         مقررات
یمرسـ یسازمان  تنظیم مقررات در ایران به این نتیجـه مـ  با بررسی مواد اساسنامه. شودیتشکیل م

خصوصــیيهــاکــه اوالً در تعیــین ترکیــب کمیســیون، همــه اعضــا دولتــی هســتند و از شــرکت 
ثانیاً  به دلیل آنکه رئـیس سـازمان، معـاون وزیـر     . بخش، عضوي در آن وجود نداردیرمجموعهز

طورمعمول دوره ریاست آن با دوره ریاست وزیر انطباق داشته است وزیـر  و بهشودیمحسوب م
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.داشته باشدیاريدخالت بسيگذارمقرراتهايیممدر تصتواندیم
که ایـن  شودیسازمان تنظیم مقررات از طریق بودجه عمومی تأمین ميادر ایران منابع بودجه

هرچند که سازمان تنظـیم مقـررات   کندیموضوع نیز تا حدودي شرایط استقالل آن را محدود م
خود اختیار هزینـه کـرد آن را نـدارد و    در مخابرات داراي درآمدهاي اختصاصی نیز هست ولی 

.گیردیمصوب ساالنه چنین امري صورت ميهابر اساس بودجه
فراوانی همـراه اسـت چراکـه نهـاد     هايیپاسخگویی سازمان تنظیم مقررات با کاستینۀدر زم

سازمان وجـود نـدارد، همچنـین سـازمان الزامـی بـه ارائـه       هايیمتخصصی براي شکایت از تصم
نشـده بینـی یشندارد و فرصت قانونی براي بیان نظرات بخـش خصوصـی پـ   يادورهيهاگزارش

سـازمان را هـم زیـر سـؤال بـرده اسـت امـري کـه         هـاي گیريیماست که این مهم، شفافیت تصم
.استITUبرخالف اصول شناخته شده 

کمیسیون و دوره تصـدي نیـاز بـه اصـالح اساسـنامه اسـت       در مورد ریاست سازمان، اعضاي
همچنـین  . کمیسیون توسط رئیس جمهور با تأیید مجلـس انتصـاب گردنـد   که اعضايياگونهبه

.اعضاي انتصابی، دوره خدمتی بیش از دوره چهارساله ریاست جمهوري داشته باشند
و هماهنگی با معیارهاي اتحادیه جهانی اساسنامه سـازمان نیازمنـد   يگذاربراي بهبود مقررات

کمیسـیون تنظـیم   ترکیـب اعضـاي  یـژه وه باید ساختار سازمان تنظیم بهکياگونهاصالح است به
صـنعت مخـابرات   يگـذار مقررات در راستاي پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در مقررات

.اصالح شود
گذاري خارجی به ایـن بخـش بایـد مـورد تشـویق و ترغیـب       خصوص سرمایهورود سرمایه به

از طرفی بـراي ورود بـه عرصـه    . وه مقننه و دولت داردکه نیاز به همکاري قايیفهقرار گیرد، وظ
يسـاز از طریق عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، باید سعی در شـفاف المللینتجارت ب

ارائــه هــايینــهدر کلیــه زمیريپــذاطالعــات، ارتقایکیفیــت خــدمات مخــابراتی از طریــق رقابــت
داردهاي روز دنیـا از طریـق اسـتفاده از    کشـور بـا اسـتان   خدمات مخابراتی، کاهش فاصله فناوري

تـر آزادسـازي خـدمات    و از همـه مهـم  المللـی ینبهاييمطالعات پژوهشگران، گسترش همکار
.مخابرات شود

بخـش دولتـی بایـد از امـور اجرایـی      . پهناي باند باید مورد توجه قـرار گیـرد  سازيیخصوص
، گـذار یاسـت دولت به عنـوان مرجـع س  پهناي باند منع و جایگاه و شأن ) یدوفروشخر(بازرگانی 

گذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظو بخش خصوصی را در جهت حضـور در یـک   قانون
.بازار رقابتی سالم یاري نمود
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