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 ها و راهکارهاچالش ،  گری در حوزه مخابراتتنظیم 
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 ( مسئول سندهی .)نورانیرفسنجان، ا  ،یگروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد  2

 چکیده 

تواند  های موجود تقریباً محرز گردیده بازار همواره نمیرغم مخالفتاما به. برانگیز بوده استلت در اقتصاد همواره بحثدخالت دو

های  یکی از گونه.  ها برآید و حدودی از دخالت دولت جهت تنظیم بازار ضروری استاز عهده تمامی وظایفش ازجمله تنظیم آن

تنظیم مقررات اقتصادی است که با اهداف مختلفی  ،  ها و اشخاصور اثرگذاری بر رفتار بنگاهمنظدخالت دولت در تنظیم بازار به

بنگاه اقتصادی  قدرت  کردن  محدود  بنگاه،  هاازجمله  منافع  مهمتأمین  همه  از  و  خاص  بازار های  شکست  مسئله  صورت  1تر 

دولت.  پذیردمی که  مواردی  مقرراتاز  تنظیم  یا  گذاری  مقررات  به  اقدام  می  ها  رگوالتوری  اصطالحاً  و  در  اقتصادی  نمایند 

در کشور ما  .  نمایندگرهای بخشی ایفاء نقش میخصوص وجود انحصار و انحصار طبیعی است که در اینجا رگوالتورها یا تنظیم

ع رگوالتور عنوان مرجبازار صنعت مخابرات ازجمله بازارهای دارای انحصار است که توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به

اعمال وظایف این مرجع رگوالتور در مواردی با وظایف شورای رقابت تداخل داشته و منجر به طرح .  گردداین حوزه تنظیم می

گری اقتصادی در بازار مخابرات در این مقاله تالش گردیده تا ضمن بررسی تنظیم.  دعاوی مختلف در مراجع ذیصالح شده است

استانداردها پرتو  در  بینکشور  نهادهای  جهانیی  تجارت  سازمان  و  مخابرات  جهانی  اتحادیه  ازجمله  های  چالش،  المللی 

بهتنظیم این حوزه  در  ارائه گری  متعاقباً  و  داده  قرار  تحلیل  و  بررسی  را مورد  رقابت  اعمال وظایف شورای  با  تعارض  در  ویژه 

 .  ها ارائه دهیمرفت از این چالشکارها را برای برونراه

 

شورای ،  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،  گر بخشینهادهای تنظیم،  صنعت مخابرات،  انحصار،  گریتنظیمهای كلیدی:  واژه

 .  رقابت

 

 
1 Market Failure 



 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 

 566-589، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

567 

 

 مقدمه   -1

سروسشامان دادن بشه بخشش ،  با شروع آزادسازی در حوزه مخابرات و واگذاری عمده سهام شرکت مخابرات به بخشش خصوصشی

گشری یشا الزم بود که نهاد تنظشیم،  بر این اساس.  ناپذیر بودهای آن اجتنابارت بر فعالیتخصوصی فعال در حوزه مخابرات و نظ

بشرای ششرکتهای صشال  ، مند کنشدگذاری قانونهای بخش خصوصی را از طریق مقررهرگوالتوری تأسیس شود که بتواند فعالیت

یاز مجوزهای صادره را تعلیق یا لغو کنشد و نهایتشاً بشه ها و اپراتورها نظارت کند و در صورت نبر شرکت،  مجوز فعالیت صادر کند

 .  اختالفات رسیدگی نماید

در بسیاری از کشورها ایشده ،  ویژه صنایع دارای انحصار طبیعی ازجمله صنعت مخابراتاز اواخر قرن بیستم با گسترش صنایع به

هشای فنشی آن و اثرگشذاری وجشه بشه ویژگشیدر مورد صنعت مخشابرات بشا ت.  خصوصی سازی و آزادسازی این صنایع اجرایی شد

نیاز به ایجاد نهاد مستقل رگالتوری در بازارهای رقابتی آن خیلی سریع ،  مستقیم رشد سریع و پیچیده تکنولوژی بر این صنعت

د در ها یک نهاد تنظیم مقررات که شامل یک رگالتور مستقل از اپراتورهای مخابراتی موجشوبنابراین تعدادی از دولت.  درک شد

 .  بازار بود را ایجاد کردند

گر نیاز پیشدا ششد و بشدین منظشور به نهاد تنظیم،  های حوزه مخابراتبا آزاد سازی تدریجی فعالیت  1380در ایران از اوایل دهه  

ر اساسشنامه ایشن سشازمان بش. گر در حوزه مخابرات تششکیل ششدعنوان نهاد تنظیمسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به

اساس مصوبه هیأت وزیران و با استناد به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعشات و الگشوبرداری از ضشوابط 

 .  المللی مخابرات تهیه و تصویب شداتحادیه بین

هشای کلشی استهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای سیبا ابالغ سیاست

مقشرر ،  قانون یادشده  59به موجب ماده  .  گر کالن تأسیس شدعنوان تنظیمشورای رقابت به،  1387اصل چهل و چهارم در سال  

 . کننده بخشی تأسیس شودنهاد تنظیم،  مثل مخابرات، هایی که بازار آن مصداق انحصار طبیعی استگردید که در حوزه

تنظیم قیمت ، رادیویی طی سالیان گذشته به اشکال مختلف ازجمله مقررات گذاری مستقیم  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

. گر در حوزه ارتباطات فعالیشت داششته اسشتعنوان نهاد تنظیمتعیین نرخ ها و تعرفه ها و ورود به بازارهای خاص ارتباطی به،  ها

سیاست های ، سالمت و امنیت، فرایندهای زیست محیطی، این سازمان به صورت محدود نیز در زمینه مقررات گذاری اجتماعی

 . ضد انحصار و سیاست های مالی و تعرفه ای نیز ورود کرده است

سشاختار وزارت ارتباطشات و فنشاوری ، قانون اساسی جمهوری اسشالمی ایشران 44های کلی اصل با توجه به قانون اجرای سیاست

عه های این وزارتخانه اعم از سازمان هشا و ششرکت هشای وابسشته بشه آن و اطالعات و همچنین ساختار و شرح وظایف زیرمجمو

گشر ابهامشاتی در اسشتقالل نهشاد تنظیم،  ویژه اعمال تصدی گری انجشام مشی دهنشدوظایفی که تحت عنوان اعمال حاکمیت و به

زمینشه احشراز رونشدهای ضشد در  از طرف دیگر با توجه به نقش شورای رقابت. مخابراتی و شرح وظایف این سازمان متصور است

به نظر می رسشد سشازمان تنظشیم مقشررات رادیشویی ، هاگر بخشی و نظارت بر آنایجاد نهادهای تنظیم،  رقابتی و مقابله با آن ها

دارای ساختار و وظایف موازی با شرح وظایف برشمرده برای شورای رقابت می باشد و این امر موجبات تعارض در اعمال وظایف 

 . هاد را فراهم آورده استاین دو ن

گشری اقتصشادی در این مقاله ضمن بررسی اثرات مقررات گذاری در تنظیم بازار مخابرات و برشمردن انگیزه ها و اهداف تنظشیم

معیارهای رگالتوری بر اساس استانداردهای تعریف شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات و سازمان جهانی تجشارت را ،  این صنعت

. ا را در پرتو این اهداف و معیارها بررسشی و ارزیشابی مشی کنشیم.  ا.  وضعیت و ساختار نهاد تنظیم مقررات رادیویی جبرشمرده و  
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گری صنعت مخابرات و تقابشل و تشداخل وظشایف و تکشالیف آن بشا سشازمان ضمناً به بررسی نقش شورای رقابت در حوزه تنظیم

د در این نهاد در تقابل و مقایسه بشا اسشتانداردهای تعریشف ششده مششخ  های موجوتنظیم مقررات رادیویی پرداخته تا چالش

ها و نزدیک شدن کارکرد این نهاد با اسشتانداردهای جهشانی مشی رفت از این چالشگردد و سپس به ارائه راهکارهایی برای برون

 .  پردازیم

 

 گری اقتصادی:اثرات و اهداف تنظیم

تعشالی . ها در سط  ملی کشاربردی گسشترده یافتشه اسشتاداره امور اقتصادی توسط دولت  عنوان ابزاری کارآمد درگری بهتنظیم  

گر و انجام امشور حاکمیشت نظشارتی بشا ابشزار مقشررات گشذاری گر از طریق ایجاد نهادهای تنظیمگر به دولت تنظیمدولت مداخله

ل روابط اقتصادی به جای نقش آفرینی در آن جایگشاهی ویژه تنظیم بازار و کنترمنظور تنظیم روابط حاکم بر امور اقتصادی بهبه

 2. ویژه در کشورها یافته است

هشا بخششی از ظرفیشت پیشرفت در فناروی و تحوالت بازار باعشث ششده تشا دولت،  های اخیر به دلیل فرایند جهانی شدندر دهه

بر موضشوعات اقتصشادی و بشازار نیسشت بلکشه این به معنای از دست دادن کنترل کامل دولتها . حکمرانی خود را از دست بدهند

در ، بشا ایشن حشال.  بازیگران مهشم و اساسشی محسشوب مشی ششوند،  ها همچنان در شکل گیری سیاست های داخلی و جهانیآن

به گونه ای کشه نشه تنهشا ششاهد افشزایش .  استگرانه دولتی به طور قابل توجهی تعدیل شده  های مداخلههای اخیر سیاستدهه

بلکه شاهد ظهور سازوکارها و نهادهای جدید فراتشر از اششکال ، زیگران غیر دولتی در تنظیم امور اقتصادی و بازار هستیمتعداد با

به این معنا که مرزهای عادی در حال جابجایی بین حوزه عمومی و بخش خصوصی هسشتند و .  داری نیز هستیمسنتی حکومت

هشا دولت.  کننشدظهور می،  ای هستندکمرانی که غالباً دارای ماهیت چند مرحلهتر از حانعطاف پذیرتر و تجربی،  های جدیدشکل

از طریق قوای اجرایی خود بیشتر مشغول توسعه نهادها و گسترش مراحل عمومی انجشام کارهشا و انتصشاب عوامشل جدیشدی بشا 

توانیم شاهد افشزایش چششمگیر ما می  امروزه،  بر این منوال.  های نظارتی آن هستنداختیار تنظیم مقررات و شکل دادن به جنبه

وضشعیت "البته این رویکرد با کاهش قدرت دولت همراه است چشرا کشه ایشن امشر یشک تغییشر از .  مقررات در همه سطوح باشیم

گری و افزایش مقررات ناشی از آن بشا شکی نیست که فرایندهای حاکمیتی و توسعه تنظیم.  است  "وضعیت نظارتی"به    "ایجابی

 .  ارتباط هستند یکدیگر در

عنوان نشاظر بشا ابشزار هشای مختلشف و نشوین نظشارتی گر که نقش گسترده خود را بهگری و داشتن دولت تنظیمدر فرایند تنظیم

بشازیگران . ها باید مورد تجزیه و تحلیشل و شناسشایی قشرار گیشردعوامل و بازیگران یک حوزه و موضع قدرت آن،  تعریف می کند

، تواننشد ششامل قشوه مجریشهگیرند و مییش تعریف شده نیستند اما به طور استقرایی مورد بررسی قرار مینهادهای مربوطه از پ 

 .  های مردم نهاد یا سایر نهادهای نظارتی باشندسازمان، ایهای متخص  و حرفهگروه، نمایندگان بخش خصوصی

های مدیریتی دچشار تحشوالت اساسشی رتر و سایر شیوهماهیت قوانین به دلیل ظهور مقررات انعطاف پذی،  در نتیجه این تحوالت

قشوانین بشه ، گری گسترش پیدا کنند و حوزه های بیشتری را با جزئیات پوشش دهندهر قدر مقررات گذاری و تنظیم.  استشده

ت ها و سشاختارها سیاس، به اصول بنابراین قوانین.  بیان قواعد کلی می پردازند و قاعده های جزیی را به مقررات واگذار می کنند

می پردازند اما جزئیات احکام را به مقررات و ضوابط تنظیمی رگوالتورها می سپارند و در نتیجه ماهیت قشوانین از ایشن جهشات 

ها بشرای اینکشه عنوان مثال با توجه به اینکه بخشی از اختیارات قوه مقننه به رگوالتورها واگذار می شود آنبه.  متفاوت می شود

 
2 https://doi.org/10.1080/13569775.2018.1452527 
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تری را تصویب کنند آیین های مششارکت پشذیری را در خودششان به شیوه ای دمکرات تر و در نتیجه مقررات مناسب  مقررات را

رویه ها در سازمان های رگوالتور نقش بزرگی ایفا می کنند زیرا این نهادها مشروعیت دموکراتیک پارلمان هشا .  تقویت می کنند

یت روندها و آیین های مشارکت پذیری به سمت کسب مشروعیت حرکت می را ندارند و برای کسب مشروعیت با طراحی و تقو

 3.  کنند

منظور کنترل تصمیمات بخشش ها بهاصل تنظیم مقررات اقتصادی ازجمله اصول هادی حقوق اقتصادی است که به تالش دولت

این وظیفشه را از طشرق مختلشف   هادولت.  گرددخصوصی از طریق اعمال قوانین و مقررات و وضع ضمانت اجراهای قانونی بر می

رفع اختالفات و داوری میان بازیگران بازار انجشام ،  تقسیم منابع کمیاب در بازار،  قیمت گذاری،  ازجمله استاندارد گذاری در بازار

مقررات گذاری دولت در بازار ممکن است ساختاری و برای تنظیم ساختار بازار صورت پذیرد مانند محشدودیت هشایی . می دهند

که دولت برای ورود و خروج کاالها در نظر می گیرد و یا اینکه رفتاری باشد و برای تنظیم رفتار در بازار صورت پشذیرد هماننشد 

 4. کنترل قیمت ها و تعیین استانداردهای کیفیت

واخشر قشرن بیسشتم ا  گر ازدولت تنظیم.  تنظیم بازار و وضع مقررات اقتصادی یکی از ساز وکارهای دخالت دولت در اقتصاد است

هشا بشا اهشداف و انگیشزه دولت.  عمالً با بحث هایی که در عرصه خصوصی سازی و کوچک سازی دولت مطرح شد تشکیل گردید

تأمین ،  هاها عبارتند از: محدود کردن قدرت اقتصادی بنگاهگری اقتصادی می کنند که ازجمله آنهای گوناگونی اقدام به تنظیم

مصشرف   حفش  حقشوق ،  تخصشی  منشابع کشم یشاب در بشازار،  انحصار طبیعشی،  فقدان بازار،  شکست بازار،  های خاصمنافع بنگاه

هایی از مداخله حوزه، ها و مقررات دولتسیاست.  کنندها از جهات مختلفی در بازارها مداخله میبنابراین دولت. . . .  کنندگان و  

ها اقدامات خاص انجام شده توسط شرکت، قوانین دولتی.  گیرندمی  های صنعتی قرارویژه مورد توجه سازماندولت هستند که به

گشری و مقشررات تنظیم.  گیرنشدمحوری را در رفتار کسب و کار بشه کشار می-رویکرد واقعیت،  کنند که این اقداماترا محکوم می

برای تنظیم مقشررات دولشت در .  محور برای جبران نارسایی بازار است-بینیگذاری شامل مداخله دولت در بازارها به روش پیش

تواننشد از طریشق رقابشت بشازار بشه هایی که نمیدر صنعت. شوندها در نظر گرفته میبرخی از بخش،  جهت ایجاد عملکرد مناسب

های متفشاوت از سیاسشت،  مقررات.  شوندقوانینی توسط نهادهای نظارتی ویژه اعمال و اجرا می،  کارایی فنی و یا تخصصی برسند

هایی است که از اهمیت ملی گذاری در بخشدولت به دنبال پشتیبانی از سرمایه،  و به موجب آن،  ا تکنولوژیکی هستندصنعتی ی

 5. برخوردار هستند

آب و برق متعلق به دولت هستند که در برخی کششورها ،  گاز،  های خدمات شهری و روستایی از قبیل مخابراتبسیاری از بخش

ر بخش های خصوصی قرار گرفته اند و در برخی کشور هشا نیشز بخشش هشایی از ایشن صشنایع و خصوصی سازی شده و در اختیا

مقررات گذاری در خصوص این نوع خدمات ششهری و . ها باقی مانده استخدمات خصوصی و قسمت هایی نیز در مالکیت دولت

، لشک خصوصشی سشودهای انحصشاریدولشت بشرای جلشوگیری از تم.  ها نشأت گرفته اسشتروستایی از ویژگی انحصار طبیعی آن

بازارهشای بشیش ، گری عالوه بر صنایع با ویژگی انحصار طبیعیمقررات گذاری و تنظیم.  کندها را در این صنایع تعیین میقیمت

ایششن مقششررات همچنششین در قالششب تنظششیم قیمششت و اعمششال . شششوندها و اصششناف را هششم شششامل میاز حششد رقششابتی ماننششد حرفششه

. افراد برای ورود به تجارتی خاص احتیاج به مجوز یا پروانه دارنشد.  شوندرود به این صنایع در نظر گرفته میهایی بر ومحدودیت

 
3 https://www.tandfonline.com/loi/ccpo20 
4 Theoretical framework and research agenda. In J. Zeitlin (Ed.), Extending experimentalist governance? The European Union and 

transnational regulation (pp. 1–3) . 
5 The political economy of peacebuilding: A critical theory perspective. International Journal of Peace Studies, 10(2), 23 . 
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بشرای  6مداخله دولت در بازارهای محصوالت کشاورزی با هدف افزایش قیمت به بشاالتر از سشط  قیمشت تعشادل )پایاپشای( بشازار

ماننشد ،  دهنشدهشای خشاص رخ میرات دولتی اغلب بشه ششکل منشع فعالیتمقر.  شودپشتیبانی از درآمدهای کشاورزی انجام می

گذاری بانک تحت قشانون خشاص بشه صشورت های تجاری و سرمایهکنند که فعالیتمقررات در بانکداری که این الزام را ایجاد می

 .  مجزا در نظر گرفته شوند

زدایشی بشه تقلیشل مقشررات مربشوط روبرو هستیم که مقرراتگری با مقررات زدایی نیز  در مقابل رویکرد مقررات گذاری و تنظیم

و حذف کمشک ، حذف شرایط ورود، گذاریتواند شامل لغو تنظیم قیمت توسط نهادهای قانونزدایی در واقع میمقررات.  شودمی

بسشیاری از صشنایع  ،1990و  1980های در ایاالت متحده آمریکا از دهه.  های کشاورزی باشدهزینه  های مالی مانند کمکهزینه

بسشیاری از .  آهشن و بانکشداری را نشام بشردراه،  مخشابرات،  برق ،  توان صنایع هواپیماییها میکه ازجمله آن،  اندزدایی شدهمقررات

 7.  کردندبرداری میای بودند که از امتیازات انحصاری طبیعی بهرهزدایی شده شامل صنایع شبکهصنایعِ مقررات

د در وضعیت انحصار طبیعی زمانی اتفاق می افتد که یک بنگاه به دلیل پایین بودن هزینه متوسطش می دخالت دولت در اقتصا

تواند کاالیی را با قیمتی تولید و عرضه کند که دیگران قادر به تأمین آن کاال با آن قیمت نباشند و در نتیجه نتوانند وارد عرصه 

گاه بتواند کل تولید مورد نیاز بازار را با هزینه کمتر و در مقایسه با دو یشا چنشد بنابراین در صورتی که یک بن.  رقابت با آن شوند

شناسایی محدوده های خاصی از فرایند تولید ،  عنوان رگالتوروظیفه دولت به.  بنگاه انجام دهد به آن بنگاه انحصار طبیعی گویند

 . ذاری باید این قیمت ها را کنترل کنداست که در آن به طور طبیعی انحصار وجود دارد و به موجب مقررات گ

 

 گری اقتصادی در حوزه مخابرات:تنظیم

اقتصاد شبکه در هر دو سمت عرضه و تقاضای صنعت مخشابرات .  ای است که دارای انحصار طبیعی استمخابرات صنعتی شبکه

ای تعداد بیشتر مشترکین در حشوزه.  دکنهای بزرگ برای اتصال همه مشترکین خود استفاده میمخابرات از شبکه.  فعالیت دارد

تعداد بیششتر مششترکین منجشر بشه افشزایش ارزش خشدمات ، عالوه بر این. دهداندازی را کاهش میهای نصب و راههزینه،  خاص

ارزش هم  ،  تعداد بیشتر مشترکین،  بنابراین.  توانند در دسترس باشندتعداد بیشتری از افراد می،  شود زیرا با استفاده از شبکهمی

بشا توجشه بشه ایشن پیامشدهای خشارجی .  دهدهای مخابراتی را کاهش میهای شبکهدهد و هم هزینهمصرف کننده را افزایش می

های مخابراتی همچنین بدین دلیشل متفشاوت شبکه.  های برق هستندعنوان مثال متفاوت از شبکهبه،  های مخابراتیشبکه،  تقاضا

های های جشایگزین در دهشهامکان ظهشور ششبکه، اند و این تغییراتنولوژیکی قرار گرفتههستند که در معرض تغییرات شدید تک

 .  اندگذشته را فراهم آورده

ها ازجمله تنظیم مقررات در جهشت گری اقتصادی در صنعت مخابرات اهداف مختلفی را پیگیری می کند و مهمترین آنتنظیم

تنظیم مقررات بر انحصار طبیعی و همچنین تنظیم مقشررات ، سود مناسب کسب، محافظت از درآمد،  افزایش رفاه مصرف کننده

 . بر فرایند خصوصی سازی است

رفشاه مصشرف کننشده را افشزایش ، انگیزه مربوط به تنظیم مقررات مخابراتی ممکن است ناشی از این دیدگاه باششد کشه مقشررات

عملکشرد بهینشه بشازار حاصشل ، مدت کارآمدترین شرکت باشند  های طوالنیها برابر با متوسط هزینههنگامی که قیمت.  دهندمی

ای متوسط هستند کشه بشه های ثابت دارای اندازهممکن است بازارها در تولید چنین پیامدهایی موفق نشوند زیرا هزینه.  شودمی

 
6 market clearing levels 
7 http://rulemaking.worldbank.org 
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طبیعشی در صشنایع  این شکست بشازار ناششی از انحصشار. دهندبیش از یک شرکت کارآمد اجازه فعالیت در صنعتی خاص را نمی

 . ای مخابرات استشبکه

ویژه در مورد این امر به.  تواند ناشی از تمایل به محافظت از درآمدهای گروهی خاص باشدتنظیم مقررات مخابراتی همچنین می

درآمدی   تضمین،  انگیزه اولیه در این خصوص.  افتدامتیازات و یا تخفیف های اختصاص یافته به شرکت های مخابراتی اتفاق می

منظور دستیابی به اهداف قوانین توسعه و همچنین پیاده سشازی ششاخ  هشای توسشعه پایشدار و ویژه بهها بهمشخصی برای آن

انگیزه تنظیم مقررات مشاغل نیز از تمایل بشه بهبشود عملکشرد بشه وسشیله تضشمین کیفیشت خشدمات .  اجتماعی در جوامع است

شوند یا به قشدری پشایین هسشتند کشه مشانع های ورود یا اصال اعمال نمیهزینه. آیدیای با محدود ساختن ورود به دست محرفه

توان در جهشت افشزایش درآمشدهای دولشت مقررات را همچنین می.  شوندورود تعداد زیادی از افراد به این صنایع و مشاغل نمی

انحصارهای دولتی را در صنعت مخابرات اعمال   ،منظور استخراج سودهای انحصاری متعلق به خودتواند بهدولت می.  تنظیم کرد

 .  اندمنظور کسب سود مناسب انحصارهای دولتی را اعمال کردهدر این صنعت به، برخی از کشورها.  کند

انحصشار چندجانبشه را ناکارآمشد ،  ها شرایط عرضشهتواند شامل سود انحصاری در صنایعی باشد که در آنتعادل طوالنی مدت می

در ،  های دو ششرکتهای کمتشر از متوسشط هزینشهبحث زمانی مطرح می شود که یشک ششرکت بتوانشد بشا هزینشه  این.  سازدمی

، بیش از حد پایین باششند، برای منع ورود، 8های )برگشت ناپذیر(اما در صورتی که هزینه.  انحصارات طبیعی فعالیت داشته باشد

لشذا .  توانند قیمت را به کمتشر از سشط  انحصشار کشاهش دهنشدلتی میانحصارهای طبیعی نیاز به منع ورود ندارند و مقررات دو

های مشازاد تولیشد کننشده برابشر بشا هزینشه،  ها تعیین کند که در این صورتتواند قیمت را در سط  متوسط هزینهگذار میقانون

فاه مصرف کننده را بهبود خواهشد ر، تنظیم مقررات با کاهش قیمت به کمتر از سط  انحصار،  بنابراین.  برگشت ناپذیر خواهد بود

ای در مورد هزینشه و ششرایط تقاضشا باششند تشا بتواننشد قیمشت رقشابتی را گران باید دارای ایدهمقررات گذاران یا تنظیم.  بخشید

اگشر ، عالوه بر این. تواند سخت باشدها در غیاب جزئیات قیمت ارائه شده توسط بازار میبه دست آوردن این داده.  محاسبه کنند

اگشر .  آن گشاه کشارایی ممکشن اسشت متوقشف ششود،  های به روز ناکارآمد عمل کننشدهای انحصاری در استفاده از فناوریشرکت

ای را بشرای تواند صنایع ششبکهای بزرگ نباشند که ورود را منع کنند در این صورت دولت میهای برگشت ناپذیر به اندازههزینه

)تهدید( ورود منجر به کاهش قیمت و افزایش رفاه مصشرف .  شودورود به بازار فوق جلوگیری نمیآن گاه از  .  رقابت ورود باز کند

 .  کننده خواهد شد

صنعت آزاد ششود و گذاری بخش خصوصی در این  شود که سرمایهگری در صنعت مخابرات وقتی به طور جدی مطرح میتنظیم

رای حضور بخش خصوصی در آن صنعت باید کنار گذاشته شود و بشه مقررات زاید و دست و پاگیر ب.  سازی انجام گیردخصوصی

سازی اغلب با هم انجام آزادسازی اقتصادی و خصوصی،  زداییمقررات.  گر تأسیس گرددنهاد تنظیم،  جای مداخله مستقیم دولت

توانشد در رکت دولتشی میشش. رخ دهد و عکس آن نیز برقرار است  سازیتواند بدون آزادسازی میخصوصی،  با این حال.  شوندمی

ششرکت دولتشی را در معشرض ،  ایشن موضشوع.  همچنان تحت مالکیت دولت باقی بمانشد،  معرض رقابت ورود باشد و در عین حال

ایشن . تواند بدون آزادسازی رخ دهشدسازی میخصوصی، از سوی دیگر. برددهد و سود انحصار او را از بین میرقابت بازار قرار می

رفشاه مصشرف ،  سشازیایشن خصوصی.  ششودمعنا باشد که انحصاری دولتی توسط انحصاری خصوصی جشایگزین میتواند بدان  می

تواند درآمدهای انحصاری آینده را با به مزایشده گذاششتن انحصشاری دولتشی تخصشی  دولت می.  کننده را بهبود نخواهد بخشید

ارزش ، ظهشور رقابشت ورود، بشا ایشن حشال.  کنشد  دسشازیسازی و هم آزاتواند یک بخش اقتصادی را هم خصوصیدولت می.  دهد

 
8 sunk cost 



 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 

 566-589، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

572 

 

توانشد درآمشدهای کمتشر از حشد فروش شرکت به بخش خصوصشی می،  در این صورت.  شرکت دولتی سابق را کاهش خواهد داد

توانشد های خشدماتی قانونمنشد میگذاران خصوصشی در ششرکتسشرمایه،  بشاز ششود،  اگر بخش بشرای ورود.  انتظاری را ایجاد کند

 .  ها را از بین ببردهای آنگذارییهسرما

 

 مطالعه تطبیقی تنظیم مقررات در بازار صنعت مخابرات:

، های خدمات شهری اروپشا از قبیشل گشازبسیاری از بخش.  گذاری کردتوان قانونهای خصوصی و دولتی میبرای هر نوع شرکت

خدمات ششهری عمشدتا در ایشاالت متحشده آمریکشا   هایدر حالی که مالکیت خصوصی بخش،  آب و برق متعلق به دولت هستند

دولشت بشرای . ششونداز ویژگی انحصاری طبیعی این صنایع شبکه ای الهام گرفته می،  های خدمات شهریمقررات بخش.  هستند

مقررات همچنشین بازارهشای بشیش از .  کندها را در این صنایع تعیین میقیمت،  جلوگیری از تملک خصوصی سودهای انحصاری

هایی بشر روی ورود این مقررات همچنین در قالب تنظیم قیمت و اعمال محشدودیت.  شوندها را شامل میرقابتی مانند حرفهحد  

مداخلشه دولشت در . افراد برای ورود به تجارتی خاص احتیشاج بشه مجشوز یشا پروانشه دارنشد.  شوندبه این صنایع در نظر گرفته می

برای پشتیبانی از درآمدهای  9یش قیمت به باالتر از سط  قیمت تعادل )پایاپای( بازاربازارهای محصوالت کشاورزی با هدف افزا

مانند مقررات در بانکداری کشه ایشن ،  دهندهای خاص رخ میمقررات دولتی اغلب به شکل منع فعالیت.  شودکشاورزی انجام می

 1999کشه در سشال ، 1929 10قانون گالس اسشتیگالگذاری بانک تحت های تجاری و سرمایهکنند که فعالیتالزام را ایجاد می

هایی که در بحران بانکشداری دهشه اول سازی بانکآزادسازی با وثیقه و/یا ملی.  به صورت جداگانه در نظر گرفته شوند،  فسخ شد

 .  هزاره جدید در آستانه فروپاشی بودند نیز این قبیل مداخالت ویژه را تشکیل دادند

توانشد ششامل لغشو تنظشیم قیمشت توسشط نهادهشای زدایشی در واقشع میمقررات.  ششودقررات مربوط میزدایی به تقلیل ممقررات

و  1980های از دهشه. های کششاورزی باششدهزینشه های مالی مانند کمکو حذف کمک هزینه،  حذف شرایط ورود،  گذاریقانون

آهشن و بانکشداری راه،  مخابرات،  برق ،  ن صنایع هواپیماییتواها میکه ازجمله آن،  اندزدایی شدهبسیاری از صنایع مقررات،  1990

بشرداری ای بودنشد کشه از امتیشازات انحصشاری طبیعشی بهرهزدایی شده شامل صنایع ششبکهبسیاری از صنایعِ مقررات.  را نام برد

بشه دنبشال کشاهش  11یسازمان تجارت جهشان.  زدایی شده استالمللی( مقرراتمنظور تحریک رقابت )بینبانکداری به.  کردندمی

حرفشه ،  ای از قبیشل دالالن معشامالت ملکشیهای حرفشهسشازمان.  المللی اسشتمنظور تحریک تجارت بینهای کشاورزی بهیارانه

ای اغلب ششامل زدایی صنایع شبکهمقررات. اندزدایی شدهدر چندین کشور با کاهش شرایط ورود مقررات، رانیو تاکسی،  پزشکی

 . های منطقی استمنظور فراهم ساختن امکان دسترسی به قیمتبه تنظیم مجدد مقررات

مخشابرات از . اقتصاد شبکه در هر دو سمت عرضه و تقاضای صشنعت مخشابرات فعالیشت دارد. ای استمخابرات نیز صنعتی شبکه

های نصب و هزینه،  صای خاتعداد بیشتر مشترکین در حوزه.  کندهای بزرگ برای اتصال همه مشترکین خود استفاده میشبکه

ششود زیشرا بشا اسشتفاده از تعداد بیشتر مشترکین منجر به افشزایش ارزش خشدمات می،  عالوه بر این.  دهداندازی را کاهش میراه

هم ارزش مصرف کننده را افشزایش ،  تعداد بیشتر مشترکین،  بنابراین.  توانند در دسترس باشندتعداد بیشتری از افراد می،  شبکه

، های مخشابراتیششبکه، با توجه به این پیامدهای خارجی تقاضشا.  دهدهای مخابراتی را کاهش میهای شبکهم هزینهدهد و همی

های مخابراتی همچنین بدین دلیشل متفشاوت هسشتند کشه در معشرض تغییشرات ششدید شبکه. های برق هستندمتفاوت از شبکه

 
9 market clearing levels 
10 Glass Steagall Act 
11 The World Trade Organization 
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هشای واکنش. انشدهای گذشته را فشراهم آوردههای جایگزین در دههشبکهامکان ظهور ، اند و این تغییراتتکنولوژیکی قرار گرفته

 .  اندمقرراتی به این تحوالت تکنولوژیکی تا حد زیادی صنعت را تشکیل داده

 

 گری صنعت مخابرات ایاالت متحده: تنظیم

ماننشد ، ارات خصوصشی بودنشداین صنایع در واقع انحص.  صنایع مخابراتی در قرن بیستم به صورت انحصارات عمومی ظاهر شدند

های کششورهای اروپشایی نیشز دارای ششرکت. دارای انحصار خصوصی قانونمندی بشود  ATT،  که در آن،  صنایع در ایاالت متحده

 .  تلفنی دولتی قانونمند بودند

. ر فشراهم آوردتهای پشایینپدیدار شد جایگزینی را برای اتصاالت خطی خصوصی بشا هزینشه  1950انتقال مایکروویو که در دهه  

هشای خواهشد فرکانسگرفشت کشه آیشا می( بایشد تصشمیم میFCC)  12کمیسیون ارتباطات فدرال،  آژانس نظارتی ایاالت متحده

 1959در سشال    FCC.  (480،  2008،  های مایکروویو خصوصی اعطا کند )شرمنمگاهرتز را برای انتقال  890رادیویی بیشتر از  

، ایشن.  بشرداری از خشدمات جدیشد را اعطشا کنشداجازه سشاخت ششبکه و بهره  13د موتوروالهایی ماننتصمیم گرفت که به شرکت

گذاری دسترسشی متصل شدند که سواالتی را در مورد قیمت ATTخطوط خصوصی به شبکه . بود ATTتهدیدی رقابتی برای 

)ششرکت   MCIجدید ماننشد    هایشرکت.  هستند  ATTنقطه ضعف )پاشنه آشیل(  ،  ثابت شد که این اتصاالت.  به وجود آوردند

پدیدار شدند و به دنبال ساخت شبکه و فراهم ساختن خشدمات مخشابراتی بشین دو   1960در اوایل دهه    14ارتباطات مایکروویو(

، به تنهایی خیلی بشزرگ بشود و بنشابراین MCIظرفیت نصب شده برای ، با این حال. شهر بزرگ )شیکاگو و سنت لوئیس( بودند

اجازه داد که ظرفیت خشود در زمینشه خشدمات از  MCIبه  FCC. ها بوداجاره این ظرفیت به سایر شرکتاین شرکت به دنبال  

آسشیب   ATTاظهار داشته بود که ایشن کشار بشه    ATT.  متصل کند  ATTراه دور به فروش برساند و خطوط خود را به شبکه  

خطشوط خشود را در مقیاسشی ملشی حفش  ، انیعنوان فراهم کننده خشدمات و دسترسشی جهشخواهد زد چون این شرکت باید به

به رقیب جدیشد اجشازه  ATTدسترسی به شبکه . تازه واردان در معرض تعهدات خدمات جهانی قرار نگرفتند،  در مقابل.  کردمی

تنظشیم  ATTشکایتی ضد انحصشاری بشر علیشه ، 1974در سال . ترین مناطق فراهم کندداد که خدمات کشوری را پر جذبمی

بشه دنبشال بشه انحصشار درآوردن بازارهشای ،  های دیگر از ششبکه خشوداز طریق خارج ساختن شرکت  ATTکرد  ا میشد که ادع 

 1984طبق تصمیمی در سال    ATT،  ای از این دادخواست ضد انحصاریعنوان نتیجهبه.  (483،  2008،  مخابراتی است )شرمن

و سشایر ، 17اسپرینت، MCIپس از این که .  ( جدا شدند16ل( از خدمات محلی )بینی ب15خدمات از راه دور )ما بل.  منحل شد

خدمات از راه دور رقابتی ششدند . های خدمات از راه دور ایاالت متحده به شدت کاهش یافتندنرخ،  ها وارد این بازار شدندشرکت

ظم بشازده در بازارهشای مقررات سقف قیمت جایگزین نرخ تن.  انحصاری باقی ماندند و همچنان قانونمند بودند،  اما خدمات محلی

 .  محلی شدند

زدایشی را مقررات، تحشوالت تکنولشوژیکی. خدمات محلی را برای رقابت معرفی کرد،  1996قانون مخابرات ایاالت متحده در سال  

 .  در پی داشتند

 
12 the Federal Communications Commission 
13 Motorola 
14Microwave Communications Inc 
15 Ma Bell 
16 Baby Bells 
17 Sprint 
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رداخشت هشای بشاالیی را پ همیششه نرخ،  ATTهایی محلی برای کسب و کارها ساختند که تحت رژیم  شبکه،  های ورودیشرکت

بشا تحریشک   1996قشانون  .  های تلفن همراه و بیسیم نیشز ظهشور یافتنشد کشه در رقابشت بشا خطشوط ثابشت بودنشدفناوری.  کردند

ای را دربشاره سشواالت پیچیشده،  ایشن قشانون.  هشای جدیشد بشودخواسشتار افشزایش فناوری،  های مخابراتیگذاری در شبکهسرمایه

های در ششهرهای های بشا تنهشا ششبکههای خود یشا ششرکتها سازنده شبکهشرکتگذاری دسترسی به شبکه ثابت توسط  قیمت

تصشمیم گرفشت کشه  2003در سشال  FCC. هشا بشه همشراه داششتندهشا اختالفشات زیشادی را در دادگاهاین.  بزرگ به وجود آورد

هشای ورودی بشا قیمت  هایهای خود بشه ششرکت( را در زمینه اجاره بخش بزرگی از شبکهLECsهای مخابراتی محلی )شرکت

های ششرکت. (490، 2008، ها انجام شد )ششرمنها در این شبکهگذاریمنظور تحریک سرمایهاین تصمیم به.  قانونی آزاد بگذارد

های تلویزیون ایجاد ششده بشود بشا شبکه کابلی که در اصل برای انتقال سیگنال. بودند LECsتهدید رقابتی جدیدی برای ،  کابل

گشذاری های کابشل در معشرض قیمتایشن ششرکت.  توانست خدمات تلفنی و اینترنتی را فراهم کندفت فناوری میتوجه به پیشر

های رقیشب منجشر بشه مششکالت مشالی بشرای فشراهم کننشدگان رقابت جدید از سوی شبکه.  قانونی برای دسترسی قرار نداشتند

های بانشد پهشن گذاری در ششبکهرقابت بشرای سشرمایه.  خود بودها رقابت در شدیدترین حد  ارتباطات از راه دور شد که برای آن

هنگشامی کشه . درست قبل از سقوط رونق اینترنت به اوج خشود رسشید  1999که در سال  ،  ها شدگذاریمنجر به تحریک سرمایه

های شبکه اریگذانتظارات سود که این سرمایه،  ها ورشکست شدندبسیاری از شرکت،  حباب اینترنت منفجر شد و به موجب آن

 . کردند با سرخوردگی مواجه شدندرا هدایت می

 

 گری صنعت مخابرات در اتحادیه اروپا: تنظیم

مقشاالتی را منتششر ،  کمیسیون این اتحادیه.  زدایی در مخابرات عمل کرده استعنوان نهادی فدرال برای مقرراتاتحادیه اروپا به

اتحادیه اروپا استانداردهای عمشومی را .  اندزدایی تنظیم کردهچندین دور از مقرراتسازی  هایی را برای پیادهکرده است که تاریخ

( اشاره 3)نسل  UMTSو  GPRS، (2)نسل  GSMتوان به ها میبرای مخابرات تلفن همراه تنظیم کرده است که ازجمله آن

تنظیم عمشومی اسشتانداردها در .  اندزی کردهسارقابت بین عرضه کنندگان تلفن همراه را همگن،  این استانداردهای عمومی.  کرد

رقابشت ، ها چند استاندارد خصوصی برای کسشب موفقیشتهای مورد استفاده در ایاالت متحده بود که در آناروپا متفاوت از روال

 . داشتند

ریزی اروپشا طشوری برنامشه  زدایی مخابرات اتحادیهمقررات.  آغاز کرد  1980زدایی مخابرات را در اواخر دهه  اتحادیه اروپا مقررات

 2چارچوبی نظارتی را برای معرفشی تلفشن همشراه نسشل  ،  1994مقاله سبز اتحادیه اروپا  .  تکمیل شد  1998شده بود که تا سال  

(GSMتدوین کرد )  . اتحادیه اروپا بر علیه کشورهای عضشوی بشود کشه امکانشات انحصشاری بازارهشای  2مقررات نسلGSM  را

بازار مخابرات تلفشن ، بدین ترتیب. را تخصی  دهند GSMپروانه   2رهای عضو موظف بودند که حداقل  کشو.  حف  کرده بودند

. کردنشدانشدازی میای را در محشدوده زمشان مشخصشی راههمشه وارد ششوندگان بایشد ششبکه.  ها باز ششدهمراه برای ورود شرکت

. های ثابشت داششتندکه ثابت نیشاز بشه دسترسشی بشه ششبکهاپراتورهای تلفن همراه برای تکمیل برقراری تماس برای کاربران شب

دسترسی به ،  عالوه بر این.  های تلفن همراه بودهای ثابت توسط شرکتاتحادیه اروپا به دنبال قانونمند کردن دسترسی به شبکه

 .  های قانونی باز بودهای )تلفن همراه( با نرخهای بدون شبکههای ثابت برای شرکتشبکه

های تلفشن اما با توجه به کمبود طیشف رادیشویی کشه ششرکت.  های تلفن همراه بودندها به دنبال ساخت شبکهشرکتتعدادی از  

اپراتورهشای تلفشن همشراه بشرای سشاخت و ،  بنشابراین.  ورود به مخابرات تلفن همراه محشدود بشود،  کردندهمراه از آن استفاده می
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از چنشدین مکانیسشم تخصشی  ،  های طیف رادیوی کمیشاببرای تخصی  پروانه  .اندازی شبکه نیاز به مجوز )پروانه( داشتندراه

ای را توانسشتند پروانشهها میطیف رادیویی نسل اول و دوم به انحصارگران متصدی تخصی  داده شدند سایر حامل.  استفاده شد

داده بشود کشه کششورهای عضشو بایشد  و این زمانی بود که اتحادیه اروپا حکشم، در فضای طیف نسل دوم باقیمانده به دست آورند

ایشن . های اضشافی توسشط مسشابقات یشا از طریشق مزایشده تخصشی  داده ششدندپروانه. حداقل دو پروانه نسل دوم را صادر کنند

 این مسشابقات،  به دالیل سیاسی،  با این حال.  کردندها« را به بهترین نامزد اعطا میهای رقابتی بودند که »پروانهمسابقات آزمون

. هشای کمیشاب در نظشر گرفتشه ششدندتری برای تخصشی  فرکانسعنوان روش عینیها بهمزایده،  بنابراین.  قابل دستکاری بودند

شرکتی که بیشترین مبلغ را تعیشین . قیمت پیشنهاد دهند، دادند که برای پروانه مورد نظرها به خریداران آینده اجازه میمزایده

   .آوردکرد آن را به دست میمی

 

 های تلفن همراه: گری در حوزه پروانهتنظیم

 ورودی متوالی 

این روش بشه نظشر عادالنشه .  های ورودی تخصی  دادرا از طریق مسابقات به شرکت  2های تلفن همراه نسل  پروانه،  دولت هلند

هشای رد ششده گروه، حشال با این. ای را به صورت رایگان به دست آورده بودنیز پروانه،  KPN،  رسید چون انحصارگر متصدیمی

 .  علیه چنین تخصیصی اعتراض کردند

انحصارگر سابق در زمینشه تلفشن .  همزمان نبود بلکه با توجه به دستور اتحادیه اروپا به طور متوالی بود  GSMورود به بازارهای  

نیمشی از خروجشی ، اولشین پیشرو. غالشب بشاقی مانشد، 2همراه در هلند و سایر کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه تلفن همراه نسل 

 . کرد و به همین ترتیب ادامه داشتیک چهارم از خروجی را عرضه می، دومین پیرو.  کردانحصار را عرضه می
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 2(a-c) 1/16انتظار برداششت سشود ، پیرو دوم. آوردرا به دست می 2(a-c) 1/16دهد و سود را به دو افزایش می n، پیرو اول

پیشرو . ششودمی 2(a-c) 1/8تشا  2(a-c) 1/4پیرو اول منجر به کاهش سود متصدی از . یابدرا دارد و به همین ترتیب ادامه می

 .  یابدرساند و به همین ترتیب ادامه میمی  2(a-c) 1/16سود انحصارگر سابق را مجددا به اندازه نصف کاهش داده و  ،  دوم

 در این صورت سود او برابر است با:.  تبانی کند،  تواند به انتخاب خود با وارد شوندگانمیانحصارگر متصدی سابق همچنین 
2( )

4

m
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a c

n n
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 . تفاوت خواهد بودانحصارگر سابق بین برتری و سازش )تبانی( بی،  (n=2در صورت ورود یک وارد شونده به صحنه )
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 . سازش را به برتری ترجی  خواهد داد،  متصدی، د وارد شونده به صورت پی در پی برسنداما اگر دو یا چن

سود انحصار ، یک پیرو. کندجذابیت کمتری پیدا می،  در این صورت فرض بر این است که رهبری،  اگر تعداد پیروان افزایش یابد

 .  اد و به همین ترتیبآن را به یک سوم کاهش خواهند د،  دو پیرو.  را به نصف کاهش خواهد داد

های در تشوازن سازششی پیرو برابر با تعداد شرکت  n-1های در توازن با ورود همزمان  توانیم فرض کنیم که تعداد کل شرکتمی

بین حف  خروجشی در سشط  انحصشار در ورود ، رساند که هر شرکت غالب )برتر(گیری میما را به این نتیجه،  این موضوع.  است

 . ثابت است،  های اعطای پروانه دولتتوسط سیاست  nتوان فرض کرد که می. تفاوت استبی،  با وارد شوندگانهمزمان و سازش 
2 2( ) ( )

4( 1) 4
f

a c a c

n n

− −
=

+
 

 . وارد شوندگان به وضوح پیامد سازشی را ترجی  خواهند داد،  با این حال

سهم بازار انحصشارگر سشابق را ، رفتار غالب.  ا تطبیق دهندتوانند یا به خروجی انحصار پایبند باشند یا آن رانحصارگران سابق می

غالب بشاقی ،  (GSMانحصارگران دولتی سابق در بسیاری از بازارهای تلفن همراه نسل دوم ).  درصد حف  خواهد کرد  50باالی  

، اسشپانیا،  سشوئد،  پرتقشال،  یشکبلژ،  فرانسشه،  هلنشد،  اتشریش،  این امر در مورد ایتالیا.  ماندند؛ در این بازارها ورود متوالی غالب بود

درصشد را  50در انگلستان و آلمان که انحصارگران سابق در آن جا سهم بازار کمتشر از . سوئیس و ایرلند اتفاق افتاد،  نروژ،  فنالند

درصشد و   30مخابرات انگلستان دارای سهم بشازار  ،  2000سال    UMTSهای  قبل از مزایده.  این غالب بودن ناپدید شد،  داشتند

 .  درصد بودند 40خابرات مخابرات آلمان دارای سهم بازار م

 

 UMTSهای  مزایده

در سراسشر   2001و    2000های  ها تخصی  داده ششدند کشه در سشالها و رقابتهای تلفن همراه نسل سوم توسط مزایدهپروانه

. ر همزمشان تخصشی  داده ششدندبرای هر کشور به طو  –  GSMهای  برخالف پروانه  –  UMTSهای  پروانه.  اروپا برگزار شدند

ای بودند که بازارهای ملشی را تقریبشا بشه طشور اندازی شبکههمه تأمین کنندگان تلفن های همراه نسل دوم و سوم موظف به راه

 .  کامل پوشش دهد
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ند در دستیابی بشه هشدف توانهر دو می، هاها و رقابتدر این صورت مزایده،  ها ظاهر شونداگر تعداد ناکافی از نامزدها برای پروانه

. ها موفق نخواهند شدرقابت،  ها باشدتواند گفت که اگر تعداد نامزدها کمتر از تعداد پروانهدر واقع می.  مورد نظر شکست بخورند

ا هنیازی نیسشت کشه ششرکت،  در این صورت.  خوردمزایده شکست می،  ها باشداگر تعداد نامزدها برابر با تعداد پروانه،  با این حال

در باال نشان داده شد که انتظارات از رفتشار غالشب توسشط انحصشارگر سشابق یشا .  قیمت بیشتر از حداقل قیمت را پیشنهاد دهند

ایشن حقیقشت ، با این حشال. ها با شکست مواجه شوندها/رقابتتواند به کلی مانع ورود شود به طوری که مزایدهرقابت برتراند می

دهند ورود را تششویق ها یک فرصت را برای ورود به بازاری خاص برای دوره زمانی طوالنی تشکیل میتن،  هاها و رقابتکه مزایده

 .  های باقیمانده رزو نشده باشندافتد که پروانهاین امر در صورتی اتفاق می.  خواهد کرد

تعشداد . سختی به وجود آمدسوال ، ریزی شده بودندبرنامه 2001و  2000های که برای سال، 3G UMTSهای در آغاز مزایده

 GSMهای رسید چون ششبکهاین به نظر عادالنه می.  بودمی  GSMمجوزها باید حداقل برابر با تعداد تأمین کنندگان متصدی  

این شرایط موجب شد که وارد شوندگان فاقد ششبکه ،  با این حال.  مورد استفاده قرار دهیم  UMTSتوانستیم در خدمات  را می

هشای موجشود بشا قیمت GSMهای این مانع ورود تا حدی با ارائه حقوق اتصال بشه ششبکه.  طه ضعفی رقابتی بودباشند و این نق

کمتر دارای حقوق دسترسشی از ایشن ،  سایر کشورهای اروپایی.  که این موضوع در انگلستان اتفاق افتاد،  فروشی برطرف شدخرده

داد داللت بر ایشن ه تأمین کنندگان نسل دوم اجازه کسب پروانه را میکه به هم  3Gتصمیم به صدور تعدادی پروانه  .  نوع بودند

منظور ایشن امشر مسشتلزم آن بشود کشه بشه،  بشا ایشن حشال.  های صادر شده برابر با تعشداد متصشدیان اسشتداشت که تعداد پروانه

توانسشتند دارای نقطشه ضشعفی امشا وارد ششوندگان می.  پیشنهاد قیمت دهشد،  حداقل یک وارد شونده،  آمیز بودن مزایدهموفقیت

برخشی از . هشا از پیششنهاد قیشت خشودداری کننشدشد که آنو این امر موجب می،  رقابتی در برابر متصدیانِ صاحب شبکه باشند

این امشر نیشاز بشه . ها را به فراتر از تعداد متصدیان افزایش دهندکردند که برای جذب ورود باید تعداد پروانهها احساس میدولت

ها تشا حشد زیشادی بسشتگی بشه تعشداد وارد موفقیشت مزایشده،  بنشابراین.  آمیز شودقل دو وارد شونده داشت تا مزایده موفقیتحدا

 .  ها باشدشوندگان به مزایده داشت به طوری که تعداد متقاضیان بیشتر از تعداد پروانه

 2001و  2000های را در سشال UMTSهای دهمزایش، بلژیشک و دانمشارک، سشوئیس، اتشریش،  ایتالیشا،  هلنشد،  آلمشان،  انگلستان

و ، ششدندهشای بزرگشی محصشوب میموفقیت، های سازماندهی ششده توسشط انگلسشتان و آلمشاناولین مزایده. سازماندهی کردند

موفقیت بسیار کمتری داشتند و حتی به طشور کامشل ،  های بعدیمزایده،  با این حال.  افزایش عظیم درآمدها را به همراه داشتند

را  GMSتسشلط در بازارهشای ،  هر دو قبل از مزاید،  توان استدالل کردند که انحصارگران انگلستان و آلمانمی.  شکست خوردند

 .  محتمل هستند، کردند و بنابراین به متقاضیان بالقوه اعالم کردند که پیامدهای سازش یا کورنوتانکار می

 

 تحادیه اروپا ا  UMTSهای  . متوسط درآمدهای سرانه مزایده1جدول

  2۰۰1سال    2۰۰۰سال  

 یورو 45 بلژیک یورو 650 انگلستان

 95 دانمارک 170 هلند 

 45 یونان 615 آلمان 

   240 ایتالیا

   100 اتریش
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   20 سوئیس

 18. (2001منبع: بینمور و کلیمپر )

 

سشرانه قیمشت بسشیار بشاالتری را در ، پشادر مقایسه بشا سشایر کششورهای اتحادیشه ارو،  دهد که آلمان و انگلستانجدول نشان می

. تشازه واردان بیششتری را بشه مزایشده جشذب کردنشد،  در مقایسه با سایر کشورها،  این دو کشور.  های خود به دست آوردندمزایده

اد ها و حتشی کمتشر از تعشدمزایده سوئیس )و همچنین بلژیک و یونان( شکست خورد چون تعداد متقاضیان برابر با تعداد پروانه

 . ها بودناموفق بودند چون تعداد نامزدها کمتر از تعداد پروانه، مانند مسابقه فرانسه،  برخی از مسابقات.  متقاضیان در بلژیک بود

مبلشغ ، های بشا ارزش خصوصشی بودنشد؛ هشر متقاضشیمزایشده، 3های مخابرات تلفن همراه نسل توان استدالل کرد که مزایدهمی

اندازی قبلی شبکه به دلیل راه،  این امر ناشی از این واقعیت است که متصدیان.  دادمورد نظر پیشنهاد میمتفاوتی را برای پروانه  

های برتری که تمایل به حف  برتری خود داشتند برای شرکت،  عالوه بر این.  در موقعیت فراتر از وارد شوندگان بودند،  نسل دوم

های گشذاریارزش.  رفت نقشی فرعی داشته باشندنسل دومی بود که انتظار می  ها ارزشمندتر از در حاشیه گذاشتن رقبایپروانه

دادنشد مزایشده را زودتشر تشرک های پشایینی را ارائشه میگشذاریها کشه ارزششدند چون برخی از شرکتمختلف مانع مزایده می

درآمدهای مزایده را افشزایش ، و در نتیجهشد انتظار سازش پس از مزایده منجر به افزایش ارزش مزایده می،  در مقابل.  کردندمی

 .  دادمی

 

 پس از مزایده

تسلط مخابرات ایتالیشا کشاهش یافشت؛ ایشن . تمایل به سمت تساوی سهام بازار پدیدار شد،  UMTSهای  پس از تخصی  پروانه

های تلفشن انتظارات سود ششرکت، 19اما پس از انفجار حباب دات کام. نیز رخ داد  KPNاتفاق در مورد انحصارگر هلندی سابق  

را به تاخیر انداختند و حتی برای ورشکسشتگی ثبشت   UMTSاندازی شبکه  ها راهبرخی از شرکت.  همراه به شدت کاهش یافت

های خشود را مجشدد بشه توانسشتند پروانشهها میسوالی در پی داشت: آیا شرکت،  این اتفاق .  نام کردند یا توسط رقبا مغلوب شدند

ای اندازی شبکههای مغلوب هنوز نیاز به راهشد که: آیا شرکتردانند؛ یکی از سواالت مرتبط به این موضوع مربوط میدولت بازگ

، ودافشن،  KPNهلند به دست آمدند؛ کشه بشه    200در مزایده    UMTSمنطبق با شرح ارائه شده در پروانه داشتند؟ پنج پروانه  

بن توسشط مخشابرات ، مدت کوتاهی پس از مزاینده. تعلق گرفتند 20و بن، انگلستان(تلفورت )مخابرات ، اورنج )مخابرات فرانسه(

 2007اورنشج در سشال  .  مغلشوب ششد  KPNتوسشط    2005تلفورت در سال  .  دویچه آلمان مغلوب شد )تحت تابعیت آن درآمد(

در بشازار تلفشن همشراه بشاقی موبایشل و ودافشن -تشی، KPNبدین ترتیت تنها .  موبایل )مخابرات دویچه( در آند-تحت تابعیت تی

 .  ماندند

بشه  UMTSحکمی را صادر کرد مبنی بر این که تلفورت موظف به تکمیل شبکه   2009مقام نظارتی مخابرات هلند در ماه مه  

 5،  این شرکت به دلیشل عشدم رعایشت ششرایط پروانشه.  است  KPNصورت شرح داده شده در پروانه پس از مغلوب شدن توسط  

موبایل -به تی  2009در ماه نوامبر سال  .  پروانه را به دولت بازگرداند،  برای فرار از جریمه بیشتر  KPN.  مه شدمیلیون یورو جری

 
18 Binmore & Klemperer, 2001 
19 dotcom 
20 Vodafone, Orange (France Telecom), Telfort (British Telecom) and Ben. 
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شبکه اورنشج در زمینشه . میلیون یورو جریمه دریافت کرد  5،  موبایل را تکمیل کند و به عدم رعایت آن-دستور داد که شبکه تی

 . کدام از امتیازات را نداردامتیاز آزمایش شد اما مشاهده شد که هیچ   300

 2500که حداقل همه شهرهای با بشیش از ، کردنداندازی میای را راهشبکه، داران باید هفت سال پس از کسب مجوزهمه پروانه

هیچ کدام برای ارائه خدمات به مششتریان ، موبایل-و تی KPN، با این حال. های مهم را پوشش دهدها و بزرگراهفرودگاه،  ساکن

این نشان دهنده این است که کمتر از پنج پروانه برای پوشش کفایت کرده و .  های تلفورت و اورنج نداشتندود نیازی به شبکهخ

ظرفیت اضافی به اپراتورهشای . های انحصار طبیعی استمخابرات تلفن همراه دارای ویژگی،  بنابراین.  ورود بیش از حد بوده است

چنشین .  ا برای اپراتورهای بدون شبکه )اپراتورهای شبکه مجازی تلفشن همشراه( اعطشا کننشددهد که دسترسی رشبکه اجازه می

های دسترسی پرداخت شده توسط اپراتورهای شبکه مجشازی قیمت.  ظاهر شدند  UMTSهای  اپراتورهای در حقیقت در شبکه

 . در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا دارای تنظیمات قانونی نیستند

 

گری صنعت مخابرات و تقابل و تداخل وظایف و تکالیف آن با كمیسیون تنظیییم  ت در حوزه تنظیمنقش شورای رقاب

 مقررات ارتباطات:

مشیالدی رششد و تحشول   1990ویژه از دهشه  حقوق رقابت حوزه نوپایی از علم حقوق به شمار می رود که در سال های اخیر بشه

در کشور مشا فصشل نهشم قشانون اجشرای .  خاص حقوق رقابت را دارند  چشمگیری داشته است و امروزه بیش از صد کشور قوانین

مجلس شورای اسالمی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار از ماده   1386قانون اساسی مصوب    44سیاست های کلی اصل  

می فعالیت های امروزه حقوق رقابت گسترش بسیاری پیدا کرده است تا جایی که تما.  به حقوق رقابت اختصاص دارد  85تا    43

قواعد رقابت از مهمترین عواملی هستند که کارکرد صحی  .  اقتصادی حتی فعالیت های انحصاری اقتصادی را نیز دربر می گیرد

منظور حقوق رقابت مجموعه قواعد حقوقی بشه.  بازار آزاد را تضمین کرده و برای جلوگیری از شکست بازار اهمیت بسیاری دارند

رفشاه و ، اهداف آن ازجمله ششامل افشزایش بهشره وری.  ی ضد رقابتی و مقابله با سوء استفاده از انحصار استجلوگیری از رفتارها

جلشوگیری از سشوء ، حمایت از آزادی رقابت و ممانعت از محدود کردن آن، افزایش کارایی و کارآمدی اقتصادی،  ثروت در جامعه

بردن رقابت در بحث قیمت ها و محدود کشردن تولیشد و محشدودیت بشرای ورود مقابله با از بین ، استفاده از انحصار و قدرت بازار

حمایت از استقالل فشردی و برخشورداری ، های کوچکتوزیع منصفانه قدرت اقتصادی و حمایت از بنگاه، های جدید به بازاربنگاه

و ایجشاد امنیشت ششغلی و در نهایشت   همگان از فرصت های اقتصادی برابر و در نتیجه برقراری عدالت و انصاف و اششتغال زایشی

قانون   44قانون اجرای سیاست های کلی اصل    43حسب ماده  .  حمایت از محیط زیست و دفاع از ارزش های فرهنگی می باشد

تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل )حقشوق رقابشت( ، دولتی، اساسی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی

تصدی گرایانه خود مشمول قواعد حقوق رقابت است و در امور حاکمیتی هشم اگشر منجشر بشه اخشالل در   دولت در امور.  هستند

قلمرو موضوعی حقوق رقابشت حسشب قشانون مشذکور ششامل اعمشال یشک جانبشه و  21. رقابت شود مشمول این قواعد خواهد بود

تند که از سوی بنگاهی بشه صشورت یشک جانبشه اعمال یک جانبه تصمیماتی هس. دوجانبه ضد رقابتی و تملک ها و ادغام هاست

ازجمله موارد مشمول اعمال یک جانبه که منجر به رفتار ضد رقابتی مشی . صادر می شوند و منجر به رفتار ضد رقابتی می شوند

ه قیمت گذاری تهاجمی و اظهشارات گمشرا، تبعیض در شروط معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، شوند را می توان شامل احتکار

قشانون مشی گویشد؛ هشر گونشه تبشانی از  44در خصوص رویه های دوجانبه ضدرقابتی ماده .  قانون دانست  45کننده موضوع ماده  

 
 فصلنامه حقوق خصوصی. (. اعمال مقررات حقوق رقابت بر اعمال حاکمیتی و تصدی دولت. 1394رستمی، ولی؛ کمرخانی، ایام، )21
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توافق یا تفاهم چه به صورت کتبی یا شفاهی باشد و چه الکترونیکی یا عملی بین اشخاص و منجر بشه اخشالل در ،  طریق قرارداد

محدود کشردن و ، ن قیمت های خرید یا فروش و یا تعیین و نحوه تعیین آن در بازارمانند مشخ  کرد،  رقابت شود ممنوع است

ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد بشا ،  تأمین شرایط تبعیض آمیز،  خرید یا فروش کاال،  تحت کنترل در آوردن مقدار تولید

تملک ها و ادغام هایی است که منجشر ، وق رقابتاز دیگر موارد قلمرو موضوعی حق.  هااشخاص یا تحمیل شروط قراردادی به آن

قانون  44قانون اجرای سیاست های کلی اصل   48در این خصوص قانون گذار در ماده  .  به ایجاد رویه های ضد رقابتی می شوند

شخصشیت حقشوقی واحشدی را تششکیل ، اساسی ادغام شرکت ها به گونه ای که چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خشود

تمرکز شدید در بازار یا ایجشاد بنگشاه کنتشرل کننشده در بشازار ششود را ،  افزایش قیمت ها،  ین امر باعث رویه ضد رقابتیدهند و ا

ها را بشه شخ  حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه شرکت ها و بنگاه،  قانون  47در خصوص تملک نیز وفق ماده  .  ممنوع کرده است

حقشوق رقابشت رابطشه تنگشاتنگی بشا برنامشه آزادسشازی .  یک یا چند بازار ششودنحوی تملک کند که موجب اخالل در رقابت در  

صشرف ایجشاد بازارهشای آزاد .  حذف کمک های دولت و کاهش تصدی گری دولت و منع انحصشار دارد،  مقررات زدایی،  اقتصادی

حقوق رقابت قواعشدی . ار می شوندمنجر به رفاه نمی شود و قوانین رقابت باید بر این بازارها حاکم باشد چرا که مانع شکست باز

است برای جلوگیری از رویه های ضد رقابتی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و انحصار و قشدرت 

گری کرده جزئیات و مصادیق رویه های ضشد نهادی هستیم تا تنظیم  برای تحقق و تأمین حقوق رقابت نیازمند سازو کار و.  بازار

نظارت کند و در این زمینه تخلفات ،  ویژه در بازارهای انحصاری وضع نمایدتی را تبیین کند و دستورالعمل ها و ضوابط را بهرقاب

ها را فراهم آورد و در نهایت به تخلفات رسیدگی کشرده و احکشام مشوثر و الزم االجشرا صشادر را احراز کرده و زمینه برخورد با آن

قانون اساسی قانون گذار نهاد شورای رقابت را بشرای   44قانون اجرای سیاست های کلی اصل    53اده  بنابراین به موجب م.  نماید

شورایی تحت عنوان شورای رقابشت ، فصل نهم( ) تحقق این امور پیش بینی کرده است و می گوید برای نیل به اهداف این فصل

برنامشه و بودجشه و صشنعت و معشدن بشه ،  یسیون اقتصشادیشکل می گیرد و ترکیب آن شامل؛ سه نفر نماینده از بین اعضاء کم

نفر دیگر که دارای حشق رای هسشتند و ششامل دو نفشر از  12عنوان ناظر که حق رأی ندارند و انتخاب مجلس شورای اسالمی به

و حکم رئیس نفر صاحب نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر اقتصاد   2،  قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه

پشنج نفشر صشاحب ،  یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور،  جمهور

یک نفر صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صشنعت و حکشم ، نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور

یک نفر ، ات زیربنایی با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه و حکم رئیس جمهوریک نفر صاحب نظر در خدم،  رئیس جمهور

یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و یک نفشر هشم ، متخص  امور مالی با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و حکم رئیس جمهور

تنظیم مقررات مربوط به حقوق رقابشت را انجشام مشی گری دارد که شورای رقابت وظیفه تنظیم.  به انتخاب اتاق تعاون می باشند

گری شورا پرداخته و ازجملشه وظشایفی کشه قانون به وظایف تنظیم  58ماده  .  دهد و همچنین از دیگر سو یک نهاد قضاوتی است

مات مقدار و شرایط دسترسشی بشه بشازار کاالهشا و خشد،  برای شورای رقابت برشمرده است تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ها

انحصاری در هر مورد و با رعایت مقررات مربوطه است و این از وظایف مهمی است کشه در مشورد کاالهشا و خشدماتی کشه جنبشه 

در خصشوص . مقدار و شرایط دسترسی بشه بشازار را تصشویب مشی کنشد،  انحصاری دارند شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت

، انحصار وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیشد کننشده قانون عنوان داشته که  1ماده    12انحصار بند  

خریدار یا از عرضه خریدار یا فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داششته 

 .  مواجه کند  های جدید به بازار یا خروج از آن را با محدودیتباشد یا ورود بنگاه
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قانون ششورای   59گر عام است و بر اساس ماده  شورا تنظیم.  دو نوع انحصار را می توان برشمرد؛ انحصار طبیعی و انحصار قانونی

گر بخششی رقابت می تواند در قالب حوزه کاالها و خدماتی که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم

 .  ن ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات خود را در آن حوزه به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار کندرا به هیئت وزیرا

انحصار طبیعی وضعیتی از بازار است که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط می توانشد کشاال یشا خشدمت را بشا قیمتشی 

گشر در خصوص انحصار طبیعی مشی تشوان تنظیم.  ت در آن بازار نباشندهای دیگر قادر به ورود یا ادامه فعالیعرضه کند که بنگاه

نحشوه دسترسشی و مقشدار ، لذا ازجمله وظایف شورای رقابت این است که دستورالعمل هایی را در خصوص قیمت.  بخشی داشت

ای را گذرانده است کشه بشه کاال برای بازارهای انحصاری تهیه و به تصویب برساند اما اخیراً ستاد هماهنگی سران سه قوه مصوبه 

موجب آن تمامی نهادهای قیمت گذاری مکلفند مصوبات خود را به تایید ستاد تنظیم بازار برسانند لذا در صورت لحاظ نمشودن 

 .  پیشنهاد قیمت گذاری تقلیل می یابد این مصوبه وظایف شورای نظارت در این زمینه به

در ایشن زمینشه حسشب .  گر بخشی داشته باشیماجه هستیم و الزم است نهاد تنظیمدر حوزه مخابرات نیز ما با بازار انحصاری مو

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تششکیل ، 1382قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب   5ماده  

 تصویب و اطالعاتفناوری  و باطاتارت مختلف هایبخش در خدمات کلیه بر گذارینرخ سیاست تعیین گردیده که بر اساس آن

 در کششور ارتبشاطی مقشررات تشدوین، کششور مقشررات و قشوانین چشارچوب در ارتباطی خدمات کلیه هاینرخ و هاتعرفه جداول

 و فرکشانس مجشوز صشدور خصشوص در گذاریآن و سیاسشت اجرای حسن بر نظارت و اعمال و کشور مقررات و قوانین چارچوب

کمیسشون تنظشیم . کشور بر عهده کمیسیون مزبور است مقررات و قوانین چارچوب در مجوز صدور المتیازاحق دریافت و تعیین

 رادیشویی ارتباطشات کشل اداره و مخشابراتی امور معاونت امکانات از استفاده با زیر افراد قانون از 6مقررات ارتباطات حسب ماده 

 و  مقشررات  تنظشیم  سشازمان  ریشیس  و  وزیشر  معشاون(،  ریشیس)  اطالعاتی  فناور  و  ارتباطات  گردد که عبارتند از: وزیرمی  تشکیل

صشاحب  نفشر سه، دارایی و اقتصادی امور وزارت نماینده، کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان نماینده(، دبیر) رادیویی ارتباطات

 جهشت در. وزیران هیأت تصویب و عاتاطالفناوری  و ارتباطات وزیر پیشنهاد با اطالعاتفناوری  و ارتباطات امور در مرتبط نظر

، وظشایف ایفشای و رادیشویی ارتباطشات بخشش در مشورد نظشر اهداف تحقق و ارتباطات مقررات تنظیم کمیسیون مصوبات اجرای

 از اطالعشاتفنشاوری  و ارتباطشات وزارت بشه وابسشته رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان، قانون مزبور 7مستند به ماده 

 نیشروی و امکانشات از اسشتفاده با رادیویی ارتباطات کل اداره و اطالعاتفناوری  و ارتباطات وزارت مخابراتی امور عاونتم تجمیع

 .  می باشد وزیر  معاون سازمان رییس  و شودمی  تأسیس موجود  انسانی

ن کمیسشیون نهشاد مسشتقلی ایبر اساس تعریفی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در وبسایت رسمی خود ارائه داده است؛ 

است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات برعهده دارد. نظارت بشر حسشن 

یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخشالق )اجرای قوانین و مقررات و حف  حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان 

گشر بخششی بشه بنابراین ایشن نهشاد تنظیم. 22فیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ( نیز از دیگر وظایف آن استمداری، صراحت، شفا

موجب قانون خاص ایجاد گردیده است و طبق تعریف ارائه شده باال به صورت مستقل عمل می کند و از این جهت در تعارض با 

قانون اصشالح مشوادی از  58ماده    5صورت دقیق تر بر اساس بند    در مقام تحلیل و به.  شرح وظایف شورای رقابت قرار می گیرد

 44اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و قانون اجشراء سیاسشت هشای کلشی اصشل  ،  اقتصادی  قانون برنامه چهارم توسعه

 
22 https://www.cra.ir 
 

https://www.cra.ir/


 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 

 566-589، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

582 

 

ت انحصشاری در مقدار و شرایط دسترسی به بازار کشاال و خشدما، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت،  1387قانون اساسی مصوب  

قانون وظایف و  5مطابق بند ج ماده ، هر مورد با رعایت مقررات مربوط از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و از طرف دیگر

تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلشف ،  1382اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب  

و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از   تارتباطات و فناوری اطالعا

در این خصوص در مقام اجرا نسبت به اعمال وظیفشه دو . وظایف از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است

ه است که بعضاً منجر به صدور آراء از دیشوان عشدالت اداری ویژه در عرصه نرخ گذاری خدمات تعارضاتی ایجاد شدنهاد مذکور به

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تشاریخ  49رای شماره  ،  ازجمله مهمترین دادنامه صادره.  در مقام رفع اختالف گردیده است

ات رادیویی ابطال مصشوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباط،  در این پرونده.  است  451/92و مربوط به پرونده کالسه    98فروردین  

جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت را موضوع دادخواست   23یکصد و پنجاه و هشتمین  9/4/1392مورخ  

قشانون وظشایف و اختیشارات  5کمیسیون تنظیم مقررات مستند به بنشد ج مشاده   "خود قرار داده و اینگونه استدالل کرده است؛  

و فن آوری اطالعات وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات مخابراتی و تصویب جداول تعرفه و نرخ وزارت ارتباطات  

قانون یاد شده و اساسشنامه  7ماده  2های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را دارد و با توجه به تبصره 

قشانون اجشرای   58مشاده    5از طرف دیگر با عنایشت بشه بنشد  .  شده می باشد  یاد  عنوان بازوی اجرایی کمیسیونسازمان متبوع به

مقشدار ، قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ها  44سیاست های کلی اصل  

وجشه بشه اخشتالف حشاده ششده در با ت. و شرایط به بازار کاال و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه می باشد

شرح وظایف فی مابین کمیسیون یادشده و شورای رقابت در خصوص تعیین و تصشویب قیمشت خشدمات در حشوزه ارتباطشات و 

هیشات عمشومی دیشوان  242-241و رای صشادره ششماره   1562فناوری اطالعات شعبه اول دیوان عدالت اداری طی رای شماره  

در خصوص اختالف ناشی از مرجع صال  برای تعیین تعرفه بشین دو ارگشان حکشم بشه صشالحیت  عدالت اداری در قضیه مشابه و

در نهایت با عنایشت بشه . کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعیین و تصویب تعرفه خدمات مخابراتی صادر کرده اند

شورای رقابشت نیشز در   ".  ثابت مورد استدعاستشورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونمان تلفن    158مطالب فوق ابطال مصوبه  

الیحه دفاعیه به طور مختصر عنوان داشته است؛ یکی از وظایف و اختیارات قانونی شورای رقابت تصشویب دسشتورالعمل تنظشیم 

ون مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاال و خدمات انحصاری می باشد و این در حالی است که وظیفه محوله بشه کمیسشی،  قیمت

تنها تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات مخابراتی است و با دستورالعمل قیمت که جشزء   تنظیم مقررات ارتباطات

بنابراین شورای رقابت دستورالعمل قیمت را تصویب مشی کنشد و کمیسشیون .  شورای رقابت است متفاوت است  اختیارات قانونی

 .  ن می نمایدمزبور بر اساس آن قیمت و تعرفه را معی

در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای خود را اینگونه صادر می کند ؛ نظر به اینکشه ششورای رقابشت در مصشوبه مشورد 

نسبت به تعیین نرخ اقدام کرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختیارات ششورای رقابشت خشارج مشی ،  شکایت

 
 عتراض به این قرار است: متن مصوبه مورد ا 23

پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورت حساب   100پالس در ماه منظور گردید. چنانچه مشترکان بیش از  100نرخ آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه -1

 پالس در صورت حساب آنان منظور خواهد شد.  100، به ماخذ آنها اضافه نمی شود و چنانچه میزان استفاده آنان کمتر از این مقدار باشد 

منظور شده در دستورالعمل قیمت  zضریب  چنانچه شرکت مخابرات ایران در جهت ارتقاء کارایی، نسبت به بهبود فناوری ارائه خدمات خود اقدام نماید، در صورت اثبات ارتقاء کارایی-2

 ات ایران از سوی شورای رقابت مورد تجدی نظر قرار خواهد گرفت.گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابر
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مصشوبه ، 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصشوب   88و ماده    12ماده    1بند    بنابراین مستند به،  باشد

 .  گرددجلسه شورای رقابت ابطال می 158

در خصوص نقد و بررسی رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ششرح مشذکور ابتشدا الزم اسشت ماهیشت و صشالحیت 

است مطروحه در نظر گرفته و سپس بشه ماهیشت آراء صشادره دیشوان عشدالت اداری نسشبت بشه شورای رقابت را در زمینه دادخو

 تصمیمات شورای رقابت بپردازیم؛

قانون مزبور شورای رقابت   62قانون اساسی و همچنین ماده    44قانون اجراء سیاست های کلی اصل    58به موجب بند الف ماده  

منظور تنظشیم اما قانونگشذار بشه.  ست و این مهمترین کارکرد شورای رقابت استمرجع واحد رسیدگی به رویه های ضد رقابتی ا

ها همانگونشه کشه قشبال نیشز عنشوان کشردیم تصشویب بازار وظایف دیگری را نیز برای این شورا در نظر گرفته است که ازجمله آن

 8اعضاء شورای رقابت ترکیبشی از .  است  میزان و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری،  دستورالعمل تنظیم قیمت

عضو منصوب قوه مجریه و دو عضو منصوب قوه قضائیه و دو عضو دیگر که یکشی نماینشده بخشش خصوصشی و دیگشری نماینشده 

. در خصوص ماهیت حقوقی شورای رقابت با توجه به حضور دو عضو قاضی در آن سشه نظریشه مطشرح اسشت.  بخش تعاونی است

بنشابراین دارای ماهیشت اداری اسشت و مشی . ای رقابت یک مرجع اداری است که آراء قضائی صادر می کندعده ای معتقدند شور

توان آن را در زمره دادگاه های اختصاصی اداری دانست که آراء صادره از آن قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در دیوان عدالت 

هیت رسیدگی های خود در زمره مراجع قضشایی اسشت امشا چشون در عده ای دیگر معتقدند که این مرجع از نظر ما.  اداری است

اما به دلیل نقش سایر نهادهشا در آن و . رسیدگی های قضائی آن وصف تجاری غلبه دارد لذا مرجعی اختصاصی به شمار می رود

امشا 24.  تری بشه ششمار آوردها در اختیار رئیس قوه قضائیه نمی باشد باید آن را از نوع نهادهای غیر دادگساینکه عزل و نصب آن

نظریه سومی هم داریم که صاحب نظرانش معتقدند شورای رقابت ماهیت فراقوه ای دارد و اسشتدالل مشی کننشد چشون ماهیشت 

شورایی دارد و تصمیمات آن صرفاً با مشارکت اعضاء آن اتخاذ می شود و نیازمند تایید هیچ یک از قوا نیست و بشه دلیشل تنشوع 

 25. اجرا و قضاوت را در بردارد بنابراین نهادی فرا قوه ای است، ر سه صالحیت قانون گذاریاختیارات آن که ه

تحلیلی که می توان بر اساس قوانین موضوعه و آراء صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از صالحیت ششورای رقابشت ارائشه 

شبه قضشایی و ، اداری، شدن یک ماهیت مشخ  قضایی کارکردهای متفاوتی دارد لذا قائل  داد این است که چون شورای رقابت

یا فرا قوه ای برای آن با دشواری هایی مواجه است اما از نظر شبیه سازی و قرابت به نظر می رسد این شورا در زمشره نهادهشای 

. خواهی اسشتشبه قضایی و یک مرجع اختصاصی رسیدگی اداری است و آراء صادره آن در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر

با این وصف شورای رقابت بر اساس مقررات دو گروه از وظایف را دارد در مواردی اقدام به رسیدگی مشی کنشد و در نتیجشه رای 

قشانون  12مشاده  1و بنشد  10صادر می کند و در مواردی اقدام به تصویب مصوبه و دسشتورالعمل مشی نمایشد کشه حسشب مشاده 

الت اداری در هر دو مورد دیوان صالحیت رسیدگی به اعتراضات آراء و تصمیمات و مصوبات تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عد

نکته قابل توجه اینکه برخی صاحب نظران در این خصوص نیز قائل به تفکیک شدند و عنوان داششتند در مشواردی . شورا را دارد

دیشوان عشدالت اداری ، اعتراضات وارده بر آراء شورا مرجع صال  رسیدگی به، که شورای رقابت اقدام به رسیدگی ترافعی می کند

منظور اعتبشار بخششی است اما مصوبات شورای رقابت قابل ابطال در دیوان نیسشتند زیشرا در ایشن فراینشد نظشر قاضشی ششورا بشه

 26. عنوان یکی از اعضاء ابراز می شودموضوعیت ندارد بلکه صرفاً به

 
 ( حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن، تهران:انتشارات میزان. 1393غفاری فارسانی، بهنام ) 24
 جلس و راهبرد. ( شورای رقابت از جایگاه حقوقی تا صالحیت قیمت گذاری خودرو، تهران: فصلنامه م 1396پورسعید، سیدبهزاد و همکاران ) 25
 رضا؛ حسینی، مینا، ماهیت حقوقی شورای رقابت و تجدید نظر از آراء آن، مجله تحقیقات حقوقی.  خشنودی، 26
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با ماهیت شورای رقابت در امر نرخ گشذاری خشدمات مخشابراتی علشی رغشم نظشرات   در جمع بندی کلی از این مبحث در ارتباط

مختلفی که در خصوص عدم صالحیت دیوان عدالت اداری در راستای ابطال مصوبات شورای رقابت به دالیشل مختلشف ازجملشه 

قانون تشکیالت   12ول ماده  حضور اعضاء بخش خصوصی و تعاونی در شورا و غیر اداری بودن یا شبه اداری بودن آن و عدم شم

و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص مطرح است با توجه به صالحیت شورا به نظر می رسد دیوان عشدالت اداری 

مرجع صال  رسیدگی به مصوبات شورای رقابت و نظارت بر آن است و باید عنوان داشت مصوبات این شورا واجد وصف عمشومی 

چه از نظر ترکیب اعضاء آن و چه از نظر ماهیت وظایف آن واحدی دولتی یا از زمره موسسات عمومی غیر   است و شورای مزبور

صادره از هیئشت  49در خصوص دادنامه شماره . محرز است دولتی است پس صالحیت دیوان عدالت اداری در آراء صادره مذکور

قانون اساسی که تصویب دستورالعمل تنظیم   44های کلی اصل    عمومی دیوان عدالت اداری نیز با توجه به قانون اجراء سیاست

مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاال و خدمات انحصاری را از وظایف شورای رقابشت دانسشته اسشت و همچنشین مصشوبه ،  قیمت

ری می توانسشت شوراتی رقابت به نظر می رسد ابطال مصوبه به صورت کلی صحی  نمی باشد بلکه دیوان عدالت ادا  158شماره  

بخشی از مصوبه و به صورت مشخ  بند اول آن را که شورای رقابت در آن اقدام به نرخ گذاری کرده است ابطال و قسمت دوم 

مصوبه را ابقاء نماید چرا که در بند دوم مصوبه شورا اقدام به سیاست گذاری کرده است و این امر با قشانون مشذکور و صشالحیت 

 . شورا انطباق دارد

 

 گیری: نتیجه

گری ای از صنایع مخابراتی حکایت از آن دارد که؛ تنظیمگری اقتصادی طیف گستردهتحلیل های تجربی سامانمند اثرات تنظیم

های موضشوع ایشن توجهی بشر رفتشار و عملکشرد ششرکتاقتصادی این صنعت حداقل طی بیست و پشنج سشال اخیشر تشأثیر قابشل

های ساده در مورد اثرات مقررات گشذاری اقتصشادی دششوار خواهشد بشود؛ امکان تعمیم گزاره،  حالبااین.  گری داشته استتنظیم

های کمتر از حد انتظار در غیاب مقشررات توان نتیجه گرفت که تنظیم مقررات اقتصادی همواره منجر به قیمتطور مثال نمیبه

صشنعت مشورد ،  گشذارینسبت به ساختار فرآیند مقرراتتوجه  طور قابلماهیت و بزرگی اثرات مقررات گذاری به.  شودگذاری می

واژه . انگیز نیسشتششده چنشدان ششگفتگشذاری مشاهدهتنشوع اثشرات مقررات. ارزیابی و محیط اقتصشادی متفشاوت خواهشد بشود

ششده بشرای صشنایع مختلشف بشا اهشداف مختلشف را پوششش بسیاری از فرآیندهای کنترل اقتصادی اعمال،  گری اقتصادیتنظیم

کشه طوریکننشد بههای منشافع عمشومی پیشدا میتوجهی از برآوردهشای مشدلگذاری اقتصادی تفشاوت قابشلاثرات قانون.  دهدمی

گشری این نتیجه حاصل ایشن مششاهده اسشت کشه تنظیم.  اندشدهگذاری جهت اصالح نقای  بازار و بهبود کارآمدی وضعمقررات

 . اثرات مداخله قانونی استهای  اقتصادی نتیجه فرایند سیاسی و حاصل تحلیل

وپنج سال اخیشر پیششرفت کشرده اسشت امشا بسشیاری از توجه در طی بیستطور قابلگری اقتصادی بهشناخت ما از اثرات تنظیم

گذاری و شرایط اقتصشادی در طشی دهشه اخیشر تغییرات عمیق در هر دو نهاد قانون.  اندماندهها همچنان بدون جواب باقیپرسش

برخشی از . اندها از طریق تحلیل دقیق اثرات این تغییرات شدهفرصتی ارزشمند جهت پاسخ به برخی از این پرسشموجب ایجاد  

جای این گذار در رفتار به، در برخی از موارد. اندگری بودههای اولیه به اصالحات تنظیمهای اخیر در پی سنجش واکنشپژوهش

 .  شودشاهده میگذاری جدید مواکنش ثابت به یک محیط قانون

که این اثشرات دارای منشافع مختلفشی در طوریگری اقتصادی دارای تأثیراتی بر روی متغیرهای اقتصادی مختلف است بهتنظیم

های منافع گذاری یا نظریهنفع منافاتی با نگرش منافع عمومی مقرراتهای گروه ذیحال سیاستبااین.  حوزه سیاسی نیز هستند
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در این راستا با وجود تفشاوت هشای . وابسته به شرایط بازار ها است، نیاز به ایجاد تغییرات در روند نظارت.  دخصوصی رقابتی ندار

منظور موثر واقع شدن این چهارچوب ها به یشک سشری عناصشر مختلف در فرایند طراحی چهارچوب های نظارتی و همچنین به

رونشد تصشمیم ،  مواردی همچون جنبه هشای عملکشردی مقشام نظشارتیعنوان مثال می توان به  اساسی نیاز خواهیم داشت که به

درنظشر گشرفتن مشوارد فشوق و . حمایت از مصرف کننده و حل اختالف و قدرت های اجرایی اشاره کرد،  مسئولیت پذیری،  گیری

ف و بشرای توسشعه ی بخشش هشای مختلش  عنوان کلید اصلی در جهت ایجاد یک بسشتر مناسشبپیاده سازی صحی  ویژگی ها به

 . افزایش رفاه عمومی است

تشا آن زمشان . اولین موج اصشالحات را آغشاز کردنشد،  بسیاری از کشورها با خصوصی سازی اپراتورهای ملی خود،  1990در سال  

تمامی خدمات مخابراتی تا حد زیادی تحت شرایط انحصاری ارائه می شد و همین امر سبب شد که مقشررات محشدودی وجشود 

در مراحشل اولیشه ی . عنوان تنظشیم کننشده عمشل مشی کشردعنوان اپراتور و هشم بشهر این شرایط دولت هم بهداشته باشد زیرا د

 این نهادها. گر ایجاد کردندتعدادی از کشورها در هنگام خصوصی سازی و برون سپاری نهادهایی تحت عنوان تنظیم، آزادسازی

حصول اطمینان در رابطه با میزان آشنایی اپراتورهای ، از این امروضعیت بخش های مختلف می پردازند و هدف  به بررسی ابتدا

در این بین موج دوم آزادسازی همزمان با خصوصی سازی رخ . خصوصی با قوانین بازار و نحوه ی اجرایی کردن این قوانین است

مات جدید را صادر مشی کننشد ) ها به تدریج اجازه ورود ارائه دهندگان خدمات جدید و ورود خددولت  می دهد و در این شرایط

منظور ورود اپراتورهشا و عموما شامل تعدیل سازی چهارچوب صشدور مجشوز بشه  این روند.  سرویس موبایل و سایر موارد وابسته (

. منظور حضور اپراتورها در بازارهای اصلی استبازیگران جدید به عرصه و معرفی قوانین مکمل بود و هدف اصلی صدرو مجوز به

وم آزادسازی زمانی رخ می دهد که دوره ی انحصاری اپراتور فعلی به پایان رسد و در نهایشت یشک رقابشت کامشل معرفشی موج س

نقش تنظیم کننده در حشین گشذر از از مرحلشه ی انحصشاری قبلشی بشه ،  در این بین به واسطه ی معرفی یک رقابت کامل.  شود

عنوان ر است که مقررات به خودی خود یک هدف مستقل نیست بلکه بشهالزم به ذک.  خواهد یافت  افزایش  مرحله ی رقابت موثر

در این میان روند اصشالح مقشررات در .  رقابت موثر و حمایت از مصرف کننده است،  دسترسی گسترده،  وسیله ای برای دستیابی

موضوع مهم بپردازد که بشه محیط رقابتی می بایست به بررسی و اندازه گیری سه  حین ورود به یک دوره ی موثر و ورود به یک

منظور مواجه ششدن آماده سازی اپراتورهای فعلی به،  منظور نظارت بر معرفی رقابتبه  ترتیب؛ ایجاد تنظیم کننده های کاربردی

بشدون اعمشال هرگونشه ) تخصی  و مدیریت منابع کمیشاب در یشک رونشد برابشر، با رقابت های فعلی )مهلت های انحصاری بازار(

ترفیشع و حفاظشت از ، و سشرویس هشای وابسشته ICTعه و تقویت سط  دسترسی به ارتباط دوربرد و شبکه هشای توس،  تبعیض(

 . عالیق مشتری مانند دسترسی جهانی و حریم شخصی است

در حشوزه هشای .  میزان نیاز به اصالحات به تناسب محدودتر خواهد ششد،  بنابراین در صورت رسیدن به یک محیط رقابتی کامل

نیروهای بازار اغلب از ایجاد شرایط الزم برای تحقق اهداف وابسته به منافع ،  المللید سرویس ها و دسترسی های بینخاص مانن

مداخله ی نظارتی الزم است به گونه ای که سازمان های نظارتی مشی بایسشت اطمینشان ،  در این شرایط.  عمومی کوتاه می آیند

فناوری   در این بین با وجود تاثیرات عمده و فواید.  یت و تخصی  داده شوندخاص به درستی مدیر  حاصل نمایند که طیف های

تنظیم کننده ها می بایست به تمام زمینه های اصالحی وابسته به پیاده سازی تکنولشوژی هشای جدیشد و سشرویس ،  های جدید

در حال حاضر بشا موضشوعاتی ماننشد   نهادهای نظارتی،  عنوان مثالبه.  های وابسته توجه داشته و به صورت مداوم پاسخگو باشند

اسپم و نگرانی های مصرف کنندگان در مورد حریم خصوصی دست و پنجه نرم مشی کننشد در حشالی کشه نگرانشی در رابطشه بشا 
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منظور ها در حال بازبینی سشاختارهای اصشالحی خشود بشهدولت، به عالوه. موضوعاتی از این قبیل در ده سال پیش وجود نداشت

 .  ساختارهای سازمانی در جهت تنظیم بازار همگرا هستندتعیین وضعیت 

 

 1شکل  

 
از سویی دیگر تنظیم کننده ها می بایست مشتریان را از مواردی مانند محدودیت های وابسته بشه تعشدادی از تکنولشوژی هشای 

ر دسترس نباشد و ممکن سرویس های اضطراری ممکن است برای تعدادی از سرویس ها د،  عنوان مثال) به.  مختلف آگاه سازند

بنابراین پیاده سازی چهارچوب های مقرراتی موثر سبب . است سرویس های ارائه شده از کیفیت بسیار پایینی برخوردار باشند (

 افشزایش سشریع  گسشترده تشر و  نفشوذ،  کیفیت بهتر سرویس ها،  کاهش هزینه ها،  افزایش سرمایه گذاری،  افزایش رشد اقتصادی

عنوان یشک عامشل حشائز سرمایه گذاران معتقدند که محیط های نظارتی به  در حقیقت.  مختلف می شود  های  فناوری  نوآوری در

اهمیت در جهت تحلیل یک کشور و تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری یا عشدم سشرمایه گشذاری در کششورهای مختلشف 

 . است

سروسشامان دادن ، مده سهام شرکت مخابرات به بخش خصوصشیدر ایران نیز با شروع آزادسازی در حوزه مخابرات و واگذاری ع 

الزم بشود کشه نهشاد ،  بشر ایشن اسشاس.  ناپشذیر بشودهای آن اجتناببه بخش خصوصی فعال در حوزه مخابرات و نظارت بر فعالیت

بشرای ، نشدمنشد کگشذاری قانونهای بخش خصوصشی را از طریشق مقررهگری یا رگوالتوری تأسیس شود که بتواند فعالیتتنظیم

ها و اپراتورها نظارت کند و در صورت نیاز مجوزهای صادره را تعلیق یشا لغشو بر شرکت،  شرکتهای صال  مجوز فعالیت صادر کند

گشر در عنوان نهشاد تنظیمبدین منظور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیشویی بشه.  کند و نهایتا به اختالفات رسیدگی نماید

 وزارت اختیشارات و وظشایف قانون به استناد با و وزیران هیأت مصوبه بر اساس اساسنامه این سازمان.  شد  حوزه مخابرات تشکیل

اما با توجه به تحلیشل هشای .  تهیه و تصویب شد  مخابرات  المللیبین  اتحادیه  ضوابط  از  الگوبرداری  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات

خابرات و نتیجه پژوهش های بعمل آمشده در سشط  جهشان و همچنشین گری اقتصادی صنعت مصورت پذیرفته در حوزه تنظیم

فرهنگشی و تکنولشوژیکی حشاکم بشر جامعشه ،  اقتصشادی،  گر با ضرورت های اجتمشاعیضرورت انطباق مقررات گذاری نهاد تنظیم
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در ایشن .  نیشاز اسشتگر با استفاده از تجربه سایر کشورها در طی سالیان مشورد  ضرورت نظارت و تحلیل عملکرد این نهاد تنظیم

خصوص با توجه به تحلیل های صورت پذیرفته و احکام قضایی که در مقاله مورد توجه قرار گرفته اسشت و نتیجشه ضشعف نهشاد 

اصشالح نقشاط ضشعف ،  عنوان پیشنهاد و راهکارهایی برای تحلیل موضشوعگری و اختالف بین این نهادهاست موراد ذیل بهتنظیم

 گردد:در کشور ارائه میگری حوزه مخابرات تنظیم

به رقابت  افزایش  آزادسازی و  اشاره شد؛  ابزار به همان طور که  بهترین  با موثر بودن و  عنوان  رابطه  اطمینان در  منظور حصول 

اصلی تنظیم کننده .  سط  کیفیت سرویس ها است  سنجش با عملکرد مناسب بخش های  ،  هدف  رابطه  اطمینان در  حصول 

در این بین یک تنظیم کننده ی موثر وسیله ای .  ق مشتریان و ذیتفعان در یک روند عاقالنه استمختلف و محافظت از عالی

به این   دسترسی  منظوربه.  حاصل می کند  موجود اطمینان  است که از ورود معتبر به بازار و همچنین رعایت و اجرای مقررات

ن ها شاهد حکمرانی خوب و موفقیت نظارتی باشیم  می بایست سعی در طراحی محیط هایی داشته باشد که در آ  دولت ،  هدف 

به  .  عملکرد مستقل سبب موثر واقع شدن روند عملیاتی تنظیم کننده می شود.  عملکرد مستقل است،  که از موارد حائز اهمیت

بودن    اما موثر  عملکرد مستقلی دارد  صورت کلی می توان اذعان داشت که یک تنظیم کننده ی موثر از لحاظ ساختاری و مالی

است رویه ی مستقل  عملکرد موفق در یک  به یک  به دسترسی  وابسته  تنظیم کننده  تنظیم  .  حقیقی یک  این یک  بر  عالوه 

سازمان تجارت جهانی که  .  شفافیت و پیش بینی پذیری را نشان دهد،  کننده ی موثر باید ویژگی های دیگری مانند پاسخگویی

بسیاری از کشورها را مجبور به ایجاد یک تنظیم کننده مستقل کرده   پراتور می کند کشورها را ملزم به تنظیم مقررات جدا از ا

از بازار عرضه خدمات جدا می کند  ارتباطات را  در این بین ایجاد یک تنظیم کننده با یک ساختار  .  است که عملکرد تنظیم 

تحت یکسری فشار از سویی اپراتور و زمانی که تنظیم کننده  .  مستقل سبب کاهش میزان تسخیر سیاسی و صنعتی خواهد شد

نمی آن  تصمیمات  و  است  استقالل  فاقد  اغلب  گیرد  می  قرار  دولتی  نهادهای  سایر  باشدیا  شفاف  و  عینی  بین  .  تواند  این  در 

ت  کارایی و هزینه مقررا،  استقالل  مواردی مانند منابع بودجه و مراحل بودجه بندی مقامات نظارتی نیز می تواند تاثیر مهمی در

در تعدادی از کشورها و تا حدودی زیادی کشور ما  .  بودجه باید عاری از نفوذ منابع سیاسی و خصوصی باشد.  آن ها داشته باشد

عنوان بخشی از اعتبارات دولتی است که به وزارتخانه ای که تحت اختیار آن است اختصاص داده  بودجه ی تنظیم مقررات به 

دولت برای تعیین بودجه تا حدودی به دولت این امکان را می دهد که نفوذ یا مداخله   در چنین شرایطی اختیارات.  شده است

داشته باشد و همین امر ممکن است اثر بخشی  ،  ی مستقیمی بر سیاست و مقرراتی که ممکن است مایل به اجرای آن باشد

را در تنظیم بخش مخابرات کاهش دهد و ممکن است سبب کاهش میزان موثر واقع   تنظیم بخش های  نهاد  نهاد در  شدن 

عملکرد پیشنهادی مناسب در این خصوص این است که وابستگی به چندین منبع بودجه به جای وابستگی بر  .  مخابراتی شود

اعتبارات دولتی است که به تنظیم کننده این امکان را خواهد داد تا استقالل مالی بیشتری داشته باشد و همین امر سبب می  

علیرغم تالش های پی در پی و رعایت موارد مذکور ممکن است  .  کمتر تحت تاثیر تاثیرات خارجی قرار بگیرندشود که آن ها  

عملکرد تنظیم کننده به صورت مطلوب و موثر نباشد بنابراین مهم است که بدانیم وضعیت عملکرد ازجمله وابسته به وظایف و  

عزل و دستور مقام ،  قوانین واض  در مورد انتصاب،  ی و حل اختالفاختیارات اجرای،  مسئولیت های دقیق از پیش تعیین شده

وضعیت عملکرد عالوه بر موارد فوق  .  مقررات کافی برای رسیدگی به نگرانی های اخالقی و تعارض منافع نیز می باشد،  نظارتی

اسخگویی تصمیمات تنظیم کننده عنوان مثال به مقرراتی وابسته است که بهنگام بودن و پ به موارد دیگری نیز وابسته است به

در فرآیندهای نظارتی پیش بینی    را تضمین می کند و همچنین روش هایی برای اطمینان از شفافیت و مشارکت عمومی که

 .  شده است
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