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 یجهرم یمهندس محمدجواد آذر یآقا جناب

 مقررات ارتباطات میتنظ ونیسیمحترم کم سییر
 

 یانحصار ریغ یخدمات ارتباط یاعمال سقف تعرفه برا استیدر س ی: درخواست بازنگرموضوع
 

 باسالم و احترام؛

ثابت کشور  یاپراتورها یاز سو یخدمات ارتباط هیارا یبرا ازیمورد ن یهانهاده نهیهز ،دیکه مستحضر گونه همان

 یهادر سال الیر یارزش برابر دیکاهش شد ری، نظهاشرکتاین خارج از اراده  یعوامل ریتحت تاث ریسال اخ 6 یط

عوامل موثر،  ریو سا یانسان یهاهیحقوق و دستمزد سرما نهساال شیتورم ساالنه اقتصاد کشور، افزا ریتاث ر،یاخ

 یدرحال نیااست. داشته  شیبرابر افزا 4برابر و  3برابر،  7 بیبه ترتها آنپروانه  افتیمقطع در طینسبت به شرا

 ایکاهش و  یبرا اتمقرر بیو تصو نیحوزه ارتباطات نسبت به تدو ینهاد رگوالتور ،دوران نیدر هم ت کهاس

 شیکشور افزا یاقتصاد یفضا عتیهمسو با طباالصول باید علیکه  ،حوزه نیخدمات ا یینها یهاتعرفه تیتثب

 . کرداقدام  ،افتییم

که در  رساختیشرکت ارتباطات ز یشده از سو نیتام نترنتیا نهیکاهش هز یوزارت براآن است اقدام  یهیبد

از جمله معدود عوامل  ،شرکت مذکور یشده از سو هیو مجموعه خدمات متنوع ارا میو حق تسه ازیکنار حق امت

که  ی، با توجه به سهم کوچکو فناوری اطالعات استبر اراده وزارت ارتباطات  یآن مبتن نییاست که تع یانهیهز

 یریجلوگ یبرا وجه چیعوامل داشته، به ه ریبا سا اسیثابت در ق یتمام شده خدمات اپراتورها نهیامر در هز نیا

 نبوده است. کننده و جبران یخدمات کاف نیتمام شده ا نهیهز شیاز افزا

شرکت  هشتاد بیش ازو است  یدر حوزه ثابت برخالف حوزه ارتباطات همراه، به شدت رقابت یبازار خدمات ارتباط

 ییخدمت به کاربران نها هیعرصه در حال ارا نیدر ا Servcoو  FCP ،FWAمشتمل بر  یدهنده خدمات ارتباطهیارا

 حوزه هستند.  نیدر ا یانحصار یهارساختیز زمند ارقابت با اپراتور غالب و بهره نیو در ع

به حضور بخش  یبخشتکثر و تنوع جادیابه منظور کشور را  ینهاد رگوالتور یهاتالشای سازمان نظام صنفی رایانه

های کنترلی برای سقف تعرفه در حوزه خدماتی که توسط و نیز اعمال سیاست در عرصه ارتباطات ثابت یخصوص

است که تداوم معتقد  . با این وجود،داندیم ریتقد ستهیشاو  شود، کامالً قابل دفاع، الزمبازیگر انحصاری تامین می

 ییآن بازار رها یارانحص گریباز یتازکهیاز  ییهاتالش نیبه واسطه چن هک ییدر بازارها متیکنترل ق استیس

 ی فعالبنگاه ها یاقتصاد اتیتداوم ح یو حت ی، نوآوریتوسعه فناوری، ارذگهیجذب سرما یبه شدت برا ،اندافتهی

 بار خواهد بود.انیز یبازار نیدر چن
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تعرفه  فیو تکل یکاهش دستور یهمواره بر رواز طریق کنترل سقف تعرفه خدمات نهایی، کشور  ینهاد رگوالتور

لیکن روشن  .بوده استمتمرکز دهنده خدمات ارائه 80بیش از با  ی رقابتیثابت در بازار یاپراتورها ییخدمات نها

نظران صاحب یاز سوای که به دلیل تعدد بازیگران آن به شدت رقابتی است، است که تداوم این سیاست در حوزه

 جدی است. در معرض انتقادو کارشناسان حوزه اقتصاد ارتباطات 

ای و اعضای صنف شرایط دشوار معیشتی آحاد صنف کامالً قابل درک است؛ لیکن برای سازمان نظام صنفی رایانه

سازی نیاز از طریق اعمال تعرفه تکلیفی و جلوگیری از متعادلتامین یارانه پنهان برای همه اقشار اعم از نیازمند و بی

وکار در حوزه ارتباطات ثابت و هم ک رسته خاص کارآفرینان حوزه کسبها هم از منظر تبعیض و فشار بر یتعرفه

 مند برای کاربران نهایی، محل انتقاد جدی است.از منظر توزیع یارانه پنهان و غیرهدف

ای در چند سال اخیر، تکلیف کردن اپراتورهای ثابت به ارایه خدمات محور دیگری از مصادیق دخالت ناروای تعرفه

سوم بها و حتی رایگان برای ارایه خدمات دسترسی به محتوای میزبانی شده در داخل کشور و  نیم بها، یک

های داخل است. در شرایطی که )طبق آنچه بیان شد( هزینه ظرفیت اینترنت تامین شده توسط شرکت رسانپیام

م از داخل و خارج ارتباطات زیرساخت، سهم ناچیزی در هزینه تمام شده نهایی خدمات دسترسی به محتوا اع

تواند به التفاوت مربوط، میای بدون تعیین نحوه جبران مابهدارد، تکلیف کردن اپراتورها به فاصله فاحش تعرفه

مثابه تحمیل شرایط غیرمنصفانه به اپراتورهای مذکور تعبیر شود. این درحالی است که سهم ترافیک داخل از کل 

ای مذکور  طی چند سال اخیر رو به افزایش بوده و در همین راستا درآمد ترافیک راهیابی شده در شبکه اپراتوره

های ارایه خدمات دسترسی نیز در عمل به مصوبات تکلیفی فوق، از این بخش از ترافیک به قابل تحصیل شرکت

 شکل مستمری کاهش یافته است.

های الزم به کاربران برای ی مشوقشایان ذکر است که نقد این سازمان به این بخش، به معنای مخالفت با اعطا

تغییر الگوی مصرف و حمایت از محتوای داخل نیست بلکه آنچه محل تامل است، چگونگی جبران مشارکت بخش 

 های حاکمیتی است.خصوصی در تامین هزینه چنین مشوقی برخواسته از اولویت

هایی که اختیار تعیین آن با ق تعدیل هزینهاالصول باید از همان ابتدای تدوین ضابطه مذکور از طریاین امر علی

آن وزارت یا نهاد رگوالتوری کشور است، برای اپراتورهای حوزه ارتباطات ثابت و یا توسط تخصیص سهمی عادالنه 

شد، که متاسفانه تاکنون مغفول مانده و متناسبی از بودجه عمومی برای تامین مالی مشوق مربوطه جبران می

 است. 
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برداری از ظرفیت همکاری بخش خصوصی در قالب مشارکت ر است باتوجه به رویکرد دولت در بهرهشایان ذک

های حاکمیتی در این بخش نظیر تامین مشوق برای حمایت از محتوای ، توجه به اولویتPPPخصوصی-عمومی

حی با همکاری تمامی داخل و یا توسعه شبکه ملی اطالعات استحقاق این را دارد تا ارایه خدمات با تعرفه ترجی

مورد حمایت قرار گرفته و بار مالی آن به  PPPخصوصی -های مشارکت عمومیاپراتورهای ثابت در قالب پروژه

دهنده خدمات این بخش قرار گیرد به صورت متوازن از ظرفیت کالن جای آنکه به تنهایی بر دوش بخش ارایه

تواند از یک های سیاستی در این بخش میگیریح جهتاقتصادی کشور نیز تامین مالی شود. بدیهی است اصال

از قبیل کاهش  «بینی منابع جبران آناعمال تعرفه تکلیفی برای ترافیک داخل بدون پیش»سو تاثیرات زیانبار 

های تعارض گذاری در توسعه میزبانی محتوای داخل و زمینهانگیزه و نقش اپراتورهای ارتباطی ثابت در سرمایه

را برطرف کند؛ از دیگر سو، این امکان را فراهم کند تا  Net neutrality ایطرفی شبکهمنافع اپراتورها در رعایت بی

ها برخی های هدف حمایت قرار گیرد. طی سالشمند در اختیار دهکهایی به صورت هوحسب مورد چنین مشوق

از کشورهای پیشرفته برای تامین هدفمند یارانه مربوط و پرداخت آن به اپراتورهای ارتباطی برای کاهش شکاف 

 اند.های نیازمند اقدام کردهدیجیتالی و تامین دسترسی های پایه ارتباطی اینترنت باند وسیع برای دهک

توجه به توضیحات فوق استدعا دارد تا موضوع بازبینی سقف تعرفه خدماتی که به صورت غیرانحصاری در حوزه  با

 شود، با رویکرد زیر بازبینی شود:ارتباطات ثابت ارایه می

با توجه به فضای رقابتی حاکم بر خدمات موضوع  266سقف تعرفه تکلیفی خدمات خانگی موضوع مصوبه  (1

گری خود را به شفافیت رفتار اپراتورها های تنظیمحذف، و در عوض آن وزارت سیاست ارتباطات ثابت را

 در مواجهه با کاربران نهایی خود معطوف کند.

سقف تعرفه خدماتی که دارای الگوی مصرف تجاری هستند و یا خدماتی که در اختیار بخش تجاری قرار  (2

خارج شده تا اپراتورهای ارتباطی ثابت بتوانند  266های تکلیفی موضوع مصوبه گیرد، از شمول تعرفهمی

 های این بخش اقدام کنند.بر اساس شرایط رقابتی نسبت به متناسب نمودن تعرفه

( به هر دلیلی محقق نشده، دست کم سقف تعرفه این خدمات 1تا زمانی که اعمال سیاست موضوع بند ) (3

کشور افزایش یافته تا در یک روند هموار ضمن  به صورت ساالنه با اعمال ضریبی بیش از نرخ تورم رسمی

ای حاکم بر این بخش با وضعیت عمومی حاکم سازی نظام تعرفهماندگی گذشته برای همگامجبران عقب

 بوم اقتصادی کشور اقدام شود.بر زیست
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ای که در آن نقش هر عامل در هزینه نهایی خدمات گری پویای تعرفهبه منظور ایجاد یک نظام تنظیم (4

ای نسبت به شناسایی عواملی که در هزینه نهایی تبیین شده باشد، با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه

سهم هر عامل در  گری تعرفه در کف و سقف قرار گرفته، اقدام شده وخدمات ارتباطی که هدف تنظیم

مرجع برآورد شود. در صورت حصول این هدف، نهاد  SLAهزینه نهایی خدمت با عنایت به سطح 

تواند میزان افزایش عوامل موثر در خدمت نهایی را پایش کرده و به تناسب، اقدامات رگوالتوری می

رها به عدم افزایش تعرفه انجام های اپراتور با هدف ترغیب اپراتوپیشگیرانه الزم را از طریق تعدیل هزینه

داده، و از سوی دیگر، به سهولت مصادیق دامپینگ و قیمت گذاری تهاجمی و رفتار سوء رقابتی را 

 شناسایی کند.

 

 با تشکر                                                                                                       

 یعشریمحمدباقر اثن                                                                                                          

 سازمان سییر                                                                                                   
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