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بررسي عملكرد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
راديويي در زمينه ارتباطات و فناوري اطالعات

چكيده
این گزارش در راستای اجرای بخشی از مفاد بند « »6از مااده ( )49قاانون آیاينناماه داخلای مجلا
شورای اسالمی (مركز پژوهشهای مجل  )1391 ،با كسب اطالع از كمّوكيف اجرای تكاایيف مقارر در
اساسنامه مصوب سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخاش ارتباطاات و انااوری اطالعاات،
تهيه شده است .در این گزارش اقدامات و دستاوردهای ساازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی
بهعنوان ستاندهها ،با تكایيف مقرر در اساسنامه این سازمان و مصوبات كميسايون تنظايم مقاررات كاه
اساسنامه را تبيين كردهاند ،بهعنوان اهادا  ،مقایساه شادهاناد .ساازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات
رادیویی باید در اجرای هركدام از وظایف خود سازوكاری شفا تادوین و اجرایای كناد .ایجااد برخای
سازوكارها پيش از تدوین اساسنامه سازمان آغاز شدهاند (ماالال نظاارت بار ا اای اركانسای كشاور) و
برخی سازوكارها هنوز شكل نگراتهاند (سازوكارهای نظارت بر اپراتورهای خدمات انااوری اطالعاات) و
یا در حال شكلگيری هستند (سازوكار مشاركت دانشاگاهيان) .ساازمان در اجارای وظاایف مصارد در
اساسنامه خود با مشكالت ساختاری و اجرایی مواجه بوده است و در برخای ماوارد نياز گرچاه اقادامی
انجام شده است ،اما نسبت به وظایف اساسنامه ااصله بسياری وجود دارد .طبق اساسنامه ،سازمان بایاد
گزارش های سایيانه از وضعيت عملكرد بخش منتشر سازد .اما تاكنون گزارشای منتشار نكارده اسات و
اقدامات سازمان در حمایت از بخش خصوصی داخلی به انتشار اهرست كاالهای ساخت داخال مدادود
شده است .سازمان با كشورهای همسایه قراردادهای عدم تداخل و همكاری اركانسی منعقد مایساازد
كه ایبته تداخل اركانسی همچنان در نقاط مرزی وجود دارد و هزیناههاای ناخواساته و غيرقاانونی باه
مردم مناطق مرزی تدميل میكند .ساازمان بایاد عاالوهبار همكااری دقياق باا نهادهاای رگوالتاوری
كشورهای همسایه برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی اپراتورهای داخلی را نيز به ااازایش ح ورشاان
در مناطق مرزی مكلف سازد .عملكرد سازمان در تدوین استانداردها تنها در شهر تهران قابل قبول بوده
است و در تدوین استانداردهای مرتبط كه در مراكز استان دیگر به تصویب رسايدهاناد نقشای نداشاته
است .بهعالوه رویههای اداری تأیيد استاندارد سازمان تنظيم مقررات بهگونهای است كاه واردكننادگان
قانونی تلفن همراه را در رقابت با قاچاقچيان دچار مشكل كرده است .ضرورت دارد ساازمان نسابت باه
تسهيل ارآیندهای اخذ تأیيدیه استاندارد اقدامات الزم را انجام دهد .در برخی از موارد سازمان ماانع از
شكلگيری رقابت سایم ميان اپراتورها شده یا اقداماتش به نتيجه عك

منجر شده است .ماالال تصاميم
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سازمان در ارزان كردن هزینه اینترنت با حذ و اازایش قيمت بستههاای تخفيفای ازساوی اپراتورهاا
همراه شد .یا تصميم سازمان در یغو بستههای تخفيف مكایمه عالوهبر اینكه سابقه بينایمللای نداشات،
موجب از بين راتن رقابت و عدماینفع مردم شاد .ساازمان در مسایویيت دبيرخاناه كميسايون تنظايم
مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به انتشار مصوبات در وبگاه رسمی سازمان اقدام میكند ،اما كيفيات
خدمات جستجوی مصوبات سازمان قابل مقایسه با روزنامه رسمی نيست و عالوهبر این انتشار جداگاناه
مصوبات نهادهای مختلف در مراجع مختلف موجب سردرگمی بخش خصوصی و مردم در دساتيابی باه
مصوبات و آشنایی با حقوق و تكایيفشان در حوزه انااوری اطالعاات و ارتباطاات شاده اسات .بناابراین
انتقال مصوبات كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی باه ساامانه ایكترونيكای روزناماه رسامی
ضرورت دارد .از آنجا كه سازمان تنظيم مقررات تنها نهاد مقرراتگاذار كشاور نياز نيسات ،ایان مهام از
طریق اصالد ماده ( )3قانون مدنی نيز قابل پيگيری است .بهعالوه ورود ساازمان انااوری اطالعاات باه
اعایيت های دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی موضاوعی اسات كاه خاال قاانون
بوده و احتماال در آینده موجب تداخل نهادی نيز خواهد شد.
مقدمه
بدنه تنظيم مقررات حوزه اناوری اطالعاات و ارتباطاات در بيشاتر كشاورها از دو بخاش وضاعكنناده
مقررات و مجری تشكيل می شود .مقررات حوزه ااوای كشورمان توسط كميسيون تنظيم مقررات اتخاذ
میشود و طبق قانون تشكيل وزارت ارتباطات و اناوری اطالعات ،سازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات
رادیویی در جایگاه بازوی اجرایای ایان كميسايون ،تصاميمات كميسايون تنظايم مقاررات را اجرایای
می سازد .بررسی مصوبات جدیدتر كميسيون تنظيم مقررات نشان میدهد كه برخی بخاشهاای دیگار
وزارت ارتباطات و اناوری اطالعات مانند سازمان اناوری اطالعات نيز عمال در اجرای برخی از مصوبات
كميسيون ،وظایفی را برعهدهگراتهاند ،اما بررسی بودجههای سنواتی نشان مایدهناد كاه بايش از 9۵
درصد از درآمدهای وزارت ارتباطات و اناوری اطالعات به اعایيتهای سازمان تنظيم مقاررات بساتگی
دارد 1و از این نظر این سازمان راهبردیترین بخش وزارت ارتباطاات و انااوری اطالعاات اسات .طباق
مفاد مواد ( )3و ( )۷قانون تشكيل وزارت ارتباطات و اناوری اطالعاات و مااده ( )1اساسانامه ساازمان
تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی ،مهم ترین وظيفاه یاا هاد ساازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات
رادیویی كمک به اجرای سياستهای كلی اصل چهلوچهارم قانون اساسای مبنایبار واگاذاری اجارا و
تصدیگری به بخش خصوصی و تمركز دویت بر سياستگذاری و هدایت كلی است .پژوهشهاای متعادد
نشان میدهند مواقيت در اجرای منویات سياستهای كلی اصل چهلوچهارم قانون اساسای در بخاش
 .1بررسی الیحه بودجه سال  1۳۹۴کل کشور بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی .1۳۹۳
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اناوری اطالعات و ارتباطات نيازمند یاک نهااد تنظايم مقاررات قدرتمناد و مساتقل و باا اختياارات و
عملكرد مناسب است 2،1اما رتبهبندیهای جهانی در مقایساه مياان نهادهاای تنظايم مقاررات جایگااه
مناسبی برای كشور ایران در نظر نگراتهاند .طبق بند « »6از ماده ( )49قانون آیيننامه داخلی مجلا
شورای اسالمی ،كسب اطالع از كمّوكيف اداره امور كشور ،دریاات و بررسی گازارشهاای عملكاردی و
نظارتی از اجرای قوانين مربوط به دساتگاههاای ذیاربط ازجملاه وظاایف و اختياارات كميسايونهاای
تخصصی مجل

بهشمار می آید .ازسوی دیگار بررسای عملكارد ساازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات

رادیویی به ارتقای سطح عملكرد این سازمان 3كمک زیادی خواهد كرد ایان مهام از طریاق شناساایی
كاستیهای موجود و در دستور كار قرار گراتن راع چایش های موجود قابل انجام است و به تقویت این
سازمان كمک می كند .بنابراین در این گزارش عملكرد ساازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی
مورد بررسی و تدليل قرار گرات.
در این گزارش بررسی عملكرد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی از طریق بررسی ميازان
انطباق اقدامات انجامشده با تدقق اهدا مندرج در اساسنامه ایان ساازمان صاورت مایگيارد 4.طباق
قانون وظایف و اختيارات وزارت ارتباطاات و انااوری اطالعاات ،اساسانامه ساازمان تنظايم مقاررات و
ارتباطات رادیویی باید طی  6ماه به تصویب هيیت وزیران میرسيد ،اما اساسنامه این سازمان پا

از 6

سال در سال  13۸۸به تصویب رسيده است و شامل  1۰ماده است .تكایيف مقرر در اساسانامه ساازمان
تنظيم مقررات ،این سازمان را به بدناه اجرایای تنظايم مقاررات در حاوزه پسات ،مخاابرات و انااوری
اطالعات كشور مبدل ساخته است.
در این گزارش از طریق مطایعات كتابخانه ای و پرساش از كارشناساان و مسایویين ایان ساازمان
اجرای تكایيف قانونی منبعث از اساسانامه ایان ساازمان واكااوی و در دودساته ساازوكارها و اقادامات
بررسی میشوند .وظایف و اختيارات این سازمان در ماده ( )6اساسنامه این سازمان تكليف شاده اسات.
ماده ( )6شامل  16بند است كه در این گزارش وظایف و اختيارات سازمان تنظيم مقاررات و ارتباطاات
رادیویی در  9مدور كلی مورد بررسی قرار میگيرند:
 .1نظارت و اعمال مقررات (بندهای « »9« ،»۸« ،»۷« ،»6« ،»3و « »1۰از ماده (،))6
 .2مسیویيت دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی (بندهای « »۸« ،»۷« ،»4و «،)»9
 .3صدور پروانهها (بند «،)»1
 .1زیرساخت ارتباطات سیم مسی :بستری برای ارائه خدمات یا ابزاری برای اعمال حاکمیت ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
.1۳۹2
 .2تأملی بر سازمان تنظیم مقررات فناوری اطالعات و ارتباطات .تهران ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.1۳87 ،
 .۳برای آشنایی بیشتر با سازمان تنظیم مقررات به گزارش «ارزیابی عملکرد سازمان تنظییم مقیررات در حیوزع فیا یتهیای
پستی ،مرکز پژوهشهای مجلس به شمارع  13977رجوع شود.
 .4برای آشنایی بیشتر با روش بررسی مورد استفادع در این گزارش به گزارش «ارزیابی عملکرد سازمان تنظیم مقیررات در
بخش پست» ،مرکز پژوهشهای مجلس به شمارع مسلسل  13977رجوع شود.
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 .4وصول مبایغ حق االمتياز (بند «،)»۵
 .۵تهيه و پيشنهاد تعراه (بند « »4و جزء «ایف» از بند «،)»9
 .6استانداردها (بند «،)»2
 ،۷ح ور در انجمنها و اتدادیههای بينایمللی (بند «،)»1۵
 .۸تهيه و انتشار گزارشهای دورهای (بند «،)»12
 .9حمایت از صاحبان صنایع ،انجمنها و اتدادیههای داخلی (بند «.)»13
نتايج بررسي عملكررد سرازمان تنظريم مقرررات و ارتباطرات راديرويي مطراب و راي
اساسنامهاي آن
نظارت و اعمال مقررات
معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیاویی و ادارات منطقاهای 9گاناه
این سازمان عهدهدار اجرای وظایف نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیاویی
هستند .مركز این مناطق در شهرهای قزوین ،تبریز ،همدان ،اهواز ،شيراز ،اصفهان ،بندرعباس ،مشهد و
تهران قرار دارند.
طبق ماده ( )6اساسنامه مفاد وظایف نظارتی و پایشی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی
عبارتند از:
بند « - »3تدوین و ارائه پيشنهاد درخصوص تعيين اعایيتها و بهارهبارداری غيرمجااز پساتی ،مخاابراتی و انااوری
اطالعات كشور ،تعيين جریمه در هر مورد و اعالم اعمال آن در چارچوب قوانين و مقررات پ

از طی مراحل قانونی.

بند « »6ر نظارت بر عملكرد دارندگان پروانهها در چارچوب مفاد پروانههای صادر شاده و رسايدگی باه تخلفاات و ملازم
نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا یغو موقت یا دائم امتيازها و پروانههای بهرهبرداری.
بند « »7ر تدوین و پيشنهاد دستورایعملها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبكههای مخابراتی و رایانهای از
نظر امنيت ،ایمنی اتصاالت و تعراههای آنها به كميسيون و نظارت بر اعمال صديح آنها.
بند « »8ر تنظيم ،مدیریت و كنترل ا ای اركانسی كشاور و تادوین مقاررات و تصاویب ضاوابط و جاداول و
معيارهای استفاده بهينه از اركان و نظارت و حاكميت بر طيف و جاداول ملای اركاان در چاارچوب قاانون
وظایف و اختيارات وزارت ارتباطات و اناوری اطالعات ا مصوب  13۸2ا و سایر قوانين و مقررات مربوط.
بند « »9ر تدوین و پيشنهاد دستورایعملها به كميسيون و اعمال مصوبات در موارد ذیل:
ایف) چارچوب توااق برنامههای درجه و سطح خدمات بهمنظور شفا سازی كيفيت خدمات در مقابل هزینه آن
در شبكههای پستی ،مخابراتی و اناوری اطالعات.
ب) نامگذاری دامنهها ( ،)Domain namesتعيين شمارهها و كدها در شبكههای پستی ،مخابرات و اناوری اطالعات.
پ) حمایت از حقوق استفادهكنندگان خدمات پستی ،مخابراتی و اناوری اطالعات و نظارت مستمر بر اعمال صديح آنها.
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ت) پيشنهاد اصالد و تجدید ساختار بخش به كميسيون.
ج) حمایت از گسترش ح ور و مشاركت بخش غيردویتی در توسعه اعایياتهاای پساتی ،مخاابراتی و انااوری
اطالعات و نظارت مستمر بر اعمال صديح آنها.
چ) پيشنهاد اصالد قوانين پستی و مخابراتی و ارتباطی به مراجع ذیصالد قانونی.
بنااد « »1۰اا انجااام وظااایف و اختيااارات وزارت ارتباطااات و اناااوری اطالعااات مناادرج در قااانون اسااتفاده از
بیسيمهای اختصاصی و غيرحراهای ا مصوب  134۵ا و اصالحات بعدی آن و تعهدات بينایمللای مارتبط كاه
جمهوری اسالمی ایران براساس قانون ملزم به رعایت آنها میباشد.

وظایف نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی باراسااس هاد در دو
دسته كلی نظارت و اعمال مقررات اعایيتهای غيرمجاز (كه بدون مجوز ایان ساازمان در جریااناناد و
باید با آنها برخورد كند) ،نظارت و اعمال مقررات اعایيتهای مجاز (دارندگان پروانه از این ساازمان كاه
اعمال حقوق استفادهكنندگان خدمات آنها را هم در برمیگيرد) قابل تقسيماند .بنابراین در ادامه تا حد
امكان ابتدا سازوكار اجرای قوانين با معيارهای تنظيم مقررات بررسای مایشاوند و سا

اقادامات در

چارچوب سازوكارها بررسی میشوند.
سازوكارهاي برخورد با فعاليتهاي بدون پروانه
بند « »1۰از ماده ( )6اساسنامه سازمان تنظيم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی باه تكليفای اشااره دارد
(قانون استفاده از بیسيمهای اختصاصی و غيرحراهای ا مصوب 134۵ا) كه پيش از تشاكيل ساازمان
تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی به حكم قانون از سمت وزارت مربوطاه باه انجاام مایرسايد .طباق
اظهارات مدیران سابق این سازمان از سال  13۸۰كنترل ا ای اركانسای كشاور باهصاورت جادی در
دستور كار وزارت ارتباطات و اناوری اطالعات (در آن زمان وزارت پست و تلگرا و تلفن) قارار گراتاه
است و سوابق اجرای بندهای « »3« ،»۸و « »1۰از ماده ( )6اساسنامه اعلی به  ۸سال پيش از تصویب
اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی و دو سال قبل از تشكيل این سازمان برمیگاردد.
دو سازوكار الزم برای شناسایی و برخورد با تخلفات اركانسی عبارتند از:
ایف) پایش ا ای اركانسی،
ب) رسيدگی به شكایت مطلعان و ذینفعان مدق یک باند اركانسی در مورد اساتفاده غيرمجااز از
ا ای اركانسی كشور.
طرد جامع مانيتورینگ ا ای اركانسی كشور كه از سال  13۸3آغازشاده یكای از مهمتارین اقادامات در
ایجاد سازوكار الزم برای شناسایی و برخورد با اعایيتهای غيرمجاز در ا ای اركانسی كشاور اسات .باا ااتتااد
 12مركز پایش اركان

جدید در سال  ،1392به ادعای سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیاویی  62درصاد

ا ای اركانسی كشور مورد پوشش نظارت و مانيتوریناگ قرارگراتاه باود .طباق پايشبينای ساازمان تنظايم
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مقررات و ارتباطات رادیویی با تكميل مراكز پایش اركانسی جدید ،تاا پایاان ساال  1۰۰ ،1393درصاد ا اای
اركانسی كشور باید تدت پوشش قرار میگرات .اما در سال  1394اعالم شد كه ظرايات پاایش جغرااياایی از
 3۷درصد به  ۵3درصد اازایش یااته است .در صورتی كه ا ای اركانسی تدت مدیریت كامال باشاد هار ناوع
اعایيت غيرمجاز به سرعت قابل شناسایی و برخورد خواهد بود.
در وبگاه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی سامانهای برای ثبت شكایت بهصاورت بارخط
وجود دارد .اما سامانه ثبت شكایات ذیدقان یا مطلعين و اطالعرساانی در زميناه اساتفاده غيرمجااز از
اركان ها ایجاد نشده است .خدمات ثبت شكایت وبگاه سازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی
تنها مددود به شكایات مردم از اپراتورهای دارای مجوز است و سامانهای برای ذیدقان كسابوكارهاا و
بخش دویتی و یا اطالع رسانی مردمی در زمينه استفاده غيرمجاز از باندهای اركانسی ایجاد نشده است.
در مواقع حساس و بدرانی 1اختالل در باندهای اركانسی باید در كمتر از چند دقيقه راع شوند .این در
حایی است كاه ثبات شاكایت و اطاالعرساانی در ماورد اعایياتهاای غيرمجااز اركانسای باهصاورت
غيرایكترونيكی انجام می شود و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی حداقل یک ماه زماان بارای
راع تداخل مشخص كرده است.
در زمينه اجرای بند « »3ماده ( )6اساسنامه در حوزه اناوری اطالعات ،این ساازمان باا مشااركت
در كميتههای نظارت و مقابله با تخلفات اینترنتی كاه باا مشااركت نماینادگانی از اساتانداری ،سا اه و
بسيج ،دادگستری و اماكن نيروی انتظامی برگزار میگردد به انجام وظایف خاود در زميناه شناساایی و
مقابله با اعایيتهای غيرمجاز حوزه اناوری اطالعات میپردازد (ندای تنظيم .)13۸۸ ،همچنين ساامانه
پایش سرعت اینترنت كه توسط دیگر بخشهای وزارت ارتباطات ایجااد شاده باود در اختياار ساازمان
تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گراته است تا كاربران بتوانند ضمن اطاالع از كيفيات خادمت
دسترسی سرعت اینترنت خود ،بتوانند نسبت به ارسال شكایات احتمایی به این سازمان اقدام كنند.
اقدامات در برخورد با فعاليتهاي بدون پروانه
سازمان تنظيم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی در ساال  139۰-13۸9بايش از  2۰۰ماورد شابكه رادیاویی
غيرمجاز را متوقف و بيش از  ۵۰مورد تداخل رادیویی در سراسر كشور را راع كرد .یكی از مصاادیق اعایيات
غيرمجاز استفاده از مسدودكننده موبایل است كه سازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی در یكای از
طردهای ضربتی با كمک گزارشهای مردمی و دستگاههای پایش اركان

در مدت یاک مااه  1۰۰دساتگاه

مسدودكننده موبایل را تنها در مراكز آموزشی تهاران جماعآوری كارد 2و اقادامات مشاابه در ساایر منااطق
9گانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی نيز انجام شده است .از  6ماه اول سال  139۰تاا  6مااه اول
 .1مانند وقوع طوفان و عدم توانایی سازمان هواشناسی در پیشبینی حادثه بهد یل اختالل فرکانسی.
 .2بنابر اظهارات مدیرکل نظارت بر سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در تاریخ  15اردیبهشتماع .1۳۹1
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سال  1391ادعا شده كه اركان های غيرمجاز در كشور از كاهش  3۰درصدی برخوردار بوده است ،اما ایان
آمار مربوط به اعایيتهای غيرمجاز كشف شده است و نمیتوان ادعا كرد كه تخلفات بهصورت كلای كااهش
پيدا كرده است .تا مورخه  1391/6/1۸حدود  ۵۰۰هزار شبكه رادیویی اعال در كشور وجود داشته و تنهاا ۸
هزار پروانه رادیویی در این بخش صادر شده بود 1.با یک تدليل اویيه مشاهده میشود كه ایان ساازمان تنهاا
بر  1/6درصد گردانندگان شبكههای رادیویی كشور اشرا قانونی دارد و این موضوع شاهدی بر عادم تواياق
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی در شناسایی استفادهكنندگان از ا ای اركانسی كشور است.
سازوكارهاي نظارت و اعمال مقررات دارندگان پروانه
طبق مفاد بند « »6از ماده ( )6اساسنامه ،سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی بایاد بار عملكارد
دارندگان پروانهها در چارچوب مفاد پروانههاای صاادر شاده نظاارت داشاته باشاد و باه تخلفاات آنهاا
رسيدگی كند و آنها را از طریق اخطاریه یا یغو موقت یا دائم امتيازها و پروانههای بهرهبرداری به انجاام
تعهدات و تكایيفشان ملزم كند.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی در برخی موارد در قایب اجرای برخی طردهای ضاربتی باه
شناسایی و مقابله با تخلفات دارندگان پروانه در حوزههای مختلف میپردازد .یكی از این طاردهاای ضاربتی
طرد پایش و نظارت بر بازار اناوری اطالعات و ارتباطات است كاه باا اجارای تفاهمناماه همكااری پاایش و
كنترل ساروی هاای ارتبااطی و انااوری اطالعاات باين ساازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی و
هفتدستگاه حاكميتی و نظارتی دیگار شاامل ساازمان تعزیارات حكاومتی ،شاركت ارتباطاات زیرسااخت،
سازمان حمایت مصر كنندگان و تویيدكنندگان ،پلي
اطالعات ،پلي

نظاارت بار امااكن عماومی ناجاا ،ساازمان انااوری

اتا ناجا و سازمان نظام صنفی رایانهای اجرا میشود .در طردهاای نظاارت و پاایش ساازمان

تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی همه اعاالن حوزه اناوری اطالعات و ارتباطاات در معارب بازرسای قارار
دارند .شایان ذكر است ،شركت ارتباطات زیرساخت كه خود بایاد مصاوبات كميسايون را زیار نظار ساازمان
تنظيم مقررات اجرایی كند ،در این طردها در قامت ناظر ظاهر میشود.
ایجاد سازوكار نظارت دائمی بر عملكارد دارنادگان پرواناههاای ارتباطاات و انااوری اطالعاات در
مصوبه جلسه  ۷2كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی ( )13۸۸/۸/1۷به این ساازمان تكلياف
شده است .در این مصوبه دسترسی برخط این سازمان به شبكههای ارتبااطی هماه دارنادگان پرواناه و
نظارت انی ،مایی و حقوقی بر عملكرد ایان اپراتورهاا در حيطاه اختياارات ساازمان تنظايم مقاررات و
ارتباطات رادیویی قرار میگيرد .برای اجرای مصاوبه جلساه  ۷2ساازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات
رادیویی ،یک ساین مانيتورینگ تشكيل داده است كاه در آن بارای نظاارت بار هركادام از اپراتورهاای
 .1بنابر اظهارات مدیرکل نظارت بر سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ  18تیرماع .1۳۹1
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مخابراتی یک رایانه مجزا اختصاص داده شده است .در این مركز مانيتورینگ برای نظارت بر اپراتورهای
اناوری اطالعاتی سامانه مشابه سامانههای نظارت بر اعایيت اپراتورهای مخابراتی وجود ندارد ،برای این
منظور سازمان در چند مورد (اراخوانهای شمارههای /3۰س 92/و /۰2س )92/برای انتخاب مشااور و
ناظر برای پيادهسازی سامانه بر خط نظارت بار دارنادگان پرواناه  WiMAX ISDP ،ISPوSAP
اراخوان داده است (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی .)1392 ،از آنجا كه مصاوبه جلساه ۷2
كميسيون تنظيم مقررات ایجاد سامانه نظارتی را برای همه دارندگان پروانه ارتباطی قابل اجرا میداناد،
شبكه علمی كشور ،اپراتور ايبر نوری و دااتر خدمات پيشخوان ازجمله پروانههایی هستند كاه نيازمناد
سامانه نظارت آنالین و برخط خواهند بود .كه ایبته دااتر خدمات پيشخوان بهدیيل ماهيت كااریشاان
باید در ایجاد سامانه نظارتی آنالین خود امكان نظارت دستگاه واگذاركننده خدمت را نيز اراهم

آورند1.

طبق مصوبه جلسه  ۷2كميسيون ،سازمان تنظيم مقررات و ارتباطاات رادیاویی موظاف باود كاه
ظر حداكالر سه ماه گزارشی از شاخصهای اندازهگيری كيفيت ارائه خادمات منادرج در پرواناههاا و
مجوزها به كميسيون ارائه كند .این سازمان پنج سال بعد در سال  1393مناقصهای باا عناوان «تهياه،
تدوین و بهروزرسانی پارامترها ،شاخصها ،روشهای اندازهگيری و پایش دساتورایعملهاای نظاارت بار
كيفيت سروی

و عملكرد اپراتورهای شبكه ثابت و سايار براسااس اساتانداردهای باينایمللای و مفااد

موااقتنامه های پروانه اپراتورها» برگزار كرده است (شماره /3۷س ،)92/كه از خدمات اناوری اطالعاات
در آن یاد نشده است .تهيه این شاخصها به همراه ایجاد ساامانههاای الزم بارای نظاارت بار عملكارد
دارندگان پروانههای ارتباطی و اناوری اطالعاتی دو مدور اصلی ایجااد ساازوكار اویياه بارای نظاارت و
پایش اعایيتهای دارندگان پروانه هستند.
ازسوی دیگر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطت رادیویی باید بهطور مستقل بار عملكارد دارنادگان
پروانه نظارت داشته باشد .سامانه جامع مانيتورینگ ا ای اركانسی كشور برای نظارت بر اعایياتهاای
اپراتورهای استفادهكننده از طيف رادیویی نيز قابل استفاده اسات .بارای مالاال از طریاق ایان ساامانه،
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی میتواند ميزان استفاده از یک باند اركانسی كاه باه اپراتاور
واگذار شده را بررسی كند و درصورتیكه بار بيش از حد بر یک باند اركانسی تدميل شود ،اپراتور را به
انتقال بار به باندهای دیگر موظف

كند2.

سازوكار نظارتی دریاات انتقادات و شكایات مردمی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیاویی از
سال  1393تأسي

شده است .در این سامانه شاكایات از خادمات دارنادگان پرواناههاای مختلاف در

حوزههای پست ،تداخالت و تشعشعات رادیویی ،ارتباطات ثابت و سيار ممكان شاده اسات .در بررسای
 .1بررسی عملکرد بند «ج» مادع ( )46قیانون برنامیه پینجم (دفیاتر پیشیخوان دو یت و بخیش عمیومی) ،مرکیز پژوهشهیای
مجلس ،شمارع مسلسل  ،1۳874شهریورماع .1۳۹۳
2. ITU, Handbook Of Spectrum Monitoring, 2011.
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ميدانی وبگاه مشخص شد كه در این سامانه استانداردهای مربوط به سامانههای ثبت و پيگيری شكایت
مانند ایزو  (ISO, 2014) 1۰۰۰2و سایر استانداردهای مربوط به طراحی واسط كاربری رعایت نشاده
است .برای مالال یكی از موارد نقض استاندارد در سامانه ثبت شكایات این است كه پ

از ثبت شكایت

حداقل مدت زمان رسيدگی اویيه و پاسخ به شاكی اعالم نمیشود.
طبق مفاد قانون راجع به تصویب اساسنامه و اصالد مقاویهنامه (كنوانسيون) اتدادیاه باينایمللای
مخابرات ( )ITUمنعقده در سيزدهمين اجالس سران مختار كشاورهای ع او ( 19۸9ناي ) و اجاازه
مبادیه اسناد مصوب آنها (مصوب  )13۷1كشور ایران موااقت كرده است كه تخصيص اركانسی خاود را
بهگونهای انجام بدهد كه تداخل اركانسی با سایر كشورها بهوجود نياید و در زمينه تخصايص اركاان
با كشورهای جهان هماهنگ باشد .براساس موااقتنامه كد  ،GE06ایران پذیراته بود كه تا ژوئيه ساال
 2۰1۵پخش تلویزیونی را از آنایوگ به دیجيتال منتقل كند .با انجام این كار بهدیيل استفاده بهينهتر از
اركان

بخشی از باند اركانسی  ۵۸۵تا  ۸2۵مگاهرتز كه به پخش آنایوگ تلویزیاون اختصااص داشاته

است خایی میشود و می تواند در اختيار اپراتورهای مخابراتی قرار بگيارد .تااكنون ایان باناد اركانسای
تخليه و تدویل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی نشده اسات .اماا اجارای وظاایف نظاارتی و
پایشی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی باید در این حوزه هم دنبال شود.
ازسوی دیگر درحایی كه تعراه دسترسی به شبكه ملای اطالعاات باا انااوری  ADSLدر مصاوبه
شماره  6جلسه  166ازسوی كميسيون به ارائهدهندگان خدمات دسترسی اینترنتی تكلياف شاده باود
اجرای آن ازسوی اپراتورها دنبال نمیشود .در نتيجه خدمات تلویزیون مبتنیبار اینترنات صداوسايما و
دیگر عرضهكنندگان بزرگ مدتوای داخلی با چند برابر قيمت قانونی به متقاضايان عرضاه مایشاود و
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی سازوكاری برای نظارت و اعمال مقاررات در اجارای مصاوبه
كميسيون ایجاد نكرده است .سازوكار اوق باید به كاربران و كسبوكارها امكان بدهد كه ميزان مصار
تراايک اینترنت بينایملل و شبكه ملی اطالعات و هزینههای آنها را در كنترل داشته باشند.
اقدامات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نظارت و اعمال مقررات دارندگان پروانه
این سازمان تاكنون در دو مرحله نسبت به اجرای طرد پاایش و نظاارت بار باازار انااوری اطالعاات و
ارتباطات اقدام كرده است .بنابر اظهارات رئي

ساازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی كاه در

تاریخ  1۰آذرماه  1392از وبگاه رسمی سازمان تنظيم مقررات منتشر شد ،در مرحله اول اجارای طارد
پایش از  12۸واحد ارائهدهنده خدمات ارتباطی و اناوری اطالعات شامل مراكز مخابراتی استان ،مراكاز
پستی ،دااتر پيشخوان دویت ،شركتهای  ISP,ISDP,PAPو ایستگاههای رادیویی بازدید و بازرسای
انجام شد .از ميان واحدهای بازرسیشده  46پرونده تشكيل شاد .بناابراین در ایان بررسای حادود 36
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درصد واحدهای بازرسیشده دارای تخلفاتی بودهاند .بنابر اظهاارات رئاي

كميتاه مركازی تفاهمناماه

پایش بازار  ICTكه در تاریخ  2تيرمااه  1393از وبگااه رسامی ساازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات
رادیویی منتشر شد ،در دومين مرحلاه طارد كشاوری پاایش و نظاارت بار باازار انااوری اطالعاات و
ارتباطات 13۸ ،واحد مورد بررسی قرار گراتند .با توجه به گستره وسيع واحدهای صانفی ارائاهدهناده
خدمات (برخی دارندگان پروانه در سرتاسر كشور پراكندهاناد و بايش از 1۰هازار واحاد صانفی از ایان
سازمان پروانه دریاات كردهاند) بهنظر میرسد براساس مقایسه تعاداد پرواناههاای صاادره توساط ایان
سازمان كه در وبگاه رسمی آن منتشر شده و آمار تعداد واحدهای مورد بررسی قرارگراته در هركدام از
این طردها كمتر از  1درصد اعاالن بازار اناوری اطالعات و ارتباطات كشور مورد پایش قرارگراتهاند .با
توجه به بازرسیهای انجام شده از نظر آماری میتوان نتيجه گرات احتماال حدود  36۰۰واحاد صانفی
اعال در كشور با داشتن تخلفاتی در حال اعایيت هستند .با وجود این ساازوكار اعلای ساازمان تنظايم
مقررات و ارتباطات رادیویی قادر به شناسایی و برخورد با آنها نيست.
مفاد بندهای « »۷« ،»6و « »9اساسنامه به وظایف ساازمان در تنظايم رواباط مياان اپراتورهاای
اناوری اطالعات و اعمال مقررات مربوطه اختصااص دارد .بارای مالاال مصاوبه  9۷كميسايون تنظايم
مقررات ارتباطات ،شركت مخابرات را بهعنوان اپراتور غایب باه واگاذاری برخای امكاناات مخاابراتی باه
شركتهای رقيب ملزم كرد ،اما مخابرات در برخی استانها از واگذاری امكانات مخابراتی به شركتهای
ارائهدهنده خدمات اینترنتی خودداری میكرد .در مقابال در پای ماذاكرات ساازمان تنظايم مقاررات و
ارتباطات رادیویی با شركت مخابرات این شركت وعده داد 1در ازای دریاات پروانه نسل سوم ارتباطاات
با تغييراتی كه در پروانه خدمات این شركت ایجاد شد ،به اشتراک امكاناات مخاابراتی خاود باراسااس
تعراه مشخص ب ردازد .بدین ترتيب برخی دارندگان پروانه بهطور ضمنی عدم تمكين از سازمان تنظيم
مقررات و ارتباطات رادیویی و مصوبات كميسيون تنظيم مقررات را تأیيد كرده و تنها تكاایيف مقارر در
پروانه اعایيت خود را بهعنوان موااقتنامه به رسميت میشناسند .در این مواقع عدم تمكاين از ساازمان
تنظيم مقررات هيچگونه هزینهای برای متخلفين نداشته و مكانيسامی بارای جباران خساارت ماردم و
شركتهای كوچکتر دیده نشده است.
مسئوليت دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات در بدنه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی عهدهدار وظيفاه
این سازمان در زمينه دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی است .كه بندهای زیر آنها
را مشخص كردهاند:
 .1بنابر اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات که در تاریخ  14مهرماع  1۳۹۳در وبگاع رسمی این شرکت منتشر شدع است.
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بند « »4ر تدوین و تنظيم مقررات ،آیيننامهها ،جدولهای تعرااه و نار هاای كلياه خادمات در بخاشهاای
مختلف وزارت ارتباطات و اناوری اطالعات ،تعيين كف یا سقف آنها بهمنظور حصول اطمينان از رقابت ساایم و
تداوم ارائه خدمات و رشد كيفی آنها برای تصویب توسط كميسيون در چارچوب قوانين و مقررات.
بند « »7ر تدوین و پيشنهاد دستورایعملها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبكههاای مخاابراتی و رایاناهای
ازنظر امنيت ،ایمنی اتصاالت و تعراههای آنها به كميسيون و نظارت بر اعمال صديح آنها.
بند « »8ر تنظيم ،مدیریت و كنترل ا ای اركانسی كشاور و تادوین مقاررات و تصاویب ضاوابط و جاداول و
معيارهای استفاده بهينه از اركان و نظارت و حاكميت بر طيف و جاداول ملای اركاان در چاارچوب قاانون
وظایف و اختيارات وزارت ارتباطات و اناوری اطالعات ا مصوب  13۸2ا و سایر قوانين و مقررات مربوط.
بند « »9ر رجوع شود به ابتدای بخش ( )1نظات و اعمال مقررات

در بررسی كلی وضعيت اجرای مسیویيت دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات (بنادهای «»۷« ،»4
و « )»9مشخص شد (تا تاریخ  )1394/۷/16مصوبات  223جلسه در وبگاه این سازمان قرارگراته اسات
كه هركدام از جلسات یک یا چند مصوبه نيز دارند .عدم انتشار مصوبات كميسايون تنظايم مقاررات در
روزنامه رسمی عمال باعث شده است كه حقوقدانان و متخصصاين امار از درگااههاای اصالی قاوانين و
مقررات نتوانند به مصوبات كميسيون تنظيم مقررات دسترسی پيدا كنند.
پيشنوی

مقررات و برنامههای كميسيون تنظيم مقاررات قبال از تصاویب بار روی وبگااه ساازمان

تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار نمیگيرد تا ذیربطان و كارشناسان نظرات خود را در مورد آنها باه
دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات ارائه كنند .درحاییكه سازمانهاای تنظايم مقاررات معماوال (FCC,
) 2015پيشنوی  1احكام و مقررات و رهنمودهای ) (OFCOM, 2003خود را برای ایجاد امكان نقاد
و راع ایرادها در وبگاه رسمی خود منتشر میسازند .این موضوع میتواند یكی از عواملی باشد كه برخای از
مصوبات كميسيون تنظيم مقررات به اصالد مصوبات قبلی اختصاص یااته است.
در اجرای بند « »۸از ماده ( )6اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی ،این ساازمان
عهدهدار تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معيارهای اساتفاده بهيناه از اركاان
حاكميت بر طيف و جدول ملی اركاان

و نظاارت و

در چاارچوب قاانون وظاایف و اختياارات وزارت ارتباطاات و

اناوری اطالعات مصوب  13۸2و سایر قوانين و مقررات مربوط ،شده اسات ،تادوین جاداول تخصايص
اركان  ،آیيننامهها و دستورایعملهای مربوط و نظاارت اركانسای ازجملاه اقادامات ساازمان تنظايم
مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمينه است.
قسمت (ب) و (ت) از بند « »9ماده ( ،)6نامگذاری دامنهها ،تعيين شمارهها و كدها در شبكههاای
مخابراتی و اناوری اطالعات و تنظيم روابط ميان اپراتورها را به این سازمان تكليف كرده است .مصوبات
Draft

1.
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جلسات  96كميسيون تنظيم مقررات با موضوع ضوابط ناظر بر ميزبانی و تبادل مدتاوا در شابكههاای
ارتباطی بخشی از تالشها در اجرای مفاد جزء «ب» بند « »9ماده ( )6اساسنامه بهشمار میآید .توجاه
به اینكه مصوبه جلسه  149كميسيون تنظيم مقررات در زمينه آیيننامه نامگذاری دامناههاا در شابكه
ملی اطالعات ،ازسوی سازمان اناوری اطالعات پيشنهاد شده است و این سازمان هم ناظر بر اجارای آن
است ،بنابراین اجرای بخشی از مفاد جزء «ب» بند « »9از ماده ( )6اساسنامه سازمان تنظيم مقاررات و
ارتباطات رادیویی به سازمان اناوری اطالعات س رده شده است.
قسمت (چ) از بند « »9ماده ( )6به پيشنهاد اصالد قوانين مربوطه به مراجع ذیصالد قانونی اشاره
دارد .سازمان تنظيم مقررات و ارتباطاات رادیاویی بایاد بتواناد گاردآوری اطالعاات الزم بارای تدقاق
خواستههای مقرراتگذار بهصورت بیطراانه ،شفا و ساریع را باه انجاام برسااند .باهروزرساانی قاانون
استفاده از بیسيمهای اختصاصی و غيرحراهای كه ازسوی سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیاویی
به یک شركت خصوصی س ردهشده است ،ازجمله اقدامات این سازمان در اجرای جزءهای «ث» و «چ»
از بند « »9ششم اساسنامه است.
در شاخصهای جهانی مميزی همچون شاخص چارچوب نظارت بر رگالتوری سال  2۰13اتدادیه
بينایمللی مخابرات ،نهاد تنظيم مقررات حوزه مخابرات ایران نسبت باه كشاورهای منطقاه در جایگااه
بسيار پایينتری قرار دارد.
طبق مفاد بند « »4از ماده ( )6اساسنامه دبيرخانه ،این سازمان بایاد مقاررات الزم بارای ااازایش
رقابتپذیری را به كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطاات پيشانهاد بدهاد .بررسایهاا نشاان مایدهاد
دبيرخانه آن در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی نتوانسته است مسایویيت الزم را در بخاش
آزادسازی ،خصوصیسازی و مقرراتگذاری بخاش مخاابرات و ارتباطاات باهدرساتی باه انجاام برسااند.
گزارشهای مركز پژوهشهای مجل

شورای اسالمی در زمينه خدمات تلفن ثابت نشان داد كه نه تنها

مصوبات به بهبود رقابت منجر نشدهاند ،بلكه بازار مخابرات ثابت كشور در وضعيتی غيررقابتیتر از ساال
 13۸9قرار دارد .دبيرخانه سازمان تنظيم مقررات در تهيه پيشنوی ها از چابكی الزم برخوردار نيست.
بهطوری كه بررسی مركز پژوهشها نشان میدهد پيشنویسی كه باید در طی چهار ماه باه كميسايون
تنظيم مقررات و ارتباطات تقدیم میشد با پنج سال تأخير به تصویب ایان كميسايون رسايد .خادمات
حفظ شماره تلفن كه خدمتی تعيينكننده در ایجاد بازار رقابتی است بادون ارائاه توضايدی از دساتور
كار كميسيون خارج شد .این سازمان در مصوبه دوم جلسه  1۸6به اپراتورهاا تكلياف كارده اسات كاه
حداكالر  1۸ماه پ

از صدور مجوز ارتقای خدمات (به نسل ساوم) ،امكاان ترابردپاذیری شاماره تلفان

همراه را براساس شرایطی كه به تصویب كميسيون خواهد رسيد ،برای مشتركان اراهم سازند.
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صدور پروانهها
وظایف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمينه صدور پرواناههاا در بناد « »1از مااده ()6
اساسنامه ،سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی به این سازمان تكليف شده است:
بند « »1ر صدور پروانه اعایيت و بهرهبرداری برای ارائه هرگونه خدمات مخاابراتی ،پساتی و انااوری اطالعاات
شامل شرایط ،ضوابط و چگونگی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آنها در چارچوب مصوبات كميسيون.

این سازمان تاكنون پروانههایی در زمينه اپراتور سرتاسری تلفان هماراه ،اپراتاور منطقاهای موبایال ،ارائاه
خدمات تلفن ثابت سراسری ،اپراتور منطقهای تلفان ثابات 1و پرواناه ( PAPشاركتهاای اروشانده اینترنات
 ،)ADSLپروانه ( SAPارائه خدمات انتقال دادهها از طریق ماهواره) ،پروانه  ،ISPپروانه  ،ISDPپرواناه داتار
پيشخوان ،پروانه ارائه خدمات ارتباطات همراه بينایمللی ماهوارهای ( ،)GMPCSپروانه ارائه خدمات وایمكا
(به شركت مبيننت در سراسر مراكز استانهای كشور ،ایرانسل در هفت مركز استانی ،ارتباطات سايار اصافهان،
ارتباطات مبيننت ،مجتمع دانش گلستان هركدام در یک مركز استان) ،پروانه ايبر نوری باه مناازل (،)FTTH
پروانه ارائه خدمات ورود ،خرید و اروش تجهيزات رادیویی ،پروانه رادیو آمااتوری صاادر كارده اسات .جادول 1
تعداد پروانههای صادرشده ازسوی این نهاد را نشان میدهد.
جدول  .1شركتهاي داراي پروانه فعاليت از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
نوع شركت

ردي

تعداد

1

شركتهای دارنده پروانه ارائه خدمات انتقال دادهها)(PAP

4

2

شركتهای دارنده پروانه ارائه خدمات انتقال دادهها از طریق ماهواره ()SAP

۸

3

دارندگان پروانه ISP

4۵9

4

دارندگان پروانه ISDP

14۷

۵

دارندگان دااتر پيشخوان خدمات دویت

6

دارندگان پروانه GMPCS

1

۷

دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن همراه

۵

۸

دارندگان پروانه ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت

6

9

دارندگان پروانه WiMax

64

1۰

دارندگان پروانه FTTx

1

11

دارندگان مجوز اروش سيمكارتهای تلفن همراه خارجی

1

12

دارندگان پروانه ارائه خدمات ورود ،خرید و اروش تجهيزات رادیویی

13۷

13

دارندگان پروانه رادیوآماتوری

29

6،۷63

 .1اخبار منتشرع در جراید از اعطای مجوز اپراتور سرتاسری تلفن ثابت به شرکت منتظران عدلگستر با نام تجاری مگتل خبر
دادع اند .اما در وبگاع سازمان تنظیم مقررات پروانه این شرکت منطقهای ذکرشدع اسیت و عملکیرد ایین شیرکت هیم بسییار
محدود بودع است.
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دارندگان پروانه ارائه خدمات تویيد و اروش تجهيزات رادیویی

۵

1۵

دارندگان پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبكههای رادیویی

4

16

دارندگان پروانه ایجاد و بهرهبرداری از شبكه ارتباطات ثابت)(FCP

11

1۷

دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت)(servco

3

مجموع

7,648

این سازمان در حال تغيير رویكرد ارائه پروانه از اناوریمدور به خدمتمدور است كاه باا رهنمودهاای
اتدادیه جهانی مخابرات در زمينه صدور پروانه نيز همراستاست .اخيرا اراخوان صدور «ایجااد و بهارهبارداری
از شبكه ارتباطات ثابت ( »)FCPبرگزار شد كه طی آن  26تقاضا به ایان ساازمان ارساال شاد و نهایتاا باه
هفت شركت پروانه اعطا شد و به یک شاركت نياز پرواناه ارائاه خادمات عماومی انتقاال دادههاا از طریاق
ارتباطات ماهوارهای اعطا شد .بررسیهای كارشناسی نشاان مایدهاد كاه تعاداد پرواناههاای صاادره بارای
اپراتورهای ارتباطات ثابت بيش از مقدار كشش بازار ایران است .ایبته دارندگان پروانه  ISPكه مواق باه اخاذ
پروانه خدمات ارتباطات ثابت نشده باشند پروانه اعایيتشان تمدید نخواهد شد .بررسی ضاوابط ارائاه خادمات
شبكه توزیع مدتوا و مقررات OTTها اخيرا در دستور كار سازمان قرار گراته است.
تهيه و پيشنهاد تعرفه
بند « »4و جزء «ایف» از بند « »9مااده ( )6اساسانامه ،وظاایف ساازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات
رادیویی در زمينه تهيه و پيشنهاد تعراه را مشخص ساختهاند:
بند « »4ر رجوع شود به ابتدای بخش  3مسیویيت دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی.
بند « »9ر رجوع شود به ابتدای بخش  1نظارت و اعمال مقررات.

بند « »4از ماده ( )6اساسنامه تهيه و پيشانهاد تعرااه خادمات را باه ساازمان تنظايم مقاررات و
ارتباطات رادیویی تكليف كرده است .بسياری از مصوبات جلسات كميسيون تنظيم مقررات (برای مالاال
 13۷ ،142 ،146 ،14۷ ،14۸ ،1۵2 ،1۵3 ،146 ،1۵3 ،166 ،1۷1و  12۰و )...در زمينه تعيين تعرااه
خدمات ارتباطات و اناوری اطالعات ،هستند .از منظر كسبوكار و تنظيم مقررات مناسب ،بسايار مهام
است كه هزینه ای كه بابت خدمات ازسوی اپراتورهای موبایل درخواست می شود با هزینه تمام شده آن
خدمات ارتباطی منطقی داشته باشد ) . (ITU, 2009انجام حساابداری بهاای تماام شاده و دریااات
شرد كامل هزینهها قبل از هرگونه تصميم برای تغيير تعراهها یكی از رهنمودهای مهم در ایان زميناه
است ،اما ایجاد رویههای نظارتی و شفا سازی هزینهها در این مصوبات دیده نشده است.
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نتيجه این اقدامات ،گرانی نر ارائه خدمات اینترنت ،1نامشخص بودن ندوه مداسبه قيمات تماام
شده ارائه خدمات تلفن ثابت 2و همراه ازجمله مواردی است كه بهدیيل ساختار نامناسب توزیع اینترنت
در كشور و عدم تدوین دستورایعملهای الزم برای روشنساازی هزیناههاای ارائاه خادمات باه هماراه
ناهماهنگیهای ميان شورای رقابت و كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات و دبيرخاناه آن در ساازمان،
نيازمند اجرای درست بند « »4و « »9ماده ( )6اساسنامه ازسوی این سازمان است.
هماهنگی و جلب مشاركت انی و كارشناسی اپراتورها در اخذ و ابالغ تصميمات مربوط باه تعرااه
میتواند بهصورتی انجام بگيرد كه هم شهروندان منتفع شوند و هم با رشد اندازه بازار اپراتورهاا نياز باه
سود منطقی خود دست پيدا كنند .اما در ماواردی مانناد كااهش هزیناه اینترنات موبایال باعاث شاد
اپراتورهای موبایل بستههای تخفيفی كه با استفاده از آن ااراد با پرداخات هزیناه مشاخص از اینترنات
استفاده میكردند را گرانتر كنند .در نتيجه سياستی كه باهد سود رساندن به مشتریان اتخااذ شاده
بود عمال به زیان آنان منجر شد.
یكی از اقدامات دیگر این سازمان كه بدون تصویب كميسيون صاورت گراات ،حاذ بساتههاای
تخفيفی مكایمه نامددود بود .در این طرد ها اپراتورها با دریاات مبلغی مشخص بهصورت نامدادود باه
مشتریان خود امكان مكایمه صوتی عرضه میكردند .سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیاویی طارد
مذكور را غيررقابتی تشخيص داد و بهصورت یکجانبه این طردها را ملغی اعاالم كارد و عماال ماانع از
رقابتی شد كه نتيجه آن به نفع مصر كنندگان بود.
مفاد جزء «ایف» از بند « »9ماده ( )6اساسنامه تدوین و پيشنهاد چارچوب توااقنامههای درجاه و
سطح خدمات بهمنظور شفا سازی كيفيت خادمات در مقابال هزیناه آن در شابكههاای مخاابراتی و
اناوری اطالعات را به این ساازمان تكلياف كارده اسات .مصاوبههاای جلساات ( 64خادمات اینترنات
وایمك ) و ( 9۰ارتباطات دادهها) كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی به توااقنامههای سطح
خدمات اختصاص داشتند .مصوبه جلسه  ،9۰این سازمان را مكلف ساخته بود كاه پا

از پایاان ساال

 139۰توااقنامههای سطح خدمات را مورد بازنگری قرار بدهد .اما این امار تاا جلساه  1۷۷كميسايون
تنظيم مقررات در آبانماه  1392به تأخير ااتاد .نكته مهم در مورد مصوبه جلسه  1۷۷این است كاه در
آن هيچ تاریخی برای بازبينی و بهروزرسانی مؤیفه های سطح خدمات مشخص نشده است .این موضاوع
با رویههای جهانی سطح خدمات در تناقض است ،زیرا توااقنامههای سطح خدمات ،اسنادی زنده و پویا
هستند و باید با مقت يات زمان به روزرسانی شوند .با توجه به اینكه این سازمان مرجع رسيدگی به حل
اختالاات است باید رویه های رسيدگی به اختالاات نيز ازسوی این سازمان مشاخص شاوند و ساازمان

 .1بررسی قیمت و کیفیت دسترسی به اینترنت در ایران ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،فروردینماع .1۳۹۳
 .2بررسی علل افزایش قیمت مکا مات تلفن ثابت ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،مردادماع .1۳۹1
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باید بتواند مستقل از طراين به طور مستقل بر خدمات نظارت داشته باشد .تشویق اپراتورها باه رعایات
استانداردهای كيفيت خدمات مصوب كشور هم میتواند در این زمينه كمک كند.
استانداردها
بند « »2ماده ( )6اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی وظایف ایان ساازمان در زميناه
استانداردها را مشخص ساخته است:
بند « »2ا تدوین و پيشنهاد استانداردهای ملی مربوط باه وزارت ارتباطاات و انااوری اطالعاات در كشاور باه
مراجع ذیربط و اعمال استانداردها و ضوابط و نظامهای كنترل كيفی و تأیيد نمونه تجهيازات در ارائاه خادمات
توسعه و بهرهبرداری از شبكههای مخابراتی ،پستی و اناوری اطالعات كشور.

چنانچه مشاهده میشود بند « »2ماده ( )6اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطاات رادیاویی
ضرورت همكاری این سازمان با مراجع ذیربط در حوزه استاندارد را مورد تأكيد قرار داده اسات .مرجاع
اصلی تدوین استاندارد در كشور سازمان ملی استاندارد اسات كاه ادارات كال آن در هماه اساتانهاای
كشور تشكيل شده است .اما ادارات كل مناطق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی در نه استان
كشور تشكيل شده است .طبق تكليف اساسنامه ،انتظار میرود سازمان تنظيم مقررات در تادوین هماه
استانداردهای مخابراتی ح ور اعال داشته باشد و ادارات كل مناطق باید در تدوین همه اساتانداردهای
مرتبط كه در استانهای تدت پوشش صورت میگيرد اعال باشند تا تسلط و آمادگی الزم برای اعماال
استانداردها را نيز داشته باشند.
بررسی عملكرد سازمان تنظيم مقررات در سالهای اخير نشان میدهد كه سازمان تنظيم مقررات
و ارتباطات رادیویی در زمينه استانداردهای مخابراتی كه در تهران به تصویب رسيدهاناد اقادامات قابال
توجهی داشاته اسات .اساتانداردهای شاماره ( 1۸۵36موضاوع كيفيات خادمات مخاابراتی)1۸۵3۷ ،
(موضوع خدمات مخابراتی)( 1۸۵3۵ ،موضوع خدمات ا پروتكل مخابراتی) و  1۸۵34و برخی از آخرین
استانداردهای حوزه اناوری اطالعات و ارتباطات هستند كه در سال  1393با مشاركت ساازمان تنظايم
مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسيدند.
اما در استانهای دیگر ،سازمان تنظيم مقررات در جلسات كميسيونهای استاندارد ،مانناد تهاران
اعال نيست .برای مالال استاندارد شماره ( 41-4-193۷با موضوع ایمنی در تأسيسات اشار ضعيف) كه
در سال  1394در استان ایبرز (در مددوده منطقه شمال با مركزیات تهاران) باه تصاویب رسايده ،یاا
استانداردهای شامارههاای  3۵-2-1۰۸1۷و ( 44-2-1۰۸1۷باا موضاوع ايبار ناوری) كاه در اساتان
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آذربایجان غربی (در منطقه اداره كل آذربایجان شرقی باا مركزیات تبریاز) باه تصاویب رسايدهاناد ،از
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی هيچ نمایندهای در آنها ح ور نداشته است.
طبق اظهاارات ساازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی ،ایان ساازمان  4۰اساتاندارد در حاوزه
تجهيزات رادیویی و  ۷استاندارد در حوزه تستهای مديطای باه ساازمان ملای اساتاندارد ارائاه و كاد ملای
استاندارد دریاات كرده است .همچنين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأیيد هشات آزمایشاگاه
در داخل كشور و برخی آزمایشگاههای بينایمللی ،از آنها برای انجام وظيفه خود در اعمال استانداردها كماک
میگيرد .بدین ترتيب كليه تجهيزات جدید (كه از مباادی قاانونی وارد مایشاوند) پايش از ورود باه كشاور
ازسوی این سازمان تأیيد میشوند .ارآیند تأیيد نمونه تجهيزات زماان زیاادی نيااز دارد كاه واردكننادگاان
گوشی تلفن همراه نسبت به طوالنی بودن زمان تأیيد نمونهها ناراضی هساتند و بار ااروش آنهاا نسابت باه
كاالی قاچاق تأثير منفی میگذارد .در كنار این مسائل ورود كاالهای بدون اساتاندارد همچناان یاک مع ال
بهشمار میآید .ضمنا این سازمان نسبت به گوشیهای قاچاق هيچگونه نظارتی ندارد و طردهاایی كاه بارای
مبارزه با قاچاق تلفن همراه پيشنهاد شدهاند تاكنون اجرایی نشدهاند.
وصول مبالغ ح االمتياز
وصول مبایغ حقاالمتياز در بند « »۵از ماده ( )6اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطاات رادیاویی
به این سازمان تكليف شده است:
بند « »5ر وصول مبایغ حقاالمتياز صدور پروانه ،هزینه استفاده از اركاان  ،هزیناه جباران خساارت و ساایر
وجوهی كه طبق قوانين و مقررات مربوط به تصویب میرسد و واریز آن به حسابهای خزانه.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی در سالهای اخير در دریاات مبایغ جریمهها با مشاكل
مواجه است .ردیف بودجه درآمدی  13۰4۰4به نام درآمد حاصل از مایكيت دویت در بخش ارتباطات و
اناوری اطالعات ،حق امتياز شبكه و جریمه عدم انجام تعهدات در قانون بودجه به این سازمان تكلياف
شده است كه این سازمان اميد دارد كه این ردیف باا توجاه باه مصاوبه شاماره  1جلساه شاماره 1۸6
مبنیبر تسویهحساب كليه بدهیها ،تعهدات مایی و جریمهها ازسوی اپراتورهای متقاضی ارتقای پرواناه
اعایيت قبل از اعطای مجوز مربوطه ،كليه و جریمهها اخاذ شاوند 1.كلياه درآمادهای ساازمان تنظايم
مقررات و ارتباطات رادیویی در دو سال اخير در جدول زیر نشان داده شده است.

 .1گزارش سازمان تنظیم مقررات به مرکز پژوهشهای مجلس.
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جدول  .2درآمدهاي دو سال اخير سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
ردي

شماره
طبقهبندي

سال 1393

عنوان ردي

مصوب

عملكرد

درآمد حاصل از مایكيت
دویت در بخش ارتباطات و
اناوری اطالعات -حق 3۰،۸3۰،13۵ 3۰،۵3۰،۰۰۰
امتياز شبكه و جریمه عدم
انجام تعهدات
اعایيت اپراتورهای جدید

سال 1394
درصد تحق

1۰1

مصوب

عملكرد 9ماهه درصد تحق 9ماهه

16،6۷4،۸11 3۵،4۰۰،۰۰۰

4۷

2

۰

۰

116

3،24۰،۰۰۰

1،۷31،16۰

۵3

درآمد حاصل از نامبرینگ
(شمارهگذاری مخابراتی)

4۰۰،۰۰۰

۷4۰،۵11

1۸۵

43۰،۰۰۰

۵6۰،2۵3

13۰

درآمد حاصل از حقایسهم
سازمان

32۰،۰۰۰

316،163

99

34۰،۰۰۰

322،۰33

9۵

بدهی معوقه اپراتورهای
مخابراتی

۵،۰۰۰،۰۰۰

۰

۰

۷،۰۰۰،۰۰۰

۰

۰

درآمد حاصل از خدمات
عمومی اجباری روستایی

۵۰۰،۰۰۰

1۰،۰۰۰

(ميليون ریال)

2،۷۷۸،۸9۸ 2،4۰۰،۰۰۰

درآمد حاصل از خدمات
مخابراتی -حق استفاده از 1،424،3۸4 1،۵۰۰،۰۰۰
اركان رادیویی

9۵

99۰،۰۰۰

2۰3،۰۷۵

21

درآمد حاصل از ورودی
موزهها و مدوطههای
تاریخی و سایر منااع
حاصله

1۵۰

33

22

1۵۰

2۵

1۷

درآمد حاصل از سایر جرائم
و خسارات

۵۰۰

92

1۸

۵۰۰

۰

۰

درآمد حاصل از اازایش
قيمت هر پيامک

۰

۰

4،۰۰۰،۰۰۰

326،۸16

۸

جمع كل

36,100,216 40,650,650

89

19,818,173 51,400,650

39

چنانچه از جدول مشاهده می شود ایان ساازمان در دریااات بادهی معوقاه اپراتورهاا در دو ساال
متوایی توايقی كسب نكرده است .در سال  1393نزدیک به  ۸9درصد از درآمادهای پايشبينای شاده
ازسوی سازمان تدقاق یااتاه اسات و تاا  9ماهاه ساال  3۸/۵6 ،1394درصاد از درآمادهای ناشای از
حقاالمتياز را وصول كرده است .با توجه به اینكه در سال  1393در مدتی كمتر ( ۷/۵ماهه)  4۸درصاد
از درآمدهای سازمان تنظيم مقررات و ارتباطاات رادیاویی مدقاق شاده باود احتمااال در ساال 1394
سازمان عملكردی ضعيفتر از سال  1393داشته است.
تهيه و انتشار گزارشهاي دورهاي
تهيه و انتشار گزارشهای دورهای در بند « »12از ماده ( )6اساسانامه ،باه ساازمان تنظايم مقاررات و
ارتباطات رادیویی تكليف شده است:
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 .12تهيه و انتشار گزارشهای دورهای از وضعيت و كيفيت ارائاه خادمات پساتی ،مخاابراتی و انااوری
اطالعات در كشور و مقایسه تطبيقی آن در منطقه جهان.
در سال  1392معاونت نظارت و اعماال مقاررات ساازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی،
رتبه بندی كيفيت خدمات اپراتورهای مخابراتی را مورد نظار قارار داده ،اماا در وبگااه ساازمان تنظايم
مقررات و ارتباطات رادیویی هيچ گزارش دورهای از وضعيت و كيفيت ارائه خدمات پساتی ،مخاابراتی و
اناوری اطالعاتی كشور وجود ندارد .با توجه به آگهیهاای (شامارههاای /۰4ق 93/و /3۷س )92/ساال
 1393بهنظر می رسد این سازمان قصد دارد تهيه و انتشار گزارشهای دورهای را باه اشاخاص حقاوقی
ذیصالد واگاذار كناد (ساازمان تنظايم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی .)1393 ،ایان ساازمان بایاد در
گزارش های دوره ای خود مسائلی مانناد وضاعيت درخواسات تلفان ثابات ،سارعت اینترنات كااربران،
كماروشیها ،تخلفات اپراتورها و دارندگان پروانه و وضعيت پستهای غيردویتی را پوشش بدهد.
حمايت از صاحبان صنايع ,انجمنها و اتحاديهها
وظایف این سازمان در حمایت از صاحبان صنایع ،انجمنها و اتدادیهها در بخاش (ج) بناد « »9و بناد
« »13از ماده ( )6اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی تكليف شده است:
بند « - »9رجوع شود به ابتدای بخش  1نظارت و اعمال مقررات
بند « -»13حمایت از صاحبان صنایع ،انجمنها و اتدادیههای ارائهكننادگان خادمات مخاابراتی و ارتبااطی و
هدایت و راهبردی آن.

چنانچه مشاهده میشود بخش (ج) بناد « »9از مااده ( )6اساسانامه ،ساازمان تنظايم مقاررات و
ارتباطات رادیویی را به نظارت مستمر و حمایت از گساترش ح اور و مشااركت بخاش غيردویتای در
توسعه اعایيتهای مخاابراتی و انااوری اطالعاات ،مكلاف سااخته اسات .اجارای مصاوبه جلساه 163
كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی میتواند گامی در راه اجرایی كاردن ایان قاانون و ایجااد
سازوكار الزم برای حمایت از گسترش بخش خصوصی و مشاركت بخش داخلی باشد .در مصوبه جلساه
 ،163این سازمان مكلف شده است كه طبق شااخصهاای جادول  ،3اپراتورهاای ارتبااطی و انااوری
اطالعاتی را ارزیابی كند.
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جدول .3شاخصها و نحوه عملكرد دارندگان پروانه ارتباطات و فناوري اطالعات

ماده ( )۸قانون استفاده حداكالری از توان تویيدات داخلی ،وزارتخانههاا را مكلاف سااخته اسات كاه در
پایان هرسال یيستی از كاالهای صنعتی كه قادر به تویيد آنها در داخال هساتند را از نظار ناوع و مشخصاات
انی ،تعداد و زمان ساخت به دستگاههای اجرایی موضوع این قانون اعاالم كنناد .وزارت ارتباطاات و انااوری
اطالعات در سال  1391با تشكيل كميتهای متشكل از نمایندگان تاماالختيار معاونت توساعه مناابع انساانی
وزارت ارتباطااات و اناااوری اطالعااات ،سااازمان تنظاايم مقااررات و ارتباطااات رادیااویی ،شااركت ارتباطااات
زیرساخت ،سازمان اناوری اطالعات ایران ،مؤسسه تدقيقات ارتباطات و انااوری اطالعاات ،شاركت پسات و
شركت پست بانک اهرستی از كاالهای تویيد داخل تهيه و به سازمانها ابالغ كرده بوده اسات .ایان اهرسات
بهروزرسانی نشده است و شكایاتی در زمينه عدم توجه به اهرست وجود دارد .سازمان تنظايم مقاررات بایاد
سازوكارهای نظارتی خود را در این زمينه گسترش دهد.
مفاد بند « »13از ماده ( )6سازمان تنظيم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی حمایات از صااحبان صانایع،
انجمنها و اتدادیههای ارائهكننده خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت و راهبری آن را برعهده این ساازمان
گذارده است .قانون بهبود مستمر مديط كسبوكار ازجمله قوانينی است كه انتظاار مایرود ساازمان تنظايم
مقررات و ارتباطات رادیویی براساس این بخش از اساسنامه بر اجرایی شدن آن اهتماام داشاته باشاد .طباق
مواد ( )2و ( )3از قانون بهبود مستمر مديط كسبوكار (مصوب  ،)139۰سازمان تنظيم مقاررات و ارتباطاات
رادیویی و هر نهاد تنظيم مقررات دیگر ،باید در بررسی و اصالد مقررات و آیيننامههاای مرباوط باه مدايط
كسبوكار نظر تشكلهای اقتصادی ذیربط را بهصاورت كتبای دریااات كناد و در جلسااتی كاه تصاميمات
تأثيرگذار بر مديط كسبوكاار اتخااذ مایشاود ،آنهاا را در جلساه تصاميمگياری مشااركت دهاد .مجماع
تشكلهای اناوری اطالعات وابسته به اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و كشاورزی ایران و نظام صانفی رایاناهای
نمایندگان بخش خصوصی حوزه اناوری اطالعاات ایاران هساتند .ایان ساازمان در آخارین اقادامات خاود
اراخوانهایی برای اخذ نظر دانشگاهيان و نمایندگان بخش خصوصی برگزار كرده است .بررسی ندوه اجارای
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اراخوانها نشان میدهد كه استانداردهای جذب مشاركت عمومی در تدوین مقررات در ارآیناد اراخاوانهاا
رعایت نشده است .برای مالال در ارآیند جلب مشاركت عمومی باید زماان ارساال نظارات مشاخص و كااای
باشد ) .(OGS, 2014سؤاالتی كه در یک نظرسنجی تخصصی مطرد میشوند باید با ارائاه اطالعاات خاام
مورد نياز برای تصميمگيری و اظهارنظر نيز همراه باشند یعنی سازمان اطالعاتی كه برای بررسی كارشناسای
موضوع مورد نياز است را نيز باید به همراه سؤاالت منتشر كند .سازمانی كه اقدام به دریاات نظرات مایكناد
باید مشخص كند كه از نظرات چگونه استفاده میكند ).(unece, 2008
حضور در انجمنها و اتحاديههاي بينالمللي
وظایف سازمان تنظيم مقررات در ح ور در انجمنها و اتدادیههای باينایمللای در بناد « »1۵از مااده
( )6اساسنامه این سازمان تكليف شده است:
بند « »15ر نمایندگی ،ع ویت و ح ور در مجامع اتدادیههای منطقهای و بينایمللی ذیربط بهمنظور
حفظ منااع ملی در چارچوب سياستهای كلی نظام و با رعایت قوانين و مقررات مربوط.
ازجمله مهمترین اقدامات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی در اجارای بناد « »1۵مااده
( )6اساسنامه این سازمان ،ام ای توااقنامههای مدیریت تداخل اركان

با كشاورهای همساایه اسات.

ا ین سازمان تاكنون در جلسات مشتركی كه با نهادهای متویی كنترل طيف كشورهای همساایه برگازار
كرده است موااقتنامههایی برای حل مسائل تداخل اركانسی در نقاط مرزی با كشورهای دیگر به ام اا
رسانده است (آقایی .)13۸۸ ،توااقنامههای كنترل طيف با مدیریت قدرت و طيف اركان های رادیویی
از تداخل امواج رادیویی و مشكالت ناشی از آن جلوگيری میكنند .بهرغم این تالشها در حاال حاضار
در بسياری از مناطق مرزی اپراتورهای بيگانه سيگنال های تلفان هماراه شاهروندان ایرانای را رباوده و
هزینههای رومينگ را بهصورت ناخواسته به آنها تدميل میكنند .سازمان باید عالوهبر همكاری دقيق با
نهادهای رگوالتوری كشورهای همسایه برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی ،اپراتورهای داخلی را نيز به
اازایش ح ورشان در مناطق مرزی مكلف سازد.
این سازمان در اجالسهای مختلف بين ایمللی مقرراتگذاران نيز به نمایندگی از كشاورمان ح اور
مییابد كه ازجمله مهم ترین اقدامات ایان ساازمان در ایان زميناه برگازاری اجاالس تنظايم مقاررات
كشورهای آسيا اقيانوسيه زیر نظر اتدادیه بينایمللی مخابرات 1و جامعه مخاابرات آسايا اقيانوسايه 2در
تهران بوده است ). (SATRC , 2014
ITU
Asia-Pacific Telecommunity

1.
2.
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نتيجهگيري و پيشنهادها
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی راهبردیترین بخش وزارت ارتباطات و اناوری اطالعاات باا
سهم  9۵درصدی در كسب درآمدهای این وزارتخانه و تنظيمگر راتار اپراتورهای بخش خصوصی حوزه
اناوری اطالعات بهشمار میرود .سازمان مجری وظایف مقارر در اساسانامه و تكاایيف ابالغای ازساوی
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رادیویی است.
سازمان تنظيم مقررات باید در اجرای قوانين و مقررات نسبت به ایجااد ساازوكارهای عادالناه ،در
دسترس و قابل راستیآزمایی اقدام كناد و اقاداماتش در راساتای ایان ساازوكارها ماورد بررسای قارار
بگيرند .2،1مصوبه جلسه  ۷6كميسيون تنظايم مقاررات یكای از مصاوباتی اسات كاه نقشاه راه ایجااد
سازوكارهای نظارت بر اپراتورهای دارناده پرواناه را ترسايم كارده اسات و ساازمان تنظايم مقاررات و
ارتباطات رادیویی در ميانه راه اجرای آن است و بسياری از سامانههاای الزم بارای نظاارت بار عملكارد
اپراتورها ازسوی سازمان تنظيم مقررات ایجاد نشده است .ازسوی دیگر طردهای پایش ا ای اركانسی
كه اجرای آنها بهپيش از تشكيل این سازمان (ساال  )13۸۰برمایگاردد باهرغام اهميتشاان در حفاظ
امنيت ،كيفيت و ثبات خدمات وابسته به طيفهای اركانسی همچنان نيمهتمام هساتند .ایان ساازمان
در برخورد با اعایيتهای خارج از پروانه نيازمند ایجاد سازوكارهای اساتاندارد نظاارتی و اطاالعرساانی
مردمی است و باید نسبت به اازایش سرعت واكنش سازمان تنظيم مقاررات در رسايدگی باه تخلفاات
اركانسی اقدام شود .همچنين سازمان تنها بر  6/1درصاد از گرداننادگان شابكههاای رادیاویی كشاور
اشرا قانونی دارد كه این موضوع نشانگر عدم تدقق یكی از رسایتهای اصلی این سازمان است.
سازمان در مسیویيت دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به انتشاار مصاوبات
در وبگاه رسمی سازمان اقدام میكند ،اما كيفيت خدمات جستجوی مصوبات سازمان قابل مقایسه با روزناماه
رسمی نيست و عالوهبر این انتشار جداگانه مصوبات نهادهای مختلف در مراجع مختلاف موجاب ساردرگمی
بخش خصوصی و مردم در دستيابی به مصوبات و آشنایی با حقوق و تكایيفشان در حوزه اناوری اطالعاات و
ارتباطات شده است .بنابراین انتقال مصاوبات كميسايون تنظايم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی باه ساامانه
ایكترونيكی روزنامه رسمی ضرورت دارد .ازآنجا كه سازمان تنظيم مقررات تنهاا نهااد مقرراتگاذار كشاور نياز
نيست ،این مهم از طریق اصالد ماده ( )3قانون مدنی نيز قابل پيگيری است .بهعاالوه ورود ساازمان انااوری
اطالعات به اعایيتهای دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی موضاوعی اسات كاه خاال
قانون بوده و احتماال در آینده موجب تداخل نهادی نيز خواهد شد.
1.

ITU-D, Report on Domestic Enforcement of Telecommunications Laws: Guidelines for the
International Community, ITU, Switzerland, 2006.
2. Baldwin et al, Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice, Oxford University
Press, USA 2012.
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عدم استفاده از برخی رویههای بينایمللی در امر تدوین مقررات ازسوی دبيرخانه ساازمان تنظايم
مقررات موجب شده است كه بسياری از مصوبات كميسيون تنظيم مقررات باه اصاالد مصاوبات قبلای
ب ردازند .یكی از موارد قابل استفاده از تجربيات بينایمللی انتشار پيشنوی

مصوبات در وبگااه رسامی

مجموعه است و دیگاری استانداردساازی نداوه جلاب مشااركت بخاش خصوصای و ماردم در تادوین
پيشنوی

مصوبات كميسيون تنظيم مقررات است.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی در تهياه و پيشانهاد تعرااههاا باه كميسايون تنظايم
مقررات عملكرد چشمگيری داشته ،اما در برخی از موارد سازمان مانع از شكلگيری رقابت ساایم مياان
اپراتورها شده یا به نتيجه عك

منجر شده است .مالال تصميم سازمان در ارزان كردن هزینه اینترنت با

حذ بستههای تخفيفی ازسوی اپراتورها همراه شد .یاا تصاميم ساازمان در یغاو بساتههاای تخفياف
مكایمه عالوهبر اینكه سابقه بينایمللی نداشت ،موجب از بين راتن رقابت و عدماینفع مردم شد.
عملكرد سازمان در تدوین استانداردها تنها در شاهر تهاران قابالقباول باوده اسات و ساازمان در
تدوین استانداردهای مرتبط كه در مراكز استانهای دیگر به تصویب رسايدهاناد نقشای نداشاته اسات.
بهعالوه رویههای اداری ،تأیيد استاندارد سازمان تنظيم مقررات بهگونهای است كه واردكنندگان قاانونی
تلفن همراه را در رقابت با قاچاقچيان دچار مشكل كرده است .ضرورت دارد سازمان نسبت باه تساهيل
ارآیندهای اخذ تأیيدیه استاندارد اقدامات الزم را انجام دهد.
در زمينه وصول مبایغ حقاالمتياز و جریمه ها سازمان با عدم تمكين برخی اپراتورها مواجه است و
نظر به اینكه مقابله با تصميمات مجموعه تنظيم مقررات بارای اپراتورهاا هزیناهای نادارد ،مخایفات باا
تصميمات سازمان و مصوبات كميسيون ادامه یااته است.
طبق اساسنامه سازمان باید گزارش های سایيانه از وضعيت عملكرد بخش منتشر سازد .اما سازمان
تاكنون گزارشی منتشر نكرده است و اقدامات سازمان در حمایت از بخش خصوصی داخلای باه انتشاار
اهرست كاالهای ساخت داخل مددود شده اسات .ساازمان باا كشاورهای همساایه قراردادهاای عادم
تداخل و همكاری اركانسی منعقد میسازد كه ایبته تداخل اركانسی همچناان در نقااط مارزی وجاود
دارد و هزینه های ناخواسته و غيرقانونی به مردم مناطق مرزی تدميل میكند .ساازمان بایاد عاالوهبار
همكاری دقيق باا نهادهاای رگوالتاوری كشاورهای همساایه بارای احقااق حقاوق شاهروندان ایرانای
اپراتورهای داخلی را نيز به اازایش ح ورشان در مناطق مرزی مكلف سازد.
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