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مقدمه.1
ها حاکم است، زندگی در هیأت انباشت عظیم در جوامع مدرن که مناسبات تولید در آن«

نشسته شد به عرصه بازنمایی پسواسطه زیسته میتر بیهرآنچه پیش. شودها نمایانده مینمایش
.)35: 1382دبور، (» است

توان واژگانی را برجسته ساخت و مورد تأکید قرار داد که براي نوشتار در گزاره فوق می
که ما را به » بازنمایی«و » مناسبات تولید«، »جامعه مدرن«: رو در حکم واژگان کلیدي هستندپیش

رهنمون » رقابت«و » مصرف«و رویارویی با » وسایل ارتباط جمعی«، »ارتباطات«سوي قلمرو 
در جهان معاصر و تجربه زیستی امروزي، دیگر حتی براي ما آگاهی یافتن از حاکمیت و . ازدسمی

ور آورنده این ارتباط، به دلیل غوطههاي ارتباطی گوناگون و مجموعه ابزارهاي فراهمسیطره راه
نماید، ضرورت تالش در جهت آنچه در این میان مهم می. پذیر نیستگشتن ما در آن امکان

ارتباطات و نیز تحلیل هاي ظهوریافته در مناسبات حوزهها و چگونگیو واکاوي چیستیبررسی
.هاي حقوقی آن استویژگی

هاي اصلی هر جامعه مدرن، امکان برقراري ارتباطات وسیع و گسترده انسانی یکی از شاخص
ار افراد براي اما آنچه در این بین مهم است، ابزارهایی است که یک جامعه مدرن در اختی. است

هاي فزونی ارتباطات چنان است که شیوههاي گسترده و روبهحوزه. دهدبرقراري ارتباط قرار می
سازند، بسط داده ها تعامالت خود را میبرقراري ارتباط و طیف ابزاري را که افراد از طریق آن

تري گاه برجستههمراه از جایمیان ابزارهاي گوناگون برقراري ارتباط، بی شک تلفن. است
شود جا حاضر یاد میاین وسیله کوچک که از آن به عنوان رسانه همیشه و همه. برخوردار است

هاي هاي بالقوه و بالفعل خود، دیگر راه، با توجه به توانمندي)12: 1387حسنی، کالنتري، (
.اي داده استرا به تنهایی در خود ج... برقراري ارتباط نظیر رادیو، تلویزیون، اینترنت و 

همراه ابعاد گوناگونی را در تعامالت وجود همین جایگاه برجسته موجب شده تا تلفن
گذاري و نظارت است، به نحوي که هرآنچه اجتماعی دارا گردد که بعد حقوقی به معناي مقررات

ري پرسش خطی). 3: 1392مهدیزاده، خیال، (گیرد به آن وابسته است تحت تأثیر این بعد قرار می
شود این است که این ابزار کوچک که تمامی آحاد زندگی فردي و که در این میان مطرح می

تواند با خدمات خود در بازار پرمخاطب اجتماعی بشر را با خود درگیر کرده است، تا کجا می
، خدمات و محصوالت مشترکانی طلبتنوعحسکردنبرطرفي براجایگاه خود را حفظ کند و 

گذاري و نوع نظارت خدمات و محصوالت جدیدي که هرکدام نیازمند مقررات. کندجدید ارایه 
.مخصوص به خود است
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شماري نام برد که امروزه حوزة ارتباطات هاي نوین بیآوريتوان از فناگرچه در پاسخ می
پذیري شمارهها یعنی خدمات ترابردترین آناند، اما یکی از جذابرا در تسخیر خود درآورده

خدمت ترابردپذیري به مشترکان این امکان را . اي برخوردار استاز جایگاه ویژه1همراهتلفن
مند شده و مشترك همراه خود، از خدمات اپراتور دیگري بهرهشماره تلفندهد که با حفظ می

اه براي مثال مشترك اپراتور همر).Smura, Timo, 2015: 2(اپراتوري غیر از اپراتور خود شوند 
اول با حفظ شماره خود مشترك ایرانسل شده و بدون تغییر شماره و کد از تعرفه و خدمات 

آوري، افزایش رقابت در ترین اثرات مثبت ورود این فناز مهم. اپراتور ایرانسل استفاده کند
.کنندگان خدمات مخابراتی استبازار تلفن همراه و توجه بیشتر به حقوق مصرف

باشد، هاي تلفن همراه یک خدمت جدید و نو ظهور میه امکان ترابرد شمارهاینکبا توجه به
چراکه . کندگذاري و نظارت مطرح میهاي حقوقی جدیدي را در زمینه مقرراتچالش

هاي الزم را در بازار رقابتی فراهم و اي باشد که هماهنگیاین حوزه باید به گونهگذاري در مقررات
از این رو در بخش نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات . ري کندایجاد موانع جلوگیاز 

و کمیسیون تنظیم مقررات و » در جایگاه رگوالتور و نماینده دولت در امور مخابراتی«2رادیویی
.باشندنیازمند تجدیدنظر در نحوه فعالیت خود می» گذارجایگاه نهاد مقررات«در 3ارتباطات رادیویی

سعی شده است تا ضمن بررسی این فناوري نوین، ضرورت ورود آن به کشور در این نوشتار 
و نظارت قانونی بر آن و تنظیم وضع مقررات الزم در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد و از 

هاي اپراتورهاست، هاي پیش رو در ورود این فناوري، تعرفهترین چالشجایی که یکی از مهمآن
از طرف دیگر از . ر حل این چالش مورد بررسی قرار گرفته استعوامل ضد رقابتی و راهکا

هايکمیسیون تنظیم مقررات در موضوع ترابردپذیري شماره232و 189جایی که  مصوبات آن
1. Mobile Number Portability.

آوري قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن7سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استناد به ماده .2
آوري می از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فنمجلس شوراي اسال1382/9/19اطالعات مصوب  

اطالعات و اداره کل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفاي وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم 
ان یک نهاد مستقل این سازم. وري اطالعات تاسیس شده استامقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فن

میزان . قانونگذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و باال رفتن کیفیت خدمات آنهاست
اهمیت و نقش به سزاي این نهاد در رونق بخش خصوصی از وظایفی که برمبناي اساسنامه بر عهده آن گذاشته شده است 

مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور اجراي مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم. باشدمشخص می
.تحقق اهداف و ایفاي وظایف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی تأسیس شده و رئیس این سازمان معاون وزیر است

حاکمیتی، ارایه کنندگان خدمات، کمیسیون با تصویب مقررات در بخش ارتباطات نقش تنظیم کننده روابط بین حوزه.3
کمیسیون مذکور با تشکیل جلسات منظم به . وران صنعت و اصناف این بخش را برعهده داردااستفاده کنندگان خدمات، فن

وري اطالعات ضوابط و مقررات مرتبط با بخش ارتباطات را مورد بررسی و تصویب قرار اریاست وزیر محترم ارتباطات و فن
.دهدمی
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تلفن همراه، تنها منبع قانونی موجود در این مورد است، مصوبه مذکور و مقررات مندرج در آن 
ه و راهکار مناسب جهت برطرف کردن نواقص آن ارایه مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفت

.شده است

همراه در ایرانآوري ترابردپذیري تلفن ضرورت ورود فن.2
همراه به منظور تعویض تا قبل از فراهم شدن امکان ترابرد شماره، مشترکان تلفن

ن که در بیشتر ایبا توجه به. دهندگان خدمات مخابراتی، مجبور به تعویض شماره خود بودندارائه
هاي زیادي را در پی داشت و مستلزم صرف وقت و موارد، تغییر شماره براي اشخاص دشواري

در نتیجه رقابت مؤثر در بازار . کردندنظر میاین امر صرفهمراه ازهزینه نیز بود، مشترکان تلفن 
در کشورهاي پیشرفته تغییر طور چشمگیري این فضا بهبه تازگی، . یافتهمراه نیز کاهش میتلفن

ن امکان را براي مشترکان فراهم کرده است که همزمان ایهمراه کرده و قابلیت انتقال شماره تلفن 
این مسأله منجر .با حفظ شمارة خود قادر باشند از خدمات مخابراتی اپراتورهاي رقیب بهره ببرند

کنندگان خدمات مخابراتی به حقوق مصرفهمراه و توجه بیشتر به افزایش رقابت در بازار تلفن
رییتغتعرفهوتیفیکيابزارهاقیطرازرااپراتورهانیبرقابتيریترابردپذدر واقع . خواهد شد

وشبکهپوششت،یفیکاز،ینبراساسیعیطبصورتبهکهیمشترکانشودیمباعثودهدیم
در. شوندخارجاپراتورکیخدماتزندانازکردند،یمانتخابراخودیارتباطاپراتورتعرفه،

اپراتورهاریساخدماتازاستفادهبهحاضرکاربرانازياریبسکهیلیدالازیکیحاضرحال
سمتبهتوانندیمشمارهحفظباکاربرانMNPياجرابایعنینیاواستشانیهاشمارهستندین

.کنندکوچگریداپراتور
از کند نه تنها امکان استفاده مشترکانایران حایز اهمیت میآنچه بحث ترابردپذیري را در

ها آنيوکدهاهاتلفنشمارهرامونیپکاذبي فضاشکستنخدمات اپراتورهاي رقیب است بلکه 
کارت در ایران این موضوع باید به دورانی بازگشت که سیمبراي روشن شدن . باشدمی

واقع دو تا سه برابر قیمت حقیقی خود بود به فروش بندي بود و با قیمتی دولتی که در سهمیه
این انحصار دولتی و واگذاري بخش مخابراتی کشور به بخش خصوصی با از بین رفتن . رسیدمی

کارت به جهت افت شدید قیمت آن از و همچنین ورود اپراتور دوم، اگرچه ارزش کاذب سیم
).3: 1388اکبري، (ان باقی ماند چنهمراه و کد آن همبین رفت اما ارزش شمارة تلفن

همراه تا جایی ادامه داشت که برخی تصور هاي تلفن این تصور اشتباه راجع به ارزش شماره
همین تصور اشتباه تا به . کردند برخی کدها داراي کیفیت بهتري در برقراري تماس هستندمی
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التر از قیمت حقیقی خود به هایی بسیار باامروز ادامه داشته و سبب شده برخی کدها با قیمت
این حوزه مهم گیر دراما آنچه براي رگوالتوري به عنوان مرجع صالح تصمیم. فروش برسند

رو به نظر ایناز. استاست، نه کد شماره بلکه سطح کیفی خدمات ارایه شده به مشترکان
سازي سیستم اماندازي امکان ترابرد شماره تلفن همراه از یک طرف همگرسد هدف از راهمی

افتد، بوده و از طرف دیگر ارایۀ خدمات بهتر، ایجاد مخابراتی کشور با آنچه در دنیا اتفاق می
.هاستکننده وظیفۀ دولترقابت بیشتر میان اپراتورها و حمایت از حقوق مصرف

يریترابردپذموضوعدرمقرراتمیتنظاصول.3
باشد، لذا همراه یک قابلیت جدید و نو ظهور میلفنهاي تاین که امکان ترابرد شمارهبا توجه به

هاي اي باشد که هماهنگیاین حوزه باید به گونههاي نهاد نظارتی درگذاري و استراتژيمقررات
.ایجاد موانع جلوگیري کندالزم را در بازار رقابتی فراهم و از

دستور کار سازمان در وهله اول اصول تنظیم مقررات در موضوع ترابردپذیري باید در
بر همین اساس کمیسیون تنظیم . گر در این زمینه قرار گیردتنظیم مقررات به عنوان نهاد تنظیم

:کننده مقررات باید در راستاي رسیدن به اهداف زیر به وضع قوانین بپردازد
رگذاري دهاي سرمایههمراه با حفظ انگیزهتقویت و حفظ رقابت مؤثر در بازار تلفن ) الف

بازار؛
تحکیم بازار داخلی و اتخاذ رویکردهاي نظارتی مؤثر و متناسب؛)ب
).Streel, 2005: 2(کنندگان تضمین حقوق مصرف) پ

همراه این که قابلیت ترابرد شماره، یکی از ابزارهاي افزایش رقابت در بازار تلفن با توجه به
بازار این مقررات با لزوم هماهنگیسو واز یکهاي فنی آنو ویژگیماهیت باشد؛ توجه به می

این مقررات قرار داده کنندگانروي تدویناي خطیر را پیشاز سوي دیگر، وظیفهداخلی کشور 
ضرورتی است ) همراهمشترکان و اپراتورهاي تلفن(ایجاد تعادل بین منافع طرفینچنینهم. است

.که باید به صراحت در مقررات درج شود
ري است به هنگام تدوین و تنظیم قوانین در یک فضاي رقابتی، چهار اصل به طور کلی ضرو

این که باید میان مقررات وضع شده در زمینه ترابرد اوالً عالوه بر . گذار قرار گیردمورد توجه قانون
این حوزه گذاري درهاي فنی و اقتصادي آن تناسب وجود داشته باشد، باید مقرراتشماره و ویژگی

چرا که شرایط رقابتی بازار خود باید بتواند امور مختلف را مدیریت و تنظیم نماید و . ل برسدبه حداق
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ثانیاً 1.افتد مقرراتی وضع شودبه مخاطره می) کنندگانفقط در شرایطی که حقوق رقبا یا مصرف
.ی باشندگویپذیر یعنی با توجه به تحوالت سریع بازار قادر به پاسخمقررات وضع شده باید انعطاف

پذیر بودن قوانین مربوط به ترابرد شماره تا جایی پذیرفته است که منجر به البته باید گفت که انعطاف
لذا وجود . ثالثاً مقررات باید شفاف و روشن تنظیم شده باشد2.نقض مقررات یا منافع طرفین نشود

ین و سوء استفاده اپراتور اي، تضییع حقوق طرفتواند سبب تفسیرهاي سلیقهابهامات در قانون می
یعنی از یک . آمیز وضع شودمقررات باید به طور غیرتبعیض. تر گرددغالب از اپراتورهاي ضعیف

سو قانون وضع شده در رابطه با خدمات ترابرد شماره براي همه اپراتورها یکسان باشد و از سوي 
دمات مشابه اپراتورهاي مختلف همانند ها و خآوريدیگر مشترکان ترابرد شده نیز بتوانند از تمام فن

چرا که بازار رقابتی تنها در یک فضاي . مشترکان همان اپراتور به طور یکسان برخوردار شوند
و رابعاً در عین حال که مقررات حقوقی در زمینه 3آمیز امکان رشد و توسعه را دارا استغیرتبعیض

ن بدان معنی است ای. طعیت حقوقی نیز برخوردار باشندپذیر باشند، باید از قترابرد شماره باید انعطاف
شود که اپراتورها با اطمینان خاطر به این مسأله سبب میرعایت. که قوانین باید ثبات داشته باشند

4.گذاري بپردازندسرمایه

یرقابتبازارطیشرادری نظارتنهادي هایژگیو. 3- 1
ابتی نیز از دیگر مباحث مهم در ترابردپذیري شماره هاي نهاد نظارتی در شرایط بازار رقویژگی

اي است همراه به گونهگذاري رگوالتور در حوزه تلفن در اکثر کشورها سیاست. همراه استتلفن 
این حوزه و ارایه خدماتی با کیفیت بهتر و هزینه مناسب به مشترکان که موجب افزایش رقابت در 

در کنار سایر اپراتورها نیز 5ایجاد اپراتورهاي مجازيتوان به اره میشمبر قابلیت ترابرد عالوه(شود 
گذاري الزم است در این منظور عالوه بر بخش مقرراتلذا در راستاي تحقق). اشاره نمود

همراه به یک هاي نهاد نظارتی نیز اصالحاتی صورت گیرد تا نظارت سنتی بر بازار تلفناستراتژي
.خش تبدیل شودنظارت کارآمد و اثر ب

لذا با . باشدهمراه از جمله بازارهاي نوظهور بوده که به سرعت در حال توسعه میبازار تلفن
هاي خاص آن این که نحوه نظارت بر هر امري باید با ماهیت آن امر و ویژگیتوجه به 

. تسازگاري داشته باشد، در پیش گرفتن یک سیاست نظارتی واحد براي همه امور نادرست اس
1. Mobile Overtakes Fixed: Implications for Policy and Regulation, http://www,itu.int/osg/
spu/ni/ mobile overtakes/Resources, Last Seen: 20/6/2017. http://www.itu.int/ITU-
D/treg/publications/Competitionregulation.pdf.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Mobile Virtual  Network Operator (MVNO).
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دهی یک نظام و براي سازمانگردیدهو تحولخوش تغییرنیز دستینظارتهايرو شیوهاز این
براي دستیابی به اثربخشی مذکور، . نظارتی اثربخش، باید مالحظات خاصی در نظر گرفته شود

هاي نوین نیز توسط نهاد نظارتی الزم هاي سنتی، رعایت برخی ویژگیعالوه بر رعایت ویژگی
:Italianer, Alexander, 2015(است 5 .(

هاي سنتی نهاد نظارتیویژگی. 1-3- 1
:توان به موارد زیر اشاره نمودهاي سنتی که باید در نهاد نظارتی لحاظ شود میاز ویژگی

نهاد نظارتی باید مستقل از اپراتورها و بی طرف باشد؛) الف
مشخص شود؛سازيصمیمتمراجعنهادها و مقایسه با سایر درجایگاه نهاد نظارتی)ب
به طور صریح و شفاف مشخص شود؛این نهادوظایف و اختیاراتحدود ) پ
امکان واگذاري کلی یا جزئی برخی وظایف نهاد نظارت به سایر نهادهاي نظارتی مشخص )ت

شود؛
شوند، تعیین شود؛دولتی انتخاب میهاي از دستگاهکه پرسنل نهاد نظارت تعدادي از )ث
گیريتصمیمبخشفرآیندهاي حکومتی، چه در تمامییعنی . ارت به موقع و فراگیر باشدنظ)ج

ی باید بصورت کامالً دقیق و جامع تحت پوشش کنترلی نهاد نظارت واقع یاجرابخشو چه در 
).Valletti, 2003: 45(شوند

هاي نوین نهاد نظارتیویژگی. 1-3- 2
هاي نظارتی به آن توجه شود باید در تدوین سیاستهاي نوین نظارت که امروزه از ویژگی

:توان به موارد زیر اشاره نمودمی
داشته باشد لذا در تدوین تناسب هاي امر مورد نظارت باید با ویژگینظارت نحوه ) الف
این امکان نظیر ابعاد هاي نظارت بر فرآیند ترابرد شماره باید به ویژگی و ابعاد مختلف سیاست

1.ی و اقتصادي توجه شده و براي هر مورد سیاست متناسبی درنظر گرفته شودحقوقی، فن

این مسأله بدین معنا است که گرا باشند،هاي نوین باید واقعآوريبر حوزه فننظارت )ب
یا نوشته شده در پروانه مقیدبه معیارهاي ذهنی خود نباید صرفاً کنندگان براي انجام کنترل نظارت

. به سایر عوامل مرتبط با مسأله که ممکن است در عمل رخ دهد نیز توجه نمایندبلکه باید شوند
حرکات و رفتارهاي سبب شوندهایی که به سهولت سنجیده میبه کمیتتوجهموارداغلب در 

هاي نظارتی باید براي غلبه بر این مشکل، سازمان. شودبروز تبعیض در امر نظارت میاي و سلیقه
1. Mobile Overtakes Fixed: Implications for Policy and Regulation, http://www,itu.int/ osg/
spu/ ni/mobile overtakes/Resources, Last Seen: 20/6/2017.
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1.کنندبراي نظارت طراحیپذیر و عملی ، امکانعینی، رهاي دقیقبکوشند تا معیا

صرفاً به نظام نظارتی شود که و توجه به سایر عوامل دخیل در مسأله سبب میبودن گرا واقع
امر مورد نظارت را مد نظر و مسایل کیفی و ابعاد گوناگون ي قید شده توجه نکردههاکمیت

در امر کنترل باید از افراد آزموده و آگاه نسبت به کار مورد این مهم، تحقق براي . قرار دهد
به عنوان مثال به هنگام نظارت بر عملکرد اپراتورها در رابطه با ترابرد کردن . گرفتنظارت بهره 

. این حوزه استفاده کندشماره الزم است که نهاد نظارتی از کارشناسانی متخصص و مستقل در 
ور به تعهدات خود عمل نموده و فقط یک پارامتر فنی که خارج از زیرا در برخی موارد اپرات

مثالً تأخیر غیرمتعارف صورت (این اپراتور بوده سبب شده که نتیجه مدنظر حاصل نشود کنترل
این امر صرفاً با استفاده از یک این شرایط اپراتور مرتکب تخلفی نشده که تشخیصدر) گیرد

هدف نهایی که ن توجه به جزئیات مرتبط با عوامل فوق،بدو. شودناظر متخصص حاصل می
.اصالح امور است محقق نخواهد شد

هاي نوین به جهت تحوالت سریع آوريگذاري در حوزه فناین که مقرراتعالوه بر ) پ
نهاد . تدوین شودمنعطف این حوزه نیز بایدی درنظارتهاي پذیر باشد، استراتژيباید انعطاف
در زمان مقتضی چه به لحاظ تشکیالتی و و تحوالت بتواند با توجه به بروز تغییرات نظارتی باید 

هاي پشتیبان، تغییر یافته و تعاریف جدید براي مختصات نوین محیط کاري چه از نظر سیستم
).Tabellini, 2003: 98(کند خویش تدوین 

و کیفی هاي کمیشاخصامروزه ناظران عالوه بر ارزیابی. مدار باشدنظارت باید مشتري)ت
ها که در بازار ها باید به میزان رضایت مشتري از اپراتورها و پاسخگو بودن آنمندرج در پروانه

این شاخص موجب ارزیابی اپراتورها با استفاده از. باشد نیز توجه کنندرقابتی به شدت مؤثر می
این امر در . خود گام بردارندشود که اپراتورها در جهت جلب هرچه بیشتر رضایت مشترکین می

زیرا تقاضاي اصلی مشترکان . شوددراز مدت موجب بهبود کیفیت و کمیت خدمات اپراتورها می
مثأل در .تر و کیفیت باالتر استو انتظار مهم آنان، تولیدات و خدمات مطلوب، با قیمت پائین

راتورها نسبت به درخواست گو بودن اپزمینه ترابرد شماره باید نهاد ناظر به چگونگی پاسخ
این که آیا اپراتور فرستنده که در حال از دست دادن مشترك خود متقضیان توجه نماید؛ از جمله

این راستا مانع تراشی گوي متقاضی ترابرد شماره هست یا در باشد پاسخبه اپراتور پذیرا می
این شود کهل نهاد نظارت سبب میاین کنتر. کند؟ نهاد نظارت خود نیز باید قابل کنترل باشدمی

.(Tabellini, 2003: 98)مرجع به یک مرجع شفاف و پاسخگو تبدیل شود
1. Mobile number portability information for industry, Report/, http: //www.acma.gov.au/
Industry/ Telco/ Numbering/Portability, Last Seen: 20/6/2017.
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اپراتورها گذاري تعرفهمقرراتنقش نهاد نظارتی در . 2-3
ترین موضوعی که باید باشد، اولین و مهماز آنجایی که منطق اصلی این فرایند افزایش رقابت می

شماره مورد توجه قرار گیرد، مسأله هزینهات در خصوص خدمات ترابرد درحوزة تنظیم مقرر
همراه به عنوان شماره تلفن هاي ترابرداز این رو رگوالتور باید اطمینان حاصل کند که هزینه. هاست

توان به هزینۀ ها میاز جمله این هزینه. این امکانات عمل نکندیک عامل بازدارنده براي استفاده از
از شبکه اشاره 2و خارج1هاي داخلیدگی به درخواست، ترابرد نمودن شماره و هزینۀ تماسرس

و ضدرقابتی بودن تفاوت تعرفه تماسها در فرایند ترابرد شمارهبا توجه به اهمیت تعرفه تماس. کرد
.شودهاي داخل و خارج شبکه به لزوم دخالت رگوالتور در این موضوع پرداخته می

هاي داخل شبکه و خارج شبکه توسط اپراتورهاي هاي متفاوت براي تماسهاعمال تعرف
هایی که با مشترکان اپراتورهاي غالب و الزام مشترکان به پرداخت هزینۀ بیشتر براي تماس

.شودکنند، یک رفتار ضد رقابتی قلمداد میرقیب برقرار می
:د دارداین روش براي اپراتورها دو دستاوردر واقع، استفاده از 

شوند، زیرا به جهت تعداد باالي مشترکان مشتریان بیشتري جذب اپراتورهاي غالب می) الف
ایشان تحمیل خواهد اي بسیار کمتري بهدانند که هزینۀ تماس خارج شبکهاین اپراتورها، مشتریان می

.شد
تر عیفمشترکان اپراتورهاي غالب رغبت کمتري براي تماس با مشترکان اپراتورهاي ض)ب

این امر باعث کم شدن درآمد اپراتورهاي اخیر و بنابراین تضعیف توان رقابتی خواهند داشت که
:Cave, Crowther, 2005(آنان خواهد شد  66(.

شود که مشترکین یک اپراتور به اي سبب میهاي داخل و خارج شبکهتماستفاوت تعرفه
اي خود ۀ بیشتري نسبت به تماس داخل شبکههنگام تماس با مشترکین اپراتورهاي دیگر هزین

شود؛ زیرا مشترکین یک اپراتور به جهت این تفاوت نوعی رفتار ضد رقابتی محسوب می.بپردازند
اي دهند و تمایلی به تماس خارج شبکهاي را ترجیح میپرداخت هزینه کمتر، تماس داخل شبکه

این . شودبه تضعیف اپراتورهاي رقیب منتهی میاین امر در نهایت. با هزینه بیشتر نخواهند داشت
هایی در راستاي کنترل شرایط بازار و نیز تحمیل ایجاد سیاستقبیل اعمال ضد رقابتی منجر به 

. شوداي در کشورهاي مختلف میهاي داخل و خارج شبکهخساراتی براي تفاوت تعرفه تماس
ها را ین عوامل غیر رقابتی شدن تعرفهگذاري تأثیرگذارترهاي مقرراتاز این رو سازمان

:دانندموارد زیر می
1. On-net
2. Off-net



96تابستان، 55، شماره دهمنوزپژوهش حقوق عمومی، سال امهفصلن18

ايسهم مشخص و معین ترافیک تماس داخل شبکه
هاي اساسی در اندازة اپراتورهاي کوچک و بزرگ وجود تفاوت
اي اي و خارج شبکههاي داخل شبکهتماسهاي اساسی در تعرفهوجود تفاوت)Lyons,

Sean, 2010: 360.(
اي یک عمل ضد رقابتی هاي داخل و خارج شبکهکه تفکیک میان تعرفه تماسجاییاز آن

و گیري در این حوزه وارد عمل شده شود، رگوالتورها به عنوان مرجع تصمیممحسوب می
اي خود کردند و هاي داخل و خارج شبکهاپراتورها را ملزم به عدم تفکیک میان تعرفه تماس

اي از در بندهاي زیر به نمونه. اندضمانت اجرا در نظر گرفتههاي سنگینی را به عنوانجریمه
.تصمیمات اپراتورها در این موضوع اشاره شده است

را ملزم به تعیین سقف 2اپراتور سفریکام1، کمیسیون ارتباطات کنیا2010در سال : کنیا
ود که اپراتور الزام فوق به این سبب ب. اي خود کردو خارج شبکههاي داخلتعرفه براي تماس

در واقع قاعده مزبور به . اي خود را یکسان کندداخل و خارج شبکههايغالب تعرفه تماس
اي در هاي داخل شبکه و خارج شبکهدنبال رفع اعمال ضد رقابتی ناشی از تفاوت تعرفه تماس

).Lyons, Sean, 2010: 360(بازار کشور کنیا بود
این کشور امکان تفکیک تعرفه گذارين مقررات، کمسیو2009در فوریه سال : کلمبیا
بر اساس این . اي را براي اپراتورهاي غالب در نظر گرفتهاي داخل و خارج شبکهتماس

اي، باید برابر یا کمتر از هاي پیشنهادي اپراتور غالب براي تماس خارج شبکهتصمیم، تعرفه
3.اي باشدهاي داخل شبکهمیانگین تعرفه تماس

در راستاي 4ترکیهآوري اطالعات و ارتباطات ، سازمان فن2007در سپتامبر سال :ترکیه ،
اي، هاي داخل و خارج شبکهجلوگیري از اقدامات ضد رقابتی ناشی از تفاوت تعرفه تماس

: اپراتور غالب را ملزم به رعایت موارد زیر کرد
اي هاي خارج شبکهتعیین سقف براي تعرفه تماس) الف

اي خود هاي داخل و خارج شبکهردن اپراتورها به عدم تفکیک میان تعرفه تماسکملزم)ب
).Asimakopoulos, Sánchez, 2010: 190(اي هاي داخل شبکهوضع تعرفه براي تماساز طریق

1. The Communications Commission of Kenya.
2. Safaricom.
3. Report of CRC/Traiffs, http://www.crcom.gov.co/images/stories/crtdocuments.
4. ICTA, Information and Communication Technology Authority
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ـ یکم232و 189اتمصـوب الزامات حقوقی ترابردپذیري در ایـران،  .4 ونیس
1مقرراتمیتنظ

فیوظااز جمله اطالعات،آوريفنوارتباطاتوزارتاتاریاختوفیوظاقانونمطابق 
جادیايبراتیفعالپروانهصدوربهمربوطمقرراتوضوابطبیتصوتنظیم مقررات ونیسیکم

استیسنییتع،رمادریغيهاشبکهقلمرودراطالعاتآوريفنویارتباطخدماتارائهوشبکه
واطالعاتآوريفنوارتباطاتبخشدراتخدمارائهنرخوتعرفهبیتصوويگذارنرخ
برنظارتوکشوریارتباطمقرراتنیتدوی وارتباطخدماتهیکليهانرخوجداولبیتصو

بر همین اساس این کمیسیون وظایف خود را در قالب مصوباتی . باشدها میآنياجراحسن
.دهدآور مورد تصویب قرار میالزام

186مصوبه 10م کردن امکانات ترابرد شماره براي اولین بار در بند الزام اپراتورها به فراه
در موضوع اصول حاکم بر نحوه اصالح و ارتقاي پروانه فعالیت 2کمیسیون تنظیم مقررات

این بند اپراتورهاي متقاضی ارتقاي پروانه بر طبق.اپراتورهاي تلفن همراه مورد اشاره قرار گرفت
نسبت به ارایه خدمات ترابرد شماره 3پس از صدور مجوز ارتقا،ماه18موظف شدند حداکثر 

18در نظر گرفتن مهلت . از سوي کمیسیون اقدام کنندهمراه بر اساس شرایط و ضوابط اعالمی تلفن
شرایط و ضوابط اجراي طرح ترابرد پذیري به . باشداین امر میماهه به علت پیچیده بودن مسایل فنی 

آوري اطالعات قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و  فن55و 34د ماده استناد بند الف و 

:قابل دسترسی در سایت سازمان تنظیم مقررات به آدرس. 1
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=81dc50c7-45d4-4714-9713-abbf5845d729,
Last Seen: 1396/3/30.

:قابل دسترسی در سایت سازمان تنظیم مقررات به آدرس. 2
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=81dc50c7-45d4-4714-9713-abbf5845d729.

آوري اطالعات و استفاده از با توجه به اهمیت و نقش پهن باند در میزان رشد و پیشرفت کشور در عرصه ارتباطات و فن. 3
و با توجه به پایان دوره حفاظت اپراتور سوم همراه پهن باند به عنوان پیشران در ارتقا وضعیت پهن باند در کشور تلفن
، اصول حاکم بر نحوه اصالح و ارتقا پروانه فعالیت اپراتورهاي همراه اول و ایرانسل مورد 31/05/93همراه در تاریخ تلفن

.تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات قرار گرفت
:ي اطالعاتآوروظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن-3ماده «.4

.هاي کلی نظامآوري اطالعات در چارچوب سیاستها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فنتدوین سیاست-الف
تنظیم مدیریت و کنترل فضاي فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهاي استفاده بهینه از -د

»ت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشوراي و نظارفرکانس و مدارهاي ماهواره
این قانون با ) 7(کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروي انسانی سازمان موضوع ماده -5ماده «.5

:گردداختیارات و وظایف ذیل تشکیل می
آوري اطالعات و تصویب جداول ارتباطات و فنهاي مختلف گذاري بر کلیه خدمات در بخشتعیین سیاست نرخ-ج... 
.هاي کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشورها و نرختعرفه
»....تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجراي آن-د
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نامه اساس61ماده 4درباره وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و بند 
اصول حاکم بر "در موضوع 189سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تحت عنوان مصوبه 

سپس . به تصویب رسید18/3/93در تاریخ "همراهترابردپذیري شماره تلفن ارایۀ خدمات 
با همین عنوان و شماره 29/1/95ه در تاریخ همراتلفنهايشمارهريیپذترابردییاجرادستورالعمل

.مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت232

"همراهاصول حاکم بر ارایۀ خدمات ترابردپذیري شماره تلفن"189مصوبه . 4- 1

همراه را تشریح کرده این مصوبه در شانزده بند، شرایط و ضوابط ترابردپذیري شماره تلفن 
بر طبق ماده یک این مصوبه در موضوع تعاریف، منظور از اپراتور پایه، اپراتوري است . است

همراه براي بار اول ثبت نام کرده و اسناد و مدارك افت خدمات تلفنکه مشترك براي دری
مورد نیاز براي احراز هویت و ثبت نام را به اپراتور مذکور تحویل داده است و سند اشتراك 

اپراتور پذیرا نیز اپراتوري است که مشترك یک اپراتور، قصد استفاده از . دریافت کرده است
. مارة خود داردخدمات آن را بدون تغییر ش

مزایاي مصوبه. 1-4- 1
پذیر است و مشترك باید هاي فعال امکانکارتبر طبق مصوبه، ترابرد شماره فقط براي سیم

تواند به ازاي هر همچنین اپراتور پذیرا می. درخواست خود را به اپراتور پذیرا ارایه کند
تصویب . ز مشترك دریافت کنددرخواست ترابرد مبالغی را که به تصویب کمیسیون رسیده ا

کمیسیون نیز براساس مبالغی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حداقل سه ماه 
گفتنی است در صورتی که مشترك شماره . دهدقبل از شروع خدمات ترابرد شماره، پیشنهاد می

این کار را از طریق اپراتور ترابرد شده بخواهد اشتراك خود را به دیگري انتقال دهد، صرفاً باید
الزم به ذکر است که . پایه انجام دهد و این کار منوط به تسویه حساب با اپراتور پذیرا خواهد بود

منظور از ترابرد نظیر به نظیر این است . پذیر استترابرد شماره فقط به صورت نظیر به نظیر امکان
اعتباري به سیم کارت اعتباري قابل که سیم کارت دایمی به سیم کارت دایمی و سیم کارت

.ترابرد است
کننده، اوالً در فاصله زمانی تأیید از طرفی براي رعایت اصول حاکم بر حقوق مصرف

:باشدیل میـ وظایف و اختیارات سازمان به شرح ذ6ماده«.1
آوري هاي مختلف ارتباطات و فنهاي کلیه خدمات در بخشهاي تعرفه و نرخها، جدولنامهآیینتدوین و تنظیم مقررات،...

ها براي ها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارایه خدمات و رشد کیفی آناطالعات، تعیین کف یا سقف آن
.»...ارچوب قوانین و مقرراتتصویب توسط کمیسیون در چ



21...همراه و نظارت دولتهاي حقوقی ترابردپذیري شماره تلفن چالش

درخواست ترابرد شماره مشترك از طرف اپراتور فرستنده تا فعال شدن سیم کارت مشترك در 
الملل و د را به غیر از رومینگ بینشبکه اپراتور پذیرا، اپراتور فرستنده حق ندارد خدمات خو

ثانیاً اپراتور پذیرا موظف است همان تعرفه و . برقراري تماس با خارج از کشور متوقف کند
. ترابرد شده نیز ارائه دهددهد به مشترکانخود ارائه میکیفیتی را که به مشترکان

معایب مصوبه. 1-4- 2
ون موارد ذکر شده است اما داراي ابهاماتی در این مصوبه اگرچه داراي نکات مثبتی همچ

:باشد که در ذیل مورد اشاره قرار خواهدگرفتموارد میبرخی
براي رسیدگی به 189در مصوبه : در نظر نگرفتن مهلت پاسخ به درخواست ترابرد) الف

در تمامی کشورهایی که. شماره هیچ مهلتی به طور مشخص عنوان نشده استدرخواست ترابرد
شماره از ضیان ترابرداامکان ترابرد شماره وجود دارد، مهلتی را براي رسیدگی به درخواست متق

,Cho, D., Ferreira, P., & Telang, R(چند ساعت تا دو روز در نظر گرفته شده است  2012: 160 (
، الزم است به جهت حفظ حقوق مشترکان: در نظر نگرفتن لزوم جبران خسارت) الف

، خسارت رها متعهد شوند که در صورت تأخیر یا اشتباه نسبت به درخواست ترابرداپراتو
.مشترك را جبران کنند

درخواستبهمثبتپاسخاین نکته اشاره شود که اگراین است در مصوبه به ترمناسب)ب
جبرانؤولمستضامنیپذیرا به صورتوپایهاپراتورباشد،پذیرااپراتورازاستعالمازپسترابرد

اپراتورباشد،پذیرااپراتورازاستعالمبدونترابرددرخواستبهمثبتپاسخباشند و اگرخسارت
.      در نظر گرفته شودخسارتجبرانمسؤولپایه

به منظور جلوگیري از بروز تقلب ضروري است : در نظر نگرفتن تأیید هویت متقاضی ترابرد) پ
این تأییدیه، ، توسط اپراتور فرستنده تأیید و بهتر است برايترابردکه اطالعات مشترك متقاضی 

.در مصوبه ذکر شودالزامی 
بـه یدگیرسـ يبـرا صـالح مرجـع بـا رابطـه در: اخـتالف فصـل وحلمرجعنگرفتننظردر)ت

نظـر مـورد مصـوبه ایاختالفحلمرجعحیصرطوربهاستالزمزینشمارهترابردازیناشاختالفات
وعمـل پروانـه طبـق رگوالتوربااپراتوراختالفخصوصدرکهصورتنیابهشوددیقنهیزمنیادر
ابتـدا مشـترك بـا اپراتورهـا ازکیـ هرایـ وگریکدیبارایپذاپراتوروهیپااپراتوراختالفصورتدر

وفصـل حـل جهـت سـازمان بهاختالفحلعدمصورتدروواگذاراپراتورهاخودبهاختالفحل
.شوددادهارجاع
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هاي قابل در نظر نگرفتن سقف تعداد شماره: هاي قابل ترابرددر نظر نگرفتن سقف شماره)ث
زیرا ممکن است . کندایجاد میبراي هر اپراتور گاهی به جهت مسایل فنی، مشکالتی راترابرد

جلوگیري از اختالالت فنی و بسیار زیادي مواجه شوند لذا براي برخی اپراتورها با درخواست ترابرد
هاي ترابردشده را در مدت زمان مشخص تأخیرات غیرمتعارف، سازمان باید سقف تعداد شماره

,Iqba, Tahani(براي اپراتور پذیرا تعیین کرده و اپراتورها را ملزم به رعایت آن کند  2011: 98.(
این نکته ر مصوبه تنها به ذکر د: براي قبول یا رد درخواست ترابرددر نظر نگرفتن الزامی )ج

اکتفا شده است که اپراتورِ پذیرا موظف است درخواست ترابرد را تا حصول نتیجه نهایی و تکمیل 
تواند درخواست این که آیا میاما در خصوص . عملیات ترابرد شماره مورد نظر پیگیري و اجرا کند

این که در صورت وجود برخی موانع باشد و یا ترابرد را رد کند و در صورت رد ملزم به بیان دالیل 
. چون سمت نداشتن متقاضی اپراتور ملزم به رد درخواست باشد هیچ حرفی به میان نیامده استهم

.شوداین موضوع نیز در مصوبه در نظر گرفته میلذا براي کارآیی بیشتر مصوبه مناسب بود 
صوبه در خصوص اتمام اشتراك صحبتی در م: در نظر نگرفتن اتمام مدت اشتراك ترابرد)ح

در صورت اتمام اشتراك یا مشترك درخواست جدیدي مبنی بر ادامه استفاده . به میان نیامده است
دهد که باید به آن رسیدگی شود و یا درخواست مجددي ارائه از خدمات اپراتور پذیرا ارائه می

بهتر بود در صورت عدم درخواست . شوداین صورت باید به اپراتور پایه فرستاده دهد که درنمی
مشترك براي ادامه ترابرد، مهلت زمانی براي اپراتور پذیرا براي بازگرداندن مشترك به اپراتور پایه 

.شوددر نظر گرفته می
ایجاد شرایط یکسان در بهتر است در مصوبه براي: هاي حقوق رقابتدر نظر نگرفتن جنبه)خ

شود که اپراتورها براي جذب مشترکاناین نکته اشاره هاي مختلف، بهها بین اپراتورترابرد شماره
1.ترابرد شده استفاده کنندهاي تشویقی خاصی را تنها براي مشترکانبیشتر اجازه ندارند بسته

این موضوع بهتر است براي روشن شدن: هاي ترابردهاي حقوقی هزینهدر نظر نگرفتن جنبه)د
. ذکر مثال صورت بگیردابتدا طرح موضوعی با
دهد، شخص ایرانسل تغییر میاپراتور خود را به عنوان مثال از همراه اول بهAزمانی که شخص 
شماره مطلع این که از ترابردکه داراي سیم کارت همراه اول است به علت Aتماس گیرنده به فرد 

. تماس خارج از شبکه را بپردازدنیست ممکن است متحمل هزینه بیشتري شود و مجبور شود هزینه 
: باشدهاي مربوط به اپراتورها به شکل زیر میجدول هزینه

1. Africa: The Impact of Mobile Phones, http://www.bhutannotes.com/clif/
bt_rural_access_pilot.html, Last Seen: 20/6/2017.
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1همراههاي اپراتورهاي تلفنجدول هزینه- 1- 1جدول

نوع 
کارت سیم

فرد
اپراتور فرد

میزان افزایش یا 
کاهش هزینه تماس 

)ریال در هر دقیقه(

درصد افزایش 
هزینه تماس

درصد 
کاهش 

هزینه تماس

دائمی
%8,8%559,6راه اولهم

000ایرانسل
%11%7012رایتل

اعتباري
%28%26739همراه اول
%28%26038ایرانسل
%22%20028رایتل

:این موضوع دو راه حل رایج  در دنیا وجود داردبراي حل 
شده است ترابرداین شمارهآیا این که در نظرگرفتن یک شماره به منظور اطالع یافتن از

یا خیر، که نقطه ضعف این راهکار تحمیل یک تکلیف اضافه به مشترکان بوده و مخالف قواعد 
.کننده استحقوق مصرف

رسانی به شخص تماس گیرنده از طریق یک پیغام صوتی قبل برقراري تماس که اطالع
.فشا کردن ترابرد استتري نسبت به راهکار قبلی است اما نقطه ضعف آن ااگرچه راهکار عملی

گذاري خود، اپراتورها تر آن است که رگوالتور با توجه به اختیار قانونبه همین علت مناسب
.هاي داخل شبکه و خارج از شبکه خود را یکسان سازندرا ملزم نماید که تعرفه تماس

"همراهتلفنهايشمارهريیپذترابردییاجرادستورالعمل"232مصوبه . 2-4

و با توجه به نقاط ضعف عدیده آن که به 189سال پس از گذشت تصویب مصوبه دو 
رو کرده بود، کمیسیون تنظیم مقررات نحوي اجراي عملی طرح ترابردپذیري را با مشکل روبه

همراه اقدام به رفع در مصوبه جدیدي با عنوان دستورالعمل اجرایی ترابردپذیري شماره تلفن 
براي اجراي عملی این طرح توسط اپراتورهاي تلفن همراه هموار ایرادات کرده و راه را

ماده بوده و به بیان 6به تصویب رسیده است داراي 95این مصوبه که در فروردین سال . ساخت
. ها و مبالغ پرداخته استها، هزینهالزامات، حقوق مشترکین و تعرفه

.باشدمی1394هاي دي ماه مبناي محاسبه درصدهاي فوق، تعرفه.1
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مزایاي مصوبه. 2-4- 1
اجرایی شدن طرح ترابردپذیري به تصویب رسیده است، از آنجایی که این مصوبه باهدف

داراي نقاط قوت بیشتري است و در بسیاري موارد نقاط ضعف آن 189در مقایسه با مصوبه 
:شوندمصوبه را برطرف کرده است که در زیر به بیان می

به امکان ثبت اطالعات مربوط به درخواست ترابرد شماره با اتصال درگاه اپراتورها ) الف
با عنوان الزامات، ضروري است 3ماده 5بر اساس بند . مرکز مدیریت ترابرد الزامی شده است

از طریق اتصال به مرکز مدیریت ترابرد و ثبت اطالعات، هر ترابرد به صورت برخط به پایگاه 
مزیت این الزام آن است که باعث هماهنگی اپراتورها در . داده تمامی اپراتورها ارسال شود

.کندرسانی به مشترکان را تسهیل میابرد شده و خدمتتر
از دیگر نکات بسیار مهم این مصوبه، در نظر گرفتن قواعد حقوق رقابت است که در )ب

هیارابهنسبتدینبارایپذاپراتور«، 3ماده 17طبق تبصره بند . مصوبه قبلی نادیده گرفته شده بود
دیباوکنداقدامگریداپراتورهاينیمشترکجذببرايشدهترابردمشتركبرايخاصشنهادیپ

یتمامبرايکسانیصورتبهرایپذاپراتورشبکهدرشدههیاراخدماتهیکلازاستفادهامکان
.»باشدفراهم) اپراتورمذکوریاصلمشتركایوشدهترابردنیمشترکازاعم(رایپذاپراتورنیمشترک
حقوق مشترکان، اهمیت حقوق مصرف را در نظر اي تحت عنواندر نظر گرفتن ماده) پ

مطابق این ماده اوالً احراز . شودکنندگان نشان داده و گامی رو به جلو محسوب میتصویب
هویت مشترك از سوي اپراتور پذیرا الزامی شناخته شده است و ثانیاً این امکان براي مشترك 

ره پشیمان شده باشد، درخواست خود در نظر گرفته شده است که در صورتی که از ترابرد شما
.را به اپراتور پذیرا اعالم کرده و در هر مرحله از ترابرد به اپراتور پایه برگردانده شود

معایب مصوبه. 2-4- 2
این . باشد اما خالی از عیب نیز نیستاگرچه این مصوبه داراي نقاط قوت برشمرده می

:معایب به طور خالصه عبارتند از
بیان شد، عدم مهلت پاسخ به درخواست 189ن ایرادي که در خصوص مصوبه اولی) الف

در . شودبود که این مدت در کشورهاي دیگر از چند ساعت تا چند روز را شامل میترابرد
در موضوع 3ماده 7مطابق بند . تعیین این مدت به خود اپراتورها واگذار شده است232مصوبه 

ند اطالعات مربوط به مدت زمان الزم براي ترابرد را از طریق الزامات، اپراتورها موظف شد
اگرچه . رسانی در اختیار مشترکین قرار دهندهاي اطالعرسانی خود و سایر روشپایگاه اطالع
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آید، اما گامی رو به جلو به حساب می189این نظرگرفتن چنین امري در مقایسه با مصوبه 
بود که یک بازه زمانی مشخص توسط مصوبه در نظر گرفته تر این همانطور که گفته شد مناسب

.شده و اپراتور مخیر بود در آن بازه زمانی به درخواست ترابرد مشترك پاسخگو باشد
، مباحث مربوط به اختالف تعرفه هزینه داخل و خارج 189از جمله ایرادات مهم مصوبه )ب

اگرچه این . با مشترك ترابرد شده بودگیرندگانشبکه اپراتورها و تحمیل هزینه اضافی به تماس
مطابق . چنان باقی استامر به نحوي در این مصوبه برطرف شده است، اما ایراد تحمیل هزینه هم

ومجزابوقاعالن،ارساللیقبازواحدیروشاتخاذبهنسبتدیبااپراتورها«، 3ماده 7تبصره بند 
بههاآنشمارهکهینیمشترکباتماسخصوصدرنیمشترکبهیرساناطالعبرايمشابهموارد

این راهکار همانطور که در باال گفته شد اگرچه یکی از . »کننداقدامشده،ترابردگریداپراتور
سازد داراي ضعف باشد اما از آنجا که ترابرد را افشا میگیرندگان میراهکارهاي اطالع به تماس

.باشدداخل و خارج شبکه اپراتورها میسازي تماسبوده و بهترین راه همان یکسان
گفته شد ضروري است عدم قبول یک درخواست 189همانطور که در خصوص مصوبه ) پ

این . هاي اعتراض به آن نیز وجود داشته باشدترابرد با ذکر دلیل به درخواست کننده اعالم شود و راه
.اي به آن نشده استاشارهموضوع کماکان از موارد فراموش شده مصوبه جدید بوده و هیچ 

گیرينتیجه.5
ها و خدمات نوین ارتباطی در آوريهاي حقوقی پیش رو براي ورود فندر این نوشتار چالش

ها نحوه نظارت دولت بر این ترین این چالشاز جمله مهم. کشور مورد بررسی قرار گرفت
طلبد و شاید به خود را میمختص آوري نوینی نظارتچراکه هر فن. ها و خدمات استآوريفن

از این رو اوالً ضرورت ورود . نظارت به معناي سنتی خود نتواند در مورد آنها نیز راهگشا باشد
همراه در کشور مورد واکاوي قرار گرفت و پذیري شماره تلفنخدمت نوینی همچون ترابرد

له اصلی ترابرد شماره از آنجا که شاک. سپس اصول تنظیم مقررات و نحوه نظارت بر آن بیان شد
باشد، ایرادات و ابهامات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات می232و 189همراه مصوبات تلفن

این ایرادات و ابهامات عبارتند از عدم درنظر گرفتن مهلت پاسخ به . مصوبات مذکور مطرح شد
حليهاروشنگرفتننظردر، خسارتجبرانيهاروشنگرفتننظردردرخواست ترابرد، 

اینک با توجه به ابهامات مطرح . ترابردقابليهاشمارهسقفنییتعنگرفتننظردرو اختالف
شود براي رسیدگی به شکایات مشترکین و حل و فصل اختالف بین شده در مصوبات پیشنهاد می

اد مستقل و اپراتورها، بر طبق آنچه در پروانه اپراتورها به سازمان ارجاع داده شده است، یک نه
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تا با ) همانند نهاد بازرسی در کشور استرالیا(متخصص در زمینه مخابراتی در سازمان تأسیس شود 
.دهدهمراه خدمات مناسب ارائه رسیدگی سریع، منصفانه و رایگان بتواند به مشترکین تلفن

- اد میهمچنین براي بهبود ارایه خدمات ترابردپذیري به مشترکین، راهکارهاي ذیل پیشنه

:شود
2تاساعتچندازترابرددرخواستبهپاسخزمانمدت: درخواستبهپاسخمهلت) الف

؛روز
2تاساعتچندازترابردندیفرآانجامزمانمدت: ترابردندیفرامهلتنگرفتننظردر)ب

؛روز
ازپسترابرددرخواستبهمثبتپاسخاگر: خسارتجبرانيهاروشنگرفتننظردر) پ

اگر. )رایپذوهیپااپراتور(خسارتجبرانیتضامنتیلومسؤ،باشدرایپذاپراتورازعالماست
جبرانمسؤولهیپااپراتور،باشدرایپذاپراتورازاستعالمبدونترابرددرخواستبهمثبتپاسخ

.استخسارت
بااتوراپر؛ پروانهتابع،رگوالتوربااپراتور:اختالفحليهاروشنگرفتننظردر) ت
و در صورت عدم اپراتورهاخودتوسطاختالفحل، در درجه اولمشتركبااپراتورایاپراتور

.فصلوحلجهتسازمانبهارجاعحصول نتیجه
ویفناختالالتازيریجلوگيبرا: ترابردقابليهاشمارهسقفنییتعنگرفتننظردر) ث

نییتعمشخصزمانمدتدرراشدهترابردياهشمارهسقفدیباسازمانرمتعارف،یغراتیتأخ
.کند
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