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 چكیده
کنندگان نحصاری، انحصارگر به واسطه قدرت بازاری که دارد، چنانچه مصرفدر شرایط ا

های محصوالت خود را افزایش داده و تواند قیمتتمایل به پرداخت باالیی داشته باشند، می

 لذا دخالت یک تریان عرضه نماید.های باال به مشتمحصوالت با کیفیت پایین را به قیم

با عنایت به وجود ساختار بازار  کنندگان ضروری است.برای حفظ منافع مصرف گرتنظیم

انحصاری در صنعت مخابرات ایران )حتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی(، مطالعه حاضر 

نماید. در واقع، سعی می مدل سقف قیمتی را برای تنظیم شرکت مخابرات ایران پیشنهاد

بندی برای خدمات شرکت مزبور ارائه و سقف قیمتی بر سبدهای شده است یک تقسیم

ای هقیمتهای خدماتش به خدماتی آن تعیین گردد تا از قدرت انحصاری آن کاسته و قیمت

تحقیق حاضر به دنبال محاسبات است، سوق داده شود.  قیمتیمنصفانه که هدف تنظیم 

 تواند ازهای مربوطه میبا جایگذاری داده گرتنظیموده و هدف پیشنهاد مدل است. عددی نب

 مدل بهره گیرد. با این حال، برای درک بهتر نحوه کاربرد مدل مثالی ارائه شده است.

ثر، روش نرخ بازدهی، روش سقف قیمتی، انحصار طبیعی، رقابت مؤ تنظیم: های کلیدیواژه

 ان.قیمتی، شرکت مخابرات ایر

 .JEL :L43 ،L51 ،L96بندی طبقه

                                                 
 .است نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول در دانشگاه تبریزاز پایان مستخرج حاضر مقاله 1
  نویسنده مسئول مکاتبات 
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 مقدمه -1

ای به این نوع بازارها اقتصاددانان اغلب به خاطر منافع عمومی بازارهای رقابتی، توجه ویژه

دارند. در یک چنین بازارهایی، تالش تولیدکنندگان برای کسب سود، موجب ارائه کیفیت 

هم وجود دارند؛ به عنوان مثال چنانچه  شود )البته استثنائاتیهای پایین میباال در هزینه

مشتریان فاقد اطالعات مناسب بوده یا فعالیت بنگاه اثرات جانبی منفی داشته باشد، رقابت 

های آنها تواند حتی مضر نیز باشد. اما بحث ما بر روی بازارهایی است که فعالیتمی

م از بازارها خیلی ه کنند(. مسئله این است که ساختار بسیاریمشکالت جدی ایجاد نمی

دهد. هدف رقابتی نیستند که این خود اهمیت دخالت در این نوع بازارها را افزایش می

برای این  نیز فراهم کردن توجیهات علمی 9و سیاست رقابتی 1تنظیم مقررات هاینظریه

ای از جمله صنایعی هستند که از دیرباز صنایع شبکه(. 9314، 9)تیرول هاستدخالت

-کهترین انواع صنایع شباقتصادی روی آنها صورت گرفته است. یکی از مهم مقرراتتنظیم 

ای که در اغلب کشورها دارای ساختار انحصار طبیعی دولتی بوده است، صنعت مخابرات 

ساختار بازار انحصاری )همچون کاهش رفاه  هایعدم مزیتدر نظر گرفتن باشد. با می

ص صنعت مخابرات در طول زمان صورت پذیرفته اجتماعی(، اصالحات مختلفی در خصو

تنظیم ورود رقبای جدید( و امکان سازی، آزادسازی )است. اصالحاتی همچون خصوصی

 بازار رقابت کامل ی مشابه وضعیتنتایج نهایی حصولکه همگی به دنبال هدف  مقررات

-ی کنترل شرکتترین ابزارهابه عنوان یکی از مهم تنظیم مقررات ،در این میان اند.بوده

های مخابراتی انحصاری )اعم از دولتی یا خصوصی( بوده است. با عنایت به وجود ساختار 

یم تنظ)حتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی(،  ایران مخابرات صنعتبازار انحصاری در 

شود این است رسد. حال سؤالی که مطرح میشرکت مخابرات ایران ضروری به نظر می

واند ترای تنظیم قیمتی خدمات شرکت مخابرات ایران به چه شکلی میکه مدل مناسب ب

 یمتیق تنظیممناسب برای  مدلیمطالعه حاضر به دنبال پیشنهاد بر همین اساس، باشد؟ 

بخش بعدی، شامل مروری بر ادبیات موضوع است. بخش سوم به  باشد.میشرکت مذکور 

 گیری و ارائه پیشنهادها است.نتیجه ارائه مدل و نهایتًا بخش چهارم نیز شامل

                                                 
1 Regulation 
2 Competition policy  
3 Tirole 

برنده  9314تنظیم مقررات در سال های خود در زمینه جان تیرول اقتصاددان فرانسوی است که به واسطه فعالیت

 .جایزه نوبل اقتصاد گردید
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 مروری بر ادبیات موضوع -2

 مبانی نظری -2-1

-در سه زمینه اصلی صورت گرفته مطالعات صورت پذیرفته بر روی موضوع تنظیم مقررات

واند تترین آنها به مقوله شکست بازار و اقدامات اصالحی که دولت میاند. اولین و قدیمی

شود. در مطالعات نوع دوم ضمن بررسی تأثیرات ربوط میدار شود، مبرای بهبود آن عهده

شود. در نهایت های تنظیمی، میزان کارایی مداخالت دولت مورد سؤال واقع میسیاست

ه های تنظیمی پرداخته شددر زمینه سوم به مطالعه و بررسی دالیل سیاسی این سیاست

مختلف صورت پذیرفته بع در منا (. تعاریف متعددی از تنظیم مقررات1313، 1نالاست )

 توان به موارد زیر اشاره کرد:است که از آن جمله می

( تنظیم مقررات را مستلزم مداخالت دولت در بازارها در پاسخ به ترکیبی 1313) 9بارون

 داند.ناشی از مسائل سیاسی می 4و منافع شخصی 9از اهداف هنجاری

دانند. جهت تغییر خروجی بازار می( تنظیم مقررات را دخالت دولت 9333) 9چرچ و ویر

و  گذاریهای قیمتاین دو همچنین اعتقاد دارند که تنظیم مقررات یعنی اینکه فعالیت

 گر تعیین یا محدودکننده، توسط دولت یا توسط یک نهاد تنظیمگذاری عرضهسرمایه

ر شد. دمستقیم باتواند به صورت مستقیم یا غیردخالت دولت می . از دیدگاه آنهاشود

، های بازار مانند قیمتجیتواند به صورت مستقیم خرومداخله دولت می ،لت اولحا

 های بازاردهندگان خدمات را از طریق تغییر در نهادکیفیت، تنوع محصول یا تعداد ارائه

مستقیم تواند به صورت غیرمی تنظیم مقرراتتحت تاثیر قرار دهد. در حالت دوم، 

ها فعاالن بازار )بنگاه  هایی رویار را از طریق تغییر یا تحمیل محدودیتهای بازخروجی

گان( تحت تاثیر قرار دهد. این کار انگیزه و رفتار آنها و نیز خروجی بازار را کنندیا مصرف

 دهد.تغییر می

گر در بازار توان گفت که تنظیم مقررات نوعی دخالت دولت یا یک نهاد تنظیمبنابراین، می

ت. دخالتی که اغلب جهت مبارزه با انحصار در بازار و افزایش رفاه اجتماعی صورت اس

 پذیرد.می

                                                 
1 Noll  
2 Baron 
3 Normative objectives  
4 Private interests  
5 Church & Ware 
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( دو دلیل 9333و نیز چرچ و ویر ) (1331و  9333) 9(، الفونت و تیرول1371) 1استیگلر

 ئل هستند:عمده برای توجیه ضرورت تنظیم مقررات به صورت زیر قا

-پاسخی به شکست بازار می تنظیم مقررات :3تنظیم مقررات عمومی منافعتوجیه  -

های بازار هستند که موجب ایجاد انگیزه در دولت جهت چرا که این شکست ،باشد

-جر به بهبود رفاه اجتماعی میشوند و دخالت دولت در بازار منمداخله در بازار می

 شود.

 (:6نفعذی یا نظریه گروه 5)رویكرد اقتصاد سیاسی 4تنظیم مقرراتتوجیه اقتصادی  -
به وسیله توزیع مجدد درآمد هستند که  تنظیم مقرراتهایی از جامعه متقاضی گروه

را  هاییبرند. همچنین فرآیندهای سیاسی، انگیزهنفع میآن عمال و ثروت ناشی از اِ

 صورت پذیرد. تنظیم مقرراتکنند تا ها و سیاستمداران فراهم میبرای دولت

خیرخواه جامعه بوده و هدفشان  گرهاتنظیمشود که فرض می، عمومی منافع توجیهدر 

اطالعات کافی )اطالعات  آنهاشود که افزایش رفاه اجتماعی است. همچنین فرض می

اما در توجیه اقتصادی ثر منافع عمومی دارند. رت اجرایی الزم را برای ارتقاء مؤکامل( و قد

 گرهاتنظیمیز معروف است، ن 7تنظیم مقرراتکه به توجیه منافع خصوصی  تنظیم مقررات

 ،ها، میزان تقاضا، کیفیت و سایر ابعاد رفتار بنگاه ندارنداطالعات کافی در رابطه با هزینه

اء های اجتماعی ارتقها یا فعالیتتوانند منافع عمومی را به هنگام کنترل بنگاهو تنها می

توان لزوماً ، نمیاتتنظیم مقرر. در توجیه اقتصادی دهند )البته آن هم به طور ناقص(

ت به انتقال ثرو شود، کمااینکهمنجر به افزایش رفاه اجتماعی می تنظیم مقرراتگفت که 

 (. 9313، 1دهد )هرتوگهای ذینفع اغلب حتی رفاه اجتماعی را کاهش میگروه

 تنظیم مقررات اهداف -2-1-1

ن به اجتناب از شکست تواترین آنها میاز جمله مهم دارای اهدافی است که تنظیم مقررات

بلکمن ) بازار، دستیابی به رقابت مؤثر و بسط دسترسی به تکنولوژی و خدمات اشاره کرد

                                                 
1 Stigler  
2 Laffont & Tirole  
3 Public interest explanation of regulation 
4 Economic explanation of regulation 
5 Political economy approach  
6 Interest group theory 
7 Private interest explanation of regulation  
8 Hertog  
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 کنندگانشده منجر به حفظ حقوق مصرفتأمین سه هدف عنوان .(9311، 1و اِسریواستاوا

 شده و در نهایت منجر به تأمین هدف نهایی تنظیم مقررات که همانا افزایش رفاه اجتماعی

به عبارت دیگر، زمانی که یک شود. می کنندگان و تولیدکنندگان( است،)مجموعه مصرف

های مختلف جهت بازار به دور از وضعیت انحصاری بوده و دارای فضایی باشد که بنگاه

ی کنندگان نیز دسترسارائه خدمات و جذب مشتری بیشتر با هم در رقابت باشند و مصرف

مین أکنندگان ته خودی خود منافع مصرفات داشته باشند، بمناسبی به تکنولوژی و خدم

( 1)این اهداف در نمودار  شده و بازار در جهت افزایش رفاه اجتماعی پیش خواهد رفت.

 اند:نشان داده شده

 تنظیم مقرراتاهداف  :(1نمودار )
 های تحقیقمنبع: یافته

 انواع تنظیم مقررات -2-1-2

 9تصادیاق تنظیم اصلی توان به دو دستهرا می تنظیم مقرراتی کلی، بنددر یک تقسیم

موضوع مورد مطالعه تحقیق حاضر، تنظیم اقتصادی بندی کرد. طبقه 9اجتماعی و تنظیم

اجتماعی در حفاظت از افراد جامعه در مقابل  تنظیمتمرکز است. اما بد نیست بدانیم که 

                                                 
1 Blackman & Srivastava  
2 Economic regulation  
3 Social regulation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستیابی به رقابت مؤثر

 

 بسط دسترسی به تکنولوژی و خدمات
 

 اجتناب از شکست بازار
 

 چرا تنظیم مقررات؟

 افزایش رفاه اجتماعی
 

 کنندگانحفظ منافع مصرف
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 مانند بهداشت و درمان، ایمنی و مسائل مسائلی باشد.های موجود میات و ریسکخطر

 اجتماعی تحت تنظیم. اجتماعی هستند تنظیمدر محیطی از جمله مسائل مطرح زیست

 شود. نیز شناخته می 1محیطیبهداشتی، ایمنی و زیست عنوان تنظیم

کرد اصلی آن عبارت است از توضیح کاراقتصادی باید گفت که  نظریه تنظیمدر مورد 

شود، فشار حاصل از آن بر اقتصادی نصیب چه قشری می تنظیمحاصل از  که منافعاین

خواهد شد و اینکه کاربرد آن دوش چه کسانی خواهد بود، چه شکلی از آن به کار گرفته 

، برق، مخابراتصنایع  .(1371)استیگلر،  ثیراتی بر تخصیص منابع خواهد داشتچه تأ

هایی از بازارهایی هستند که ز همگی نمونههواپیمایی، ریلی، آب و خطوط لوله نفت و گا

اقتصادی بوده یا هستند. در صنایع  تنظیمها در معرض درجات متفاوتی از در آنها بنگاه

ها بوده است، به ت اقتصادی بنگاهدخالت دولت در جهت محدود کردن تصمیما ،مذکور

در  هایشانگیریتصمیمهایی را در حوزه بسیاری از این صنایع محدودیت که اخیراًایگونه

گذاری، تبلیغات، کیفیت محصول و ورود انتخاب محصول، سرمایه گذاری،خصوص قیمت

ترین انواع از مهم 9قیمتی تنظیم (.9333)چرچ و ویر،  اندو خروج به بازار تجربه کرده

ای همچون صنعت مخابرات به صورت وسیعی اقتصادی است که در صنایع شبکه تنظیم

های مختلفی صورت پذیرفته است. قیمتی در قالب روش ته شده است. تنظیمگرف به کار

رخ ن تنظیم عبارتند از: در صنعت مخابرات قیمتی تنظیمهای ترین روشمورد از مهمسه 

در ذیل به . 9المللیهای بینالگوبرداری از قیمتو   4)تشویقی( تنظیم انگیزشی، 9بازدهی

 :پرداخته شده است هاتوضیح مختصر هر یک از این روش

 تنظیم نرخ بازدهی -2-1-2-1

. نامندنیز می 1(COS( را تنظیم مبتنی بر هزینه خدمات )RORتنظیم نرخ بازدهی )

در شرایط انحصاری، محافظی در مقابل این است که  بر تنظیم مقرراتتمرکز این نوع 

ه آمریکا و کانادا این روش در کشورهایی مانند ایاالت متحدباشد.  7مفرطمنافع انحصاری 

گاه تحت تنظیم به اجرا شده بود. در واقع هدف روش مزبور محدود کردن منفعت بن

                                                 
1 Health, Safety and Environmental (HSE) regulation  
2 Price regulation  
3 Rate of return )ROR( regulation 
4 Incentive regulation  
5 International benchmarking of prices 
6 Cost of service regulation 
7 Excessive monopoly profits  
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ها به نحوی در روش نرخ بازدهی، قیمت .(1339، 1بود )خاویِرعادالنه یا  معقولسطحی 

اش( از یک بازدهی های عملیاتیشوند تا اینکه بنگاه )بعد از جبران هزینهتنظیم می

های که با کاهش هزینهگذاری خود اطمینان حاصل نماید. از آنجاییرمایهمشخصی در س

یابد، لذا در این روش، بنگاه ممکن است انگیزه کمی های آن نیز کاهش میبنگاه، نرخ

ها یا افزایش نوآوری در ارائه محصوالتش داشته باشد )ماتیوس برای حداقل کردن هزینه

-نرخ بازدهی، مطالعه تنظیمعه صورت گرفته در زمینه ترین مطالمعروف(. 1313، 9و راجرز

( صورت گرفته است. آنها در این مطالعه نشان 1319) 9ای است که توسط آورچ و جانسون

که نرخ بازدهی مجاز بر روی سرمایه از هزینه واقعی سرمایه تجاوز نماید، اند زمانیداده

از سرمایه به نیروی کار عمل باشد، با نسبتی سود میی که هدفش حداکثرسازی بنگاه

د هر تولیبرای حداقل کردن هزینه  بسیار باالتر از آن است که خواهد کرد که این نسبت

شود نام برده می 4جانسون - اثر آورچ از این مسئله تحت عنوان. سطح محصول الزم است

اند که ده( نشان دا1319(. به عبارت دیگر، آورچ و جانسون )1313، 9و پانزار تیگام)برای

هایی را برای به کارگیری بیش از حد تحت این روش، بنگاه تحت تنظیم احتمااًل انگیزه

 (.1313سرمایه خواهد داشت )ماتیوس و راجرز، 

 تنظیم انگیزشی -2-1-2-2

گردید، اما های متعددی استفاده میعلیرغم اینکه از روش تنظیم نرخ بازدهی طی سال

هایی در مورد آن شده یم مقررات، باعث ایجاد نارضایتینقاط ضعف این روش سنتی تنظ

هایی با قدرت انگیزشی باالتر گردید. این و در نتیجه باعث جایگزینی این روش با روش

ی تنظیم انگیزش هایروش شوند.های تنظیم انگیزشی نامیده میهای جایگزین، روشروش

برای بنگاه تحت تنظیم به وجود  های قدرتمندی رابا جدا کردن قیمت و هزینه، انگیزه

شود تا درآمدهای حاصل از تقلیل هزینه را آورند، به طوری که به بنگاه اجازه داده میمی

توان گفت که (. به طور خالصه می9333به عنوان سود برای خود بردارد )چرچ و ویر، 

اه را و بنگهدف تنظیم انگیزشی این است که از اثرات منفی عدم تقارن اطالعات کاسته 

ها در جهت افزایش به عملکرد کارا وادارد، به عنوان مثال بنگاه را تحریک به کاهش هزینه

                                                 
1 Xavier 
2 Mathios & Rogers 
3 Averch & Johnson  
4 Averch and Johnson effect (A-J effect) 
5 Braeutigam & Panzar  
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های انگیزشی خود انواع مختلفی دارند (. روش9319، 1سود خود نماید )اُندرِج و جیری

بندی، انواع اند. در یک تقسیمکه هرکدام از آنها در مقاطعی مورد استفاده قرار گرفته

توان به روش نرخ بازدهی های انگیزشی مورد استفاده در صنعت مخابرات را میروش

، روش 9ها، روش تثبیت قیمت4، روش تسهیم درآمد9ها، روش تسهیم عایدی9محدود شده

 1و روش سقف قیمتی ترکیبی 7، روش سقف قیمتی محض )خالص(1گذاری با وقفهنرخ

های پرکاربردترین روش قف قیمتی ازروش س، مذکورهای از بین روش 3تقسیم نمود.

 باشد.در سطح دنیا می انگیزشی قیمتی تنظیم

ود و شدر روش سقف قیمتی، برای هر کاالی بنگاه یک سقف قیمتی در نظر گرفته می

تر از این سقف باشد برای هر یک از کاالها در نظر تواند هر قیمتی را که پایینبنگاه می

 تواند به جای یک کاال برایاً ویژه یک کاال نیست و میبگیرد. تعیین سقف قیمت لزوم

سبدی از کاالها نیز در نظر گرفته شود. در این حالت، سقف قیمت یک میانگین وزنی 

قیمت کاالهای موجود در سبد خواهد بود و بنگاه در تنظیم قیمت کاالهای موجود در 

باشد. به عبارت آزاد میسبد تا زمانی که سقف قیمت مورد نظر برای سبد رعایت شود، 

بر همین اساس روش سقف  برخوردار است. گذاریبرای قیمت پذیری الزمدیگر، از انعطاف

ساس بر ارفتار بنگاه تنها آورد و توجهی را برای بنگاه به وجود میقیمتی آزادی عمل قابل

. در چنین شرایطی، این شودمی محصوالت سنجیدهشده برای سبد سقف قیمت تعیین

. کندرا تعیین میگذاری و انتخاب محصول خود بنگاه است که شرایط خدمات، سرمایه

 هایها از هم، انگیزهها و هزینهطرفداران روش سقف قیمتی معتقدند که جدا بودن قیمت

 های کارآمد،گذاریها و سرمایه( حداقل کردن هزینه1قابل توجهی را در بنگاه به منظور 

                                                 
1 Ondrej & Jiri 
2 Banded rate of return  
3 Earnings sharing  
4 Revenue sharing 
5 Price freezes 
6 Rate case moratoriums 
7 Pure price caps 

شود. در کل این مقاله نیز هرجا سخن ( نامیده میprice capاین روش انگیزشی به طور خالصه روش سقف قیمتی )

 باشد.ن آمده، منظور روش سقف قیمتی محض )خالص( میاز روش سقف قیمتی به میا
8 Hybrid price caps 

، زمزم و نحوه عملکرد آنها مراجعه کنید به: در مخابرات های انگیزشیبرای توضیحات بیشتر در مورد انواع روش 3

اسی ارشد، دانشگاه نامه کارشنگذاری اقتصادی شرکت مخابرات ایران، پایان(، ارائه طرحی برای مقررات1934تقی )

 (.Zamzam, 2015) تبریز
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 های جدید،ها و اتخاذ فناوریگذاری در کاهش هزینهید، سرمایه( معرفی محصوالت جد9

آورد. افزون بر این، چون در این روش به وجود می 1های نسبی رمزی( تنظیم قیمت9و 

ز گر کمتر اتنظیمشوند، فشار حاصل از آن بر دوش ها بر اساس فرمول تنظیم میقیمت

ای طراحی شده که گونهرمول مزبور به (. ف9333)چرچ و ویر،  باشدمی روش نرخ بازدهی

زایش را از طریق افنند تورم، افزایش مالیاتی و ...( ناپذیر بنگاه )ماهای اجتنابافزایش هزینه

-قیمتاجازه افزایش  این فرمول نرخ بازدهی، روشخالف البته بردهد. ها پوشش میقیمت

ل سقف قیمتی همچنین دهد. فرمورا نمی بنگاههای به منظور پوشش همه هزینه ها

ا را هوری خود، به طور منظم قیمتبرای انعکاس ارتقاء بهره بنگاهمستلزم این است که 

های ایجاد شده توسط روش سقف قیمتی . نکته قابل توجه دیگر اینکه انگیزشکاهش دهد

ا هباشند. نیروهای رقابتی مستلزم این هستند که بنگاهبه مثابه نیروهای بازار رقابتی می

ناپذیری که صرف عوامل های اجتنابوری خود را افزایش داده و پس از محاسبه هزینهبهره

ها به مشتریان وری را به صورت کاهش در قیمتاند، منافع حاصل از ارتقاء بهرهخود کرده

، 9منتقل کنند. فرمول سقف قیمتی نیز مکانیزمی مشابه به این نیروها دارد )اینتوِن

9333.) 

 المللیهای بینالگوبرداری از قیمت -2-1-2-3

المللی، فرآیندی است که در آن قیمت یک کاال یا خدمت با های بینالگوبرداری از قیمت

شود. به کارگیری این فرآیند زمانی پیشنهاد های خارجی آن مقایسه میقیمت مشابه

 هایدادهسی به یا فقط دسترها وجود نداشته، دسترسی مناسب به دادهشود که امکان می

این  .ددر یک بازه زمانی بسیار کوتاه باش تصمیماتخاذ به  نیازو اینکه  پذیر بودهامکاناولیه 

ی هاداده آوریجمع ،تعیین کشورها یا اپراتورهای الگوفرآیند شامل سه مرحله به صورت 

 .(9311)بلکمن و اِسریواستاوا، باشد می هاتنظیم نرخ و مربوط به قیمت خدمات

 :ده استنشان داده ش تنظیم مقرراتهای انواع روشبندی برای ( یک تقسیم9نمودار )در 

                                                 
1 Ramsey relative prices  
2 Intven 
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 تنظیم مقرراتهای (: انواع روش2نمودار ) 
 های تحقیقمنبع: یافته

 ای کوتاه از به کارگیری روش سقف قیمتیتاریخچه -2-2

ای یشگامان تنظیم قیمتی به ویژه در صنایع شبکهدر بین کشورهای اروپایی، انگلستان از پ

توان به تجربه تنظیم قیمتی باشد. در این میان میو از آن جمله در صنعت مخابرات می

صورت  Oftel9گر که توسط نهاد تنظیم 1314در سال  1(BTشرکت مخابراتی بریتانیا )

های اما ضعف .استفاده کرد گرفت، اشاره کرد. بریتانیا سالیان متمادی از روش نرخ بازدهی

ها گاههای بیشتری را در بناین روش باعث شد که جایگزینی برای آن اتخاذ کنند که انگیزه

ایجاد نماید. نقطه عطف این تغییر  وریها و در نتیجه افزایش بهرهجهت کاهش هزینه
                                                 

1 British Telecom 
2 Office for Telecommunication (British Regulator) 

 شدهنرخ بازدهی محدود
 

 هاقیمت تثبیت هاعایدی تسهیم

  قیمتی سقف

محض

 تسهیم

درآمد
 یترکیب قیمتی فسق

 

 هوقف با گذارینرخ

 تنظیم قیمتی )در مخابرات(

 

 المللیبین هایقیمت از الگوبرداری روش نرخ بازدهی

 

 انگیزشی هایروش

 تنظیم مقررات

 تنظیم اجتماعی تنظیم اقتصادی

 ایمنی محیطیزیست بهداشتی

 محصول کیفیت

 ربازا به ورود گذاریقیمت انتخاب محصول

 ایجاد محدودیت روی:

 

 بازار از خروج تبلیغات گذاریسرمایه

 بازارهای مالی خدمات همگانی
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روش  1314ال ای که در سگونه ( بود، به1319) 1چایلدرویکرد، ایده پروفسور استفن لیتل

سقف قیمتی جایگزین روش سنتی نرخ بازدهی گردید و از آن زمان به بعد، در مناطق 

ایاالت متحده آمریکا چند سال  دیگر جهان نیز این جایگزینی صورت گرفت. برای مثال

اقدام به استفاده از روش سقف قیمتی به منظور تنظیم  1313پس از بریتانیا، در سال 

نمود. انجام این کار در ایاالت متحده آمریکا  9(AT&Tتی آمریکا )قیمتی شرکت مخابرا

 4گر بود.به عنوان یک نهاد تنظیم FCC9بر عهده 

آرژانتین، استرالیا، کانادا، شیلی، کلمبیا، دانمارک، اکوادور، فرانسه، آلمان، یونان، 

یره رزیل، جزمجارستان، ایرلند، مکزیک، پاکستان، پرتغال، سوئد، ونزوئال، جامائیکا، ب

-باربادوس و ... از جمله دیگر کشورهایی هستند که روش سقف قیمتی برای تنظیم شرکت

روش سقف قیمتی  (.9313، 9)َسپینگتون و وِیزمن های مخابراتی آنها استفاده شده است

معرفی شد. طرح اولیه این مدل در استرالیا شامل یک دوره  1313در استرالیا در جوالی 

 1339تا ژوئن  1339بود. طرح  بعدی از جوالی  1339تا ژوئن  1313الی ساله از جو 9

برای تنظیم قیمتی  1331ریزی گردید. سوئد روش سقف قیمتی را در سال برنامه

ریزی و اجرایی پایه 1331-1334مخابراتش معرفی نمود. در فرانسه این روش برای دوره 

ه همه خدمات شرکت مخابرات فرانسه شد. در آن دوره تنها یک سبد در نظر گرفته شد ک

روش سقف  1334و  1339های شد. آلمان و هلند نیز به ترتیب در سالرا شامل می

تعیین گردید.  1334-1331 تنظیم قیمتیقیمتی را تجربه کردند. در هلند نخستین دوره 

 شدر آن دوره خدمات شرکت مخابرات هلند در دو سبد تنظیم شدند. دانمارک نیز این رو

 (.1339)خاویِر،  در مخابرات خود معرفی کرد 1339را در سال 

                                                 
1 Stephen Littlechild  
2 American Telephone and Telegraph  
3 Federal Communications Commission  

ورت گرفته در زمینه تنظیم مقررات مؤید این هستند که ایاالت متحده آمریکا چند سال بعد از مطالعات ص اکثر 4

( 1313و وگلسانگ ) آکتونبریتانیا به طور رسمی روش سقف قیمتی را جایگزین روش نرخ بازدهی کرده است، اما 

، اما این روش در ایاالت رسد که روش سقف قیمتی ابداع انگلستان باشدمعتقدند که هر چند چنین به نظر می

با این  1319تا  1313از سال  Michigan Bellای نیست. به عنوان مثال، شرکت مخابراتی متحده آمریکا چیز تازه

از  Michigan Bell گفتنی است که شرکت مخابراتی (.Acton & Vogelsang, 1989روش تحت تنظیم بوده است )

 نماید.اشد که در ایالت میشیگان خدمات مخابراتی ارائه میبمی AT&Tهای فرعی شرکت مخابراتی شرکت
5 Sappington & Weisman  
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 مدل پیشنهادی -3
این بخش به ارائه مدل پیشنهادی برای تنظیم قیمتی شرکت مخابرات ایران اختصاص 

شود. حالت اول، زمانی است دارد. در این بخش، مدل پیشنهادی تحت دو حالت ارائه می

کند. در این حالت فرمول پیشنهادی نسبتًا آسان یکه اپراتور تنها یک محصول ارائه م

نماید. در این حالت است. حالت دوم زمانی است که اپراتور بیش از یک محصول ارائه می

چنین  تر است. درباشد، فرمول پیشنهادی کمی پیچیدهکه به واقعیت بیشتر نزدیک می

باشند، به این نی خاص میحالتی، هر کدام از محصوالت با توجه به اهمیت خود دارای وز

دهند و صورت که محصوالت با اهمیت باالتر، وزن بیشتری را به خود اختصاص می

ای از خدمات شرکت مخابرات ایران، بندی نمونهبرعکس. سپس ضمن اشاره به یک تقسیم

 شود.بندی تبیین مینحوه به کارگیری مدل پیشنهادی برای این تقسیم

ویژه دو روش نرخ بازدهی تنظیم قیمتی به های در زمینه روشتاکنون مطالعات بسیاری 

(، 1339) 1و سقف قیمتی در سطح دنیا صورت پذیرفته است. مطالعات الفونت و تیرول

، دهند که دو روش مزبور( نشان می3319) 4( و جوسکو9331) 9(، کوآن1331) 9نیوبِری

-(. اما همان9313هرتوگ، ) باشندمی تنظیم قیمتیهای دو قطب اصلی در انواع روش

که قبالً نیز ذکر شد، نقاط ضعفی که روش نرخ بازدهی برای ایجاد انگیزه در بنگاه طوری

ها و افزایش کارایی داشت، باعث شد تا اقتصاددانان صنعتی به فکر جهت کاهش هزینه

 های انگیزشی باالتر باشند. بر همین اساس از حدود سالتری با قدرتجایگزین مناسب

 روش انگیزشی سقف قیمتی جایگزین روش سنتی نرخ بازدهی گردید. 1319

ی برا ها در طول زمان است. این روش که غالباًسقف قیمتی عبارت از تنظیم قیمت روش

تعیین  9ها را از یک سطح اولیهشود، نرخ تغییر قیمتعمال میساله اِ 9تا  9یک دوره 

عملکرد مالی  .تعیین گردد گرتنظیماند توسط توها مینماید. این سطح اولیه قیمتمی

ی باشد، لذا برامی اولیههای سطوح قیمتوابسته به شدیداً آینده اپراتور تحت تنظیم 

 های اولیه با کفایت درآمدیگر بسیار مهم است که از سازگار بودن سطح قیمتتنظیم

هایی که له روش(. از جم9333اطمینان حاصل نماید )اینتوِن،  اپراتور تحت تنظیم

                                                 
1 Laffont & Tirole  
2 Newbery  
3 Cowan  
4 Joskow 
5 Initial price level 



 

 

 

 

 

 

  139                   1931/ زمستان 4/ شماره چهارم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

  

ه روش توان بها را به دست آورد میتواند با استفاده از آنها سطوح اولیه قیمتگر میتنظیم

و اتخاذ دوره  9ها، تراز مجدد نرخ9المللیهای بین، الگوبرداری از قیمت1هاتثبیت قیمت

 شوند:میها به اختصار توضیح داده اشاره نمود. در ادامه هر کدام از این روش 4انتقال

های بنگاه در طول یک این روش بیانگر این است که قیمت ها:روش تثبیت قیمت -

ره ممکن است دوبا گرتنظیمد. در پایان دوره مذکور، تواند تغییر کندوره معین نمی

 (. 9311)بلکمن و اِسریواستاوا،  ها را مورد بازنگری و تجدید نظر قرار دهدنرخ

برای تعیین سطوح  گرتنظیمدر این روش،  المللی:نهای بیالگوبرداری از قیمت -

های کند. اپراتورها، کشورها یا اپراتورهایی را به عنوان الگو انتخاب میابتدایی قیمت

جتماعی و ا -الگو بایستی از بین کشورهایی انتخاب شوند که از نظر توسعه اقتصادی

با  گریمتنظد. صنعتی با کشوری که صنعتش تحت تنظیم است در یک سطح باشن

 تواندسازی آن با شرایط کشور هدف، میبررسی نرخ خدمات کشورهای الگو و معادل

 های خدمات موردنظر را تعیین نماید. سطوح ابتدایی قیمت

های خدمات مختلف مخابراتی این موضوع، به سوق دادن قیمت ها:تراز مجدد نرخ -

گذاری در مخابرات اکثر کشورها قیمتهای تولیدی آنها اشاره دارد. ساختار به هزینه

بوده است، به این صورت که برخی از خدمات باالتر از  9به شدت ناتراز )نامتوازن(

شوند. خدمات مکالمات گذاری میها قیمتتر از هزینهها و برخی دیگر پایینهزینه

 های آنها در بسیاری از کشورهامحلی از جمله خدماتی هستند که از دیرباز نرخ

شوند. در مقابل، برای جبران این کسری درآمد اپراتورها، ها اتخاذ میتر از هزینهپایین

گردند. تراز ها اتخاذ میالمللی و راه دور، باالتر از هزینهنرخ خدمات مکالمات بین

توان به باشد. از مزایای این روش، میها در پی کاهش این عدم توازن میمجدد نرخ

داختی توسط بسیاری از مشتریان و افزایش رفاه اجتماعی )در های پرکاهش قیمت

برای سوق  (.9333)اینتوِن،  ها( اشاره کردها به سمت هزینهاثر سوق دادن قیمت

                                                 
1 Price freezes  
2 International benchmarking of prices  
3 Rate rebalancing  
4 Transition period 
5 Unbalanced  
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گذاری بر اساس هایی مانند قیمتتوان از روشها میدادن قیمت خدمات به هزینه

 استفاده نمود. 9گذاری رمزیو نیز قیمت 1هزینه نهایی

ال تواند یک دوره انتقمی گرتنظیمبه عنوان یک روش دیگر،  ذ یک دوره انتقال:اتخا -

به  بایستکه در پایان این دوره، اپراتور تحت تنظیم میایگونه در نظر بگیرد به

 )همان منبع قبلی(. گذاری شده دست یابدهای قیمتی هدفسطوح یا دامنه

خدمات مخابرات را نیز با استفاده از اطالعات گذاری تواند سال مبدأ برای نرخگر میتنظیم

های اقتصادی به دست آورد. به خود، اطالعات کسب شده از اپراتور و تجزیه و تحلیل

عنوان مثال، شورای رقابت در تنظیم قیمتی خدمات تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران در 

 را به عنوان سال مبدأ در نظر گرفت. 1911سال  1933سال 

 محصولیپیشنهادی تحت حالت تک لمد -1 -3

ها، اپراتور همواره بایستی قیمت خود را در این حالت، پس از تعیین سطوح ابتدایی قیمت

گر باید به عبارت دیگر، اتخاذ نماید. تنظیمتوسط  حداکثر معادل سقف قیمتی تعیین شده

 :باشیمداشته 

(1) APt ≤ PCt        t = 1,9, … , T 
 4بیانگر سقف قیمت t ،PCtمحصول در زمان  9دهنده قیمت واقعینشان APtکه در آن 

 یمتق بدان مفهوم است کهنقض این قانون باشد. می تنظیمیبیانگر طول دوره  T و tزمان 

در  .باشدمیشده قیمت تعییندر چارچوب مدل نبوده و خارج از سقف  اپراتور پیشنهادی

ف قخواهد خواست تا برای رعایت س اپراتوره و از وارد عمل شد گرتنظیم ،چنین شرایطی

-نظیمتتوسط  شدهسقف قیمتی تعیین. نمایدعمال شده اِ قیمت، کاهشی را در قیمت اتخاذ

 :آیدمیاز طریق رابطه زیر به دست  tگر برای زمان 

(9) PCt = PC
t−1

× (1 + I
t−1

− X ± Q)       t = 9,9, … , T 

t، PC سقف قیمتی در زمان PCtدر آن  که
t−1  زمان سقف قیمتی درt − 1 ،I

t−1  عامل

tزمان در  9تورم − 1 ،X 1وریعامل بهره ،Q  و  7کیفیتعاملT  ستا تنظیمیطول دوره.     

                                                 
1 Marginal cost pricing (first-best pricing) 
2 Ramsey pricing (second-best pricing) 
3 Actual price 
4 Price cap  
5 Inflation factor  
6 Productivity factor (productivity offset) 
7 Quality factor  
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، های بعدی توسط عوامل تورمگر تعیین شده و برای زمانسقف قیمت اولیه توسط تنظیم

مدل سقف شود ونه که مشاهده میگهمانشود. وری و کیفیت خدمات رشد داده میبهره

( و عامل Xوری )(، عامل بهرهIقیمتی، دارای چندین متغیر مهم از جمله عامل تورم )

های اپراتور در طول زمان در حال تغییر دلیل وجود تورم، هزینه باشد. به( میQکیفیت )

یمت د، لذا قباشند که برخی از این تغییرات در عین حال خارج از کنترل اپراتور هستنمی

ضور حشده توسط اپراتور نیز بایستی متناسب با این نرخ تورم تعدیل گردد. خدمات عرضه

، 1)پِتروو و همکاران باشدمی به خاطر همین مسئلهعامل تورم در فرمول پیشنهادی 

گر برای کل طول دوره وری، مقداری ثابت است که توسط تنظیمعامل بهره(. 9331

 آن جهتوری در مدل سقف قیمتی از اهمیت عامل بهرهگردد. ی( تعیین مTتنظیمی )

شود تا حداقل بخشی از منفعتی که به واسطه ارتقاء این عامل باعث میوجود است که 

کنندگان انتقال یابد. در نتیجه هر چه این عامل ، به مصرفشودمی اپراتوروری عاید بهره

عکس. و بر یابدکنندگان انتقال میبه مصرف اپراتوربزرگتر اتخاذ شود، منفعت بیشتری از 

کوچک ر گتنظیمامکان این عامل توسط  تا حد که کوشدتحت تنظیم می اپراتور، بنابراین

 کنندگان انتقال یابد. تعیین شود تا سود کمتری به مصرف

-هایی ارزیابی میهای مختلفی دارد که به وسیله شاخصجنبه 9کیفیت خدمات مخابراتی

تعداد ، 9های موفقتعداد تماستوان به مواردی مانند ها میجمله این شاخصشود. از 

اشاره کرد. وارد کردن  9حسابدقت در صدور صورتو  میزان شکایات، 4های ناموفقتماس

عامل مذکور در فرمول سقف قیمتی، نه تنها با اهداف تنظیم انگیزشی سازگار است، بلکه 

ز دهد. هدف ابه طور مستقیم به کیفیت آنها ربط می گذاری خدمات اپراتور را نیزقیمت

لحاظ کردن عامل کیفیت در فرمول این است که هر کاهشی در کیفیت خدمات بایستی 

های پرداختی توسط مشترکین و متقابالً هر افزایشی در کیفیت به صورت کاهش در قیمت

رانی ر صورتی که این نگها به مشترکین انتقال یابد. دخدمات، به صورت افزایشی در قیمت

، قبول تنزل یابدوجود داشته باشد که ممکن است کیفیت خدمات به سطحی غیرقابل

                                                 
1 Petrov et al. 
2 Telecommunications Quality of Service (QoS) 
3 Call completion rate  
4 Call failure rate  
5 Billing accuracy  
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تواند استانداردهای حداقلی را برای کیفیت خدمات در نظر بگیرد )اینتوِن، میگر تنظیم

9333.) 

 مدل پیشنهادی تحت حالت چندمحصولی -2 -3

 سادگی نیست. در دنیای واقعی معموالً  کار روش سقف قیمتی همیشه به این و ساز

محصوالت  اپراتور ،. در عملباشدفقط یک محصول داشته  اپراتورکه گونه نیست این

ح از اصطالسقف قیمتی در چنین حالتی برای ِاعمال های متفاوت دارد. گوناگون با قیمت

 رای سبدیاست که سقف قیمت بی شود. این بدان معنمی استفاده 1ایتنظیم سبد تعرفه

 های محصوالت موجودمیانگین وزنی قیمت و تا زمانی که شودمحصوالت به کار برده میاز 

تواند آزادانه می در سبد )قیمت سبد( کمتر از سقف قیمت وضع شده باشد، اپراتور

ند کنماید. میانگین وزنی سبد در هر دوره تغییر می تعدیلش را های نسبی محصوالتقیمت

گذشته  زماندر از آن شده هر محصول داخل سبد، مقدار تولید ده شده بهوزن دا چرا که

های جدید محاسبه شده و بر اساس همین وزن زمانباشد. سقف قیمتی سبد در هر می

. به این ترتیب، در حالت گرددتعدیل میوری و کیفیت عوامل تورم، بهره به وسیله

بایستی در محدودیت  t لف در زمانمحصوالت مختبرای  اپراتورهای قیمتچندمحصولی، 

  زیر صدق کنند:

(9) ∑pi
t

n

i=1

q
i

t−1
≤ (∑ p

i

t−1
n

i=1

q
i

t−1
) [1 + I

t−1
− X ± Q] = PCt    

t = 9,9, … , T 

qiکه در آن 
t−1  محصول  فروشمیزانiزمان م در اt − 1 ،pi

t−1  محصولقیمت iدر  ام

t  زمان − 1 ،pi
t  محصول قیمتiزمانر د ام t ،PCt قیمتی سبد در زمان  سقفt  وn 

 .شوندمحصولی تعریف میده و بقیه متغیرها مشابه حالت تکمحصوالت بوتعداد 

 اپراتور 9غیرواقعی )کاذب(است که درآمد  آن، سقف قیمت مستلزم رابطه فوق مطابق

 مقادیرش امارا طلب نماید  t زمان هایدر صورتی که قیمت t زمان)یعنی درآمدش در 

tمقادیر زمان و همان بدون تغییر باقی مانده  −  زمان 9مد واقعی( کمتر از درآباشند 1

ایت به . با عنباشد وری و کیفیت تعدیل شده است،که به وسیله عوامل تورم، بهره قبلش

                                                 
1 Tariff basket regulation  
2 Pseudo-revenue  
3 Actual revenue   



 

 

 

 

 

 

  137                   1931/ زمستان 4/ شماره چهارم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

  

 هایشبرای تعدیل مجدد قیمتهای الزم را انگیزه اپراتورپذیری قیمت، مسئله انعطاف

ش کشکشش و کاهش قیمت محصوالت بات بیافزایش قیمت محصوال نوعاً،داشت.  خواهد

کشش موجب افزایش درآمد افزایش قیمت محصوالت بیبود، خواهد برای اپراتور سودآور 

ه . بخواهد بود نسبتًا اندک تمحصوالگونه اینتغییرات مقدار  چرا که، شوداپراتور می

به این دلیل که تغییرات مقدار همین ترتیب، کاهش قیمت محصوالت باکشش نیز 

 ،دهد. این فرآیندرا افزایش مینسبی قابل توجه خواهد بود، درآمد اپراتور محصول به طور 

هم سود اپراتور و و در نتیجه  هسوق داد رمزیهای های نسبی را به سمت قیمتقیمت

حالت وجود (. در 9333داد )چرچ و ویر، خواهد  گان را افزایشکنندمصرفرفاه مازاد هم 

راتور اپ های درخواستی توسطچند محصول، فرمول سقف قیمتی غالباً از شاخصی از قیمت

نماید. در این حالت، اپراتور در هر زمان ملزم است که )و نه یک قیمت(، استفاده می

به عبارت  1شاخص قیمت واقعی خود را کوچکتر یا مساوی شاخص سقف قیمت نگه دارد.

 (:9333شیم )اینتوِن، باید داشته با دیگر

(4) APIt ≤ PCIt     t = 1,9, … , T 

 زماندر  9قیمتو شاخص سقف  9واقعی قیمت اخصبه ترتیب ش PCIt و APItکه در آن 

t قیمت  سقف و شاخص الزم است که در هر زمان شاخص قیمت واقعی لذا د.نباشمی

یک زمان واحد، شاخص قیمت حاسبه شده و با یکدیگر مقایسه گردد، هر چند که در م

گردد )دفتر تنظیم خدمات تغییر قیمت توسط اپراتور مجدداً محاسبه می با هر واقعی

(. نحوه محاسبه شاخص سقف قیمت به این صورت است که 9331جامائیکا،  4همگانی

شود، به صورت نمایش داده می PCI1مقدار این شاخص برای شروع دوره تنظیمی، که با 

اًل مدل گر معموگردد. برای تعیین این مقدار، تنظیمگر تعیین میو توسط تنظیمبرونزا 

گیرد. مدنظر خود، مدل پیشنهادی اپراتور و دیگر اطالعات اقتصادی الزم را در نظر می

ود. شوری و کیفیت تعدیل میبعد نیز این شاخص توسط عوامل تورم، بهره هایبرای زمان

از طریق رابطه زیر به دست  tبرای زمان  شدهقیمت تعیینسقف به عبارت دیگر، شاخص 

 آید:می

(9) PCIt = PCI
t−1

× (1 + I
t−1

− X ± Q)     t = 9,9, … , T 
                                                 

 .است( معروف Basic price cap ruleاین امر به قانون سقف قیمت پایه ) 1
2 Actual price index 
3 Price cap index  
4 Office of Utilities Regulation (OUR)  
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PCIt−1 و PCItکه در آن 
tو  tهای های سقف قیمت به ترتیب در زمانشاخص  − 1 

از رابطه ، دوره تنظیمی tدر زمان  شاخص قیمت واقعیبرای به دست آوردن  ند.باشمی

 :شودمیزیر استفاده 

(1) APIt = API
t−1

(

∑ pi
tq

i

t−1
n

i=1

∑ p
i

t−1
q

i

t−1
n

i=1

)             t = 9,9, … , T 

t زمانشاخص قیمت واقعی در  APIt−1که در آن  − باشد. کسر موجود در سمت می 1

نظر راست آن )با صرف ( بر سمت9رابطه )راست این تساوی نیز که از تقسیم سمت چپ 

 1، معادل شاخص السپیرزآیدوری و کیفیت( به دست میکردن از عوامل تعدیل تورم، بهره

 رابطه زیر به دست آورد:توان همچنین از طریق را می شاخص قیمت واقعیاست. 

(7) APIt = API
t−1

∑(
pi

t

p
i

t−1
× wi

t)

n

i=1

             t = 9,9, … , T 

wi ر آنکه د
t  وزن محصولiدر زمان  امt د. شونبوده و دیگر متغیرها مشابه قبل تعریف می

هر  میانگین وزنی تغییرات قیمتاز طریق  شاخص قیمت واقعیمطابق این فرمول، 

pi)محصول 
t

p
i
t−1

های به کار رفته در این فرمول، با توجه به اهمیت وزن د.آیمیبه دست  (

 شود. ها پرداخته میجمالی این وزنبه توصیف ا

 شاخص قیمت واقعیمورد استفاده در  هایوزن -1 -2 -3

 دهندزنی را به خود اختصاص میو محصوالتاز  یکهر  ،واقعیدر محاسبه شاخص قیمت 

که از اهمیت باالتری  . در واقع، محصوالتیباشدنشانگر اهمیت آن می محصولکه وزن هر 

 دهند.بیشتری را به خود اختصاص میبرخوردار هستند، وزن 

ها یا درآمدها باشند. از نظر تئوریک، استفاده هزینه پایه توانند برمی محصوالتهای وزن

-ها و اطالعات هزینهداده غالباًاما  ،رسدتری به نظر میای انتخاب درستهای هزینهاز وزن

های درآمدی استفاده ز وزنابیشتر لذا در عمل باشند، در دسترس نمی اعتمادقابل ای

 انی کهزمویژه کافی داشته باشند، به نظر دقتباید ها در انتخاب وزن گرهاتنظیم د.شومی

 ،. در چنین شرایطیداشته باشد وجودسنگین متقاطع  هایو یارانهمتعادل نبوده ها قیمت

 .ه باشدوجود داشتای و درآمدی های هزینهداری بین وزنیتفاوت معن که ممکن است

                                                 
1 Laspeyres index 

https://www.google.com/search?biw=1008&bih=625&q=Laspeyres+index&spell=1&sa=X&ved=0CBcQvwUoAGoVChMIue3p3Yn0xwIVy9cUCh1QyATt
https://www.google.com/search?biw=1008&bih=625&q=Laspeyres+index&spell=1&sa=X&ved=0CBcQvwUoAGoVChMIue3p3Yn0xwIVy9cUCh1QyATt
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 به زمانیها از که این وزن، به طوری ها به صورت ثابت استتنظیم وزن ،دیگر رویکرد

ونه هرگتر بوده و امکان از نظر اجرایی ساده دنکنند. این رویکرپیدا دیگر تغییر  زمان

ا( را هدستکاری فرمول سقف قیمتی توسط اپراتور )از طریق تنظیم استراتژیک قیمت

(. در مطالعه حاضر نیز همچون اغلب موارد مشابه دیگر 9333اینتوِن، ) سازدمیمحدود 

 های درآمدی استفاده شده است. بدین ترتیب کهاز وزن

(1) wi
t =

R
i

t−1

Rt−1
          

Riکه در آن 
t−1  وRt−1  به ترتیب درآمد حاصل از محصولiو درآمد کل محصوالت در  ام

tزمان  − Rt−1 بوده و 1 = ∑ Ri
t−1n

i=1
خواهیم ( 7)( در 1. با جایگذاری رابطه )ستا 

 :داشت

(3) APIt = API
t−1

∑(
pi

t

p
i

t−1
×

R
i

t−1

R
t−1

)

n

i=1

           t = 9,9, … , T      

( برای محاسبه 3( و )1توان نشان داد که دو عبارت موجود در روابط )به شرح زیر می

 باشند:معادل یکدیگر می ،واقعیاخص قیمت ش
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tq
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∑ p
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n

i=1
q

i
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) 

 شود.برای درک بهتر مطالب ارائه شده، در ادامه یک مثال محاسباتی آورده می

 ساده برای نحوه کاربرد فرمول سقف قیمتی مثالی -2 -2 -3

یک شرکت مخابراتی با دو نوع محصول را در نظر بگیرید. محصوالت این شرکت، خدمات 

کل  %99و  %79که به ترتیب  باشندالمللی میابراتی بینمخابراتی محلی و خدمات مخ

های دو محصول فوق به سازی قیمتدهند. با نرمالدرآمد شرکت را به خود اختصاص می

برابر یک به دست خواهد آمد. فرض کنید  شاخص قیمت واقعی در سال پایهسطح واحد، 

اشد. دد یک تعیین کرده بنیز شاخص سقف قیمت را برای سال پایه برابر عگر تنظیمکه 

وری بخش ، مقدار عامل بهره%9حال با فرض اینکه مقدار عامل تورم در سال پایه برابر 
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و مقدار عامل ارتقاء کیفیت خدمات صفر باشند، در آن صورت میزان  %9مخابرات برابر 

 شاخص سقف قیمت سال جاری به صورت زیر به دست خواهد آمد:

 PCIt = PCI
t−1

× (1 + I
t−1

− X) = 1 × (1 + 3/39 − 3/39) = 1/39 

حال فرض کنید که شرکت مخابراتی برای سال جاری، پیشنهاد تغییرات قیمت خدمات 

بدهد. به منظور کنترل اینکه آیا  %4و  %1المللی را به ترتیب برابر مخابراتی محلی و بین

اسبه مح باشد، اقدام بهقبول میگر قابلتنظیمتغییرات قیمت پیشنهادی مزبور برای 

 گردد:شاخص قیمت واقعی برای سال جاری به شرح ذیل می
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= (
1/31

1
× 3/79) + (

1/34

1
× 3/99) = 3/7979 + 3/9133 = 1/3179 

 با مقایسه شاخص قیمت واقعی و شاخص سقف قیمت داریم:

 (APIt = 1/3179) ≤ (PCIt = 1/39) 

شود که قانون سقف قیمت پایه رعایت شده است. این بدان معنی است که مشاهده می

 خواستار کاهشگر تنظیمتوسط شرکت مخابراتی مناسب بوده و  های پیشنهادیقیمت

خواهد بود. این در حالی است که اگر تغییرات قیمت پیشنهادی برای خدمات بیشتر آنها ن

باشد، با فرض ثبات سایر شرایط، با  %1و  %4المللی به ترتیب برابر مخابراتی محلی و بین

 انجام محاسبات مشابه خواهیم داشت:

 APIt = (
1/34

1
× 3/79) + (

1/31

1
× 3/99) = 3/7133 + 3/9999 = 1/3999 

 شاخص قیمت واقعی و شاخص سقف قیمت داریم:با مقایسه 

 (APIt = 1/3999) > (𝑃𝐶𝐼t = 1/39) 
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در این حالت محدودیت سقف قیمت نقض شده است. در نتیجه شود که مشاهده می

 هایش را بیشتر کاهش دهد.از شرکت مخابراتی خواهد خواست تا قیمتگر تنظیم

 بندی خدمات شرکت مخابرات ایرانطبقه -3 -3

-می دف از تعیین سبد خدمات، اختصاص دادن سودی مناسب به مشترکین و اپراتوره

باشد. به بیانی دیگر، هر چند سبدهای حاوی خدمات شرکت مخابرات در راستای کاهش 

شوند، اما این سبدها بایستی به های مشترکین در سبد هزینه خانوار تعیین میهزینه

ای الزم هنیز عاید اپراتور نمایند تا وی نیز انگیزه ای اتخاذ شوند که سودی مناسب راگونه

وان تبرای ارائه خدمات به مشترکین را داشته باشد. برای خدمات شرکت مخابرات ایران می

 ای به شکل زیر در نظر گرفت:بندی نمونهتقسیم

برخی از خدمات مخابراتی هستند  شوند:خدماتی که در مخابرات ایران ارائه نمی -

-شوند، اما در حال حاضر در ایران ارائه نمید در سایر کشورها ارائه میکه هر چن

باشد. از آنجایی که ای تلفن ثابت از جمله این خدمات میشبکهگردند. خدمات بین

دهنده خدمات تلفن ثابت )شرکت ارتباطات ثابت( در ایران تنها یک اپراتور ارائه

در حال حاضر در شبکه تلفن ثابت ایران وجود دارد، بنابراین ارائه این نوع خدمات 

 موضوعیت ندارد.

گروه دیگری از خدمات مخابراتی هم  شوند:خدماتی که در مخابرات ایران ارائه می -

در تحقیق شوند. وجود دارند که در ایران نیز مانند سایر کشورهای دنیا ارائه می

گروه نخست تری نیز نسبت به خدمات خود این خدمات که طیف گستردهحاضر، 

-یمتقس خدمات تلفن ثابت، خدمات تلفن سیار و خدمات دیتاسه زیرگروه دارند، به 

همین  ندارند. به ماً نیاز به تنظیم. از بین سه زیرگروه مذکور، همگی لزواندبندی شده

 :اندشدهبندی خاطر این گروه از خدمات به دو دسته مجزا به فرم زیر تقسیم

اینها خدماتی هستند که در  ی نیاز به تنظیم ندارند:خدماتی که در شرایط فعل -

بازارشان لزوماً انحصار طبیعی وجود ندارد. خدمات تلفن همراه در ایران یکی از این 

باشد. در حال حاضر در ایران وجود اپراتورهای همراه اول، ایرانسل نوع خدمات می

دهنده در زمینه ارائه سو رایتل به عنوان اپراتورهای اصلی و تالیا به عنوان سروی

خدمات تلفن همراه، مسئله انحصار طبیعی در بازار تلفن همراه ایران را تا حدود 

توان ادعا کرد که بازار تلفن همراه در ایران زیادی منتفی کرده است. هرچند نمی

رقابتی است اما همین تعدد حضور اپراتورها در بازار، موجب بروز یک سری رفتارهای 
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این اپراتورها جهت جذب مشتری بیشتر یک سری خدمات شود، یز میرقابتی ن

-تهدهند. ارائه بسخاصی را به مشتریان خود در راستای تبلیغ محصوالتشان ارائه می

های مکالمه رایگان در های دانشجویی، طرحهای مختلف مکالماتی، ارائه سیم کارت

 باشند. و ... چند مورد از این خدمات میهای مختلف مناسبت

ه شود کاین دسته معموالً خدماتی را شامل می هستند: تنظیمخدماتی که نیازمند  -

های جدید در بازار آنها انحصار وجود دارد. همین قدرت انحصاری مانع از ورود بنگاه

 ی دارد تا بازارگر با مداخله خود در این بازارها سعشود، در نتیجه تنظیمبه بازار می

 تر نماید.را از شرایط انحصاری دور کرده و به ساختار رقابتی نزدیک

بنابراین تمرکز تحقیق حاضر بر روی آن دسته از خدمات مخابراتی است که اوالً در 

مخابرات ایران ارائه شده و ثانیًا نیاز به تنظیم داشته باشند. از میان سه زیرگروه مذکور، 

و نیز یک سری از خدمات دیتا از جمله خدماتی هستند که نیاز به  خدمات تلفن ثابت

تنظیم دارند. در مورد تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران از طریق شرکت ارتباطات ثابت، 

باشد. حتی با وجود واگذاری این شرکت دهنده خدمات مربوط به تلفن ثابت میتنها ارائه

ن حفظ شده و همین ساختار انحصاری به به بخش خصوصی، باز هم ساختار انحصاری آ

ویژه در خدمات تلفن ثابت، لزوم تنظیم قیمتی این دسته از خدمات شرکت مخابرات را 

کند. لذا در این بخش از مطالعه، به منظور تبیین نحوه استفاده از مدل دوچندان می

 پیشنهادی، خدماتی از تلفن ثابت به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

های فرعی که شامل سرویس ستابخشی از صنعت مخابرات  افزوده:ارزش خدمات -

ند. این باشهای استاندارد مانند صدا و فکس بیشتر میبوده که تعرفه آنها از سرویس

برداری قرار گیرند. صنعت مخابرات این توانند در هر صنعتی مورد بهرهخدمات می

هاد و تحریک کاربران برای استفاده هر چه بیشتر از نوع خدمات را به منظور پیشن

های کوتاه تبلیغاتی که با عناوین و موضوعات مختلف پیام 1گیرد.تلفن خود به کار می

باشند. امروزه خدمات گردند از جمله این خدمات میبه مشترکین تلفن ارسال می

 باشند.یا میهای مخابراتی دنترین منابع درآمدی شرکتارزش افزوده از مهم

شامل خدماتی است که به هنگام  اندازی خط تلفن ثابت:خدمات نصب و راه -

درخواست دریافت خط تلفن ثابت از جانب مشتریان، شرکت مخابرات برای دایری 

 دهد.خط مزبور انجام می

                                                 
1 www.tci.ir  
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های باشند که برای سازماناین گروه از خدمات شامل کدهایی می کدهای خدماتی: -

و ... از جمله این  111، 119، 113هایی مانند شوند. شمارهفته میخاصی در نظر گر

کدها هستند. کدهای خدماتی انواع مختلفی دارند که فقط تعداد محدودی از آنها 

 شود.برای مشترکین مخابرات رایگان بوده و برای بقیه آنها هزینه دریافت می
-رزی( و مکالمات بینممکالمات خود به دو دسته مکالمات ملی )درون مكالمات: -

-المللی در دو گروه تماسشوند. مکالمات بینبندی میمرزی( تقسیمالمللی )برون

های صادره از کشور ( و تماسهای دریافتی از خارجهای وارده به کشور )تماس

استانی و با خارج( و مکالمات ملی نیز در دو گروه درونهای گرفته شده )تماس

-های وارده به کشور را میالمللی، تماساستانی قرار دارند. از بین مکالمات بینبین

های صادره از کشور به توان جزء خدماتی با عدم نیاز به تنظیم دانست، اما تماس

 شوند که هر سطح، تعرفه مخصوص به خود را دارد. بندی میسطوح متفاوتی تقسیم

ی طراحی شده و نمودار ،گرفتهبندی صورتهدر این قسمت به منظور سهولت درک طبق

 .(9شده در این بخش در آن به تصویر کشیده شده است )نمودار خالصه مطالب ارائه

-یمپیشنهادی برای تقس کارگیری مدل سقف قیمتیجا دارد تا چگونگی به  خش،بر این د

بندی ارائه شده، . بدین منظور از میان تقسیمگردد( تبیین 9بندی ارائه شده در نمودار )

اندازی و کدهای سبد تلفن ثابت با خدمات مکالمات، خدمات ارزش افزوده، نصب و راه

 ادمورد استفاده در مدل سقف قیمتی نشانگر تعد i. اندیس اندگرفته شدهخدماتی در نظر 

م خواهی شده در این تحقیقارائه رو برای سبد تلفن ثابتباشد، از اینخدمات موجود می

-( و قیمتqiکارگیری فرمول سقف قیمتی، عالوه بر مقادیر )به  برای. =1،9،9،4iداشت: 

 یعنیبایستی عوامل تعدیل موجود در مدل گر تنظیم(، piهای هر کدام از خدمات )

گردد که را نیز در اختیار داشته باشد. یادآوری می (Qو کیفیت ) (Iتورم ) (،Xوری )بهره

به دست آمده و عامل تورم نیز گر تنظیمهای اقتصادی وری با تجزیه و تحلیلعامل بهره

ایران محاسبه و  جمهوری اسالمی توسط مراجع ذیصالح مانند مرکز آمار و بانک مرکزی

ه ثابت را بتوان خدمات موجود در داخل سبد تلفن د. میگیرقرار میگر تنظیمدر اختیار 

tدرآمد کل زمان  ین جدولادر  .( با متغیرهای مدل انطباق داد1وسیله جدول ) − 1 

Rt−1برابر = ∑ p
i

t−1
q

i

t−14

i=1
 است. 
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 بندی خدمات شرکت مخابرات ایران(: طبقه3نمودار ) 
 های تحقیقمنبع: یافته

 

 سقف قیمتی  (: تطبیق خدمات سبد تلفن ثابت با متغیرهای مدل1جدول )

 خدمات
 مقدار در

 t − 1 

 در قیمت
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 های تحقیقمنبع: یافته 

 بندی خدمات شرکت مخابرات ایرانطبقه

 شوندخدماتی که در مخابرات ایران ارائه نمی شوندخدماتی که در مخابرات ایران ارائه می
 

 مکالمات
 

 اندازیراه و نصب

 
 ودهافزخدمات ارزش

 
 خدماتی کدهای

 

 های وارده به کشورتماس

های صادره از تماس
 کشور

 استانیهای درونتماس
 

 استانیهای بینتماس
 

خدماتی که نیاز 
 المللیمکالمات بین به تنظیم ندارند

 ملیمکالمات 

 دیتا خدمات

 

 خدمات تلفن ثابت
 

 دارند تنظیم به نیاز که خدماتی

خدمات تلفن 
 ههمرا

 دندارن تنظیم به نیاز که خدماتی
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گر متنظی وری، تورم و کیفیت،ها و نیز عوامل بهرهبا در دست داشتن این مقادیر و قیمت

ا جایگذاری تواند بیمگر تنظیمای اقدام نماید. بدین منظور تواند برای تنظیم سبد تعرفهمی

را به دست آورد. سپس از طریق  APIt ( مقدار3( یا )1اطالعات مزبور در یکی از روابط )

مقایسه نماید. در صورتی که  APIt را نیز به دست آورده و با PCIt تواند( می9رابطه )

APIt) قانون سقف قیمتی پایه ≤ PCIt) ران در چارچوب برقرار باشد، شرکت مخابرات ای

از شرکت مخابرات ایران گر تنظیممدل سقف قیمتی عمل کرده است، در غیر این صورت 

 های خود را کاهش دهد. بایستی بخواهد تا قیمت

 هاگیری و ارائه پیشنهادنتیجه -4
در تحقیق حاضر، مدلی برای تنظیم قیمتی شرکت مخابرات ایران ارائه گردید. مدل 

 های تنظیم انگیزشی یعنی روش سقفیکی از پرکاربردترین روشپیشنهادی مبتنی بر 

ها و افزایش کارایی باال های اپراتور را برای کاهش هزینهقیمتی است. این روش، انگیزه

کنندگان را به صورت کاهش قیمت خدمات از منافع این افزایش کارایی برده و مصرف

بیین نحوه استفاده از آن، مثالی کاربردی سازد. پس از ارائه مدل، به منظور تمند میبهره

بندی از خدمات شرکت مخابرات ایران، ارائه گردیده و سپس ضمن اشاره به یک طبقه

بندی ای از این طبقهچگونگی انطباق متغیرهای مدل با خدمات موجود در سبد نمونه

وزه کشور در ح گرشده به عنوان پیشنهادی برای دو نهاد تنظیمتوضیح داده شد. مدل ارائه

ICT باشد تا در صورت )شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( می

تمایل، برای تنظیم قیمتی سبدهای خدماتی شرکت مخابرات ایران مورد استفاده قرار 

 گردد:شده، پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه میدهند. با عنایت به مطالب عنوان

شده توسط اپراتورها، خدمات جدید ارائه ازارهای رقابتی معموالًکه در باز آنجایی -

گیرند )تا اپراتورها تشویق به نوآوری و ارائه خدمات جدید تحت تنظیم قرار نمی

از  که یک سری داشته باشداین انگیزه را  شرکت مخابرات ایران ممکن استشوند(، 

د. دمات جدید معرفی نمایتنظیم به عنوان خخدمات قبلی خود را برای اجتناب از 

بایستی با آگاهی از این مطلب، تمهیدات الزم برای گر تنظیمبر همین اساس، 

توجه  بایستی گرتنظیمجلوگیری از این سوءاستفاده را بیندیشد. به عنوان مثال، 

حاوی  شوند واقعاًداشته باشد که خدماتی که به عنوان خدمات جدید ارائه می

 د.تکنولوژی جدیدی باشن
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های خود ممکن است باعث در روش سقف قیمتی انگیزه زیاد اپراتور به کاهش هزینه -

که این نگرانی وجود داشته باشد رو در صورتیگردد، از اینکاهش کیفیت خدمات 

نزل قبول تکه ممکن است کیفیت خدمات شرکت مخابرات ایران به سطحی غیرقابل

 داقلی را برای کیفیت خدمات آن در نظر بگیرد.استانداردهای ح ایدبگر تنظیمیابد، 

ر گتنظیمنکته دیگری است که شرکت مخابرات ایران نحوه اتخاذ سبدهای خدمات  -

من ای اتخاذ شوند که ضبایستی به آن توجه کافی داشته باشد. سبدها باید به گونه

 سودآوری مناسب برای اپراتور، موجب افزایش رفاه مشترکین نیز گردد.

که باشد. یعنی برای ایناستقالل آن می تنظیمیهای هر نهاد ترین ویژگیز مهمیکی ا -

وظیفه خود را به درستی بتواند انجام دهد، بایستی تحت نفوذ هیچ گروه گر تنظیم

 (.1گرتنظیمذینفعی نباشد )عدم وجود تسخیر 

انش دپذیر، مجهز به برای انجام صحیح وظایف خود بایستی چابک، انعطافگر تنظیم -

مقررات باشد تا بتواند شرکت  روز و برخوردار از قدرت و اختیارات الزم برای اِعمال

 را متقاعد به تمکین از تصمیمات خود نماید.مخابرات 

عامل مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.  تنظیمیعدم تعدد نهادهای  -

ها یگیرف آراء در تصمیمتواند باعث بروز اختالدر کشور می تنظیمیتعدد نهادهای 

های چنانچه این موضوع در سال شود.گر تنظیمشده و مانع از انجام درست وظایف 

ر گاخیر نیز در مورد تنظیم قیمتی خدمات شرکت مخابرات ایران بین دو نهاد تنظیم

 )شورای رقابت و  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( رخ داد.

بایست محدوده اختیارات آنها کاماًل ، میتنظیمییک نهاد در صورت وجود بیش از  -

آنها در مورد شرکت مخابرات  هایگیریواضح و مشخص باشد تا اختاللی در تصمیم

 به وجود نیاید.ایران 

گیری کرد که هر الگوی پیشنهادی توان چنین نتیجهشده، میبا توجه به مطالب ارائه 

 دو ویژگی اساسی زیر باشد: برای تنظیم یک بنگاه بایستی دارای

 های الزم در بنگاه جهت تولید و ارائه خدماتایجاد انگیزه  -

 کنندگان و افزایش رفاه اجتماعیحمایت از حقوق مصرف -

توان امیدوار بود که الگوی پیشنهادی از در صورت دارا بودن این دو ویژگی است که می

 نظیمی برخوردار باشد.کارایی الزم برای دستیابی به اهداف مدنظر نهاد ت

                                                 
1 Regulatory capture 
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