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 چكیده 

مناطق محروم و  دسترسی آحاد جوامع، خصوصاً بهبودجهت  (USO) های خدمات عمومی اجباریطی چند دهه اخیر اجرای برنامه

توسعه یافته و در  یمرتبط با بخشهای زیرساختی کشورها هایگذاریاطی، نقش بسیار مهمی را در سیاستدورافتاده به خدمات ارتب

حال توسعه ایفا نموده است در ایران نیز به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ارتقای کیفی سطح زندگی روستایی و شهری، 

رسیده و سازوکار اجرایی  وییرادی ارتباطات و دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات عمومی اجباری به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات

ت روستاهای کشور از حیث میزان دسترسی به خدمات در این تحقیق و به منظور تحلیل وضعیّ. آن از ابعاد مختلف بررسی شده است

اهای ت روستخانوار، وضعیّ 02خانوار و باالتر از  2 خانوار، باالتر از  2 ارتباطی پایه، با تفکیک روستاهای کشور به سه بخش زیر 

نتایج این تحقیق . ایممورد بررسی قرار داده خدمات ارتباطیمذکور را به ترتیب از نظر دسترسی به تلفن عمومی، تلفن ثابت و دفاتر 

های ریزیلذا الزم است تا در برنامه. باشدوجود ناهمگونی محسوسی در  دسترسی روستاهای مورد بررسی به خدمات پایه می از حاکی

باشند، جهت پوشش خدمات ارتباطی پایه ت بیشتری مواجه میتاهایی که از نظر دسترسی به ارتباطات پایه با محدودیّروی، روسپیش

 .ت قرار گیرنددر اولویّ

 .روستا خدمات پایه، مخابرات، ،(ICT)، اطالعات و فناوری ارتباطات(USO)خدمات عمومی اجباری: كلیدی گانواژ
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
ه سفارش مرکز تحقیقات باشد که بمی"ICTارائه راهکارهای مقرراتی تضمین تداوم خدمات الزامی "بخشی از مقاله حاضر برگرفته از پروژه تحقیقاتی  

 .جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس به انجام رسیده استگروه پژوهشی اقتصاد مخابرات و توسط 

 B Nazanin)نويسنده اول  ، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و دانشگاه محل تحصیلدرجه علمي: نويسنده مسئول -*و  1
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Legal and Administrative Aspects of Universal Service Obligation (USO) with Focus on 

IRAN 
 

Abstract  

The purpose of this paper is to examine the Iran's current situation in terms of access to basic 

telecommunication services in rural areas. So to analysis the rural situation, we divided the rural 

areas to three sections: rural under  2 households, rural more than  2 households and rural with 02 

households and more. In the next step and by Iranian Statistics Center's data and our investigation 

by GIS maps, we analysis the situation of the rural with less than  2 households in terms of access 

to public phone, access to fixed phone in rural with more than  2 households and ICT office 

established in the rural with more than 02 households. The results of our study have shown that 

there are noticeable differences between access levels to telecommunication services in rural areas. 

Therefore it is concluding that the rural with more restrictions in access to basic 

telecommunication services, should be more considered in the future USO planning. 

 

Keywords: Universal Service Obligation (USO), Information and Communication Technology 

(ICT), Basic services, Communication, Rural 

 

 

 

 

 مقدمه  - 

گزارش توسعه )نمایدو روستایی مردم ایفا می ت زندگی شهریامروزه دسترسی به ارتباطات و اطالعات نقش کلیدی را در بهبود شرایط و وضعیّ

(ICT) زیرا فناوری اطالعات و ارتباطات (.111 جهانی، 
تواند خدمات اطالعاتی و ارتباطات از راه دور به عنوان ابزار دسترسی به اطالعات، می ، خصوصاً 

تواند موجب همچنین می( ICTو بطور کل ) ی و ارتباطات از راه دوردستیابی به خدمات اطالعات. به میزان قابل توجهی در کاهش فقر کشورها موثر باشد

روی بنگاههای کوچک و خرد  قرار ای را پیشهای تولیدی خانوار شده و گستره وسیعی از بازارهای جهانی، ملی و منطقهتفراهم آوردن دانش برای فعالیّ

محسوب ارتباطی از سوی دولتها به شهروندان از دیگر پیامدهای دسترسی به خدمات افزایش سطح ارائه خدمات اجتماعی و باال رفتن کارآیی آن . دهد

گذاران شده که آنها برای اقشار کم درآمد و ضعیف موجب ایجاد کانال مستقیمی بین آنان و سیاستارتباطی عالوه بر آن، دستیابی به خدمات . شودمی

های زیادی در المللی نابرابریحال، امروزه هم در ابعاد ملی و هم بینبا این. سیاستی تاثیر بگذارند سازد تا از این طریق بر تصمیمات نهادهایرا قادر می

"شکاف دیجیتالی"گردد که از این پدیده به عنوان مشاهده می ارتباطیمیزان دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات 
لذا کاهش شکاف . شودیاد می  

های کشورهای مختلف جهت نیل به اهداف توسعه روی در انتشار اطالعات به عنوان یکی از مهمترین برنامههای پیشدسترسی و از بین بردن محدودیّت

 (. 22 ، ساباتر-ناواس)شودپایدار شناخته می

 خدمات عمومی اجباری "های به همین منظور طی چند دهه اخیر اجرای برنامه
"(USO) تبط با نقش بسیار مهمی را در بحثهای سیاستی مر

ای از قانون مخابرات به عنوان مثال در ایاالت متحده آمریکا بخش عمده. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا نموده است بخشهای زیرساختی

برای به اجرا نیز تالش زیادی را  1به تبیین و تفسیر مفهوم خدمات عمومی اجباری اختصاص یافته و کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا  111 سال 

را به عنوان بخش مهمی از تعهدات اجتماعی خود به  USOدولتهای کشورهای در حال توسعه نیز . به کار بسته است USOگذاردن تعهدات مرتبط با 

قانون مخابرات آمریکا، )اندهشمار آورده و با ارائه راهکارهای اجرایی، این مفهوم را به عنوان بخشی از اصالحات تنظیم مقررات در دستور کار خود قرار داد

به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه برابر و توزیع مجدد درآمد به نفع فقرا و روستاییان مطرح  USOدر کشورهای در حال توسعه مفهوم (. 111 

 .گرددمی

در سال  رادیویی ارتباطات و سیون تنظیم مقرراتقانون برنامه پنجم توسعه، کمی 1 در ایران نیز به منظور تحقق اهداف وزارت ارتباطات و ماده 

هدف اصلی از ارائه این . موضوع دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطالعات را بررسی و مفاد آن را تصویب نمود  1  

                                                 
 Information and Communication Technologies (ICTs) 
 Digital divide  
 Universal Service Obligation (USO) 

 
 ...نظیر بخشهای مخابرات، پست و  

 US Telecommunication Act  
 US Federal Communication Commission 
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به خدمات ارتباطی در نقاط روستایی و دورافتاده و محروم ذکر  الذکر، توسعه و تسریع دسترسی آحاد شهرونداندستورالعمل عالوه بر تحقق اهداف فوق

پردازد، مواردی چون تامین حداقل یک های الزامی، محدوده جغرافیایی و نقاط تحت پوشش میاین دستورالعمل که به سرویس 1در ماده . شده است

در روستاهای باالتر از  خدمات ارتباطیخانوار و ایجاد دفاتر  2 بیش از  خانوار، تامین تلفن خانگی برای روستاهای 2 ارتباط عمومی در روستاهای زیر 

ی وزارت پیش از تصویب دستورالعمل مذکور و بر اساس اهداف کمّ. است معرفی شده پوشش های الزامی و نقاط تحتخانوار نیز از جمله سرویس 02

به اهداف   1  موظف است تا پایان سال  ارتباطاترنامه چهارم توسعه، وزارت ارتباطات در سند ملی توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در ب

ت روستاهای کشور در ارتباط با دسترسی به سه لذا هدف از اجرای این تحقیق بررسی وضعیّ (. جدول ) تعیین شده خود در سه شاخص فوق دست یابد

 :مقاله حاضر از بخشهای زیر تشکیل شده است. شاخص مذکور است

-ابتدا با بررسی مفهوم خدمات عمومی اجباری و تعاریف آن، گستره ارائه خدمات عمومی اجباری در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می در

در بخش بعدی تحقیق و پس از ارزیابی دستورالعمل اجرایی خدمات عمومی اجباری مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با تمرکز بر . دهیم

-خانوار را به تفکیک و بر اساس شاخص 02خانوار و باالتر از  2 خانوار، باالتر از  2 ت دسترسی روستاهای زیر ایران و روستاهای کشور، وضعیّ توضعیّ

 .ها، پیشنهادات تحقیق ارائه شده استدر انتها و پس از تحلیل یافته. نماییمهای تعریف شده برای هر کدام از روستاها تحلیل می

 

 (USO)هوم خدمات عمومی اجباری فم -2

 خدمات همگانی"هرچند عبارات 
 دسترسی همگانی"و  "

-های ظاهری با یکدیگر هستند، اما از نظر مفهومی متفاوت از هم میدارای مشابهت "

فناوری ارتباطات برای تمام شود، شامل فراهم نمودن خدمات در کشورهای توسعه یافته به اجرا گذارده می مفهوم خدمات همگانی که غالباً. باشند

به عبارتی سیاست خدمات همگانی شامل ارائه خدمات به مجموعه خانوارهای ساکن در مناطق توسعه یافته و . باشدخانوارهای ساکن در یک کشور می

در حالیکه دسترسی همگانی  .وداست، بطوریکه هزینه خدمات ارائه شده متناسب با سطح استطاعت مالی افراد جامعه در نظر گرفته ش  مناطق محروم

گیرد به افزایش سطح دسترسی عموم به خدمات ارتباطی مشترک در سطح یک جامعه شهری که بیشتر در کشورهای درحال توسعه مورد توجه قرار می

اتر تلفن در روستاهای دورافتاده یا شود تا با افزایش نصب تلفن همگانی یا تاسیس دفهای دسترسی همگانی تالش میدر برنامه. یا روستایی اشاره دارد

های خدمات اصوال اهداف اصلی اجرای برنامه  (.221 خاویر، )نمودمناطق شهری کم درآمد، شبکه ارتباطی اولیّه را برای این دسته از شهروندان فراهم 

 :شودهای زیر خالصه میهمگانی و دسترسی همگانی در تامین شاخص

. های مختلف یکسان باشدت استفاده از خدمات برای افراد جامعه، در شرایط و موقعیّتاست که کیفیّبیانگر آن : قابلیّت استفاده (1

ت آنچنان که توانایی دسترسی به خدمات ارتباطی برای افراد ساکن در مناطق روستایی پرهزینه یا مناطق محروم، بواسطه موقعیّ

 .شان تحت تاثیر قرار نگیردجغرافیایی

 .توانایی پرداخت هزینه استفاده از خدمات ارتباطی برای همه افراد جامعه میسر باشد: 1قابلیّت استطاعت (2

آنچنان که سطح توانایی روحی یا . بدین معنا که افراد ناتوان نیز امکان استفاده از خدمات ارتباطی را داشته باشند: قابلیّت دسترسی (3

 (.همان)دمات ارتباطی لحاظ نگرددجسمی افراد به عنوان یک عامل منفی در میزان دسترسی به خ

 .توان مشاهده نمودهای اساسی ارائه خدمات همگانی و دسترسی همگانی را میدر جدول زیر شاخص

 

 های خدمات همگانی و دسترسی همگانیشاخص - جدول 

 (ت استفادهقابلیّ)خدمات همگانی  (ت دسترسیقابلیّ)دسترسی همگانی 

 درصد خانوارهای دارای تلفن ثابت :بدسترسی به تلفن نصب شده بر حس

                                                 
 Universal service 
 Universal access 

 مناطق دورافتاده پرهزینه  

 
، نهاد رگوالتوری آفکام، اپراتورهای مخابراتی این کشور را ملزم به فراهم نمودن  22 بر اساس قانون ارتباطات انگلستان در سال  به عنوان مثال 

ت خطوط تلفن برای تامین تلفن همگانی برای عموم جامعه، اجرای طرحهای کم هزینه برای افراد کم درآمد، افزایش ظرفیّ: خدمات همگانی زیر نمود

 .آپ و ارایه خدمات خاص به افراد ناتوان-به اینترنت دایل دسترسی
توسط وزارت صنعت اطالعات کشور چین به اجرا درآمد   22 که در سال  "پروژه روستا به روستا"توان به های دسترسی همگانی میدر خصوص برنامه 

در ارتباط . ایالت تامین نمایند 8روستا را در   1   همگانی به حدود  در این پروژه، اپراتورهای مخابراتی موظف شدند تا شرایط دسترسی. اشاره نمود

تامین ارتباطات تلفن ثابت در حداقل   22 مدت این کشور تا پایان سال با اهداف ارائه خدمات عمومی اجباری در کشور چین باید گفت که اهداف کوتاه

 .باشدمی 2 2 تباطات عمومی برای همه خانوارها و سازمانها تا پایان سال درصد از روستاهای کشور و هدف بلندمدت آن تامین شبکه ار  1
 Affordability 
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 های خدمات همگانی و دسترسی همگانیشاخص - جدول 

 (ت استفادهقابلیّ)خدمات همگانی  (ت دسترسیقابلیّ)دسترسی همگانی 

  مدت زمان الزم یا مقدار مسافت طی شده برای

 دسترسی به تلفن همگانی؛

 ّت به ازای هر تلفن؛ حداقل تعداد جمعی 

تعداد خطوط تلفن ثابت به عالوه خطوط تلفن همراه )تراکم خطوط ت یا هر خط اصلینفر جمعیّ 22 تلفن همگانی به ازای هر 

 (نفر 22 به ازای هر 

ISDNهای کانال)دسترسی دیجیتال - 
 ) 

 ( 22 ) باتیستا -فونتس: منبع

 

از آنجائیکه تاکنون تعریف واحدی برای مفاهیم خدمات همگانی و دسترسی همگانی ارائه نشده است، این مسئله که تعهدات همگانی باید چه 

، 110 در سال   بر اساس توافقنامه سازمان تجارت جهانی. ین کشورهای گوناگون استاز جمله موارد اختالف در ب ،ای از خدمات را پوشش دهندگستره

هر چند رعایت . کشورهای عضو سازمان ملزم شدند تا بر اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی خود به تعریف تعهدات خدمات همگانی بپردازند

 USOباید در تعریف مفهوم های مشترکی است که میعمال شرایط رقابتی از جمله شاخصو اِ ت در ارائه خدمات، غیرتبعیضی بودنمواردی نظیر شفافیّ

 (.221 خاویر، )توسط تمامی کشورها رعایت گردد

 ارتباطیباید مجموعه مشخصی از خدمات  گردد آن است که اوالًاز سوی کشورهای مختلف رعایت می USOاز دیگر مواردی که در ارائه مفهوم 

آنکه این خدمات باید در سراسر کشور به قیمتهایی ارائه  ثانیاً. افراد ساکن در هر کشور صرفنظر از محل سکونت یا سطح درآمدشان ارائه گرددبه کلّیه 

-موظف است بسته USOدر بخش پست بدان معنی است که اپراتور  USOبه عنوان مثال . گردد که شهروندان استطاعت پرداخت آن را داشته باشند

های کلیّه بسته مثال پستکام. پستی با خصوصیّات مشخص را با قیمت تعیین شده و مشخص به هر نشانی در حوزه مسئولیّت خود تحویل دهدهای 

این موضوع بدان معنی است که رویال . قرار داده است USOکیلوگرم وزن داشته باشند مشمول خدمات   پستی اعم از درجه یک و درجه دو را که زیر 

باشند به هر نشانی پستی در داخل مرزهای جغرافیایی کشور انگلستان تحویل هایی را که دارای مشخصات فوق میوظف است کلیّه بستهم پست

 (. 11 آفتل، )دهد

یافت که در همه کشورها اختیار شده  USOتوان یک تعریف واحد برای در بخش مخابرات و فناوری اطالعات نیز همانگونه که ذکر شد نمی

برای مثال در قانون مخابرات . گیرداند که انواع گوناگونی از خدمات را در بر میارائه داده USOای از برخی از کشورها تعاریف بسیار گسترده. اشدب

فته مخابراتی ارائه ها و مراکز بهداشتی خدمات پیشر، اپراتور مخابراتی این کشور موظف شده که به مدارس، کتابخانه111 ایاالت متحده آمریکا در سال 

توان گفت این تعریف از لذا می(. 111 قانون مخابرات آمریکا، )نمایددهد و کمیسیون ارتباطات فدرال به ارتباطات اینترنتی مدارس یارانه پرداخت 

USO المللی آنان را تضعیف و موضع بین های مخابراتی و فناوری اطالعات لطمه وارد کندبسیار گسترده بوده که ممکن است به توانایی رقابتی سازمان

 : ارائه داده است که بر پایه سه اصل اساسی قرار داردUSO در مقابل این تعریف، کمیسیون اروپا تعریف محدودتری را از . نماید

زند که تمایلی مجبور شوند هزینه خدماتی را بپردا ارتباطیبیش از حد گسترده باشد، آنگاه ممکن است مشتریان خدمات  USOاگر تعریف  ( 

 .به استفاده از آنها ندارند

 .دهدتمایل ورود اپراتورهای جدید به بازار را کاهش می USOتعریف گسترده  ( 

 (.  11 کمیسیون اروپا، )دست یابد( نرخ نفوذ خدمات تلفن)کمیسیون اروپا باید پیش از اجرای اهداف خود، به تامین مهمترین هدف خود  ( 

ای که مدنظر اکثر کشورهای دنیا قرار دارد، رسد مهمترین نکتهدر بخش مخابرات، به نظر می USOر شده در تعریف با توجه به اصول اساسی ذک

در  USOئه تامین ارتباطات تلفن محلی در قیمتهای مناسب برای کلیّه شهروندان بوده و بیشتر کشورها این هدف را به عنوان اولین و مهمترین هدف ارا

 (:همان)در بخش مخابرات و فناوری اطالعات را به این شیوه تعریف نمود USOتوان به این ترتیب می. اندگرفته بخش مخابرات در نظر

"USO ّت یک مجموعه حداقلی از خدمات مخابراتی با کیفیّت مشخص است که باید در قیمتهای منطقی به کلیّه افراد، صرفنظر از موقعی

 "شان ارائه شودجغرافیایی

 

                                                 
 Integrated services digital network (ISDN) 
 WTO agreement ( 991) 

 گذار مستقل انگلستانسازمان مقررات 
 اپراتور پست انگلستان 
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 ستره اجرای خدمات عمومی اجباری در كشورهای مختلف    بررسی گ -3

به . باشدنیازهای الزم در ارائه خدمات همگانی بر اساس سطح توسعه کشورهای مختلف و کیفیّت زیرساختهای ارتباطی هر کشور متفاوت میپیش

گردد؛ در لفن مشترک در یک منطقه دورافتاده تعریف میعنوان مثال در یک کشور در حال توسعه، هدف از اجرای برنامه دسترسی همگانی، نصب یک ت

های دسترسی حالیکه در کشورهای توسعه یافته فراهم نمودن شرایط دسترسی افراد جامعه به خدمات اینترنت پرسرعت و وایرلس از جمله اهداف برنامه

 (.221 خاویر، )همگانی است

 لی در برخی از کشورهای عضو گستره ارائه خدمات عمومی و نحوه تامین ما  در جدول 
APEC در بخش ارائه . مورد بررسی قرار گرفته است

تری به نسبت تر، ارائه خدمات همگانی از گستره وسیعشود که در کشورهای توسعه یافته و برخوردار از امکانات زیرساختی پیشرفتهخدمات مشاهده می

ر کشورهای استرالیا، کانادا و کره جنوبی عالوه بر فراهم نمودن تلفن ثابت، امکان دسترسی به عنوان مثال د. کشورهای در حال توسعه برخوردار است

زی فراهم نمودن تلفن مکزیک و اندون در حالیکه در کشورهای کمتر توسعه یافته نظیر نیوزلند، چین،. عمومی به اینترنت نیز مورد توجه قرار گرفته است

 .ای مهم در ارائه خدمات همگانی استهمگانی از جمله اولویتّهثابت و تلفن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Asia-Pacific Economic Cooperation 
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  33 /  /8بررسی دستورالعمل اجرایی ارایه خدمات عمومی اجباری مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخه  -4

قانون برنامه پنجم  1 ماد ( ط)و بند  وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  ماده ( ط)به منظور تحقق اهداف مندرج در بند 

عه و تسریع دسترسی آحاد شهروندان به خدمات ارتباطی در نقاط روستایی و دورافتاده و محروم، کمیسیون تنظیم مقررات توسعه و نیز تسهیل، توس

را "(USO)دستورالعمل اجرایی ارایه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطالعات "، موضوع  1  /  /8مورخ  1  ارتباطات در جلسه شماره 

ماده تدوین شده است گستره وسیعی از تعاریف، مفاهیم و اصطالحات،    فصل و  2 نامه اجرایی مذکور که در نظام. ویب نمودبررسی و مفاد آن را تص

و به جهت پرهیز از اطاله کالم،   در جدول . گیردرا در بر می...  گذاری خدمات و ، تامین و مصرف منابع مالی، قیمتUSOدامنه اجرایی خدمات 

 .ا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شده استکلیات مرتبط ب

 

 

 

                                                 
 Australian Communication Authority 
  Dial up Internet 
 Interconnections 

های مورد نیاز آن به جهت دسترسی آحاد مردم در این ماده بر توسعه، ترویج و ایجاد ارتباطات و فناوری اطالعات در کشور  و تامین شبکه و زیرساخت  

 .به خدمات پایه ذیربط اشاره شده است

 APECخدمات عمومی اجباری در اقتصاد كشورهای منتخب عضو  - 2جدول 

 نحوه تامین مالی نهاد ارائه دهنده خدمات گستره ارائه خدمات كشور

تلفن ثابت، تلفن همگانی و  استرالیا

  1دسترسی به خطوط 

 کیلوبایت بر ثانیه

متناسب با سهم   USOص مالیات بر درآمد اپراتورهای تخصی USOاپراتور 

  .بازار توسط سازمان ارتباطات استرالیا

 .تامین وجوه بوسیله مالیات دریافتی از اپراتورها USOاپراتور   تلفن ثابت و اینترنت دایل آپ کانادا

تعیین شده در  USOاپراتور   1 نصب تلفن همگانی در هر روستا چین

 .هر استان

ه خدمات همگانی بوسیله مالیات پرداختی توسط اپراتورها وجو

 .شودتامین می

کیلوبایت  8  تلفن و اینترنت  مالزی

 بر ثانیه در مناطق خاص

های ثابت و تلفن درصد از درآمد اپراتورهای شبکه 1دریافت  اپراتورهای منتخب

 .دهی ترکیبیهمراه از طریق وزن

نصب تلفن همگانی در  اندونزی

هزار نفر  2 تاهای با بیش از روس

 تجمعیّ

یا سایر اپراتورهای  USOاپراتور 

 .منتخب توسط نهاد رگوالتوری

 USO  از درآمد اپراتورهای %  270، حدود  22 از سال 

بصورت مالیات بر درآمد جهت تامین وجوه ارائه خدمات 

 .گرددهمگانی دریافت می

اپراتور منتخب توسط کمیته  تلفن ثابت، اینترنت پنهای باند کره جنوبی

 .شودارتباطات انتخاب می

 -

تلفن   11 تلفن ثابت و از سال  مکزیک

 همراه

  وجوه حاصل از اتصاالت درونی USOاپراتور 

اپراتورهای ارائه دهنده خدمات  تلفن ثابت نیوزلند

 .محلی

 .USOمالیات پرداختی توسط اپراتورهای 

در شرایط USO اپراتورهای  یتلفن همگانی و مراکز مخابرات شیلی

رقابتی و تحت برگزاری مزایده 

 .شوندبرگزیده می

 وجوه حاصل از اتصاالت درونی 

 بودجه دولتی

 .USOمالیات پرداختی توسط اپراتورهای -  تلفن ثابت روسیه

 .USOمالیات پرداختی توسط اپراتورهای  نهادهای گوناگون تلفن ثابت آمریکا

  (221 )خاویر : منبع
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 مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات USOخالصه دستورالعمل اجرایی  -3جدول 

 توضیحات رئوس مواد مواد فصل

نامه و اهداف اجرایی آن این فصل هدف از تدوین نظام  در ماده  کلیات، تعاریف و مفاهیم اصطالحات  و    اول

تعاریف اصطالحات به کار   همچنین در ماده . تشریح شده است

 .نامه تشریح شده استرفته در نظام

کمیسیون تنظیم مقررات مرجع عالی ایجاد و اجرای   در ماده  USOتبیین ساختار اجرایی   و    دوم

مسئولیت اجرای مصوبات . شناخته شده است USOهای پروژه

 ارتباطاتنظارتی و اجرایی وزارت  کمیسیون و اختیارات حاکمیتی،

 .نیز بر عهده سازمان تنظیم مقررات قرار گرفته است

های الزامی، محدوه جغرافیایی و نقاط سرویس 1 سوم

 USOتحت پوشش 

 :اندلحاظ شده USOهای موارد زیر به عنوان سرویس 1در ماده 

 :خانوار 2 تامین حداقل یک ارتباط عمومی در روستاهای زیر . 

خانوار به باال با پوشش  2 تامین تلفن خانگی برای روستاهای  .

 :تلفن همراه، دسترسی به اینترنت و استفاده از فاکس

 خانوار به باال؛ 02در روستاهای  خدمات ارتباطیایجاد دفتر . 

 های روستایی؛پوشش ارتباطی تلفن همراه در جاده. 

 تامین تلفن همگانی در اماکن عمومی شهرها؛. 

 تامین اینترنت در اماکن عمومی؛. 

پوشش تلفن همراه و دسترسی به فاکس و اینترنت در روستاهای . 

 فاقد تلفن خانگی؛

 پست برابر تصمیمات کمیسیون؛ USOهای سرویس. 

، چگونگی USOبه تشکیل صندوق ایجاد و توسعه   در فصل  USOتشکیل صندوق و منابع و مصارف مالی  1الی  0 چهارم

نابع مالی اجرای خدمات و موارد مصرفی آن اشاره شده تامین م

 .است

انتخاب پیمانکاران، تعهدات پیمانکار و کارفرما در  1 الی  2  پنجم

 USOقرارداد 

به چگونگی انتخاب پیمانکاران و واگذاری خدمات   در فصل 

USO  اشاره شده و تعهدات پیمانکاران و کارفرما در قراردادUSO 

 .تشریح شده است

از  USOهای مالکیت تجهیزات و امکانات مرتبط با کلیه پروژه USOت تجهیزات ارتباطی و خدمات مالکیّ 1 الی  0  ششم

 .رودمهمترین موارد مورد بحث در فصل ششم نظامنامه به شمار می

 و وظایف اپراتور و USOهای خدمات به تعیین تعرفه 0فصل  USOگذاری خدمات قیمت   الی  2  هفتم

 .سازمان در خصوص اعالم و تصمیم تعرفه اشاره دارد

های برداری پروژهدر این فصل مالکیت درآمدهای حاصل از بهره USOهای برداری از پروژهبهره 1 الی     هشتم

USO ّت ارائه خدمات توسط اپراتور مورد بررسی و ارتقای کیفی

 .گیردقرار می

نظارت بر کلیه مراحل اجرایی قرارداد، امکان سنجی  1در فصل  USOنحوه نظارت بر ارائه خدمات    الی  0  نهم

بر عهده  USOو کنترل بر نحوه ارایه خدمات  USOنقاط مشمول 

 .ظیم مقررات قرار گرفته استسازمان تن

جرایم و خسارات احتمالی، تعلیق مفاد قرارداد،    الی  1  دهم

 نامهلغو قرارداد و ضبط ضمانت

فصل دهم به موارد دالیل وضع جرایم از سوی سازمان بر اپراتورها 

اشاره داشته و موارد منتج به نظر شورای حل اختالف و مراجع 

 .گردندذیصالح تشریح می

  1  /  /8مورخ  1  مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات شماره  :نبعم
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 اهداف تحقیق -5

 :گردددر این تحقیق اهداف زیر دنبال می

 شناخت مفهوم خدمات عمومی اجباری و تعیین گستره ارائه این خدمات در بخش مخابرات؛ 

 ّبخش مخابرات؛ ت روستاهای کشور از حیث دستیابی به خدمات پایه ارتباطی دربررسی وضعی 

 شناسایی نیاز روستاهای کشور به خدمات ارتباطی پایه به تفکیک استانهای کشور؛ 

 

 سواالت تحقیق -6

 :باشیمدر مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به سواالت زیر می

  مفهوم خدمات عمومی اجباری(USO) گیرد؟ای از خدمات ارتباطی را در بر میچه گستره 

  باشند؟خانوار از امکانات تامین ارتباط برخوردار می 2 ، چه درصدی از اماکن، مزارع و روستاهای زیر ارتباطاتوزارت بر اساس اهداف کمی 

 ّاست؟ ارتباطاتهای تعیین شده توسط وزارت خانوار تا چه حد منطبق با برنامه 2 ت پوشش تلفن خانگی در روستاهای باالتر از وضعی 

  به چه صورت است؟ خدمات ارتباطیت دسترسی به دفاتر وار، وضعیّخان 02در روستاهای باالتر از 

 

 روش تحقیق -7

 USOدستورالعمل اجرایی  1بندی جغرافیایی مندرج در ماده بر اساس تقسیم. باشدتوصیفی می -روش تحقیق در این مقاله بصورت تحلیلی

خانوار، تامین تلفن ثابت  2 تامین حداقل یک تلفن عمومی در روستاهای زیر ، ارتباطاتمصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اهداف کمی وزارت 

خانوار از جمله اهداف در نظر گرفته شده در  02در روستاهای بیش از  خدمات ارتباطیخانوار و احداث حداقل یک دفتر  2 در روستاهای باالتر از 

خانوار، روستای  2 ا و آمار مرکز آمار ایران به تفکیک تعداد روستاهای کشور به روستاهای زیر هلذا در این مطالعه با استفاده از داده. قوانین مذکور است

در ادامه با استفاده از اطالعات . ت ساکن در روستاهای هر استان پرداختیمخانوار در هر استان و میزان جمعیّ 02خانوار و روستاهای باالتر از  2 باالتر از 

سپس با محاسبه . های مذکور مشخص گردیده بر اساس شاخصت فاقد امکانات ارتباطات اولیّ، تعداد روستاها و جمعیGISّ هایموجود و با کمک نقشه

ت های فوق، درصد تعداد روستاها و جمعیّت در هرکدام از شاخصت فاقد ارتباط در هر استان به کل تعداد روستاها و جمعیّنسبت تعداد روستا و جمعیّ

 .  تباطی استخراج شده استفاقد امکانات ار

 

 وضعیّت اجرای خدمات عمومی اجباری در كشور -8

تواند در نظر گرفته شود که در وزارت های متعددی می، مالکUSOت مناطق روستایی مشمول استفاده از خدمات اصوال برای تحلیل وضعیّ

 :در نظر گرفته شده است USOشاخصهای زیر برای ارائه خدمات  ارتباطات

  خانوار دارای یک ارتباط؛ 2 روستاهای زیر 

  خانوار دارای تلفن خانگی؛ 2 روستاهای باالی 

  ؛خدمات ارتباطیخانوار دارای دفتر  02روستاهای باالی 

ر فاقد ارتباط در خانوا 2 ه روستاهای مثال  زیر به این ترتیب که ابتدا کلیّ. بر اساس تعداد خانوار بوده است ارتباطاتبندی در وزارت تمالک اولویّ

ای اقدام به انتخاب روستاها برای ت بودجهدر این هنگام بر اساس محدودیّ. شوندبندی میکل کشور شناسایی شده و سپس بر اساس تعداد خانوارها رتبه

دارای امکانات استفاده از تلفن ثابت  در حال حاضر و بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، عمده روستاهای کشور .شودارایه خدمات می

های زیر ت مذکور در اماکن و آبادیدرصد از جمعیّ  71 نفر است که حدود  82 27 78  با توجه به این آمار، جمعیّت روستایی کشور معادل . باشندمی

-نفر می 2 71 728 حدود ( خانوار 2 معادل )نفر  22 ت بیش از ت ساکن در روستاهای با جمعیّهمچنین تعداد جمعیّ. باشندنفر ساکن می 22 

خانوار در کشور را دارای ارتباط نموده و به روستاهای بیش  2 ه روستاهای زیر آن است تا کلیّ ارتباطاتبرنامه وزارت (. 12  فر و همکاران، هادی)باشد

اهداف کمّی   در همین راستا در جدول . وستایی تاسیس نمایدرخدمات ارتباطی  خانوار دفتر  02خانوار تلفن خانگی و در روستاهای بیش از  2 از 

 .شودتهیّه شده است مشاهده می ارتباطات توسط وزارت  1  نی منتهی به سال خدمات عمومی اجباری که برای دوره زما
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 اهداف كمّی خدمات عمومی اجباری در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 4جدول 

در اماكن، مزارع و تامین ارتباط  شاخص/سال

 22 خانوار یا  22زیر )آبادیها 

 (برحسب درصد()نفر

تامین تلفن خانگی در روستاهای 

 (برحسب درصد)خانوار 22باالتر از 

برای خدمات ارتباطی  ایجاد دفاتر 

 72كلیه روستاهای باالتر از 

 (تعداد)خانوار

  81 08 1     1 

  12 88  22      

  1  1   22      

  1   22  22      

  1   22  22      

بینی برنامه پیش

 (درصد رشد)

     1  0 

 سند ملی توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: منبع

 

 2 ، تمامی روستاهای باالتر از  1تا پایان سال  تارتباطاتوان بیان نمود که بر اساس اهداف تعیین شده توسط وزارت با توجه به جدول فوق می

در . خانوار مهیّا شود 2 خانوار در کشور باید به تلفن ثابت دسترسی داشته و امکان دسترسی به ارتباطات اولیّه برای کلیّه اماکن، مزارع و آبادیهای زیر 

، با بررسی وضعیت اجرای خدمات عمومی در استانهای کشور به تفکیک  تارتباطا پذیری صورت گرفته در وزارتادامه این بخش و با توجه به تفکیک

-ت روستاهای کشور از حیث دستیابی به شاخصخانوار پرداخته و در ادامه به بررسی وضعیّ 02خانوار و بیش از  2 خانوار، بیش از  2 روستاهای زیر 

 .پردازیممی ارتباطاتشده توسط وزارت های تعیین 

 

 خانوار 22وضعیّت اجرای خدمات عمومی اجباری در روستاهای كمتر از  - -8

خانوار در ایران وجود دارد  2 ستای کمتر از رو  088 آوری اطالعات الزم، در حال حاضر بر اساس مطالعات صورت گرفته در این تحقیق و جمع

روستا فاقد دسترسی به ارتباط  222  از مجموع تعداد روستاهای ذکر شده تعداد . نفر را در خود جای داده است 2 72  72 تی در حدود که جمعیّ

 2 ت و مزارع و آبادیهای زیر درصد جمعیّ  در جدول  (.12  فر و همکاران، هادی)باشندنفر می    7 0 اند که دارای جمعیّتی معادل ارزیابی شده

 .شودخانوار فاقد امکانات ارتباطی مشاهده می

 

 (383 سال )خانوار  22روستا و جمعیّت فاقد ارتباط در آبادیهای زیر  درصد -5جدول 

 خانوار فاقد ارتباط 22مزارع، اماكن و آبادیهای زیر  نام استان

 درصد جمعیّت فاقد ارتباط درصد روستای فاقد ارتباط

   7  71  تهران

 271 71  البرز

 71    17  سمنان

 2 2 مازندران

  172  17  خراسان جنوبی

 8 07  17  خراسان شمالی

   87  17  خراسان رضوی

   7    7   سیستان و بلوچستان

 1 7   7  گلستان

  871 0  آذربایجان شرقی

   87  07  آذربایجان غربی

 0702  7   اردبیل
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 (383 سال )خانوار  22روستا و جمعیّت فاقد ارتباط در آبادیهای زیر  درصد -5جدول 

 خانوار فاقد ارتباط 22مزارع، اماكن و آبادیهای زیر  نام استان

 درصد جمعیّت فاقد ارتباط درصد روستای فاقد ارتباط

   7  170 زنجان

   87  7   قزوین

  872  70   کردستان

 8 17  071  گیالن

 2 2 همدان

 0 7    7 8 اصفهان

 780    17  چهارمحال و بختیاری

 1 07 070  قم

 0 27 278 مرکزی

 1 87  71   یزد

 8 7    7   بوشهر

  870  1278 فارس

 170  7   کهکیلویروبویراحمد

 711   8  کرمان

   7    7   هرمزگان

  071  71 1 ایالم

  07  71 1 خوزستان

  17  171  کرمانشاه

 1700   87  لرستان

 محاسبات تحقیق :منبع

 

دسترسی به  درصد از روستاهای مذکور امکان  1خانوار، تنها برای حدود  2 تایج جدول فوق بیانگر آن است که از مجموع روستاهای کمتر از ن

ت استانهای کشور از تحلیل وضعیّ. درصدی مواجه است 0 با تفاوت ( 81درصد در پایان سال  08)ارتباطات اولیّه فراهم شده است که از مقدار هدف آن 

به عنوان مثال . باشدمی خانوار حاکی از تفاوت معنادار بین استانها در میزان دسترسی 2 حیث گستره دسترسی به امکانات ارتباطی در روستاهای زیر 

در حالیکه در برخی . اندخانوار تحت پوشش امکان ارتباطات مخابراتی قرار گرفته 2 ن، تمامی روستاهای با کمتر از در استانهایی نظیر مازندران و همدا

، (درصد 8 )، کرمان (درصد 12)، فارس (درصد   )، یزد (درصد  8)، اصفهان (درصد 0 )، گیالن (درصد   )از استانها نظیر سیستان و بلوچستان 

خانوار از دسترسی به امکانات اولیّه  2 ، همچنان حجم باالیی از اماکن و روستاهای زیر (درصد 8 )و لرستان ( درصد  1)، خوزستان (درصد  1)ایالم 

ان، خراسان جنوبی، گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، توان گفت در استانهای تهران، البرز، مازندرمی این اساس بر. باشندارتباطی محروم می

محقق شده و در سایر  ارتباطاتاردبیل، زنجان، قزوین، همدان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، بوشهر و کهکیلویر و بویراحمد، اهداف کمی وزارت 

 .استانهای کشور دسترسی به اهداف مذکور صورت نپذیرفته است

 

 خانوار 22از  بیشجرای خدمات عمومی اجباری در روستاهای وضعیّت ا -8-2

خانوار امکان دسترسی به تلفن خانگی را فراهم آید که این  2 درصد از روستاهای بیش از   1باید در می 81  ، تا پایان سال  طبق جدول 

 81طالعات گردآوری شده در این تحقیق، تا پایان سال بر اساس ا. درصد روستاهای مذکور را پوشش دهد 22 باید به بعد می 12  شاخص از سال 

فر و هادی. )روستا فاقد تلفن خانگی بوده است 021 خانوار در کشور وجود داشته است که از این تعداد معادل  2 روستای بیش از   11  تعداد 

است که این رقم  خانوار فاقد تلفن خانگی بوده 2 ای بیش از درصد از روستاه  27 توان گفت که تا پایان سال مذکور حدود لذا می(. 12  همکاران، 

خانوار مشاهده  2 ت فاقد تلفن خانگی در روستاهای بیش از درصد روستاها و جمعیّ 1در جدول . باشدمی  تا حدی متفاوت از اهداف مندرج در جدول 

 .شودمی
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 (383 سال )خانوار  22های بیش از درصد روستا و میزان جمعیّت فاقد تلفن خانگی در روستا -6جدول 

 خانوار فاقد تلفن خانگی 22روستاهای بیش از  نام استان

 درصد جمعیّت فاقد تلفن خانگی درصد روستای فاقد تلفن خانگی

   27   تهران

  27 270 البرز

 70  78  سمنان

 2 2 مازندران

 78   27  خراسان جنوبی

  7   27 خراسان شمالی

    07 ویخراسان رض

  27     سیستان و بلوچستان

  27  7  گلستان

  7  271 آذربایجان شرقی

   27  27 آذربایجان غربی

   27  27 اردبیل

 728  170 زنجان

  27 270 قزوین

  7    7   کردستان

  7   7  گیالن

 78  70  همدان

  7   7   اصفهان

  7  70  چهارمحال و بختیاری

  27 70  قم

 271   مرکزی

   27 271 یزد

 270  7  بوشهر

  27   فارس

  07 70   کهکیلویروبویراحمد

 170  07  کرمان

 71    7   هرمزگان

 71  070 ایالم

  7    7   خوزستان

 271   17  کرمانشاه

  78   27  لرستان

 محاسبات تحقیق :منبع

 

 2 خانوار، شاخص تامین تلفن خانگی در روستاهای بیش از  2 باطی در روستاهای زیر باید گفت که در قیاس با شاخص تامین امکانات ارت

، سیستان و (درصد  07)، خراسان رضوی(درصد  27 )طبق محاسبات تحقیق، در استانهای خراسان جنوبی . خانوار از وضعیّت بهتری برخوردار است

، (درصد  07 )، کرمان(درصد 70  )، کهکیلویر و بویراحمد(درصد  7  )اصفهان، (درصد   )، کردستان(درصد 170)، زنجان(درصد   )بلوچستان

درصد قابل توجهی از روستاها و ( درصد 070)و ایالم( درصد  27 )، لرستان(درصد  17 )، کرمانشاه(درصد  7  )، خوزستان(درصد  7  )هرمزگان

 .باشندت فاقد دسترسی به تلفن خانگی میجمعیّ
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 خانوار 72ی خدمات عمومی اجباری در روستاهای بیش از وضعیّت اجرا -8-3 

  8)و قم( درصد پوشش دفتر مخابراتی 81)نتایج تحقیق بیانگر آن است که استانهای بوشهر  در حوزه سومین شاخص ارائه شده در جدول 

در حالیکه استانهای . برخوردارند ت ارتباطیخدماخانوار به دفتر  02از بهترین وضعیّت در پوشش روستاهای بیش از ( درصدپوشش دفتر مخابراتی

 0 )، خوزستان(درصد پوشش   )، کردستان(درصد پوشش 8 )، سیستان و بلوچستان(درصد پوشش 0 )، خراسان شمالی(درصد پوشش   )مازندران

 0در جدول . قرار دارند ارتباطیخدمات در وضعیّت نامطلوبی از حیث پوشش روستاهای مذکور به دفتر ( درصد پوشش   )و کرمانشاه( درصد پوشش

 .توان مشاهده نمودرا می خدمات ارتباطیت فاقد دسترسی به دفتر تعداد روستا و میزان جمعیّ

 

 (383 سال )خانوار  72در روستاهای بیش از  خدمات ارتباطیدرصد روستا و میزان جمعیّت فاقد دفتر  -7جدول 

 خدمات ارتباطیفترخانوار فاقد د 72روستاهای بیش از نام استان

خدمات درصد جمعیّت فاقد دسترسی به دفتر خدمات ارتباطی درصد روستای فاقد دفتر

 ارتباطی

  87   7   تهران

  7   0  البرز

 878  1  سمنان

  117 00 مازندران

    71   خراسان جنوبی

  07  71 1 خراسان شمالی

 070     خراسان رضوی

  7 0  7 8 سیستان و بلوچستان

 071     گلستان

 170   17  آذربایجان شرقی

 170  71   آذربایجان غربی

 170  71   اردبیل

  7    17  زنجان

  07   7   قزوین

     7 1 کردستان

  17     گیالن

  7    17  همدان

 70    17  اصفهان

  7   278  چهارمحال و بختیاری

  7   171  قم

  7    7   مرکزی

  7   170  دیز

  87  71   بوشهر

 870  1278 فارس

    1  کهکیلویروبویراحمد

 71   871  کرمان

 1  78   هرمزگان

 171  2  ایالم

 71   71 1 خوزستان

 178  1178 کرمانشاه

                                                 
 خانوار 02در روستاهای بیش از  خدمات ارتباطیایجاد دفتر  
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 (383 سال )خانوار  72در روستاهای بیش از  خدمات ارتباطیدرصد روستا و میزان جمعیّت فاقد دفتر  -7جدول 

 خدمات ارتباطیفترخانوار فاقد د 72روستاهای بیش از نام استان

خدمات درصد جمعیّت فاقد دسترسی به دفتر خدمات ارتباطی درصد روستای فاقد دفتر

 ارتباطی

 71    7   لرستان

 محاسبات تحقیق: منبع

 

و دستیابی ( نفر  8 7  70  معادل )خانوار ساکن هستند 02تاهای بیش از از آنجائی که بخش قابل توجهی از جمعیّت روستایی کشور در روس

آید، لذا توجه بیشتر به تامین و ایجاد دفتر های دستیابی به خدمات ارتباطی به حساب میبه عنوان یکی از مهمترین شاخص خدمات ارتباطی به دفتر

باید به عنوان یکی از اهداف اساسی در وزارت جهت دستیابی به خدمات ارتباطی میدر روستاهای مذکور و فراهم نمودن شرایط الزم خدمات ارتباطی 

 02درصد از روستاهای باالتر از  2 استان کشور، بیشتر از    شود در همانگونه که مالحضه می اساس جدول فوق بر .مورد توجه قرار گیرد ارتباطات

درصد  00و استان مازندران با ( درصد  7 8)سیستان و بلوچستان از باالترین درصد برخوردار بودهباشند که استان میخدمات ارتباطی خانوار فاقد دفتر 

 .باشدمقام دوم را دارا می

 

 گرینتیجه -3

در بحثهای سیاستی مرتبط با بخشهای زیرساختی کشورهای در حال توسعه و  (USO)گذاری خدمات عمومی اجباری در سالیان اخیر سیاست

را به عنوان بخشی از تعهدات اجتماعی خود USO بر این اساس دولتهای کشورهای در حال توسعه، . نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است توسعه یافته

 USOدر اجرای . اندبه حساب آورده و با ارائه راهکارهای اجرایی، این مفهوم را به عنوان بخشی از اصالحات تنظیم مقررات در دستور کار خود قرار داده

شوند که خدمت یا خدماتی را به صورت کامل و در یک سطح کیفی استاندارد و معین به تمامی می با ایجاد شرایط الزامی و تعهدآور، اپراتورها موظف

ن نیز به منظور تحقق در ایرا. این خدمات باید در نرخی ارایه شوند که کاربران بتوانند از عهده پرداخت آن برآیند ضمناً. کنندگان ارائه نمایندمصرف

، دستورالعمل اجرایی ارایه خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطالعات ارتباطاتوظایف و اختیارات وزارت   اهداف قانون برنامه پنجم و ماده 

(USO) های قابل ارائه ویسدستورالعمل مذکور به انواع سر 1در ماده . توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسیده استUSO  اشاره

خانوار به باال و ایجاد  2 خانوار، تامین تلفن خانگی برای روستاهای  2 شود که مواردی نظیر تامین حداقل یک ارتباط عمومی در روستاهای زیر می

د توجه داشت پیش از تصویب دستورالعمل هرچند بای. باشندخانوار از جمله خدمات قابل ارائه می 02در روستاهای بیش از  خدمات ارتباطیدفاتر 

-، تامین اهداف سه 1  ساله منتهی به سال   ، طی یک دوره زمانی USOی خود در زمینه ارائه در تبیین اهداف کمّ ارتباطاتاجرایی مذکور، وزارت 

 .اشاره گردید  گانه فوق را در دستور کار خود قرار داده است که در جدول 

، به تحلیل  ت روستاهای کشور از حیث دسترسی به امکانات مخابراتی حسب موارد مندرج در جدول نظور بررسی وضعیّدر مقاله حاضر و به م

خانوار به  02خانوار به تلفن خانگی و روستاهای بیش از  2 خانوار به حداقل یک ارتباط عمومی، روستاهای بیش از  2 ت دسترسی روستاهای زیر وضعیّ

های تعریف شده در روستاهای کشور، تفاوتهای نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که در دسترسی به شاخص. پرداختیم خدمات ارتباطیدفاتر 

در استانهای کشور  USOای در تامین اهداف مرتبط با های مورد بررسی ناهمگونی قابل مالحظهچرا که برحسب شاخص. شودمحسوسی مشاهده می

 :شوددر ادامه به برخی از تفاوتهای موجود اشاره می. باشدترسی برابر به حداقل خدمات همگانی در تناقض میوجود دارد که با اصل دس

  خانوار، نتایج تحقیق بیانگر آن است که در استانهای نظیر سمنان، خراسان  2 در بخش تامین حداقل یک ارتباط عمومی در روستاهای زیر

تان، کردستان، گیالن، اصفهان، قم، یزد، فارس، کرمان، هرمزگان، ایالم، کرمانشاه و لرستان اهداف شمالی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچس

، تامین USOهای آتی اجرایلذا نیاز است تا در برنامه. مرتبط با تامین حداقل خدمات ارتباطی پایه تامین نشده و با مقدار هدف فاصله دارد

 . ت قرار گیردر در استانهای مذکور در اولویّخانوا 2 ارتباط عمومی در روستاهای زیر 

  تری نسبت به سایر شاخصها میت مطلوبخانوار، نتایج تحقیق بیانگر وجود وضعیّ 2 در بخش تامین تلفن خانگی در روستاهای باالتر از-

یراحمد، کرمان، هرمزگان، بطوریکه که در استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان، اصفهان، کهکیلویر و بو. باشد

به همین منظور . آیند، هدف فوق بطور کامل محقق نشده استخوزستان، کرمانشاه و لرستان که عمدتا جزو استانهای محروم به حساب می

د مورد توجه است که بای USOهای اجرایی تهای برنامهخانوار استانهای مذکور، از جمله اولویّ 2 تامین تلفن خانگی در روستاهای بیش از 

 .قرار گیرد ارتباطاتوزارت 

 خانوار، نتایج تحقیق حاکی از وجود  02در روستاهای باالتر از  تر خدمات ارتباطیاما در بخش تامین سومین شاخص، یعنی تامین احداث دفا

ار استانهای تهران، البرز، خانو 02در روستاهای بیش از . طلبدهای موجود را میباشد که ضرورت حل جدی کاستیت نامطلوبی میوضعیّ

مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، گیالن، چهارمحال و بختیاری، 
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کور فاقد دسترسی به درصد از روستاهای مذ 2 فارس، کهکیلویر و بویراحمد، کرمان، هرمزگان، ایالم، خوزستان، کرمانشاه و لرستان، بیش از 

در خدمات ارتباطی دفتر      باید ساالنه می ( جدول ) ارتباطاتاز آنجائیکه بر اساس اهداف وزارت . باشندمی خدمات ارتباطیدفتر 

ر در ت روستاهای کشوشود تا بر اساس میزان محرومیّتاسیس گردد، لذا پیشنهاد می  1  خانوار تا پایان سال  02روستاهای باالتر از 

به سه شاخص  8در جدول . مورد توجه جدی قرار گیرد خدمات ارتباطیبندی استانها در تاسیس دفاتر تدسترسی به شاخص فوق، اولویّ

 :اشاره شده است USOت، جهت تامین خدمات دار به ترتیب میزان اولویّتمورد بررسی و استانهای اولویّ

 

 های مورد بررسین شاخصبندی استانهای كشور در تامیاولویت -8جدول 

 داراستانهای اولویت شاخص

 2 تامین ارتباط در روستاهای زیر 

 خانوار

 -سمنان -خراسان شمالی -گیالن -لرستان -سیستان و بلوچستان -یزد -کرمان -فارس -ایالم -اصفهان

 .خراسان رضوی -قم -کرمانشاه -کردستان -هرمزگان

تامین تلفن خانگی در روستاهای بیش 

 خانوار 2 ز ا

 -اصفهان -کهکیلویر و بویراحمد -کرمانشاه -کرمان -کردستان -خوزستان -سیستان و بلوچستان -هرمزگان

 .لرستان -خراسان جنوبی

در روستاهای  ICTتاسیس دفاتر 

 خانوار 02بیش از 

 -کرمان -فارس -خراسان شمالی -خوزستان -کردستان -کرمانشاه -مازندران -سیستان و بلوچستان

کهکیلویر و  -البرز -چهارمحال و بختیاری -ایالم -هرمزگان -لرستان -تهران -گیالن -آذربایجان شرقی

 .اردبیل -زنجان -بویراحمد

 های تحقیقیافته :منبع

 

 

  ر، پوشش خانوا 2 دستورالعمل اجرایی، مواردی نظیر دسترسی به اینترنت و فاکس در روستاهای باالتر از  1از آنجائیکه بر اساس ماده

قرار گرفته  USOهای اجرای نیز در برنامه... های روستایی، تامین تلفن همگانی در اماکن عمومی شهرها و ارتباطی تلفن همراه در جاده

های مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان با اتخاذ ت فعلی دسترسی به شاخصشود تا در تحقیقات آتی وضعیّاست، لذا پیشنهاد می

 .بندی مناطق تحت پوشش اقدام نمودتتری نسبت به اولویّبینانهمات واقعتصمی

  ،بر اساس نتایج حاصل از مقاله حاضر که حاکی از وجود شرایط نامطلوب در دسترسی روستاهای کشور به خدمات ارتباطی پایه است

ی مورد مطالعه فراهم شود تا در گام بعدی بتوان نسبت به بستر الزم جهت ارائه خدمات ارتباطی پایه به روستاها شود، ابتداعاًپیشنهاد می

 .اقدام نمود... ( نظیر دسترسی به فاکس، اینترنت، وایرلس و )تر پوشش خدمات ارتباطی پیشرفته

 

 تشكر و قدردانی

 .نمایدهای مادی و معنوی مجموعه جهاد دانشگاهی تربیت مدرس تقدیر و تشکر داند تا از حمایتمحقق بر خود واجب می

 

 و مراجع نابعم

 

 .قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران [ ]

 .سند ملی توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطالعات در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [ ]

موضوع دستوالعمل اجرایی ارایه خدمات عمومی اجباری   1  /  /8خ مور 1  مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه شماره  [ ]

 .(USO)ارتباطات و فناوری اطالعات

 .، مرکز تحقیقات مخابرات ایران"ICTارائه راهکارهای مقرراتی تضمین تداوم خدمات الزامی "( 12  . )فر، داود و همکاراندیها [ ]

 

[ ] Commission of the European Communities.( 11 ).  Developing universal service for telecommunications in a 

competitive environment , COM(1 )    , pp.0. 
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