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  چكيده

توابـع تقاضـاي تلفـن     ،)AIDS(ال در اين مطالعه با استفاده از سيستم تقاضاي تقريبـا ايـده  
جايگزيني بين تلفن همراه و ثابت براي كشور  شدت و همراه و ثابت به طور تخميني بيان شده

ول دوران مـورد  نتايج حاكي از اين واقعيت است كه در ط. ايران مورد مطالعه قرار گرفته است
از   ها سالاين در  كه طوري به ،ن تلفن همراه در ايران روند صعودي داشتهابررسي تعداد مشترك

اين ممكن است به علت كاهش قيمت دسترسي به خدمات تلفن . تلفن ثابت پيشي گرفته است
اي نزديـك بـه    ينـده آايـن رونـد ممكـن اسـت در      ةتوسـع . ي اخير باشدها همراه در طي سال

  .موبايل منجر شودكامل جانشيني 
ت ايـن  به قيمـ  مشتركاني قيمتي خدمات تلفن ثابت و همراه حاكي از حساسيت ها كشش
و تنظيمات  يستندلذا نيروهاي بازار براي كنترل كردن قيمت كافي ناست، موبايل  ويژهخدمات 

ي متقاطع بين تلفـن همـراه و   ها اين در حالي است كه كشش. مورد نياز استخدمات و قيمت 
 چـون  هـم اين مكمل بودن از عواملي . مكمل بودن اين خدمات استهندة د نشانت در ايران ثاب

كافي و افزايش قيمت نسبت به خدمات  نبود رقابت  .گيرد نشأت ميدولتي بودن خدمات تلفن 
  .اند اين پديده شدهبروز  سببكه هستند لفن ثابت از جمله عوامل ديگري ت

 JEL  :L86بندي  طبقه

   تلفن همراه و ثابت ،رقابت ،جايگزيني: ها هژكليد وا
  

  مقدمه -1
 -پيشـرفت اجتمـاعي   ةي اخير مخابرات تلفني بـه عنـوان يـك وسـيل    ها در طي دهه

تلفـن همـراه بسـيار بـزرگ      ةي اوليها نسل .طرح شده استاقتصادي در سراسر جهان م



ي هـا  اكنـون كابـل  . پيشرفت بزرگي كرد ،فن اوري فيبرهاي نوري، 1990دهة  در. ندبود
ميليـون دسـتگاه تلفـن همـراه را دارا      30تمـاس از   زمـان  همنوري توان پردازش حمل 

كمك شاياني به رشد اين ، تقاضاي فزاينده براي خدمات مخابراتي ،در عين حال. هستند
خـدمات تلفـن بـيش از     مشتركانكه در سراسر جهان تعداد  طوري به ،صنعت كرده است

امروزه خـدمات  . شود مي جديد اضافه است و در هر دقيقه هزاران مشترك نفر ميلياردها
  .شود مي ضروري از تجارت اقتصاد جهاني و زندگي اجتماعي محسوب يتلفن قسمت

اخير يك تجارت پويا و بزرگ بوده است دهة  نيم صنعت خدمات تلفن در طي يك و
تريليون دالر ثـروت در داخـل ايـن     .استاهميتي در سراسر جهان داشته  كه رشد حائز

كـارايي تكنولـوژي خـدمات     و رشـد، هزينـه  . جريان داشته است 1990دهة  صنعت در
شـده كـه ضـريب     سبباين پيشرفت . شود مي مالكي براي اين ارزيابي محسوب ،موبايل

و حتي در بعضي كشـورها   برسدبرابري با تلفن ثابت  ةبه مرحلنفوذ خدمات تلفن همراه 
  . ايران نيز دستخوش چنين تغييراتي بوده است. آن پيشي بگيرداز 

همـواره انحصـاري بـوده و بـا وجـود       ،بازار خدمات مخابرات كشور از زمان پيدايش 
به صورت دستوري تعيـين شـده و درنتيجـه بنگـاه بـه دنبـال        ها قيمت  ،مالكيت دولتي

 تـأمين عاملي براي عـدم   ،در سطح پايين ها تعيين قيمت. حداكثرسازي سود نبوده است
ين كـم  چنـ  هـم كمـي و كيفـي و    از نظرشبكه  ةاري و توسعگذ هرمايمنابع كافي براي س

كشش بودن تقاضاي مصرف كنندگان است و صرف نظر از تعداد مشتركين كـه وابسـته   
به تعداد خطوط دايري است، پايين بودن نرخ مكالمات موجب افزايش مكالمـات از نظـر   

موجـب   ،مكالمه شده و با رسيدن به سـطحي بـاالتر از تـوان شـبكه    تعداد و مدت زمان 
 چـون  هـم ي كيفـي  هـا  ترافيك بين خطوط شده است و نامناسب بودن عملكرد شاخص

در هـر بـازاري حساسـيت    . گـر ايـن موضـوع اسـت     شاخص درصد مكالمات موفق، بيـان 
 اسـيت گـذاري اسـت وايـن حس    مبنايي بـراي سياسـت   متقاضي نسبت به نوسان قيمت،

بـراي مثـال در بـازار انحصـار كامـل، حساسـيت تقاضـاي         .وابسته به ساختار بازار است
است و  تر كمدر مقايسه با بازار رقابت كامل بسيار  ،ها كننده نسبت به تغيير قيمت مصرف

  ، انـح در ايـران . كنـد  مـي  اسـتفاده  تر بيش به سود يابي دستانحصارگر از اين اهرم براي 
كه نامتناسب بـا تـورم جامعـه افـزايش      ،دستوري بودهي ها قيمت ةهمواره گيرند صارگر

نـرخ هـر   . سـازد  مي اين واقعيت را آشكار ،اين نرخ در برخي مقاطع توجه به. يافته است
 19 ريـال و  10 ريال، 66/0ترتيب  به ،1382 و 1372، 1350هاي  ل دقيقه مكالمه در سا

در حالي كـه نـرخ رشـد متوسـط      ،درصد است 11نرخ رشد متوسط ساالنه  وريال بوده 



  

پـايين   .درصداسـت  4/18معادل  1382-1350 ةها طي دور سطح عمومي قيمت ةساالن
بودن نرخ مكالمات موجب شده تا درآمد حاصل از مكالمات شهري كه بـاالترين درصـد   

در سطحي پايين باشد و بـا اشـغال كـردن شـبكه و كـاهش       ،ترافيكي شبكه را داراست
در راسـتاي  . كسب درآمد از ساير خدمات را نيـز مختـل كنـد     ،اتدرصد موفقيت مكالم

تلفن همراه  شمارةليون يم 2شركت مخابرات ايران قرارداد واگذاري  ،تلفن همراه ةتوسع
ين قرارداد با شـركت  چن همامضا كرد و  84اعتباري را به بخش خصوصي در پايان سال 

انعقاد قرار گرفت و مجوز  ةنيز در مرحل) اپراتور دوم( تلفن همراه يةخارجي به منظور ارا
. داده شـد  86ورود اپراتور سوم تلفن همراه با تكنولوژي نسل سوم به بازار در پايان سال 

شد به  ،پذير تري امكان دسترسي به اين خدمات با قيمت پايين ،خدمات موبايل ةبا توسع
ايـن   با وجود. مندند بهرهنيز از اين خدمات خانوارهاي كم درامد  تر بيشاكنون  كه طوري
ن افزايش قيمت، نداشـتن ثبـات فضـاي    دنبال آ هنبودن محيط رقابتي كافي و ب، افزايش
ي از صوصـ از بخـش خ  گذاري خارجي و حمايت ناكافي نبود رشد مثبت سرمايه ،سياسي

ي تـر  كـم بعضي كشورها رشد با ايران در مقايسه  اند شده سببكه  هستندجمله عواملي 
  .ت و اطالعات داشته باشدارتباطدر فناوري ا

تلفن ثابت در كشور وجـود داشـت و در سـال     850000تنها   ميغاز انقالب اسالآدر 
 خـط تلفـن ثابـت رسـيد و      3597900 گيري به حدود  چشم ياين رقم با افزايش 1372

 23957639بـه رقـم    86به طـوري كـه در پايـان سـال      ،اين رشد كماكان ادامه داشت
 34.2به  ،درصد 33.46بر اين اساس ضريب نفوذ هر فرد براي تلفن ثابت از .شماره رسيد

اين در حالي اسـت كـه افـزايش تعـداد اپراتورهـا و پيشـرفت       . رسيده است 86در پايان 
خصـوص دسترسـي،    بهخدمات تلفن همراه  ةمدن هزينآرقابت و پايين  سببي ژتكنولو

ايـن  . شـده اسـت   ،مصرف كنندهي مقياس و كاهش قيمت براي ها ناشي از صرفه جويي
نهايـت بـه سـود مـردم و     در كـه   تقاضا براي اين خدمات را افزايش داده،كاهش قيمت 

   بـه  86موبايل در پايان سـال   مشتركانو تعداد  بوده است افزايش ريسك براي اپراتورها
كه نشان از پيشي گرفتن ضريب نفـوذ تلفـن همـراه از ثابـت     است  رسيده 24509714

دسترسي هر دو بـر خـدمات    تأثير چون همكاربردهاي مهمي  در اين پيشي گرفتن .دارد
اجتمـاعي   ةبه عنوان يك ابزار توسع) ICT(مخابراتي پايه و فناوري ارتباطات و اطالعات 

 ةوسـيل  نـاليز جـايگزيني خـدمات تلفـن ثابـت بـه      آ ه،اين توسع. و اقتصادي جامعه است
يد متفاوت ديگر دالبته . كند مي ضروريدسترسي خدمات تلفن همراه را به عنوان ميزان 

د بـه  كنـ  يم كننده را قادر مصرف ،موبايل. مكمل بودن خدمات موبايل و تلفن ثابت است



ل در مسـافرت يـا در ماشـين و در حـال     امثـ طـور   بـه ( پذير نيست يي كه امكانها تماس
 .دسترسي داشته باشد ،)روي پياده

 ،كند مخابراتي را ازتقاضاي ديگر كاالها متمايز ميگي خاصي كه تقاضاي خدمات ويژ
 ارتبـاطي را شـامل   ةيك شبك شوند و ياين است كه اين خدمات به طور مجزا مصرف نم

يك مدل مصرف  ايةچگونگي ار 1اثرات خارجي و ها شوند و اين نه فقط روي وابستگي مي
 خـدمات را ايجـاد  واضح بين دسترسـي و اسـتعمال   غير بلكه يك تشخيص ،گذارد مي اثر
 تـأثير و بـراي   در اين مطالعه تنها تقاضاي استعمال خدمات تلفن را بررسـي ما . كند مي

  .كنيم مي موبايل را در مدل تقاضا وارد مشتركانروي تقاضا نيز تعداد  اثرات خارجي
اه و ثابـت را بـا توجـه بـه     تلفن همر مشتركاناين مقاله چگونگي حساسيت تقاضاي 

از تلفن ثابت به همراه را با توجه به  ها آندهد و تمايل  مي قرار ارزيابي مورد ها آنقيمت 
. كنـد  مـي  بررسـي  ،شـده  تـر  كمي اخير ها قيمت دسترسي به موبايل در طي سال كه ينا

را براي براورد ضرايب تابع تقاضـا و بـراورد   ) AIDS( ال مدل سيستم تقاضاي تقريبا ايده
  . دبر مي ي قيمتي متقاطع به كارها كشش

يز تقاضا بـراي  آنالكند كه استفاده مدل اقتصادسنجي براي   مي شكارآادبياتي  ةمطالع
ات  جانشيني بين خدمات تلفن همراه تأثير  2لي ،سانك، كيم. است خدمات تلفن اندك

–ي مقطعيها داده 1991-98 دورةناليز تجربي براي آ .اند و ثابت در كره را مطالعه كرده
ل رشد سريع خدمات موباي تأثيراين مطالعه . سري زماني ناحيه اي كره انجام شده است

را روي تقاضا براي خدمات موبايل به مانند يك جايگزين خـدمات تلفـن ثابـت بررسـي     
مستقيم با قطع ارتباط  ةتلفن همراه رابط مشتركاننتايج نشان داد كه تعداد . كرده است
ه طور منفي مرتبط با تعداد ارتباطـات تلفـن ثابـت جديـد     ين بچن همو دارد تلفن ثابت 

كـه ايـن    اند، جانشيني خالص بين خدمات تلفن همراه و ثابت را نشان داده ،نتايج. است
  .اند رقابت چون هم ،نتايج ناشي از پيامدهاي سياسي دولت

عنوان جانشيني بين خـدمات تلفـن    باديگري  ةمطالع، 3وروچ گلن و   R.Wميكائيل
به طور تجربي جايگزيني خدمات تلفن ثابت  ها آن. اند هثابت و همراه در امريكا انجام داد

. اند هبررسي كرد 1999 -2001 دورةر تعداد زيادي خانوار امريكايي در طي دو همراه را 
  
 

1- Externality. 
برند، چراكه تعداد  شود و ديگر مشتركان نيز از اين ارتباط سود مي شود كه يك مشترك جديد وارد شبكه مي وقتي ناشي مي 

  يابد شوند افزايش مي منتهي مي ها ها به آن مقصدهايي كه تماس
2- Sung, Kim Chang-Gun and Lee Yong-Hun. 
3- Michael R.W and Woroch Glenn A. 



  

ز كـاهش  كشش متقاطع مثبت بين خدمات تلفـن همـراه و ثابـت را كـه ناشـي ا      ،نتايج
نشان  ،كيفيت و گنجايش خدمات موبايل نسبت به تلفن ثابت بود يناگهاني قيمت، ارتقا

كه گسترش جانشيني خدمات تلفن همـراه و ثابـت كاربردهـاي     اند  نشان دادهنتايج  .داد
تلفن ثابت فراخ باند، رهايي از بسط  ةبه سمت خدمات پيشرفت تمايلسياستي  درمهمي 

  .خدمات به عموم دارد يةارا بت و همراه وعمودي خدمات تلفن ثا
  

  روش تحقيق -2
ال  در اين مطالعه براي تقاضاي يك تماس از سيستم ايستاي تقاضاي به نسبت ايده 

  . 1گرفته شده است
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سـاير كارهـاي تجربـي     چـون  همدر اين مقاله . است مد خانوارآن كل درآدر   Yt كه

*pبراي خطـي كـردن مـدل از شـاخص اسـتون       ،اين سيستم ةانجام شده در زمين
t   كـه

  .استفاده شده است است ptتقريب مناسبي براي 
)2(  ii plnwPtln ∑=  

*p كه 
t، ن،معرف شاخص استو Wjt،   اي كـاالي  معرف مصرف سـهم بودجـهj   ام و در

 .در زمان است شاخص قيمت كاال pjt و  t  زمان

مقيد به صورت غير قيمتي و متقاطع قيمتي جبران نشده براي مدل ي خودها كشش
  :شوند مي زير محاسبه

  ε ii = - 1 + (γii / wi ) - β i  
)3(  εij = (γij / wi  ) - βi wj / wi  

ي هـا  جبران نشـده بـين جانشـن    كه كشش متقاطع بايد به اين نكته توجه كردالبته 
شايد . ثار درامدي و جانشيني استآ ةكند و اين رابطه در بردارند مي ايجادناخالص تمايز 

ي خالص كه تنها در برگيرنـده  ها ي خالص و مكملها تقاضا صحبت از جانشين ةدر نظري
 ،چرا كه ممكن اسـت كـه بـه دليـل اثـر درامـدي       ،باشد تر مناسب ،اثر جانشيني هستند

ي جانشـين بـودن   يستم كااليي به جاگر مكمل بودن يك س كشش متقاطع قيمتي بيان

  
 

1- Deaton, A.S and Muellbauer , J (1980). 



ي خودقيمتي و متقاطع جبران شـده بـر   ها بدين منظور كشش ،شداان سيستم كااليي ب
 :شوند  مي اساس فرمول زير بررسي و محاسبه

  )4(  ii+wi ηim   εii
*=ε  

)5(  ij+wi ηimε ij*=ε 
  

  ها تجزيه و تحليل داده -3
در كشور ايـران   1373-1386  يها سالطي  ي سري زمانيها در اين مطالعه از داده

ي خدمات تلفن همراه و ثابت، سـهم  ها متغيرها شامل شاخص قيمت. استفاده شده است
. است خانوار و براورد متوسط درامد خانوار ةمربوط به هر يك از خدمات در بودج ةهزين

قيمتي نسـبت بـه كـاهش قيمـت نقـش مهمـي در       غير ي كيفيها ممكن است پيشرفت
قيمتـي خـدمات   غير يهـا  چنـين مشخصـه  . نـد ننرخ اتخاذ تلفن همراه بـازي ك افزايش 
وضـعيت اسـتخدام و     ،تعداد و توزيع سن اعضاي خانوار، تحصيالت بـاال  چون هم ،موبايل
  .دناي در داخل جمعيت تغيير كن توانند به طور قابل مالحظه مي ،غيره

 ي كهقرارداد دورةسر يك احتماال سرا و اشتراك موبايل معموال شامل يك شارز اوليه
نداشـتن اطالعـات كـافي در ايـن     به علت . 1باشد   ساله يا دو ساله تواند بلندمدت، يك مي

قيمـت  . ايـم  تقاضاي خدمات تلفن را بدون در نظر گرفتن اين هزينه بررسي كـرده  ،مورد
ما از ميانگين قيمت در  .شود  مي ي مختلف ارائهها خدمات نيز در طول روز و شب با نرخ

  .هر دقيقه براي اين منظور استفاده كرديم
 ،اند همتغيرهاي مستقلي كه در معادالت دستگاه فوق وارد شد همة كه ينبا توجه به ا 

ولـي در مـدل    اند هداشت تأثيراند، متغيرهاي ديگري كه بر روي معادالت دستگاه  يكسان
نـد شـد و بـين جمـالت اخـالل معـادالت       در جمالت اخـالل ظـاهر خواه   ،اند هواردنشد

از كـارايي الزم برخـوردار نخواهـد     OLSروش  ،رو ايناز  ؛همبستگي به وجود خواهد امد
 .بود

 ،همبسـتگي بـين جمـالت    برداشـتن ي كه در مطالعات تجربي براي يها يكي از روش
امـا   اسـت،  )ي به ظاهر نامرتبطها روش رگرسيون(SUR ، مورد استفاده قرار گرفته است

  
 

تلفن ثابت . اوليه براي خدمات ارائه شده است ال، اشتراك هر يك از خدمات شامل يك هزينة به طور ايده -1
در وسايل  گذاري شامل يك هزينة ارتباط و موبايل، شامل هزينة فعال كردن و هر دو، شامل بعضي سرمايه

   1.ارتباطي مثل گوشي همراه و غيره هستند



  

 ءممكن است عالوه بر وجود همبسـتگي بـين جمـالت اخـالل معـادالت، بـين هـر جـز        
 .معادالت نيز خود همبستگي وجود داشته باشد

با روشي تكراري، براوردهاي كاراتري را نسبت بـه  ISUR كه روش  به اين دليل است
ي بـا  به براوردهاي مساو  ISURين براوردهاي روشچن هم. دكرارائه خواهد   SUR روش

كننـد، بـدين سـبب در ايـن مطالعـه نيـز از        مي نمايي گرايش پيدا روش حداكثر درست
  .استفاده شده است ،ال دهبراي براورد نظام تقاضاي به نسبت اي  ISURروش

قابـل    SURدوم روش ةدر دستگاه معـادالت ارائـه شـده در مرحلـ     كه ينبا توجه به ا
يكي از معادالت سهم  ،چنين مشكل متداولي گيري از بروز براورد نخواهد بود، براي پيش

البته حذف يك . براورد كرد زمان همتوان حذف و سپس معادالت را به طور  مي هزينه را
مشكلي را به وجود نخواهد اورد و براوردهاي اين روش كه مستقل از  ،سهم هزينه ةمعادل

 ،به عـالوه . ندشو مين متأثرحذف شده  ةمعادله حذف شده هستند، به هيچ وجه از معادل
سـاني قابـل   آضرايب معادله سهم هزينه حذف شده بر اساس ضرايب ساير معـادالت بـه   

ـ  ،خطي بين ارتباطات و تلفن ثابـت  دليل هم در اين تحقيق به. براورد است سـهم   ةمعادل
 .كنيم مي حذف و سپس معادالت را براورد ،ارتباطات را ةهزين

تقاضا سازگار باشد، الزم است كه  ةال با نظري دهنظام تقاضاي به نسبت اي كه ينبراي ا
در . يمكنقيود همگني و تقارن را در الگو وارد  وقيود و نظام تقاضا را در اين الگو منظور 

 مـدل  ،مـدل مطلـوب   ،دنشـو  مـي  قيـود همگنـي و تقـارن رد    كه يناين تحقيق به علت ا
  .مقيد استغير

ولـي بـا    ،در ايران مطلوب نيست هر چند زير ساخت جامع اطالعاتي: نتايج تجربي
 ،سازي و ايجاد رقابت بـين اپراتورهـا   خصوصي چون هماقدامات انجام شده در اين بخش 

در . شـده اسـت  ICT   ةو ايجاد شرايط مطلوب براي توسع مشتركانافزايش تعداد  سبب
بـا توجـه بـه     .كنندگان تلفن همراه رو بـه افـزايش اسـت    ي كنوني تعداد استفادهها سال
  :دشو مي مطرح الؤدو س ،الب باالمط

 ؟چگونه استي اخيرها ت در طي سالبتلفن ثا مشتركانرشد  .1
 ؟تايا خدمات تلفن همراه جانشين يا مكمل خدمات تلفن ثابت شده اس .2

  ؛طريق ممكن است رخ دهد 3نشيني به جا
o اشتراك تلفن همراه  ةوسيل بهاشتراك تلفن ثابت را ، كنوني مشتركان

  .كنند مي جايگزين



o تلفن ثابت را كاهش  كارگيري به، هر دو خدمات تلفن ثابت و همراه مشتركان
 .دهند مي تلفن همراه را افزايش استفاده ازو 

o  تلفن ثابت به تلفن همراه گرايش پيدا كرده است و  ةبالقو مشتركاناولويت
تلفن ثابت نسبت به رشد  مشتركانرشد  ةاين مراحل ممكن است از وقف

 .تلفن همراه استنباط شود مشتركان
هد كه حـاكي  د مي تلفن همراه و ثابت در ايران را نمايش مشتركاننمودار زير تعداد 

ي هـا  كـه ايـن رونـد طـي سـال      اسـت،  تلفن همراه مشتركاناز يك روند صعودي براي 
تعـداد   86طوري كه در سـال   به .تلفن همراه انفجاري است) به بعد 84( سازي خصوصي
ممكن اسـت   ،يكي از عوامل مهم .تلفن همراه از تلفن ثابت پيشي گرفته است مشتركان

ي هـا  يعني يكي از راهي اخير باشد، ها دسترسي به خدمات موبايل در سال ةكاهش هزين
  .ترسي رايگان استسخدمات تلفن همراه به عموم مردم د يةارا

  

 

Sfi  : تلفن ثابت  مشتركانتعداد          Smi  : تلفن همراه مشتركانتعداد        
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براي خدمات تلفن همراه، در معادله  مشتركانبا توجه به روند صعودي منحني تعداد 
چرا كـه ايـن رونـد ممكـن      ،كنيم مي و اين معادله را براورد تقاضا متغير روند را نيز وارد
بـه علـت رد شـدن    . قيمتـي باشـد  غير ناشي ازعوامل كيفي ،است عالوه بر كاهش قيمت

 ي قيمتـي و هـا  نتـايج كشـش  . اسـت  مقيـد غير مدل براورد شـده  ،قيود همگني و تقارن
در كشور ايران در جدول زيـر  ) 1990(روش گرين و استون ةوسيل بهمتقاطع براورد شده 

 .اند هنمايش داده شد
  

  LA/AIDS ي مدل جبران نشده ها براورد كشش  -  4جدول
   خدمات تلفن ثابت خدمات تلفن همراه

  خدمات تلفن ثابت -69/0   086/1
 خدمات تلفن همراه   - 39/1   - 84/4

  
  LA/AIDS  ي مدل جبران شده ها براورد كشش - 5 جدول

   خدمات تلفن ثابت خدمات تلفن همراه
  خدمات تلفن ثابت -68/0 099/1
 خدمات تلفن همراه -28/1 -76/4

     
اثر درامـدي كـم در    ةدهند ي جبران شده و جبران نشده نشانها بين كشش ةمقايس

متقاطع خدمات تلفن ثابت و همـراه  ي قيمتي و ها كشش) 5(جدول . است معادله تقاضا
 ،شـد   مـي  بينـي  ر كـه پـيش   طـو  همـان ي قيمتي براورد شـده  ها كشش .هدد  مي را نشان
ي قيمتـي خـدمات تلفـن ثابـت و همـراه در حـاكي از حساسـيت        هـا  كشـش . دان منفي

ار بـراي كنتـرل   لـذا نيروهـاي بـاز    ،دان به قيمت اين خدمات مخصوصا موبايل مشتركان
 نيـاز  ،و تنظيمات و اصـالحات الزم بـراي خـدمات و قيمـت     نيستند يكردن قيمت كاف

يعني اگر قيمت  است، 099/1 ،كشش متقاطع بين خدمات تلفن ثابت و همراه. باشد مي
%  099/1مقدار تقاضا براي خدمات تلفن ثابت  ،يابد) كاهش( افزايش% 1خدمات موبايل 

تلفن ثابت براي خدمات تلفن همراه كه جانشين بودن خدمات ، يابد مي )كاهش(افزايش 
هد كه خدمات تلفن همـراه يـك   د مي نتايج نشانكه اين در حالي است .هدد مي را نشان

) كـاهش ( افـزايش % 1قيمت خدمات تلفن ثابت  يعني اگر ،مكمل براي تلفن ثابت است
 .ابدي مي )كاهش( افزايش 28/1 ةمقدار تقاضا براي خدمات تلفن همراه نيز به انداز ،يابد

تلفن ثابـت را   كاربرد، هر دو خدمات تلفن ثابت و همراه مشتركانهد كه د مي اين نشان



افـزايش   سـبب ي كه ژبا اين حال با افزايش  اپراتورها و پيشرفت تكنولو. اند هنداد كاهش
 تـوان افـزايش   مـي  كنندگان همواره استعمال تلفن همراه را رقابت وكاهش قيمت مصرف

 .دهند  مي

 چـون  هـم مكمل بودن تلفن همراه براي تلفن ثابت ممكـن اسـت ناشـي از عـواملي      
ارتباطي تلفن همراه و باال بـودن   شبكةدولتي بودن بخش مخابرات تلفني، اختالالت در 

توانـد   مي دولت .باشد ها قيمت خدمات تلفن همراه نسبت به تلفن ثابت در طي اين سال
رقابـت بـين    ،زادسـازي بخـش مخـابرات   آصـي و  با واگذاري جواز پروانه به بخـش خصو 

 ةينـد آخـدمات در   تـر  بـيش كـارايي   سببرقابت افزايش يافته . اپراتورها را افزايش دهد
 خواهـد بـود و عوامـل    مـؤثر  تـر  كـم ينده رقابت قيمتي آدر  كه طوري به ،شود  مي نزديك

  .نداثرگذارد نشو  مي ي در بخش مخابراتژپيشرفت تكنولو سببقيمتي ديگر كه غير
ي و ژتكنولـو . يابـد   مـي  ي باال براي اپراتورها افزايشها ريسك ،با رشد خدمات موبايل

اپراتورهاي  ةوسيل به CDMAي نوع سوم  ژخدمات تكنولو يةفزايش اراا ي بازار،ها ريسك
تواننـد    مـي  خدمات پهناي باند تلفـن ثابـت   ،بنابراين. كند  مي خدمات پايه را پيش بيني

در عين حال كه سودهاي ديگري نيز براي اپراتورهـاي خـط    ،دنافزايش درامد باش سبب
ي هـا  ري در سـاير بخـش  و بهـره افزايش رشد  سبباين افزايش كارايي . تلفن ثابت دارند

  .شود  مي اقتصادي نيز
ين دسترسي ارتباطات خدمات تلفـن همـراه بـراي    تر زرگكه بالزم به يادآوري است 

اين تا حـدودي بـه علـت    . كه به هر دو نوع خدمات اشتراك دارند است تعدادي از مردم
شـود و حتـي     مـي  از تلفن ثابت ساخته تر سريعارتباطي تلفن همراه  شبكةاين است كه 

  .است پوشاند و قابل حمل  مي سراسر نواحي جغرافيايي را
  

 ري و پيشنهادات گي هنتيج - 5

توابـع تقاضـاي    ،)AIDS( ال دهتقريبا ايـ در اين مطالعه با استفاده از سيستم تقاضاي 
شدت جايگزيني بين تلفن همراه و ثابت  و تلفن همراه و ثابت به طور تخميني بيان شده

نتايج حاكي از اين واقعيت است كـه در  . براي كشور ايران مورد مطالعه قرار گرفته است
 ،دي داشـته تلفن همـراه در ايـران رونـد صـعو     مشتركانطول دوران مورد بررسي تعداد 

اين ممكـن اسـت   . ي مورد مطالعه از تلفن ثابت پيشي گرفته استها در سال كه طوري به
. ي اخيـر باشـد  هـا  به علت كاهش قيمت دسترسي به خدمات تلفن همراه در طـي سـال  



  

تلفن ثابـت   ه جاياي نزديك به جانشيني موبايل ب يندهآاين روند ممكن است در  ةتوسع
  .منجر شود
 مشتركانحاكي از حساسيت ايران ي قيمتي خدمات تلفن ثابت و همراه در ها كشش

لذا نيروهاي بازار براي كنتـرل كـردن قيمـت     .است موبايل ويژه بهخدمات به قيمت اين 
ي هـا  اين در حالي است كه كشش. است د و تنظيمات خدمات و قيمت نيازيستنكافي ن

ايـن  . از مكمل بودن اين خـدمات اسـت  متقاطع بين تلفن همراه و ثابت در ايران حاكي 
نبود رقابت كـافي   ،دولتي بودن خدمات تلفن است چون هممكمل بودن ناشي از عواملي 

 سـبب كـه   هستندو افزايش قيمت نسبت به خدمات تلفن ثابت از جمله عوامل ديگري 
  .اند اين پديده شده

لذا  اند، رشد اقتصاديكه فناوري اطالعات و ارتباطات يك عامل كليدي براي جا  آن از
زادسـازي بخـش مخـابرات    آتواند با واگذاري جواز پروانه به بخش خصوصـي و   مي دولت

خدمات در  تر بيشكارايي  سببرقابت افزايش يافته . رقابت بين اپراتورها را افزايش دهد
ري در سـاير  و بهـره افـزايش رشـد    سـبب ايـن افـزايش كـارايي    . شـود   مي نزديك ةيندآ

  .شود  مي اقتصادي نيزي ها بخش
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