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نشود،  سهیم  اقتصاد  وزارت  بــا  خــود  اخــتــیــارات 
یعنی تا این حد نگاه جزیره ای درون وزارتخانه ای 
ــه در  ک کــم اســـت. در جــلــســه ای  در ایـــن فــضــا حــا
از  یکی  مــعــاون  ــود،  ب ــت  دول اقتصادی  کمیسیون 
بــه شــرطــی اجــازه  گفت فقط  بــه صــراحــت  وزیـــران 
که  می دهیم رگوالتوری بخش مربوطه ایجاد شود 
کامًا تحت  این رگوالتوری معاون وزارتخانه، یعنی 
شــورای  تنظیمی  اختیارات  و  باشد  ــر  وزی سیطره 

رقابت هم در وزارتخانه مربوط بیاید.
ــنــدی رســیــدیــم وقــتــی  ــه جــمــع ب ــن بـ ــرای ــاب ــن ب
رویکرد جزیره ای  و  نــدارد  تأسیس  به  الزامی  دولــت 
وزارتخانه های مختلف موجب می شود که اختیارات 
کنند، به نتیجه نخواهند  را در مجموعه خود حفظ 
رسید. به همین دلیل به سمت اصاح قانون رفتیم 

و اصاح قانون اینجا آغاز شد. در اصاحیه ماده ۲، 
گفتیم وقتی  سه موضوع مطرح شد. نخست اینکه 
بنا بر تشخیص شورای رقابت است، طبیعی است 
که  لفظ انحصار را نگذاریم، تا از بحث در این باب 
حوزه یادشده مصداق انحصار طبیعی است یا خیر 
جلوگیری و لفظ انحصار طبیعی حذف شود. بحث 
باشد،  الــزام داشته  که دولــت حالت  بود  این  دیگر 
علت  نباشد.  دولــت  مصوبه  به موجب  ــزام  ال منتها 
کار  کم در دولت  نگاه جزیره ای حا که  بود  این  هم 
الزام  اجــرای  ضمانت  دیگر  بحث  می کند.  خــراب  را 

دولت بود.

موارداصالحیماده59وچالشهایآن
به مجلس هم  تأسیس  پیشنهاد  آوردن  الزام 

که مثًا  گفته شد  در آن دیده شد، مشخصاتی هم 
ترکیب اعضا این طور باشد. همچنین بحث مالی؛ 
اینکه مثًا از چه طریقی باید ایجاد شود و ماهیت 
بر  عــاوه  شــد.  دیــده  هم  تنظیم گر  نهاد  دبیرخانه 
به لحاظ حقوقی یک  تنظیم گر بخشی  نهاد  اینکه 
رقابت  ملی  مرکز  همچون  مستقل  دولتی  مؤسسه 
که زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می کند. ما  است 
که به لحاظ حقوقی مستقل  این طور دیده بودیم 
کنده شود. منتها در صحن رفته  و از شورای رقابت 
و  بودند  گرفته  اشکال  نمایندگان  از  برخی  و  بــود 
در  دبیرخانه اش  که  کرد  تغییر  این گونه  سرانجام 
مرکز ملی رقابت باشد و این مهم در تبصره 1 ماده 

59 اصاحی منعکس شد.
بــود؛  بــه دولــت  الـــزام  ــار  ماحظه دیگر ســازوک


