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جمله سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، 
اما باز هم در جاهایی با مشکاتی مواجه هستیم. 
را  نتوانستند آن  اما  کردیم؛  را هم اصاح  ما قانون 
تأمین  نهاد  باید  ــران  وزی هیئت  چون  کنند،  حل 
کند. شورای رقابت پیشنهاد داده  بخشی را ایجاد 
ایجاد  حــوزه هــا  سایر  و  نفت  بــرق،  حــوزه هــای  در 
ماده  آن  از  قبل  نشد.  تصویب  عمل  در  اما  شــود، 
رقابت و تصویب  با پیشنهاد شورای  بود  گفته   59
هیئت وزیران نهادهای تنظیم گری بخشی تشکیل 
شوند و شورا برخی از اختیاراتش را به آن ها تفویض 
پیشنهادهایی  رقابت  شــورای  اساس  این  بر  کند. 
همان  دلیل  به  نشد،  تصویب  دولــت  در  امــا  داد، 
رقــابــت سه  ــورای  ــردم. شــ ــ ک عـــرض  کــه  مشکاتی 
حال  عین  در  و  نظارت  تنظیم گری،  دارد،  اختیار 
شبه  صاحیت  قــضــایــی،  رسیدگی کننده  مــرجــع 

قضایی هم دارد.
را  قضایی  صاحیت  کــه  ــود  ب ــن  ای شـــورا  نظر 
در  باید  دبیرخانه  مثًا  گفتند  آن هــا  نکند،  اعطا 
همان وزارتخانه مربوط باشد و عمًا هیئت وزیران 
 97 ســال  مسئله  همین  ــرای  ب نمی کند.  تصویب 
به صورت مفصل  کردند، ماده 59  را اصاح  قانون 
که اساسنامه  گفت  بار  این  اما بدتر شد.  اصــاح،  
باید  و  شــود  تصویب  نکات  رعایت  با  قانونی شان 
هیئت وزیران اقدام قانونی انجام دهد؛ سؤال این 
که اقدام قانونی چیست؟ الیحه باید بدهد یا  بود 
گفته بود اساسنامه این ها  خودش می تواند؟ چون 
را  بــرق  هیئت  مــا  هــم  اآلن  و  کند  تصویب  باید  را 
که در نهایت هم دولت  داریم، سازمان تنظیم برق 
کرده، در شرف ارسال  به صورت الیحه آن را تنظیم 
نیست؛  خواسته  رقابت  شــورای  آنچه  امــا  اســت، 
گفتند دبیرخانه اش در وزارت نیرو باشد و ترتیبش 

هم بیشتر باز ترکیبی از غلبه با دولتی هاست.

نام بــه راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
دوبـــاره مــیخــواهــنــد بخشی مستقل تنظیمگر

کنند؟ همانرویهسابقراعملی
که  کردند  هیئت تنظیم مقررات وزارت درست 
که  می خواهد چیزی شبیه به آن باشد، در صورتی 
در حقوق رقابت می گوید این ها واقعًا باید مستقل 
بعد  اآلن  برسند.  اهدافشان  به  بتوانند  تا  باشند 
نهادهای  عمل  در  قانون  این  از  سال   10 تقریبًا  از 
موفق  و  اســـت  نــشــده  تشکیل  بخشی  تنظیم گر 

نشده ایم.

چه اینجا راهبردی: تحقیقات پژوهشکده
برشماریم؛ میتوانیم قانونی و حقوقی موانع
این است، بیشتر 

ً
مطمئنا اقتصادی وزن گفتیم

هستند؟ مـــواردی چه قانونی و حقوقی موانع
درباره باید اما کــردهام؛ لیست اینجا مورد چند
از کــدام هر تفسیر بعد کنیم، ــواردشصحبتی م

اینهارابررسینماییم.
بـــه هـــرحـــال اصـــاحـــات اقـــتـــصـــادی نـــیـــاز به 
اقــتــصــادی هم  نــظــام  و  ــات حــقــوقــی دارد  ــاح اص
بستر  بــایــد  بــاشــد،  بــرنــامــه ای داشــتــه  هــر  بخواهد 
خود  قانون  این  در  کند.  فراهم  هم  را  آن  حقوقی 
تبصره  مثًا  اســت،  شــده  رهــا  جاهایی  در  قــانــون 
ــوزش،  ــ ــاده 3 مــی گــویــد بــخــش بـــهـــداشـــت، آمـ ــ مـ
نمی کند  روشــن  بعد  اما  هستند؛  مستثنا  فرهنگ 
بحث  از  یــا  قــانــون،  کــل  از  ــه؟  چ از  ــت  اس مستثنا 
خصوصی سازی؟ به همین علت آن ها معتقدند ما 

مشمول فصل 9، یعنی حقوق رقابت نمی شویم.
را  اقــتــصــاد  بستر  ــع  واقـ در  کــه  را  قوانینی  مــا 
کار  قانون  تجارت،  قانون  مثل  می دهند  تشکیل 
قانون  البته  نــکــرده ایــم،  اصــاح  مالیات،  قانون  و 
مالیات ها در این سال ها خیلی اصاح شده، اما باز 
هم به سمت تمرکز دولتی رفته است، یعنی با نگاه 
در  نه  شده  اصاح  مالیاتی  سازمان  اقتدار  افزایش 
از لحاظ اجرا  اقتصادی.  جهت بسترسازی فضای 
ضمانت اجرای قانون هم دقیق نیست و در برخی 

موارد با مشکاتی روبه رو است.
نکته بعد، در خیلی از احکام خود قانون مثل 
کردم اجرا نشده است. البته نظام  که اشاره  ماده 8 
کامل آمادگی اجرای این قانون  حقوقی هم به طور 
شورای  همین  مثل  موارد  از  بعضی  در  نداشت،  را 
که ضمانت اجرا هم بود در عمل نتوانستند  رقابت 

کنند. کامًا آن را اجرا 

ــردی:یکی ــ ــب پــژوهــشــکــدهتــحــقــیــقــاتراهــ

در ــراد ــ ای مــهــمتــریــن بــهعــنــوان ــه ک مسائلی از
راستایاجرایسیاستهامطرحمیشودبحث
غیردولتی عــمــومــی نــهــادهــای بــه ــا ــذاریهـ گـ وا
ــهایــنــکــهشــمــامــیفــرمــایــیــد، ــاتــوجــهب اســـت.ب
ــوانــیهــمدربــخــشخــصــوصــیوجـــودنـــدارد، ت
با غیردولتی عمومی نهادهای بین تفاوتی چه
خصولتیهاوجودداردواینکهچهراهکارهایی
سوی در برشمرد؟ میشود موضوع ایــن ــرای ب
ــهبخش ک دیــگــرقــضــیــهیــکــســریبــنــگــاهداریــــم
مــدیــریــتآنهــا مــیتــوانــدعــهــدهدار خصوصی
کهبخشخصوصی کلی شود،اماهمیندیدگاه
کهبنگاههابهبخش نمیتواند،مانعازاینشده
این برای راهکاری چه شود. سپرده خصوصی

قضیهمیتوانیدارائهدهید؟
عمومی  نهادهای  و  مؤسسات  گفت  می شود 
غیردولتی نهادهایی تقریبًا مختص ایران هستند. 
اولین بار در سال 1366 در ماده 5 قانون محاسبات 
گذاشت و برای  عمومی این نهاد پا به عرصه وجود 
شد.  ما  حقوقی  نظام  وارد  اصطاح  این  بار  اولین 
نهادها  این  فهرست  مــاده  این  تبصره  در  بود  قــرار 
فهرست   73 ســال  در  بــاالخــره  بــرســد،  تصویب  بــه 
مؤسسات نهادهای عمومی غیردولتی به تصویب 
کنون به حدود 3۲  رسید، در ابتدا 10 مورد بود، اما ا
واقع  در  این ها  بیشتر  کرده اند!  پیدا  افزایش  مورد 
شکل  انقاب  از  بعد  که  بودند  انقابی  نهادهای 
سازمان  شــهــرداری هــا،  مثل  نهادهایی  گرفتند؛ 
سپس  که  هال احمر  جمعیت  اجتماعی،  تأمین 
را  دانــش آمــوزی  اتحادیه های  و  دانشگاهی  جهاد 
کردند؛ البته مجموعه ناهمگونی  هم به آن اضافه 
مثًا  دولتی اند،   شبه  واقعًا  آن ها  از  برخی  هستند؛ 
دولتی  بــودجــه اش  درصــد  صــد  تبلیغات  ســازمــان 

است و برخی نهادها هم برعکس هستند.
ــاد عــمــومــی  ــهـ ــت مـــی گـــویـــیـــم نـ ــ درســــــت اسـ
واقــع  در  کــه  ــودن  ب عمومی  آن  در  امــا  غیردولتی، 
خود تعریف هم می گوید، خدمات عمومی را انجام 
کلیه  کــه مشمول  بــر ایــن اســت  مــی دهــنــد. اصــل 
و  نیستند  دولتی  دستگاه های  مقررات  و  قوانین 
اداری،  مقررات  و  قانون  رعایت  حیث  از  مقداری 
قوانین  مدیریت،  قانون  محاسبات،  قانون  مثل 
به  این  و  دارند  بیشتری  عمل  آزادی  مالی  اداری، 
دلیل ماهیت وظایف و حتی ماهیت اموالی است 
گذشت زمان هم توسعه پیدا  که دارند و این ها با 
فعالیت های  از  عــمــده ای  بخش های  و  ــد  کــرده ان

از احکام خود قانون مثل   در خیلی 
ماده 8 که اشاره کردم اجرا نشده است. 
کامل  بــه طــور  هــم  حقوقی  نــظــام  البته 
ــرای ایــن قــانــون را نــداشــت،  آمــادگــی اجـ
شــورای  همین  مثل  مـــوارد  از  بعضی  در 
که ضمانت اجرا هم بود در عمل  رقابت 

نتوانستند کامًا آن را اجرا کنند.  


