
پاستور200      شماره دوم      مهر و آبان  1399 

نهفقط ــردی: راهــب تحقیقات پژوهشکده
آمده، اجــرا قانون در که نهادهایی یعنی آنجا،
اجــرایسیاستهاهم بلکهخودشــورایعالی

هستند؟
شــورای  تــا  مجلس  از  دیــگــری  نــهــادهــای  بله 
کلی اصل 44 هم وجود  عالی اجرای سیاست های 
گــزارش هــا  کــه هــمــان ضمانت اجـــرا اســـت.  ــد   دارنـ
و  یا بحث تجزیه وتحلیل  گزارش صرف است  فقط 
که هست و برخورد  نقص و بعد هم حتی ایراداتی 
با تخلفات و ارجاع به مراجع رسیدگی کننده این را 
کشور ما بحث  باید به نحوی دیده باشند. البته در 
یعنی اآلن  گزارش دهی خیلی دقیق نیست؛  نظام 
عدم  اصلی  معضات  از  یکی  کــه  می کنند  ح  مطر
شفافیت در بودجه ریزی و موضوعات دیگر است، 
دقیقی  ســازوکــار  بـــوده،  ناقص  گــزارش دهــی  نظام 
کسی  گزارش در نهایت چه شد؟  ندارد باالخره این 
گزارشش اشتباه و نارسا بوده چطور می شود با  که 
که یک نارسایی های  کرد. به نظر می آید  آن برخورد 

جدی وجود دارد.

فقدان آیا راهبردی: تحقیقات پژوهشکده
ضمانتاجراازطرفنهادهایناظرباعثشده

کهدراینقضیههماهمالداشتهباشیم؟
کــامــل نیست،  ــزارش دهــی مــان  گ خــود نــظــام 
اجرا  ضمانت  و  گزارش ها  این  کنترلی  نظام  همان 
نقص  و  نیست  کــامــل  ــا  آن هـ بـــرای  کـــردن  تعیین 
شود؛  انجام  اساسی  فکر  باید  بابت  ایــن  از  دارد! 
بــرای  معیارهایی  بین المللی  ســازمــان هــای  مثًا 
هر  یــا  جهانی،  بانک  کــردنــد.  ح  مطر گــزارش دهــی 
دقیقًا  را  گــزارش دهــی  بسته  آن هــا  و  دیگری  جــای 
معیارهایی  و  گــی هــا  ویــژ ــه  چ بــایــد  ــه  ک فــرمــودنــد 
رعایت  را  آن  کامل  ما  به نظر می آید  باشد.  داشته 
به  گــزارش  اینکه  به  شده  بسنده  فقط  نکرده ایم، 
گزارش ها چگونه  جایی داده شود، اما در اینکه این 
باشد،  داشته  تبعاتی  چه  و  شــود  تجزیه وتحلیل 

نقصان وجود دارد.

شــورای ــردی: راهــب تحقیقات پژوهشکده
رقــابــتیکیازنــهــادهــایمــولــودقــانــوناجــرای
چالشهایی بــا ،44 اصــل کلی سیاستهای
یکسری کنون تا تأسیس زمان از است، مواجه
ــاحــدی ــهواصــالحــاتــیهــمت چــالــشهــاداشــت
باقی چالشهایی هــم هنوز امــا شــده، اعــمــال

این تصمیمات اعتبار بحث یکی اســت. مانده
تنظیمگرهای تــأســیــس بــحــث ــگــری دی و شـــورا
آن مشکل مشخص بــهطــور کــه اســت بخشی
ــران وزی هیئت ــود. ب اجــرایــی ضمانت نداشتن
که که»اقدامقانونیالزم«)عبارتی درصورتی
کاربرده(انجامندهدضمانتاجرایی قانونبه
نفوذو ازاعمال بــرایممانعت یا نــدارد، وجــود
جریان در وزیـــران هیئت که سلیقهای اعمال
میدهد، انجام نهادها این اساسنامه تدوین
تنظیمگر نهاد مانند زدیــد را مثالش شما آنچه
حوزهبرق،چهراهکارهاییبرایایندوچالش

میتوانیمبدهیم؟
قــانــون  از چــالــش هــای مــهــم در  یــکــی  واقـــعـــًا 
ــرای مـــاده 59 در  ــ ــرای ســیــاســت هــا، نــحــوه اج ــ اج
یکی  کــه  اســت  بخشی  تنظیم گر  نــهــادهــای  مـــورد 
ــه شــمــار مـــی رود.  ــت ب ــاب از نــقــص هــای حــقــوق رق
که برای اجرای این موضوع  اتفاقی هم  متأسفانه 
با  ما  که  داد  نشان  عمًا  افتاد،  ــران  وزی هیئت  در 
اصــاح  از  قبل   59 مــاده  هستیم.  مــواجــه  مشکل 
که با پیشنهاد شورای رقابت  97 در ابتدا این بود 
کند، اما آنچه شورای رقابت  هیئت وزیران تصویب 
به گونه ای دیگر  وزیران  پیشنهاد می کرد در هیئت 
تصویب می شد و می گفتند اصًا شورا باید زیر نظر 
کاری  وزارت مربوط بوده و شورای رقابت هم نباید 

کارها داشته باشد ... . به این 

پــژوهــشــکــدهتــحــقــیــقــاتراهــــبــــردی:چه
ضــمــانــتاجـــرایـــیمــیشــودبـــرایجــلــوگــیــریاز

کرد؟ اتفاقاتطراحی
که بیایند  کردیم  به علت همین مشکات، فکر 
کسیون  فرا حتی  هــم  مجلس  در  و  کنند  اصـــاح 
کردند،  کمک  اصل 44 داشتیم و داریم. همه هم 

گفتند هر پیشنهادی دارید ما تصویب می کنیم؛ به 
که ما این را به گونه ای بنویسیم مثًا  زعمشان رسید 
با این معیارها هیئت وزیران مجبور شود تصویب 
کند، اما هیئت وزیران اآلن دوباره مشکل بیشتری 
کـــرده اســـت. بــا تــوجــه بــه نــظــرات شــورای  درســـت 
اینکه  مگر  شــود؛  داده  الیحه  حتمًا  باید  نگهبان 
حقیقت  در  کند.  تفویض  مجلس  باز  را  اساسنامه 
بار  اســت، چند  ح  رقابت مطر اآلن هم در شــورای 
در  چــرا  که  کردیم  بحث  اعضا  با  شــده،  ح  طــر هم 
این زمینه موفق نبودیم. اآلن هم درخواست زیاد 
داریم،  پیشنهاد  ما  بازیافت  حوزه  در  حتی  است، 
صنایع  خصوصی سازی  باالخره  که  نفت  حوزه  در 
مشکل  خیلی  اما  شده،  انجام  نفت  پایین دستی 
غیراساسی  ــای  ــرآورده هـ فـ قیمت  بحث  از  دارد، 
گرفته تا مسائل مربوط به مشکات  مثل قیر و ... 

که برخی هم در شورا آمده است. فروشندگان 
بین  رابــطــه  بـــرق،  یــا در حـــوزه  نفتی  مـــواد  در 
اآلن  که  توزیع کننده  انتقال دهنده،  تولیدکننده، 
خیلی جاها سندیکاهایی دارند، مدام درخواست 
کنیم.  می کنند؛ اآلن ما واقعًا خودمان ماندیم چه 
کنیم  که دوباره ماده 59 را اصاح  حتی بحث بود 
و اینکه باید به چه نحوی اصاح شود؟ یک بخش 
از  باید  ــران  وزیـ هیئت  واقــعــًا  اینکه  بــه  بــرمــی گــردد 
در  وزیــری  هر  می خواهد  که  اقتدارگرایانه ای  نگاه 
کامًا از  حوزه خودش داشته باشد و اختیاراتش را 
کنند،  ج شود تا قانون را اصاح  دست ندهد، خار
پیشنهاد  ما  هم  اآلن  کنند؟  اصــاح  را  آن  چطور 
که دبیرخانه این ها در شورای رقابت باشد؛  دادیم 
بگویید  باید  یا  نشود،  تصویب  یا  بودند  گفته  وزرا 
این  بــاشــد.  مربوطه  وزارتــخــانــه  در  دبــیــرخــانــه اش 
نمی خواهم  این طوری است من  گر  ا وزیر می گوید 
تشکیل شود؛ بعد جالب است در جلسات نظر ما 
است،  درست  شما  حرف  می گویند  می پذیرند،  را 
بعد رأی گیری می کنند برعکس می شود؛ واقعًا این 

معضل هست.
ــورا هــم ایـــن بحث  ــا اعــضــای شـ ــودم ب مــن خـ
اراده ای  یک  واقعًا  و  کنیم  کــار  چه  که  داشتیم  را 
حاصل شود تا این نهادهای تنظیم گری را به وجود 
اصًا  نــه،  بگوییم  که  اســت  ایــن  راه  یک  بیاوریم. 
که شورای  کند، مثل همین  خود مجلس تصویب 
را  بخشی  تنظیم گر  نهادهای  کــرده،  ایجاد  رقابت 
که بسیار طوالنی  هم یکی یکی برایش الیحه ببریم 
که  می شود، مثل نهاد تنظیم گر ارتباطات رادیویی 

  باید گزارش دهند و اطاعات بگیرند، 
قطعًا باید آن مرجع گزارش گیرنده اختیار 
ــاوی و اعــــام ایـــــرادات و  ــ ــی و واکـ ــررس ب
این  از  بخشی  باشد.  داشته  را  اشکاالت 
این  دریافت کننده  مرجعی  بــه  مسائل 
کامل  گزارش ها می رسد و باید اختیارات 
داشته باشد هم اینکه اراده برای اجرای 
گــزارش هــا،  آن داشــتــه بــاشــد. بحث ایــن 
کمیسیون های  و  مجلس  ــرای  ب ظــاهــرًا 

مجلس است...  


