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بیش از یک دهه فراز و
نشیب تنظیم گری رقابت در ایران

امروزه یکی از اجزای مهم حکمرانی اقتصادی 
در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
جهت افزایش کیفت کاالها و خدمات، توسعه 
کسب و کارها و همچنین افزایش رفاه مصرف 
از زاویه دید  کننده، تنظیم گری رقابت است. 
اقتصادی نیز شایع ترین علل شکست بازار که 
فلسفه مداخله دولت و تنظیم گری است، همانا 
شکل گیری انحصار است. از همین رو در بسیاری 
از کشورهای دنیا قوانین اختصاصی جهت صیانت 

از رقابت یا جلوگیری از رفتارهای مخل رقابت تحت 
، آنتی تراست  عناوینی همچون قوانین ضدانحصار
یا رقابت وجود دارد. در این قوانین رفتارهای ضد 
رقابتی چون »توافقات ضدرقابتی« ، »سوء استفاده 
برای  ، »تالش  ، »ادغام«  از موقعیت مسلط« 
ند.  ساخته ا ممنوع  ا  ر »تبعیض«   و    » ر انحصا
نی  حکمرا مهم  ساختارهای  ز  ا یکی  همچنین 
اقتصادی نیز تنظیم گران رقابت هستند که وظیفه 
اجرای سیاست ها و قوانین رقابت را برعهده دارند 

محمدمهدی جعفریان
مدیر مرکز مطالعات توسعه و رقابت



رسمقاله

5

، آن ها را از  و با رصد دائم استراتژی های کسب وکار
جهت تضمین رقابت منصفانه پاالیش می کنند.

ایرانی نیز با تصویب قانون اجرای  ر  قانونگذا
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ایجاد 
نهاد حافظ رقابت یعنی شورای رقابت در این 
اقتصاد  با توسعه  برداشته است.  گام  مسیر 
دیجیتال و پدیده های نوظهور مانند پلتفرم های 
آنالین و تأثیر بسزای آنها در زندگی اجتماعی، 
مقوله ی تنظیم گری و تعیین قواعد رقابت اهمیتی 
مضاعف یافته است. با این حال، نهاد رقابت در 
ایران به دالیل مختلف اقتصادی و اجتماعی 
نسبت به نمونه های مشابه در جهان، از کارآمدی 
الزم برخوردار نبوده است و از تغییرات و تحوالت 
جدید نیز جامانده است و خأل حضور قدرتمند، 

صحیح و کارامد آن در بازار احساس می شود. با 
توجه به اهمیت تنظیم گری رقابت و با توجه به 
چالش های پیش رو در مسیر شورای رقابت در 
، پرونده ای به  ، در این شماره از تنظیم گفتار کشور
این موضوع اختصاص داده شده و تالش شده 
است تا از ابعاد مختلف بدان پرداخته شود. 
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خاستگاه تنظیم گری 
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مدیران بخش عمومی را تحت تنظیم قرار می دهند. 
بسیاری از این تنظیم گران بدون این که اجازه از دولت یا 
پارلمان داشته باشند، حق تعیین قیمت و مقررات گذاری 
در حوزه  تحت کنترل خود را دارند. قدرت برخی از آن ها از 
یک بخش خاص نیز فراتر می رود و کل اقتصاد را تحت 
تاثیر تصمیمات خود قرار می دهد. در آمریکا نیز استفاده 
از ابزار فناورانه جهت اعمال حاکمیت در حوزه هایی چون 
ICT  و تنظیم گری مالی، استفاده از ابزارهای تنظیم گری 
مانند قاعده گذاری اینترنت جهانی، FATF  در حوزه پولی و 
نی  ا حکمر که  هستند  یی  خصه ها شا همگی  لی  ما
تنظیم گرانه در آمریکا را تایید می کنند. با توجه به رشد 
روزافزون تنظیم گری، درک سیر تاریخی تنظیم گری و تأمل 

در چهار دهه  اخیر مفهوم تنظیم گری و ساختارهای 
تنظیم گر به عنوان بخش جدیدی از مفهوم حکمرانی در 
حال ظهور و بروز هستند. امروزه تنظیم گری به حدی 
اهمیت یافته است که دیدگاه های گوناگونی همچون 
دولت تنظیم گر و حکمرانی تنظیم گرانه از آن منشعب 
می شود که تنظیم گری را به مثابه  بخشی جدایی ناپذیر از 
نظام حکمرانی مطرح می کنند. امروزه در بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه تنظیم گری جایگاه ویژه ای در 
نظام حکمرانی پیدا کرده است. به عنوان مثال در 
انگلستان حدود 70 نهاد تنظیم گر در بخش های مختلف 
فعال هستند که از کنترل برنامه های تلویزیونی تا کنترل 
نرخ بهره و از نظارت بر سالمت مسافران گرفته تا انتصاب 

یادداشت تحلیلی
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در نحوه پیدایش آن اهمیت قابل توجهی پیدا میکند. 
این یادداشت به دنبال آن است تا ریشه های تنظیم گری 
و  تنظیم گری  خاستگاه  و  کند  رسی  بر ا  ر جهان  در 
ضرورت هایی را که منتج به ظهور آن شده است را تببین 
نماید. پس از بررسی تنظیم گری در جهان، به طور اجمالی 

سیر تطّورات تنظیم گری در ایران نیز بررسی می شود.  
خاستگاه تنظیم گری و سیر تاریخی آن در جهان

 پدیده ای 
ً
به لحاظ تاریخی نمی توان تنظیم گری را اساسا

مدرن به شمار آورد و در این راستا می توان موارد متعددی 
از مداخالت حاکمیتی را در قرن نوزدهم در کشوری مانند 
آمریکا ذکر کرد. برای درک خاستگاه تنظیم گری اولین 
دوره ای که مطرح می شود، »دوره ی ترقی خواهی«  در 
آمریکاست. در نیمه دوم قرن نوزدهم بود که اولین 
تالش ها برای تشکیل نهادهای تنظیم گر در آمریکا و 
شکل گیری اولیه مفهوم دولت تنظیم گر صورت پذیرفت. 
در این دوره، عواملی مانند امکان گسترش فساد در 
پرونده های کالن اقتصادی، انگیزه باالی شرکت های 
بزرگ اقتصادی برای اعمال نفوذ در احکام قضایی، هزینه 
باالی فرآیند دادرسی و هزینه های سنگین اجتماعی 
تخلفات اقتصادی به دلیل ماهیت پسینی احکام قضایی، 
موجب نارضایتی  گسترده از توان مکانیسم های قضایی 
در تضمین محیط رقابتی پایدار اقتصادی در سال های 
پیش از جنگ جهانی اول شدند. برای مثال زمانی که جرِم 
صورت گرفته خسارات زیادی را در قالب تضییع اموال 
عمومی به همراه داشته باشد، هرچند فردی در دادگاه 
مجرم شناخته و مجازات شود، اما امکان بازگشت 
آن وجود نخواهد  حقوق تضییع شده به صاحبان 
داشت. مجموع این عوامل منتج به پدیده ای تحت 
عنوان »شکست دادگاه ها«  شد. بنابراین ناکارآیی نظام 

قضایی در حل دعاوی و تنظیم رفتار بازیگران اقتصادی، 
یکی از ریشه های تاریخی حرکت به سمت استقرار نظام 
تنظیم گری بوده است. در این نگاه، تنظیم گری پاسخی 
»اجرایی و سیاستی« به ناکارآمدی نظام »حقوقی -قضایی« 
محسوب می شود که با ورود پیش دستانه به کنترل رفتار 
بازیگران و استفاده از ظرفیت های حرفه ای متخصصان، 
از هزینه های کالن اجتماعی تخلفات جلوگیری کرد. 
نهادهای تنظیم گر در این دوره نه به عنوان یک »جایگزین 
نظام قضایی سنتی« بلکه به عنوان »مکمل نظام قضایی« 
مورد توجه قرار گرفتند. این نهادها به ویژه در کشورهایی 
که از نظام قضایی ضعیفی برخوردار بودند گسترش 
یافتند و در نهایت در بسیاری از این کشورها زمینه ی 

ایجاد سازمان های تنظیم گر فراهم آمد. 
پس از ظهور تنظیم گری در قرن نوزدهم، در نیمه ی 
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اول قرن بیستم ایده های افرادی همچون لوئیس 
برندیس  مشاور اقتصادی ویلسون  رئیس جمهور 
آمریکا، مفهوم تنظیم گری را وارد دوران جدیدی کرد که 
به دوره ی »توافقات نو«  مشهور است. در این دوره پس 
از شکل گیری رکود بزرگ، فرانکلین دی روزولت ، رییس 
جمهور آمریکا با تکیه بر نظریات کینز درصدد این بود که با 
دخالت در بازار، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد و این 
کار با ظهور تنظیم گری در اقتصاد صورت گرفت. در طول 
این دوره نهادهای تنظیم گر به سرعت رشد کردند که این 
رشد از خوشبینی نسبت به آثار مثبت تعدد نهادهای 

تنظیم گری حکایت می کند.
هم زمان با گسترش بازارهای اقتصادی و در پی آن بروز 
، نیاز به مداخله در بخش های  پدیده شکست بازار
منفی  ت  تبعا ل  کنتر ر  به منظو ی  د قتصا ا مختلف 

فعالیت بازار و بخش خصوصی ایجاد شد. در این راستا 
می توان مشاهده کرد که عموم اقتصاددانان برجسته 
از نحله های مختلف اقتصادی، از کینز  گرفته تا هایک ، 
مقوله تنظیم گری را ) با تفاسیر خاص خود( مورد توجه 
قرار داده اند. حتی اقتصاددانان طرفدار مکتب شیکاگو 
 منشا مشکالت اقتصادی را مداخله ی دولت 

ً
که عمدتا

می دانند، با انتقادها و چالش های خود، مقوله تنظیم گری 
و در مقابل مقررات زدایی را به مرکزیت مجادالت و 
مباحثات علم اقتصاد تبدیل کردند. به هم پیوستگی 
تاریخ تنظیم گری با تاریخ اصالحات اقتصادی به ویژه 
خصوصی سازی در رشد رویکرد »اقتصاد تنظیم گری«  
به عنوان یکی از حوزه های اصلی دانش اقتصاد تا زمان 

حال مؤثر بوده است. 
از سوی دیگر در دهه های 1960 و 1970 همزمان با توسعه و 
اهمیت یافتن مفاهیمی چون حقوق اجتماعی، سالمت، 
امنیت عمومی و مالحظات زیست محیطی، تقاضای 
بیشتری برای مداخله هدفمند حاکمیت در این قبیل 
حوزه ها با هدف تضمین »منافع عمومی«  ایجاد شد. 
تغییر جهت تنظیم گری اقتصادی به سمت تنظیم گری 
اجتماعی در دهه 1960 آغاز شد. پیش از سال 1960 
تنظیم گری محدود به حوزه های اقتصادی بود، اما پس 
از سال 1960 تغییر جهت به سمت تنظیم گری اجتماعی 
موجب آغاز برنامه های جامعی شد که تمام صنایع را 
دربرگرفت و تالش برای حرکت به سمت تنظیم گری 
 . شد منجر  ی  تنظیم گر ن  شد نی  نو قا به  تخصصی 
سانستین  تنظیم گری اجتماعی این دوران را این گونه 
توصیف می کند :» تنظیم گری در دهه 1960 و 1970 به لحاظ 
ماهوی و نهادی با تنظیم گری دهه 1930 متفاوت بود ... در 
این دوره هدف اصلی نظارت های دولتی، تثبیت اقتصاد 

یادداشت تحلیلی
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یا کنترل قیمت یا ورود شرکت ها نبود ... بلکه بهداشت 
و امنیت عمومی در برابر مخاطرات مختلف و مقابله با 
تحقیر اجتماعی گروه های محروم از اهداف تنظیم گران 

بود«
از منظر جغرافیایی هم مطالعات تنظیم گری محدود 
به مرزهای آمریکا نماند. بریتانیا یکی از برجسته ترین 
نمونه های دولت تنظیم گر در دنیا محسوب می شود. 
دولت تنظیم گر در بریتانیا سابقه ای طوالنی دارد و اولین 
دولت تنظیم گر در انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم 
شکل گرفت. اما آغاز دولت تنظیم گر به معنای امروزی 
آن در نظام حکمرانی انگلستان به بعد از ناکامی دولت 
رفاه  در این کشور برمی گردد. در اواخر دهه 1970 به دلیل 
گستردگی حجم خدماتی که دولت ارائه می کرد، بدهی های 
دولت رو به افزایش نهاد. همچنین طوالنی بودن فرآیند 
بوروکراتیک باعث ناکارآمدی نظام ارائه خدمات و ایجاد 
مشکالت دیگری نیز در فرآیند اداره امور می شد. نتیجه 
این مشکالت بروز پدیده شکست دولت در انگلستان 
و آغاز دوره تاچریسم بود که با روی کارآمدن مارگارت تاچر  
خصوصی سازی را در دستور کار قرار داد. کاهش دخالت 
دولت در امور اقتصادی و حمایت از اقتصاد بازار آزاد، 
کاهش هزینه های دولت، کاهش مالیات های مستقیم 
و افزایش مالیات های غیرمستقیم از دیگر ویژگی های 
این دوره بود. خصوصی سازی های صورت گرفته در 
بخش های اقتصادی باعث شد که دولت نتواند کنترل 
مناسبی بر بازار داشته باشد که نتیجه آن شکست بازار 
و ایجاد زمینه برای پیدایش نهادهای تنظیم گر شد. 
براساس رویکرد کوچک سازی دولت در این دوره، سعی 
بر این بود که ایجاد نهادهای تنظیم گر تا حد امکان باعث 

افزایش حجم دولت نشوند.

وپا،  از انگلستان نیز اغلب اعضای اتحادیه ار پس 
مطالعات و اجرای مدل هایی از تنظیم گری را به عنوان 
محور اصالحات اقتصادی و راه حلی جهت کاهش 
ریسک و حفظ محیط رقابتی اقتصاد در دستور کار خود 
قرار دادند. در دو دهه اخیر تنظیم گری با حفظ تفاوت ها 
در گستره اعمال و میزان تطابق با نظام های سیاسی 
متفاوت به بخشی ثابت و تفکیک ناپذیر از نظام های 
حکمرانی در اغلب کشورهای جهان تبدیل شده است 
و پس از چالش هایی چون بحران های زیست محیطی و 
تبعات ناشی از بحران مالی 2008 و در پی آن ایجاد تقاضای 
عمومی برای مداخله حاکمیت، مسئله تنظیم گری بیش 
از پیش مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار 

گرفته است.
خاستگاه تنظیم گری و سیر تاریخی آن در ایران

ظهور تنظیم گری در جهان را می توان در قرن نوزدهم 
دانست. در ایران اگرچه در اوایل دهه 1300 سازمان هایی 
با وظایف تنظیم گرانه ایجاد شدند، اما در طی بیست سال 
اخیر بوده است که تنظیم گری به طور جدی مورد توجه 
دولتمردان و اندیشمندان قرار گرفته است. به صورت 
تاریخی در کشور ما طی سالیان طوالنی اکثر وظایف 
 توسط حکومت انجام گرفته است. 

ً
تنظیم گرانه مستقیما

در دوران دولت های تصدی گر که عمال تا ارائه خردترین 
خدمات هم در حیطه ی وظایف دولت بوده است، به 
یق اولی تفکیک مشخصی بین سیاست گذاری  طر
و تنظیم گری وجود نداشته است. با گذشت زمان و 
تحوالت مفهوم و جایگاه دولت در ایران به تدریج از 
سال 1300، سازمان هایی در زیرمجموعه دولت به وجود 
آمدند که روی وظایف تنظیم گرانه تمرکز داشتند و اموری 
همچون مجوزدهی، تنظیم بازار و اعمال برخی جرائم 
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بر متخلفان را برعهده  داشتند. از سال 1309 موضوع 
تنظیم گری در ایران با تاسیس برخی نهادهای تخصصی 
و صنفی که دارای اختیارات تنظیم گری بودند وارد دوران 
تازه ای شد. از جمله این نهادها می توان به کانون وکالی 
دادگستری و سازمان نظام پزشکی اشاره کرد. پس 
از شکل گیری این نهادها، از سال 1330 تا سال 1380 
 یکنواختی 

ً
می توان گفت تنظیم گری در ایران مسیر نسبتا

را طی نموده است. رویکرد اصلی کشور در این سال ها، 
تنظیم گری توسط نهادهای دولتی و تعداد محدودی 
از نهادهای تخصصی و صنفی بوده است، ازاین رو در 
طی این سال ها برخی سازمان های دولتی تنظیم گر 
در کشور ایجاد شدند که از جمله می توان به سازمان 
تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و سایر سازمان های تنظیم گر بخشِی 
دولتی نظیر سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان شیالت، 
سازمان غذا و دارو و... اشاره نمود. تمامی این سازمان ها، 
 نگاه سنتی به تنظیم گری 

ً
نهادهای دولتی بودند که عموما

داشته و از طریق ابزارهای سنتی نظیر اعمال مقررات، 
نظارت و مجازات، سعی در تحقق اهداف تنظیم گرانه ی 

خود داشتتند. 
از سال 1380 به بعد، سلسله اقداماتی در کشور اتخاذ 
گردید که نظام تنظیم گری را وارد مرحله ی جدیدی از رشد 
نمود. از جمله این اقدامات می توان به تأسیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 1382 اشاره کرد 
که با توجه به جایگاه و وظایف محوله به آن، این سازمان 
را می توان اولین نمونه از نهاد های تنظیم گر مدرن در 
کشور دانست. اقدام مؤثر دیگری که در این دهه اتخاذ 
گردید، ابالغ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 
قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 

یادداشت تحلیلی

و طرح موضوع خصوصی سازی در کشور است. ابالغ این 
سیاست ها را می توان نقطه عطفی در نظام تنظیم گری 
کشور دانست. به دنبال ابالغ این سیاست ها، در سال 
1386 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 
قانون اساسی تصویب گردید. فصل نهم این قانون در 
رابطه با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار بوده و در 
بند 53 از این فصل، ایجاد شورایی با عنوان شورای رقابت 
پیشنهاد شده است. در این قانون برای شورای رقابت 
وظایف تنظیم گرانه ای پیش بینی شده و در کنار آن اختیار 
ایجاد تنظیم گران بخشی با تصویب هیئت وزیران در برخی 
حوزه ها نیز به شورای رقابت داده شده است. با تشکیل 
شورای رقابت و مرکز ملی رقابت در سال های پایانی دهه 
1380، مرحله ی جدید استقرار نظام تنظیم گری در کشور 

آغاز شد. 
این مرحله از توسعه نظام تنظیم گری عمال تالشی در 
 مستقل تنظیم گری در حوزه  

ً
جهت ایجاد نهادهای نسبتا

اقتصاد، همزمان با فرایند خصوصی سازی بود. اگر چه این 
مرحله به واسطه ناسازگاری ساختارهای حقوقی و قانونی 
کشور و مقاومت های درونی دستگاه های اجرایی ملی، 
توفیق چندانی به همراه نداشته است، اما همچنان 
می توان این اقدام را گامی روبه جلو در مسیر ایجاد 
تنظیم گران بخشی در کشور دانست. در طی سال های 
اخیر نیز در کنار مباحث قانونی و سیاستی حول بهبود 
مکانسیم ها و قوانین اجرای تنظیم گری نهادهای 
حاکمیتی و نیمه مستقل اقتصادی، موج جدیدی از 
تقاضای شکل گیری نهادهای قاعده گذار در حوزه های 
اجتماعی، سیاستی و تکنیکی آغاز شده است که استفاده 
از مکانیسم ها و نهادهای تنظیم گر را در اعمال حاکمیت 

وارد مرحله ی جدیدی کرده است.   
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با تنظیم گران
اخــــــــــبار تنظیم گـــران داخــلــــــــــــی 

                                                                                ساترا

هفت رسانه صوت و تصویر فراگیر مجوز ساترا 
دریافت کردند

نمایندگان هفت رسانه صوت و تصویر فراگیر با 
حضور در ساترا، مجوز فعالیت رسمی خود را از رئیس 
این سازمان دریافت کردند. مقیسه رئیس ساترا با 
اشاره به تسهیالتی که ساترا در اختیار رسانه های 
صوت و تصویر فراگیر دارای مجوز از این سازمان قرار 
داده است، اضافه کرد : طبق نظام رتبه بندی ساترا و 
در راستای حمایت از رسانه های صوت و تصویر فراگیر 
در عرضه محتوای مناسب برای خانواده ها، تعدادی 
از فیلم  و سریال  های پرمخاطب در ژانرهای مختلف 
در اختیار رسانه های دارای مجوز از این سازمان قرار 
گرفت. همچنین ساترا برای حمایت از مجوزگیرندگان 
این سازمان محتوای شبکه های رادیویی و تلویزیونی 
را به شکل قاب اختصاصی )IFrame( در اختیار آن ها 

قرار می دهد. تخصیص اعتبار مشارکتی برای ارتقا و 

یاری رساندن در زمینه تولید محتوا از طریق ثبت طرح 
در سامانه رویش )rooyesh.irib.ir( از دیگر تسهیالتی 

است که برای رسانه ها در نظر گرفته شده است.
توان تی وی، پایگاه خبری چشم شهر، تی وی  هیرکان، 
تی وی صمت، خنده، کارتونا و رواق، هفت رسانه ای 
هستند که بـا سپری کردن مراحل اداری و بــه انجــام 
رساندن الزامات ساترا، موفق بـه اخذ مجوز شده اند. 
نمایندگان این رسانه ها هریک با معرفی و محوریت 
فعالیت رسانه های خود، سواالت شان را نیز با رئیس 

ساترا مطرح و پاسخ های خود را دریافت کردند.
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ساترا دستورالعمل »ارتباطات تجاری« و 
»عدالت رسانه ای« را به پلتفرم ها ابالغ کرد.

ساترا اقدام به تهیه و تنظیم دو دستورالعمل 
»ارتباطات تجاری در رسانه های صوت و تصویر 
« و »عدالت رسانه ای و حفاظت از رقابت در  فراگیر
رسانه های صوت و تصویر فراگیر« کرد؛ در ادامه این 
دستورالعمل ها با تایید رئیس سازمان صدا و سیما 

به رسانه های صوت و تصویر فراگیر ابالغ شد.
اسناد پیش نویس دو دستورالعمل »ارتباطات 
« و  تجاری در رسانه های صوت و تصویر فراگیر
»عدالت رسانه ای و حفاظت از رقابت در رسانه های 
« پیش از این، توسط دکتر  صوت و تصویر فراگیر
امامیان رئیس سابق ساترا، در هشتمین جلسه 
کمیسیون تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر 
فراگیر در دی ماه 1400 ارائه شد. در این جلسه مقرر 
شد در مکاتبه با اعضای کمیسیون، نقطه نظرات 
احتمالی، درخصوص این پیش نویس ها دریافت 

شود.
باتوجه به طی شدن فرآیند قانونی در این خصوص، از 
جمله نظرخواهی تخصصی و عمومی، با تایید رئیس 
سازمان صداوسیما، دستور ابالغ دستورالعمل های 
نام برده صادر شد و ساترا نیز آن ها را به رسانه ها ابالغ 

کرد.

ی  ا ر شو به  Vها  O D صنفی  نجمن  ا مه  نا
نگهبان: مصوبه مجلس درباره ساترا را رد کنید.

اتحادیه تولیدکنندگان فیلم و برنامه های تصویری 
ایران، انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدیوی 
آنالین، کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری 
نامه ای  در  کارگردانان سینما  انجمن صنفی  و 
سرگشاده به دبیر شورای نگهبان اعالم کردند 
واگذاری صالحیت صدور مجوز محصوالت ویدئویی 
به سازمان صدا و سیما که هنوز زیرساخت های الزم 
در این بخش را ندارد، موجب بروز مشکالت و موانع 
بسیاری در حوزه تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری 

خواهد شد. 
فعالین حوزه تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری با بیان 
اینکه واگذاری صالحیت صدور مجوز محصوالت 
ویدئویی به صدا و سیما، مشکالت و موانع بسیاری را 
ایجاد خواهد کرد از شورای نگهبان خواستند تا ابهام 
ایجاد شده در تولید و نشر آثار ویدئویی را رفع کنند. 
به نظر می رسد فعالین این حوزه خواستار رد مصوبه 
مجلس برای سپردن نظارت بر آثار حرفه ای فضای 

مجازی به ساترا هستند.
در این نامه به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره 
بودجه 1401 اشاره شده که طبق آن مسئولیت صدور 
مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت 
بر آن، منحصرا به سازمان تنظیم مقررات رسانه های 
)ساترا( سازمان صدا و سیما  صوت و تصویر فراگیر

سپرده شده است.
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عیدانه ساترا برای خانواده ها در فضای مجازی
ساترا در نوروز 1401، تعدادی از فیلم  و سریال  های 
پرمخاطب شامل 98 قسمت در ژانرهای مختلف را 
در اختیار رسانه های دارای مجوز از این سازمان قرار 

داد.
وابط عمومی ساترا؛ سازمان تنظیم  به گزارش ر
)ساترا(،  مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر
به منظور حمایت از رسانه های صوت و تصویر فراگیر 
در عرضه محتوای مناسب برای خانواده ها، در نوروز 
1401، تعدادی فیلم  و سریال  شامل 98 قسمت در 
ژانرهای مختلف، برگرفته از آثار تولیدی شبکه های 
صدا وسیما، به روزترین فیلم های سینما و برنامه های 
اختصاصی تلوبیون را در اختیار رسانه های دارای 

مجوز از ساترا قرار داد.
 » فیلم های سینمایی ایرانی »یدو«، »تک تیرانداز
و   »1 کی  یرخا »ز یرانی  ا یال  سر دو   ،» »منصور و 
»پایتخت4«، فیلم های سینمایی خارجی »ایتاکا« و 
»من چه کسی هستم« و دو سریال ژانر کودک »بچه 
رئیس«)فصل3( و »بچه محل«)فصل1( اسامی این 
فیلم و سریال ها هستند که در اختیار رسانه های 

صوت و تصویر فراگیر قرار گرفتند.
به گفته ساترا ارائه این بسته های محتوایی در 
آتی نیز ادامه خواهد یافت و در  مناسبت های 
کنار دیگر اقدامات حمایتی باعث رشد و بالندگی 

صنعت صوت و تصویر فراگیر در کشور خواهند شد

دایی

تسهیالت جدید ساترا برای رسانه های صوتی 
و تصویری

رسانه های صوتی و تصویری دارای مجوز از ساترا 
تسهیالت تولید دریافت می کنند.

سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر 
فراگیر)ساترا(، به منظور ارتقا و یاری رساندن در زمینه 
تولید محتوا، تسهیالتی را برای رسانه های صوتی 
و تصویری دارای مجوز از این سازمان درنظر گرفته 

است.

رسانه های صوتی و تصویری برای دریافت این 
تسهیالت باید طرح های تولیدی خود را تا 25 فروردین 
در سامانه رویش به آدرسrooyesh.irib.ir  به ثبت 

رسانند.

طرح های مورد تایید، تا سقف 80 درصد هزینه تولید 
را دریافت می کنند. همچنین رسانه های صوت و 
تصویر دارای مجوز با در نظر گرفتن اولویت های 
محتوایی و نظام رتبه بندی ساترا در اولویت تامین 

اعتبار خواهند بود.

ساترا محتوای صداوسیما را در اختیار 
نمایش خانگی قرار می دهد.

ساترا به منظور حمایت از مجوز گیرندگان این 



15

سازمان، محتوای شبکه های رادیویی و تلویزیونی 
را مبتنی بر نظام رده بندی مربوطه، به صورت قاب 

اختصاصی )IFrame( در اختیار آن ها قرار می دهد.
سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر 
رئیس  با موافقت پیمان جبلی  )ساترا(،  فراگیر
سازمان صدا و سیما، محتوای شبکه های رادیویی 
و تلویزیونی را به صورت رایگان در اختیار رسانه های 

صوت و تصویر فراگیر قرار می دهد.
ز  ا حمایت  به منظور  ر  اولین با برای  اقدام  این 
، تکمیل سبد  رسانه های صوت و تصویر فراگیر
محتوایی آن ها و افزایش محتوای سالم در فضای 

مجازی فراهم می شود.
 سازوکار انتخاب رسانه ها نیز براساس نظام رده بندی 

محتوایی ساترا خواهد بود.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و 
کار ابالغ شد

معاون امورمجلس رئیس جمهو گفت: قانون تسهیل 

هیئت مقررات زدایی

صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور 
ابالغ شد.

سید محمد حسینی با اشاره به ابالغ قانون تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور 
گفت: قانون مزبور به دنبال حذف موانع زائد از سر راه 

متقاضیان کسب و کار در سطح کشور است.
وی  گفت: این قانون با اصالح برخی از مواد قوانین 
مرتبط با صدور مجوز های کسب و کار ازجمله: قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( 
قانون اساسی،  قانون  بهبود مستمر محیط کسب 
، قانون کانون کارشناسان رسمی  دادگستری ،  و کار
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون 
دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، 
ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود 
اشتغال و توسعه کسب و کارها و رشد اقتصادی مولد 

را فراهم کنند.

مصوبه جدید نمایندگان برای تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار

نمایندگان مجلس در بررسی بخش هزینه ای الیحه 
، با اکثریت آرا مصوبه ای  بودجه سال 1401 کل کشور
داشتند که بر اساس آن کلیه امور مربوط به مجوزهای 
کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به 

اخبار تنظیم گران داخلی
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، از سال 1401،  استعالم ها و تأییدیه ها و صدور مجوز
 از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد.

ً
صرفا

همچنین بر اساس این مصوبه مجلس از این تاریخ  
اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور 
مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه های 

دولتی ممنوع است.
طبق اظهارات رئیس کمیسون اصل 90 از اول خرداد 
1401 باید کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار 
از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعالم ها و 
 از طریق درگاه ملی 

ً
، صرفا تأییدیه ها و صدور مجوز

مجوزهای کشور انجام شود . همچنین از این تاریخ به 
بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و 
امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه های 

دولتی ممنوع است.
به گفته حجت االسالم شجاعی، مراحل دریافت 
مجوز کسب و کار شامل سه مرحله  ارسال اطالعات 
، انجام فرآیند صدور مجوز و درنهایت  و تقاضای مجوز
صدور و تحویل مجوز به متقاضی کسب وکار است. 
طبق این مصوبه، تمامی مراحل صدور مجوز تنها باید 

از سامانه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد.
رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: در سال های گذشته 
مجوز کسب وکارها از طریق سامانه های تخصصی 
هر دستگاه صادر می شد. اما بررسی های یک سال 
اخیر نشان می دهد بیشتر سامانه های تخصصی 
دچار اختالالت و معایبی بوده که فرآیند صدور مجوز 
را دشوار کرده است. از جمله این موانع می توان به عدم 
پاسخ دهی به استعالم ها و تأییدیه های الزم برای صدور 
مجوز از طرف دستگاه ها و الکترونیکی نشدن مراحل 

صدور مجوز را اشاره کرد.

بازبینی 2600 مجوز کسب و کار دستگاه ها
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای 
2600 مجوز  کسب و کار وزارت اقتصاد از بازبینی 
دستگاه ها خبر داد که برای اصالح به آنها ارسال شده 
است. امیر سیاح با اشاره به وضعیت درگاه ملی 
 ، مجوزها و حضور دستگاه های صادر کننده مجوز
اظهار داشت: دستگاه ها از آبان امسال حدود 2600 
مجوز کسب و کار در سامانه بارگذاری کردند و در وزارت 

اقتصاد شروع به بازبینی این مجوزها کردیم.
وی گفت: برخی مجوزها شرایط مبهم و غیرشفاف 
داشتند که باعث سردرگمی مردم می شود و شروط 
قابل تفسیر است که موجب می شود مامور دستگاه 
به صورت سلیقه ای عمل کند به همین دالیل تا اوایل 

آذرماه اشکاالت را به دستگاه ها فرستادیم.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای 
کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 
کار بازبینی و تایید مجوزهای کسب وکار 5 دستگاه در 
هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار 
به پایان رسیده است، تصریح کرد:  فرایند رسیدگی به 
مجوزهای 20 دستگاه بزرگ باقی مانده است، تا جایی 
که می دانم این دستگاه ها نیز حرکت جهادی را شروع 
کردند و شبانه روزی با همکاران ما در حال همکاری 

هستند.
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وی در مورد اینکه کدام دستگاه ها اطالعات را کامل 
کردند ،عنوان کرد: وضعیت دستگاه ها در بخش های 
مختلف متفاوت است مثال در بخش مجوزهای 
مشاغل خانگی وزارت ارشاد، مشاغل خانگی سازمان 
غذا و دارو، وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان،  
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اطالعات کامل 
شده و مجوزهای خود را از طریق درگاه ملی مجوزها 
اما در ستاد و سایر بخش های  صادر می کنند، 

دستگاه ها کار همچنان ادامه دارد و تکمیل نیست.

اجرایی شدن صدور مجوز الکترونیکی کسب 
و کار از ششم فروردین

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد از 
اجرایی شدن صدور مجوز های الکترونیکی کسب و 

کار از ششم فروردین 1401 خبر داد.
امیر سیاح گفت : از زمانی که قانون اتصال مراجع صدور 
مجوز به درگاه ملی مجوز ها ابالغ شده، بسیاری از 
دستگاه ها به این درگاه متصل شدند و معدود مراجع 
صدور مجوز هم در تالشند تا به درگاه ملی مجوز ها 

متصل شوند.
براساس مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل 
مجوز های کسب و کار و دستور وزیر اقتصاد مبنی 
، هیچ  بر صدور الکترونیکی مجوز های کسب و کار

دستگاهی از این به بعد حق ندارد از مردم برای صدور 
مجوز کاغذ بگیرد و تمام فرآیندهای صدور مجوز باید 

الکترونیکی شود.
براساس این مصوبه همه دستگاه های مرجع باید 
زمینه الزم برای متقاضیان مجوز کسب و کار ها را فراهم 
g4b. ( کرده تا بتوانند در سامانه ملی مجوز های کشور

ir ( بارگذاری کنند.
طبق ماده 7 قانون سیاست های کلی اصل 44، 
همه دستگاه هایی که مجوز صادر می کنند از جمله 
زی و  وزارتخانه های دارائی، صمت، جهادکشاور
میراث فرهنگی که بیشترین سهم را در صدور این 
مجوز ها دارا هستند باید مدارک و شرایط صدور مجوز 
را در درگاه ملی و تخصصی خود بارگذاری کرده و مردم 
به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز 

دریافت کنند.

سازمان تنظیم مقررات: سرعت دسترسی به 
اینترنت کاهش یافته است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار 
گزارش عملکرد اپراتورهای موبایل اعالم کرد: با افزایش 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

اخبار تنظیم گران داخلی
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مصرف کاربران، سرعت دسترسی کاهش یافته است.
به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری 
کرد: بررسی وضعیت  اطالعات رگوالتوری اعالم 
اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در یک سال گذشته 
ن  یا مشتر فی  مصر ی  یتا د حجم  هد  می د ن  نشا
)payload( افزایش یافته و در پی افرایش مصرف، 
سرعت دسترسی )Throughput( کاربران کاهش 

داشته است.
وی افزود: اثرگذاری مستقیم افزایش مصرف روی 
سرعت به دلیل کمبود منابع مورد نیاز شبکه است 
و در واقع علت اصلی شرایط موجود در حوزه کیفیت 
اینترنت، عدم توسعه شبکه اپراتورها متناسب با 

افزایش مصرف کاربران است.
حقی تصریح کرد: گزارش وضعیت دو اپراتور همراه اول 
و ایرانسل در بخش حجم دیتای مصرفی و سرعت 
ارائه خدمات در نسل 3 و 4 به منظور شفافیت و 
اطالع رسانی به مردم روی پورتال سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است.

آخرین آمار سهم بازار اپراتورهای همراه اعالم 
شد.

بر اساس داده های موجود در آخرین گزارش منتشر 

شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی)رگوالتوری(، سهم بازار ایرانسل از 42.700 
درصد در سه ماهه سوم 1400، به 43.103 درصد در 

سه ماهه چهارم افزایش یافته است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در هر 
فصل، گزارشی رسمی را با عنوان »فصل نامٔه آماری« 
منتشر و در آن، اطالعاتی مانند تعداد خطوط واگذار 
شده، تعداد مشترکان فعال، ضریب نفوذ و سهم بازار 

اپراتورهای تلفن همراه را اعالم می کند.
جلد چهلم فصل نامه آماری، جدیدترین نسخه این 
گزارش است که آمار مربوط به سه ماهه چهارم سال 

1400 را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، در سه ماهه چهارم سال 1400، 
مشترکان فعال ایرانسل 60میلیون و 370هزار و 600 
مشترک، مشترکان فعال همراه اول 74میلیون 
و 525هزار و 609 مشترک و مشترکان فعال رایتل 
5میلیون و 162هزار و 670 مشترک بوده است. جمع 
کل خطوط فعال اپراتورها در سه ماهه چهارم سال نیز 

140میلیون و 58هزار و 879 مشترک بوده است.

مشاور وزیر ارتباطات در امور تنظیم گری 
فضای مجازی منصوب شد.

با حکم عیسی زارع پور، سید محمدصادق امامیان به 
سمت مشاور وزیر در امور تنظیم گری فضای مجازی 
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وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات منصوب شد.
بنیاد ملی نخبگان، دارای مدرک  امامیان عضو 
دکتری سیاستگذاری عمومی و حکمرانی از دانشگاه 
MBA از  ادینبورگ انگلستان و کارشناسی ارشد 

دانشگاه صنعتی شریف است.
»هم بنیانگذار و مدیر اندیشکده حکمرانی شریف«، 
»معاون سازمان صدا و سیما و رئیس سازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر )ساترا(«، »دبیر شورای 
سیاستگذاری کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری 
عمومی« و »قائم مقام و عضو هیأت مدیره پژوهشکده 
سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف« از جمله 

مهم ترین سوابق و مسئولیت های وی بوده است.

پوشش هشتاد درصدی خانوارها از الزامات 
برنامه توسعه دسترسی فیبر نوری است.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگوالتوری درباره الزامات 
برنامه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری 
گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات هشتاد درصد خانوارهای هر استان بایستی 
تحت پوشش شبکه مبتنی بر فیبر نوری قرار بگیرند و 
مبنای پوشش خانوار در این مصوبه، کدپستی یا پالک 
ثبتی شهری و روستائی و نقشه های هوائی مورد تائید 
رگوالتوری در نواحی خدمات شهری و روستائی است.

علی محمد منتظری افزود: براساس مصوبه 329 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حداقل پنجاه 
درصد کاربران نیز بایستی امکان استفاده از خدمت 
دسترسی از طریق فیبر نوری )FTTp( و حداکثر پنجاه 
درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی 
پرسرعت سیمی با قابلیت حداقل 50 مگابیت بر ثانیه 
و دسترسی رادیوئی مجاز با قابلیت حداقل سرعت 30 

مگابیت بر ثانیه را داشته باشند.

ح موسوم به »صیانت« به  نسخه اولیه طر
شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.

یک عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی گفت که نسخه اولیه طرح 
صیانت به شورای عالی فضای مجازی برای اعالم 
نظرات ارجاع داده شده است و بعد از اعالم نظرات آن 
ها هیئت رئیسه تصمیم می گیرد که این موضوع در 
یک کمیسیون تخصصی و یا یک کمیسیون مشترک 

جدید مورد بررسی قرار گیرد.
غالمرضا نوری قزلجه درباره وضعیت بررسی طرح 
صیانت در مجلس گفت: طرح صیانت از فضای 
مجازی به واسطه اشکاالت زیادش نمی توانست به 
قانون تبدیل شود، مجلس هم اجازه این کار را نداد. لذا 

سایر
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نسخه اولیه این طرح مربوط به مرداد سال گذشته به 
شورای عالی فضای مجازی و دولت برای اعالم نظر ارجاع 

داده شد تا آن ها نظراتشان را اعالم کنند.

نخستین مدرسه تخصصی تنظیم گری برگزار 
شد.

مرکز  توسط  تنظیم گری  تخصصی  مدرسه  اولین 
نه  خا همکاری  با  و  رقابت  و  توسعه  مطالعات 
اندیشه ورزان ایران و اندیشکده حکمرانی شریف، 11 
و 12 اسفند 1400 برگزار شد .در این دوره که با حضور 
صاحب نظران و کارشناسان حوزه تنظیم گری برگزار 
شد، موضوعات مختلف در چهار محور اصول و 
رسانه های  تنظیم گری  تنظیم گری،  ساختارهای 
دیجیتال، تنظیم گری رقابت و تنظیم گری انرژی مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس شورای رقابت منصوب شد.
رئیس جمهور در حکمی »سید محمدرضا نورانی« را به  

ی رقابت منصوب کرد. 
ّ
عنوان رئیس شورا و مرکز مل

او پیش از این به عنوان صاحب نظر اقتصادی عضو 
این شورا بود. رئیس جدید شورای رقابت، استاد 

اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و دارای مدرک 
تحصیلی دکترای اقتصاد است. از سوابق اجرایی سید 
نورانی می توان به عضویت در هیئت مدیره شرکت 
مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، مشاور امور 
اقتصادی شرکت ایران خودرو و مدیریت گروه اقتصاد 
نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 

اشاره کرد.
شورای رقابت نهادی فراقوه ای است که با هدف 
تسهیل کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور 
کلی تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش 
ریسک در این بخش شکل گرفته تا بخش خصوصی 
با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود 

نباشد.
این مرکز بر اساس موضوع ماده 53 قانون اصالح 
اجرای  و  برنامه چهارم توسعه  قانون  از  موادی 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل 
شده و رئیس آن با پیشنهاد اعضای شورا و با حکم 

رئیس جمهور منصوب می شود.
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اخبار تنظیم گران داخلی
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ضرورت یاعدم ضرورت 
تنظیم گری

مهدی میرزایی
پژوهشگر مهمان اندیشکده حکمرانی شریف



یادداشت تحلیلی
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تنظیم گر تأکید دارند. دسته دوم نظریات بیش تر حول 
موضوع تسخیر تنظیم گری قرار می گیرند. این نظریات 
بیان می دارند که صاحبان رانت و قدرت انگیزه باالیی برای 
استفاده از ظرفیت نهادهای تنظیم گر دارند، زیرا این 
نهادها از اختیارات زیاد و متنوعی برخوردارند و کمک قابل 
توجهی به تحقق منافع صاحبان قدرت خواهند نمود، به 
همین دلیل است که آن ها تمام تالش خود را برای 
تسخیر و اثرگذاری بر عملکرد تنظیم گران خواهند کرد. 
بدین جهت اکثر تنظیم گران تحت نفوذ صاحبان رانت و 
 توسط آن ها تسخیر 

ً
قدرت قرار می گیرند و اصطالحا

می شوند و در چنین شرایطی عملکردی متناقض با 
هدفی که برای آن تأسیس شده اند خواهند داشت. البته 

 چندین دهه است که از توسعه تنظیم گری و 
گسترش نهادهای تنظیم گر در جهان می گذرد. در طی این 
سال ها نظریات مختلفی شکل گرفته اند که ضرورت 
وجود تنظیم گری و شکل گیری نهادهای تنظیم گر را 
توجبه نموده-اند. این دسته از نظریات، تنظیم گری را برای 
ایجاد یک نظام حکمرانی مناسب و کارا، ضروری دانسته و 
بر ضرورت ایجاد نظام حکمرانی مبتنی  بر تنظیم گری تأکید 
دارند. در نقطه مقابل، نظریاتی وجود دارد که مخالف 
شکل گیری و توسعه نظام تنظیم گری بوده و تنظیم گری 
را دارای آفات و آسیب های قابل توجهی می دانند. نظریات 
دسته اول تحت عنوان نظریات منفعت عمومی شناخته 
می شوند و بیش تر بر منافع حاصل از وجود نهادهای 
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نظریات دسته اول انتقاد وارد شده از سوی نظریات دسته 
دوم را رد نمی کنند، اما معتقدند چاره این مشکل کنار 
گذاشتن نهادهای تنظیم گر نیست، بلکه باید سازوکاری 
طراحی شود که از تسخیر نهادهای تنظیم گر جلوگیری 
کند و تنظیم گران عملکرد مستقل و بی طرفانه ای داشته 

باشند. 
از آن جایی که ایران در مراحل ابتدایی شکل گیری نظام 
تنظیم گری است، مرور این نظریات کمک می کند که 
بتوان با اثرات مثبت و منفی تنظیم گری آشنا شده و از 
آن ها برای پیاده سازی یک نظام تنظیم گری با حداقل 
آسیب در کشور بهره جست. بنابراین در این یادداشت، 
ضمن مرور این نظریات و بر شمردن ابعاد مثبت و منفی 
، اهمیت طراحی  احتمالی استقرار نظام های تنظیم گر
دقیق و اجرای هوشمندانه و پویای مکانیسم های 

تنظیم گری تبیین می شود.
نظریات منفعت عمومی 

از یک دیدگاه هنجاری ، ضرورت شکل گیری نهادهای 
تنظیم گر در نظام حکمرانی کشور از جهات متفاوتی 
مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات علمی، این جهات 
متفاوت را می توان تحت عنوان نظریات منفعت عمومی 
دسته بندی کرد که بنای اصلی آن ها بر ضرورت وجود 
تنظیم گری به دلیل اهمیت آن در تحقق منافع عمومی 
شکل گرفته است. ابعاد منافع عمومی و در راستای آن 
ضرورت وجود تنظیم گری را می توان از منظرهای متفاوتی 

مورد بررسی قرار داد.
از منظر سیاسی، ضرورت تنظیم گری ذیل سه محور اصلی 
قابل طرح است: اواًل ایجاد نظام های تنظیم گری به ویژه با 
مشارکت فعالین بخش ها می تواند به نوعی نمایان گر 
مشارکت سیاسی باشد و نمادی از مشارکتی بودن نظام 

 استقرار تنظیم گری با 
ً
سیاسی محسوب می شود. ثانیا

مشارکت بازیگران و فعالین بخش ها از گوشه گیری 
اجتماعی و به حاشیه رفتن گروه های حرفه ای جلوگیری 
می کند؛ زیرا با درگیر شدن گروه های حرفه ای و تخصصی 
در سازوکار تنظیم گری، زمینه برای اثرگذاری بیشتر این 
گروه ها فراهم می شود و موجب باال رفتن اعتبار تخصصی 
 استقرار نظام 

ً
و مشروعیت نظام حکمرانی می شود. ثالثا

تنظیم گری موجب افزایش همگرایی اجتماعی  می شود. 
به  طور کلی دخیل کردن بازیگران مختلف همچون 
گروه های تخصصی و حرفه ای، سازمان های مردم نهاد 
و تشکل های اجتماعی در فرآیند اداره کشور از طریق 
تنظیم گری، باعث تقویت همگرایی اجتماعی میان این 

گروه ها خواهد شد.
از منظر اقتصادی، ضرورت شکل گیری نهادهای تنظیم گر 
به دلیل وجود مفهوم »شکست بازار«  و همچنین وجود 
برخی اصطکاک ها )چسبندگی ها( مورد بررسی قرار 
می گیرد. زمانی که شکست بازار اتفاق می افتد، دیگر 
سازوکار بازار نمی تواند منابع را به صورت بهینه تخصیص 
دهد و نیاز به دخالت دولت به وجود می آید. مورد دیگر 
هم این است که حتی اگر شکست بازار اتفاق نیفتد، در 
واقعیت بازار با توصیفاتی که اقتصاددانان انجام می دهند، 
وجود ندارد. یعنی برخی از پیش فرض هایی که درباره 
عملکرد بازار در نظر گرفته می شوند و به  نوعی شروط 
عملکرد بازار رقابت کامل هستند، صرفا انتزاعی و زاییده 
ذهن اقتصاددانان است و در جهان واقع وجود خارجی 
ندارد. از همین رو بازاری که در جهان واقع است نمی تواند 
تخصیص بهین منابع را به آن صورت که اقتصاددانان 
در تئوری های خود عنوان می کنند، محقق سازد و نیاز 
است که دولت در اقتصاد دخالت نماید. در این شرایط، 
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تنظیم گري توسط دولت یکي از راهکارهاي افزایش 
بهینگي نتایج سازوکار بازار به شمار مي رود.

مهم ترین مشکالت خودتنظیمي بازار که موجب لزوم 
تنظیم گر بیروني مي شود، عبارتند از:

وجود انحصار : انحصار به معنای موقعیتی 	 
، مشتری  است که در آن، کل صنعت یا بازار
د  سو . هستند ه  شند و فر یک  ت  ال محصو
بادآورده : اگر بنگاه ها منبع عرضه ای را به 
دست بیاورند که به مراتب ارزان تر از منابع 
عرضه موجود در بازار باشد، به سود بادآورده 

دست پیدا خواهند کرد.
آثار جانبی : آثار جانبی زمانی وجود خواهند داشت 	 

که یک بنگاه فعالیتی را انجام دهد که به  طور 
( اثر )مثبت  مستقیم بر دیگران )بنگاه یا فرد دیگر
یا منفی( بگذارد، اما در مقابل آن پولی پرداخت یا 

دریافت نکند.
اطالعات ناکافی : بازارهای رقابتی تنها در صورتی 	 

می توانند عملکرد مناسبی داشته باشند که 
زیابی  ار مصرف کنندگان اطالعات کافی برای 
محصوالت رقیب داشته باشند. اما ممکن است 
بازار به دالیل مختلف نتواند اطالعات کافی را 
فراهم کند. ممکن است تولید اطالعات هزینه بر 

باشد )برای مثال ممکن است تحقیق درباره آثار 
محصولی نظیر دارو پرهزینه باشد(. در عین حال، 
ممکن است سایر کاربران آن اطالعات )مثل سایر 
تولیدکنندگان دارو( پولی به تولیدکننده اطالعات 
پرداخت نکنند. درنتیجه، انگیزه تولید اطالعات نیز 

کاهش می یابد.
کاالهای عمومی : برخی از کاالها مانند امنیت و 	 

دفاع ملی قابل عرضه در بازار نیستند؛ زیرا نمی توان 
کسانی را که بهایی برای آن نمی پردازند، از مصرف 

باز داشت. 

قیمت گذ اری غارت گرانه : قیمت گذاری غارت گرانه 	 
زمانی انجام می شود که بنگاه ها به امید کنار زدن 
رقبا در بازار و تسلط بر بخشی از بازار، قیمت  را کمتر 
از هزینه ها تعیین می کنند و سپس با استفاده از 
جایگاه خود هزینه های غارت گری را جبران می کنند 
و سود خود را با تحمیل ضرر به مصرف کنندگان 

افزایش می دهند.
نابرابری قدرت چانه زنی : موقعیت های نسبی در 	 

بازار و نیز عدم تقارن اطالعات می توانند موجب 
نابرابری قدرت چانه زنی شوند. برای مثال ممکن 
است کارگران به دلیل کمبود اطالعات، دست 

یادداشت تحلیلی
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پایین را در مذاکرات داشته باشند و نتوانند از 
حقوق بهداشتی خود در برابر کارفرمایان دفاع 

کنند.
از منظر اقتصاد سیاسی، ضرورت تنظیم گری به دلیل 
کنترل رانت ها و جلوگیری از آسیب رساندن صاحبان 
قدرت و نفوذ سیاسی-اقتصادی به منفعت عمومی، 
مورد بحث قرار می گیرد. وجود نهاد تنظیم گر می تواند 
وسیله ای برای کنترل و مدیریت رانت ها باشد؛ بدین 
معنا که در صورت نبود نهاد تنظیم گر، بازیگران پرقدرت با 
استفاده از نفوذشان منافع سایرین را تضییع و منافع خود 
را تثبیت خواهند کرد. درحالی که نهاد تنظیم گر می تواند 
زمینه سوءاستفاده از قدرت نفوذ برخی بازیگران را از بین 
ببرد. البته نکته قابل توجه این است که نهاد تنظیم گر 
در صورتی می تواند چنین نقشی را ایفا کند که از ساختاری 
مناسب، مستقل و پاسخگو برخوردار باشد؛ به گونه ای 
که تنها تأمین منفعت عمومی را دنبال کرده و تحت تأثیر 
گروه های خاص قرار نگیرد. در غیر این صورت ممکن 
است خود نهادهای تنظیم گر با استفاده از اختیاراتشان 

به تأمین منافع برخی از گروه های دارای رانت بپردازند.
نظریات تسخیر تنظیم گری 

تسخیر تنظیم گري به صورت کلي ذیل ادبیات اقتصاد 
فساد قرار مي گیرد، اما با توجه به اهمیت آن در حوزه 
تنظیم گري، به طور خاص در این ادبیات به عنوان یک 
حوزه مستقل مورد توجه قرار گرفته است. در توضیح 
سازوکارهاي شکل گیري تسخیر تنظیم گري، سه نظریه 
اصلی بیان شده است: 1- نظریات گروه های ذینفع ، 2- 

نظریات تالبوث ،  3- نظریات مکتب تولوز .
در نظریات گروه هاي ذینفع، دو مکتب شیکاگو  و 
ویرجینیا  مورد بررسي قرار مي گیرند. بر اساس مدل 

شیکاگو، تنظیم گری بر مبنای منافع بنگاه ها و صنایع 
 در اثر فشار آن ها به منظور 

ً
قدرتمند طراحی شده و اساسا

استفاده از قدرت حاکمیت در جهت تأمین منافع خود 
شکل می گیرد. استفاده از قدرت تنظیم گر به  منظور ایجاد 
، روشی کاراتر از الگوهای سنتی ایجاد انحصار از  انحصار
جمله ایجاد موانع ورود، یکپارچه سازی و سیاست های 
 ، قیمتی است؛ به ویژه آن که استفاده از قدرت تنظیم گر
استفاده از ابزارهای قانونی مداخله دولت به شمار می رود 
و اثربخشی باالیی خواهد داشت. براساس این مدل، 
می توان فشارهای وارد شده از صنایع مختلف در راستای 
مقررات زدایی را تالش برای حذف انحصارگران غالب از 
سوی سایر بنگاه ها و در ادامه تالش برای وضع مقررات 
جدید به سود خود دانست. در مدل ویرجینیا بیش از 
آن که همانند مدل شیکاگو به چگونگی البی گروه های 
ذینفع و اثر آن بر تنظیم گری پرداخته شود، هزینه های 
این رفتار  مورد توجه قرار می گیرد. در این مدل نشان 
داده می شود که در این فرآیند عالوه  بر کاهش رفاه ناشی 
، بخشی از منابع نیز صرف چانه زنی  از شکل گیری انحصار
و رقابت گروه های فشار به منظور کسب قدرت بازار شده 
و در نهایت تالش دیگری صرف حفظ آن و ممانعت از 
غلبه سایر گروه های ذینفع می شود. در مجموع بر اساس 
نظریات مدل شیکاگو و ویرجینیا، مداخالت تنظیم گری 
 در راستای حفظ منافع عمومی، بلکه برای ایجاد 

ً
نه لزوما

و حفظ منافع ناشی از رانت های انحصاری شکل می گیرد. 
در این نظریات، نقش عنصر حاکمیتی یا تنظیم گر در واقع 
واسطه گری بین گروه های ذینفع به منظور ایجاد تعادلی در 

تقسیم منافع حاصل از تنظیم گری است.
نظریات تالبوث بر اساس منافعی است که سیاستمداران 
و بوروکرات ها می توانند با در اختیار داشتن ابزار حاکمیتی 
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تنظیم گری از بنگاه ها اخذ کنند. برخالف نقش انفعالی 
حاکمیت در نظریات گذشته، در این نظریات دارندگان 
اقتدار حاکمیتی به صورت فعاالنه از موقعیت حاکمیتی 
خود به منظور رانت جویی از بخش خصوصی بهره 
می گیرند و موجب شکل گیری تنظیم گری ناکارآ در 
اقتصاد می شوند. بر این اساس در کشورهایی که قوانین 
و نهادهای نظارتی ناکارآ هستند، مواردی چون رشوه دادن 
و تبانی با مدیران دولتی به عنوان راهکاری برای ادامه 
حیات کسب وکارها و فعالیت های اقتصادی بروز کرده و 

تنظیم گری را از مسیر صحیح خود منحرف می کند.
در نظریات مکتب تولوز به بررسی مسئله عدم تقارن 
اطالعات در توضیح پدیده تسخیر تنظیم گری پرداخته 
می شود. یکی از مدل های این مکتب با تشریح سه بازیگر 
)کنگره، تنظیم گر و بنگاه( نشان می دهد که عدم تقارن 
اطالعات می تواند به بروز مسئله کارگزاری و در نهایت 
همکاری بنگاه و تنظیم گر به منظور مخفی کردن اطالعات 
از کنگره و تسخیر تنظیم گری توسط بنگاه منجر شود. 
الگویی دیگر در این مکتب، نظریه چرخه عمر مارتیمورت 
است که بر عامل زمان در توضیح تسخیر تنظیم گری 

یادداشت تحلیلی

تأکید دارد. براساس مدل مارتیمورت ، نهاد تنظیم گر در 
بدو تشکیل همانند یک کاالی جدید مورد توجه و نظارت 
جدی ذینفعان مختلف ازجمله حاکمیت و مردم قرار دارد، 
اما با گذر زمان توجه آن ها به مسائل دیگر معطوف شده 
و تنظیم گر تا حدی به حال خود رها می شود و در نهایت 

زمینه تسخیر آن توسط بنگاه ها فراهم می شود.
مرور نظریات مختلف با رویکردهای مثبت و منفی به 
نقش نهادهای تنظیم گر در ارتقای کیفیت حکمرانی، 
در مجموع حاوی یک نکته کلیدی است و آن تأکید بر 
لزوم طراحی دقیق نظام تنظیم گری ملی با هدف استفاده 
از منافع آن و جلوگیری از  بروز عوارض ناخوشایند آن برای 
کلیت نظام حکمرانی است. در واقع نتایج و پیامدهای 
ایجاد ساختارهای تنظیم گری همانند اغلب مفاهیم 
سیاسی-اجتماعی، کاماًل تابعی از دقت طراحی، نحوه اجرا 
و میزان تطابق با زمینه ها و الزامات جامعه هدف است. 
درواقع ساختارهای حکمرانی و از جمله نهادهای تنظیم گر 
بیش از آن که قابلیت تقلید داشته باشند، به نوعی نهاد 

اجتماعی برساخته محسوب می شوند.
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رسی و  رات اقتصادی بر رشد: بر تاثیر مقر
ترکیب

این مقاله با بررسی تحقیقات مختلف و مقایسه  بین 
کشورها، رابطه میان تنظیم گری اقتصادی و رشد را مورد 
تأمل قرار داده است. مطالعات انجام شده در مقاله 
متکی به اقدامات تنظیم گرانه بانک جهانی  یا سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه  است. این مقاله در آخرین 
شماره مجله Regulation & Governance در آوریل 2022 

منتشر شده است.

: بخش آب شهری  تنظیم گری مشتری محور
ویکتوریا

عالقه فزاینده به تعامل با مشتری ، موج جدیدی از 
اصالحات به ویژه در تنظیم گری خدمات شهری را به 
راه انداخته است. یافته های این مقاله که توسط مجله 
Regulation & Governance در آوریل 2022 منتشر شده 
است، نشان می دهد که تعامل با مشتری جنبه های 
بالقوه مفیدی هم برای تنظیم کننده و هم برای خدمت 
شهری تنظیم شده دارد؛ از جمله شفافیت بیشتر در 
پروژه های سرمایه ای و درک بهتر ترجیحات مشتری در 

ارائه خدمات.

سیاست اجتماعی موثر
هنگامی که ترجیحات نمایندگان بخش های مختلف 
تحت تأثیر قرار می گیرد، سیاست گذاری عمومی باید این 
را در نظر گرفته و بر اساس آن طراحی شود. این مقاله که 
 Journal of Public Economic در نسخه آوریل 2022 مجله
Theory به چاپ رسیده است، طراحی سیاست اجتماعی 
مؤثر و بهینه را با استفاده از مثالی شامل تولید کاالی 

عمومی خانگی به تصویر می کشد.

سازی:  پلتفرم  و  سازی  داده  تنظیم گری 
دادوستدهای  و  گذاری  سیاست  سیلوهای 

موجود در پرسش های بین المللی
این مقاله از آخرین شماره نشریه Policy & Internet، به 
بررسی این موضوع می پردازد که چگونه سیاست گذاران 
با بررسی تعداد فزاینده ای از پرسش های تخصصی در 
پلتفرم های دیجیتال، با مسائل سیاست گذاری این 
از تسلط بر بازار و خطرات حریم خصوصی  حوزه اعم 
نرم  پنجه  و  دست  نادرست،  اطالعات  گسترش  تا 
می کنند. این مقاله طرحی از سیلوهای سیاست گذاری 
مرتبط و دادوستدهای موجود در این بحث ها را توسعه 

می دهد.

 

بر مرز دانش 
مروری کوتاه بر آخرین مقاالت چاپ شده در حوزه تنظیم گری
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تنظیم گری جدید پلتفرم های اینترنتی در 
بریتانیا

در  پلتفرم  تنظیم گری  از  جدیدی  مدل   ،2020 سال  در 
توسعه  بر  مقاله  این  اصلی  تمرکز  شد.  آغاز  بریتانیا 
است  دیجیتال   تنظیم کننده های  همکاری  انجمن 
که برای تنظیم چالش های در حال تغییر ایجاد شده 
این  است.  شده  راه اندازی  اصلی  پلتفرم های  توسط 
در   Policy & Internet مجله  شماره  آخرین  در  مقاله 

مارس 2022 منتشر شده است. 

اینترنت اشیاء مصرف کننده  و تنظیم گری 
آن ها: یافته های یک مطالعه استرالیایی

رشد گسترده اینترنت اشیاء مصرف کننده طیف 
وسیعی از نگرانی ها را در مورد حریم خصوصی، امنیت 
و تأثیرات اجتماعی گسترده آن ها ایجاد کرده است. این 
مقاله از آخرین شماره مجله Policy & Internet، یافته های 

حاصل از مصاحبه با 32 ذینفع کلیدی را از حوزه های 
امنیت اطالعات، سیاست گذاری و تنظیم گری، قانون 
مصرف کننده و حریم خصوصی، صنعت اینترنت اشیا 

و دانشگاه در استرالیا گزارش می دهد.

برمرز دانش
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؛  معماری نهادی مطلوب تنظیم گر
کلید تنظیم گری مطلوب

مژده ناطقی
پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف
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تنظیم گری موضوعی است که طی بیست 
، در محافل سیاستی و علمی کشور مورد  سال اخیر
توجه سیاست گذاران، دولتمردان و اندیشمندان 
قرار گرفته است. تا پیش از دهه 1380 به علت نقش 
گسترده و مستقیم دولت در ارائه خدمات، این 
مفهوم چندان مورد بحث و توجه نبود. از دهه 1380 
به بعد، سلسله  اقداماتی در کشور به وقوع پیوست 
که نظام تنظیم گری را وارد مرحله جدیدی از رشد 

خود نمود. یکی از مهم ترین اقداماتی که می توان 
کشور  تنظیم گری  نظام  در  عطفی  نقطه  ا  ر آن 
صل  ا کلی  ی  ست ها سیا غ  بال ا  ، نست ا د
چهل وچهارم قانون اساسی از سوی مقام معظم 
1384 بود. به دنبال ابالغ این  رهبری در سال 
سیاست ها، واگذاری امور تصدی گری دولت به 
بخش خصوصی آغاز گردید که این امر ضرورت 
ایجاد نهادهای تنظیم گر را جهت اطمینان از حفظ 

یادداشت تحلیلی
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کیفیت، امنیت و سالمت خدمات ارائه شده توسط 
بخش خصوصی و جلوگیری از شکل گیری انحصار 
و افزایش رقابت پذیری ایجاب کرد. لذا به دنبال 
ابالغ این سیاست ها، در سال 1386 قانون اجرای 
قانون  چهل وچهارم  اصل  کلی  سیاست های 
اساسی تصویب شد و بنا بر بند 53 از فصل نهم 
این قانون، شورای رقابت در کشور تأسیس گردید. 
این شورا عالوه بر وظایفی نظیر تسهیل رقابت و 
، اختیار ایجاد  از شکل گیری انحصار جلوگیری 
تنظیم گران بخشی را نیز با تصویب هیئت وزیران 
در برخی از حوزه ها داراست. پس از ایجاد شورای 
 ، رقابت و گسترش مفهوم تنظیم گری در کشور
به تدریج زمزمه ایجاد نهادهای تنظیم گر بخشی در 
بسیاری از حوزه ها نظیر برق، انرژی و فضای مجازی 

مطرح گردید. 
با گسترش مفهوم تنظیم گری در کشور و افزایش 
تعداد نهادهای تنظیم گر در بخش های مختلف و 
با توجه به نقش مهمی که تنظیم گران در حفاظت 
از منافع عمومی بر عهده دارند، سؤالی که پیش 
می آید این است که آیا در حال حاضر نهادهای 
تنظیم گر ایجادشده، ویژگی های یک تنظیم گر 
اهداف  توان تحقق  و  را هستند  دا را  مطلوب 
درنظرگرفته شده برای آن ها را دارند؟ آیا هنگام ایجاد 
یک نهاد تنظیم گر جدید، طراحی این نهاد به شکلی 
صورت می پذیرد که این نهاد بتواند به بهترین 
شکل ممکن وظیفه تنظیم گری را به انجام رسانده 

و اهداف موردنظر را تحقق بخشد؟ 
آنجا که نظام تنظیم گری در ایران در مراحل  از 
ابتدایی شکل گیری است و هنوز در بسیاری 

از بخش ها نهادهای تنظیم گر ایجاد نشده اند، 
پاسخ به سؤاالت مذکور کمک می نماید تا بتوان 
ضمن دستیابی به تصویری کالن از وضعیت فعلی 
نظام تنظیم گری و شناسایی چالش ها و مشکالت 
موجود، در ادامه مسیر توسعه نظام تنظیم گری 
در کشور را به گونه ای طراحی نمود که این نظام به 
بهترین شکل ممکن بتواند پاسخ گوی نیازها و 

اهداف درنظرگرفته شده برای آن باشد.
برای پاسخ به سؤاالت مطرح شده می بایست 
وضعیت فعلی نظام تنظیم گری کشور از منظر ابعاد 

مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. 

به طور کلی نظام تنظیم گری دارای دو ُبعد اساسِی 
 )regulatory governance( »حکمرانی تنظیم گری«
 )regulatory substance( »و »جوهره تنظیم گری



33

است. ُبعد حکمرانی تنظیم گری، همان چارچوب 
نهادی و قانونی نهاد تنظیم گر است. در واقع ارزیابی 
این ُبعد، نقطه ورود و تأسیس نظام تنظیم گری 
است و در آن بسترهای قانونی و نهادی تنظیم گری 
البته خود ساختار تنظیم گر شکل می گیرد.  و 
به عبارت دیگر حکمرانی تنظیم گری به معماری 
نهادی نظام تنظیم گری مربوط است و چگونگی 

تنظیم گری را روشن می سازد. 
ه  هر جو یا  ا  محتو  ، ی تنظیم گر م  نظا یگر  د ُبعد 
تنظیم گری است. این ُبعد به محتوای تنظیم گری 
اشاره دارد و دربرگیرنده تصمیمات صریح و ضمنی 

سازمان های تنظیم گر و منطق این تصمیمات 
است. این ُبعد، ماهیت و چیستی تنظیم گری را 

مشخص می کند. 

از میان دو ُبعد نظام تنظیم گری، با توجه به اینکه 
ُبعد حکمرانی تنظیم گری، نقطه ورود و تأسیس 
نظام تنظیم گری است، در این یادداشت ارزیابی این 
ُبعد مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که حکمرانی 
تنظیم گری به معماری نهادی نظام تنظیم گری 
مربوط می شود، لذا آنچه در این ُبعد مورد ارزیابی 
قرار می گیرد در واقع ارزیابی این موضوع است که 
آیا نهاد تنظیم گر واجد ویژگی هایی است که به این 
نهاد کمک نماید تا سیاست های درستی را اتخاذ 
کرده و آن ها را به خوبی را اعمال نماید؟ آیا ساختار 
نهاد تنظیم گر به گونه ای طراحی شده است تا مسیر 
دستیابی به سیاست های تنظیمی مؤثر و بی طرف 

را تسهیل نماید؟
با توجه به اهمیت این ُبعد و تأثیر آن در بهبود 
عملکرد نظام تنظیم گری، ایده ارزیابی حکمرانی 
تنظیم گری در سال 1399 در اندیشکده حکمرانی 
شریف مطرح گردید. به دنبال طرح این ایده در 
سازمان  درخواست  به  توجه  با  و  اندیشکده 
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای 
مجازی )ساترا( جهت ارزیابی معماری نهادی این 
سازمان، طرحی در اندیشکده حکمرانی شریف 
تعریف شد که در آن، مدلی با عنوان »شاخص 
« جهت ارزیابی معماری نهادی  سالمت تنظیم گر
تنظیم گران طراحی گردید. بنابر مدل ارائه  شده در 
این طرح، جهت دست یابی به حکمرانی مطلوب 
تنظیم گری، نهادهای تنظیم گر می بایست چهار 
: استقالل  ویژگی اصلی را دارا باشند که عبارت اند از
 ،  )neutrality ( independence( و بی طرفی  (
پاسخ گویی )accountability( ، پیش بینی پذیری 

یادداشت تحلیلی
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)predictability( و ابزارها و ظرفیت های اعمال 
 enforcement instruments and ( تصمیم 

 .)capabilities
اولین ویژگی شناخته شده برای دست یابی به 
یک نهاد تنظیم گر مطلوب، استقالل و بی طرفی 
است. استقالل تنظیم گر دارای وجوه و ابعاد 
متنوعی است. جنبه ای از استقالل که معمواًل 
کید قرار می گیرد، استقالل نهاد تنظیم گر  مورد تأ
از دولت است. اگرچه می توان گفت استقالل 
شامل استقالل از شرکت های تحت نظارت و از 
فشارهای نابجای مصرف کنندگان و عموم مردم 
نیز می شود. به طور کلی می توان گفت استقالل 
وکارهایی است  اتخاذ ساز به معنای  تنظیم گر 
که کمک می نماید تا نهاد تنظیم گر از مداخالت 
سیاسِی ناروا از طرف دولت و از تأثیرات نابجای 
صنعِت تحت نظارت، دور باشد. به منظور تضمین 
، الزم است این نهاد  استقالل و بی طرفی تنظیم گر
از منظر ابعاد مختلف ساختاری و کارکردی، نیروی 
انسانی و مالی مستقل باشد. در صورتی که نهاد 
تنظیم گر از نظر ساختاری مستقل نباشد، به این 
معنا که معاونت یا سازمانی در ذیل یک وزارتخانه 
یا یک نهاد حاکمیتی باشد، تحت کنترل مستقیم 
و نظارت سلسله مراتبی نهاد سرپرست خود قرار 
دارد و این امر امکان اختیار و آزادی عمل آن را 
می دهد.  کاهش  به شدت  تصمیم گیری ها  در 
جه  د بو ه  عمد سهم  که  تی  ر صو ر  د همچنین 
تنظیم گران به یک نهاد وابسته باشد، این نهاد 
می تواند از طریق ابزارهایی نظیر توقیف بودجه، 
تنظیم گر را تحت فشار قرار داده و از این طریق بر 

تصمیمات نهاد تنظیم گر تأثیر گذاشته، بی طرفی 
آن را مخدوش نموده و زمینه ساز تسخیر تنظیم گر 

گردد.
، سؤالی  پس از اعطای استقالل به نهاد تنظیم گر
که پیش می آید این است که چه کسی بر عملکرد 
و تصمیمات نهاد تنظیم گر نظارت می نماید؟ در 
صورتی که انحصار تنظیم مقررات در یک بخش در 
اختیار تنظیم گران قرار گیرد، جامعه چگونه می تواند 
از خود در برابر خطرات و عواقب ناشی از این انحصار 
از جمله اتخاذ تصمیمات ناکارآمد توسط تنظیم گر یا 
اعمال هزینه های بیش از اندازه بر جامعه و بخش 
تحت نظارت، محافظت نماید؟ در واقع نکته ای که 
می بایست در نظر داشت این است که تفویض 
اختیارِ تدوین و نظارت بر مقررات به تنظیم گران 
نباید به صورت یک چک سفیدامضا از طرف مدیران 
( به نمایندگان  )دستگاه های اجرایی یا قانون گذار
آن ها )تنظیم گران( باشد؛ بلکه می بایست از طریق 
سازوکارهای مختلف از پاسخ گو بودن تنظیم گر 
در قبال اقدامات و تصمیماتش اطمینان حاصل 
نمود. بنابراین عالوه بر استقالل تنظیم گر، شاخص 
زیابی وضعیت حکمرانی  دیگری که به منظور ار
تنظیم گری می بایست سنجیده شود، شاخص 
پاسخ گویی است. با توجه به ذی نفعان متعدد 
، پاسخ گویی این نهاد نیز ابعاد  یک نهاد تنظیم گر
و جنبه های مختلفی را شامل می شود. به طور کلی 
سه سطح از پاسخ گویی را می توان برای تنظیم گران 
تعریف نمود. در سطح اول، پاسخ گویی به حاکمیت 
قرار دارد که به معنای پاسخ گویی نهاد تنظیم گر به 
قوه مقننه یا سایر نهادهای نظارتی حاکمیتی است. 
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سطح دوم، پاسخ گویی تنظیم گران به ذی نفعان 
نهادهای تحت نظارت است و سطح سوم،  و 

پاسخ گویی تنظیم گران به عموم مردم.
جهت  تنظیم گر  ی  ها د نها که  ی  یگر د گی  یژ و
ب  مطلو ی  د نها ی  ر معما یک  به  بی  ست یا د
می بایست از آن برخوردار باشند، پیش بینی پذیری 
است. در واقع اگرچه استقالل نهاد تنظیم گر یک 
ویژگی کلیدی برای تنظیم گران است، اما با توجه به 
زمینه های متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
 ایجاد نهادهای تنظیم گر 

ً
کشورهای مختلف، لزوما

امکان پذیر  کشورها  تمامی  در  مستقل  کاماًل 
نیست. لذا فارغ از جایگاه ساختاری نهاد تنظیم گر 
)ذیل وزارتخانه، مستقل، نیمه مستقل و ...( آنچه 
دارای اهمیت است، ایجاد یک محیط تنظیم گری 
خص  شا  . ست ا یر  پیش بینی پذ و  ف  شفا
پیش بینی پذیری در واقع بر این موضوع داللت 
از  باید بتوانند  دارد که نهادهای تحت نظارت 
این که قوانینی که تحت آن به فعالیت می پردازند، 
به طور ناگهانی تغییر نخواهد کرد، اطمینان داشته 
باشند. به منظور دست یابی به یک نهاد تنظیم گر 
صلی  ا جنبه  سه  کلی  ر  به طو  ، یر پیش بینی پذ
 : می بایست مورد توجه قرار گیرد که عبارت اند از
مشخص بودن قواعد بازی و فرایند تصمیم گیری، 
باز بودن فرایند تصمیم گیری یا اجرای تصمیمات 
)مشارکت در تصمیم گیری( و وجود مکانیزمی برای 

توضیح یا انتشار تصمیمات )شفافیت(.
ویژگی آخری که نهادهای تنظیم گر می بایست 
از آن برخوردار باشند، قابلیت و ظرفیت اعمال 
تصمیم است. نهاد تنظیم گر حتی اگر از استقالل 

یادداشت تحلیلی

کافی برخوردار باشد، نسبت به ذی نفعان مختلف 
پاسخ گو باشد و تصمیماتش نیز پیش بینی پذیر 
باشند، تا زمانی که از قدرت و توان کافی برای اعمال 
تصمیماتش برخوردار نباشد و ابزارهای الزم جهت 
اعمال تصمیم را در اختیار نداشته باشد، نمی تواند 
در حوزه تحت نظارتش اثربخشی الزم را داشته 
باشد. انواع ابزارهایی را که نهادهای تنظیم گر به 
کار می برند را می توان به چهار دسته اصلِی ابزارهای 
حقوقی، ابزارهای اقتصادی، ابزارهای اجتماعی و 

ابزارهای فنی و نوآورانه تقسیم نمود.
شاخص سالمت تنظیم گر که در این یادداشت 
مورد بررسی قرار گرفت، ابعاد جامعی را برای ارزیابی 
معماری نهادی تنظیم گران در اختیار قرار می دهد. 
با توجه به نقش مهم تنظیم گران در حفاظت از 
منافع عمومی، الزم است تا تنظیم گران موجود بر 
اساس این شاخص مورد ارزیابی قرار گیرند تا ضمن 
شناسایی مشکالت ساختاری آن ها، بازطراحی و 
اصالحات ساختاری، کارکردی و قانونی احتمالی 
آن ها نیز صورت پذیرد. عالوه بر اهمیت ارزیابی 
تنظیم گران موجود، مبنا قرار دادن این مدل در 
طراحی معماری نهادی تنظیم گرانی که هنوز شکل 
نگرفته اند و قرار است در بخش های مختلف ایجاد 
گردند، می تواند زمینه ساز دستیابی به حکمرانی 

مطلوب در نظام تنظیم گری شود.
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وپا  ار اتحادیه  انحصاری  ضد  تحقیقات 
درباره توافق گوگل و متا

گروه ضدانحصاری اتحادیه اروپا و بریتانیا در حال 
 Jedi( تحقیق درباره توافق نامه موسوم به ِجدی بلو
Blue( هستند؛ معامله ای که گفته می شود دو 
شرکت گوگل و ِمتا با هم انجام داده اند تا شرکت های 
فناوری کوچک تر شانسی در بازار تبلیغات آنالین 

نداشته باشند.
هر دو شرکت ِمتا و گوگل ادعا کرده اند که تحقیقات 
گوگل  بی فایده است.  یتانیا  بر و  وپا  ار اتحادیه 
در بیانیه ای اعالم کرد: »تمام ادعا ها نادرست و 
بی اساس است. این یک توافق نامه عمومی مستند 
شده است که شبکه مخاطبان فیسبوک می توانند 
در برنامه مناقصه به همراه ده ها شرکت دیگر شرکت 

کنند«.
فیسبوک، زیرمجموعه ِمتا، نیز در بیانیه ای اعالم کرد: 
»توافق نامه مناقصه ضدانحصاری ِمتا با گوگل مشابه 
قرارداد هایی است که با سایر پلتفرم ها داریم و این به 

افزایش رقابت کمک کرده است«.
اگر ثابت شود که ِمتا یا گوگل قانون رقابت اتحادیه 

تنظیم گری دور دنیا
اخبـــــار بیـــن المـــــلل و تنــــظیم گــــران بــــین جــهان
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اخبار بین امللل

اروپا را نقض کرده است، آن ها ممکن است تا به 
اندازه 10 درصد از درآمد ساالنه جهانی خود جریمه 
شوند. با این حال، احتماال این تحقیقات سال ها 
طول بکشد تا به نتیجه ای برسد. همین می تواند 
فرصت های زیادی را برای دو شرکت جهت تجدیدنظر 

درباره حکم های داده شده بدهد.

هشدار کره جنوبی به تسال جواب داد.

تسال تبلیغی درباره میزان مسافت طی شده با یک 
بار شارژ مربوط به خودروی »مدل 3« در کره جنوبی 

را تغییر داد.

کمیسیون تجارت عادالنه کره جنوبی )KFTC( هفته 
گذشته اعالم کرد گزارشی درباره اغراق مسافت طی 
شده با یک بار شارژ وسیله های نقلیه این شرکت 
از جمله »مدل 3« به تسال ارسال کرده است. چنین 
گهی عادالنه  اقدامی برخالف قوانین برچسب زنی و آ

کشور مذکور به حساب می آید.

 در وب سایت کره ای تسال، توضیحات مربوط به 
خودروی صندوق دار »مدل 3« تغییر کرده و اکنون 
اعالم شده وسیله نقلیه مذکور با یک بار شارژ 
حداکثر می تواند 528 کیلومتر طی کند. این درحالی 
است که پیش از آن شرکت مسافت طی شده با یک 

بار شارژ را بیش از 528 کیلومتر ذکر کرده بود.

شکایت استرالیا از متا
 ACCC (  کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا
( شکایتی را بر علیه متا مالک فیس بوک تقدیم 
دادگاه کرده و فیس بوک را به نمایش تبلیغات 
آنالین دروغین با هدف کالهبرداری از کاربران متهم 

کرده است.
این رگوالتوری  در شکایت خود فیس بوک را متهم 
کرده که تالش کافی برای جلوگیری از انتشار پیام های 
تبلیغاتی حاوی محتوای دروغین انجام نداده و 

همین مساله کاربران زیادی را متضرر کرده است.
کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا اعالم 
 مروج سرمایه گذاری در 

ً
کرده که این تبلیغات عمدتا

ارز های دیجیتال یا طرح های پول ساز بوده و می تواند 
کاربران فیس بوک را گمراه کند تا تصور کنند پیام های 
یادشده مورد تأیید چهره های مشهور استرالیایی 

هستند.
بر اساس بیانیه این کمیسیون شکایتی که در دادگاه 
فدرال ارائه شده نشان می دهد فیس بوک به تداوم 
رفتار ها و اظهارات نادرست یا گمراه کننده توسط 

تبلیغ کنندگان کمک کرده است.



 اولین نشریه تخصصی حوزه تنظیم گری   |  شماره هشتم  | فروردین و اردیبهشت 1401

38

یتانیا برای  تالش رگوالتور ارز دیجیتال بر
استخدام متخصصان

مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا )FCA( به دنبال مدیران 
ارشد با تخصص مرتبط با ارز های دیجیتال است؛ 
زیرا این نهاد تنظیم کننده در حال آماده شدن برای 
راه اندازی یک بخش جدید مختص ارز های دیجیتال، 

برای تنظیم این صنعت است.
این اقدام رگوالتور بریتانیا برای استخدام مدیران 
جدید، همزمان شده است با نگرانی های درحال 
افزایش این نهاد پیرامون مسئله نظارت بر صنعت 
رمزارز ها که در روز های اخیر اهمیت این مسئله بار ها 

از سوی این نهاد ذکر شده است.
در هفته های گذشته رگوالتور بریتانیا دستور به 
متوقف شدن فعالیت تمام خودپرداز های بیتکوین 
در این کشور داد و این اقدام را در راستای مقابله با 
پولشویی معرفی کرد. همچنین در روز های اخیر این 
رگوالتوری به تمام موسسات خدمات مالی مستقر 
در بریتانیا هشدار داد که باید از تبعیت کامل خدمات 
خود از قوانین تحریم ها علیه روسیه اطمینان حاصل 

کنند.

برای  ونا  کر کسن  وا مجوز  صدور   FDA
کودکان زیر 5 سال را به تاخیر می اندازد.

سازمان غذا و دارو ایاالت متحده )FDA( در نظر 
دارد مطالعات روی واکسن کرونا برای کودکان زیر 
پنج سال را تا زمان تکمیل داده های واکسن های 
»Pfizer« و »BioNTech« به تاخیر بیندازد. این مسئله 
صدور مجوز واکسن برای این گروه سنی را از ماه می 
تا ژوئن به تاخیر می اندازد و تبدیل به کابوسی برای 

والدین نگران شده است.
»آنتونی فائوچی« کارشناس ارشد بیماری های عفونی 
به »CNN« گفت: » FDA صدور مجوز را تا تابستان به 
تاخیر می اندازد. این تاخیر به منظور جلوگیری از 
سردرگمی در مورد واکسن ها است. اما نباید نگران 
باشیم. این کار تنها برای اطمینان از نتایج آزمایش ها 

انجام می شود و امور سیاسی نقشی در آن ندارند.«
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250 سایت اینترنتی را به دلیل  فرانسه 
پخش غیرقانونی مسابقات ورزشی مسدود 

کرد.
نهاد جدید پایش فعالیت های سمعی-بصری فرانسه 
در نخستین ارزیابی اعالم شده خود توضیح داد که 
مخاطبان سایت های مسدود شده، حدود دو سوم 
مخاطبان غیرقانونی آنالین در کشور را تشکیل 

می دهند.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات سمعی و بصری 
و دیجیتال فرانسه ) ARCOM ( اعالم کرد که از زمان 
تأسیس خود در چهار ماه پیش تا کنون حدود 
250 وبسایت را که به طور غیرقانونی مسابقات و 
برنامه های ورزشی پخش می کنند، مسدود کرده 

است.
فیلترینگ این سایت های فرانسوی در اجرای قانون 
دولتی جدید فرانسه موسوم به »مبارزه با دزدی 
آنالین« انجام شده، قانونی که همزمان با ایجاد 
تشکیالت دولتی جدید برای پایش آنالین وضع 

شده است.
آرکوم در ژانویه گذشته از ادغام دو نهاد دولتی دیگر 
یعنی شورای عالی سمعی و بصری و مرجع عالی انتشار 
آثار و حمایت از حقوق )مؤلف( در اینترنت ایجاد 
شد. سازمان دومی تا پیش از این مسئول مبارزه با 

دزدی های آنالین در اینترنت بود.

روسیه »ویکی پدیا« را تهدید کرد 
روسیه، ویکی پدیا را به رواج اطالعات غلط در زمینه 
عملیات روسیه در اوکراین متهم و اعالم کرد که در 
صورت عدم حذف این اطالعات، ویکی پدیا را جریمه 

می کند.
رگوالتوری ارتباطات روسیه )Roskomnadzor ( اعالم 
کرد که از ویکی پدیا می خواهد موارد حاوی اطالعات 

نادرست درباره وضعیت اوکراین را حذف کند.
این سازمان روسی ویکی پدیا را به سازمان دهی 
اطالعات نادرست درباره آنچه روسیه »عملیات ویژه« 
خود در اوکراین می خواند و همچنین درباره اقدامات 

ارتش روسیه متهم کرد.
طبق قوانین روسیه، صاحب یک منبع اینترنتی که 
اطالعات غیرقانونی را در صورت درخواست حذف 
 ) نمی کند، می تواند تا 4 میلیون روبل )48120 دالر

جریمه شود.

از  را  18 سال  یر  یتی های ز یتانیا سلبر بر
تبلیغات مربوط به قمار منع کرد.

، افراد  تبلیغات قمار در بریتانیا با حضور افراد مشهور
ورزشی و اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی که در 
میان افراد زیر 18 سال محبوبیت دارند، بر اساس 
حکم جدیدی که برای محافظت از کودکان در برابر 

اخبار بین امللل
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بازارهای شرط بندی جهان طراحی شده است، ممنوع 
خواهد شد. قوانین جدید قرار است از اکتبر سال 

جاری اجرایی شود.
شرکت های قمار بریتانیا در چند سال گذشته با 
افزایش سطح شرط بندی آنالین در طول قرنطینه 

کرونا، میلیاردها پوند سود به دست آورده اند.
دولت بریتانیا در سال های اخیر قوانین مربوط به 
قمار را تشدید کرده است.این قوانین شامل تعیین 
سقف حداکثر سهام در پایانه ها، بررسی سن و هویت 
شرکتکنندگان و حمایت بیشتر از افرادی است که 
نسبت به شرکت در قمارهای آنالین اعتیاد پیدا 

می کنند.

تقابل اتحادیه اروپا و هیوندا
کمیسیون اروپا ژانویه 2022 و  در تالش برای جلوگیری 
از ایجاد بازار ضدرقابتی، هلدینگ صنایع سنگین 
Hyundai ( را از خرید شرکت کشتی  هیوندای ) 
سازی و مهندسی دریایی دوو ) Daewoo ( منع کرد.
این کمیسیون اعالم کرد ادغام این دو شرکت که 
هر دو در کره جنوبی مستقر هستند، موقعیت 
ویژه ای برای شرکت تازه ادغام شده ایجاد می کند 
و رقابت را در بازار جهانی برای ساخت حامل های 
بزرگ گاز مایع ) LNG ( کاهش می دهد. طبق مقررات 

اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا این اختیار را دارد که در 
خریدهای پیشنهادی که بر رقابت در داخل اتحادیه 
تأثیر می گذارد، دخالت کند. در مقابل شرکت 
هیوندای مارس 2022 درخواست فرجام خواهی 
خود را علیه تصمیم کمیسیون اروپا به دادگاه این 
اتحادیه تسلیم کرده است.هیوندای مدعی است 
تنظیم گران سایر مناطق دنیا پذیرفته اند که صنعنت 
کشتی سازی براساس دستورات و ترجیحات مالکان 
کشتی ها کنترل می شود و این خرید، لطمه ای به 

رقابت موجود در بازار وارد نمی کند. 

ل  یجیتا د ی  ها ز ر ا بر  ظر  نا د  نها تعیین 
اتحادیه اروپا

پارلمان اتحادیه اروپا در آخرین پیش نویس الیحه 
مقررات بازار دارایی های دیجیتال اروپا موصوف به 
میکا )MICA(، سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا 
)ESMA( را به عنوان نهاد نظارت ارشد در حوزه ارزهای 
دیجیتال این منطقه مشخص کرد. این نهاد اروپایی 
موظف به صدور مجوز موسسات و صرافی های 
مرتبط با رمزارزها است و باید نهادها و موسسات 
ملی تنظیم کننده ارزهای دیجیتال در کشورهای 
عضو EU را تحت کنترل خود درآورد. با توجه به این 
پیش نویس، تغییرات قابل توجهی در نحوه تایید 
مجوز ارزهای دیجیتال برای سازمان ها ایجاد شده 
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اخبار بین امللل

است.در پیش نویس جدید از سیستمی تقلید شده 
که اتحادیه اروپا برای تایید مجوزهای بانکی در منطقه 
استفاده می کند. در این سیستم، بانک مرکزی اروپا 
تنها مرجعی است که می تواند مجوزهای بانکی را به 

نهادهای داخل سیستم اعطا یا لغو کند.

به  ویپتو  کر شرکت های  اعتراضی  نامه 
قانون گذاران اتحادیه اروپا

چهل شرکت ارز دیجیتال نامه ای سرگشاده به 
پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و سایر نهاد های اصلی 
اتحادیه اروپا امضا کردند که در آن فراخوانی برای 
اطمینان از مقررات عاقالنه، رویه های استاندارد 

انطباق و محیط تجاری سازگار با نوآوری داشتند.
ذینفعان ارز های دیجیتال، قانون گذاران را تشویق 
FATF برای  کردند که از توصیه های قانون سفر 
نگهداری و تأیید سوابق ارائه دهندگان خدمات 
دارایی های کریپتو )»CASP«( تجاوز نکنند و اطمینان 
حاصل کنند که پروتکل ها و نهاد های غیرمتمرکز 
از سازماندهی و ثبت اشخاص حقوقی مستثنی 

هستند.
در الیحه پیشنهادی اتحادیه اروپا برای رگوالتوری 
ارز های دیجیتال، همه نهاد ها و شرکت ها موظف 
ارائه گزارش به  کاربران خود و  به احراز هویت 
FATF هستند. چنین قانونی به منزله از بین رفتن 

کیف پول های غیرمتمرکز خواهد بود.
این مسئله باعث اعتراض های گسترده ای در بین 
فعاالن ارز دیجیتال شده است. تصویب چنین 
قانونی می تواند رویای غیرمتمرکز بودن ارز دیجیتال 

را به پایان برساند.
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پرونده ویژه

تنظیم گری رقابت 
پرونده ویژه

تاریخچه توسعه سیاست های رقابت در جهان 

شورای رقابت، بازیگری تنها در مقابله با انحصار
گزارش نشست:

تجربه تنظیم گری شورای رقابت در عمل
)از خودرو تا داروخانه(

معماری نهادی نظام تنظیم گری: طراحی نسبت 
شورای رقابت با تنظیم گران بخشی
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یخچه توسعه تار
 سیاست های رقابت در جهان

محمدمهدی جعفریان
مدیر مرکز مطالعات توسعه و رقابت اندیشکده حکمرانی شریف

 به طور کلی می توان توسعه تنظیم گری رقابت 
و شکل گیری قوانین رقابت در دنیا در 3 مقطع 
مهم دنبال کرد. آن چه از بیان مختصر این تاریخچه 
مدنظر ماست، مشخص کردن اهداف و کارکردهای 
قوانین رقابت است. پس از بیان این تاریخچه 

مختصر که احتماال برای خواننده جذاب است، به 
صورت خالصه اهداف قوانین رقابت و چیستی آن 

را بیان خواهیم کرد.
مقطع اول )ظهور و گسترش قوانین رقابت از ایاالت 
متحده(: در مقطع اول که اواخر قرن نوزدهم است، 
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در آمریکای شمالی یعنی کانادا و ایاالت متحده 
آمریکا اقدام به ایجاد چنین قوانینی می شود. 
داستان شکل گیری قوانین آنتی تراست در آمریکا 
از آن جا شروع می شود که گسترش راه آهن و خطوط 
ارتباطات تلگراف و تلفن، شکل گیری یک بازار واحد 
بزرگ را در پی داشت که به نوبه خود انگیزه ای قوی 
برای شرکت ها جهت بهره برداری از اقتصادهای 
مقیاس و دامنه  ایجاد کرد. بنگاه ها و کمپانی های 
بزرگ رقیب جدی یکدیگر می شوند و در تکاپوی 
افزایش کیفیت و نوآوری برای کاهش قیمت، 

رقابت سنگینی شکل می گیرد. 
در واقع کاهش قیمت ها در کاالهای تولیدی، 
اقتصاد ایاالت متحده و کشورهای اروپای غربی 
را از اواسط میانه دهه 1870 تا پایان قرن تحت 
تاثیر قرار داد. همچنین شرکت ها مجبور بودند 
سرمایه گذاری های بزرگی را برای سازماندهی مجدد 
الت  فعالیت های تولید و توزیع، خرید ماشین آ
جدید یا ورود به بازارهای جدید انجام دهند. در 
تالش برای فعالیت با ظرفیت کامل به منظور 
پوشش هزینه های ثابت بزرگ، شرکت ها وسوسه 
شدند که قیمت ها را کاهش دهند که این امر 

منجر به جنگ های قیمتی  شد.
شرکت ها اغلب سعی می کردند به جنگ قیمت ها 
و بی ثباتی بازار از طریق توافق های قیمتی پاسخ 
را قادر می ساخت قیمت ها و  آن ها  دهند که 
حاشیه های باال را حفظ کنند. اما مزایای ثبات قیمت 
برای اعضای کارتل ها و تراست ها بدون ضرر برای 
سایر گروه های اقتصادی نبود. هم مصرف کنندگان 
زان  کشاور تولیدکنندگانی مانند  نهایی و هم 

یا بنگاه های کوچک که نقش تولید نهاده ها و 
ورودی ها به صنایع بزرگ و کارتل شده را داشتند، 
از قیمت توافق شده باالتر از قیمت رقابتی متضرر 
می شدند. تشکیل تراست های قیمت گذار سرآغاز 
شکل گیری قوانین آنتی تراست است. بنابراین 
خاستگاه سیاست های رقابت مدرن را می توان 
 به عنوان واکنشی به 

ً
در پایان قرن نوزدهم، عمدتا

شکل گیری تراست ها در ایاالت متحده جستجو 
کرد.

پس از گذشت زمانی اندک و بوجود آمدن اجماع 
کافی برای یک قانون فدرال، در سال 1890 قانون 
شرمن  به تصویب رسید. این احتمااًل شناخته 
ین نمونه قانون ضد تراست در جهان  شده تر
است. نکته بسیار قابل توجه و رویکرد کالن این 
قانون آن است که داشتن موقعیت انحصاری به 
خودی خود غیرقانونی نیست، بلکه سواستفاده 
از موقعیت مسلط و انجام رفتارهای مخل رقابت 
ممنوع می باشد. رفتارهایی که می تواند مستقیما 
به واسطه استراتژی های استثمارگرایانه  )همچون 
قیمت گذاری گزاف، بسته و وابسته سازی کاالها( 
یا غیرمستقیم به واسطه رفتارهای حذفی رقبا  
قراردادهای  )همچون قیمت گذاری تهاجمی، 
انحصاری، ممانعت از قرارداد( سبب کاهش رفاه 

مصرف کننده شوند.
اجرای قانون شرمن در طول دهه اول زندگی خود، 
خیلی سخت گیرانه نبود. به طور ویژه در سال 1897 
بود که تصمیم دادگاه عالی در مورد تراست میان 
18 شرکت راه آهن که کرایه حمل و نقل کاال را تعیین 
می کردند )انجمن حمل و نقل ترانس میسوری ( 

پرونده ویژه
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به وضوح نشان داد که توافقات قیمتی، غیرقانونی 
است. از آن پس توافقات قیمتی یا تسهیم بازار 

بین رقبا از قواعد ممنوع قوانین رقابت شد.
استاندارد اویل همچنان یکی از معروف ترین موارد 
در تاریخ آنتی تراست است. این تراست، ساخته 
، درگیر یک سری اقدامات  شده توسط راکفلر
انحصاری شده بود؛ از قبیل کاهش قیمت های 
محلی به گونه ای که قیمت گذاری تهاجمی  تلقی 
می شد و همچنین تملک تعدادی از شرکت های 
کوچک که بر اساس بخش های 1 و 2 قانون شرمن 
از مصادیق انحصار و توافقات ضدرقابتی بود. این 

تراست نیز محکوم و سپس برچیده شد.
توجه داشته باشید که قانون شرمن قراردادهای 
تثبیت قیمت و اشتراک در بازار بین شرکت های 
وابسته و همچنین شیوه های انحصار توسط 
نه  اما  را پوشش می دهد،  شرکت های منفرد 
به  یل  ما که  یی  کت ها شر ین  ا بر بنا  . م ها غا د ا
هماهنگی قیمت ها بودند، این امکان را داشتند که 
، خود را  در یک شرکت واحد ادغام شوند و با این کار
از دسترس قانون شرمن خارج می کردند. بنابراین 
قانون کالیتون در سال 1914 برای گسترش قوانین 
ضد تراست جهت پوشش ادغام هایی  که قادر 
به کاهش رقابت هستند، معرفی شد و احتمااًل 
این اثر ضمنی خود قانون شرمن بود که منجر به 
افزایش شدید تعداد ادغام ها در ایاالت متحده در 
اوایل قرن بیستم شد )که اوج آن در سال های 1899 

تا 1902 بود(. 
در همین سال  قانون مهم دیگری که ایجاد شد، 
قانون کمیسیون تجارت فدرال  است. این قانون 

تنظیم گر شناخته شده آمریکا یعنی FTC را ایجاد 
کرد، یک آژانس مستقل که باید رویه های تجاری 
ناعادالنه را تنظیم گری کند و مسئولیت اجرای 
قانون آنتی تراست را در کنار وزارت دادگستری 

)DOJ( در سطح فدرال بر عهده گیرد.
وپا و  گسترش قواعد رقابت در ار مقطع دوم )
شکل گیری اتحادیه اروپا(: مقطع دوم را می توان در 
سال های پس از جنگ جهانی دوم دید که عمدتا 
کشورهای اروپایی برای رقابت در اقتصاد جهانی 
و نیز برای ایجاد بازار مشترک میان خود به تدریج 
شروع به ایجاد معاهده هایی می کنند که یکی از 
قواعد آن ها مباحث توافقات و ادغام های مخل 
رقابت است که با ایجاد تمرکز شدید در بازار خطر 
انحصار را تشدید می کنند. از جمله این معاهده ها 
می توان به معاهده رم 1956 و معاهده پاریس 1971 
اشاره کرد که به نوعی پایه های شکل گیری اتحادیه 
اروپا نیز بوده اند. در واقع این معاهده کلیه موانع 
تجاری و همچنین رفتارهای تبعیض آمیز و دیگر 
اقدامات محدودکننده ای را ممنوع می کند که 
قابلیت تخریب و تحریف رقابت بین شش کشور 
لمان، ایتالیا و کشورهای بنلوکس(  )فرانسه، آ
 به اعضای مؤسس 

ً
را دارد. کشورهایی که بعدا

جامعه اقتصادی اروپا  تبدیل شدند. 
به گفته محققان احتمااًل دو دلیل اصلی در پس 
ارائه اقدامات سیاست رقابتی در معاهده پاریس 
وجود دارد. مورد اول به تمایل برای کاهش خطر 
لمان )پس از جنگ جهانی دوم( از طریق  قدرت آ
در دسترس قرار دادن منابع اولیه مهم صنایع 
مانند ذغال سنگ و فوالد )در آن زمان( در اختیار 
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سایر کشورهای اروپایی مربوط می شود. ممنوعیت 
اعمال تبعیض آمیز نیز می تواند به عنوان راهی برای 
تضمین دسترسی برابر به این منابع اساسی تلقی 
شود. دلیل دوم این است که اصل رقابت آزاد 
به عنوان تنها راه قابل قبول برای دست یابی به 
عملکرد کارآمد بازار پذیرفته شد. این نگاه تا حدی 
متأثر از توجه به موفقیت اقتصادی ایاالت متحده 
بود که به طور مداومی بر قوانین ضد تراست متکی 
بود. بنابراین رقابت آزاد نسبت به سازمان دهی 
متمرکز بازارها ترجیح داده شد و از اولویت باالتری 

برخوردار شد.
یکی دیگر از دالیل اصلی تصویب قوانین رقابت 
بر اساس معاهده پاریس، پرهیز از تبعیض به 
دالیل ملی در میان کشورها بوده است. ماده 12 
تأیید می کند که یکی از اهداف اصلی در سیاست 
رقابت اروپا، حذف هرگونه تبعیض بر اساس دالیل 
ملی در نظام اقتصادی است. این سیاست است 
که به طور ویژه ای جایگاه مهم کمیسیون اروپا 
را در رد هرگونه تبعیض قیمتی میان کشورها را 
ایجاد می کند. در واقع، کمیسیون بدون استثنا 
شرکت هایی را که سعی کرده اند بازارها را در آن 
سوی مرزهای ملی تقسیم کنند جریمه کرده است 
یا اقداماتی مانند قیمت گذاری تهاجمی و تبعیض 
انجام دهند را فی نفسه در اتحادیه اروپا ممنوع 

شمرده است.
موج سوم )گسترش جهانی سیاست های رقابت(: 
و  قوانین  گسترش  و  مقطع سوم شکل گیری 
مراجع تنظیم گر رقابت، تقریبا از دهه 1990 شروع 
می شود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه 

برای پیوستن به عرصه اقتصاد جهانی و همچنین 
تشدید و تقویت رقابت در بازارهای داخلی خود، 
دست به ایجاد نهادهای تنظیم گر رقابت می زنند. 
وز امتدادش را  این موج که می توان تا به امر
مشاهده کرد، شامل کشورهای مختلفی از شرق 
یکای جنوبی  آمر وپای شرقی و  ار یقا،  آفر آسیا، 
می باشد. از جمله کشورهایی که در این بین به 
ایجاد قانون و ساختار تنظیم گری رقابت اقدام 
می کند، چین است. سیاست گذاران چینی  که از 
اوایل دهه 2000 شروع به ایجاد چنین سازوکاری 
رقابت  2008 قانون  نهایتا در سال  و  می کنند 
]ضدانحصار [ چین را تصویب می کنند، اهداف 
خود را چنین برشمرده اند: افزایش رشد اقتصادی و 
سرمایه گذاری خارجی، حمایت از بنگاه های کوچک 
و متوسط. در تصاویر زیر توسعه کشورهای دارای 
نهاد رقابت را می توان در طول زمان مشاهده کرد.

اهداف و نقش قوانین رقابت
همان طور که اشاره شد، اهداف قوانین رقابت در 
درجه اول صیانت از بازار و رقابت آزاد و منصفانه 
است به گونه ای که با تضمین حق انتخاب مصرف 
کننده، رفاه مصرف کننده از طریق افزایش کیفیت 
کاالها یا کاهش قیمت ها محقق شود. در خالل 
ارائه تاریخچه توسعه رقابت در جهان، مشخص بود 
که دالیل دیگری از جمله افزایش رشد اقتصادی، 
کاهش نرخ بیکاری، حمایت از بنگاه های کوچک 
و متوسط انگیزه های سیاست گذاران برای وضع 
سیاست های رقابت در اقصی نقاط جهان بوده 

است.
 

پرونده ویژه
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یگری  شورای رقابت؛ باز
تنها در مقابله با انحصار

گزارشنشستبررسیچالشهایشورایرقابتدردورههایپیشینوارائهیپیشنهاداتیبرایدورهجدید

هشتاد و هفتمین نشست حکمرانی در عمل به همت 
باشگاه تنظیم گری ایران و مرکز مطالعات توسعه و رقابت در 
اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد. در این نشست که با 
حضور دکتر سید فرشاد فاطمی عضو سابق شورای رقابت و 
مهندس احمد داوودی نایب رئیس سابق شورا برگزار شد، در 
خصوص چالش های شورای رقابت در دوره های پیشین و ارائه 
پیشنهادات برای دوره جدید بحث و تبادل نظر شد. مشروح 

این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند.

پرونده ویژه
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به عنوان سوال اول بفرمایید چرا در مقایسه 
با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، 
تنظیم گر رقابت ایران جایگاه الزم را در اقتصاد 
میان  در  رقابت  تنظیم  با  رابطه  در  )خصوصا 

شرکت ها( ندارد؟ 
آقای داوودی: 

در مورد این که شورای رقابت چقدر اثربخش است 
و چقدر توانسته وظایف خودش را آنچنان که انتظار 
می رود انجام دهد، ارزیابی شما را خارج از محدودۀ 
غیرقابل قبول نمی دانم، اما بایستی به چند نکته 
توجه کرد. شورای رقابت زمانی می تواند مؤثر واقع 
شود که مجموعه حکمرانی کشور آن را پذیرفته باشند 
و بدانند که چنین نهادی موردنیاز بوده و از حیطه ای 
گاه باشند. متأسفانه این  که به او سپرده شده است، آ
امر در کشور پذیرفته نشده است؛ از باالترین مقامات 
 مقامات رده 

ً
اجرایی گرفته تا پایین ترین ها )مخصوصا

(، چنین حیطه ای برایشان تبیین نشده است؛  باالتر
برای مثال از اعضای سه دورۀ اخیر هیئت دولت، در 
 2 یا 3 نفر با این موضوع آشنا هستند 

ً
هر دوره نهایتا

که چنین نهادی ایجاد شده است که مسئله رقابت 
را تنظیم کند و بقیه فقط یک اسمی فقط شنیده اند یا 
حتی اسم را هم نشنیده اند! این یکی از چالش های 
اصلی است که مانع انجام وظایف شورای رقابت 

است.
از مشکالت دیگر شورا، موانع قانونی است که جای 
تفصیل بیش تری دارد ؛ اما به به طور خالصه زمانی 
که یک قانون جداگانه ای برای شورای رقابت وجود 
ندارد و در کنار بحث خصوصی سازی )فصل نهم 
قانون اصل 44( مطرح شده است، باعث ایجاد 
آن را به رسمیت  مشکالت مهمی خواهد شد و 

نخواهند شناخت. حیطۀ اختیارات و موضوعات 
شورا نیز گسترده است و مسئولیت رفع انحصارات 
در تمام بخش های اقتصادی به شورا سپرده شده 
قضاوت  و  کارشناسی  مسائل  شامل  که  است 
و تصمیم گیری های ابزار اجرا است. در واقع این 
مجموعۀ بزرگ در یک نهاد نوپایی جمع شده است 

که سیستم آن را به رسمیت نمی شناسد!
ح   در جهت بهبود آن ابر چالشی که مطر
کشور  در  رقابت  جایگاه  اهمیت  که  کردید 
شناخته شده نیست، شما راهکاری دارید و افق 
هیچ  کشور  فضای  وقتی  می بینید؟  وشنی  ر
اهمیتی برای رقابت قائل نیست، منطقی است 

که دانشجویان وارد این حوزه شوند؟
آقای داوودی:

در ضرورت این حوزه شک نکنید. حیطۀ انحصارات در 
کشور بسیار وسیع است و یکی از موانع اصلی توسعۀ 
، همین مسئلۀ انحصارات و رانت های عظیمی  کشور
است که سال های سال دولت در ایران داده و 
می دهد و این رانت ها موقعیت دست باال و انحصاری 
برای خیلی ها )چه دولتی و چه خصوصی( ایجاد کرده 
و می کند. یکی از راهکارهای موجود این است که 
اهمیت شورا به مقامات عالی کشور منعکس شود 
و حداقل یک دوۀ معرفی و توجیه برای همۀ رده های 
باالی کشور به طریقی انجام شود تا بیش تر با این 
قانون رقابت که یک قانون باالدستی در اقتصاد 
ایران است آشنا شوند. همچنین اگر بشود قانون 
جداگانه ای برای رقابت تصویب کرد، می تواند در 
جهت رسمیت بخشیدن به آن کمک کننده باشد. 
به هر حال، توقعات از این حوزه باالست و این توقع 
به حق است، اما در کنارش باید به لوازمش هم فکر 
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شود.
آقای فاطمی:

ما اگر به تاریخچه ای که عماًل گذشت تا شورا به اینجا 
رسید نگاه کنیم، قانونی که برای رقابت نوشته شد، 
عماًل پیشینه اش برمی گردد به قانون برنامه سوم. 
تفاوت برنامه سوم که در سال 1372 شروع شده 
بود با برنامه های قبل و بعدش این بود که اصلش 
بر مبنای ایجاد یک سری نهاد جدید بود. یکی از 
موارد موجود در آن برنامه، ایجاد نهاد رقابت )به 
( بود، اما پیش نویس آن  معنی قانون ضد انحصار
هیچ وقت به مجلس نرفت، در حالی دولت موظف 
بود الیحه را شش ماه بعد از شروع برنامه بفرستد. 
داستان ادامه پیدا کرد تا زمانی که سال 85، 86 
مسئلۀ خصوصی سازی مطرح شد و همزمان با آن 
به مسئله انحصار هم توجه شد و فصل نهم قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 نوشته شد. در 
واقع قانونی که چندبار به صورت پیش نویس نوشته 

شده بود و همیشه پیش نویس باقی مانده بود، 
تبدیل به فصل نهم شد و اگر هم به ساختار قانون 
دقت کنید، مشخص است که فصل نهم نسبت به 

فصول دیگر جدا است.
بنابراین هرچند که رقابت یک موضوع قدیمی بود، 
خیلی دیرتر از آن زمانی که باید، در کشور ما پا گرفت. 
یعنی به جای اینکه بپرسیم که چرا شورا خوب کار 
نمی کند، می توانیم بپرسیم که چه موانعی وجود 
داشت که این همه سال طول کشید تا این موضوع 
پا بگیرد؟ اگر شما به قانون شرمن آمریکا، که جزء 
اولین متون توسعه رقابت است، نگاه کنید، به 
بیش از 120 سال پیش برمی گردد، اما برای ما هیچ 
وقت )تا قبل از سال 87(، چه پیش از انقالب و چه 
پس از انقالب، رقابت به  عنوان متن قانونی مطرح 
نشده بود. در واقع، همان دالیلی که باعث شد این 
موضوع به عنوان قانون خیلی دیر مطرح شود، یکی از 
دالیل عدم توفیق شورا در دوره اخیر و احتمااًل پس 

پرونده ویژه
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از این هم هست. که به بعضی از آن ها در ادامه اشاره 
خواهم کرد:

1.وقتی نهادهایی که انحصار دارند و می خواهید 
تنظیم شوند، توسط دولت یا جای دیگری، با قدرت 
مرتبط هستند، نمی خواهند که این تنظیم گری اتفاق 
بیفتد و با روش های مختلف مانع عملکرد شورا 
می شوند. بدی ماجرا اینجاست که خیلی از افرادی 
که نمی خواستند این اتفاق بیفتد، دور میز کابینه 
نشسته بودند و خیلی از انحصارات را خود مدیران 
و و  دولتی اداره می کرند، مانند انحصارات خودر

دخانیات و... .
2.عالوه بر این که این ها دولتی اند، دولتی ها در 
جاهای دیگر هم تنظیم گرهای بخشی برای خود ایجاد 
کرده اند. بانک مرکزی نهاد ناظر بر بانک ها دارد، وزارت 
ارتباطات نهاد تنظیم مقررات دارد، وزارت نیرو نهاد 
تنظیم گر بازار برق دارد، بیمه مرکزی خودش را نهاد 
تنظیم گر میان بیمه ها می داند و... . یک سری تعارض 
نیز با نقش های سازمان های دیگری مانند تعزیرات 
حکومتی، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، اصناف و... وجود دارد. بنابراین 
همۀ این جمعی که بیان شد عالقمندی شان این 
است که نهاد ناظر بر رقابت شکل نگیرد یا اگر شکل 
گرفت درست کار نکند. به این موارد اضافه کنید 
که این نهاد نوپا بودجه و نیروی انسانی و حکم هم 

می خواهد. 
در کنار موارد باال باید به این نکته هم اشاره کرد که 
توان علمی کشور در این زمینه محدود است. برای 
انتخاب  اعضای دوره جدید شورای رقابت که از ما 
مشاوره گرفته می شد، ما در ارائه اسامی مشکل 
اگر بگوییم که دانشکده های اقتصاد  داشتیم. 

 روی این موضوعات کار می کنند، در 
ً
کشور بعضا

دانشکده های حقوق افراد بسیار محدودی هستند 
که بر روی حقوق رقابت یا حتی حقوق اقتصادی کار 
کنند. توان علمی محدود نه تنها برای شکل دادن 
به شورای رقابت و مرکز ملی رقابت )که بازوی اجرایی 
شوراست( مشکل زا است، بلکه برای شکل دادن 
به مطالبۀ عمومی هم مشکل ایجاد می کند و مردم 
به اندازه ای که باید با اصول اقتصادی آشنا نیستند و 
آموزش پایه ای ضعیف یکی دیگر از دالیل این ضعف 

است.
نکتۀ دیگر که به  طور جانبی شورا را در موضع ضعف 
قرار داد، دو موضوع بود. یکی این که شورا به دلیل 
اینکه آن اقتدار الزم را نداشت، در چند پروندۀ مهمی 
 در دوره دوم به شورا ارجاع 

ً
که در دوره اول و بعضا

شد، نتوانست موضوع را خاتمه دهد. یکی از این 
موارد پرونده واگذاری مخابرات بود. مسئله واگذاری 
مخابرات که از اولین پرونده های ارجاعی به شورا 
بود، فرصتی برای زورآزمایی اولیه شورا بود که به 
هر دلیلی )توجه کنید که منظور بنده این نیست 
که اگر این پرونده در دوره دوم به ما ارجاع می شد، 
موفق می بودیم( تجربه ای شکست آمیز بود. عالوه بر 
، دام دومی که شورا در  تجربه های اولیه شکست آمیز
آن گرفتار شد، وارد شدن به بحث خودرو بود که 
هم به جایگاه شورا لطمه زد هم اینکه نقش شورا را 

بی جهت در ذهن مردم تعریف کرد.
نکته آخر اینکه خود ما که در شورا بودیم و دبیرخانه 
شورا و رئیس شورا در تبیین نقش شورای رقابت برای 
افکار عمومی به اندازه کافی تالش نکردیم. بخشی 
از این کوتاهی البته به این برمی گشت که شورا 
ِعده و ُعده و بودجه بسیار محدودی داشت و این 
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اختیارات و بودجه را کسانی باید به شورا می دادند که 
 خودشان از جایگاه و نقش شورا راضی نبودند. 

ً
بعضا

درکنار همه این موارد، مشکالت درونی خود شورا 
 تأثیرگذار بود، منتها من قعاًل به موضوعات 

ً
هم حتما

حیطه بیرونی پرداختم.

خیلی از قوانین خوب دنیا در این حوزه، 
پایه هایی دارند که شاخص های تعریف بازار  یا 
شاخص های قدرت بازاری  و یا جزئیات رفتارهای 
مخل رقابت در آن ها به خوبی دیده شده است. اما 
 گفته نشده یا 

ً
در قانون کشور ما این موارد یا بعضا

مبهم هستند، مانند فصل نهم قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44. نظر شما در این باره 
چیست و چقدر این موانع قانونی مخل عملکرد 

شورا بودند؟
وقتی فصل نهم را با دیگر فصول آن قانون 
یک قانون فرض کرده ایم، مشکالتی ایجاد خواهد 
شد. همان مثالی که در خصوص ادغام قوانین 
حوزه های آموزش و فرهنگ و سالمت اشاره کردید، 

نمونه ای از این مشکالت است.
درمورد مسائل حقوقی، شورای رقابت چون دو عضو 
از قضات دیوان عالی کشور دارد، تصمیماتش را با 
دقت خیلی زیاد حقوقی و قضایی اتخاذ می کند. پس 
، در  از صدور رای و در صورت درخواست تجدیدنظر
تجدید نظر شورای رقابت نیز پیش بینی شده است 
که 3 قاضی از دیوان عالی کشور حضور داشته باشند، 
با این وجود باز هم پس از طی شدن این مراحل، 
اشخاص زیان دیده به دستگاه قضایی رجوع می کنند. 
رقابت  وشیمی، شورای  پتر در حوزه  برای مثال 
دستورالعملی را برای تنظیم بازار و جلوگیری از انحصار 

صادر کرد و کسانی که از این دستورالعمل لطمه 
می خوردند به دیوان عدالت اداری مراجعه می¬کنند 
و دیوان عدالت اداری خود را دارای صالحیت دانست 
و دستورالعمل شورای رقابت را لغو کرد. در صورتی 
 باید با شکایت از 

ً
که دیوان عدالت اداری قانونا

نهادهای دولتی رسیدگی کند که شورای رقابت 
 دولتی نیست. چرا که در این شورا، نهادهای 

ً
اساسا

مختلف نمایندگانی را برای عضویت در شورا معرفی 
می¬کنند و دیگر آن شخص نه نماینده آن نهاد است 
و نه عضو آن نهاد، بنابراین شورا نمی تواند یک نهاد 

دولتی تلقی شود.
فاطمی  دکتر  که  علمی  بضاعت  بحث  بر  عالوه 
فرمودند، بحث دیگری که مطرح می¬شود بحث 
استقالل کارشناسی است. باید کسانی وارد شورا 
شوند که خود را وام دار و مرتبط با نهادهای دولتی و 
شرکت های در بازار ندانند. در شرایط فعلی وزرا افراد 
را انتخاب می کنند و افراد نباید خود را نماینده¬ی 
وزیر بدانند. مسائل مالی نیز در این عدم استقالل 
تاثیرگذار است چراکه از نظر مالی امکان پشتیبانی 

مالی مناسبی برای افراد عضو وجود ندارد. 
آقای فاطمی: 

قانون ضعف دارد اما قانون مربوط به شورای رقابت 
نسبت به دیگر قوانین کشور ضعف های کمتری 
دارد. نکته¬ی مهم اینجاست که همین قانون 
به¬خوبی اجرا نمی¬شود و در واقع شورا در حدود 
قانونی موجود نیز توان استفاده از ظرفیت¬های 

قانونی خود را ندارد. 
یکی از ضعف¬های قانونی، این است که در اکثر 
قوانین ما، ماده¬ای در آخر قانون می آید و قوانین 
سابق را نسخ می¬کند اما به طور صریح نام برده 

پرونده ویژه
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نمی شود. برای مثال در مورد قانون مرتبط با شورای 
یرات  رقابت، مشخص نیست تکلیف قانون تعز

حکومتی چیست؟
دفاعی که از قانون می¬شود به این معنی نیست که 
قانون و مقررات کامل است. در اینجا دو ایراد مطرح 

است.
1.فرایند قانون نویسی در کشور زائده ای مهم دارد 
و آن این است که قانون نویسان قانون پیشنهاد 
می دهند و در آخرین لحظه در صحن علنی مجلس 
می تواند همه چیز تغییر کند. بنابراین متن هماهنگ 
وارد صحن می شود و خروجی به یک متن ناهماهنگ 

تبدیل می شود. 
2.در دوره های مختلف شورا، در ایجاد مصوبه و 
آیین نامه ی قانونی توان الزم وجود نداشت و وقت 
کافی برای آن گذاشته نمی شد. برای مثال آیین نامه ی 
ادغام و تملک در اتحادیه اروپا، حداقل 300 صفحه 
است اما آیین نامه ی ادغام و تملکی که شورا به دنبال 

تدوین آن بود، نه توان کارشناسی توانست شورا را 
تغذیه کند و نه در آخر خروجی درست و کاملی شکل 
گرفت. آن هم بحث ادغام و تملک که بحث بسیار 

مهمی در موضوع رقابت است. 
اگر بخواهیم دو نوع استقالل ساختاری و 
منابع انسانی را کنار هم ببینیم، نظر شما راجع  به 
این موارد چیست؟ در حال حاضر ترکیب افراد، 
شورایی چیده شده است و هر کدام از افراد 
نماینده ی دستگاه های مختلف هستند. بنابراین 
از بیرون این دیده می شود که چنین شرایطی منجر 
به حفظ منافع نهادهایی است که افراد را برای 
حضور در شورا انتخاب می کنند. بحث دیگری که 
بحث  است،  ح  مطر جهانی  علمی  ادبیات  در 
استقالل مالی است. یکی راهکارهای رایج جهان 
کل  که  این است  ارتقای استقالل مالی  برای 
رقابت  تنظیم گر  به  آن  ز  ا بخشی  یا  یمه ها  جر
بازگردانده می شود. می خواستیم بدانیم راهکار 



55

پیشنهادی شما چیست؟
آقای داوودی: 

من در ابتدای ورود به شورای رقابت، با مرکز ملی 
رقابت مواجه شدم که مرکزی مختصر برای پشتیبانی 
کارشناسی و علمی است. با بحث ها و جمع بندی که 
با افراد مختلف داشتیم به این نتیجه رسیدیم که 
الزم نیست مرکز ملی رقابت جای خیلی بزرگی باشد 
اما باید امکان به کارگیری تخصص های مختلف را با 

انعطاف های سازمانی و مقرراتی داشته باشد. 
راتی  مقر و  سازمانی  انعطافات  ز  ا منظور 

چیست؟ 
آقای داوودی: 

برای استفاده از متخصصان دو راه است:
1.شورای رقابت می تواند کارشناسان دائمی در 

حوزه های مختلف را استخدام کند.
2.شورای رقابت بتواند مثال وقتی در حوزه ی مخابرات 
یک موضوع را بررسی می کند و تنظیم گری انجام 
می دهد، امکان به کارگیری چند کارشناس خبره 
به صورت چند ماهه را داشته باشد و در زمانی که 
موضوع دیگری مثل راه آهن در حال بررسی است، 
بتوان کارشناسان مرتبط با آن موضوع را به خدمت 

گرفت. 
بررسی هایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم 
که مورد دوم، برای ساختار شورای رقابت بهتر است. 
سیستم دولتی انعطافی که در راه حل دوم نیاز است 
را ندارد و چنین اجازه هایی برای نهادهای دولتی 
وجود ندارد. اگر شورا بتواند از طریقی در آمدزایی 
کند، می تواند این مدل را خودش بهتر اجرا کند. در 
مورد تأمین مالی و کسب درآمد برای ارتقای استقالل 
مالی شورا راهکارهای مختلفی وجود دارد. یکی از 

این راهکارها هزینه ی ثبت شکایت است. مقدار 
زیادی از زمان شورا، صرف شکایات ورود به کسب 
و کار و صدور مجوزهای کسب و کار می گیرد. این 
موارد بسیار جزئی هستند و در موارد متعددی 
نیز شکایات وارد نیست. برای این شکایات هیچ 
هزینه ای پرداخت نمی شود. یک راهکار این است 
که برای شکایات یا حداقل تعدد شکایات هزینه ای 
پرداخت شود. راهکار دیگر، همان بحث جرائم است. 
در موارد زیادی که اشخاص موظف به پرداخت جریمه 
شده بودند، سیستم قضایی به دلیل نا هماهنگی 
نتوانست احکام را اجرایی کند و جریمه ها اصال به 

حساب خزانه ی دولت واریز نشد.
آقای فاطمی:

استقالل در نظام حکمرانی و اجرایی به واسطه ی دو 
مورد تضمین می شود. شورا یکی از این موارد را دارد 

اما دیگری را ندارد.
1.مورد اول آن است که افراد قابل نصب باشند و 
قابل عزل نباشند. شورا این مورد را به درستی دارد و 
اعضای آن غیرقابل عزل هستند. برای مثال کسانی 
که از سمت وزارت صمت می آمدند در بسیاری از 

موارد مخالف وزارت صمت رأی می دادند. 
2.بحث بعدی برای استقالل، بودجه است. شورا 
در این زمینه ایراد اساسی دارد. شورا هم از لحاظ 
گرفتن ردیف بودجه و هم از لحاظ نحوه ی تأمین 
منابع مالی به مشکل مواجه است. درست است که 
شورا می¬تواند از محل شکایات، جریمه ها درآمدزایی 
داشته باشد اما شورا نباید کامال وابسته به این منابع 
باشد. باید یک درصدی از بودجه کل دولت به شورا 
تعلق گیرد و این بودجه هم 100 درصد تخصیص یافته 
باشد و نتوانند بودجه ی آن را در تخصیص دچار 

پرونده ویژه
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مشکل بکنند. 
دو مورد حاشیه ای و مهم دیگر هم قابل ذکر است :

اگر بخواهیم مسئله ی تعارض منافع را حل بکنیم. 
مکانیزمی که در دنیا مطرح است، مکانیزم شفافیت 
آراء است. اگر پرونده ای در شورا مطرح می شود، رای 
هر کس باید جداگانه ثبت شود و الزم است که به 
افراد تفهیم شود که در پرونده هایی که رأی می دهند 
نباید دچار تعارض منافع باشد. مثال وقتی کسی 
سهامدار عمده ی پتروشیمی است، شخص نباید نه 
تنها رای بدهد، بلکه نباید اجازه شرکت داشته باشد. 
برخی از اعضای شوراء چنین دقتی نداشتند و هیچ 

بررسی نیز در این رابطه صورت نمی گرفت. 
از تصدی  با دوره ی بعد  نیز مرتبط  بحث بعدی 
است؛ افرادی که در مناصبی مثل شورای رقابت 
قرار می گیرند تا مدتی نباید در نهادهای تحت تاثیر 
مشغول به کار بشوند. دشوار است این مورد در 
مورد کلیت شورا اتخاذ شود، اما برای تنظیم گران 

بخشی حتما باید اتخاذ باشد. 
آیا سازوکاری که برای اقتدار قضایی شورا 
طراحی شده، جوابگو بوده است؟ به ویژه بحث 
اجرای احکام شورا که به گفته برخی اعضا، دادگاه ها 

نمی دانستند که با رای شورا چگونه برخورد کنند
آقای داوودی :

با توجه به عضویت دو قاضی دیوان عالی کشور 
در شورا و رای حداقل یک قاضی، پیش بینی قانون 
مرجع  یک  صورت  به  ا  شور قضایی  ر  اقتدا برای 
کارشناسی بدوی است. در ترکیب تجدید نظر شورا 
 ، نیز با توجه به حضور سه قاضی دیوان عالی کشور
نقصی دیده نمی شود. علی رغم تاکید قانون بر این 
نکته که آرا شورا صرفا در هیئت تجدیدنظر قابلیت 

تغییر دارند، اما مراجع قضایی مانند دیوان عدالت 
اداری، خودشان را در نقض آرا شورای رقابت ذیصالح 
می دانستند و آرا شورا را نقض می کردند. در بحث 
بر  قانون مبنی  احکام، علی رغم صراحت  اجرای 
الزم االجرا بودن احکام شورا، هیچ وقت نتوانستیم با 
دستگاه قضایی به این هماهنگی برسیم که احکام 
شورا، دقیق و قاطع اجرا شوند و بسیاری جرائم مالی 
که برای پرونده های شورا تعیین می شد، هیچ وقت 

پرداخت نشد.
آقای فاطمی : 

به طور کلی شورا دو نوع رای داشت : یکی در بحث 
تبیین فضای رقابت و تشخیص فعالیت ضدرقابتی 
بود که حتی به رای دو عضو قاضی شورا نیاز نداشت 
و رای اکثریت برای تصویب آن کافی بود ، یکی هم 
در بحث اجرای احکام بود که به رای حداقل یکی از 
قضات نیاز داشت. به نظر من اجرای احکام یکی از 
نواقص شورا بود و الزم است شورا به عنوان یک نهاد 
شبه قضایی شناخته شود و احکام آن اجرایی شوند. 
یک مشکل دیگر که وجود داشت، میزان جرائم بود 
که بسیار ناچیز بود و قدرت بازدارندگی نداشت. البته 
ما و مجموعه شورا نیز در خصوص تعیین جرائم مالی 
سنگین، محتطانه برخورد می کردیم که شاید دلیل 

اصلی آن، توان کارشناسی پایین شورا بود.
 در خصوص فرایند اجرا، به نظر شما، شورایی 
کمکی  ئل  مسا حل  به   ، تنظیم گر د  نها ن  د بو
می کند؟ به عنوان مثال صنایع مختلف چقدر در 
شورا حضور داشتند و می توانستند جلوی بسیاری 

از منافع را بگیرند؟ 
آقای داوودی :

در خصوص دسته بندی وظایف و فعالیت های 
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شورا، موضوعات مختلفی وجود دارد. مثال یک سری 
شکایت مربوط به شرکت هایی است که در مقابل 
یک انحصارگر قرار گرفته اند و دچار خسارت شده اند، 
یا افرادی که مجوز کسب و کاری خواسته اند و به آن ها 
داده نشده. رویه رسیدگی به این شکایات، همان 

رویه ی آیین دادرسی مدنی است.
وظیفه دیگر شورا این بود که خودش برود بازارهای 
مختلف را بررسی کند و فعالیت های ضدرقابتی را 
کشف کند، یعنی طبق قانون، شورا و مرکز ملی رقابت 

می تواند نقش » دادستانی رقابت « را ایفا کند. 
به نظر من این شورا که با این ترکیب ایجاد شده، 
تخصص الزم و زمان کافی برای کار بر روی تمام 
زمینه ها را ندارد. در خصوص انحصارهای طبیعی 
در بخش های مختلف، قانون پیش  بینی کرده که 
رگوالتوری های مختلف تشکیل شود. شورا نیز از نظر 
قانونی هیچ منعی نداشت که اختیارات قانونی خود 

را به رگوالتوری های مختلف تفویض کند. تالش های 
زیادی نیز در این راستا صورت گرفت و پیشنهادات 
زیادی برای تشکیل و تدوین اساسنامه به هیئت 
وزیران داده شد، اما هیچ کدام از آن ها تصویب نشد. 
چون طبیعتا دولت حاضر نیست موضوعات مهمی 
همچون تنظیم گری بازار را به دیگر نهادها واگذار کند.

آقای فاطمی :
در خصوص عملکرد فرآیندی شورا، من اگر خروجی 
شورا را نگاه کنم، شورا آن طور که دلمان می خواست 
خوب عمل نکرده. البته با توجه به همه محدویت ها، 
شورا در یک زمینه هایی توفیقاتی هم داشت، مثال 
وشیمی ها،  نهادهایی مثل وزارت بهداشت، پتر
هیئت مقررات زدایی و ... یک تکان خوردند و متوجه 
شدند که باید در تدوین آیین نامه ها دقت کنند 
که پرونده شان به شورا ارجاع داده نشود. اما این 
عملکرد مثبت شورا، به اندازه ای که الزم است، نبود. 

پرونده ویژه
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به نظر من بزرگترین نقص ما در شورای رقابت، عدم 
درک و فهم مشترک سیاستگذاران ما از منفعت 
رقابت برای کشور است. بخشی از این عدم درک به 
منافع سازمانی بر می گردد، بخشی از آن هم به کج 
فهمی از مکانیسم کارکردی اقتصاد است. یک نکته 
دیگر این که ما در شورا در مورد سیاست ارتباطی با 
دنیای بیرون مشکل داشتیم و خوب عمل نکردیم، 
خیلی از جاها الزم بود آرا را عمومی کنیم، الزم بود در 
برخی مسائل وارد شویم و اظهار نظر کنیم، اما این 
کار را نکردیم. برای این امر الزم است فهم درستی از 

موضوع در ذهن سیاستمداران ما شکل بگیرد.
 آیا بخش کارشناسی شورا، وزن داشت و 

؟  فعالیتش کافی بود یا خیر
آقای فاطمی :

واقعیت این است که مرکز ملی رقابت به اندازه 
کافی توان تخصصی مطلوب را نداشت، حتی خیلی 
اوقات مرکز ملی رقابت، افراد و کارشناس کافی برای 
بررسی موضوعات نداشت، مثال کل داستان خودرو 
در مرکز ملی رقابت، تنها یک کارشناس داشت. در 
دانشگاه های ما افرادی هستند که روی موضوع 
حقوق رقابت کار کرده اند، اما هنوز رشته ی مستقلی 
در این موضوع نداریم. حتما در زمینه حقوق رقابت 
و اقتصاد از دانش تجمع شده ایرانیان و غیر ایرانیان 

می توان استفاده کرد. 
آقای داوودی :

 فرایندی که در شورا برای جبران کمبودها تعیین شده 
بود، به این صورت بود که هر پرونده ای که وارد شورا 
می شد، ابتدا در بخش تخصصی مربوط به موضوع 
آن ) حقوقی یا اقتصادی ( بررسی می شد، سپس 
اعمال نظر سایر بخش ها به آن ضمیمه می شد. در 

خصوص نظر کارشناسی، این گزارشات بالاستثنا 
منتشر می شدند، اما اعضای شورا موظف به تبعیت 

از نظر کارشناسان نبودند. 
در یک نگاه کلی پیشنهادات اصالحی شما 

برای دوره جدید شورا چیست؟
آقای فاطمی : 

به نظر من اگر شورا بتواند هر کدام از موارد اصالحی که 
در این جلسه بیان شد را اجرایی کند، یک اقدام مثبت 
و رو به جلو خواهد بود، به عنوان نمونه اجرای احکام 
یکی از مواردی است که حتما باید به طور جدی جدا 
شود، یا مورد دیگر مسئله ورود دیوان عدالت اداری 
در بازنگری هاست که باید اصالح شود و در نهایت 
مهم ترین گام، تسهیل فرآیند شکل گیری تنظیم گران 
بخشی است، البته با یک منطق مشابه منطق شورای 
رقابت. منطقی که از دستگاه های اجرایی استقالل 
داشته باشد، از نظر بودجه ای معطل دستگاه های 
اجرایی نشوند و کلیه وظایف به آن ها محول شود. 
البته در مقابل این استقالل، می بایست نسبت به 

وظایف خود پاسخگو باشند.
آقای داوودی :

در مجموع موارد متعددی در حوزه های مختلف 
عملکرد شورا وجود دارد که قابل اصالح هستند. 
همانطور که در سواالت قبل عرض کردم، یکی از 
راهکارهای موجود این است که اهمیت شورا به 
مقامات عالی کشور منعکس شود و حداقل یک 
دوۀ معرفی و توجیه برای همۀ رده های باالی کشور به 
طریقی انجام شود تا بیشتر با این قانون رقابت که یک 
قانون باالدستی در اقتصاد ایران است آشنا شوند.  
همچنین اگر بشود قانون جداگانه ای برای رقابت 
تصویب کرد، می تواند در جهت رسمیت بخشیدن 
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به آن کمک کننده باشد.
در خصوص استقالل مالی شورا نیز راهکارهای 
مختلفی وجود دارد. یکی از این راهکارها هزینه ثبت 
شکایت است. راهکار دیگر بحث جرایم است. به 
دلیل ناهماهنگی در اجرای احکام، این جرایم اصال به 
خزانه دولت واریز نشد و در دوره جدید می توان این 

موضوع را پیگیری کرد. 
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تجربه تنظیم گری شورای رقابت در عمل
(از خودرو تا داروخانه)

سید محمدرضا دادگستر

 پژوهشگر مهمان اندیشکده حکمرانی شریف
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44 قانون اساسی همواره  سیاست های اصل 
و سیاست های پرمناقشه تجربه حکمرانی و  جز
سیاستگذاری عمومی در ایران سال های اخیر بوده 
است که در افکار عمومی بیش تر با سیاست های 
خصوصی سازی شناخته می شود، اما شورا و مرکز 
ملی رقابت نیز یکی از نهادهای مهم برخاسته از 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون 

اساسی است که از زمان آغاز به کار خود در سال 
88، توانسته تبدیل به یکی از بازیگران مهم عرصه 
سیاستگذاری اقتصادی ایران شود. آن چه باعث 
اهمیت شورای رقابت در ساختار اقتصادی کشور 
شده این است که تصمیمات این شورا به موجب 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی می تواند ناظر به تمام اشخاص حقیقی و 
حقوقی در بخش های دولتی، خصوصی، عمومی 

مقدمه

پرونده ویژه
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و تعاونی باشد. اختیارات این شورا نیز دامنه ی 
بسیار وسیعی را در برمی گیرد؛ از تشخیص مصادیق 
رویه های ضد رقابتی و معافیت های موضوع این 
قانون گرفته تا تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت 
و دستور به واگذاری سهام و ابطال هرگونه ادغام. با 
این حال بررسی اجمالی عملکرد شورای رقابت نشان 
می دهد این نهاد ملی و فرابخشی در عرصه اجرایی با 
مشکالت و چالش هایی روبروست که این چالش ها 
همچون مانعی بر سر راه ایجاد بازار رقابتی، شفاف و 
سالم در کشور قد علم می کنند. شورای رقابت در 
طول دوره فعالیت خود تا به االن در پرونده های 
مهمی ورود پیدا کرده که بررسی آن ها می تواند 
در ارزیابی عملکرد شورا و ارائه پیشنهاداتی برای 
بهبود آن راه گشا باشد. در این یادداشت به منظور 
بررسی اجمالی عملکرد شورای رقابت، عملکرد آن 
در حوزه های خودرو، وکالت و .... مورد بررسی قرار 

می گیرد.

قیمت گذاری خودرو را می توان پرمناقشه ترین پرونده 
شورای رقابت در عرصه افکار عمومی دانست که 
بسیاری از شهروندان نیز با شورا از مسیر این مداخله 
آشنا شده اند. شورای رقابت از بهمن ماه سال 91 و با 
تصمیم دولت به مسئله قیمت گذاری خودروهای 
داخلی ورود کرد. تجربه نزدیک به یک دهه حضور 
شورای رقابت در این عرصه و قیمت گذاری خودروهای 
داخلی با فرمولی خاص باعث شده تا شورا با انتقاداتی 
مواجه شود. بسیاری بر این باورند که شورای رقابت با 
قیمت گذاری دستوری خودرو باعث افزایش ضرر و زیان 

خودروسازان و کاهش تمایل آن ها به افزایش تولید 
شده که خود به بی ثباتی در بازار دامن می زند و از آن جا 
که شماری از متقاضیان موفق به تهیه خودرو با قیمت 
مصوب نمی شوند، باعث ایجاد فاصله زیاد بین قیمت 
کارخانه و قیمت بازار شده و خرید خودرو به قیمت نازل 
کارخانه را تبدیل به نوعی رانت جویی می کند. شورای 
رقابت از منظر صالحیت قانونی و حقوقی نمی تواند 
در این زمینه ورود داشته باشد؛ زیرا اواًل شورا مکلف 
به تدوین و تصویب دستورالعمل مربوط به تنظیم 
قیمت است که امری متمایز از قیمت گذاری است 
 بازار خودرو در ایران بازاری رقابت ناپذیر تفسیر 

ً
و ثانیا

نشده که شورا قیمت گذاری در آن را برای رفع انحصار 
بر عهده بگیرد. اگرچه شورای رقابت در دو سال 
اخیر قیمت گذاری برخی از خودروهای گران قیمت 
خودروسازان را به ایشان واگذار کرد، اما هم چنان 
خودروهایی که بخش اعظم تولید را به خود اختصاص 

خودرو
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می دادند توسط شورا قیمت گذاری می شدند که در 
نهایت و با اعطای اختیار قیمت گذاری خودرو به ستاد 

، شورای رقابت از این عرصه حذف شد. تنظیم بازار

بخش خدمات در ایران هنوز تبدیل به حوزه ای نشده 
که مقررات گذاری در آن متاثر از شرایط بازار باشد و 
خدماتی  بخش  صنفی  نهادهای  قدرتمند  حضور 
باعث شده تا نسبت به ایده های رفع انحصار از آن ها 
با مدعاهایی نظیر کاهش استقالل اصناف و مداخله 
دولت در آن ها مواجه شود. پرونده رفع انحصار از وکالت 
از این منظر یکی از پرونده های تاثیرگذار شورای رقابت 
بود. ورود شورای رقابت به این پرونده از مجرای ظرفیت 
آزمون وکالت بود. کانون وکالی دادگستری یکی از دو 
مرجع قانونی برای صدور پروانه ی وکالت در هر استان 
است. پرونده ی وکالت به فار غ التحصیالن حقوق مجوز 

کسب درآمد از طریق شغل وکالت را می دهد. مطابق 
قانون، کانون های وکالی دادگستری مکلفند حداقل 
یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه 
کارآموزی از طریق آزمون اقدام نموده و سپس ضمن 
اعالم نتایج، نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت 
پذیرفته شدگان اقدام نماید. تعیین تعداد کارآموزان 
برای هرکانون برعهده کمیسیونی متشکل از رییس 
کل دادگستری استان و رییس شعبه اول دادگاه 
انقالب و رییس کانون وکالی استان مربوطه می باشد. 
در این پرونده عده ای از فارغ التحصیالن رشته حقوق از 
کانون وکال شکایت کردند و در این شکایت خواستار 
حذف محدودیت در ظرفیت پذیرش وکال بر اساس 
( شده اند.  مالکی جز آزمون علمی )چون اشباع بازار
این پرونده در نهایت توسط شورای رقابت به مجلس 
 ذیل طرح 

ً
شورای اسالمی ارجاع داده شد که اخیرا

تسهیل صدور مجوز کسب و کارها حل و فصل شد.

تاسیس و تایید صالحیت داروخانه ها و نظارت بر آن ها 
طبق قانون بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی است. با این حال وجود دو محدودیت حد 
نصاب جمعیتی و فاصله ای تا سالیان بسیار باعث 
شده بود تا در این زمینه مجوزهای محدودی صادر 
شود و بسیاری از دانش آموختگان رشته داروسازی 
که به دنبال ورود به بازار کار از طریق تاسیس داروخانه 
بودند، نتوانند به هدف خود برسند. به صورت روشن، 
آیین نامه سال 89 وزارت بهداشت تصریح می کند 
که به شرط وجود حداقل یك مطب فعال پزشکی یا 
درمانگاه یا مرکز بهداشتی درمانی برای تا 500 هزار نفر 

داروخانه ها

پرونده ویژه

وکالت
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جمعیت شهر یا روستا، به ازای هر 7000 نفر یك باب 
داروخانه و از 500 هزار نفر جمعیت به باال به ازای هر 6000 
، اجازه تاسیس یك باب داروخانه  نفر از جمعیت شهر
داده خواهد شد. همچنین طبق این آیین نامه فاصله 
داروخانه های روزانه از یکدیگر برای جمعیت بالغ 
، از 250 هزار تا 500 هزار  بر 250 هزار نفر بایستی 50 متر
نفر جمعیت، 100 متر و مناطق دارای 500 هزار تا یك 
میلیون نفر جمعیت، 150 متر و بیش از یك میلیون 
، نیز این فاصله بایستی 200 متر باشد. ضمن این  نفر
که برای تاسیس داروخانه شبانه روزی نیز این فاصله 
طبق جمعیت تعریف شده باال به ترتیب250، 500، 1000 

و 1500 متر می باشد.
محدودیت تعداد داروخانه ها نیز به آن ها در محالت 
وضعیت انحصاری بخشیده بود و اهالی ناگزیر از 
مراجعه به چند داروخانه مشخص بودند. در چنین 
شرایطی شماری از دانش آموختگان رشته داروسازی 
شکایتی را در سال 96 به شورای رقابت تسلیم کردند. 
شورا پس از استماع بیانات شاکی و متشاکی، در 
نهایت رای به توقف مواد 4 و 15 آیین نامه تاسیس 
و اداره داروخانه ها مصوب 1393 که به منزله عدم 
پذیرش درخواست مجوز به دلیل اشباع بازار می 
باشد، داد. این رای شورا به نوعی باعث تسهیل اصالح 
این روند انحصارگرایانه در دیگر نهادها شد. دیوان 
عدالت اداری در بهمن ماه 1397 رای به ابطال ماده 15 
آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها داد؛ همچنین 
در شهریور ماه 1398 نیز جدول مربوط به حد نصاب 
جمعیتی مندرج در ماده 4 آیین نامه مذکور را ابطال کرد. 
در همین رابطه هیات مقررات زدایی در سی و سومین 
نشست خود مورخ دی ماه سال 98، وزارت بهداشت 

را ملزم به اصالح رویه مجوزدهی تاسیس داروخانه کرده 
است.

درخواست های بررسی از شورای رقابت معمواًل از 
سوی افراد و شرکت ها انجام می شود. با این حال 
لومینیوم کشور باعث  احتمال انحصار در صنعت آ
شد تا شماری از نمایندگان مجلس در سال 96 از 
شورای رقابت درخواست ورود و تحقیق و تفحص 
کنند. آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در سال 93 با 
حواشی فراوان به بخش خصوصی واگذار شد. با این 
لومینیوم با حذف  این شرکت تولیدکننده شمس آ
رقیب خود ایرالکو عماًل تبدیل به مهم ترین تولیدکننده 
این کامودیتی شده بود و وضعیتی انحصاری پدید 
آورده بود. پس از جلسه ای که در شورای رقابت درباره 
لومینیوم المهدی برگزار شد، تمامی اعضای شورای  آ
رقابت باالتفاق تایید کردند که این واگذاری خارج از 
روال قانونی بوده است و شورای رقابت پس از این که 
صورت جلسه را ارسال کرد، بررسی و صالحیت رسیدگی 
این پرونده را از خود ساقط کرد و اظهار داشت که باید در 

مرجع قضایی پیگیری شود.

طبق گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی 2019 که از 
سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد، جمهوری 
اسالمی ایران رتبه 99 را در بین 141 کشور به دست آورد 
که حکایت از وضعیت نه چندان مناسب رقابت در 
اقتصاد ایران دارد. تجربه شورای رقابت به عنوان نهاد 
تنظیم گر این حوزه در ایران نشان از آن دارد که در طول 

آلومینیوم املهدی و هرمزال

جمع بندی
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چند سال گذشته گام های مهمی برداشته شده و شورا 
تصمیماتی تاریخی را درخصوص شماری از پرونده ها 
اتخاذ کرده است. اما موانع داخلی و خارجی نظیر عدم 
تمکین نهادهای دولتی از تصمیمات شورا و بودجه 
ناکافی آن باعث شده تا این نهاد تنظیم گر نتواند به 
بسیاری از تصمیمات مهم خود جامه عمل بپوشاند. 
مشاهده تغییرات کالن و محوری مستلزم اراده ملی و 
مشارکت همگانی بازیگران مختلف در بخش های 
عمومی و خصوصی است و اگرچه شورای رقابت نقش 
هماهنگ کننده سیاستی را ایفا می کند، اما بدون این 
شروط نخواهد توانست به تنهایی وضعیت ایران را در 
. هد د تقا  ر ا ی  یر بت پذ قا ر ی  خص ها شا

پرونده ویژه
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معماری نهادی نظام تنظیم گری

طراحی نسبت شورای رقابت با تنظیم گران بخشی

سید مرتضی حسنی
مدیر گروه نظام حکمرانی اندیشکده حکمرانی شریف
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در دورۀ ظهور دولت های تنظیم  گر ، می توان دو نوع 
متفاوت از مداخالت تنظیم گری را شناسایی کرد. نوع 
اول تنظیم گری مبتنی بر مداخالت پسینی  است 
که پیش فرض را بر تدوین قواعد رقابت  و سپس 
مداخالت پسینی تنظیم گر برای جلوگیری از نقض 
آن قواعد می داند و دیگری مداخالت پیشینی  که 
مبتنی بر ایدۀ شکست بازار است و معمواًل با عنوان 
تنظیم گری اقتصادی  یا تنظیم گری بخشی  از آن یاد 

می شود.
تفاوت این دو نوع تنظیم گری به صورت تئوریک در 

این است که تنظیم گری مبتنی بر قواعد رقابت، 
 به دنبال بیشینه کردن رفاه مشتری مبتنی بر 

ً
صرفا

تئوری های اقتصادی کالسیک است، اما نوع دوم 
 محدود به اهداف قواعد رقابت 

ً
تنظیم گری صرفا

از اهداف  نیست و می تواند طیف گسترده ای 
سیاست  گذار باالدستی را دنبال کند و صنعت را 

طوری شکل بدهد که آن اهداف محقق شوند.
این دو مدل تنظیم گری در بکارگیری ابزارها نیز 
متفاوت هستند. تنظیم گر رقابت معمواًل به وضع 
قواعد و تعیین مجازات برای نقض قواعد اکتفا 

پرونده ویژه
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می کند و ضرورتی برای نظارت پیوسته نمی بیند و تنها 
در مواردی که از قواعد مدنظر تخطی شود مداخله 
می کند؛ در حالی که تنظیم گر بخشی طیف وسیعی از 
ابزارهای کنترل رفتاری را به کار می گیرد و پیش فرض 
آن این است که معمواًل بازیگران معدودی در بازار 
هستند که بزرگ ترند و نوعی انحصارگرایی حاکم 
است که برای کنترل آن ها باید نظارت پیوسته بر 

عملکرد این بازیگران صورت بگیرد.
در کشورهای مختلف برای ایفای این دو نقش 
متفاوت تنظیم گری و حصول اهداف هر کدام از این 
دو مدل، معماری و ترتیبات نهادی متفاوتی طراحی 
شده است. معماری های نهادی مختلف در مدل 

تفکیک قدرت بین تنظیم گران تفاوت دارند.
در  نهادی  معماری  ین  مرسوم تر و  ین  سنتی تر
کشورهای مختلف، تأسیس یک نهاد تنظیم گر 
رقابت )ناظر به همه-ی بخش ها( برای مدل اول 
تنظیم گری و تاسیس چند نهاد تنظیم گر بخشی 
متناسب با هر بخش )معموال: انرژی، حمل و نقل، 

ارتباطات، پولی، بانکی و مالی و...( بوده است.
اما باید دقت داشت که عوامل مختلفی هستند که 
بر این معماری نهادی تاثیر می گذارند و منجر به این 
می شوند که هر کشور مبتنی بر ظرفیت های خودش 
برای طراحی این معماری تصمیم بگیرد. این عوامل 

: عبارتند از
1.بودجۀ در دسترس دولت برای عملیات تنظیم گری
2.اندازۀ کلی اقتصاد و اندازه بخش مورد بررسی برای 

تنظیم گری
3.سنت های قانونی- فرهنگی در تعیین میزان 

نقش دولت در تنظیم بازارها

عملیات  پشتیبان  قضایی  حقوقی-  4.ظرفیت 
تنظیم گری

5.نوع نگاه به مداخلۀ ذی نفعان در تنظیم گری
6.ظرفیت کارشناسی و تخصصی نیروی انسانی برای 

اجرای تنظیم گری
بر این اساس ما نیز باید مبتنی بر این عوامل و 
سایر ویژگی های بومی، سنت های حقوقی- قانونی 
و ساختار و فرهنگ سیاسی کشورمان به طراحی 
معماری نهادی تنظیم گری و به طور خاص مدل 

تفکیک وظایف تنظیم گران مختلف بپردازیم.
این معماری نهادی اجزا و ابعاد بسیار گسترده ای 
دارد که در این نوشتار تنها به ُبعد ارتباط تنظیم گران 
بخشی و تنظیم گران رقابت می پردازیم. در این 
رابطه نیز الزم به ذکر است در کشورهای مختلف 
مدل های متفاوتی در این زمینه پیاده شده است. 
این تفاوت ها کامال به سنت های حقوقی متفاوت 
کشور ها برمی گردد. به طور مثال در اغلب کشورهای 
عضو اتحادیۀ اروپا اولویت و ارجحیت با قواعد 
رقابت است؛ اما در سنت ایاالت متحده محوریت با 
تنظیم گران بخشی است. در ادامه به طیف متنوعی 

از این مدل ها اشاره خواهیم کرد:
1. نبود تنظیم گری بخشی )مداخالت پیشینی(

 اعتقادی به تنظیم گری بخشی 
ً
در این مدل اساسا

فراتر از قواعد رقابت وجود ندارد و تنها تنظیم گر 
رقابت فعالیت می کند. نمونۀ آن در نیوزلند اواخر 

دهۀ 1980 قابل مشاهده است.
2. انجام تنظیم گری پیشینی ذیل تنظیم گر رقابت 

َبرتنظیم گر رقابت(
َ
)ا

در این مدل، وظایفی از جنس تنظیم گری پیشینی 
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به تنظیم گر رقابت برون سپاری می شود و عماًل 
بخشی از وظایف تنظیم گران بخشی را نیز تنظیم گر 
رقابت انجام می دهد. تجربه های اخیر کشورهایی 
همچون استرالیا، اسپانیا و هلند در برون سپاری 
تنظیم گری بخشی به تنظیم گر رقابت و تأسیس 
« به عنوان مثال هایی از این  َبرتنظیم گر

َ
نوعی »ا

رویکرد قابل بررسی است.
3. تفکیک وظایف روشن بین تنظیم گر بخشی و 

تنظیم گر رقابت
تفکیک وظایف و صالحیت های روشن و مشخص 
بین تنظیم گران بخشی و تنظیم گران رقابت با تأکید 
بر صالحیت ذاتی تنظیم گر رقابت و عدم نقض آن 
توسط تنظیم گران بخشی، مدلی است که در بیش تر 

کشورهای اتحادیه اروپا دنبال می  شود.
4.هم پوشانی عمدی وظایف

در برخی از کشورها نوعی هم پوشانی و هم زمانی 
صالحیت ها بین تنظیم گران رقابت و تنظیم گران 
بخشی به رسمیت شناخته می شود و مکانیزم هایی 
برای حل تعارض و هماهنگی بین این تصمیمات در 
نظر گرفته می شود. منطق پشتیبانی کننده از این 

مدل، ایجاد رقابت بین سازمانی و میان تنظیم گران 
در راستای افزایش کیفیت تصمیمات آن ها است. 

انگلستان نمونه بارز این مدل است.
5. اعمال قواعد رقابت ذیل تنظیم گران بخشی

در این مدل، قواعد رقابت وجود دارد؛ اما اعمال آن 
به تنظیم گران بخشی سپرده می شود. در عمل این 
تنظیم-گری بخشی است که اولویت دارد اما باید 
قواعد رقابت نیز لحاظ شود. مکزیک و پرو مثال هایی 

از این مدل هستند.
6. ترجیح تنظیم گری بخشی به تنظیم گری پسینی 

رقابت محور
در این مدل عماًل این تنظیم گر بخش است که آن 
حوزه را مدیریت می کند و قواعد رقابت اگر با قواعد 
وضع شده توسط تنظیم گر بخشی در تعارض باشد، 
تصمیمات تنظیم گر بخشی اولویت دارد. بارزترین 

نمونۀ این مدل کشور آمریکا است.
 

پرونده ویژه
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ع ارتباط تنظیم گر رقابت با تنظیم گران  بررسی نو
بخشی در ایران

در ایران برخی از صاحب نظران با ارائۀ تفسیری از 
ماده 59 قانون اجرایی سازی اصل 44 که به موضوع 
تأسیس تنظیم گر بخشی پرداخته است، مدلی شبیه 
َبرتنظیم گرها را به عنوان مدل مطلوب می دانند و 

َ
ا

تأکید دارند که تنظیم گران بخشی باید ذیل شورای 
رقابت تأسیس شوند و باید شورای رقابت شبیه 

َبرتنظیم گرها در برخی از کشورها عمل کند.
َ
ا

از طرف دیگر تأسیس نهادهای تنظیم گر بخشی 
به موجب قوانین گوناگون، این تفسیر و این 
مدل را زیر سؤال می برد. به عبارت دیگر از آنجایی 
که تنظیم گرانی همچون سازمان تنظیم مقررات 
ارتباطات رادیویی به موجب قانون تأسیس شده 
و وظایف آن توسط قانون به نحوی روشن شده که 
ارتباطی با شورای رقابت ندارد، به نظر می رسد مدل 
ابر تنظیم گر بودن شورای رقابت با واقعیات عرصه 
حکمرانی کشور فاصله دارد. لذا برخی بر این باورند 
مدلی شبیه مدل ششم -که اولویت و ارجحیت با 

تنظیم گر بخشی است- در ایران قابل رد یابی است. 
)در مواردی که چنین تنظیم گری وجود داشته باشد(.

با توجه به این اختالف نظرها به نظر می رسد جمع 
بندی روشنی چه در الیۀ حکمرانان، چه در الیۀ 
صاحب نظران و چه در الیۀ قوانین و مقررات مصوب 
موجود در این زمینه وجود نداشته است. لذا در 
راستای ارتقا نظام تنظیم گری ملی، ضروری است 
طراحی منسجمی درخصوص معماری نهادی این 
نظام علی الخصوص مدل ارتباط نهادهای تنظیم گر 

بخشی با نهاد تنظیم گر رقابت صورت بگیرد.
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لطفا جهت ارتقای کیفیت انتشار و کمک به غنای 
بیشتر در محتوای نشریه در نظرسنجی شرکت 

نمایید.
زمان الزم برای پاسخ به سواالت نظر سنجی کمتر از 
2 دقیقه بوده و برای شرکت در این نظرسنجی این 
شماره از نشریه می توانید از طریق اسکن بارکد قرار 
داده شده در این قسمت و یا کلیک بر کلمه "نظر 
سنجی")در صورتی که از نسخه های دیجیتال و یا 
آنالین نشریه استفاده می کنید( اقدام نمایید. از 

همرامی شما بی نهایت سپاسگزاریم.

لطفا جهت ارتقای کیفیت انتشار و کمک به غنای بیشتر در 
محتوای نشریه در نظرسنجی شرکت نمایید.

زمان الزم برای پاسخ به سواالت نظر سنجی کمتر از 2 دقیقه 
بوده و برای شرکت در نظرسنجی این شماره از نشریه می توانید 
از طریق اسکن بارکد قرار داده شده در این قسمت و یا کلیک 
بر کلمه »نظر سنجی«)در صورتی که از نسخه های دیجیتال و یا 
آنالین نشریه استفاده می کنید( اقدام نمایید. از همراهی شما 

بی نهایت سپاسگزاریم.

نظرسنجی
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