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  ٠٧/٠٦/١٤٠١  تاريخ  مقررات و رويه اجرايي  شناسه

  )يميصنعت برق و صنعت پتروش ،افتيحوزه  باز(توسط شوراي رقابت گر  ميتنظ هاينهاد يراه انداز تشكيل و يريگيپ  عنوان 

مرجع طرح 

  موضوع

 ونياسفدر، رانيا افتيباز عيصنا هياتحاد، رانياتاق ا عيصناميسيون كو  داريپاتوسعهكميسيون  ،يانرژ ونيسيكم

  رانيصنعت نفت ا

  شرح دستور

  :شوراي رقابتپذيري و رقابت

هاي عرضه و تقاضا از سيگنال فرآيندهاي گيري صحيح كارگزاران اقتصادي وها در ساختار اقتصاد خرد و جهتگيري بنگاهشكل
فته باشد و بداليل بازار، مستلزم وجود بازاري رقابتي و كارآمد است و چنانچه عملكرد بازار از عالئم صحيح اقتصادي منشاء نگر

 ؛شدهاي اقتصادي فراهم نخواهد شدن ابزارها و سياستامكان عملياتي ،منطقي شده باشداين ارتباط دو سويه مختل و غير مختلف
. ز دسترس خواهند ماندادارند نيز بعضا دور  كه ماهيت اقصاد كالننظير اشتغال، تورم و رشد هايي سياست كه حتي تحققتا جايي

دهد. همچنين يم، صنعت و يا كشور در زمينه عرضه كاال يا خدمات به يك بازار مشخص را نشان پذيري، توانايي يك بنگاهرقابت
و به موازات آن  سطح ملي به معناي توانايي يك ملت در حفظ يا افزايش سهم صادرات در بازارهاي جهانيپذيري اقتصاد در رقابت

  . حفظ يا ارتقاي سطح زندگي شهروندان در درازمدت است
قتصادهاي روج فساد در اموري و كارآمدي و بعضا انحصار قرار دارد كه ماهيتا مانع بهره پذيري، پديده تمركز ودر نقطه مقابل رقابت

تبعات منفي ناشي از آن را  ترين راهكار مبارزه با انحصار وهمين دليل در بسياري از كشورها، اصليبه .رقابتي استرشفاف و غيرغي
و پيگيري خبرگان و  در كشور ما نيز با تالش دانند.مي پذيريين ساختاري مرتبط با توسعه رقابتصرفا در استقرار نهادها و قوان

نويس اوليه در گيري با اين مفهوم، روند عبور از پيشان، و عليرغم وجود موانع ناشي از ناآشنايي سطوح مختلف تصميماقتصاددان
گيري شدن آن در قالب اليحه براي ورود به مرحله تصميمدولت تا تبديل هاي دولت و طرح آن در هياتمراحل مختلف و كميسيون

پذيري به جايگاه الزمه خود دست يافت و در نهايت اليحه تسهيل رقابت جا موضوع رقابتو تصويب در مجلس شوراي اسالمي، تدري
لس شوراي در مج ٠٨/١١/١٣٨٦قانون اساسي پيشنهاد و در تاريخ  ٤٤هاي كلي اصل و منع انحصار در چارچوب فصل نهم سياست

جهت  ٣١/٠٤/١٣٨٧هايي رسيد و در تاريخ در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب ن ٢٥/٣/١٣٨٧اسالمي تصويب و در تاريخ 
هاي الشمول با ويژگياي و جامعآمدن بستر حقوقي تشكيل شوراي رقابت بعنوان تشكلي فراقوهاجرا به دولت ابالغ گرديد. با فراهم

اين  .گرديدتشكيل  ٠٧/٠٥/١٣٨٨لين جلسه شورا در تاريخ ي رقابت منصوب و اوعلمي، تخصصي، حقوقي و اجرايي، اعضاي شورا
آميز يا مخل لم وتبعيضجانبه با انحصار و اعمال ناسااي و همه، ريشهقانوني خود در زمينه مبارزه علميشورا در جهت انجام وظايف 

برگزار نموده است.  تا كنون بيش از سيصد و چهل جلسه كار نمود و، از طريق سازوكارهاي قانوني و بعضا پيشگيرانه آغاز بهرقابت
، وزارت دارايي، يرانا ه قضائيه، اتاق بازرگانياسالمي، قوعي همچون مجلس شوراي باشد كه از سوي مراجعضو مي ١٣را داراي شواين 

   .شوندو تجارت و ... معرفي و منصوب مي وزارت صنعت، معدن

   :وظايف و اختيارات شوراي رقابت

ها اگون قانون به آنخالصه، عناوين اين موارد را كه در مواد گون اي است و به طورت داراي اختيارات و وظايف گستردهشوراي رقاب
  :اشاره شده است، مي توان به نحو زير برشمرد

  .هاي ضدرقابتيتشخيص مصاديق رويه :٥٨ماده  ١بند 
  .ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كاال و خدمات :٥٨ماده  ٢بند 
  .راهنماهاي تسهيل رقابت و منع انحصارابالغ دستور العمل و  :٥٨ماده  ٣بند 
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  .ارايه نظر مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نظر :٥٨ماده  ٤بند 
 .يهاي تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كاالها و خدمات انحصارالعملتصويب دستور :٥٨ماده  ٥بند 

اين نهادها به  حوزه كاال يا خدمتي خاص در انحصارات طبيعي و اعضايكننده بخشي در : پيشنهاد تشكيل نهادهاي تنظيم٥٩ماده 
  .هيات وزيران

سارات وارده به : ايفاي سمت شاكي در كليه جرايم ضدرقابتي و درخواست از دادگاه صالحيت دار براي رسيدگي و جبران خ٦٢ماده 
  .منافع عمومي
تيش و ورود به اماكن، ها و صدور اجازه تفراي رسيدگي به دعاوي و پروندها بها و بنگاه: انجام بازرسي از شركت٦٠بند الف ماده 

ن اختيار حضور در مجامع ، همچنيهاي اقتصادي، دفاتر و ساير اوراقانبارها، وسايل نقليه، رايانه ها و صدور جواز بازرسي از فعاليت
حكم قاضي  اشخاص متخصص واجد صالحيت، بنا به آوري اطالعات از جمله مصوبات هيات مديره راساً يا از طريقعمومي و جمع

  .عضو شوراي رقابت
رورت و همچنين عنه و انجام تحقيقات از او، احضار شهود و يا هر شخص حسب ضام تحقيق شامل احضار مشتكيجان: ٦٠بند ب ماده 

بنا به  ،تمتخصص واجد صالحيدرخواست گزارش، اطالعات و مدارك و مستندات و سوابق از اشخاص راساً يا از طريق اشخاص 
  .صدور حكم توسط قاضي عضو شورا

ز جمله دادستان ي ارقابتي راساً يا بر اساس شكايت هر شخص حقيقي يا حقوقهاي ضدعنوان تنها مرجع رسيدگي به رويه: به٦٢ماده 
هادهاي وابسته و ني، سازمانها كننده بخش، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، نهادهاي تنظيمكل ، دادستان محل

  .كنندگان و ديگر سازمانهاي غيردولتيهاي حمايت حقوق مصرفهاي صنفي، انجمن، تشكلبه دولت
پيشنهاد قابت شود، شوراي ردر بسياري از موارد كه در حوزه كاال و يا صنعت به تشخيص شوراي رقابت وجود انحصار تاييد مي

ظيم بخشي خاص نمايد. در واقع رگوالتوري با هدف تنمي ارسال وزيران هيأت گر بخشي) را بهتأسيس و اساسنامه نهاد (تنظيم
راهبردها را برعهده  ها يا، وظيفه تنظيم مقررات مورد نياز براي دستيابي به سياستيگري يا رگوالتورنهاد تنظيم شود.ايجاد مي

واند نسبت به تخصيص تكارهاي طبيعي بازار نميودر مواقعي است كه ساز دارد. اين مقررات در واقع نظام بخش روابط مابين بازيگران
گذاري، بارتند از: قاعدهگري وجود دارد كه عسه مرحله مهم در تنظيم .كندمنابع اقدام كند و در مراحلي هم نسبت به داوري اقدام مي

اصل لزوم توجه شود از جمله اين اصول  يصولگري بايد به ازدايي. همچنين در خصوص تنظيمبهبود كيفي مقررات و مقررات
  مي باشد. گويياسخپگري، اصل شفافيت و اصل گري، اصل كارآيي و مؤثر بودن، اصل نسبيت تنظيمتنظيم

  :آمدهپيش ها و مسائلچالش

ه به تشخيص كحال كه با توجه به ظرفيت اقتصادي كشور و تجارب قبلي، در موضوعاتي مانند صنعت برق، پتروشيمي و پسماند، 
گر طي ساليان اخير نظيمتگفته، فرايند ايجاد نهادهاي اند، مطابق قوانين پيششوراي رقابت، داراي بازار انحصاري و ضد رقابتي بوده

نظرات  بدون لحاظ فعال گرديده و اقدامات قانوني مرتبط انجام شده است. اما در حين اجراي فرايند قانوني، چيرگي ذائقه دولتي
ر حوزه برق و ، همچنين دمرتبط با آنصوصي و فعالين اين حوزه بر تهيه قانون مديريت پسماند و ساير اسناد باالدستي بخش خ

  است. هتر تبديل گرديدپتروشيمي چالشي را پديد آورد كه با گذشت زمان به بحراني با ابعاد پيچيده

شوراي رقابت مكلف است در حوزه كاالها و ، كشور سيقانون اسا ٤٤هاي كلي اصل قانون اجراي سياست ٥٩ماده بر اساس 

گر) است، پيشنهاد تأسيس و خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا مصداق انحصار بوده و نيازمند تأسيس نهاد مستقل (تنظيم
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از دريافت پيشنهاد ماه ظرف مدت سهمكلف است نيز گر بخشي) را به دولت ارسال نمايد. هيأت دولت اساسنامه نهاد (تنظيم

  شوراي رقابت، اقدام قانوني الزم را جهت تأسيس نهاد مزبور انجام دهد. 
  

  پتروشيمي  در سه بخش صنايع بازيافت، برق وتنظيم گري موضوع  هايچالش
ن مصالح ملي، گرفتوجود رويكردي اصولي با در نظردم اين صنعت به واسطه ع كهدر بحث بازيافت از آنجا الف) صنايع بازيافت:

بازيافت ايران و  پيرو درخواست اتحاديه ١٣٩٨مهرماه  منافع شهروندي و مالحظات سرزميني و ... در شرف ورود به بحران بود، در

وزه مبادالت حدر  گر (رگوالتور)اندازي نهاد تنظيملزوم راهكميسيون توسعه پايدار، محيط زيست و آب اتاق ايران، موضوع 

است جمهور، با حضور نمايندگاني از معاونت حقوقي ري در جلسه اي اقالم ضايعاتي و پسماندها و بررسي اساسنامه پيشنهادي

د مديريت ونقل و ستاقوه قضاييه، معاونت صنايع وزارت صمت، دفتر ايمني، بهداشت و محيط زيست وزارت صمت، معاونت حمل
يست دفتر محيط ز راه و شهرسازي، معاونت فني، امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و بودجه كشور، ونقل و سوخت وزارتحمل

رمان و و سالمت وزارت جهاد كشاورزي، دفتر بهداشت، ايمني و محيط زيست وزارت نفت، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، د
ل دفتر پيشگيري كستاندارد ايران، صندوق ملي محيط زيست، اداره آموزش پزشكي، اداره نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي ا

گروه تخصصي مورد بحث از قاچاق فرآورده هاي نفتي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و معاون آب و آبفاي وزارت نيرو در جلسه كار

ص ضوابط نقطه نظراتي كه درخصو لكن براساس .گر بودبندي اين نشست توافق بر لزوم وجود نهاد تنظيم جمعقرار گرفت و 

مال نظرات ذينفعان تهيه اي از اساسنامه پيشنهادي بر مبناي ضوابط و نيز با اعكه نسخه اوليه گرديدنهايتاً مقرر  ،اجرايي مطرح شد
ت و بخش وگوي دولاصلي شوراي گفتجلسه در صحن  ١٣/٠٨/١٣٩٨رو در تاريخ  از اين .و در صحن جلسه آتي شورا ارائه گردد

 يسماندها و بررسو پ يعاتي(رگوالتور) در حوزه مبادالت اقالم ضا گرمينهاد تنظ ياندازلزوم راه نييتبخصوصي موضوع 

  مورد بررسي قرار گرفت.ي شنهادينامه پاساس

قانون مديريت  خصوصي درنشدن جايگاه بخش ديده ،شدمطرح از جانب فعاالن اين حوزه عنوان يك دغدغه بهدرجلسه مذكور آنچه  
اي استان و هر منطقه اگر نظام رگوالتوري قوي در اين حوزه ديده شود، هر فعاالن اقتصادي در اين جلسه عنوان كردند؛ .بودپسماند 

اي حاشيهآنچه بايد در نواحي  طور قطعكند. بهبرخورد مي بر اساس يك الگوي مناسب با مشكالت حوزه پسماند و بازيافت انواع زباله
  .هاي مركزي متفاوت استسواحل انجام شود با استان

ع ت پيگيري موضودرخواساز سازمان برنامه و بودجه كه نهادي فرابخشي است  وزير اقتصاد وقت دژپسندآقاي  در جلسه مذكور شورا
ها و رسيدگي به شدن تمام نگرانيفكننده است اما براي برطرلگر الزم و تسهيوجود يك نهاد تنظيم يشانبه اعتقاد ا .ندرا نمود

د از سازمان برنامه و بودجه خواست تا در اين مطالعه و زير اقتصاو .اي از راهكارها وجود داشته باشدابعاد مختلف مسئله بايد بسته
ها و اتحاديه استانشناسي دوماهه خود از نمايندگان سه اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف، شوراي شهر، شهرداري، شوراي عالي آسيب

  .مربوطه كمك بگيرد
گر بخش مديريت هاي بسيار فعاالن اين بخش، كليات وجود انحصار و تشكيل نهاد تنظيمها و پيگيريدر نهايت و پس از تالش

با  ٢٧/٠٢/١٤٠٠مورخ  ٤٦٤در جلسه  شوراي رقابت به تصويب رسيد. سپس ٠٩/١٢/١٣٩٩مورخ  ٤٥٥پسماند و بازيافت در جلسه 
گر نهاد تنظيماساسنامه آن بهرامي ارض اقدس تشكيل شد و به موازات صويب اين شورا كارگروه تنظيم بازار پسماند به رياست آقاي ت

مورد تصويب شوراي رقابت قرار گرفت  ٢٨/٠٤/١٤٠٠مورخ  ٤٧٢و  ١٤/٠٤/١٤٠٠مورخ  ٤٧٠بخشي بازار پسماند و بازيافت در جلسه 
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كه  شدرئيس وقت شوراي رقابت تقديم رياست محترم جمهوري  ٢٧/٠٦/١٤٠٠ص مورخ -١٠-٠٠-٥٩٥ و به انضمام نامه شماره
  هاي دفتر هيأت دولت قرار نگرفته است.هاي گذشته در دستور كار كميسيونمتأسفانه طي ماه

و رياست جديد اين  اندنداده ساسنامه را مورد توجه قرارمواد ااجراي  ،مسئولين مربوطهكه دارند ميفعاالن صنايع بازيافت اظهار 
گر پاسخگو نيست و بعضاً نقل هاي تنظيمو كتبي در تكميل فرآيند تأسيس نهادهاي حضوري شورا در قبال مطالبه و پيگيري

بودن گري مناسبات بازار مديريت پسماند و بازيافت، عادينداشتن موضوعاتي نظير تنظيماهميتي و اولويتهايي مبني بر بيقول
ها شنيده ها در بازار پسماند و بازيافت و بررسي مجدد تصميمات دوره قبل شورا و ابطال آنناهنجار انحصار زورمدارانه شهرداري وضع

كليه تصميمات شوراي ، ١قانون اساسي ٤٤هاي كلي اصل قانون اجراي سياست ٦٣الزم به ذكر است به موجب ماده  .شودمي

اين  ٦٤نفع، صرفاً قابل تجديد نظر در هيأت تجديد نظر موضوع ماده خ ابالغ به ذيرقابت، ظرف مدت بيست روز از تاري

  .٢قانون است و در غير اينصورت قطعي است

  

اليحه تاسيس نهاد «وزيران در قالب ماده واحده هيئت ١٨/٣/١٣٩٩گر برق در جلسه مورخ اساسنامه نهاد تنظيم ب: صنعت برق:

از رياست مجلس  جمهورسريي ١١/٧/١٤٠٠اما با تقاضاي استرداد مورخ  ،تصويب دولت رسيدبه » گر بخش برقمستقل تنظيم
وگوي ي گفتجلسه شورا دهمينصد و يكشوراي اسالمي، اليحه ياد شده از دستور كار مجلس خارج گرديد. پيرو اين مشكالت در 

ري گه نظرات خود در مورد اليحه تنظيمروز نقط ١٥وزارت نيرو ظرف مصوب شد؛  ٠٦/٠٤/١٤٠١دولت و بخش خصوصي مورخ 
يي مستقيما اقدام صورت وزارت امور اقتصاد و دارابخش برق را مشخص نمايد و به كميسيون اقتصادي دولت ارائه دهد. در غير اين

رگروه تخصصي ر كادبنا به اظهار نماينده وزارت نيرو  .نمايدگري بخش برق به كميسيون اقتصادي دولت ميبه ارسال اليحه تنظيم
اين امر  ارسال شده كه اعمال تغييرات وزارت نيرو، برايمجلس اي به نامهو اي ديگر جهت تنظيم اليحهاي به دولت تيرماه، نامه ٢٨

      گردد.نيز موجب توقف فرايند مي

 ١٦/٦/١٤٠٠در تاريخ  بستهوا صنايعو  شيميوپتر ز،گا ،نفت صنعت بخشگر نهاد تنظيماساسنامه  ج) صنعت نفت، گاز، پتروشيمي:

، در دستور شدهرياست جمهوري ارسال ص رييس شورا و مركز ملي رقابت براي معاون اول -١٠-٠٠-٥٣٩به پيوست نامه شماره 

                                                           
) اين قانون است. اين مدت براي ٦٤نفع قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده ()، ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ به ذي٦١موجب ماده (تصميمات شوراي رقابت به ـ ٦٣ماده ١

 .تصميمات قطعي است مات شورا در هيأت تجديدنظر، ايناشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجديد نظرخواهي در مدت ياد شده و همچنين در صورت تأييد تصمي

 زير افراد از بود، خواهد مستقر تهران در كه تجديدنظر هيأت ـ١ :شرح زير استأت بهگيري در اين هيمحل استقرار، تركيب هيأت تجديدنظر، شرايط انتخاب و نحوه تصميم -٦٤ماده  ٢
 ـ ج  يي و حكم رئيس جمهوردارا و اقتصادي امور وزير پيشنهاد به اقتصادي صاحبنظر دو ـ ب .قضائيه قوه رئيس حكم و انتخاب به كشور عالي ديوان قاضي سه ـ الف: شودمي تشكيل

 پانزده داراي حداقل بايد نظرتجديد هيأت اعضاء ـ٢ جمهور. رئيس حكم و بازرگاني و معادن و صنايع وزراء مشترك پيشنهاد به زيربنايي و صنعتي و تجاري فعاليتهاي در صاحبنظر دو
اء و نيز موقعيت شغلي و ضوابط عضاء و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضا انتخاب شرايط ساير. باشند مرتبط و مفيد كار سابقه سال

شرح زير أت تجديدنظر بههي گيريتصميم نحوه ـ٣) اين قانون ذكر شده است.٥٦) و (٥٥) و مواد (٥٣( ماده» ب« و حقوق و مزاياي آنان به ترتيبي خواهد بود كه در بند استخدامي 
 حداقل موافقت متضمن دباي حال عين در قانون اين) ٦١(ماده تصميمات مورد در تجديدنظر رأي ولي است، آن اعضاء اكثريت تصويب به منوط تجديدنظر هيأت تصميمات ـ الفاست: 

قوانين خاص تشكيل و  حقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص كه طبقت امر تواند،مي تجديدنظر هيأت ـ ب باشد هيأت اين قاضي عضو دو
 دـ بگيرد. ديگري تصميم مستقالً  يا كند اصالح يا ديلعت را آن مورد حسب يا تأييد عيناً  يا نقض را شورا تصميمات تواندمي تجديدنظر هيأت ـ ج .اند، ارجاع كنداحراز صالحيت شده

 وكيل يا و طرفين همچنين و نمايد دعوت وضيحاتت اداء براي را دعوا طرفين تواندمي تجديدنظر هيأت ـ٤. بود خواهد االجراءالزم و قطعي فوق بند شرحبه تجديدنظر هيأت تصميمات
يند، در غير اين صورت هيأت با توجه به اداي توضيحات در جلسه رسيدگي به پرونده مطروحه اقدام نما به نسبت دفاعيه اليحه ارائه با يا حضوراً توانندمي خود تشخيص به بنا آنها

 مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصميم مقتضي خواهد گرفت.
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كميسيون اقتصادي دولت قرار گرفته، ليكن به دليل اتمام دوره دوم شوراي رقابت و عدم معرفي اعضاي  ١٩/٨/١٤٠٠جلسه مورخ 
كميسيون  ٧/٢/١٤٠١است. با معرفي اعضاي دوره سوم شوراي رقابت، جلسه مورخ  شدهار نزسوم اين شورا جلسه ياد شده برگدوره 

ليكن  ،ار گرديدزبرگبسته وا صنايعو  شيميوپتر ز،گا ،نفت صنعت بخشگر اقتصادي دولت با موضوع بررسي اساسنامه نهاد تنظيم
ماه جاري اساسنامه اي با محوريت مركز ملي رقابت تا پايان ارديبهشت مقرر گرديد كميته ،والن مربوطهئدليل عدم همكاري مسبه

مورد توافق وزارت نفت را تهيه و به كميسيون اقتصادي ارايه نمايد و بررسي مجدد اساسنامه در شوراي اقتصاد حداكثر تا نيمه 
  .تشكيل نشده است تا اين تاريخلي رقابت خردادماه جاري پايان پذيرد كه متاسفانه جلسه مذكور در مركز م

ايرادات و 

مشكالت 

  مطروحه

  باشد: رئوس ايرادات و مشكالت فعاالن اقتصادي بخش خصوصي به شرح ذيل مي
قانون بهبود  ٣و  ٢گر كه اين موضوع مخالف با ماده هاي تنظيماساسنامه نهادعدم توجه به نظرات بخش خصوصي در تهيه  .١

وكار بر تدوين يا اصالح كليه مقررات، قانون بهبود مستمر محيط كسب ٣و  ٢احكام مواد  باشد.نيز مي ٣وكارمستمر محيط كسب

اي بايد در چارچوب اين حكم صورت گيرد. اما فعاالن هاي اجرايي نافذ است و قانونا اصالح و تدوين هر مقررهها و رويهبخشنامه

گر بخشي نظرات بخش خصوصي مورد توجه قرار نگرفته است. گفتني نهاد تنظيمدارند در مورد ايجاد ميبخش خصوصي اظهار 

ا ((خودمان از وكار مرتبط نيست)) ياين مقرره به محيط كسبهايي نظير ((هاي اجرايي با بهانهاست در موارد متعدد، دستگاه

 .مي كنندايم)) اين ترك فعل را توجيه نظرخواهي كرده هانظران يا انجمنهاي فعال بخش خصوصي يا صاحبشركت برخي

بت انجام وظايف دبيرخانه مركز ملي رقا ،قانون اساسي ٤٤هاي كلي اصل قانون اجراي سياستاصالحي  ٥٩ماده  ١طبق تبصره  .٢

گر در مورد نهاد تنظيم به طور مثال اما در عمل دولت در مقابل اين مورد مقاومت كرده و .و پشتيباني اين نهادها را برعهده دارد

 خانه در محل وزارت نيرو واقع شد كه اين امر مخالف با قانون است.بخش برق، دبير

باشد، زيرا ميو عدم اجراي قانون گر در واقع ترك فعل نظيمشوراي رقابت در مورد ايجاد نهادهاي ت تصميماتعدم انجام  .٣

، ظرف بيست روز از تاريخ قانون اساسي ٤٤هاي كلي اصل قانون اجراي سياست )٦١موجب ماده (تصميمات شوراي رقابت به

) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ٦٤نفع قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده (ابالغ به ذي

يأت هيد تصميمات شورا در ماه خواهد بود. در صورت عدم تجديد نظرخواهي در مدت ياد شده و همچنين در صورت تأي

 .تجديدنظر، اين تصميمات قطعي است

تمركز نظر  به نحوي كه منجر به ،بخش خصوصي توجه به توافقات اوليه و نظراتگر بدون تغيير تركيب اعضاي نهاد تنظيم .٤

ت نيرو روزا توافقيگر بخش برق تركيب شود. به گفته فعاالن بخش خصوصي به طور مثال در مورد نهاد تنظيمبخش دولتي مي

اد مختلف اقتصادي اتاق نه ٢نفر از  ٢نفر از شوراي رقابت،  ٢ نفر قاضي، ٢ نفر از وزارت نيرو، ٢بدين شرح بود:  و شوراي رقابت

نفر مجلس شوراي  ١: تركيب را بدين شكل تغيير دادند ،خواهي مجدد. اما بدون اطالع و نظرنفر اتاق تعاون ١بازرگاني ايران و 

گيري ت نيرو كفايت تصميمرازيك نفر از وزارت نيرو، (نفر و ١نفر اتاق تعاون،  ١نفر اتاق بازرگاني،  ١نفر شوراي اقتصاد،  ١ي، اسالم

  نفر قاضي. ٢نفر وزارت اقتصاد و امور دارايي و  ١بودجه، نفر سازمان برنامه و  ١كند)، نمي

                                                           
ربطي كه آن دسته از تشكلهاي ذي وها، نظر كتبي اتاقها نامهاصالح و تدوين مقررات و آيينوكار براي ـ دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب٢ماده ٣

ره ـ مهلت اجراي حكم بند (ب) ماده تبص .گيري دعوت نمايدعضو اتاقها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هرگاه الزم ديد آنان را به جلسات تصميم
ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند هنگام ٣ماده. االجراء شدن اين قانون استگيري براي دولت، شش ماه پس از الزمدادن اتاقها در شوراهاي تصميم) درمورد شركت٤٤اصل ( ) قانون٩١(

 .قرار دهند ربط را استعالم كنند و مورد توجههاي اجرائي، نظر تشكلهاي اقتصادي ذيها و رويهتدوين يا اصالح مقررات، بخشنامه
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بندي جمع

جلسه كارگروه 

  تخصصي

گر حوزه  اندازي نهاد تنظيمموضوع پيگيري اجراي احكام شوراي رقابت در خصوص راه ٢٨/٠٤/١٤٠١ مورخ تخصصي در كارگروه
شست نار گرفت. در اين گر صنعت برق و صنعت پتروشيمي مورد بحث قرهاي تنظيميافت و همچنين پيگيري ايجاد نهادباز

ن، انجمن صنفي كارفرمايي ازيافت، انجمن ملي صنايع پليمر ايرااز اتاق ايران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتحاديه صنايع ب نمايندگاني
هاي ژوهشپپتروشيمي، شركت ملي صنايع پتروشيمي، كميسيون اقتصادي دولت، وزارت اقتصاد، وزارت نيرو، وزارت صمت، مركز 

  ل است:ه به شرح ذياهم نظرات ارائه شده در اين جلس .هاي اتاق ايران حضور داشتندمجلس شوراي اسالمي و مركز پژوهش
 ژهيو ونيسيكمگر بخش برق توسط  مينهاد تنظ سيطرح تأس :ياسالم يمجلس شورا يكارشناس مركز پژوهش ها يصابر يعلآقاي  - 

ارائه شده  يماسال يمجلس شورا يهامركز پژوهشو براي اظهار نظر به  هيته يقانون اساس ٤٤اصل  يو نظارت بر اجرا ديجهش و رونق تول

 وراي اسالميش از طرف مجلس .است قرار گرفته هاي مجلس شوراي اسالميمركز پژوهش تيسا يبر رو ١٦/٠١/١٤٠١ خيطرح از تار نياست، ا

مجلس موظف  يهاوهشعنوان مركز پژما به نصورتيا ريخصوص ارائه دهند در غ نيخود را در ا حهيهفته به دولت مهلت داده شده است تا ال ٢

ق و فعاالن كه اتادارم  شنهاديپ يق تصويب در كميسيون ويژه، طرح به صحن مجلس ارسال گردد.كرده و از طر يطرح را بررس نيا ميشد

 حهيال زيدولت ن قيرطاز و  ميطرح اعمال كن يبر روهاي الزم پس از بررسيتا هم نظرات خودشان را اعالم كنند صنعت برق  اباقتصادي مرتبط 

  .ندينما يريگيرا پ

اي به نامه ٠١١٤تير ماه  ٦وگوي مورخ پيرو مصوبه شوراي گفت :ات بازار برق وزارت نيرورپور رئيس گروه تنظيم مقرآقاي حسين  - 

نند تا موضوع از كايم و طرح موضوع را از ايشان خواستار شديم، يك رونوشت هم به مجلس زديم كه فعال آن طرح را متوقف آقاي مخبر زده

تاده بود دو بند اي كه دولت به مجلس فرس. اليحهخانه اعمال شده استتغييرات جزئي توسط وزارت مذكور در اليحه طرح شودمطريق دولت 

ه در محل وزارت نيرو خان. دبير٢داد. گر برق و اساسنامه آن را به دولت مي. مجلس اختيار تشكيل نهاد تنظيم١ها: اساسي داشت كه طبق آن

مه ديگر را تدوين يك اساسنا نمود و با طرح مخالفتتوليد و رونق رسال شد و در آنجا كميسسون جهش . اين اليحه به مجلس اگرديدميواقع 

 است.بخشي گر دبيرخانه نهاد تنظيم محل اصليدغدغه  كرد.

 گر برق به طور مفصل در جلساتمينهاد تنظ سيبحث تاسدولت:  اتيه ياقتصاد ونيسيكم ريمعاون دب يآباددريح يمجتب ديس يآقا - 

 جلسات جو. حضور داشتندرئيس سابق شوراي رقابت  وايدكتر ش يجلسات آقا نيقرار گرفت در ا يمورد بررسكميسيون اقتصادي  يو فرع ياصل

كرد كه اگر قرار است برق يهم ادعا م روي، وزارت ننظرات و خواست وزارت نيرو تمايل داشتبه  ياقتصاد ونيسيكم يبود كه نظر اعضا يطور

از موضع  ياجلسه چيدر ه رويوزارت ن ر در بخش ديگر واقع باشد،گدبيرخانه نهاد تنظيمچرا  خانه تأمين كند و پاسخگو باشد،ن وزارتايكشور را 

 ندهينما انيسيتقد يشد اقا بيتصو ياصل ونيسيدر كم هجلسات ك نيخرآدر  .موافق بودند رويجلسه هم با وزارت ن يو اعضا امديكوتاه ن خود

همان اساسنامه دست دولت باشد بعد در  نيتدو اريكه اخت ميريمجوز بگ كيمجلس؟  ميخودمان را ببر يگفتند چرا بحث و دعوا يمعاونت حقوق

صورت  يريگيرا در آن جلسه ؛"رنديبگ ميتصم رخانهيدرباره مكان دبها يمجلس خود ديبگذار"گفتند  روين وقت ريوز انياردكان يجلسه اقا

را فرستادند  شنهاديپ وايش يقاآهم كه در زمان  يميگر پتروشميواقع گردد. در مورد نهاد تنظ رويخانه در وزارت نريآرا گفتند دب تياكثر ،گرفت

 شانيبا ا رياست شوراي رقابت را به عهده گرفتند، يينورا يرقابت اقا يشورا ديجد سيرئ كميسيون قرار داديم. زماني كهچند بار در دستور كار 

صورت  ياعالم نظر گذشت مدتي هيچماده بود اعالم نظر كنند كه بعد از  نياساسنامه كه مهمتر ٤مقرر شد درباره ماده  ميجلسه گذاشت كيهم 

 صورت نگرفت. اقدام نيكنند اما ا هيشده را ته ييو متن نهاكرده موضوع كار  يماه فرصت خواستند كه رو ٦نامه از ما  كي يواقع ط درنگرفت. 

وزارت  ديرقابت است. در واقع با يكه مشكل در شورا يدانند در حاليرا مقصر م ياقتصاد ونيسيكم نهيزم نيدر ا بخش خصوصي اسفانهمت

است كه دستگاه  نيوجود دارد ا ونيسيكه در كم يكردند. مشكل بزرگيارسال م ياقتصاد ونيسيو به كم يينها ابحث ر نيرقابت ا يو شورا روين

داده  ها،نامهدر مورد اين آئين ياطالع  ترهماهنگ شده و به مقامات باال يفرستند كه در حد كارشناسيمبه كميسيون  را  يانامهنيآئ يياجرا

است  رخانهيدب مكانگر ميتنظ يهاهمه نهاد يارجاع نشده است. مشكل اصل ياقتصاد ونيسيبه كم ينشده است. در رابطه با پسماند هم موضوع
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به دولت ارسال شود دولت  يشنهاديخارج از دولت واقع شود اما قطعا هر پ ديخانه باريدب؛ شوديم بيتصو يمواد اساسنامه به راحت يوگرنه مابق

 طرفيموضوع ب نياقتصاد در مورد ا ونيسيمقاومت خواهد كرد. ما در كم گر در بخشي به جز دولتقرار گرفتن دبيرخانه نهاد تنظيمدر مقابل 

توان مالك يدولت نرسد نم بيكه مصوب دولت نشود و به تصو ياعضا را تا زمان بيترك نكهيهم متذكر شوم اول ا گريدو موضوع د ديو با ميهست

است ما در جلسات از  ريوز نيدر سطح معاون يفرع ونيسيمصوب نشده است) دوم: جلسات كم ضااع بيبابت ترك يشنهادي(هنوز پ قرار داد

از  ريوز معاونين يتواند جلويكارشناس نم كيفرستادند يكارشناس خود را به جلسه م شانيا ميكرديرقابت دعوت م يشورا سيرئ وايش يقاآ

 رقابت حضور داشته باشند. يافراد شورا نيتريجلسات اصل نيدر ا ديموضوع مطروحه دفاع كند با

 ديدر واقع مشابه فرم جد ميمقررات بازگرد ميتنظ يهانهاد ليتشكاگر به سابقه  :رويمقررات وزارت ن ميكل دفتر تنظ ريمد يدريح يآقا -

هم وجود داشته است مانند  ، پيش از ايناست دهآم يقانون اساس ٤٤اصل  يكل يهااستيس يقانون اجرا ٩گر كه در فصل ميتنظ يهانهاد
رقابت داده شده است.  يبه شورا يگرميتنظ اريو اكنون هم اخت رانيبازار برق ا اتيه ليو قبل از آن هم تشك ييويادمقررات ر ميسازمان تنظ

 يهاتيمحدود ٥٩قبل از اصالح و بعد از اصالح. قبل از اصالح ماده  ؛دو نسخه دارد يقانون اساس ٤٤اصل  يكل يهااستيس يقانون اجرا  ٥٩ماده 
 ييهانهيرقابت اجازه داده شده بود در زم يوجود دارد محدود و به شورا يعيكه انحصار طب ييهانهيتر بود و به زمعام اراتشيداشت و اخت يشتريب

كند، در آن زمان در مورد  بيرا تصو يشنهاديگر را به دولت بدهد و اساسنامه پمينهاد تنظ ليتشك شنهاديهستند پ يعيكه مصداق انحصار طب

پس  ماه ٣دولت ظرف  نكهيهم اجبار كرد از جمله ا وديق يسر كيكرد  را اصالح ٥٩. بعدا مجلس ماده افتاد،ياتفاق ن نياگر برق مينهاد تنظ

دهنده صيرقابت تشخ يدر آنجا به صراحت گفته شده است شورا .رديبگ ميتصم گرشوراي رقابت در مورد نهاد تنظيم از ارائه پيشنهاد
كه  يشنهاديپ نيا مياست بگو يدولت بدهد. ضرور هب ديهمراه با اساسنامه را با سيتاس شنهادياست كه انحصار در آن وجود دارد. اما پ ياحوزه

شود. يم بيتصو ليتشك شنهاديبلكه فقط پباشد، و اعالم به دولت نمي يقطع تيبا هو ينهادشود به معني تصويب اساسنامه و تشكيل ارائه مي
از هر دو طرف انجام و  يخوب اريبس يو همكار ميرقابت داشت يبا شورا يلفجلسات مخت ما و همكاران در وزارت نيرو، ٥٩ يبعد از ماده اصالح

اقتصاد محول كرد و  ونيسيكم يتخصص تهياساسنامه را به كم يبررس ياقتصاد ونيسيبه دولت ارسال شد. دولت در كم يشنهادياساسنامه پ
 ياصل نيوسيو در كم مياقتصاد فرستاد ياصل ونيسيكم ياساسنامه را برا شنهاديپ تيو در نها ميمفصل برگزار كرد يجلسه تخصص ١٥بالغ بر 

 ايرا جو يجمهور استير ينظر معاونت حقوق ،يفرع ونيسيشد. الزم به ذكر است در كم بيتصو پيشنهاد اساسنامه يفرع نويسيهم مانند كم
 سيتا بحال مجلس اجازه تاس نكهيبر ا يمطرح كردند مبن يسوال كه نماينده اين معاونت آقاي تقديسيان در جلسه حضور داشتند ايشان شدند

و  ميريگر برق را از مجلس بگمينهاد تنظ سيو مقرر شد ابتدا اجازه تاس ريحاضر در جلسه گفتند خ يصادر كرده است؟ اعضا راگر مينهاد تنظ
به دولت  گر برقمينهاد تنظ سياجازه تاس .١ :شرح كه نيشود بد هيبند ته ٣كوتاه با  ياحهيمقرر شد ال نيشود. بنابرا بيبعد اساسنامه تصو

 يشورا شنهاديبنابر پ يگر بخشميتنظ يهانهاد ري. درباره سا٣واقع شود  ربطيذ ييدر محل دستگاه اجرا گرنهاد تنظيم خانهري. دب٢ .داده شود
در  است؛ گرميتنظ يهانهاد ريسا ليناظر بر تشك( اين بند  شود. يريگميخانه تصمريو محل دب سيتاس شنهاديدولت در مورد پ ميرقابت و تصم

به مجلس  حهيال نيا را قيد كرده بود) ٣بند نشود  يگر طمينهاد تنظ سياستدالل كه هربار مراحل اخذ اجازه تاس نيواقع در آن مقطع دولت با ا
 ونيسيدر كم .در نظر گرفته شد ديو رونق تولجهش  ونيسيكمفرعي همان كميسيون انرژي مجلس و كميسيون اصلي،  ونيسيو كم ارسال شد

كنار  بايدولت تقر يشنهاديپ حهيوارد محتوا شدند و ال ياصل نيسويكم درشد. اما  بيتصو رييدولت بدون تغ يشنهاديپ حهيبه اتفاق آرا ال يفرع
شود و مجلس هنوز يكه به مجلس فرستاده م يحيلوادولت، معموال در مورد  رييدولت. پس از تغ ريياتفاقات مصادف شد با تغ نيگذاشته شد و ا

جمهور  سيدولت رئ رييمد نظر دارد اعمال كند. پس از تغ يحاتدهند اگر اصاليم ديفرصت به دولت جد كيآن ورود نكرده است  يبه بررس
 نيا فيتكل دي. در واقع دولت بارديآن صورت پذ يمجدد رو يگر را استرداد كردند كه بررسمينهاد تنظ جاديا حهيمحترم به طور مكتوب ال

بود كه ظرف  نيا يدكتر خاندوز ينظر آقانيز؛  يدولت و بخش خصوص يووگگفت يشورا ١٤٠١ ريت ٦موضوع را مشخص كند. در مورد مصوبه 
اش را ارسال حهيهم اشاره كردند كه اگر دولت ال يني. دكتر حسشود ييانجام و نها حهيدر مورد ال رويوزارت ن يريگميو تصم يبندروز جمع ١٥

اصالح  يهم بشود به معن نياز ا ريو البته اگر غ ميدولت برگرد حهيبه ال ميدهيم حيدولت ترج رنظ تيقانون و رعا نيكند ما هم در واقع با تمك
 ليتشك يقانون باتيتتر ٤٤اصل  يهااستيس يجراقانون ا ياصالح ٥٩خواهد چون در ماده يمجلس را م ندگانيانم يقانون است كه دوسوم را
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بدهد  رييرا تغ هيرو ني، پس اگر مجلس بخواهد ادولت ميرقابت و تصم يماده ذكر شده بنابر پشنهاد شورا نيدر ا وگر روشن است مينهاد تنظ
 يهايبررس روي. وزرات نميرا انجام ده استيكه با اشتراك نظر امكان انجامش مه يباشد. بهتر است كاريم ياصالح ٥٩اصالح مكرر ماده  يبه معن

آماده  د،يمحترم اقتصاد ارسال نما ريمخبر و رونوشت آن را به وز ياآقبه  ديبا ريوز يآقا كههم  يانامه سينوشيخودش را انجام داده است پ
تا  نديرا به دولت ارسال نما ياصالح حهيال شنهادينامه را امضا كنند و پ يبه زود ميهست دوارينداشته باشند ام يامالحظه شانياست و اگر ا

  مراحل به مجلس فرستاده شود. يپس از ط

جلسه حضور  نيدر ا ديارقابت حتما ب يشورا ندهيبه نظر بنده نما :ييوزارت اقتصاد و امور دارا يزاده مشاور معاون اقتصاد يكابل يآقا - 

انجام  يچه اقدامات رابطه نيو در ا ستيگر ذكر شده مشخص نميتنظ يهانهاد فيكار انجام نشده و تكل نيبود كه چرا ايداشت و پاسخگو ميم

ارائه  لس طرحي رامجاصالح شود. اگر  دياست كه با يراداتيا يدارا ٤٤اصل  يها استيس ياند؟ الزم به ذكر است فصل نهم قانون اجرادهدا

 ياشور ديكه با نوشته شده است يقانون اساس ٤٤اصل  يهااستيس يقانون اجرا ٥٩اساس ماده  نيآن به عهده دولت است. بر هم يدهد اجرا

نوشته شود  ونيسيمتن در كم كيكه  ستين ينطورير واقع ا، دآن انجام گردد يكرده و در دولت اصالحات الزم رو بيمتن را تصو كيرقابت 

رقابت  يكرد شورايم انيببود قانون  نياز ا رياگر غ كند،متن را اصالح  ديشود دولت اگر الزم بداند با بيو اصالح در دولت تصو رييو بدون تغ

بتوانند ساختار  ييجراا يهاشود و دستگاه جاديگر اميتنظ ينهادها نيا ميارسال كند. اگر بخواه ياسالم يبه مجلس شورا مايرا مستق شنهاديپ

 يو خود آقا ستيبوده و نها ننهاد نيا جاديبا ا يمخالفت چي. در وزارت اقتصاد هافتدياز كانال دولت اتفاق ب ديهماهنگ كنند قطعا بارا  ديجد

  ٥٩ماده  ١صره ست كه طبق تبگر امينهاد تنظ رخانهيها بر سر محل دبگر هستند. فقط بحث دستگاهمينهاد تنظ ليمصر به تشك يخاندوز

  باشد.يرقابت م يمحل آن مركز مل يقانون اساس ٤٤اصل  يكل يهااستيس يقانون اجرا ياصالح

اقدامات 

دبيرخانه پس 

از جلسه 

  كارگروه 

هاي مجلس وهشاتاق اصناف و نماينده مركز پژبرگزاري جلسه كميته تخصصي با حضور نمايندگاني از اتاق ايران، اتاق تعاون، 

گر بخش برق با خصوص طرح تشكيل نهاد مستقل تنظيمبررسي و اعمال نظر كارشناسي در "شوراي اسالمي با موضوع 

ين او ارسال نتايج  "قانون اساسي ٤٤در كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل  ٨٠٠شماره ثبتي 

  هاي مجلس شوراي اسالمي.برداري به مركز پژوهشجلسه جهت بهره

پيشنهاد 

  دبيرخانه

 »يميبخش صنعت نفت، گاز و پتروش«و  »افتيپسماند و باز تيريبازار مد«مستقل  گرميتنظ ياساسنامه نهادها .١
 يو نظارت بر اجرا ديجهش تول ژهيو ونيسيدر قالب طرح به كم هيجهت ارابا قيد فوريت رقابت)  ي(مصوب شورا

 گردد. ميتقد ٤٤اصل  يكل يهااستيس

-انه نهاد تنظيميرخ، محل دبقانون اساسي ٤٤هاي كلي اصل قانون اجراي سياستاصالحي  ٥٩ماده  ١مطابق تبصره  .٢

 گر در شوراي رقابت واقع شود.

در دولت نبوده و بخش گيري صرفا و تصميمگر به شكلي باشد كه تمركز نظرات تركيبات اعضاي نهاد تنظيم .٣
 داشته باشد. گراداره نهاد تنظيم گيري درتصميمارائه نظرات و در  موثريخصوصي هم سهم 

 ،قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ٣و ٢مطابق با مواد  گر بخشي،جلسات مربوط به ايجاد نهاد تنظيمدر  .٤
  نمايندگان بخش خصوصي حضور داشته باشند و نظرات ايشان در تصميمات نهايي اعمال شود.

فهرست 

مستندات 

  پشتوانه

 اتحاديه صنايع بازيافت ايران  ٢٤/٠٣/١٤٠١مورخ  ١٠١٣٠٠٦امه شماره ن .١
 فاظت محيط زيستاتاق بازرگاني ايران به مدير كل دفتر پسماند سازمان ح ٣١/٠٢/١٤٠١ص مورخ /١٤٥٦/١/١٠نامه شماره  .٢
 و آب اتاق ايران  كميسيون توسعه پايدار، محيط زيست ٠١/٠٤/١٤٠١د مورخ /٣٨٦٨/٢/٥٠نامه شماره  .٣
٤. mlcenter.ht-https://www.nicc.gov.ir/center/about  

 


