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در حیــن تصویــب قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانــون 

اساســی در ســال ۱۳87، الیحــه ای نیــز بــا هــدف شــفافیت ســاختارها و 

تســهیل رقابــت در فضــای کســب وکار تهیــه و در مجلــس شــورای اســامی 

ــب  ــه موج ــه ب ــید ک ــب رس ــه تصوی ــور ب ــون مزب ــم قان ــل نه ــوان فص به عن

ــت و  ــور تقوی ــت به منظ ــورای رقاب ــون، ش ــن قان ــم ای ــل نه ــاده 5۳ از فص م

گســترش فضــای رقابت آمیــز و مقابلــه بــا رفتارهــای انحصارگرانــه در فضــای 

ــا  ــال ۱۳89 ت ــورا از س ــت. دوره اول ش ــکل گرف ــور ش ــارت کش ــاد و تج اقتص

۱۳9۴ و دوره دوم از ســال ۱۳9۴ تــا مهرمــاه ۱۴00 فعالیــت کــرده اســت. 

ــتیم.  ــت هس ــورای رقاب ــوم ش ــاهد دوره س ــون ش اکن

ســه نماینــده مجلــس از بیــن اعضــای کمیســیون های اقتصــادی، برنامــه 

و بودجــه و محاســبات و صنایــع و معــادن و دو نفــر از قضــات عالــی 
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ــته و  ــدان برجس ــک حقوق ــته، ی ــادی برجس ــر اقتص ــب نظ ــور، دو صاح کش

آشــنا بــه حقــوق اقتصــادی، دو صاحــب نظــر در تجــارت، یــک صاحــب نظــر 

در صنعــت، یــک صاحــب نظــر در خدمــات زیربنایــی، یــک متخصــص امــور 

مالــی، یــک نفــر بــه انتخــاب اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و یــک نفــر 

بــه انتخــاب اتــاق تعــاون مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران اعضــای شــورا را 

تشــکیل می دهنــد.

شــورای رقابــت بــا هــدف تســهیل  فعالیت هــای بخــش خصوصــی و بــه 

ــک  ــش ریس ــرای کاه ــزاری ب ــادی و اب ــبات اقتص ــه مناس ــر عرص ــور کلی ت ط

در ایــن بخــش شــکل گرفــت تــا بخــش خصوصــی بــا ورود بــه بــازار نگــران 

ــد. ــود نباش ــر خ ــای انحصارگ ــارات و رقب انحص

حــوزه اختیــارات ایــن شــورا در حــدود تمــام بازارهاســت و بــه منظــور اعمال 

ــی،  ــون اساس ــل ۴۴ قان ــات اص ــی از الزام ــوان یک ــه عن ــت ب ــهیل در رقاب تس

شــورایی فراقــوه ای، تخصصــی و مســتقل تعریــف شــده اســت. بــه عبارتــی، 

ــت و  ــاص رقاب ــون خ ــب قان ــن و تصوی ــازی، تبیی ــا خصوصی س ــان ب همزم

مقــررات آن در فصــل نهــم الیحــه اجــرای سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ 

تحــت عنــوان »تســهیل رقابــت و منــع انحصــار« گنجانــده شــده اســت، کــه 

ــت. ــکل گیری شوراس ــای ش ــوع مبن ــن موض ای

ــورای  ــی، ش ــون اساس ــل ۴۴ قان ــی اص ــت های کل ــواد ۶۱ و ۶2 سیاس ــق م طب

رقابــت تنهــا مرجــع رســیدگی بــه رویــه ای ضدرقابتــی اســت و مکلــف اســت 

بــر اســاس شــکایت و یــا رأســا، معاملــه را مــورد بررســی قــرار دهــد و در ایــن 

راســتا ۱2 راه  حــل از جملــه تجدیــد معاملــه و فســخ آن بــرای شــورای رقابــت 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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و  انحصــارات  کاهــش  و  رقابــت  گســترش  عالــی  هــدف  تحقــق  بــرای 

تصدی گــری دولــت در مســایل اقتصــادی و کســب و کار عمومــی ابتــدا بایــد 

قانــون و اهــداف تدویــن قانــون بــرای رســانه ها و متخصصیــن دانشــگاهی 

اقتصــادی در بخش هــای خصوصــی،  در رشــته های مختلــف و فعــاالن 

تعاونــی و بــرای تمامــی مدیــران دولتــی و آنــگاه عمــوم مــردم بــه درســتی 

تبییــن گــردد. زمینــه مطالبه گــری رســانه ها و  فعــاالن اقتصــادی در تحقــق 

ــداوم  ــری و ت ــکل گی ــکان ش ــه ام ــردد ک ــم گ ــی فراه ــت بصورت ــون رقاب قان

ــرای   ــر؛  ب ــارت بهت ــه عب ــود. ب ــیر نش ــادی کشورمس ــای اقتص ــار در فض انحص

تحقــق اهــدف شــورای رقابــت  بــه عنــوان یــک نهــاد مهــم و اساســی اقتصــاد 

کشــور، بایــد فرهنگ ســازی  بــا بهــره گیــری از فرصت هــای نویــن رســانه های 

دیجیتالــی و شــبکه های اجتماعــی  بــه نحــوی انجــام شــود کــه چنــد هــدف 

ــردد.  ــق گ ــازی محق ــانی و فرهنگ س ــی در مسیراطاع رس ــم و اساس مه

هــدف نخســت ایــن اســت کــه وظایــف شــورای رقابــت بعنــوان ناظــر 	 

رقابــت اقتصــادی بایــد بــه درســتی و بــا شــفافیت کامــل تبییــن شــود، 

بطــوری کــه عمــوم رســانه ها و فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی و 

تعاونــی خــود مطالبــه گــر تحقــق قانــون رقابــت در کشــور شــوند. 

دومیــن هــدف ایــن اســت کــه  بــا بهــره گیــری از ظرفیــت رســانه ها و 	 

مراکــز تحقیقاتــی دانشــگاهی و صاحــب نظــران  فعــال در عرصه هــای 

اقتصــادی کشــور؛  فرصت هــای و موانــع مقابــل شــورای رقابــت در 

اجــرای قانــون رقابــت بــه دقــت شناســایی  شــود تا زمینــه بــرای تقویت 

ــل  ــرای کام ــرای  اج ــع ب ــا و موان ــتن از محدودیت ه ــا و کاس فرصت ه

قانــون مذکــور در کشــور فراهــم گــردد.

ــق 	  ــداز تحق ــم ان ــن چش ــازی؛ تبیی ــگ س ــیر فرهن ــوم در مس ــدف  س ه

ــرای  ــی ب ــاد رقابت ــوب اقتص ــای مطل ــاختن  فض ــخص س ــت و مش رقاب

کشــور اســت، تــا شــاخص و معیــار مناســبی بــرای ســنجش وضعیــت 

کشــور و عمکــرد شــورای رقابــت در تحقــق اهــداف آینــده تحقــق 

ــم  ــارات  فراه ــتن از انحص ــور و کاس ــادی کش ــاختار اقتص ــت درس رقاب

گــردد و تاش هــای توســعه رقابــت هدفمنــد شــود. متأســفانه در 

طــول یــک دهــه از شــکل گیــری شــورای رقابــت هنــوز بخــش زیــادی 

از  شــناختی  هیــچ  خصوصــی  بخــش  فعــاالن  و  مــردان  دولــت  از 

ــع اول  ــت مان ــن جه ــد و از ای ــت ندارن ــورای رقاب ــگاه ش ــف و جای وظای

در تحقــق اهــداف شــورای رقابــت، فقــدان شــناخت عمومــی از ایــن 

شــورا می باشــد و از ایــن رو ضــرورت فعالیت هــای رســانه ای بــرای 

فرهنگ ســازی و ایجــاد شــناخت صحیــح و کامــل از نهــاد مســئول 

تحقــق رقابــت در کشــور را دوچنــدان می ســازد. واقعیــت ایــن اســت 

کــه بــا چــراغ خامــوش در فضــای مبهــم بروکراســی های متعــدد 

بــودن چتــر  و پیچیــده و تصدی گری هــای فــراوان دولتــی و پهــن 

انحصــار آشــکار و پنهــان در بســیاری از فعالیت هــا امــکان تحقــق 

و  خصوصــی  بخــش  گســترده  مطالبه گــری  بــدون  رقابــت  قانــون 

ــت. ــم نیس ــی فراه تعاون

بنابراین برای اطاع رسانی و فرهنگ سازی شناخت وضع موجود گام مهمی 

محسوب می شود و برای این شاخت باید در خصوص پرسش های مهم در 

این حوزه تأمل بیشتری کرد تا پاسخ های مستند و علمی برای ان ارئه نمود. 

یادداشت رئیس شورا و مرکز ملی رقابت    
سید محمد رضا سید نورانی
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برخی از پرسش های مهم اینها هستند: آیا  فعاالن اقتصادی؛ دولت مردان 

خصوصا مدیران دولتی در امور اقتصادی؛ فعاالن عرصه رسانه ها و عموم 

مردم پس از گذشت یک دهه از شکل گیری شورای رقابت؛ قوانین صیانت 

وظایف  و  اهداف  با  آیا  می شناسند؟  را  رقابت  شورای  وظایف  و  رقابت  از 

در  مهم  نهاد  یک  بعنوان  را  رقابت  شورای  آیا  هستند؟  آشنا  رقابت  شورای 

صیانت از حفظ شرایط رقابتی و ممانعت از انحصار در کشور تلقی می کنند؟ 

فعاالن  ذهن  در  رقابت  شورای  اقدامات  از  مختصر  و  جامع  گزارشی  آیا 

اقتصادی وجود دارد؟ آیا وجود شورای رقابت بعنوان یک نهاد مهم ضروری 

تلقی می شود و یا اینکه به علت فقدان شناخت از این نهاد اساسی، آن را 

یک سازمان غیر ضروری و اضافی تلقی می کنند.؟ برای پاسخ گفتن به این 

نوع پرسش ها، ضرورت دارد تا شورای رقابت بطور جدی وارد عرصه فعالیت 

فرهنگ سازی و به تعبیری برند سازی برای نهاد مسئول رقابت در کشور شود 

و از همه ظرفیت های رسانه ای در این جهت بطور کامل بهره گیری نماید.

ــازی  ــه فرهنگ س ــت ک ــوان گف ــون می ت ــداق از کل قان ــک مص ــوان ی ــه  عن  ب

و شــناخت از شــورای رقابــت بایــد بــه صورتــی باشــد کــه حداقــل مــاده ۴۴  

ایــن قانــون کــه بیــان مــی دارد » هرگونــه تبانــی از طریــق قــرارداد، توافــق و 

یــا تفاهــم )اعــم از کتبــی، الکترونیکــی، شــفاهی و یــا عملــی( بین اشــخاص 

کــه یــک یــا چنــد اثــر زیــر را بــه دنبــال داشــته باشــد بــه نحــوی کــه نتیجــه آن 

بتوانــد اخــال در رقابــت باشــد ممنــوع اســت« ایــن مــاده قانونــی بایــد از 

طــرف مــردم  و فعــاالن بخــش خصوصــی مطالبــه شــود و شــورای رقابــت بــه 

تنهایــی قــادر بــه محقــق ســاختن آن نیســت؛ از ســوی دیگرایــن مطالبه گری 

مســتلزم شــناخت اســت همانطــور کــه قانــون گــذار در مــاده ۶9 تاکیــد دارد 

» شــورای رقابــت موظــف اســت امــکان دسترســی عمــوم بــه ضوابــط، آئیــن 

نامه هــا و دســتورالعمل های مرتبــط بــا ایــن فصــل را فراهــم و گــزارش 

عملکــرد ســالیانه اجــرای ایــن فصــل را تنظیــم و بــرای عمــوم منتشــر کنــد« 

کــه البتــه آشــکار اســت کــه هــر نــوع فرهنگ ســازی و اطاع رســانی مســتلزم 

بگارگیــری از ظرفیــت تمــام رســانه ها و حضــور پرنــگ در فضــای متنــوع 

ــه  ــت ک ــنی اس ــیار روش ــت بس ــن واقعی ــه ای ــد البت ــد وص ــانه ای می باش رس

ــم  ــز فراه ــانه ها نی ــور در رس ــکان حض ــب ام ــوای مناس ــد محت ــدون تولی ب

نیســت. لــذا ضــرورت اقدامــات ترویجــی و فرهنگ ســازی بــرای تبییــن 

اهــداف و جایــگاه شــورای رقابــت، مســتلزم تولیــد محتــوای تخصصــی 

ــن  ــش ای ــف و نق ــن وظای ــت و تبیی ــورای رقاب ــی از ش ــناخت عموم ــرای ش ب

ــه از  ــتفاده بهین ــکان اس ــا ام ــت ت ــور اس ــت در کش ــت از رقاب ــورا در صیان ش

ــی  ــز مل ــی مرک ــط عموم ــدام رواب ــن اق ــود و ای ــم ش ــانه ها فراه ــت رس ظرفی

رقابــت، در تولیــد »گاهنامــه رقابــت« گامــی نخســت اســت و امیدواریــم بــا 

همــکاری همــه مدیــران و کارشناســان؛ روابــط عمومــی مرکــز ملــی رقابــت 

بتوانــد ایــن گاهنامــه را بــه عنــوان یــک مجلــه الکترونیــک مؤثــر بــرای 

اطاع رســانی و فرهنگ ســازی در زمینــه توســعه رقابــت و کاهــش انحصــار 

در کشــور ارتقــاء بخشــد.
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دکتر سید محمد رضا سید نورانی
صاحب نظر  اقتصادی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت

مدارج علمی

استاد تمام گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی     
 دکتــرای اقتصــاد، تخصــص اصلــی اقتصــاد بخــش عمومــی، تخصــص فرعــی اقتصــاد نظــری،      

اقتصــاد بیــن الملــل و اقتصــاد اســالمی از دانشــگاه تربیــت مــدرس

مهندس محمود دودانگه
 صاحب نظر در تجارت و نایب رئیس شورای رقابت

مدارج علمی

کارشناســی مهندســی صنایــع بــا گرایــش برنامــه ریــزی و تحلیــل سیســتم ها از دانشــگاه صنعتــی شــریف      
کارشناســی ارشــد مهندســی صنایــع بــا گرایــش مهندســی صنایــع از دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر      

پلــی تکنیــک تهران
دکترای مدیریت صنعتی با گرایش سیستم ها از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران  )مرحله پایان نامه(     

دکتر محسن بهرامی ارض اقدس
عضو منتخب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مدارج علمی

 کارشناسی راه و ساختمان  از دانشگاه امیرکبیر     
 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  از مرکز آموزش مدیریت دولتی      
 دکترای پژوهشی از پژوهشکده شاخص پژوه دانشگاه اصفهان     

معرفی اعضای  دوره سوم شورای رقابت

دکتر مهدی ناصری دولت آبادی 
 قاضی دادسرای دیوان عالی کشور

مدارج علمی

دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه عدالت     

دکتر عبدالحمید مرتضوی بریجانی
 قاضی دادسرای دیوان عالی کشور

مدارج علمی

کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه شیراز     
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران     
دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران     

دکتر  ولی رستمی
حقوقدان اقتصادی

مدارج علمی

استاد تمام گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران     
کارشناسی حقوق قضایی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران     
کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران     
دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران     
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دکتر محمد فاطمیان 
 صاحب نظر در امور صنعت

مدارج علمی

دکتــرای حرفــه ای مدیریــت کســب و کار بــا گرایــش اســتراتژی از      
دانشــگاه صنایــع و معــادن ایــران 

ناهید پور رستمی
 صاحب نظر اقتصادی 

مدارج علمی

کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران     
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران     
دکترای اقتصاد با گرایش اقتصاد پولی و اقتصاد سنجی از دانشگاه تهران     

هادی امیری
 متخصص امور مالی 

مدارج علمی

کارشناسی علوم اقتصادي با گرایش اقتصاد نظري      
کارشناسی ارشد علوم اقتصادي با گرایش اقتصاد نظري      
 دکترای علوم اقتصادي با گرایش اقتصاد بخش عمومي      

دکتر مجتبی رضاخواه
عضو ناظر مجلس شورای اسالمی

مدارج علمی

کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه صنعتی اصفهان      
کارشناسی ارشد مهندسی معدن از دانشگاه تربیت مدرس     
کارشناسی ارشد اقتصاد منابع انرژی از دانشگاه ماینز کلرادو      
دکترای تحقیق در عملیات در مهندسی      

معرفی اعضای  دوره سوم شورای رقابت

محمد جلیلیان
 نماینده اتاق تعاون ایران

مدارج علمی

کارشناسی ارشد حقوق مالی-اقتصادی     
کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی- حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی     

حجت االسالم محمد باقری بنابی
 عضو ناظر مجلس شورای اسالمی

مدارج علمی

تحصیالت حوزوی در حوزه علمیه قم     
کارشناسی علوم سیاسی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(     

روح هللا عباس پور
عضو ناظر مجلس شورای اسالمی

مدارج علمی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی در اسالم     



8

تعداد جلسات برگزار شده: 2۶ جلسه )ازجلسه ۴82 مورخ ۱۴0۱/0۱/22 تا 

جلسه 507، ۱۴0۱/0۶/29(

تعداد موضوعات مطروحه: ۱00 موضوع

مهمترین موضوعات شورای رقابت )از فروردین تا  شهریور  1401(

جلسه ۴87 	  مصوب  رقابت  شورای  داخلی  دستورالعمل  نهایی سازی 

مورخ ۱۴0۱/02/25  )مصوبه(       

موضوعات مهم جاری:

کارگروه  جلسه  سومین  در  شده  )مطرح  مجوزها:  انحصار  کالن  موضوع 

مورخ 5 تیرماه ۱۴0۱( 

خدماتی 	  مجتمع  و  سوخت  جایگاه  مجوز  صدور  پرونده های 

و  پخش  شرکت  انحصار  بررسی  کان:  )موضوع  راهی  بین  رفاهی 

انحصار مجوز  و  سوخت  توزیع  و  تأمین  پاالیش درخصوص واردات، 

جایگاه های سوخت(

انحصار مجوز صدور کارگزاری در بورس و سازمان بورس	 

و 	  سی  تپ  )شرکت  کشور  اینترنتی  تاکسی های  بازار  سهم  وضعیت 

اسنپ و بحث انحصار ( ۴8۴ - ۱۴0۱/02/05

سایر موضوعات: 

ضرورت بازنگری مصوبه ۴79 شورای رقابت با موضوع تعلیق اجرای 	 

دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین 

برای سال ۱۴00، به استناد تصمیم جلسه ۴8۴ شورای رقابت )مصوبه 

 )۱۴0۱/0۳/02 -۴89

 	 )۱0  + )پلیس  انتظامی  الکترونیک  خدمات  دفاتر  در  برداری  تصویر 

)عکاسی بیومتریک( ۴85- ۱۴0۱/02/۱۱

تصمیم  شورا » مصوبه ۴79 شورا برای سال ۱۴00 به قوت خود باقی است«	 

بررسی بازار روغن پایه از منظر تسهیل رقابت و رفع انحصار )جلسه 	 

 ) ۱۴0۱/02/2۶ -۴88

برگزاری نشست مشترک اعضای شورای رقابت و هیأت تجدید نظر در 	 

خصوص مسائل و مشکات شورا و هیأت نظر ) ۶- تشکیل کارگروه 

خالصه ای از محورهای جلسات 
دوره سوم شورای رقابت  
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حقوقی با حضور قضات شورا و هیأت و عضو حقوقدان ( جلسه ۴9۱- 

۱۴0۱/0۳/09

رقابت 	  در  اخال  و  انحصار   ۱۴0۱/0۳/۳۱ رقابت  شورای   ۴9۴ جلسه 

در بازار فرش توسط شهر فرش ایران و شرکت فرش وزرا   /  مهم: در 

خصوص موضوع بازار فرش مقرر شد موضوع رسانه ای شود.

رسیدگی به مجوزهای جایگاه سوخت و مجتمع های خدماتی رفاهی 	 

موضوع جلسه ۴95 مورخ ۱۴0۱/0۴/07 و ۴9۶ مورخ ۱۴0۱/0۴/۱۴ و 

۴99مورخ ۱۴0۱/0۴/28

بررسی موضوع رگوالتوری برق با توجه به طرح اساسنامه پیشنهادی 	 

و   ۱۴0۱/0۴/28 مورخ    ۴99 جلسه   – موضوع  پیگیری  و  مجلس  در 

502  مورخ ۱۴0۱/05/25

از 	  رسیدگی به مجوز بهره بردادی خانه مسافر و رسیدگی به شکایت 

معرفی  طریق  از  معیوب  کاالی  فروش  خصوص  در  گلدیران  شرکت 

موضوع  نو؛  کاالی  جای  به  دوم  دست  یا  شده  ساخت  تجدید  کاالی 

جلسه 500 مورخ ۱۴0۱/05/0۴

رسیدگی به موضوع شکایت در خصوص واگذاری پروژه های پژوهشی 	 

موضوع جلسه 50۱ شورای رقابت مورخ ۱۴0۱/05/۱۱ 

بررسی معدوم سازی جوجه های یک روزه و پیامد آن بر بازار موضوع 	 

جلسه 502 شورای رقابت مورخ ۱۴0۱/05/25

نمایندگی، 	  مجوز  صدور  خصوص  در  بیمه  از  شکایت  به  رسیدگی 

در  رقابت  شورای  اعضای  گفتمان  و  برق  رگوالتوری  مجدد  بررسی 

جلسه  موضوع  گرانه  مطالبه  فضای  ایجاد  و  کشور  اقتصاد  خصوص 

50۳ شورای رقابت مورخ ۱۴0۱/0۶/0۱ 

دعوت از آقای دکتر سیاح )رئیس مرکز ملی مطالعات،  پایش و بهبود محیط 	 

کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی( و گفتگو در خصوص مجوز های 

۱۴0۱/0۶/22 مورخ  رقابت  شورای   50۶ جلسه  موضوع  کار،  و  کسب 

موضوعات مهم جاری هیأت تجدید نظر )از فروردین تا  شهریور 1401(

اخال در رقابت و بروز رویه ضد رقابتی )شکایت علی جباری به طرفیت 	 

سازمان نظام مهندس ساختمان استان سمنان( رأی ۴7۶ شورا

توقف رویه ضدرقابتی )شاکی: شرکت شبکه گستران سبز پرشیا، به 	 

طرفیت شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش( رأی ۴85 شورا

نحوه 	  مورد  در  اداری  عدالت  دیوان  طرف  از  مجدد  رسیدگی  دستور 

تعیین قیمت پیش فروش خودرو /  رأی ۴7۳ شورا

تجدید نظر خواهی در خصوص تصمیم جلسه ۴79 شورای رقابت در 	 

خصوص دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های 

توسط  رقابت  شورای  رأی  تأیید  و  فارس،  خلیج  انرژی  مبین  و  فجر 

اعضای هیأت تجدید نظر طی دادنامه شماره ۱0۴ مورخ ۱۴0۱/0۶/۱۴
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با تأسیس شورا و  از سال ۱۳89 همزمان  روابط عمومی مرکز ملی رقابت 

مرکز ملی رقابت فعالیت خود را آغاز کرده است.

ما در روابط عمومی با اتکاء به اصول اخاقی و رسالت حرفه ای از یک سو 

مدیران  و  کارکنان  بین  سازنده  تعامل  توسعه  و  تسهیل  ایجاد،  عهده  دار 

بوده و از سوی دیگر برای ایجاد و حفظ رابطه مطلوب و سازنده بین شورا و 

مرکز ملی رقابت و جامعه، می کوشیم.  

از نظر ما، یکی از راه های توسعه و ارتقای جایگاه شورا و مرکز ملی رقابت 

ابزارها و فنون  از  با بهره گیری  در جامعه، برقراری روابط مطلوب و کارآمد، 

ارتباطی نوین است.  

ما با الهام از اخاق حرفه ای به این ارزش ها پایبندیم: 

صداقت، امانتداری و رازداری	 

توجه به کرامت انسانی و رشد معنوی کارکنان و مخاطبان	 

اهتمام ویژه به اطاع رسانی منصفانه و حفظ مصالح و منافع عموم	 

نظم گرایی، وقت شناسی و احترام به قوانین و مقررات و استانداردها	 

در 	  دانش محور  نگرش  با  شایسته  انسانی  نیروی  به  نهادن  ارج 

فعالیت های حرفه ای

حفظ آبروی افراد و رعایت حریم خصوصی در اطاع رسانی و اطاع یابی	 

یکی از دغدغه های ریاست مرکز در دوره سوم شورا، شناخته شدن شورا و 

مرکز ملی رقابت و کارکردهای آن در جامعه است. ما با انتشار این گاهنامه، 

در تاش هستیم در جهت تحقق مطلوب این هدف، یاری رسان باشیم و 

در راستای تحقق فرهنگسازی مطلوب که یکی از کارکردهای روابط عمومی 

رشد یافته است، گامی پیشرو برداریم. 

جوهر روابط عمومی
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معاونت اقتصادی و توسعه رقابت یکی از دو معاونت زیر مجموعه مرکز 

ملی رقابت است که در چارچوب وظایف و فعالیت های سازمانی مرکز ملی 

رقابت  ملی  مرکز  و  شورا  کارشناسی  و  مطالعاتی  بازوی  عنوان  به  رقابت، 

فعالیت می کند.

 این معاونت همچنین انجام فعالیت های دبیرخانه ای پیرامون موضوعات 

تصمیمات  از  بخشی  اجرای  پیگیری  وظیفه  نیز  و  شورا  در  بررسی  حال  در 

اتخاذ شده را در چارچوب مصوبات شورا، به عهده دارد.

 معاونت اقتصادی و توسعه رقابت با انجام مطالعات پژوهشی و تشکیل 

جلسات کارشناسی در قالب کارگروه های تخصصی امکان بهره گیری همه 

جانبه از اطاعات کارشناسی و  تخصصی دستگاه های موجود در زمینه های 

مرکز  مدیریتی  سیاست های  چارچوب  در  و  آورده  فراهم  را  بررسی  مورد 

تاکنون  رقابت  توسعه  و  اقتصادی  معاونت  می کند.  فعالیت  رقابت  ملی 

گزارشات متعددی از وضعیت رقابتی بازارهای مختلف تهیه نموده است. 

همچنین تشکیل کارگروه های تخصصی پیرامون موضوعات مورد بررسی 

کارگروه های  جمله  از  است.  معاونت  این  فعالیت های  دیگر  از  شورا  در 

به  می توان  رقابت  وتوسعه  اقتصادی  معاونت  در  شده  تشکیل  تخصصی 

کارگروه تخصصی خودرو، نیرو، پتروشیمی، مخابرات، راه آهن و ... اشاره کرد.

و   بوده  دولت  محوری  و  مهم  وظایف  از  حکمرانی،  نظام  در  »تنظیم گری« 

هدف آن تضمین »منفعت عمومی« است. وجود بازار رقابتی نیز یکی از 

مؤلفه های مهم »منفعت عمومی« در اقتصاد است. 

برای تحقق بازار رقابتی در دنیا، نهاد های تنظیم گر رقابت )شوراهای 

نام  با  انگلستان  در  رقابت  شورای   
ٌ
مثا شده اند.  ایجاد  رقابت( 

 )CMA )Competition & Market Authority و در ایاالت متحده 

ساختار  البته  است.   FTC )federal trade commission( نام  با  آمریکا 

باعث  مختلف،  کشورهای  حکمرانی  نظام  در  موجود  تفاوت های  و  حکمرانی 

موضوع  که  دلیل  این  به  می شود.  رقابت  شوراهای  اختیارات  حوزه  در  تفاوت 

تنظیم گری، موضوعی فراقوه ای است و در آن هر سه موضوع تقنین، اجرا و قضا 

وجود دارد؛ حوزه اختیارات شورای رقابت در کشورهایی که نظام حقوقیشان در 

چاچوب تفکیک قوا است، با کشورهای فاقد تفکیک قوا، متفاوت است. 

در کشور ما هرچند خیلی دیر اما در اواخر دهه هشتاد، پس از حرکت کشور 

به سمت خصوصی سازی، موضوع تنظیم گری و بخصوص تنظیم گری رقابت 

قانون   ۴۴ اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون  نهم  فصل  و  شده  مطرح 

اساسی، به موضوع رقابت اختصاص پیدا کرد. 

 »معرفی معاونت اقتصادی و 
 توسعه رقابت« 

شورا و مرکز ملی رقابت
امیر احمد ذوالفقاری /  سرپرست معاونت اقتصادی و توسعه رقابت
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تنظیم گری رقابت، مقوله ای کامًال تخصصی و مبتنی بر قواعد علمی است. 

رقابت،  تنظیم گری  اصول  عنوان  تحت  اصل  چند  رقابت  تنظیم گری  برای 

وجود دارد.

 اولین اصل، بحث تعریف بازار است. زیرا رقابت، اساسا در بستر بازار اتفاق 

اتفاق  ضد رقابتی  ای  رویه  آنها  میان  که  هستند  رقبایی  بازار،  در  می افتد. 

باید  ابتدا  باشیم،  داشته  را  رقابتی  ضد  رویه  تشخیص  قصد  اگر  می افتد. 

مشخص کنیم که آیا این رقبا در یک بازار قرار می گیرند و می توان مفهوم 

مرزهای  و  محدوده ها  که  ترتیب  این  به  خیر.  یا  کرد  اتاق  آنها  به  را  رقیب 

تعریف  برای  تخصصی  شاخص هایی  است؟  کدام  بازار  ثغور(  و  )حدود 

بازار به تفصیل در مباحث نظری، علمی، آیین نامه ها و دستورالعمل های 

اجرایی در دنیا مطرح شده که بر همان اساس حدود و ثغور بازار تعیین 

می شود. 

بحث دوم از اصول تنظیم گری رقابت، سنجش تمرکز بازار است. یعنی آیا 

بازار متمرکز  یا خیر. و در این  انجام شده است  بازار متمرکز  رفتار در یک 

آیا بنگاه هایی که دارای قدرت بازاری هستند، این رفتار را انجام داده اند 

یا خیر. زیرا بنگاه هایی که دارای قدرت بازاری هستند، اگر رفتاری را از خود 

بروز دهند؛ در واقع بر وضعیت سایر بنگاه ها نیز تأثیر می گذارند. به طور 

در  را  بازار  از  زیادی  سهم  باشد،  بازاری  قدرت  دارای  بنگاه  یک  اگر  مثال؛ 

اختیار دارد، این بنگاه اگر مقدار یک کاالیش را کاهش دهد، مقدار کل کاال 

در بازار کاهش یافته و بر روی قیمت  و شرایط در بازار نیز اثر می گذارد.

می شود  بررسی  حقیقت  در  می کنیم،  بررسی  را  رقابتی  ضد  رفتاری  وقتی 

 Market( بازاری  قدرت  دارای  و  بازاری  مسلط  موقعیت  بنگاه  یک  آیا  که 

و  برجسته  بازاری  قدرت  دارای  که  بنگاه هایی  به  خیر.  یا  است   )Power

قابل ماحظه ای هستند، )SMP )Significant Market Power  می گویند. 

وقتی میزان تمرکز بازار و قدرت بازاری بنگاه ها را محاسبه کردیم. آن موقع 

رفتارهای ضد رقابتی را با آنها تطبیق می دهیم.

رفتارهای ضد رقابتی معموًال توسط بنگاه های دارای موقعیت مسلط و یا 

توسط دستگاه های دولتی انجام می شود.  

به طور مثال ممکن است رویه ای ضدرقابتی در تخصیص یک سری منابع 

مانند  دولتی  کمک های  تبعیض آمیز،  رفتار  این  نمونه  بیافتد.  اتفاق 

تسهیات ارزان قیمت یا فناوری هایی اختصاصی است که فقط به بعضی از 

بنگاه های فعال در یک بازار اختصاص داده می شود. یا رفتار تبعیض آمیز 

بعضی از دستگاه های دولتی که در صدور مجوزها اتفاق می افتد. 

بخشی از فعالیت معاونت اقتصادی و توسعه رقابت در مرکز ملی رقابت 

تشخیص رفتار ضد رقابتی با کمک معاونت فنی و حقوقی است. بعد از 

تشخیص رفتار ضد رقابتی نیز، شورای رقابت احکامی متناظر با آنها صادر 

می کند. 

ضد  رفتارهای  با  قوانین  تطبیق  در  حقوقی  و  فنی  معاونت  حقیقت  در 

توسعه  و  اقتصادی  معاونت  اما  دارد  تعیین کننده ای  بسیار  نقش  رقابتی 

رقابت، در پیاده سازی اصول تنظیم گری رقابت، تشخیص حدود و ثغور بازار، 

سنجش تمرکز در بازار، تشخیص قدرت بازاری و ... نقش دارد. در انتها نیز 

موضوع تطبیق رفتارهای ضد رقابتی با احکام قانونی با کمک معاونت فنی 

و حقوقی انجام می شود. 

موارد ذکر شده باال، فعالیت اصلی معاونت اقتصادی و توسعه رقابت در 

رسیدگی به رفتارهای ضدرقابتی است. 

معاونت اقتصادی و توسعه رقابت برنامه دارد تا در کنار بررسی و پیگیری 

شکایاتی که فعالین بخش های مختلف از رفتارهای ضد رقابتی دارند، نقش 

مدعی العموم بودن شورای رقابت را نیز ایفا کند. 

حقوقی  و  حقیقی  شخصیت های  که   حوزه هایی  اغلب  داشت،  توجه  باید 

به طرح شکایت در شورای رقابت می پردازند، طرح موضوع رفتارهای ضد 

رقابتی در سطح خرد بوده و لزوما بعد کان ندارد. غالبا مباحث کان یک 

مدعی مشخص ندارند، ولی شورای رقابت در جایگاه مدعی العموم باید 

در این مباحث کان ورود کند. به طور مثال شورای رقابت مسئول ورود و 

تصمیم گیری در حوزه انحصارات متعدد در بخش های مختلف کشور مانند 

واردات )واردات کاالهای اساسی و سایرکاالها(، خودرو، حوزه ICT  است.

طبق اصول علمی، به جز حوزه انحصار طبیعی، رفتار شورای رقابت در سایر 

حوزه ها برای مقابله با رفتار ضد رقابتی، در گام اول رفع انحصار و سپس 

ایجاد رقابت است. در ساختار قانونی ایران، شورای رقابت مسئول رسیدگی 

به رفتارهای ضد رقابتی است و هنوز مسئول برطرف کردن انحصار نیست و 

رفع انحصار در سطوح باالتر حاکمیت قرار دارد. به طور مثال صدور مجوز 

ایجاد قطب سوم و چهارم در  یا  واردات خودرو،  تغییر تعرفه های واردات 

خودروسازی، یا افزایش تعداد اپراتورهای تلفن همراه، مصداق رفع انحصار 

است که فعًال در حوزه اختیارات قانونی شورای رقابت نیست. 

اما رصد و مراقبت از شرکت های دارای موقعیت انحصاری تا رفتار ضدرقابتی 

در  کوچکی  بنگاه های  سایر  حقوق  و  مصرف کننده  حق  و  ندهند  انجام 

حوزه فعالیتشان را تضییع نکنند، وظیفه شورای رقابت است که معاونت 

اقتصادی و توسعه رقابت در انجام این وظیفه کوشا است. 
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از دو معاونت مرکز ملی رقابت که رکن کارشناسی و اجرایی شورای  یکی 

رقابت را برعهده دارند، معاونت فنی و حقوقی است. 

سال  در  رقابت  شورای  فعالیت  شروع  و  تشکیل  ابتدای  از  معاونت  این 

۱۳89، در اجرای یکی از مهمترین فعالیت های شورا که تعیین صاحیت 

ارتکاب رویه های ضد رقابتی و خاتمه دادن  شورا در رسیدگی به شکایات 

بخش  نیز  راستا  همین  در  است.  کرده  نقش  ایفای  است،  آنها  جریان  به 

عمده ای از شکایات مطروحه نزد شورای رقابت در این معاونت رسیدگی 

می شود.

گردش کار و روند رسیدگی به شکایات در معاونت فنی و حقوقی مرکز، به 

این شرح است:

از . ۱ قضایی  و  نظارتی  مراجع  گزارشات  یا  اشخاص  شکایات  وصول  با 

طریق وبسایت شورا یا به صورت تقدیم حضوری، ریاست شورا و مرکز 

رسیدگی به آنها را به یکی از معاونت ها ارجاع می دهد. 

بی طرفی . 2 عین  در  حقوقی  معاونت  در  پرونده  مسئول  کارشناس 

کامل، استقال و رعایت اصول و مقررات مهم و الزم االجرای دادرسی 

پیرامون  کامل  بررسی  و  الزم  اقدامات  تحقیقات،  انجام  با  مدنی، 

از گردش کار  موضوع شکایت در جهت کشف حقیقت، شرح کاملی 

موضوع تنظیم و گزارشی حاوی ارائه نظر مشورتی مستدل و مستند 

در خصوص سرنوشت دعوا، برای ریاست شورا ارسال می کند. 

در ادامه، گزارش تکمیل شده با رعایت جهات تاریخ صدور و اهمیت . ۳

موضوع در نوبت طرح در شورا، قرار می گیرد.

دادسرای . ۴ نقش  عمًال  معاونت  این  شده،  داده  شرح  مراتب  به  بنا   

شورای رقابت و جایگاه مرجع تعقیب این نهاد فراقوه ای، شبه قضایی 

و تنظیم گر عالی را در ایران بر عهده گرفته است. 

بودن . 5 وارد  یا  رد  در  اظهارنظر  و  مقدماتی  تحقیقات  انجام  بر  عاوه 

در  حضور  با  پرونده  رسیدگی  مسئول  حقوقی  کارشناس  شکایت، 

موضوع  )شرح  پرونده  از  جامعی  گزارش  ارایه  و  دادرسی  جلسه 

اقدامات  و  تحقیقات  نتیجه  طرفین،  مدافعات  و  دالیل  شکایت، 

اتخاذ  در  را  شورا  اعضای  نهایی(  مشورتی  نظر  و  معاونت  مستقل 

تصمیم متقن و دقیق و استواری مبانی آراء، یاری می دهد. 

در ادامه و پس از تصمیم گیری شورا، کارشناس حقوقی مسئول پرونده، 

پیش نویس رأی شورا را تنظیم می کند.  همچنین در صورت اعتراض شاکیان 

به رأی صادره، کارشناس حقوقی مسئول پرونده با حضور و ارائه گزارش به 

هیأت تجدید نظر و در صورت شکایت از تصمیمات شورا و هیأت تجدید 

نظر در دیوان عدالت اداری با تنظیم الیحه دفاعیه و پاسخ، در راستای دفاع 

از آراء مراجع رقابتی اقدام می کند. 

اینکه  ضمن  و  شکایات  به  رسیدگی  بر  عاوه  حقوقی،  و  فنی  معاونت 

مرجع تعقیب و تحقیق شورا تلقی می شود، به انجام سایر وظایفی نیز که 

اداره حقوقی است، می پردازد.  بر عهده  در سازمان ها و مؤسسات دولتی 

فعالیت هایی نظیر تنظیم مکاتبات، پاسخ به استعامات و سؤاالت سایر 

  »معرفی معاونت فنی و حقوقی«
شورا و مرکز ملی رقابت   

امیرعباس عاء الدینی   /   سرپرست معاونت فنی و حقوقی
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دستگاههای اداری، نظارتی و انجام تمامی امور حقوقی شورا و مرکز ملی 

رقابت، از جمله این فعالیت هاست. 

این در حالی  است که معاونت حقوقی مرکز در حال حاضر با حداقل نیروی 

انسانی و فراتر از ظرفیت کارشناسی و تخصصی خود در حال انجام وظیفه 

است. با توجه به این نکته که شورا صاحیت قضایی نسبت به رویه های 

در  خدمات  و  کاال  بازارهای  کلیه  اقتصادِی  فعاالن  و  بنگاه ها  رقابتی  ضد 

طبیعی  افزایش  با  و  داراست  را  مجازی  و  جغرافیایی  از  اعم  کشور،  سراسر 

مراجعات فعاالن اقتصادی و دادخواهان به شورا در سنوات آتی، معاونت 

فنی و حقوقی نیز به بکارگیری کارشناسان خبره بیشتری نیاز خواهد داشت.  

عاوه بر اقدامات ذکر شده، با استناد به ماده 70 قانون اجرای سیاست های 

و  تحقیق  نحوه  اجرایی  نامه  آیین   ۱9 ماده  و  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  کلی 

هیأت  مصوب  رقابت  شورای  آرای  اجرای  و  شکایات  به  رسیدگی  بازرسی، 

وزیران، در خصوص اجرای تصمیمات شورا و هیأت تجدید نظر، علی رغم 

جز  به  شورا  کارشناسی  و  اجرایی  رکن  عنوان  به  رقابت  ملی  مرکز  اینکه 

ارائه درخواست اجرا به دادگستری ها اختیار و تکلیف قانونی دیگری ندارد؛ 

کارشناسان این معاونت با پیگیری های مستمر از طریق انجام مکاتبات و 

جلسات حضوری با مدیران دستگاه ها و مقامات مراجع تابعه قوه قضاییه، 

اجرای  به  علیهم  محکوم  الزام  و  آراء  ذینفعان  معاضدت  و  ارشاد  وزارت 

موثری  و  جلو  روبه  گام های  نیز  حوزه  این  در  قانونی،  طرق  از  تصمیمات 

برداشته اند. 
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با  و  خود  دوم  و  اول  دوره  در  ساله  دوازده  مسیری  طی  با  رقابت  شورای 

پیشین،  عملکرد  شناسی  آسیب  با  می تواند  سالیان،  تجربه  از  کوله باری 

رفع موانع، ارائه و اجرای برنامه های نو و سازنده، نقشی موثرتر در اقتصاد 

ایران ایفا کند.  شناخت آسیب ها و چالش ها، همیشه می تواند چراغ راهی 

نظر  صاحب  دودانگه،  محمود  با  باشد.  حوزه ای  هر  عملکرد  بهبود  برای 

حوزه تجارت و  نایب رئیس محترم شورای رقابت، در زمینه جایگاه شورا و 

مرکز ملی رقابت، آسیب های موجود، اقدامات و تمهیدات مهم برای رفع 

چالش ها و ... به گفت و گو نشستیم. 

آشنایی با نگاه نکته سنج و نظرات ارزشمند ایشان، به طور حتم در بهبود 

عملکرد شورا و مرکز ملی رقابت مؤثر خواهد بود. 

متن کامل گفت و گو را در ادامه می خوانید. 

تا به    آیا  نظر شما در مورد جایگاه شورای رقابت در کشور چیست؟ 

حال شورای رقابت در زمینه مبارزه با انحصار موفق عمل کرده است؟

تبیین فلسفه و ماهیت وجودی شورا و مرکز ملی رقابت و پایش و بررسی 

عملکرد آن در دوره های مختلف، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اینکه 

آیا شورای رقابت از زمان آغاز به فعالیت تاکنون توانسته است به اهداف 

خود دست یابد یا خیر، سئوال مهمی است. 

اگر با نگاه کلی به عنوان مخاطب بیرونی به این مسئله بنگریم، شورا و 

و  ایران  اقتصاد  مطلوبی  در  اثرگذاری  است،  نتوانسته  رقابت  ملی  مرکز 

توسعه فضای رقابتی کشور داشته باشد. همچنین شورای رقابت نتوانسته 

نقش و جایگاهی را که متناسب با قانون و فلسفه شکل گیری و وجودی 

 اش انتظار می رفت، به دست آورد. 

باشد.  داشته  مختلفی  و  متعدد  دالیل  می تواند  موضوع  این  البته 

ایران،  اقتصاد  در  رقابت  موضوع  که  باشد  این  می تواند  دلیل  مهم ترین 

موضوعی مهم، پیچیده و چند بعدی است. به این علت که شاید بسیاری 

از طریق  یا به صورت قانونی  انحصارات طبیعی است  آن،  انحصارات در  از 

اعمال  دولتی  دستگاه های  و  وزارت خانه ها  دولتی،  نهادهای  و  دولت 

دولتی  اقتصاد  را  آن  از  توجهی  قابل  بخش  می توان  بنابراین  می شود، 

تلقی کرد. اگر انتظار داشته باشیم، شورای تازه تأسیس رقابت در ایران نیز 

همانند سایر نهادهای مشابه در دنیا، نقش و جایگاه واالیی داشته باشد، 

خواسته بسیار مهم و بزرگی است که نیاز به تاش و اهتمام بسیاری دارد. 

شود  عملی  مهم  این  شورا  دوم  و  اول  دوره  طول  در  می رفت  انتظار  البته 

با  هنوز  گذشته  دوره های  در  شورا  اعضای  زحمات  و  تاشها  علی رغم  که 

دست یابی به جایگاه واقعی شورا، فاصله قابل توجهی وجود دارد. 

در    رقابت  شورای  عملکرد  بهبود  برای  تمهیداتی  و  اقدامات  چه 

دستور کار دوره سوم شورا، در نظر گرفته شده است؟ 

از نظر بنده شورای رقابت نباید همان رویه ای را که در دوره های اول . ۱

نوعی  شود  تاش  باید  بلکه  دهد.  ادامه  است،  کرده  دنبال  دوم  و 

بازمهندسی در نقش، جایگاه و فرآیندهای کاری شورا و احیانا بازنگری 

در قوانین و مقرراتی که مبنای فعالیت شورا و مرکز ملی رقابت است، 

انجام گیرد.

و  وضعیت  به  نسبت  شناسی  آسیب  مهم،  اقدام  اولین  بنابراین   

آسیب شناسی  این  طبیعتا  است.  رقابت  ملی  مرکز  و  شورا  عملکرد 

»گفت و گو«  با نایب رئیس شورای رقابت

مهندس محمود دودانگه  



16

فلسفه  و  اولیه  اهداف  به  دستیابی  میزان  به  ما  می شود  موجب 

وجودی شورای رقابت، پی ببریم. 

کرده،  تبیین  مرکز  و  شورا  برای  قانونگذار  که  آنچه  با  حاضر  حال  در 

در  شورا  شایسته  و  مناسب  جایگاه  اینکه  برای  و  دارد  وجود  فاصله 

ضروری  مناسب،  راه  نقشه  یک  تدوین  شود،  فراهم  مختلف،  ابعاد 

است.  

در دوره سوم با این نقشه راه، می توان رویکرد شورای رقابت را از حالتی 

که نگاه منفعانه و خرد به مسائل دارد، اصاح کرده و رویکرد  آن را به 

رویکردی فعاالنه و پیشرو تغییرداد.  به این ترتیب، الزم است شورای 

رقابت قبل از شکل گیری انحصار در حوزه های مختلف، ورود کند و با 

برنامه ریزی و اقدامات ضروری مانع ایجاد انحصار شود. 

فرآیندی که عمدتا در حال حاضر پیگیری می شود، اینگونه نیست. 

در حال حاضر موضوع یا شکایت توسط  ذینفع به شورا و مرکز ملی 

با آن موضوع، طی یک فرآیند  آنگاه متناسب  رقابت ارجاع می شود، 

طوالنی که قابل توجیه نیست، تصمیمی توسط شورا گرفته می شود. 

گاهی  حتی  نیز،  حکم  صدور  و  تصمیم گیری  از  پس  و  نهایت  در 

موضوع مطرح شده دیگر فلسفه وجودی خود را از دست داده است. 

باید مقایسه ای بین وضعیت موجود شورای رقابت در اقتصاد ایران . 2

سایر  در  دیگر  تنظیم گران  و  شورا  شبیه  نهادهای  و  شورا  وضعیت  و 

بین  فاصله ای  طبیعی  طور  به  که  است  بدیهی  شود.  انجام  کشورها 

این دو وجود دارد. سرانجام با توجه ویژه به این تفاوت و فاصله که 

بر اساس مطالعات بین المللی به آن دست یافته ایم، باید فاصله و 

شکاف موجود را از بین برد.   

شورای رقابت باید از ظرفیت، توانمندی و دانش بخش های مختلف . ۳

دقت  باید  باشد.  داشته  را  استفاده  و  بهره گیری  حداکثر  اقتصادی، 

جدا  کشور  اقتصاد  کلیت  از  رقابت  ملی  مرکز  و  شورا  وقتی  داشت، 

و  جمع بندی ها  بررسی ها،  برای  است  الزم  آنگاه  می شود،  دیده 

باشد،  داشته  موضوع  به  عمیق  ورود  رأسا  خود  تصمیم گیری ها، 

مطالعات مختلف انجام شود و بر همان اساس تصمیم گیری شود. 

طبیعتا ظرفیت و پتانسیل موجود شورا و مرکز پاسخگوی انجام تمامی 

مطالعات، بررسی های ذکر شده، جمع آوری داده ها و تحلیل های الزم 

نیست.

از منظر رقابت پذیری و  باید  این موضوع، شورای رقابت  به  با توجه 

کشور  در  موجود  سامانه های  به  ایران،  اقتصاد  رگوالتور  عنوان  به 

دسترسی داشته باشد. 

به طور مثال اگر شورای رقابت به سامانه جامع تجارت که اطاعات 

یا سامانه هایی مانند سامانه ثبت، سامانه  بسیار گسترده ای دارد، 

مختلف  بخش های  در  که  سامانه هایی  سایر  و  بورس  مدیریتی 

دارد،  وجود  اقتصاد  مختلف  حوزه های  و  تجاری  معدنی،  صنعتی، 

با تجمیع اطاعات این سامانه ها، می تواند  دسترسی داشته باشد، 

وضعیت رقابت و انحصار در بخش های مختلف کامًال پایش کرده و 

در صورت ضرورت به ساختار زنجیره کاال ها یا خدمات انحصاری ورود 

تخاذ  رقابت  کردن  نهادینه  و  توسعه  برای  را  مقتضی  تصمیم  و  کرده 

کند. 

ملی  سامانه های  و  رقابت  شورای  بین  اتصال  و  ارتباط  باید  بنابراین 

به  از تجمیع اطاعات این سامانه ها  بتواند  تا این شورا  برقرار شود، 

اشرافی در مورد رقابت و انحصار در کل زنجیره ها دست یافته و هر 

زمانی که الزم بود به صورت فعاالنه ورود داشته و تصمیم گیری کند. 

نه اینکه مانند آنچه تاکنون اتفاق افتاده، شورای رقابت منتظر بماند 

تا اشخاص حقیقی یا حقوقی در حوزه های مختلف به آن مراجعه و 

طرح دعوا کنند. در این زمان، در حقیقت کار از کار گذشته است و 

تصمیمی گرفته می شود که لزوما مفید فایده نیست. 

و . ۴ دستگاه ها  ظرفیت  از   استفاده  با  کند  تاش  باید  رقابت  شورای 

بخش های مختلف، نقشه راه توسعه فضای رقابتی را در کشور تدوین 

با این روش، اگر  کرده و به طور مستمر این نقشه راه را پایش کند. 

انحصاری در بخش های مختلف وجود دارد، در یک چارچوب مشخص، 

الزم  مدیریت  با  صورت  این  به  شود.  رفع  و  شناسایی  انحصار  این 

توسط شورا، رقابت پذیری در آن بخش حاکم شود. 

فضای . 5 ایجاد  برای  باید  رقابت  شورای  می رسد  نظر  به  نهایت  در 

مطالبه گرانه، به صورت ساالنه همایشی را برگزار کند تا در این همایش 

یافته  حضور  مختلف  دستگاه های  و  اقتصادی  مختلف  بخش های 

ارائه  انحصار و توسعه رقابت  را در راستای رفع  و گزارش فعالیتشان 

با اجرای این موضوع، همه فعاالن اقتصادی  کنند. به این ترتیب و 

رقابت پذیری  وضعیت  مستمر  و  منظم  صورت  به  تا  هستند  منتظر 

در ایران را به تفکیک بخش های مختلف و صنایع مختلف به شورای 

اینکه  کند.   پیدا  بهبود  وضعیت  این  سال  هر  و  کرده  گزارش  رقابت 

ایران  اقتصاد  کلیت  در  فعالیتی  و  بروز  ظهور،  هیچ  رقابت  شورای 

نداشته باشد، نقطه ضعفی جدی است. بنابراین در دوره سوم شورا 

و  نگاه  مسئله،  این  رفع  با  عمل،  در  می کنیم  تاش  و  داریم  قصد 

رویکرد فعاالنه را در شورا و مرکز ملی رقابت نهادینه کنیم. 

نیز . ۶ خصوص  این  در  موجود  ابزارهای  و  رسانه  ظرفیت  از  استفاده 

برای  است  ضروری  و  است  شورا  کار  دستور  در  که  است  موضوعی 

توسعه رقابت و رفع انحصار از همه ابزارهای موجود استفاده نموده و 

رقابت پذیری را در بخش های مختلف دولتی و خصوصی نهادنیه کرد. 

مشارکت مؤثر نمایندگان مجلس در خصوص توسعه و نهادینه کردن . 7

رقابت در اقتصاد کشور و شکل دادن جریان تقنینی در جهت فراهم 

رقابت  فراکسیون  چارچوب  در  مرتبط،  زیرساخت های  و  زمینه  کردن 

پذیری نیز موضوعی است که در دستور کار قرار دارد. 

اجرا    و  پیگیری  چگونه  سوم،  دوره  در  جدید  تمهیدات  و  برنامه ها 

هدایت  رقابت  شورای  توسط  برنامه ها  این  اجرای  آیا  شد؟  خواهد 

می شود؟ 

اجرای  در  که  دارد  گسترده ای  برنامه های  جدید  دوره  در  رقابت  شورای 

فعاالن  و  حاکمیتی  دولتی،  دستگاه های  جدی  مشارکت  نیازمند  آنها 
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اقتصادی است. از طرف دیگر در راستای اجرای برنامه ها، بایستی هر کدام 

ملی  مرکز  در  حقوقی  و  فنی  و  رقابت  توسعه  و  اقتصادی  معاونت های  از 

تا بتوان در  رقابت، برنامه های مشخص و مخصوص خود را داشته باشند 

وظایف  جزو  که  اقداماتی  و  تحوالت  تغییرات،  تمامی  برنامه ها،  آن  قالب 

شورا و مرکز ملی رقابت بوده و تصمیم به  انجام آن است، پیگیری و دنبال 

شود.

اگر بر اساس همان رویه پیشین، معاونت های اقتصادی و توسعه رقابت 

روشی  باشند،  داشته  مطروحه  پرونده های  به  نگاه  فقط  حقوقی  و  فنی  و 

مناسب و کافی نیست. برنامه داشتن در شورا و مرکز ملی رقابت از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است. اگر نگاه برنامه ای وجود داشته باشد، بعد از طی یک 

دوره زمانی شش ماهه تا دوساله، می توانیم بررسی کنیم، می خواستیم به 

کجا برسیم و اکنون در کجا قرار داریم. سپس بر همین اساس و به طور 

مستمر، می توان به اصاح عملکرد شورا و مرکز ملی رقابت پرداخت. چون 

تابحال این نگاه برنامه ای وجود نداشته و یا کمرنگ بوده است، هر کاری در 

شورا و مرکز ملی رقابت انجام شده است، به همان رضایت داده ایم. 

قانون    کلی  سیاست های   44 اصل  نهم  فصل   62 ماده  اساس  بر 

اساسی، »شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی 

از  اعم  هر شخصی  اساس شکایت  بر  یا  رأسا  است  مکلف  و  است 

ضد  رویه های  خصوص  در  تحقیق  و  حقوقی...بررسی  یا  حقیقی 

رقابتی را آغاز و در چارچوب ماده 61 این قانون تصمیم بگیرد.« ولی 

تاکنون ورود به بازارها و رصد رویه های ضدرقابتی و ایجاد انحصار، 

شکایات  اساس  بر  صرفًا  و  نشده  انجام  رقابت  شورای  توسط  رأسا 

دوره سوم شورای  در  رویه  این  در  تغییری  آیا  است.  بوده  مطروحه 

رقابت بوجود خواهد آمد؟ 

باید با در نظر گرفتن ظرفیت های موجود، ساختار یا فرآیندهای مرکز ملی 

رقابت را به گونه ای طراحی کنیم که امکان اجرایی کردن همه مأموریت ها 

و تکالیف قانونی ای که در فصل نهم سیاست های کلی اصل ۴۴ پیش بینی 

شده  بینی  پیش  قانون  در  اینکه  با  مثا  باشد.  داشته  وجود  است،  شده 

تابحال  اما  کند  ورود  انحصاری  بازارهای  به  رأسا  باید  رقابت  شورای  است، 

کمتر از این ظرفیت استفاده شده است، با وجود اینکه این موضوع بسیار 

مهم و کلیدی است. برای ارتقای نقش و جایگاه رقابت حتما باید از همه 

رفع  و  رقابت  مهم  بسیار  موضوع  تا  شود  استفاده  قانونی  ظرفیت های 

انحصار در اقتصاد ایران، نهادینه شود. 

و    بازرسی  برای  شورا  اختیارات  به   ،44 اصل  نهم  فصل   60 ماده  در 

حسن  برای  بازرسی  بخش  تابحال  اما   است.  شده  اشاره  تحقیق 

اجرای مصوبات شورای رقابت فعال نبوده است، در دوره سوم چه 

اقدام و راه حلی برای عملیاتی  شدن آن در نظر گرفته می شود؟

یکی از قابلیت های مهم شورای رقابت، امکان استفاده از ظرفیت تحقیق و 

بازرسی در حوزه های مختلف برای پایش وضعیت و عملکرد رقابت پذیری 

و رفع انحصارات است. استفاده از این قابلیت برای تضمین اهداف شورای 

رقابت ضروری است و الزم است ساز و کار الزم برای تحقق این موضوع در 

ساختار مرکز ملی رقابت پیش بینی شود. 

اهمیت  دارای  نیز  شورا  تصمیمات  اجرای  نحوه  پایش  دیگر  طرف  از 

فوق العاده است. وقتی شورای رقابت تصمیماتی را اتخاذ کرده و احکامی 

انتها، پایش و  تا  ابتدا  از  باید این مصوبات و تصمیمات  را صادر می کند، 

بررسی شود تا بر اساس آن اطمینان حاصل شود که این تصمیمات آیا در 

عمل توانسته اهداف مورد نظر شورا را محقق کند یا خیر. لذا باید سامانه ای 

تا انتها پایش و  از ابتدا  تا برنامه ها و اقدامات شورا را،  وجود داشته باشد 

در نهایت نحوه اجرا و کنترل های بعدی آن را نیز مورد تحلیل قرار دهد. به 

این صورت نظارت جامع و کاملی بر عملکرد عملکرد شورا و تصمیمات آن 

خواهیم داشت.  

رقابت    شورای  مصوبات  اجرای  در  موجود  آسیب های  و  مانع ها 

چیست و چه راهکارهایی برای رفع آنها وجود دارد؟ 

به نظر می رسد یکی از دالیل مهم در این خصوص بی توجهی به ظرفیت های 

شورای رقابت است. قانون مورد استناد شورای رقابت، ظرفیت های گسترده 

از  استفاده  با  تا  دارد  وجود  امکان  این  و  است  نموده  پیش بینی  را  ای 

ظرفیت های موجود و در صورت ضرورت، تعامل و همکاری الزم با نهادهای 

ذیربط، اهداف مورد نظر را محقق نمود. 

شورای رقابت ابزارهایی را در اختیار دارد که در اقتصاد ایران بی بدیل است 

و مهمترین آن، استقال شورا، حضور صاحب نظران از بخش های مختلف 

رفع  و  رقابت  کردن  نهادینه  جهت  در  کان  تصمیمات  اتخاذ  امکان  و 

انحصارات است که به نظر می رسد این ظرفیت ها کمتر مورد استفاده قرار 

گرفته است. 
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تصاویر منتخب ماه/شورا در تصویر 
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تصاویر منتخب ماه/شورا در تصویر 
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تصاویر منتخب ماه/شورا در تصویر 
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