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لزوم بازنگري در فرآيند واگذاري شركتهاي تابعه
شركت ملي نفت ايران
اصل  44قانون اساس��ي با تقسيم نظام اقتصادي
جمهوري اسالمي ايران به سه بخش دولتي ،تعاوني
و خصوصي ح��دود و ثغور فعاليت هريک از اين
بخشها را برشمرده است .اين اصل در چارچوب
الزامات ناش��ي از ش��رايط اقتص��ادي و اجتماعي
کشور ،تحقق اهداف سند چشمانداز را مورد توجه
قرار داده است.
هدف نهايي سياستهاي اصل  44قانون اساسي
افزايش س��هم بخش غيردولتي در اقتصاد کش��ور
با رويکرد گس��ترش مديريت و مالكي��ت ،ارتقاء
کارايي بنگاههاي اقتصادي ،بهرهوري منابع مادي و
انساني و فنآوري ،افزايش رقابتپذيري در اقتصاد
ملي ،کاهش بار مالي و مديريتي دولت در تصدي
فعاليتهاياقتصادي،افزايشسطحعمومياشتغال،
تشويق مردم به سرمايهگذاري و بهبود درآمد اقشار
مختلف است که بايد از دو طريق تقويت زمينههاي
سرمايهگذاري بخش غيردولتي با ثابت نگهداشتن
سهم بخش دولتي و همچنين واگذاري سهم دولت
از اقتصاد به اين بخش محقق شود.
با آغاز برنامه س��وم توس��عه ،خصوصيس��ازي
بهشكل محدود در صنعت نفت آغاز شد .اما عمده
واگذاريها پس از ابالغ قانون اصل  44انجام ش��د.
مطابق قانون اجراي سياستهاي اصل  44در وزارت
نفت ت��ا كنون  56ش��ركت بهطور كام��ل واگذار
ش��دهاند و تعدادي نيز در حال واگذاري هس��تند.
بدين ترتيب تا نيمه آذرماه سالجاري وزارت نفت
با بيش از  698هزار ميليارد ريال و س��هم حدود 47
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درصدي از كل واگذاريهاي انجام ش��ده ،در ميان
همه وزارتخانهها رتبه نخست را به خود اختصاص
داده است .بديهي است تحقق همهجانبه تمامي مفاد
قانون اجراي سياستهاي اصل  44قانون اساسي در
دستور كاري وزارت نفت قرار دارد.
طبق مفاد رديف  4ماده  2قانون اصل  ،44شركت
ملي نفت ايران و ش��ركتهاي اس��تخراج و توليد
نفتخام و گاز از واگذاري مس��تثني هس��تند .ولي
بهدليل لزوم تصريح برخي فعاليتهاي تكميلي ،از
نظ��ر وزارت نفت اين بخش از قانون نياز به اصالح
دارد .در همين راستا پيشنهاد شده عبارت "شركت
ملي نف��ت ايران و ش��ركتهاي تخصصي مجري
امور پشتيباني ،عمليات اكتشاف و تجهيز ،استخراج
و تولي��د و انتقال خطوط اصل��ي و مخابرات و امور
ذخيرهس��ازي و صادرات نفتخ��ام و گاز طبيعي"
بهصورت شفاف بيان گردد .چراكه فعاليت برخي
از امور پشتيباني الزمه توليد مستمر نفتخام و گاز
طبيعي بوده و واگذاري آنها ميتواند برنامه توليد را
دچار اخالل و اشكال نمايد.
بهنظ��ر ميرس��د با توجه ب��ه انجام بس��یاری از
واگذاريها در نفت كشور و تجارب اندوخته شده
در اين زمينه ،ضروري است مالحظات و الزامات
پيشنهادي زير در واگذاريهاي آينده مدنظر قرار
گيرد:
مقدم دانستن مديريت صحيح و اصولي بنگاهها بر
موضوع مالكيت آنها
لزوم پيشبيني تدابير الزم جهت ارتقاء كارايي و

بهرهوري بنگاههاي قابلواگذاري
تعيين تكليف بدهيها و تضامين ش��ركتهاي
مشمول واگذاري
حفظ زنجيره ارزش در فرآيند واگذاري
صيانت از حقوق كاركنان شركتهاي در حال
واگذاري
ال��زام به رعايت مقررات ايمني و مش��اركت در
طرحهايبهينهسازي
اولويت دادن به اهلي��ت خريداران جهت حفظ
منافع ملي
لزوم بهكارگيري مجموعهاي از روشهاي ممكن
براي واگذاري متناسب با شرايط هر بنگاه
بازنگ��ري در گروههاي 2،1و 3ذيل ماده  2اصل
 44قانون اساسي
اس��تخراج فهرس��تي از فعاليتها و تصديهاي
بالواگ��ذاري در فعاليته��اي صنعت نفت كه
حف��ظ آنه��ا در س��اختار دولت باع��ث ايجاد
يكپارچگي و افزايش بهرهوري در شركتهاي
ماندگار ميشوند
اميد است با توجه به اهميت و نقش صنعت نفت
در پيش��برد اهداف كالن كش��ور و تأثير قابلتوجه
اجراي سياس��تهاي اصل  44بر آينده اين صنعت
مهم و تأثيرگذار ،از رويكردهاي نويني كه منجر به
اثربخشي بيشتر در تحقق اهداف اين قانون خواهد
شد استفاده و بهرهبرداري گردد.
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