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 لزوم بازنگري در فرآيند واگذاري شركت هاي تابعه 
شركت ملي نفت ايران

اصل 44 قانون اساس��ي با تقسیم نظام اقتصادي 
جمهوري اسالمي ایران به سه بخش دولتي، تعاوني 
و خصوصي ح��دود و ثغور فعالیت هریك از این 
بخش ها را برشمرده است. این اصل در چارچوب 
الزامات ناش��ي از ش��رایط اقتص��ادي و اجتماعي 
کشور، تحقق اهداف سند چشم انداز را مورد توجه 

قرار داده است.
هدف نهایي سیاست هاي اصل 44 قانون اساسي 
افزایش س��هم بخش غیردولتي در اقتصاد کش��ور 
با رویکرد گس��ترش مدیریت و مالکی��ت، ارتقاء 
کارایي بنگاه هاي اقتصادي، بهره وري منابع مادي و 
انساني و فن آوري، افزایش رقابت پذیري در اقتصاد 
ملي، کاهش بار مالي و مدیریتي دولت در تصدي 
فعالیت هاي اقتصادي، افزایش سطح عمومي اشتغال، 
تشویق مردم به سرمایه گذاري و  بهبود درآمد اقشار 
مختلف است که باید از دو طریق تقویت زمینه هاي 
سرمایه گذاري بخش غیردولتي با ثابت نگه داشتن 
سهم بخش دولتي و همچنین واگذاري سهم دولت 

از اقتصاد به این بخش محقق شود.
با آغاز برنامه س��وم توس��عه، خصوصي س��ازي 
به شکل محدود در صنعت نفت آغاز شد. اما عمده 
واگذاري ها پس از ابالغ قانون اصل 44 انجام ش��د. 
مطابق قانون اجراي سیاست هاي اصل 44 در وزارت 
نفت ت��ا کنون 56 ش��رکت به طور کام��ل واگذار 
ش��ده اند و تعدادي نیز در حال واگذاري هس��تند. 
بدین ترتیب تا نیمه آذرماه سال جاري وزارت نفت 
با بیش از 698 هزار میلیارد ریال و س��هم حدود 47 

درصدي از کل واگذاري هاي انجام ش��ده، در میان 
همه وزارتخانه ها رتبه نخست را به خود اختصاص 
داده است. بدیهي است تحقق همه جانبه تمامي مفاد 
قانون اجراي سیاست هاي اصل 44 قانون اساسي در 

دستور کاري وزارت نفت قرار دارد.
طبق مفاد ردیف 4 ماده 2 قانون اصل 44، شرکت 
ملي نفت ایران و ش��رکت هاي اس��تخراج و تولید 
نفت خام و گاز از واگذاري مس��تثني هس��تند. ولي 
به دلیل لزوم تصریح برخي فعالیت هاي تکمیلي، از 
نظ��ر وزارت نفت این بخش از قانون نیاز به اصالح 
دارد. در همین راستا پیشنهاد شده عبارت "شرکت  
ملي نف��ت ایران و ش��رکت هاي تخصصي مجري 
امور پشتیباني، عملیات اکتشاف و تجهیز، استخراج 
و تولی��د و انتقال خطوط اصل��ي و مخابرات و امور 
ذخیره س��ازي و صادرات نفت خ��ام و گاز طبیعي" 
به صورت شفاف بیان گردد. چراکه فعالیت برخي 
از امور پشتیباني الزمه تولید مستمر نفت خام و گاز 
طبیعي بوده و واگذاري آنها مي تواند برنامه تولید را 

دچار اخالل و اشکال نماید.
به نظ��ر مي رس��د با توجه ب��ه انجام بس��یاری از 
واگذاري ها در نفت کشور و تجارب اندوخته شده 
در این زمینه، ضروري است مالحظات و الزامات 
پیشنهادي زیر در واگذاري هاي آینده مدنظر قرار 

گیرد:
 مقدم دانستن مدیریت صحیح و اصولي بنگاه ها بر 

موضوع مالکیت آنها
 لزوم پیش بیني تدابیر الزم جهت ارتقاء کارایي و 

بهره وري بنگاه هاي قابل واگذاري
 تعیین تکلیف بدهي ها و تضامین ش��رکت هاي 

مشمول واگذاري
 حفظ زنجیره ارزش در فرآیند واگذاري

 صیانت از حقوق کارکنان شرکت هاي در حال 
واگذاري

 ال��زام به رعایت مقررات ایمني و مش��ارکت در 
طرح هاي بهینه سازي

 اولویت دادن به اهلی��ت خریداران جهت حفظ 
منافع ملي

 لزوم به کارگیري مجموعه اي از روش هاي ممکن 
براي واگذاري متناسب با شرایط هر بنگاه

 بازنگ��ري در گروه هاي 2،1و3 ذیل ماده 2 اصل 
44  قانون اساسي

 اس��تخراج فهرس��تي از فعالیت ها و تصدي هاي 
بالواگ��ذاري در فعالیت ه��اي صنعت نفت که 
حف��ظ آنه��ا در س��اختار دولت باع��ث ایجاد 
یکپارچگي و افزایش بهره وري در شرکت هاي 

ماندگار مي شوند

امید است با توجه به اهمیت و نقش صنعت نفت 
در پیش��برد اهداف کالن کش��ور و تأثیر قابل توجه 
اجراي سیاس��ت هاي اصل 44 بر آینده این صنعت 
مهم و تأثیرگذار، از رویکردهاي نویني که منجر به 
اثربخشي بیشتر در تحقق اهداف این قانون خواهد 

شد استفاده و بهره برداري گردد.
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