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اصل 44 قانون اساسی درشركت ملی نفت ايران 
يادداشت مدير عامل  شركت پايانه هاي نفتي ايران مبني بر ابهام در 

موضوع واگذاري شركت پايانه ها به بخش خصوصي و 

پاسخ مديريت ماهنامه اكتشاف و توليد

* آقای كاردر- رئيس ستاد فرعي اجراي اصل 44 قانون اساسي در شركت ملي نفت ايران / آقاي مهندس سروشي- مدير نظارت بر توليد نفت و گاز شركت ملي نفت ايران                           

1( در شماره 51 ماهنامه، صفحه 18 آمده است:
 اجرا شدن فرآيند خصوصي سازي براي شركت هاي دولتي صنعت نفت به گفته رياست محترم اصل 44 در شركت ملي نفت ايران از 
س��ه وضعيت قابل تصور بوده كه يکي از آنها تغيير س��اختار در اين گونه شركت ها با تفکيک بخش حاكميتي به صورت مجزا و بخش 
قابل واگذاري به صورت خصوصي است كه از اين منظر اشاره شده، شركت پايانه هاي نفتي ايران در اين وضعيت قابل تصوير و بررسي 

است و بنابراين منافاتي با يادداشت مدير عامل پايانه ها، مهندس سوري ندارد و تکيه بر بخش حاكميتي آن محرز است. 

2( در ش�ماره 52 ماهنامه- صفحات 7-8  كه قس��مت دوم مصاحبه ها و س��خنان آقايان كاردر و سروش��ي درج شده است، در بحث 
»زنجيره فعاليت هاي اصلي نفت« اش��اره به بخش هاي انتقال، ذخيره س��ازي و فروش نفت و همچنين صادرات نفت خام از طريق تعداد 
محدودي پايانه صادراتي ش��ده است و اش��اره شده كه در صورت واگذاری پايانه های مذكور امنيت مورد نياز جهت تامين درآمدهاي 

ارزي به دليل حساسيت پايانه ها ممکن است به مخاطره بيافتد كه اين مورد هم موافق يادداشت مهندس سوري است.

در دنباله تاكيد ش��ده، جهت افزايش ظرفيت ذخيره و بارگيري نفت خام و يا فرآورده هاي نفتي، س��اخت مخازن ذخيره در سواحل و 
جزاير خليج فارس موثر است و بايستي با حفظ سهم ملي از پايانه هاي صادرات نفت، زمينه جهت تنوع بخشيدن به مبادي صادراتي 
تقويت ش��ود. در برخي از كش��ورها پايانه هاي صادراتي وارداتي خصوصي ايجاد ش��ده ولي صادرات و واردات نفت آنها تنها به مخازن 

خصوصي وابسته نيست.

در پايان، ضمن تشکر از حساسيت مدير عامل شركت پايانه هاي نفتي ايران به اين امر و جهت رفع ابهام اعالم مي شود: 

»براس�اس سياست هاي اصل 44 قانون اساسي،ش�ركت پايانه هاي نفتي ايران از مصاديق شركت هاي حاكميتي است و پايانه صادرات نفت خام 
كشور قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست اما مابقي پايانه ها قابل واگذاري است.«

مضمون نامه ارسالی از طرف
مهندس سوری،مدير عامل شركت پايانه های نفتی ايران:

مطالب عنوان شده پيرامون اصل 44 و پايانه های 
نفتی ايران در شماره های 51 و 52 ماهنامه اكتشاف و توليد

مقدمه   
 به دنبال درج گزارش ويژه »خصوصي س�ازي در صنعت نفت، چالش ها، موانع و راهكارها« در ماهنامه اكتش�اف و توليد- ش�ماره هاي51 و52- كه 
ماحصل مصاحبه مستقيم اعضای شوراي سردبيري با مديران و متخصصان شركت ملی نفت ايران* بوده، يادداشتي به تاريخ 87/10/29 از طرف 

مهندس سوری، مدير عامل شركت پايانه های نفتی ايران به مدير مسئول ماهنامه با مضمون زير ارسال گرديد:

عدم واگذاري ش��ركت پايانه ها به بخش خصوصي و عدم ش��مول آن در ليست خصوصي سازي هاي حاصل از سياست هاي اصل 
44 قانون اساسي با توجه به تاكيدات مقام محترم وزارت نفت و مدير عامل محترم شركت ملي نفت ايران.


