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چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت،
نهادهای متولی و رابطه آنها
عبد الحسین شیروی ،1نرگس

سراج*2

چکیده
با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی ،تقلیل حجم تصدیهای دولت و منحصر کردن
کرردن
ستور کرار
کار
دولت به انجام اعمال حاکمیتی ،با هدف اصالح ساختار اجرایی و نظارتی کشور ،در ددسرتور
عنروان هدف
هردف
برهع نوان
برنامهریزان قرار گرفت .بهتدریج خصوصیسازی و تقویت مشارکتهای عمومی به
بره طور
طرور
صدی به
حاکمیتی و تتصردی
مستقل جای خود را یافت که بدینمنظور تفکیک اعمال دولت به حراکمیتی
جدیتری پیگیری شد .جداسازی مزبور به تمامی عرصهها از جمله صنعت نفت تسری یافت .با
برا
یارا وزار
اختیرارا
اایو و اخت
قانون ووارایو
سی و قرانون
اساسر
قانون اسا
تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل  44قرانون
لو آن در
مللرو
ندان مل
چنردان
نفت ،تالش شد تا تفکیک یادشده در صنعت نفت عملی شود و نتیجۀ نهچ
قروانین و م قررا
مقرررا
بررسری قوان
اساسنامۀ شرکت ملی نفت به نمایش گذاشته شد .در این پژوهش با برر سی
داد اع مال
اعمرال
یان نندراد
لۀ ممیران
رابلرۀ
مختلو ،چگو نگی تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی در حوزۀ نفت و راب
حاکمیت و نداد اعمال تصدی در این حوزه تحلیل شده است .به این نتیجه مریرسریم کره اوال
رابلۀ بین اعمال حاکمیتی و تصدی دولت رابلۀ طولی است ،بنابراین حتی اگرر دولرت از ورود
به حوزه ای منع شود ،همچنان به اعمال حاکمیرت خرود ادامره مریدهرد؛ ثانیرا قرانون اجررای
سیاستهای اصل  ،44معیار «سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت» را به معیرار «تفکیرک اعمرال
حاکمیت از تصدی» اضافه کرد؛ ثالثا با وجود تفکیک نداد اعمالکننردۀ حاکمیرت از تصردی در
حوزۀ نفت ،تقسیم واایو بین آندا بهطورکامل انجام نگرفته است.

کلیدواژگان
اعمال حاکمیتی ،اعمال تصدی ،رگوالتوری ،شرکت ملی نفت ،وزار نفت.
 .1استاد ،دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی ،دانشگاه تدران ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز ،دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی ،دانشگاه تدران ،ایران (نویسندۀ مسئول).
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مقدمه
اصل  44قانون اساسی ایران ،نظام اقتصادی کشور را پایهریزی کرد؛ بخش «دولتی» را بهععنروان
نوان
یران گرفتن
گررفتن
شناخت .بربا پا ی
رسرمیت شرناخت.
بره ر سم
بخش اصلی نظام اقتصادی معرفی کرد و سیلرۀ آن را به
هرای
مشرارکت ها
فزایش م شارکت
جنگ تحمیلی ،ضرور تحول نظام اقتصادی ،توسعۀ بخش خصوصی و اافرزا
منظرور تفکیرک «اعمرال
بدینمن ظور
عمومی ،به تغییر عملکرد و حوزۀ مداخال دولت منجر شد که بردین
انحصرار
صار
حاکمیتی» در انح
مال حراکم
حاکمیتی» از «اعمال تصدی» به طور جدیتری پیگیری شرد« .اعاعمرال
به واواگرذاری
گذاری
لو بره
مکلرو
لت مک
دولرت
دولت باقی ماندند ،ولی نقش دولت در «اعمال تصدی» تغییر کرد و دو
تصردی ،بره
به
اعمرال ت صد
حاکمیتی از اع مال
مال حراکم
یک اعاعمرال
تفکیرک
یۀ تفک
نظریرۀ
برخی از آندا به بخش غیردولتی شد .نظر
ست و
حاکمیتی ااسرت
مال حراکم
تقسیمبندی سازمانهای دولتی به سازمانهایی که واایو آندا انجام اعاعمرال
سازمانهایی که متکفل انجام اعمالتصدی هستند ،انجامید و در قوانین و مقررا منعکس شد؛
هرچند با وجود تعریو اعمال حاکمیتی و اعمال تصردی در قروانین و تعیرین مصرادی ،آن،
مرزهای مفدومی واایو حاکمیتی و تصدی کماکان مبدم است .اگر هدف اصلی از ارائۀ تعاریو
اعمال مزبور ،تشخیص آن دسته از واایو دولت است که قابرل واگرذاری بره بخرش غیردولتری
است ،بهنظر میرسد تعاریو انجامگرفته آنچنان کلی و کیفی است که خود به تعریو مجدد نیاز
دارد و ازاینرو در عمرل فاقرد کرارایی و ترثثیر الزم اسرت .از طررف دیگرر ،سرنخیت و تجرانس
موضوعی است که اعمال را به هم پیوند میدهد و باید در تقسریم وارایو میران سرازمانهرای
دولتی به منظور ادارۀ مللو کشور رعایت شود.1.همرانطورکره بررای مثرال در بانرک مرکرزی
تمامی واایو و فعالیتهای مربوط به امور پولی ،بانکی و  ...اعم از آنکه دارای ماهیت تصردی و
حاکمیتی باشند ،به اعتبار سنخیت موضوعی در قلمرو شرح واایو بانرک مرکرزی قررار گرفتره
است (توازنیزاده.)34 :1931 ،
لب سراختار
ساختار
اعمال حاکمیتی و تصدی در بخش نفت ،تا پیش از انقال اسالمی ،اغلب در قاقالرب
مری کرد
کررد
ست م
سیاسرت
یین سیا
تعیرین
که تع
شرکت ملی نفت (زین پس شرکت نفت) انجام میگرفت .ارگانی کره
متمم آن
قانونی مرتمم
خود نیز به آن عمل مینمود .با تصویب «قانون تثسیس وزار نفت» و الیحۀ قرانونی
ساختاری بررای
برای
لی سراختاری
شد ،وولری
شکیل شرد،
فت» تتشرکیل
در سالهای  13و  ،13نداد جدیدی به نام «وزار ننفرت
اختیرارا
یارا
اِعمال اعمال حاکمیتی برای وزار نفت درنظر گرفته نشد .با تصویب قانون واایو و اخت
لت از
دولرت
حاکمیتی دو
وزار نفت در تاریخ ( 31/2/13زین پس قانون واایو و اختیارا ) ،اعمال حر
اعمالتصدی وی در حوزۀ نفت تفکیک و به موجب مادۀ  1آن« ،وزار نفت» بهعنوان «نمایندۀ
حکومت اسالمی» بهمنظور «اعمال ح ،حاکمیت و مالکیت عمومی» در بخش نفت تعیین شد.
 .1رعایت سنخیت و تجانس موضوعی در تعیین واایو انواع دستگاههای دولتی ،طب ،مادۀ  2برنامرۀ سروم توسرعه
مورد تثکید قرار گرفته است.
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بهدلیل تفکیک اعمال حاکمیتی دولت از اعمال تصدی وی ،و تخصیص اعمال حاکمیتی به
بره
هرای
اسرت ها
جرای سیا ست
قانون ااجررای
وزار نفت براساس قانون واایو و اختیارا  ،و همچنین تصویب قرانون
صل،)44
هرای ااصرل
اسرت ها
جرای سیا ست
قانون ااجررای
پس قرانون
کلی اصل 44قانون اساسی در تاریخ ( 1931زین پرس
صادی برین
بین
اقتصرادی
هرای اقت
یرت ها
براساس معیار «سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت» که به تفکیک فعال ی
عملیرا
یا
جام عمل
به «انانجرام
بخش دولتی و خصوصی انجامید ،قلمرو اعمال تصدی دولت بهطور ضمنی بره
باالدستی» نفت محدود شد.
سرازی و
خصوصری ساز
ستای خصو ص
گرفتره در راراسرتا
انجرامگرف ت
هرای ان جام
تالش ها
شایان ذکر است که با وجود تمام ترالش
ردولتری،
هرای غیردول ت
خش ها
به ببخرش
محدود ساختن قلمرو فعالیت دولت و واگذاری اعمال تصدی دولت بره
«حاکمیت» بر بخشهای «دولتی» و «غیردولتی» همچنان محفوظ است؛ حاکمیت تجزیهناپذیر
است؛ اعمال حاکمیت با حکومت است و نه دولت؛ بنابراین حتی درصورتیکه دولت در ورود بره
به
ادامره
مه
ها ادا
بخرشهرا
مامی ب خش
بر تتمرام
خود برر
بخشهایی ممنوع شود ،حکومت همچنان به اعمال حاکمیت خرود
حکومرت»
نردۀ حکو مت
میدهد .وزار نفت در واقع جزئی از دولت است ،ولی در اعمال حاکمیت« ،نمای ند
است ،بنابراین در این عرصه اختیارا حکومتی دارد.
نفرت و
حروزۀ ن فت
تصردی در حوزۀ
حراکمیتی از ت صدی
اعمرال حاکمیتی
تفکیرک اع مال
چگرونگی تفک یک
این مقاله درصدد بررسی چ گونگی
ین حروزه
حوزه
تصردی در اایرن
اعمرال ت صد
همچنین چگونگی شکلگیری رابلۀ نداد اعمال حاکمیت و نداد اع مال
طرور ک لی
کلری
بره طور
است .به همین منظور ،مقدمتا رابلۀ «اعمال حاکمیتی» و «اعمال تصدی» دولت به
هرای
تجزیهوتحلیل شده و بررسی میشود که در صور منع ورود «دولت» به بخشی از فعالیت ها
اقتصادی ،آیا امکان انجام هر دو اعمال حاکمیتی و تصدی از دولت سلب میشود؟
ساس قروانین
قوانین
براسراس
تصردی برا
برای رسیدن به پاسخ موارد مذکور ،ابتدا اعمال حاکمیتی و اعمال ت صد
بره طور
طرور
فت به
صنعت ننفرت
مزبرور در صرنعت
تعریو و متولی هر یک بهطور کلی بیان میشود .سپس موارد مز بور
خاص بررسی خواهد شد.

اعمال حاکمیتی
تقسیم اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی با معیار «نوع عمل و ماهیت وسریلۀ مرورد اسرتفاده»
(واعظی )244 :1934 ،صور گرفته است .هر گاه دولت برای رسیدن به هدفش از اقتدار خرود
غمرامی ،)111 :1911 ،ع مل
عمرل
ند (غ مام
کم ککنرد
تحکرم
بدره برده باشد و بهوسیلۀ آن به مردم فرمان دهد و تح
مذکور حاکمیتی محسو میشود« .اعمال حاکمیتی» ابتدا براساس تثثیری که برر «مسرئولیت
مدنی دولت» دارند ،در قوانین نمایان شدند .مادهواحدۀ قانون تعیین مرجع دعاوی برین افرراد و
دولت مصو  1941و مادۀ  11قانون مسئولیت مدنی مصو  1993بر عدم «مسئولیت مدنی»
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اقتصرادی،
سعۀ اقت صاد
توسرع
سوم تو
برنامرۀ سروم
قرانون برنا م
دولت در قبال انجام «اعمال حاکمیتی» تثکید داشتند 1.قانون
اجتماعی و فرهنگی مصو ( 1913/1/11زین پس برنامۀ سوم توسعه)« ،اعمرال حراکمیتی» را
تعریو و مصادی ،آن را بهصور تمثیلی بیان کرد .براساس بند «الرو» مرادۀ  14برنامرۀ سروم
توسعه ،عملی حاکمیتی محسو میشود که انجام آن اقتدار دولت را افرزایش دهرد ،منرافع آن
شامل همۀ اقشار جامعه گردد و هر یک از افراد جامعه بتواننرد بردون اینکره محردودیتی بررای
دیگران بهوجود آید ،از خدما آن برخوردار شوند.
مصرو 1939/1/11
فرهنگرگی م صو
اجتمراعی و فرهن
اقتصرادی ،اجت ماع
مادۀ 191قانون برنامۀ چدارم توسعۀ اقت صاد
2
(زین پس برنامۀ چدارم توسعه) ،با تثسی از برنامرۀ سروم توسرعه ،امرور حراکمیتی را تعریرو و
سرال ،1939
یران سال
ترا پا ی
مصادی ،آن را بهصور حصری مشخص کرد .همچنین مقرر کرد دولت تا
یو و مروارد
موارد
تعریرو
گرری را تعر
صدی گری
ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیو امور حاکمیتی و تتصردی
شده ااسرت
ست
واگذاری دستگاههای مختلو را بهنحو تفصیلی تقدیم مجلس کند که هنوز اجرایی ننشرده
قانون مردیریت
مدیریت
با در «قرانون
متعاقبرا
(بند « » مادۀ  .)191تعریو امور حاکمیتی و تعیین مصادی ،آن متعاق
خدما کشوری» 9با اندکی تفاو در مقایسه با برنامۀ چدارم توسعه ،عنوان شد.
صویب شرد.
شد.
ظام تتصرویب
صلحت ننظرام
شخیص ممصرلحت
قانون اجرای سیاستهای اصل  44با مداخلۀ مجمع تتشرخ
قانون مزبور بدون وارد کردن نظریۀ «تفکیک اعمال حاکمیتی از اعمال تصردی» ،نظرام اقتصرادی
کشور را که در اصل  44قانون اساسی پیریزی شده بود ،مجددا تقسیم کرد .براساس تقسیمبنردی
جدید ،موارد مذکور در صدر اصل  44قانون اساسی که «بخش دولتی» را تشکیل میدادند ،بره دو
گروه تقسیم شدند .حاکمیت در یک گروه خرود را برا انحصرار کامرل دولرت در «سررمایهگرذاری،
مدیریت و مالکیت» فعالیتهای آن گروه را نشان داد و در گروه دیگر با انتقال  34درصرد از ارزش
فعالیتها به بخش خصوصی ،نقش نظارتی و هدایتی دولت را حفظ کرد .همچنین براسراس قرانون
مزبور ،ندادی به نام «شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی» بهمنظور تبیین
نقش سیاستگذاری ،هدایت و نظار دولت تشکیل شد (بند  1مادۀ .)42
صل  44در
هرای ااصرل
اسرت ها
قانون برنامۀ ششم توسعه نیز سعی در پیاده کردن قانون اجرای سیا ست
عرصههای مختلو دارد .در قانون اجرای سیاستهای اصل  ،44معیار «تفکیک اعمال حاکمیتی
صور کره
که
بردینصرور
از اعمال تصدی» با معیار «سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت» جایگزین شد؛ بد
گر از
دیگرر
شی دی
بخشری
لت و در بخ
دولرت
صار دو
انحصرار
مال در انح
سرمایه گذاری ،مالکیت و مدیریت در بخشی از اعاعمرال
 .1برای اطالعا بیشتر در خصوص تثثیر اعمال حاکمیت و تصدی دولت بر مسئولیت مردنی دولرت ر.ک :بیراتی و
سامانی ،1931 ،اعمال تصدی و حاکمیت و مسئولیت مدنی دولت.
 .2برنامۀ چدارم توسعه بهجای استفاده از عبار اعمال حاکمیتی از عبار عامتر امور حاکمیتی استفاده کرده است.
 .9مادۀ  3فصل اول قانون مدیریت خدما کشوری مصو مدرماه  1931و الیحۀ اصرالح و دائمری سراختن قرانون
مدیریت خدما کشوری مصو .1931
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شد .از
تی شرد.
یردولتری
خش غیردول
به ببخرش
اعمال ،دولت مکلو به واگذاری سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت بره
سوی دیگر ،حتی در عرصههایی که دولت مکلو به واگذاری به بخش غیردولتی است ،همچنان
برنامرۀ
نکتره در برنا م
یرن نک ته
کنرد .ا ی
حاکمیت خود را بهصور سیاستگذاری ،هدایت و نظار اعمال میک ند.
سعه از ددیرد
ید
توسرعه
پنجم تو
مه پرنجم
برنامره
ته در برنا
نکتره
ین نک
پنجم توسعه از دید قانونگذار مغفول نمانده است 1.اایرن
قانون ااجررای
جرای
کردن قرانون
قانونگذار مفول نمانده است".قانون برنامۀ ششم توسعه نیز سعی در پیاده کرردن
به صور
صرور
لت را بره
دولرت
مال دو
تروان اعاعمرال
سیاستدای اصل  44در عرصه های مختلو دارد .بنابراین نمی توان
شره در طول
طرول
عرضی به اعمال حاکمیتی و تصدی تقسیم کرد ،بلکه اعمال حاکمیتی دولت همی شه
اعمال تصدی است.

اعمال تصدی
فع ب خش
بخرش
به ننفرع
دولرت بره
نحصراری دو لت
قلمررو انح صار
سراختن قل مرو
محردود ساختن
سرازی و م حدود
از زمانیکه نظریۀ خصوصی ساز
اسرتگذاری ها
هرا
خصوصی در راستای کاهش تصدیهای دولت و افزایش کارامدی اقتصادی در سیا ستگذار
حاکمیتی و م شخص
مشرخص
مال حراکم
صدی از اعاعمرال
اعمرال تتصرد
جداسرازی اع مال
کالن کشور مورد توجه قرار گرفت ،جدا ساز
یرت
کره قابل ی
هرایی که
خش ها
شرد ،تراتا ببخرش
دنبرال شد،
قروانین دن بال
ترری در قوان
کردن قلمرو هر یک نیز بهطور جدی تر
واگذاری به اشخاص خصوصی را تحت عنوان اعمال تصدی دارد ،مشخص شود.
در برنامۀ سوم توسعه ،اعمال تصدی تحت عنوان تصدیهای اجتماعی براساس تبعا اعمال
تصدی که منافع اجتماعی آندا بیشتر از منافع فردی است و موجب بدبود وضعیت زندگی اافرراد
فراد
سعه،
توسرعه
دارم تو
چدرارم
جامعه میشوند ،تعریو و مصادی ،آن به صور تمثیلی بیان شد 2.قانون برنامۀ چ
در مادۀ  ،191اعمال تصدی را به دو گروه تقسیم کرد :تصدیهای اجتماعی ،فرهنگی و خدماتی
که با اندک تغییراتی مشابه برنامۀ سوم توسعه تعریو شدند و تصدیهای اقتصادی بهعنروان آن

ند ااشرخاص
شخاص
ماننرد
ست و مان
دسته از واایفی که دولت ،متصدی اداره و بدرهبرداری از اموال جامعه ااسرت
حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل میکند ،در نظر گرفته شد .براساس مادۀ  191قانون
هرای
تصردی ها
مزبور ،دولت مواو به واگذاری تصدیهای اقتصادی به بخش غیردولتری و انجرام ت صد
اجتماعی ،فرهنگی و خدماتی با مشارکت و تعامل بخش غیردولتی شد .در واقع کارکرد دولت از
سبان و
(پاسربان
کرد (پا
تغییرر کررد
مایتی تغی یر
حمرا
حراکمیتی و ح
کارکردی حاکم
به کرارکرد
اقتصرادی بره
تصدیگری فعالیتهای اقت صاد
علیمحمدی.)244 :1931 ،
صوص ا موال
امروال
خصروص
بهنظر میرسد قانونگذار در تعریو تصدیهای اقتصادی به وایفۀ دولت در خ
هرای
تصردی ها
یو ت صد
تعریرو
کنرد .تعر
اشاره میکند .دولت اموال جامعه را در اختیار دارد و آندا را اداره میک ند
 .1مادۀ  14برنامۀ پنجم توسعه.
 .2بند « » مادۀ  14قانون برنامۀ پنجسالۀ دوم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصو .1919/3/24

 996فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،2تابستان 9911

همرۀ اافرراد
فراد
نفرع ه م
یرد ن فع
آندرا با ی
اقتصادی اموال را به دو دسته تقسیم کرد؛ اموالی که دولت در ادارۀ آن دا
جامعه را درنظر بگیرد که این از خصوصیا اعمال حاکمیتی بود یا اموالی که دولت میتواند در
ادارۀ آندا مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل کند .همانگونهکه از تعریو
اصرل  44قانون
قرانون
ب ،ا صل
بر ططبر،
بخرش برر
مشخص است ،منظور قانونگذار بخش دوم اموال است .هر دو ب خش
حاکمیتی مح سو
محسرو
اساسی در اختیار دولت هستند ،ولی عمل دولت در یکی از گروه ها ،اعمال حراکم
میشود و در دیگری اعمال تصدی .ولی تعریفی که از تصدیهای اقتصادی ارائه شد ،منلب ،برر
بر
واقعیت نیست ،زیرا رژیم حقوقی حاکم بر تصدی دولت در اداره و بدرهبرداری از اموال مت فاو
متفراو
امروال ن قش
نقرش
لت در ادارۀ ا موال
دولرت
ست .دو
آنداسرت.
لک آندا
تملرک
حت تم
از ادارۀ اشخاص خصوصی نسبت به اموال تتحرت
برای آن به
بره
قررا بررای
قوانین و ممقرر
که در قروانین
چه را کره
یر از آنآنچره
نماینده و امین را دارد و ح ،تصرفاتی غغیرر
صررفا ن فع
نفرع
تواننرد صرفا
مریتوان ند
رسمیت شناخته شده است ،ندارد؛ درصورتیکه افراد در ادارۀ اموال خود م
حاکمیتی از
مال حراکم
بررخالف اعاعمرال
کره برخالف
انرد که
مالیا ند
تصردی اعاعمرالی
شخصی را درنظر بگیرند .در واقع اعمال ت صد
کمرخرانی )492 :1934 ،و
به کارگیری امتیازا و اقتدارا قدر عمومی بی بدره اند (رستمی و کمر خان
بر اعاعمرال
مال
لت برر
دولرت
ند .دو
شرده اانرد.
تلقری شده
شاید از این نظر با اعمال اشخاص خصوصی مقایسه و مشابه تل ق
تصدی نیز حاکمیت دارد.
شی از قلقلمررو
مرو
بخشری
بزرگ بخ
عادن برزرگ
مادر و ممعرادن
صرنایع مرادر
طب ،اصل 44قانون اساسی ،صنایع بزرگ ،صنا
فعالیت بخشدولتی است .قانون اجرای سیاستهای اصل  ،44از قلمرو بخشهایی که در اختیار
به قلقلمررو
مرو
ست و بره
کاسرت
دولت بودند و بهنظر میرسید قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارند ،کا
شرکت مملرلی
بخشهای قابلواگذاری به بخش خصوصی اضافه کرد .براساس مادۀ  2این قانون ،شررکت
نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز و معادن نفت و گاز را (فارغ از کوچک
دولرت
لت
گر ،دو
دیگرر،
یا بزرگ بودن) بهعنوان گروه  ،9همچنان در انحصار دولت باقی میمانند .از طرف دی
ردولتری
خش غیردول ت
به ببخرش
مواو به واگذاری  34درصد ارزش دیگر فعالیتهای مرتبط با نفت و گاز بره
شد (بند « » مادۀ .)9
هرا،
یرت ها
بار «فعال ی
مادۀ  2قانون مزبور ،زمانیکه میخواهد مصادی ،گروه  9را نام ببرد ،از ععبرار
مؤسسا و شرکتهای مشمول این گروه» صحبت میکند .شرکت نفت و شرکتهای استخراج
ذکرشرده ،اراهر
ااهر
و تولید نفت خام و گاز از مصادی ،شرکتها هستند .با توجه به سایر مؤسسا ذکر شده
ماده ،ناار بر شرکتهای موجود است نه آتی.
معادن نفت و گاز ،از مصادی« ،فعالیت ها» هستند .بهنظر میرسد منظور از فعالیت های
مری توان
تروان
کره م
شد 1که
گاز باباشرد
فت و گراز
مرتبط با معادن نفت و گاز ،همان فعالیت ها ی باالدستی ننفرت
هرای
یرت ها
صل « ،44فعال ی
هرای ااصرل
اسرت ها
به طور ضمنی برداشت کرد ،براساس قانون اجرای سیا ست
 .1قانون اجرای سیاستهای اصل  44از بهکار بردن اصلالحا عملیا باالدستی و پاییندستی امتنراع مریکنرد و
نتیجهگیری مزبوز صرفا یک برداشت است.
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فت و گاز،
گراز،
عادن ننفرت
یت ممعرادن
مالکیرت
بنرابراین ،مالک
ستند 1.ب نابرا
لت ههسرت
دولرت
باالدستی نفت و گاز» در انحصار دو
ید ،در
تولیرد،
سعه و تول
توسرعه
شاف ،تو
اکتشراف،
شامل اکت
ستی شرامل
باالدسرتی
هرا ی باالد
مدیریت و سرمایه گذاری در فعالیت ها
انحصار بخش دولتی است2.
برنامرۀ
پرس برنا م
قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی فرهنگی مصو ( 33/14/94زین پس
ستای
شرد ،در راراسرتا
تصرویب ش
اصرل  44ت صو
هرای ا صل
اسرت ها
جرای سیا ست
قانون ااجررا
پنجم توسعه) نیز که پس از قرانون
سیاستهای قانون مزبور ،بهدفعا بر کاهش تصدیهای دولت و واگذاری مدیریت در حوزههای
مختلو به بخشهای خصوصی تثکید کرد.
یک اع مال
اعمرال
تفکیرک
به تفک
همانگونهکه عنوان شد ،قانون اجرای سیاستهای اصل  44بدون توجه بره
ردولتری را برابا
حاکمیتی از اعمال تصدی ،صرفا چگونگی تقسیم فعالیتها بین بخش دولتی و غیردول ت
تی،
دولتری
بهکار بردن معیار سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت عنوان کرد .حال باید دید در بخش دول
ست و
لت ااسرت
دولرت
کدام فعالیتها در زمرۀ اعمال حاکمیتی و کدام فعالیتها در زمرۀ اعمال تصدی دو
لی ،در
طرور ککلری،
بره طور
شود ،به
چه ندادی متولی هر یک از فعالیتهاست .ولی پیش از آن باید بررسی شرود،
فل انانجرام
جام
متکفرل
هرایی متک
سرازمان ها
چه سازمان
حاکمیتی و چره
مال حراکم
جام اعاعمرال
فل انانجرام
متکفرل
دولت ،چه سازمانهایی متک
اعمالتصدی هستند.

متولی انجام اعمال حاکمیتی و اعمال تصدیگری
قوانین و مقررا در خصوص اینکه چه ندادی متولی اعمال حاکمیتی باشد و چه ندادی مترولی
اعمال تصدی ،ابدام دارند .براساس دستورالعمل تدیۀ بودجۀ برنامهای مصو سال  1941تحرت
عنوان طبقهبندی دستگاهها« ،وزارتخانهها و مؤسسا دولتی» ،وایفۀ اعمال حاکمیتی را دارنرد
و «مؤسسا انتفاعی و مؤسسا بازرگانی وابسته به دولت» بهمنظور انجام امور تصردی تعیرین
شدند 9.هرچند طب ،صراحت قانون مزبرور... ،تقسریمبنردی منردرج در ایرن قرانون صررفا یرک

طبقهبندی بودجهای است. ...
لب سه
سره
قط در قاقالرب
دولتری ففقرط
هرای دول ت
با تصویب قانون محاسبا عمومی مصو  ،1943دستگاه ها
شکل حقوقی وزارتخانه ،مؤسسۀ دولتی و شرکت دولتی ،میتوانستند ایجاد و اداره شوند 4.حکم
حکرم
کم
ین ح
شرد و اایرن
مذکور تا تصویب قانون جدید محاسبا عمومی در سال  1911عمال اجرایی ن شد
 .1اصل 44قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای اصل  ،44عبار فعالیتهای باالدستی یا پاییندسرتی نفرت و
گاز را بهکار نبردهاند.
 .2برای مشاهدۀ تغییر قوانین در خصوص انحصار دولت در سرمایهگذاری عملیا باالدسرتی ر.ک :شریروی:1939 ،
.233 – 912
 .9بند «ج» دستورالعمل تدیۀ بودجۀ برنامهای مصو سال  1941تحت عنوان طبقهبندی دستگاهها.
 .4بند  1مادۀ  1قانون محاسبا عمومی .1943
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جاد یرایا ت شکیل
تشرکیل
قرره ایایجراد
ین ممقررره
در مادۀ  194قانون محاسبا عمومی جدید تکرار شد .براساس اایرن
سازمان دولتی منحصرا بهصور وزارتخانه یا مؤسسۀ دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود.
پس از انقال اسالمی ،مجددا برنامۀ اصالح ساختار اداری برا پریشفرر و مبنرای تقسریم
اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی پیش گرفته شد .براساس مادۀ  3برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی یکی از طرق اصالح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور تدوین حدود

و واایو دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جدرتگیرری تقویرت واحردهای مسرئول اعمرال
حاکمیت و کاهش واایوتصدی تا حد ضرور تعیرین شرد .تعبیرر واحردهای مسرئول اعمرال
حاکمیت نشاندهندۀ آن است که از نظر مسئوالن کشور دستگاههای اداری به دو گروه تقسریم
میشوند :واحدهای مسئول اعمال حاکمیت و واحدهای مسئول اعمال تصدی .بررسی قروانین و
مقررا بعدی در این زمینه حاکی از آن است کره در بحرو واگرذاری وارایو تصردی دولرت،
بهتدریج عبار واایو تصدی با عبار فعالیتهای اجرایی بهصور مترادف بهکار میرود1.
لت را مو او
موارو
دولرت
در پیگیری هدف برنامۀ اول توسعه و با همان مبنرا ،برنامرۀ دوم توسرعه ،دو
بخرش های
هرای
یادشرده ب خش
هرای یاد شده
فعالیرت های
مومی فعال یت
میداند که با رعایت اصل  44قانون اساسی و مصالح ععمرومی
دولتی را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند.
تحول یا تغییر نگرش در افکار مسرئوالن سیاسری و برنامرهریرز کشرور در خصروص فلسرفۀ
وجودی دولت و ضرور کارامدی دستگاههای دولتی ،بهتدریج موجب تغییر در مصادی ،اعمرال
تصدی و اعمال حاکمیت شد (توازنیزاده .)19 :1931 ،اعمال و فعالیتهایی که پیشتر در قلمرو
انحصاری دولت بود و جزو اعمال حراکمیتی تلقری شرده و توسرط دسرتگاههرای دولتری ماننرد
وزارتخانهها و مؤسسا دولتی انجام میگرفت ،در زمرۀ اعمال تصدی که میبایسرت بره بخرش
غیردولتی واگذار شود ،درنظر گرفته شد.
به موجب بند «الو» مادۀ  1برنامۀ چدارم توسعه ،که با اندکی تغییرا تکرار بند « » مادۀ
 4برنامۀ سوم توسعه است ،اعمال حاکمیتی دولرت توسرط وزارتخانرههرا و مؤسسرا دولتری و
اعمال تصدی توسط شرکتهای دولتی انجرام مریگیررد .در برنامرۀ چدرارم توسرعه تعریفری از
وزارتخانه و مؤسسا دولتی ارائه نشده است .با توجه به تعریفی که از این دو نداد در مرواد  1و
اسرت که
کره
 2قانون مدیریت خدما کشور عنوان شده است ،وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی ا ست
تحق ،یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عدده دارد .مؤسسۀ دولتی واحد سازمانی مشخصی

است که بخشی از واایو و اموری را که بر عددۀ یکی از قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی است،
لت ننشرده
شده
دولرت
حاکمیتی دو
انجام میدهد .در هیچیک از تعاریو مذکور بهصراحت سخنی از اعمال حراکمیتی
است .وزارتخانه ندادی است که تحق ،برخی از اهداف دولت را بهعدرده دارد و مؤسسرۀ دولتری
 .1بهعنوان مثال مصوبه پنجاه و پنجمین اجالس شورایعالی اداری مصو 1919/9/91
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نیز ندادی است که بخشی از واایو قوای سهگانه را انجام مریدهرد .دولرت نیرز یکری از قروای
سهگانه است که مؤسسۀ دولتی انجام بخشی از واایو آن را بهعدده دارد .ااهرا مراد از بخشری
از اهداف دولت و بخشی از واایو و امور دولت همان بخش از اعمال دولت هسرتند کره تحرت
عنوان اعمال حاکمیتی دولت از آندا یاد میشود.
براساس تعریفی که قانون مدیریت خدما کشوری از شرکت دولتی ارائه میدهرد ،شررکت
دولتی بنگاه اقتصادی است که قسمتی از تصدیهای دولتی را که به موجب سیاستهرای اصرل
 44قانون اساسی در حیلۀ انحصاری دولرت اسرت ،انجرام مریدهرد (مرادۀ  .)4از طررف دیگرر،
براساس تعریو مذکور ،وزارتخانهها و مؤسسا دولتی نیز که اعمال حراکمیتی بره آندرا سرپرده
شده است ،میتوانند از طری ،سرمایهگذاری و داشتن  14درصد سدام ،شرکت دولتری تثسریس
کرده و اعمال تصدی مرتبط را به شرکت مذکور واگذار کنند .هرچند مشخص نشرده اسرت کره
بخشی دیگر از تصدیهای دولت توسط چه شرکتهایی انجام میگیرد.
پس از شرروع
شروع
سال پرس
مد دو سرال
ارف مرد
طب ،تبصرۀ  4قانون مذکور ،دولت مکلو است حداکثر اررف

مناسرب
سب
سازمانی منا
شکل سرازمانی
به شرکل
اجرای برنامۀ چدارم توسعه ،شرکتهایی که ماهیت حاکمیتی دارند ،بره
ید .بنرابراین براسراس قروانین یادشرده،
نمایرد
قل نما
منتقرل
تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائی مرتبط منت
ااهرا نظر قانونگذار بر آن بوده است که دستگاههای اجرایری مسرئول اعمرال حراکمیتی باشرند و
شرکتهای دولتی مسئول اعمالتصدیگری .با توجه به تعریفی که از دسرتگاه اجرایری در مرادۀ 1
قانون مدیریت خدما کشور ارائه شده است ،تمامی ندادهای دولتی چه مسئول اعمال حاکمیتی
حراکمیتی
سا یررایا
مؤسسررا
نه مؤس
چگونرره
شوند .چگو
میشرروند.
یده مرری
نامیررده
یی نام
اجرایرری
ستگاه اجرا
گری ،ددسررتگاه
صدیگررری،
مال تتصرردی
سئول اعاعمررال
چه ممسررئول
و چرره
ستگاه اجرا یی
اجرایری
به ددسرتگاه
وزارتخانههایی که ماهیت حاکمیتی دارند میبایست براساس دستور قانونگذار بره
مرتبط منتقل شوند ،درصورتیکه دستگاه اجرایی خود شامل ندادهای اعمال تصدی مانند شررکت
شرکت
دولتی نیز است .از طرف دیگر ،در واقعیت ،شرکتهای دولتی هستند که واایو حاکمیتی دارنرد،
مانند بانک مرکزی و همچنین مؤسسا دولتی مشغول اعمال تصدیگرری هسرتند ،ماننرد مراکرز
تحقیقاتی و مؤسسا آموزشی .بنابراین تقسیمبندی مزبور همیشه با واقعیت منلب ،نیست.
نظر قانونگذار در تفکیک و تقسیمبندیهرای مرذکور ،در صرنعت نفرت نیرز عملری شرد .در
تفکیک انجامگرفته در این صنعت ،از هر دو معیار یادشده استفاده شده است؛ بدینصرور کره
ابتدا براساس معیار تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی ،وزار نفرت مترولی اعمرال حراکمیتی و
شرکت نفت متصدی اعمال تصدی دولت شدند و با آنکه براساس معیرار مرذکور اعمرال تصردی
دولت میبایست به بخش خصوصی منتقرل شرود ،براسراس معیرار سررمایهگرذاری ،مالکیرت و
مدیریت ،اعمال تصدی باالدستی و شرکت ملی نفت در انحصار دولت قرار گرفتند .در زیر ،ابتردا
معیار سرمایهگرذار ی ،مالکیرت و مردیریت توضریح داده شرده و سرپس وارایو مترولی اعمرال
حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت بررسی میشود.
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معیار سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت
معیرار
یار
برا مع
تصردی را با
اعمرال ت صد
حاکمیتی از اع مال
مال حراکم
یک اعاعمرال
تفکیرک
یار تفک
معیرار
قانون اجرای سیاستهای اصل  ،44مع
گرذاری در ممعرادن
عادن
سررمایه گذار
بور ،سرما
مزبرور،
سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت جایگزین ساخت .براساس قانون مز
نفت و گاز ،شرکت ملی نفت و شرکتهای استخراج نفت و گاز صرفا توسط دولت قابل انجام است و از
طرف دیگر صرفا دولت است که میتواند در موارد مزبور اعمال مالکیت و مدیریت کند (مواد  2و .)9
فت و گراز،
گاز،
عادن ننفرت
خارجی) در ممعرادن
چه خرارجی)
لی و چره
داخلری
توضیح آنکه سرمایهگذار ی خصوصی (چه داخ
فت  1911مم نوع
ممنروع
بهعنوان بخش دولتی ،طب ،اصل  44قانون اساسی و صراحت مادۀ  1قانون ننفرت
صی در
خصوصری
گرذاری خصو
سررمایه گذار
شد .هرچند متعاقبا قوانینی تصویب شد که سعی در مجاز نبودن سرما
ممنوعیرت
یت
بر ممنوع
گذار برر
قانونگرذار
بخش دولتی داشتند1؛ قانون اجرای سیاستهای اصل  ،44مؤید تثکید قانون
سرمایهگذاری بخش خصوص در عملیا باالدستی نفت و گاز است .راهحلی که این قانون بررای
برای
لت در
دولرت
ستن دو
دانسرتن
جاز دان
کررده ،ممجراز
پریشبینرنی کرده
استفاده از سرمایههای بخش خصوصی یا خارجی پ
عملیرا
یا
جام عمل
برای انانجرام
توانرد بررای
مریتوا ند
لت م
دولرت
مرادۀ  .)9دو
بخرش «ج» مادۀ
«خرید خدما » است (تبصرۀ  1ب خش
مدیریتی از
سی و مردیریتی
مدندسری
نی ،مدند
مالی ،ففنری،
خدما » مرالی،
ید خردما
خریرد
باالدستی نفت ،اقدام به انعقاد قرارداد «خر
بخش خصوصی یا خارجی کند؛ انعقاد قرارداد خرید خدما بهشرطی که مالکیت و مدیریت برر
بر
ظور از ععبرار
بار
منظرور
رسرد من
مریر سد
نظرر م
برهن ظر
نین به
همچنرین
عملیا باالدستی در انحصار بخش دولتی باشد .همچ
ست ،ززیررا
یرا
«مالکیت» که طب ،قانون مزبور میبایست در انحصار دولت باشد« ،اعمال مالکیت» ااسرت،
دیگرر،
گر،
طرف دی
مالکیت معادن طب ،اصول  44و  41قانون اساسی «عمومی» است و نه دولتی .از طررف
ستگذاری و
مال سیاسرتگذاری
فاو برابا اعاعمرال
متفراو
قع مت
«مدیریت» دولت از مصادی ،اعمال تصدی است و در واواقرع
نظارتی است که از مصادی ،اعمال حاکمیتی دولتاند .مدیریت به معنای کنترل و راهبری پروژه
است که الزمۀ آن درگیری کامل کارفرما در فرایند انجام عملیا میباشد.

وزارت نفت ،متولی اعمال حاکمیتی
فت بره
به
صنعت ننفرت
براساس مادۀ  1قانون واایو و اختیارا «اِعمال ح ،حاکمیت و مالکیت» بر صرنعت
معنای «سیاستگذاری ،راهبری ،برنامهریزی و نظار » به «وزار نفت» تفویض شد .از آنجا کره
وزار نفت در اعمال حاکمیت و مالکیرت «نماینردۀ حکومرت» اسرت و از طررف دیگرر ،رابلرۀ
«اعمال حاکمیتی» با «اعمال تصدی» رابلرۀ «طرولی» اسرت ،وزار نفرت اعمرال حاکمیرت و
مالکیت را بر کلیۀ عملیا نفتی اعم از باالدستی و پاییندستی انجام میدهد.
 .1براساس مادۀ  9قانون تشوی ،و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصو  ،1931سرمایهگذاری خارجی حتری در
بخشهایی که فعالیت اشخاص خصوصی در آن مجاز نیست (مانند عملیا نفتی) ،مجاز اعالم شد.
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براساس این قانون ،واایو و اختیارا وزار نفت به سه بخش به شرح زیر تقسیم میشود:
 .1سیاستگذاری
 .2نظار
 .9صدور مجوز (پروانه)

 .1سیاستگذاری
هر نوع
نروع
الزمرۀ هرر
مور» ،الز م
به ااهرهداف و ادارۀ اامرور
یل بره
سیاستگذاری ،به معنای «رهنمود و تدبیر برای ننیرل
غیرحراکمیتی
حاکمیتی
جاری و غیر
فعالیت سازمانی و انفکاکناپذیر از آن است؛ در همۀ امور و فعالیتهای تتجراری
فت و
گرفرت
ظر گر
درنظرر
شرکت درن
نیز متداول است و نمیتوان آن را امری جدای از مجموعه فعالیتهای شررکت
برای آن ماهیتی حاکمیتی تصور کرد (توازنیزاده.)13 :1931 ،
مراد از سیاستگذاری بهعنوان یکی از واایو وزار نفت در اِعمال حاکمیت ،سیا ستگذاری
سیاسرتگذاری
کلی و کالن است که به نمایندگی از حاکمیت انجام میگیرد ،موجب اقتدار حاکمیت میشود و
اختیرارا
یارا
لۀ اخت
حیلرۀ
با تحکم همراه است .البته واقعیت آن است که سیاستگذاری کلی و کالن در حی
قوۀ مقننه و نداد رهبری بهعنوان بخشهایی از حاکمیت است .در این صور وزار نفت دارای
ندرج در
ستگذاری ممنردرج
سیاسرتگذاری
ضوع ،سیا
موضروع،
ین مو
واایو موازی با قوۀ مقننه می گردد .برای جلوگیری از اایرن
ها و
یرههرا
بردی ،رو یه
راهبرردی،
هرای راه
قانون واایو و اختیارا  ،خود را در قالبِ خطمشیهای کلی ،برنامه ها
های قرراردادی
قراردادی
الگوهرای
حی الگو
طراحری
ها و طرا
معیارهرا
بالغ معیار
دستورالعملهای اجرایی ،وضع مقررا  ،تعیین و اابرالغ
نشان میدهد که میبایست مخالو با قوانین مصو نباشند .شرکتهای تابعره و اشخاصری کره
اعمال تصدی را انجام میدهند ،مواواند در اعمال و قراردادهرای منعقرده سیاسرتگذاریهرای
مزبور را رعایت کنند.
دولتها برای اعمال سیاستهای خود به «ندادهای تنظیمکننردۀ مقرررا » نیراز دارنرد .با
برا
تصویب قانون واایو و اختیارا  ،نداد تنظیمکنندۀ مقررا در صنعت نفت «وزار نفت» تعیین
شد 1.ابزار وزار نفت جدت سیاستگذاری« ،تنظیم مقررا » است .مقررا در مقابل قانون بهکار
بهمن ظور
منظرور
قررا بره
شد .ممقرررا
میرود (جعفریلنگرودی )134 :1913 ،و نباید با آن مغایرتی داشته باباشرد
صویب
تکمیل و اجرایی کردن قوانین هستند .هر مقررهای که از کانال مجلس یا همهپرسی به تتصرو
ظور انانجرام
جام
منظرور
برهمن
نرسیده باشد« ،مقررا » نام دارد ،تحت هر نام و عنوانی که باشد .وزار نفت به
واایو حاکمیتی خود ،مقرراتی را تنظیم میکند و خود نیز بر حسن اجرای آندا نظار دارد.
حکومرت
مت
شدروندان حکو
جاری و شردروندان
مقررا تنظیمکننده ،2قواعدی هستند که بر زندگی روزمرۀ تتجراری
 .1در قوانین قبل از انقال  ،بهخصوص اساسنامههای پیشین شرکت نفت ،تدوین و پیشنداد مقرررا و آیریننامرههرای
اجرایی قانون نفت از واایو هیث مدیرۀشرکت نفت بود که در ندایت به تصویب هیث وزیران میرسید.
2. Regulation
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ماعی و
اجتمراعی
فاه اجت
صادی ،ررفراه
اقتصرادی،
شد اقت
قای ررشرد
ارتقرای
ظور ارت
منظرور
به من
لت بره
دولرت
میکنند .ابزاری ضروری در دست دو
غیرمرؤثر
مؤثر
حفاات از محیط زیست .هرچند مقررا مزبور میتوانند در راستای نیل به اهدافشان غیر
ند 1.در دو دهرۀ اخیرر ،کشرورها راه
کننرد.
باشند و هزینۀ غیرضروری را بر تجار و شدروندان بار کن
طوالنی را در ارتقای کیفیت مقررا خود طی کردهاند.
گذار در پری
پی
انونگرذار
که قانون
سیم کره
میررسریم
با مشاهدۀ واایو وزار نفت در قانون مذکور ،به این نتیجه مری
لی در خ صوص
خصروص
شناسایی و به رسمیت شناختن «نظام رگوالتوری» برای وزار نفت بوده است ،وولری
ها و
مشریهرا
لیم شی
خلری
ند خ
ماننرد
فاوتی مان
متفراوتی
حدود و مشخصا آن ملمئن نیست .به همین دلیل از عبارا مت
ستفاده
قررا ااسرتفاد
ضع ممقرررا
سازوکارها و ووضرع
ها ،سرازوکارها
یههرا،
رویره
ها و رو
معیارهرا
سیاستهای راهبردی ،دستورالعملها ،معیار
میکند .ااهرا قانونگذار در پی آن نبوده است که نظام رگوالتوری را جانشین نظام قراردادی ککنرد،
ند،
که از پریش
پیش
زیرا در نظام رگوالتوری نیازی به انعقاد قرارداد نیست ،بلکه دولت با توجه به مقرراتی کره
تصویب کرده است ،به صدور پروانه و مجوز میپردازد .درصورتیکه نظام صنعت نفت ایران بر پاپایرۀ
یۀ
انعقاد قرارداد است .وقتی در سیستم قراردادی ،پروانۀ بدرهبرداری صرادر مریکنریم ،کرارکرد ایرن
پروانهها تا حد مجوزی برای فعالیت نفتی و ورود به میدان ،نزول پیدا میکند ،درصورتیکه صردور
پروانه ،صرفا بخشی از نظام الیسنسینگ و رگوالتوری است (سیو.)39 :1931 ،
دا برابا
آنچه در خصوص «مقررا » وجود دارد آن است که همانطورکه تشریفا تصویب آنآندرا
قوانین متفاو است و به تصویب مجلس نیاز ندارند ،تشریفا نسخ ،اصالح و جایگزینی آندا نیز
نگدبران ام کان
امکران
متفاو است .قوانین صرفا با تصویب قوانین دیگر توسط مجلس و تثیید شورای نگد بان
هد و
یر ددهرد
تغییرر
قررا را تغی
هرا ،ممقرررا
اسرت ها
یر سیا ست
تغییرر
توانرد برابا تغی
تغییر دارند .درصورتیکه قوۀ مجریه میتوا ند
طبقره
قه
مقررا جدیدی را جایگزین کند؛ هرچند مقررا نیز دارای سلسلهمراتب هستند که هر طب
کاتوزیران .)121 :1931 ،اایرن
ین
هد (کاتوز یان،
یر ددهرد
تغییرر
شد یرایا آن را تغی
عار باباشرد
نمیتواند با طبقۀ باالتر در تتعرار
موضوع به قوۀ مجریه بهعنوان بازوی اجرایی یک کشور ،این امکان را میدهد که اوال مقرراتی را
رمجموعرهاش
های زیرمجمو عه
ندادهرای
برای نداد
که بررای
ند کره
ضع ککنرد
هدافش ووضرع
بهمنظور اعمال سیاستها و پیشبرد ااهردافش
تغییرر
یر
ثانیرا برابا تغی
باشرد؛ ثان یا
تعرار با شد؛
کشرور در ت عار
جراری ک شور
قروانین جاری
برا قوانین
نبایرد با
صررفا نبا ید
که صرفا
ست کره
الزماالتباع ااسرت
سیاستهایش میتواند بهسرعت مقررا قبلی را تغییر دهد و ملاب ،با سیاستهای جدید کند.
از طرف دیگر ،تغییر مقررا و نسخ و اصالح آندا بدون نیاز به اعمال تشریفا پیچیده و زمانبر
میتواند به بیثباتی و عدم امنیت سرمایهگذاری در کشور منجر شود.
قانون واایو و اختیارا فرصتی را در اختیار وزار نفت گذاشت تا بتواند بهواسلۀ ایجاد و
جود در
موجرود
توسعۀ نظام رگوالتوری ،صنعت نفت را نظم بخشد 2.متثسفانه وزار نفت از ارفیت مو
1. OECD Regulatory Policy Outlook 2015, p 15

 .2برای مثال براساس بند « 1ث» مادۀ  9قانون واایو و اختیارا  ،تدوین نظام جامع برا ی انتقال فناوری و دانش
فنی توسط وزار نفت پیشبینی شده است .همچنین تدوین رویهها و دستورالعملهای اجرایی بهمنظور
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همچنران
نان
ست و همچ
کرده ااسرت
ستفاده ننکررده
توری ااسرتفاده
رگوالتروری
قوانین مذکور برای پیشبرد و نظم دادن به نظام رگوال
سرمایهگذاران در این صنعت با قوانین پراکنده و بعضا متعار مواجدند.

 .2نظارت
واقعیت آن است که برنامهها ،خلیمشیها ،دستورالعملها یا هر نوع مقررا دیگر ،درصورتیکه
نمریتوان ند
تواننرد
شد ،ن م
نباشرد،
جرا نبا
ضمانت ااجررا
دا دارای ضرمانت
اجرای آندا مورد نظار قرار نگیرد و عدم اجرای آنآندرا
سودمند باشند و به اهداف مقرر دست یابند.
مقررا نیز همانند قوانین ،الزماالجرا هستند و از این نظر با قوانین تفاوتی ندارند .ندادهرای
نظارتی نقش مدمی در حمایت از سیاستهای مقرراتی 1دارند .در واقع اعمال و اجرای مقرررا ،
ضعیوترین بخش مقررا مزبورند و همین نقش نظار ها را پررنگتر میکند2.
دسرتی صنعت
صرنعت
پراییند ستی
یک از دالیل تشکیل وزار نفت ،نظار بر کلیۀ عملیا باالدستی و پایین
بررداری
بدرره بردار
نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیشی بوده است .منظور از نظار وزار نفت ،نظار بر ب دره
مورد ننیراز،
یاز،
یزا مرورد
تجدیرزا
ترثمین تجد
یه و تثم
تدیره
سرا  ،تد
بدینه و صیانتی ،فرایندهای نگدداری و ادارۀ تثسی سا
فت و
صنعت ننفرت
گرذاری صرنعت
سررمایه گذار
تجار نفت و فراوردههای مرتبط ،تثمین ،توزیع و تنظیم بازار ،سرما
عملکرد شرکتهای تابعه و همچنین نظار بر پروانههای صادره از طرف خود وزار نفت است.
بنابراین وزار نفت در راستای سیاستگذاری ،مقرراتی را وضع میکند و خود بر اجرای صرحیح
آندا ،نظار دارد .نظار مزبور ،هم ح ،و هم تکلیو وزار نفت است .قانون مذکور برای انجام
نظار  ،وضع مقررا و صدور دستورالعملهای الزم را پیشبینی کرده است ،البته آن هم صررفا
در زمینۀ خلیمشیها و سیاستهای راهبردی تعیرینشرده در خصروص عملیرا باالدسرتی و
پاییندستی صنعت نفت .در واقع ،راهحل پیشبینیشده ،وضع مقررا برای نظار برر مقرررا
است که خرود نیازمنرد نظرار در اجراسرت .ایرن قرانون در خصروص اینکره وزار نفرت چره
اختیاراتی در راستای اعمال نظار دارد یا اینکه درصورتیکه به تخلفی رسید چگونه باید عمرل
کند ،ساکت است.
برای نظار صحیح و جلوگیری از اعمال سلیقه ،مقررا باید شفاف ،روشن و صریح باشرند.
مقررا مبدم ،نظار را پیچیده و راه را بررای تفاسریر مختلرو و اعمرال سرلیقه براز مریکنرد.
روشها ی مختلفی برای نظار وجرود دارد؛ از الرزام برر گرزارش بره مقامرا براالتر در صرور
حفاات از محیط زیست بهعنوان عمل حاکمیتی دولت طب ،بند  4مادۀ  9قانون واایو و اختیارا به عددۀ
وزار نفت قرار گرفت.
1. Regulatory Policy

 .2برای دیدن انواع نظار ها :صادق منتینژاد ،بررسی جایگاه قانونی و نقش و اهمیرت دسرتگاههراینظرارتی قروای
سهگانه درجمدوریاسالمیایران سایتhttp://hoghoogh.com.online.fr/nezaratbardoolat.htm :
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مشاهدۀ تخلو از طرف خود مجریان ،تا اعمال بازرسی و نظار های مختلو مالی .مسرئلۀ مدرم
گذار در قرانون
قانون
قانونگرذار
این است که بازرسیها باید شفاف ،پاسخگو و برر مبنرای مردارک باشرند 1.قانون
یرت و
اصالح قانون نفت ( 1934زین پس قانون نفت )1934با هدف نظار بر اعمال ح ،حاکم ی
مالکیت عمومی بر منابع نفتی ،ندادی موسوم به هیث عالی نظار بر منابع نفتی را برابا در ننظرر
ظر
شناخت .در
سمیت شرناخت.
به ررسرمیت
قوه بره
گرفتن وزیر نفت بهعنوان دبیر هیث و داشتن اعضایی از هر سه قروه
نداد مزبور وایفۀ نظار بر اجرای سیاستهای کلی نظام در حوزۀ نفت و گاز ،نظار بر اجرای
گاز و
فت و گراز
نابع ننفرت
سیاستهای راهبردی و برنامههای مصو وزار نفت در فرایند صیانت از ممنراب
ست و در
ظارتی ااسرت
صرفا ننظرارتی
داد صررفا
ین نندراد
نظار بر قراردادهای مدم نفت و گاز را دارد .البته وایفۀ اایرن
سالمی گرزارش
گزارش
صور مشاهدۀ هر گونه تخلفی میتواند مراتب را به رهبری و مجلس شورای ااسرالمی
بر اعاعمرال
مال
نفترتی» برر
دهد .در واقع وزار نفت بهعنوان باالترین مقام «هیث عالی نظار بر منابع نف
حاکمیرت
یت
حاکمیت و مالکیتی که خود باید انجام دهد ،نظار میکند .بهعبار دیگر ،در اعمال حاکم
و مالکیت ،ناار و مجری یکی است.

 .3صدور مجوز (پروانه)
یکی از واایو وزار نفت در راستای اعمال حاکمیت و مالکیت بر نفت ،صدور مجوز هم بررای
برای
شرکتها بهمنظور تعیین صالحیت آندا و هم برای انجام فعالیتهای نفت است.
کننرد،
شررکت کن ند
تعیین ضوابط اعلای صالحیت به شرکتهایی که بخواهند در عملیا نفتی شرک
از واایو و حقوق وزار نفت است .در همین زمینه ،وزار نفت ،در سال  ،1931هفده شرکت
را از حدود چدل شرکت متقاضی ،صاحب صالحیت برای فعالیت در قالب شرکتهای اکتشاف و
هرای
گراه ها
تولید ( )E & Pدانست .همچنین در عملیا پاییندستی و در راستای اعلای برند جای گاه
بررای
سوخت ،وزار نفت ،دستورالعمل نحوۀ ارزیابی شرکتهای صاحب صالحیت معتبر (برند) برا
توزیع فراوردههای نفتی و  CNGرا تعیین کرد .در واقع این روش ،تعیین شرکتهای صالحیتدار
با شیوۀ «مقررا تنظیمی» 2است.
صدور مجوز فعالیت برای اشخاصی که بخواهند در عملیا نفتی شرکت کنند ،نیز بهعنروان
واایو وزار نفت درنظر گرفته شده است .براساس مرادۀ  121برنامرۀ پرنجم توسرعه« ،وزار

توسرعه و تول ید
تولیرد
اکتشراف ،تو سعه
پروانرۀ اکت شاف،
صردور پروا نۀ
نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی ،نسبت به صد
مورد نیاز ...برای توسعۀ میدانهای نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده ...اقدام نماید» .بر اایرن
ین
جوز وزار
اساس ،شرکت نفت نیز مانند بقیۀ شرکتها باید برای انجام فعالیتهای باالدستی ممجروز
نفت را اخذ نماید تا فضا و شرایط رقابتی شود .با همین رویکرد است که در برنامۀ پنجم تو سعه
توسرعه
1. OECD Regulatory Policy Outlook 2015, p.16
2. Regulation
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و قوانین دیگر از جمله قانون واایو و اختیارا از آوردن نام شرکت نفت خودداری و از شرکت
رویکررد
کرد
ساس روی
براسراس
سد برا
نفت بهعنوان شرکت اصلی تابعۀ وزار نفت یاد میشود .البته بهنظر میررسرد
برنامۀ پنجم توسعه ،شرکت نفت مجوز وزار نفت برای تعیین صالحیت شرکتها را دارد ،وولری
لی
برای انجام فعالیت باالدستی باید مانند شرکتهای دیگر مجوز وزار نفت را اخذ کند ،زیرا ببنرد
ند
های صراحب
صاحب
شرکتهرای
فت را از شررکت
عۀ وزار ننفرت
تابعرۀ
هرای تاب
« » مادۀ  123برنامۀ پنجم توسعه ،شرکت های
شرکت های
هرای
برای شررکت
صالحیت جدت اخذ پروانه جدا کرده است که گویی صاحب صالحیت بودن بررای
اکتشراف ،تو سعه،
توسرعه،
هرای اکت شاف،
فعالیرت های
بررای فعال یت
بور ،برای
مزبرور،
تابعۀ وزار نفت فر شده است .براساس مادۀ مز
برداری ییکری
کی
استخراج و تولید نفت و گاز ،پروانۀ بدرهبرداری صادر میشود .در صنعت نفت ،بدرهبررداری
شاف و
اکتشراف
برا اکت
نابراین با
از بخشهای عملیا باالدستی است و به معنای تولید استفاده میشود ،ببنرابر
توسعه متفاو است.
دسرتی را
پراییند ست
یا پا
عملیرا
ستی و عمل
باالدسرتی
یا باالد
عملیرا
قانون واایو و اختیارا  ،صدور مجوز برای عمل
برای ااشرخاص
شخاص
جوز بررای
صدور ممجروز
بهصور جداگانه در نظر گرفته است .برای عملیا پاییندستی ،صردور
قوانین و ممقرررا
قررا
رعایریت قروانین
شرده ،برابا رعا
غیردولتی (حقیقی و حقوقی) که قبال صالحیت آندا احراز شده
خصوصری)
صی)
تی و خصو
(دولتری
امکانپذیر است .در عملیا باالدستی ،صدور مجوز برای اشخاص حقوقی (دول
دیگرر،
گر،
قوانین دی
که قبال صالحیت آندا احراز شده ،در نظر گرفته شده است .درصورتیکه براساس قروانین
یرا
صی در عمل ی
خصوصر
خش خصو
یت ببخرش
فعالیرت
عملیا باالدستی در انحصار بخش دولتی است و امکان فعال
قوانین و ممقرررا
قررا
یت قروانین
رعایرت
مزبور ممنوع شده است .از طرف دیگر ،برخالف عملیا پاییندستی ،رعا
برای اعلای مجوز به منظور عملیا باالدستی ،پیشبینی نشده است .با این حال ،اینکره صردور
پروانه از طرف وزار نفت به چه دلیل انجام میگیرد و چه نتیجهای در بر خواهد داشت ،جرای
تردید است .از آنجا که صدور مجوز مزبور برای شرکت هرای واجرد صرالحیت صرادر مری شرود،
مشخص نیست قانونگذار با تفویض این موضوع به وزار نفت چه در سر داشته است .آیا شرکت
صاحب صالحیت میتواند با اخذ مجوز مزبور شروع به عملیا کند؟ از آنجا کره حتری شررکتی
که صالحیتش تثیید شده ،برای شروع به عملیا به انعقاد قرارداد نیاز دارد ،دلیل صدور مجوز و
پروانه از طرف وزار نفت مشخص نیست .میتوان اینگونه تفسیر کرد کره از آنجرا کره منرابع
نفتی مال عمومی متعل ،به عموم مردم است ،بنابراین همۀ افراد در استفاده از اموال عمرومی از
آزادی برخوردارند و هر گونه استفادۀ اختصاصی و تصرف در هر شکل محتاج کسب مجوز اسرت
(کرمی .)11-14 :1931 ،بهدلیل ابداما یادشده و عدم ذکر جزییاتی در خصروص پروانره هرای
بدره برداری معادن نفت و گاز در قوانین ،تاکنون هیچ پروانۀ بدررهبررداری از طررف وزار نفرت
صادر نشده است (شیروی و مجد.)94 :1931 ،
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شرکت نفت ،متولی اعمالتصدی در فعالیتهای باالدستی
صار ،در
انحصرار،
حراکمیتی ،انح
براساس دستهبندی اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ،دولت در اعمال حاکم
تصدیهای اقتصادی مواو به واگذاری به بخش غیردولتی و در تصدیهای اجتماعی مکلو بره
به
برهع نوان
عنروان
فت به
ستی ننفرت
باالدسرتی
هرای باالد
جام فعالیریت ها
یار انانجرام
معیرار
مشارکت با بخش غیردولتی است .با این مع
تصدیهای اقتصادی باید به بخش غیردولتی واگذار میشد .قانون اجرای سیاستهای اصل ،44
دولرت
لت
صار دو
انحصرار
هرا را در انح
یرت ها
شی از فعال ی
بخشری
مدیریت» بخ
با تغییر معیار« ،سرمایهگذاری مالکیت و مردیریت
دانست که همانگونهکه توضیح داده شده ،اعمال باالدستی نفت و همچنین خود شرکت نفت و
شرکتهای استخراج و تولید ،در زمرۀ آندا قرا گرفتند .براساس قانون واایو و اختیارا  ،اعمال
حاکمیتیِ بخشداری به وزار نفت تفویض و در مورد اعمال تصدی سکو شد .تا اینکه قرانون
قانون
به تتصرویب
صویب
فت) بره
شرکت ننفرت
اساسنامۀ شرکت نفت در اردیبدشتماه ( 1931زین پس اساسنامۀ شررکت
رسید و بهصراحت شرکت نفت را بهعنوان متولی اعمال تصدی معرفی کرد.
شین در
پیشرین
هرای پی
اساسرنامه ها
بهطور کلی میتوان تفاو های مدم اساسنامۀ شرکت نفت را برابا اسا سنامه
چند مورد زیر عنوان کرد (طاهریفرد و همکاران:)123-191 :1934 ،

 .1موضوع شرکت و وظایف آن
دسرتی را در
پراییند ست
ستی و پا
باالدسرتی
یا باالد
عملیرا
یۀ عمل
کلیرۀ
نفرت ،کل
در اساسنامههای پیشین ،موضوع شرکت ن فت
نه ،ممشرارکت
شارکت
جداگانره،
داخل و خارج از کشور در برمیگرفت ،مگر در مواردی که به موجب قوانین جداگا
مؤسسا دیگر در بعضی از امور مذکور تجویز شده باشد که در این صور شرکت نفت ن ظار
نظرار
کامل بر حسن جریان این امور داشت.
مال حر،
ح،
نفرت  ،1919اعاعمرال
قرانون ن فت
تثسری از قانون
هرای  1919و  ،1911برابا تث س
سرال ها
در اساسنامههای سال
پیشرین،
شین،
هرای پی
اساسرنامه ها
تدوین اسا سنامه
مان تردوین
که در ززمران
اینکره
مالکیت متعل ،به شرکت نفت بود .با توجه به این
لی در آن
فعلری
وزار نفت وجود نداشت ،بخش عمدهای از حقوق ،واایو و اختیارا وزار نفت فع
اساسنامهها لحاظ شده بود .در قانون نفت  1919و همچنین اساسنامههای شرکت نفت مر بوط
مربروط
حاکمیرت
یت
مال حاکم
خصروص اعاعمرال
صریح و در خ صوص
به سالهای  1919و  ،1911صرفا ح ،اعمال مالکیت تتصرریح
سکو شده بود؛ هرچند از مصادی ،اعمال حاکمیت صحبت میشود .ااهرا نظر قانونگذار در آن
دوره بر آن بوده است که ح ،اعمال حاکمیت از ح ،اعمال مالکیت تبعیت میکند.
راهبرری
بری
مدیریت و راه
شرکت مردیریت
یت شررکت
فعالیرت
ضوع فعال
موضروع
نفرت ،مو
شررکت ن فت
اساسرنامۀ شرکت
مرادۀ  1اسا سنامۀ
به موجب مادۀ
«فعالیتهای تصدی» ،انجام «عملیا باالدستی» و صنایع وابسته و تجار نفت است .قانونگذار
جاز بره
به
صرفا ممجراز
فعالیتهای تصدی را از عملیا باالدستی جدا کرده ،درصورتیکه شرکت نفت صررفا
مقابرل
بل
تصردی» در مقا
عبرار «ت صدی
رسرد ع بار
مریر سد
انجام فعالیتهای تصدیِ عملیا باالدستی است .بهنظر م
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«حاکمیتی» و «باالدستی» در مقابل «پاییندستی» استفاده شده است .از طرف دیگر مدیریت
مردیریت
هرای
و راهبری فعالیتهای تصدی به عددۀ شرکت نفت قرار گرفته است که گویی انجام فعالیت ها
یا بره
به
عملیرا
ین عمل
جام اایرن
ستی ،انانجرام
باالدسرتی،
تصدی به عددۀ نداد دیگری است ،ولی در خصوص عملیا باالد
عددۀ شرکت نفت است.
1
گاز از ووارایو
اایو
فت و گراز
ستی ننفرت
باالدسرتی
یا باالد
عملیرا
به موجب بند  1مادۀ  1اساسنامۀ شرکت نفت ،عمل
شرود .تاکنون
تراکنون
مری شو
قرد م
فت منع قد
که برابا وزار ننفرت
قراردادی کره
موجرب قرراردادی
شرکت نفت است؛ آن هم به مو جب
فت در
شرکت ننفرت
ست .شررکت
قراردادی تحت این موضوع بین شرکت نفت و وزار نفت منعقد نشده ااسرت
اسرت .از طررف
طرف
انجام عملیا باالدستی ،ملزم به رعایت الزاما حاکمیتی صادره از وزار نفت ا ست.
دیگر ،براساس بند  2همان مادۀ «انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و

یت های
هرای
فعالیرت
جام فعال
ستای انانجرام
لی در راراسرتای
المللری
برینالمل
نیز با دولتها ،سازمانها و مؤسسا و شرکتهای بین
به انع قاد
انعقراد
یاز بره
بدون ننیراز
لی بردون
موضوع شرکت» بهعنوان وایفۀ شرکت نفت پیشبینی شده است ،وولری
نفرت،
شررکت ن فت
قرارداد با وزار نفت .با جمع این دو بند به این نتیجه میرسیم که درصورتیکه شرکت
خود مباشر به انجام عملیا باالدستی کند ،میبایست به موجب قرارداد یا مجوز وزار ن فت
نفرت
باشد ،ولی درصورتیکه انجام عملیا باالدستی را به اشخاص دیگر واگذار کند ،نیازی به انع قاد
انعقراد
قرارداد با وزار نفت نیست! درصورتیکه در مورد اخیر ،انعقاد قرارداد با وزار نفت میتوانست
ندۀ وزار
نماینردۀ
قش نمای
گر ،ننقرش
دیگرر،
شخاص دی
توجیهپذیر باشد ،زیرا شرکت نفت در قراردادهای خود با ااشرخاص
نفت را در مقابل طرف قرارداد بازی میکند و نمایندگی مذکور میتوانست به موجب قراردادی
قرراردادی
باشد که بین وزار نفت و شرکت نفت منعقد میشود .بهویژه آنکه انعقاد قرارداد با دولتها ن یز
نیرز
برای شرکت نفت درنظر گرفته شده است که تا حدی رنگ و بوی حاکمیتی دارد.
عملیررا
یا
زمین رنۀ عمل
شرکت در زمی
یت شرررکت
فعالیررت
فت« ،فعال
شرکت ننفررت
سنامه شرررکت
اساسررنامه
مادۀ  1اسا
صرۀ مررادۀ
تبصرررۀ
ساس تب
براسرراس
برا

یرث وزییرران و در
تصرویب ه ی
بره ت صو
نوط به
پاییندستی نفت و صنایع وابسته در داخل در هر مورد ممنروط
یرا
یرت در عمل ی
بررای فعال ی
خارج از کشور منوط به تصویب مجمع عمومی است» .فارغ از اینکه برا
شررکت ننفرت
فت
بررای شرکت
پایین دستی در داخل کشور فرایند مشکل تری از فعالیت در خارج از کشور برا
اجررای
قرانون ا جرا
خرود در قانون
نظرر خود
بره ن ظر
مزبرور به
اساسرنامۀ مز بور
قانونگرذار در اسا سنام
درنظر گرفته شده است ،ااهرا قانون گذار
سیاست های اصل  44وفادار نمانده است ،زیرا براساس قانون مزبور ،دولت صرفا مجاز است تا حد
مرابقی به
بره
انتقرال مابق
بره انت قال
مکلرو به
 24درصد در عملیا پایین دستی برای خود سدم درنظر بگیرد و مک لو
دسرتی
بخش خصوصی است .براساس این مقرره قانونگذار فعالیت شرکت نفت در عملیا پاییند ست
را محتمل دانسته و در شرایط خاصی اجازۀ فعالیت پاییندستی در داخل و خارج از کشور را ،به
یرا
انجرام عمل ی
شرکت مزبور داده است .با توجه به حکیم فر شدن قانونگذار ،احتماال منظور ان جام
 .1البته برخی از عملیا های پاییندستی نفت نیز در قلمرو واایو شرکت نفت قرار گرفته است .برای مثال بند
( 4مادۀ  1اساسنامۀ شرکت نفت.
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اجررای
قرانون ا جرا
براسراس قانون
البتره برا ساس
اسرت ،الب ته
بروده ا ست
مرذکور بوده
درصرد مذکور
سردم  24در صد
خصروص سدم
پایین دستی در خ صوص
سیاستهای اصل  ،44شرکت نفت در  24درصد سدم خود به اخذ مجوز نیاز ندارد.
برای آن ننیرز
یز
نفرت و بررای
در اساسنامۀ اخیرالتصویب ،قانونگذار تجار نفت را از واایو شرکت ن فت
ساس قانون
قرانون
براسراس
فت برا
جار ننفرت
که تتجرار
اینکره
فارغ از این
انعقاد قرارداد با وزار نفت را الزم دانسته است؛ فرارغ
قرارداد مرذکور
مذکور
نفت 1934در زمرۀ عملیا باالدستی نفت نبوده و بخشی جداگانه است .انعقاد قررارداد
ممکن است به آن دلیل باشد که وزار نفت به نمایندگی از حکومت اسالمی ،اعمال مالکیت بر
نفت میکند و به موجب قراردادی ،شرکت نفت را نماینده خود در فروش و تجار نفت کند یرایا
بهمنظور روشن کردن رابلۀ مالی بین وزار نفت و شرکت نفت باشد.
موضروع
ضوع
یا مو
عملیرا
شی از عمل
بخشری
ست بخ
جاز ااسرت
شرکت نفت ،براساس بند  13مادۀ  1اساسنامۀ اخیر ممجراز
خصروص این که
اینکره
فعالیت شرکت را به اشخاص حقوقی داخلی و خارجی واگذاری کند .اساسنامه در خ صوص
سنامه در
اساسرنامه
نین اسا
همچنرین
ست .همچ
ساکت ااسرت.
کدام واایو قائم به شخص هستند و کدامیک قابل انتقال ،سراکت
صی ننیرز
یز
خصوصری
ست یرایا خصو
دولتری ااسرت
خصوص اینکه اشخاص حقوقی داخلی یا خارجی منظور اشخاص دول ت
هرای
یرت ها
صل  ،44فعال ی
هرای ااصرل
اسرت ها
جرای سیا ست
قانون ااجررای
به قرانون
جه بره
توجره
سکو اختیار کرده است .ولی با تو
باالدستی نفت در انحصار دولت است ،بنابراین صرفا قابل واگذاری به شرکتهای دولتی است.

 .2رابطۀ مالی شرکت ملی نفت و دولت
پیش از وقوع انقال اسالمی و براساس اساسنامههای پیشین ،شرکت نفت ،بهمثابۀ یک شررکت
شرکت
تجاری ،مستقیما با تصویب مجمع عمومی خود از محل درآمدهای ناشی از عملیا نفتی ،ابابتردا
تدا
هزینهها ی خود و همچنین سرمایۀ الزم برای عملیا شرکت را کسر و سپس باقیماندۀ آن را به
حسا دولت ،خزانهداری کل ،واریز میکرد.
برخری
خی
حاق بر
بهتدریج رابلۀ مالی مذکور دچار تغییر شد .براساس بند «الو» مادۀ  1قانون الالحراق
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا مالی دولت ( )2مقرر شد هر ساله معادل سدمی از ارزش
نفت در قوانین بودجه سنواتی به عنوان سدم آن شرکت بابت کلیۀ مصارف سرمایه ای و هزینه ای
شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعددا شامل تعددا سرمایه ای و بیع متقابل تعیین
مدهای کل
کرل
درآمردها
شت از درآ
برداشرت
شود .بنابراین برخالف گذشته ،شرکت نفت نمیتواند رأسا اقدام به بردا
گرازی
کند ،بلکه مکلو است ،کلیۀ درآمدهای حاصل از فروش نفت خام ،گاز طبیعی و میعانا گاز
مرکرزی،
بانرک مر کز
سرپس با نک
را بهطور مستقیم به خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز کند 1.سپس
جرا و
جاری و ااجررا
درصد مشخصی را که سالیانه در قانون بودجه تصریح میشود ،بابت هزینههای جراری
تحق ،طرحهای توسعهای صنعت نفت ،از طری ،وزار نفت ،به شرکت نفت میپردازد .براسراس
 .1مادۀ  14قانون نفت مصو .1934
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قانون مذکور ،طرف دولت در رابلۀ مالی ،وزار نفت است نه شررکت نفرت .رابلرۀ مرالی برین
شرکت نفت و وزار نفت رابلهای جداگانهای است که میبایست بین خودش حل شود.
براساس بند «الو» تبصرۀ  1قانون بودجۀ  1931و الیحۀ بودجۀ  ،1931سدم شررکت نفرت
 14/1درصد از کل صادرا نفت و میعانا گازی تعیین شده است .شرکت نفت عرالوهبرر 14/1
درصد تخصیصی قانون بودجه ،میتواند برای سررمایه گرذاری و ترثمین منرابع مرالی طررح هرای
عملیا باالدستی نفت که بره تثییرد وزیرر نفرت رسریده اسرت ،از روشهرا و ابزارهرای مرالی و
سرمایه ای متعارف در صنعت نفت و گاز استفاده و ایجاد تعدد 1کند .به هر میزان که درآمد کرل
شرکت نفت حاصل از عملیا نفتی افزایش یابد 14/1 ،درصد تخصیصری آن بره شررکت نفرت
افزایش می باید .درصورتی که میزان مذکور تکافوی هزینه ها و سرمایه های شرکت نفت را ندهرد،
میتواند مانند سایر شرکتها ،برای تثمین مالی ،جذ سرمایه کند .این مکانیزم سبب مریشرود
که شرکت نفت در معر ریسک قرار گیرد و به تدریج به سمت کرارایی ،کراهش وابسرتگی بره
منابع عمومی و تنزل هزینه ها گام بردارد (طاهری فرد و دیگران .)199-194 :1934 ،هرچند برا
توجه به دولتی بودن شرکت نفت و الزاما و محدودیتهای یرک شررکت دولتری ،مزایرای براال
بهوجود نمیآید.

 .3ارکان شرکت ملی نفت
مومی از
مع ععمرومی
مجمرع
سدام در مج
صاحبان سردام
ندگان صراحبان
نماینردگان
در اساسنامۀ سال  1941تالش شده بود که نمای
هرای  1919و  ،1911صراحبان
صاحبان
سال های
هرای سرال
اساسرنامه ها
بخشهای مختلو باشند ،درصورتیکه در اسا سنامه
سدام ،محدود به وزرای قوۀ مجریه شدند.
نای خرود
خود
مبنرای
در اساسنامۀ شرکت نفت ،تالش قانونگذار بر آن بوده است که شرکت نفت به مب
شود و
فظ شرود
حفرظ
ستقل آن ح
قوقی ممسرتقل
حقروقی
صیت ح
شخصریت
که شرکت تجاری از نوع سدامی است ،نزدیک و شخ
مامی اعاعضرای
ضای
شد .تتمرامی
نفرت باباشرد.
رابلۀ آن با دولت و حکومت در راستای اجرای سیاستهای وزار ن فت
مجمع عمومی از قوۀ مجریه هستند ،به ریاست وزیر نفت .با وجود این ،طب ،صراحت اساسنامۀ
سالمی اایرران
یران
جمدروری ااسرالمی
لت جم دور
دولرت
ندۀ دو
نماینردۀ
شرکت نفت ،مجمع عمومی شامل اشخاصی است که نمای
ست یرایا
یره ااسرت
قروۀ مجر ی
لت ،قو
دولرت،
بار دو
برردن ععبرار
کرار بردن
هستند .مشخص نیست منظور قانونگذار از به کار
سمت مردیرعامل
مدیرعامل
حراز سرمت
بررای ااحرراز
فر را برای
یک ننفرر
خود ،یرک
حکومت .اعضای هیث مدیرۀ شرکت از بین خرود،
باالترین ممقرام
قام
مردیرعامل براالترین
شرود .مد
مری شو
پیشنداد میکنند که با موافقت و حکم وزیر نفت منصو م
اجرایی شرکت است.

 .1مادۀ  11اساسنامۀ شرکت نفت.
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 .1 .3رابطۀ وزارت نفت و شرکت نفت
همانطورکه عنوان شد ،بین وزار نفت بهعنوان متولی اعمال حاکمیتی در نفت و شرکت نفت
بهعنوان متولی اعمال تصدی ،روابط گوناگونی وجود دارد؛ هرچند هر دو جزئی از قوۀ مجریهاند.
صرفنظر از رابلۀ مالی که توضیح داده شد ،روابط زیر بین دو نداد مزبور بررسی میشود:
 .1 .1 .3رابطۀ سلسلهمراتبی
عنروان نندراد
داد
برهع نوان
نفرت به
بره وزار ن فت
متعلر ،به
نفتری ،متع ل،
عملیرا نف تی،
کلیرۀ عمل یا
برر کل یۀ
مالکیرت بر
حاکمیرت و مالک یت
اعمال حاکم یت
تنظیمکنندۀ مقررا در صنعت نفت است .شرکت نفت براساس مقرراتی که وزار نفت تع یین
تعیرین
بردی و
راهبرردی
هرای راه
میکند ،عملیا باالدستی را انجام میدهد .البته شرکت نفت در تدوین برنامه ها
بهروزرسانی آندا با وزار نفت همکاری میکند ،هرچند نوع همکاری مشخص نشده است.
فت من صو
منصرو
شرکت ننفرت
مردیرۀ شررکت
یرث مد
براساس اساسنامۀ شرکت نفت ،وزیر نفت بهعنوان رئیس ه یث
نرد،
مریک ند
میشود .از آنجا که شرکت نفت بهعنوان بازوی اجرایی سیاستهای وزار نفت عمل م
فت و
شرکت ننفرت
این انتصا را میتوان بهمنظور اعمال نظار وزیر نفت به اجرای سیاستها در شررکت
هرای
درنظر گرفتن مشکال اجرایی شرکت نفت در تصمیمگیریهای حاکمیتی و سیاستگذاری ها
یارا
اختیررار
تی در اخت
وزارترری
یارا وزار
اختیررارا
گر ههم رمۀ اخت
دیگررر
ظری دی
منظررری
ند از من
هرچنررد
کرد .هرچ
سیر کرررد.
تفسرریر
فت تف
وزار ننفررت
سازی و
صمیمسرازی
قدر تتصرمیم
ند و قردر
یب فرایینرد
ترتیرب
بدینترت
یررد و بردین
تصمیمگیریهای شرکت نفت قرار میگ ی
تصمیمگیری بهطور کلی در شرکت نفت متمرکز میشود1.
 .2 .1 .3رابطۀ جهت انعقاد قرارداد با سرمایهگذار
وزار نفت نمایندۀ حکومت اسالمی در اعمال حاکمیت و مالکیت بر نفت است .بنابراین اواوسرت
ست
یت ،بررابا
مالکیررت،
یت و مالک
حاکمیررت
مال حاکم
ستای اعاعمررال
سالمی ،و در راراسررتای
مت ااسررالم
حکومررت
ندگی از حکو
نماینرردگی
به نمای
ید برره
که بابایررد
کرره
عملیرا
یا
جام عمل
گر ،انانجرام
دیگرر،
طررف دی
ند .از طرف
قد ککنرد.
منعقرد
سرمایهگذاران در عملیا باالدستی نفت ،قرارداد منع
درآمردزایی
مدزایی
باالدستی نفت به عددۀ شرکت نفت گذاشته شده است .همچنین شرکت نفت ،برای درآ
ناچار به جذ سرمایه از طری ،قرارداد است.
براساس قوانین نفت  1991و  ،1919شرکت نفت اقدام به انعقاد قرارداد برا سررمایهگرذاران
داخلی و خارجی میکرد ،زیرا پیش از انقال  ،ندادی با عنوان وزار نفت وجود نداشت .پرس از
انقال  ،از آنجا که وزار نفت ایجاد ولی هنوز واایو آن مشرخص نشرده برود ،در قرانون نفرت
 ،1911نداد منعقدکنندۀ قرارداد بهصراحت تعیین نشد .صرفا به موجب مادۀ  1این قانون ،انعقاد
قرارداد با دولتها برای وزار نفت پیشبینی شد.
1. http://farahnakian.sdil.ac.ir/default.aspx?TopicID=758
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ند شررکت
شرکت
ماننرد
براساس قانون نفت ،1934وزار نفت ،هر یک از شرکتهای اصلی تابعۀ آن مان
نفت یا هر واحد عملیاتی دیگر میتوانند قرارداد نفتی منعقد کنند .البته از آنجا که قرارداد نفتی
در خصوص همۀ عملیا نفتی اعم از باالدستی ،پاییندستی و تجار نفت است ،بهتبع آن ،هرر
هر
مریتوا ند
توانرد
دادی م
چه نندرادی
که چره
واحد عملیاتی میتواند طرف قرارداد قرار گیرد .ولی سؤال این است کره
قرارداد باالدستی نفت را منعقد کند ،وزار نفت یا شرکت نفت؟
سعه را برابا طررف
طرف
توسرعه
برنامۀ چدارم توسعه به شرکت نفت اجازۀ انعقاد قراردادهای اکتشافی و تو
بور ،شرکت
شررکت
مزبرور،
مۀ مز
برنامرۀ
ب ،برنا
خارجی یا شرکتهای صاحب صالحیت داخلی میدهد 1.بنابراین ططبر،
چرخشری
شی
توسرعه برابا چرخ
پرنجم تو سعه
نفت اجازۀ انعقاد قرارداد برای تولید از یک میدان را نداشت .برنامۀ پنجم
به وزار ن فت
نفرت
ید را بره
جدیرد
یادین جد
سعۀ ممیرادین
توسرعۀ
شاف و تو
اکتشراف
برای اکت
متقابرل بررای
یرع متقا بل
قرارداد ب ی
عجیب ،عقد قررارداد
دا قررارداد
قرارداد
تندرا
میسپارد 2.مجوز مزبور صرفا برای قراردادهای بیع متقابل است ،البته در آن دوره تن
قابل انعقاد در عملیا باالدستی بود .همچنین وزار نفت میتواند در طول برنامۀ پنجم نسبت
مجروز مز بور
مزبرور
ند 9.م جوز
به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیۀ میادین مشترک شناختهشده اقدام ککنرد.
فقط در طول برنامۀ پنجم یعنی سالهای  1934-31معتبر بود.
با وجود صراحت برنامۀ پنجم توسعه در انعقاد قراردادهای نفتی توسرط وزار نفرت ،قرانون
واایو و اختیارا  ،انعقاد قرارداد نفتی را از واایو وزار نفت نمیداند .بهنظرر مریرسرد نگراه
قانون مزبور منلقیتر است ،زیرا انعقاد قرارداد امر حاکمیتی نیست که در شمول واایو وزار
نفت قرار گیرد .با وجود این ،از آنجا که سیاستگذاری و نظار به عددۀ وزار نفت است ،قانون
ند از
توانرد
میتوا
که مری
خارجی کره
داخلری و خرارجی
یاز داخ لی
مزبور ،ایجاد سازوکار مؤثر برای جذ منابع مالی مورد ننیراز
شرایط ععمرومی
مومی
شنداد شررایط
پیشرنداد
قراردادی و پی
ید قرراردادی
جدیرد
طری ،قرارداد باشد و همچنین طراحی الگوهای جد
قراردادهای نفتی جدت تصویب هیث وزیران4را از جمله واایو وزار نفت دانسته است.
براساس اساسنامۀ شرکت نفت ،انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خرارجی
خارجی
و نیز با دولتها ،سازمانها و مؤسسا و شرکتهای بینالمللی به عددۀ شرکت نفت قرار گرفته
است .در این زمینه ،قراردادها توسط هیث مدیرۀ شرکت نفت بررسی و مجوز عقد قرارداد صادر
خود را تراتا
میشود ،سپس مدیرعامل قرارداد را امضا میکند 1.البته وزار نفت نقش حاکمیتی خرود
شررایط
اعمرال شرا
مرد و اع مال
مرت ،مد
شرامل قی مت،
نفتری شامل
حدی بازی میکند ،زیرا کلیا قراردادهای مدم نف ت

 .1مادۀ  14برنامۀ چدارم توسعه.
 .2مادۀ  121برنامۀ پنجم توسعه.
 .9تبصرۀ بند  9مادۀ  121برنامۀ پنجم.
 .4بندهای  » « 9 ،2و بند « 1ج» مادۀ  9قانون واایو و اختیارا .
 .1بند  2مادۀ  ،1بند  1مادۀ  99و بند  2مادۀ  12اساسنامۀ شرکت نفت.
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طالع مج لس
مجلرس
به ااطرالع
ید بره
قانون بابایرد
عمومی 1باید به تثیید وزیر نفت برسد .قراردادهایی که براساس قرانون
برسد همچنین قراردادهایی که بین شرکت و دولتهای خارجی منعقد میشود ،به وزار ن فت
نفرت
لس را
مجلرس
ارسال میشوند 2.برخالف قانون نفت  1911که طب ،اصل  11قانون اساسی ،تصویب مج
فیمرابین
مابین
که فی
هایی کره
قراردادهرایی
برای قرارداد با دولتها الزم میدانست ،قانونگذار شرط اخیر را برای قرارداد
شرکت نفت و دولتها منعقد میشود ،الزم دانسته است.
لی شرده
شده
متجلری
فت متج
شرکت ننفرت
بنابراین براساس آخرین نیت قانونگذار که تاکنون در اساسنامۀ شررکت
نین در
همچنرین
ست .همچ
ستی ااسرت.
باالدسرتی
است ،شرکت نفت تندا نداد متولی انعقاد قرارداد برای عملیا باالد
تابعرۀ آن بره
به
هرای تاب ع
شررکت ها
یرا شرکت
نفرت یا
شررکت ن فت
قرارداد ،شرکت
طرف قررارداد
شرایط عمومی قراردادهای  ،IPC 9طررف
شمارۀ  32114مررور
مور
صوبۀ شررمارۀ
ب ،ممصرروبۀ
ند ططبرر،
هرچنررد
ست .هرچ
شده ااسررت
عین شررده
شرکت ممعررین
ندگی از آن شرررکت
نماینرردگی
نمای
 1931/1/23هیث وزیران با موضوع آییننامۀ تشخیص قراردادهای مدم نفتی و نحوۀ انعقاد آندا
مجددا نداد متولی انعقاد قراردادهای  ،IPCوزار نفت و شرکتهای تابعۀ آن تعیین شد .به این
ته ممصروبه
صوبه
البتره
تی را دارد ،الب
نفتری
قرارداد نف
معنا که عالوهبر شرکت نفت ،وزار نفت نیز اختیار انعقاد قررارداد
توان مقابله با قانون را ندارد.
با توجه به اینکه ،در عمل ،قراردادهای باالدستی نفت ،توسط شرکت نفت منعقد و عمل یا
عملیرا
توسرط
سط
یت تو
مالکیرت
یت و مالک
حاکمیرت
که حاکم
نفتی از طرف و به نام شرکت نفت انجام میگیرد؛ به این معنا کره
که آآیرایا وزار
ست کره
شرکت نفت بهعنوان کارفرما اعمال میشود ،سؤالی که ملرح میشود این ااسرت
نفت میتواند اعمال حاکمیت و مالکیت را به شرکت نفت تفویض کند؟
تولی اعاعمرال
مال
سالمی ممترولی
مت ااسرالم
حکومرت
سی ،حکو
اساسر
قانون اسا
ساس قرانون
براسراس
شرد ،برا
همانگونهکه توضیح داده شد
حاکمیت و مالکیت بر نفت است .در قانون اساسی به قائم به شخص بودن برخی تعددا تصریح
ست .برر
بر
شده ااسرت
نع ننشرده
گر ممنرع
دیگرر
های دی
ندادهرای
شده  ،ولی در کل ،امکان تفویض اختیارا و تعددا به نداد
فت را
سالمی ،وزار ننفرت
همین اساس و ملاب ،با قانون واایو و اختیارا وزرا نفت ،حکومت ااسرالم
طی آن وزار
که طری
قراردادی کره
نمایندۀ خود در اعمال حاکمیت و مالکیت میکند .ولی قانون یرایا قرراردادی
سپرده باباشرد،
شد،
فت سرپرده
شرکت ننفرت
نفت اعمال حاکمیت و مالکیت در قراردادهای باالدستی نفت را به شررکت
باالدسرتی
ستی
های باالد
قراردادهرای
انعقرقاد قرارداد
مصو یا منعقد نشده است .شرکت نفت براساس قوانین ،متولی انع
طرف وزار ننفرت
فت
است ،ولی نمیتواند اعمال حاکمیت یا مالکیت کند ،زیرا نمایندگی مزبور از طررف
به شرکت نفت اعلا نشده است.
 .1براساس مادۀ  24قانون برنامۀ ششم توسعه ،شرایط اساسی قرارداد از جمله توجیه فنی ،مالی و اقتصرادی پرروژه
میبایست به تثیید و تصویب شورای اقتصاد برسد.
 .2تبصرۀ مادۀ  93و بندهای  3و  14مادۀ  99اساسنامۀ شرکت نفت.
 .9بند «د» مادۀ  1مصوبۀ شمارۀ 19911 /11221هر مور  1931/1/11تحت عنوان شررایط عمرومی ،سراختار و
الگوی قراردادهای باالدستی.
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نتیجهگیری
کشرور قررار
قرار
یرزان ک شور
برنامرهر ی
کرار برنا مه
از پیش از انقال اسالمی ،اصالح ساختار اداری کشور در دستور کار
شدند .پرس از
سیم شردند.
تقسریم
تصردی تق
داشت که بدانمنظور ،اعمال دولت به اعمال حاکمیتی و اعمال ت صد
انقال اسالمی ،برنامۀ اصالح ساختار اداری با پریشفرر و مبنرای تقسریم اعمرال دولرت بره
مرو اع مال
اعمرال
ند تراتا قلقلمررو
بودنرد
بال آن بود
دنبرال
بهدن
شور بره
یرزان ککشرور
حاکمیتی و تصدی پیش گرفته شد .برنامهر ی
حاکمیتی و تصدی را از هم جدا کنند تا بخشهایی که قابلیت واگذاری به اشخاص خصوصی را
دارد ،مشخص شود.
برنامۀ چدارم توسعه اعمال حاکمیتی را در انحصرار دولرت و دولرت را مکلرو بره واگرذاری
تصدیهای اقتصادی کرد .با وجود این ،دولت همچنان بر اعمرال تصردی نیرز اعمرال حاکمیرت
میکند .صرفا نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری ،هدایت و نظار تغییر
بنرابراین
کرد .در واقع رابلۀ بین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی رابلۀ طولی است و نه عرضی .ب نابرا
ظارتی و
قش ننظرارتی
نان ننقرش
همچنران
لت همچ
دولرت
در صور منع ورود دولت به بخشی از فعالیتهای اقتصادی ،دو
حمایتی خود را ایفا میکند.
سیاستگذاران ،اصل  44قانون اساسی را مانعی بزرگی در راه خصوصیسازی میدیدند؛ اصلی
عنروان مک مل
مکمرل
برهع نوان
صرفا به
صی صررفا
خصوصر
خش خصو
که براساس آن قلمرو فعالیت دولت بسیار گسترده و ببخرش
یین ننظرام
ظام
تبیرین
فعالیتهای اقتصادی دولت درنظر گرفته شده بود .اصرل مزبرور صررفا برهمنظرور تب
اقتصادی ایران ،برخی فعالیتها را در اختیار دولت و بخشداری میداند و از عبار انحصار و یرایا
غیرقابل واگذاری بخش دولتی به بخشهای دیگر استفاده نکرده است؛ با وجود این ،با تصرویب
قانون اجرای سیاستهای اصل  ،44ترابوی ذهنری موجرود شکسرت و راه واگرذاری بسریاری از
بخشهایی که پیشتر دولتی بودند به بخش خصوصی باز شد .قانون مزبور معیار تفکیک اعمرال-
حاکمیتی از اعمال تصدی را به معیار سرمایه گذاری ،مالکیت و مدیریت تغییر داد کره براسراس
فت و
شرکت ننفرت
ضرمنی و شررکت
طرور ضمن
آن ،سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت عملیا باالدستی نفت به طور
شرکتهای تولید و استخراج نفت بهصراحت در انحصار دولت قرار گرفتند .مجددا براساس معیار
تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی ،اعمال حاکمیتی بخش دولتی حوزۀ نفت ،طب ،قانون واایو
و اختیارا به وزار نفت و اعمال تصدی آن ،طب ،اساسنامۀ شرکت نفت به شرکت نفت واگذار
شد .بنابراین در حوزۀ نفت از هر دو معیار تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی و سررمایهگرذاری،
مدیریت و مالکیت استفاده شد .با وجود این قوانین در خصوص تفکیرک وارایو برین دو ندراد
وزار نفت و شرکت نفت همچنان ابدام دارند .قانونگذار در ترالش بروده اسرت کره یرک نظرام
رگوالتوری را برای وزار نفت شناسایی کند ،ولی نه بهگونهای که جایگزین نظام قراردادی شود،
به همین دلیل ملغمهای از تداخل واایو و تصویب قوانین بینتیجه بهوجود آمد.
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دولت در روابط مالی خود با شرکت نفت با واسلۀ وزار نفت عمل میکند .در واقرع طررف
رئریس ه یث
یرث
نفرت ر ئ
یرر ن فت
دولت در رابلۀ مالی ،وزار نفت است نه شرکت نفت .از طرف دیگر ،وز ی
یرری
صمیمگ ی
سازی و تتصرم
صمیمسرازی
مدیرۀ شرکت نفت است که میتوان گفت به مانند قبل ،قدر تتصرمیم
ندراد اع مال
اعمرال
کرردن ن داد
جردا کردن
غرر جدا
نقرض غر
بره ن قض
کره به
ست که
بهطور کلی در شرکت نفت متمرکز شده ااسرت
حاکمیت از تصدی منجر میشود.
لی شرده،
شده،
متجلری
همچنین براساس آخرین نیت قانونگذار تاکنون که در اساسنامۀ شرکت نفت متج
ید شررایط
شرایط
تثییرد
به تثی
که بره
ست کره
شرکت نفت تندا نداد متولی انعقاد قرارداد برای عملیا باالدستی ااسرت
عمومی قراردادهای  IPCنیز رسیده است.
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 .12طاهریفرد ،علی؛ شیریجیان ،محمد؛ مدرافشان ،محمدرضا (بدار « ،)1934بررسی تلبیقری
اساسنامههای شرکت ملی نفت ایرران در دورۀ زمرانی  1999ترا  :1911ارائرۀ اصرولی بررای
اساسنامۀ جدید» ،پژوهشنامۀ اقتصاد انرژی ایران ،سال چدارم ،ش .14
مجلرۀ ملال عا
ملالعرا
حقروق اداری اییرران» ،مج ل
 .19واعظی ،مجتبی (« ،)1934معیار عمل حاکمیت در ح قوق
حقوقی دانشگاه شیراز ،دورۀ هفتم ،ش .2

ج) پایاننامه
 .14اشرفزاده ،سعید ( ،)1934اعمال حاکمیت و تصدی در صنعت نفت ایران ،پایاننامه ج دت
جدرت
اخذ کارشناسیارشد ،باراهنمایی دکتر شیروی ،دانشگاه تدران.

د) اسناد
16. OECD Regulatory Policy Outlook 2015

ه) سایت
 .11منتینژاد ،صادق« .بررسی جایگاه قانونی و نقش و اهمیت دستگاههای نظارتی قوای سهگانه
در جمدوری اسالمی ایران» سایت:
http://hoghoogh.com.online.fr/nezaratbardoolat.htm

