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 مقدمه

و عنوان طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پاالیشی و  537طرحی را با شماره  1400مجلس شورای اسالمی در سال 

 اینگونه آمده است:  ،پتروشیمی به ثبت رسانده است که در مقدمه توجیهی آن

 صورته گاز ب و نفت پتروشیمی و پاالیش صنایع ،باالتر افزوده ارزش به دستیابی برای دنیا کشورهای بیشتر در"

 زنجیره توسعه در باعث ضعف تاکنون، ما کشور در پتروشیمی و پاالیش حوزه تفکیک و شوندمی مدیریت یکپارچه

 خوراک با پتروپاالیشگاهی هایتوسعه مجتمع عدم ها( وپاالیشگاه پایین پیچیدگی پاالیشی)ضریب محصوالت ارزش

 سالیان ملی گاز خوراک کمبود به عنایت با چنینهم .است شده پتروشیمی دستیپایین صنایع و خام نفت بویژه مایع

 توسعه و موجود هایهپاالیشگا از حاصل هایخوراک بر ویژه با تمرکز پتروشیمی صنایع توسعه دارد ضرورت آینده،

 "ها باشد.صورت پتروپاالیشگاهه ب آتی هایپاالیشگاه

تواند اگر طرح مذکور با جزئیاتی که در متن این طرح مد نظر است به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد، می

در گام اول باید ارتباط بین طرح  ،لذا .فعالیت و ادامه حیات شرکت ملی پاالیش و پخش را با چالش مواجه کند

با الیحه اساسنامه شرکت ملی پاالیش و پخش  537ملی صنایع پاالیشی و پتروشیمی با شماره ثبت  تشکیل شرکت

 های نفتی مشخص شود.فرآورده

ها در قالب اجرای های آبادان و شازند اراک، بقیه پاالیشگاهنکته بعدی این است که در حال حاضر به استثناء پاالیشگاه

چنان سایه مدیریت شرکت ملی پاالیش و پخش هم ،هارغم این واگذاریهواگذار شده است و ب 44قانون اصل 

ای ای و سرمایههای توسعهکند و قدرت اجرایی و مدیریتی و انجام فعالیتهای نفتی بر امورات آن سنگینی میفرآورده

ساسنامه گنجانده شده آن در چنین شکل مدیریتی کماکان مختل کرده است. این رویکرد و استمرار آن در متن الیحه ا

دستی و پاالیش و پخش اتفاق بیافتد باید مواضع مجلس شورای است. اگر قرار است کار بنیادی در بخش پایین

 اسالمی و دولت در دو موضوع مشخص شود:

 1388ها مصوب سال رویکرد مجلس و دولت در اصالح وضعیت کنونی و شکل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه -1

های ها و تحویل نفت خام به پاالیشگاهچنان دولت موضوع اصالح قیمت فرآوردهود. این که آیا باید هممشخص ش

 ؟داخلی را به شکل کنونی ادامه دهد یا خیر
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موضع مجلس و دولت چیست؟ آیا دولت دنبال الیحه اساسنامه شرکت  537در خصوص طرح با شماره ثبت -2

 است؟ 537دنبال طرح با شماره ثبت ه است و مجلس ب های نفتیملی پاالیش و پخش فرآورده

رج شده در دهد برخی از بندها و مواد دهای مطرح شده در متن کوتاه فوق، بررسی اولیه نشان میفارغ از بحث

ن ماده مغایرت قانون اساسی و قانون اصالح مربوط به ای 44های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست59) الیحه با ماده

 گنجد.( در همین قالب می33) ( ماده23) ( و بند6) ( ماده4) بند دارد که

 رود. از وظایف مدیر عامل به شمار می 52ماده  19، بند 33ماده  23برخی بندهای الیحه نظیر بند 

 شود.شرح ذیل تقدیم میه با توجه به توضیحات کوتاه فوق، اظهار نظر درباره الیحه پیشنهادی ب

های براساس اصل تفکیک فعالیت 1370 سال های نفتی ایران در اسفندماهوردهآپخش فرشرکت ملی پاالیش و 

الیش، صادرات، واردات و )انتقال نفت خام و فرآورده، پا )اکتشاف و تولید نفت خام و گاز( از پایین دستی باالدستی

شرکت به این  .آغاز شد 1371های رسمی آن از سال سیس و فعالیتأهای نفتی( در وزارت نفت توردهآتوزیع فر

های فرعی شامل شرکت شرکت وزارت نفت، راهبری و نظارت بر فعالیت تابعه عنوان یکی از چهار شرکت اصلی

های نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت پاالیش نفت آبادان، شرکت ملی پخش فرآورده

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و شرکت توسعه صنایع پاالیش  )ره( شازند اراک، پاالیش نفت امام خمینی

های زنجیره هبه عنوان حلق های شرکت ملی پاالیش و پخش به سه نظام تولید، انتقال و توزیعموریتأم .را برعهده دارد

ت مهندسی و مخابرات شود. عالوه بر سه نظام ذکر شده، مسئولیت ارائه خدمادستی تقسیم میینیهای پاارزش فعالیت

 1.مین را بر عهده داردأهای زنجیره تبه شرکت

فعالیت و  ( این قانون2) و ماده 1386( قانون اساسی مصوب سال 44) های کلی اصلمطابق قانون اجرای سیاست     

بخش  ها بههای اقتصادی محدود شد و انجام این فعالیتهای مربوط به فعالیتحضور دولت در برخی از حوزه

همین قالب  های نفتی هم درهای مربوط به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهدولتی محول شد. برخی از فعالیتغیر

 گیرد.قرار می

های پاالیشی واگذار شدند و برخی های مربوط به فعالیت این شرکت نظیر شرکتاز آن زمان تاکنون برخی از حوزه

شود که جای چنان توسط این شرکت اداره میهای مربوط به آن همزنجیره داری ودیگر از امور نظیر عرصه جایگاه

ها، شرکت ملی پاالیش و پخش همانند زمان رغم واگذاری برخی فعالیته تأمل دارد. با این توضیح اضافه این که ب

                                                           
1 .https://niordc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=78&pageid=2124 
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از جمله آنهاست. های پاالیشی ها تغییر نداده است که شرکتقبل از واگذاری روابط سازمانی خود را با آن مجموعه

های واگذار ها باید ساختار سازمانی شرکت ملی پاالیش و پخش و روابط آن با مجموعهقاعدتاً بعد از آن واگذاری

هم باید  ،کننده حیات آن استکرد و این تغییرات هم در اساسنامه این شرکت که تعیین و تضمینشده تغییر می

 انعکاس پیدا کند. 

تهیه و طی فرآیند قانونی به کمیسیون  1401رکت مذکور الیحه اساسنامه را در مهر ماه سال برای تحقق این هدف، ش

 شود. اقتصادی دولت تقدیم کرد که در ادامه این قسمت اظهار نظر مربوط به مفاد آن تقدیم می

(، 4(، )3ی )و با استناد به تبصره ها 11/05/1401ه مورخ  59762ت /79786هیئت وزیران به موجب مصوبه شماره 

( قانون اساسی، شرکت ملی پاالیش و پخش 44های کلی اصل )( قانون اجرای سیاست3( الحاقی بند )الف( ماده )7)

ای اضافه نموده است. سپس با استناد به این تصویب نامه، های توسعههای نفتی ایران را به فهرست سازمانفرآورده

است در مورد  ابتدا الزم ،تهیه شده است. برای توضیح این قسمت اساسنامه پیشنهادی شرکت ملی پاالیش و پخش

توضیحاتی ارائه  ،سیس آنها چیستو هدف از تأ چگونه سازمانی هستند هاگونه سازمانو این که این ایسازمان توسعه

 شود.می

 ای:تعریف سازمان توسعه

ای در ایران و جهان این نوع از توسعههای های مجلس شورای اسالمی در گزارش کارکرد سازمانمرکز پژوهش

 صورت زیر تعریف کرده است:ه ها را بسازمان

ها و های آنهای اقتصاد و صنعت و نیازمندیهستند که با توجه به شرایط و ویژگیای، نهادهایی های توسعهسازمان      

الن اقتصادی و صنعتی خصوصی به های مشابه و فعاگیری راهبردی اقتصاد و صنعت کشور و در نبود سازمانجهت

کنند. و بطور خاص در راستای توسعه صنعتی فعالیت می توسعه اقتصادطراحی خدمات بطور عام و در جهت 

چنین بسترسازی های جدید و ضروری برای کشور و همایجاد فعالیتابزار موثر دولت برای  ،ایهای توسعهسازمان

مین مالی، ریسک ه دلیل عدم توان تأبخش خصوصی بکه  هستندسازی برای توانمند کردن نهادهای اقتصادی و ظرفیت

 باال، دیر بازده بودن و یا هر دلیل دیگر قادر و یا مایل به انجام آن نیست.
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این صورت ( و بازار )طرف تقاضا( تعریف کنیم، در قتصاد را : دولت، صنعت )طرف عرضهاگر سه رکن اساسی ا      

آیند. به منظور تسهیل ارتباطات و تسریع در عملیات به شمار میای، حلقه رابط بین این سه رکن های توسعهسازمان

 ای هستند. های اقتصادی خود دارای نهادهای توسعهها و نیازمندیها با عنایت به ویژگیترین کشورحتی پیشرفته

 ای در قوانین جاری کشوری:سازمان توسعه

قانون اساسی  44های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست3( بند )الف( ماده )3ای به موجب تبصره )سازمان توسعه-1

 دارای اختیاراتی به شرح زیر هستند:

کلی  های( قانون اجرای سیاست2های گروه یک ماده )های اقتصادی فعالیتگذاری در طرحسرمایه-1-1

و یا در صنایع پیشرفته و با فناوری باال و یا صنایع خطرپذیر در کلیه  یافتهدر مناطق کمتر توسعه 44اصل 

گذاری. های غیردولتی برای سرمایهمناطق کشور  به هر میزان پس از فراخوان عمومی و عدم تمایل بخش

 .دولتی واگذار شودبرداری، به بخش غیرسال پس از بهره 3ها باید حداکثر سهام دولت در این طرح

صورت ه درصد ب 20تا سقف  44( قانون اصل 2( ماده )2های موضوع گروه )گذاری در فعالیتسرمایه-2-1

برداری به بخش سال پس از بهره 3ها باید حداکثر گذاریگونه سرمایهمشترک با بخش غیر دولتی. این

 دولتی واگذار شوند.غیر

های کلی اصل ( قانون اجرای سیاست3ند )الف( ماده )( ب3ای موضوع تبصره )های توسعههیئت وزیران سازمان-2

 شرح زیر است: ه ترین آنها در حوزه اقتصاد ملی بشرکت دولتی تعیین نموده که مهم 52قانون اساسی را   44

بانک توسعه  –سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران -سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران      

شرکت  –توانیر و آب و فاضالب –سازمان فناوری اطالعات  –شرکت تولید نیروی برق حرارتی  -رانصادرات ای

صندوق بیمه   –بانک توسعه و تعاون  –بانک مسکن –بانک کشاورزی  –بانک صنعت و معدن  –ملی نفت ایران

شرکت مادر   –شرکت ملی صنایع پتروشیمی  –های کشاورزیشرکت شهرک –گذاری فعالیتهای معدنی سرمایه

 شرکت مادر تخصصی ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران. –تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران 

ای با رعایت قانون های توسعهنظام مالی کشور، سازمان پذیر و ارتقاءقانون رفع موانع تولید رقابت 5ه به موجب ماد-3

شوند و از شمول سیس و اساسنامه خود اداره میقانون اساسی، بر اساس قانون تأ 44های کلی اصل اجرای سیاست

کنند، دی که از بودجه عمومی استفاده میقوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در موار

 نی هستند.مستث



       

 

               ایرانهای نفت، گاز و پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده  

 

5 

 

   WWW.OPEX.IR    MAIL@OPEX.IR 

مین نیازهای کشور و تقویت آنها در و خدماتی در تأده از توان تولیدی ( قانون حداکثر استفا20) مطابق با ماده-4

بینی منابع مالی الزم در ای ضمن پیشهای توسعهامر صادرات، دولت موظف شده به منظور حمایت از سازمان

از کسر سهم  شود پسبق آنچه در بودجه ساالنه مشخص میهای تابعه را مطابودجه سنواتی آنها، سود شرکت

های بع حاصله از فروش اموال و دارایی( قانون اساسی به همراه منا44های کلی اصل )دولت با رعایت سیاست

 های مذکور قرار دهد.( قانون اساسی در اختیار سازمان44های کلی اصل )آنها با رعایت قانون اجرای سیاست

درصد وجوه حاصل از واگذاری  70 ،(44( قانون اصل)3( الحاقی به بند )الف( ماده )7به موجب تبصره )-5

دولتی به منظور توسعه اقتصادی برای مشارکت با بخش غیر ای کشور،های توسعههای وابسته به سازمانشرکت

اوری و پیشرفته های نوین با فنهای نیمه تمام، ایفاء وظایف حاکمیتی در حوزهمناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح

 گیرد.ها قرار میها جهت واگذاری، در اختیار این سازماننگاهسازی بو پر خطر و آماده

 ای:سیس سازمان توسعهتأ اهداف

ای های توسعهسیس سازمانگذار و هیئت وزیران از تأالذکر اهداف قانونبه تعریف و قوانین و مقررات فوق با توجه

 باشد:ه شرح زیر میب عمدتاً

 .ها را نداردگذاری در آن بخشکه بخش غیردولتی تمایل یا توان سرمایههای اقتصادی گذاری در طرحسرمایه -1

( 2(  ماده )2( و گروه )1های اقتصادی گروه )دولتی جهت اجرای طرحگذاران بخش غیرمشارکت با سرمایه-2

 44قانون اصل 

 برداریپس از بهره سال 3(  به بخش غیردولتی حداکثر 2( و )1های بند )گذاریانتقال سهام دولت در سرمایه-3

 های جدید و ضروری برای کشور ایجاد فعالیت-4

 سازی نهادهای اقتصادیسازی برای توانمندبسترسازی و ظرفیت-5

 مشارکت و همکاری در زمینه ایجاد، تقویت و تکمیل زنجیره ارزش-6

 حمایت از صاحبان ایده و کارآفرینان در قالب اعطای تسهیالت -7

 پشتیبانی از کسب و کارهاتقویت نظام -8

مین بودجه و مستثنی های قانونی از جمله تأالذکر از حمایتای به منظور دستیابی به اهداف فوقهای توسعهسازمان

ی که از بودجه عمومی استفاده )در موارد بودن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی

 کنند( برخوردار هستند.نمی
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   :یابررسی اساسنامه پیشنهادی با رویکرد سازمان توسعه

 شده است. ءدر فصل دوم اساسنامه پیشنهادی، وظایف، حقوق و اختیارات شرکت احصا

گذاری و قانون اساسی مالکیت، سرمایه 44های کلی ( قانون اجرای سیاست3از آنجا که به موجب بند )الف( ماده )

( قانون مذکور ممنوع اعالم شده است، وظایف، حقوق و اختیارات 2( ماده )1) مدیریت شرکتهای دولتی در گروه

 گیرد.سازمان توسعه مورد بررسی قرار میمندرج در اساسنامه با این رویکرد و تعریف و اهداف 

 شرح زیر است:ه اساسنامه ب 5ماده 

انجام عملیات مرتبط با انتقال و  ای وهای توسعهموضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت و راهبری فعالیت

سازی، توزیع و فروش داخلی گازی و نیز خرید، انتقال، ذخیره پاالیش/پتروپاالیش نفت خام، میعانات و مایعات

 داری اقتصادیمحصوالت حاصل از آن با رویکرد بنگاه

ریزی در صنعت و برنامه گری، نظارتهای نفتی و تسهیلکت در زمینه تجارت خارجی فرآوردهفعالیت شر –تبصره 

 باشد.های وزارت نفت میپاالیش/پترو پاالیش نفت حسب سیاست

( قانون اصل 3مغایر با بند )الف( ماده ) "تجارت خارجی" و "انجام عملیات"و   "مدیریت و راهبری"عبارتهای 

 است. 44

گذاری در (، فقط سرمایه44قانون اصل)( 3( بند )الف( ماده )7( و الحاقی )4( و )3های اصالحی )به موجب تبصره

مجاز شده است و مدیریت، راهبری  ایهای توسعه( قانون، توسط سازمان2( ماده )2( و گروه )1های گروه )فعالیت

 باشد.ای مجاز نمیهای توسعهوسیله سازمانه و تجارت ب

 :اتپیشنهاد

 "عملیات انجام"و  "مدیریت و راهبری"های در این ماده حذف و عبارت "تجارت خارجی"شود عبارت پیشنهاد می

 تبدیل شوند. "سرمایه گذاری و مشارکت"به 
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 شرح زیر است:ه ( اساسنامه ب6( ماده )1بند )

 ها و سایرها و پتروپاالیشگاهخرید، انتقال و فروش نفت خام، میعانات و مایعات گازی از مبادی دریافتی به پاالیشگاه

های نفتی و سازی، انتقال، توزیع و فروش داخلی فرآوردهچنین تولید، ذخیرهسازی، پاالیش آنها و هممقاصد، ذخیره

 محصوالت پتروشیمیایی.

باشند و خرید و فروش خوراک و شش فرآورده اصلی یارانه میمشمول  فرآورده اصلیپنج علت وظایف حاکمیتی، ه ب

 شود؛پیشنهاد می شود،انجام میای توسط پاالیش و پخش یارانه

. در خط تا زمانی که برای شش فرآورده اصلی تولیدی پاالیشگاهها، توسط دولت یارانه پرداخت می شود"عبارت -1

 اضافه شود. "خرید"کلمه ، "انتقال... "دوم قبل از کلمه

شود حذف است. پیشنهاد می 44اصل  ( قانون2( مغایر با ماده )6( ماده )2های نفتی مندرج در بند )تجارت فرآورده-2

 شود.

( و تبصره مغایر با 6( ماده )4در بند ) "های نفتی ویژهگذاری فرآوردهقیمت"و  "های نفتیتنظیم بازار فرآورده"-3

گذاری های انحصاری، تنظیم بازار و قیمتدر بازار 44قانون اصل  59است. به موجب ماده  44قانون اصل  59اصل 

 ها حذف شوند.پیشنهاد می شود این عبارت باشد.)رگوالتوری( می "نهاد تنظیم گر بخشی"از وظایف 

( است. پیشنهاد 44قانون اصل ) (3های سوخت مغایر با بند )الف( ماده )بر جایگاه "مدیریت"( 6( ماده )5در بند )-4

 حذف شود. "مدیریت"شود کلمه می

شود است. پیشنهاد می 44( قانون اصل 3مخابراتی مغایر با بند )الف( ماده )های شبکه "راهبری"( 6( ماده )6در بند )-5

 حذف شود. "راهبری" کلمه

از وظایف شرکت  "ها و مجاری عرضه سوخت و نیز بانکرینگصدور مجوز احداث جایگاه"( 6( ماده )7در بند )-6

 شرکت منتقل شود.شود حذف و به آن پیشنهاد می .های نفتی ایران استملی پخش فرآورده

ماده  "الف"مغایر با بند  "خرید، اجاره، تاسیس، تکمیل، توسعه، نگهداری، تعمیر و حفاظت"( 6( ماده )9در بند )-7

 جایگزین گردد. "گذاریسرمایه"شود با عبارت ( است. پیشنهاد می44( اصل )3)

 44( قانون اصل 3مغایر با بند )الف ( ماده ) "خدمات حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی"( 6ماده ) (20در بند )-8

 شود حذف شود.پیشنهاد می است.



       

 

               ایرانهای نفت، گاز و پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده  

 

8 

 

   WWW.OPEX.IR    MAIL@OPEX.IR 

 

 

 

 

 

 

 

About us 

The section of oil, gas and petro-chemistry is the up-most and first industrial 

vantage of the country and the pivot of the Economy of Iran. Regarding the 

importance of this section and the need for coordinating and organizing the 

most active people in the field of production and exporting oil, gas, and 

petrochemical products, some forethoughtful and job- makers in the private 

section of the country decided to come together to fight against the threats by 

using the opportunity of mass intelligence and potentials. 
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