
 

 پژوهشی( -فصلنامه حقوق اداری )علمی دو 

 1395 بهار و تابستان ،10 سوم، شمارهسال 

ملی پاالیش و  گر با تأکید بر حوزه شرکتهای دولت تنظیمچالش

 ای نفتیهدهوراپخش فر

 2نادر میرزاده کوهشائی؛ 1رحمان گایینی محمد

 

 چکیده

ته: حقوق ر آن از پیوند دو رشدبه بعد وارد ادبیات علوم انسانی شد و  1960هایی است که از دهه ی از واژهگرتنظیم

قوقی برای حبزارهای اده از اتوان به استفگری را میآید. در زبان ساده حقوقی، تنظیمو اقتصاد بحث به میان می

ایه چنین ود. در سشر میای برخوردااز اهمیت ویژه تحقق اهداف اقتصادی تعبیر کرد؛ لذا تعامل حقوق و اقتصاد

 شود.ی به حوزه اقتصاد البته در شکلی خاص باز میگذارقانونتعاملی پای نهاد 

و پخش  االیشپگر در حوزۀ شرکت ملی صدد پاسخ به این سؤال اصلی است: دولت تنظیماین مقاله، در

ی ـ وش توصیفرده از ؟ در پاسخ به این سؤال، با استفاهای حقوقی مواجه استهای نفتی با چه چالشفراورده

موانع  نفتی، هایتوصیف شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده»تحلیلی، سعی شده است موضوع در سه قسمت: 

« ی نفتیهاردههای تابعه شرکت ملی پاالیش و پخش فراوسازی در شرکتهای خصوصیگر و چالشدولت تنظیم

پاالیش  ت ملیهای تابعه شرکسازی در شرکتصل تحقیق آن است که فرایند خصوصیبه بحث گذاشته شود. حا

 رو بوده است.ها و موانع نظری و عملی گوناگونی روبهها، چالشهای نفتی با محدودیتو پخش فراورده

 رگسازی و دولت تنطیمهای نفتی، خصوصیشرکت ملی پاالیش و پخش فراورده واژگان کلیدی:

                                                 

دانشگاه آزاد و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات،  دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی.  1
 تهران ، ایران.اسالمی، 

   . )نویسنده مسئول(، ایراندانشگاه تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسیاستادیار گروه حقوق عمومی، .  2

 12/02/1394 دریافت:

 04/03/1395پذیرش: 
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 مقدمه

ویژه با مقاله معروف رونالدکوز با به 1960از جمله مقوالتی است که از دهه  1«گریتنظیم» واژه

الح وارد ادبیات علوم به عنوان یک اصط (Newman, 2005)« معضل هزینه اجتماعی»عنوان 

آید. در زبان ساده حقوقی، د که در آن از پیوند دو رشته: حقوق و اقتصاد بحث به میان میانسانی ش

لذا  ؛توان به استفاده از ابزارهای حقوقی برای تحقق غایات اقتصادی تعبیر کردگری را میظیمتن

شود. در سایه چنین ای برخوردار میتعامل حقوق و اقتصاد و چگونگی این تعامل، از اهمیت ویژه

شکلی البته در  -اقتصاد ی به حوزۀگذارقانون تعاملی پای نهادهای حقوقی و به طور مشخص نهادِ

 ( 1389برند. )خاندوزی، گذاری نیز نام میکه از آن به مقررات شودباز می -خاص

کت ملی زه شرر حوگذاری دطور عام و مقرراته اهمیت پرداختن به تعامل اقتصاد و حقوق ب

ه در است ک طور خاص، از این حیث واجد اهمیت و توجهههای نفتی بپاالیش و پخش فراورده

ه رح شدلب مطبه مثابه گفتمان غا سازی در ایرانیانی معروف به موج خصوصیهای اخیر جرسال

 ا ابالغبضعیت واین  البته و بررسی نقادانه گذشت. توان از کنار آن بدون جستجوه نمیاست ک

ا الی( و در ادامه بالعهظلاز طرف مقام معظم رهبری )مد 1384های کلی اقتصادی در سال سیاست

ف دیگر به از طر 1387در سال « قانون اساسی 44های کلی اصل ی سیاستقانون اجرا»تصویب 

 ۀدر سای ه نحوی کهب ؛های حیات اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دادجنبه گیر، همهشکلی همه

های تابعه کتهای نفتی، همه شرهدورۀ شرکت ملی پاالیش و پخش فراهایی در حوزچنین سیاست

پاالیشگاه  ود اراک شازن یش نفتی به غیر از دو پاالیشگاه امام خمینی )ره(این شرکت در قلمروی پاال

 آبادان به بخش غیر دولتی واگذار شد. 

سازی را داده و چنین وانمود های خصوصیهایی در نگاه نخست، نوید سیاستچنین واگذاری

است؛ از این « رگیمدولت تنظ»به « دولت متصدی»ساخت که دولت در ایران درصدد حرکت از می

گر در حوزۀ شرکت ملی پاالیش و پخش دولت تنظیم»رو سؤال اصلی تحقیق چنین است: 

نگاهی به پیشینه پژوهش، گویای آن است « های حقوقی مواجه است؟های نفتی با چه چالشوردهفرا

                                                 

1  .  Regulation.   
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؛ باشد این پژوهش پاسخی کاملی داده سؤالای که به که در چارچوبِ عنوانِ تحقیقِ حاضر، نوشته

 همچنان انجام این تحقیق از توجیهات الزم برخوردار است. موجود نیست؛ بنابراین

لذا بر شیوه  توصیفی و از نظر هدف تحلیلی است؛ ،روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش

های علمی مختلف تحلیلی استوار است. پس از شناسایی منابع مورد نیاز، اعم از مجموعه ـ توصیفی

برداری نیز اسناد قانونی مختلف، اقدام به مطالعه و فیش وهای علمی معتبر ها، سایتکتابخانه :نظیر

 از آنها خواهد شد.

توصیف »شود موضوع به ترتیب در سه قسمت جداگانه: مذکور، سعی می سؤالدر پاسخ به 

های چالش»و « گر در ایرانامتناعات دولت تنظیم»، «های نفتیوردهاشرکت ملی پاالیش و پخش فر

به بحث « های نفتیوردهتابعه شرکت ملی پاالیش و پخش فرا هایسازی در شرکتخصوصی

 گذاشته شود.

 های نفتیهوردپاالیش و پخش فراملی  شرکت . 1

های دولت جمهوری اسالمی ایران، دارای چهار شرکت تابعه عنوان یکی از وزارتخانهه وزارت نفت ب

شیمی و شرکت ملی پاالیش و فت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پتروتحت عناوین: شرکت ملی ن

هایی هستیم که زیر مجموعه های نفتی است. در اینجا درصدد پرداختن به شرکتوردهپخش فرا

که روندهای منتهی به غیردولتی  این های نفتی قرار دارند؛ی پاالیش و پخش فراوردهشرکت مل

 44های کلی اصل ن شرکت در راستای قانون اجرای سیاستهای تابعه یا وابسته ایشدن در شرکت

یند واگذاری این ر این مبنا، معضالتی که در فراهایی مواجه است. بچه موانع و چالش باقانون اساسی 

 شود. می ها به نظام بازار وجود داشته، بحث و بررسیشرکت

شرکت ملی پاالیش و »ان . نهاد مزبور با عنوشرکت پاالیش نفت قدمت تاریخی زیادی ندارد

 هایفعالیت و تقسیم اصل تفکیکو در چارچوب  1370در اسفند ماه  «های نفتی ایرانوردهاپخش فر

 هااقداماکتشاف و تولید نفت خام و گاز( از ) باالدستیهای فعالیت وزارت نفت و در راستای جدا کردن

های وردهاورده، صادرات، واردات و توزیع فراتی )پاالیش، انتقال نفت خام و فرپایین دسهای و فعالیت

این  و عملی های رسمیفعالیت اما شد؛ تاسیسشناسایی و وزارت نفت ساختار سازمانی نفتی( در 

 د و در حال حاضر شرکت مزبور بالغ بر بیست هزار نیروی انسانی دارد. شآغاز  1371از سال  شرکت
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راهبری  ، مسئولیتِچهار شرکت اصلی وزارت نفتبه عنوان یکی از از حیث سازمانی، شرکت این 

اما از دیدگاه  ؛شرکت پاالیشی را بر عهده دارد 9شرکت فرعی و  4های و نظارت بر فعالیت

های فعالیت :شامل اصلیهای شرکت ملی پاالیش و پخش در چهار بخش فعالیتکارکردی، 

خطوط شرکت های نفتی، هورداپخش فرشرکت های ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت

وظایف کلی، اهداف ترین لذا مهم ؛متمرکز است توسعه صنایع پاالیششرکت لوله و مخابرات نفت و 

بندی توان در موارد زیر دستههای نفتی را میوردههای شرکت ملی پاالیش و پخش فراو استراتژی

 کرد:

 کشور  یهاشگاهیر پاالد ینفت یهاانواع فراورده دینفت خام و تول شی.  پاال1   

انتقال  نیکشور؛ همچن یهاشگاهیخزر به پاال انهیو پا دیتول ی.  انتقال نفت خام از مباد2   

  عیپخش و مراکز توز یتدارکات یبه انبارها یواردات یو مباد هاشگاهیاز پاال ینفت یهافراورده

 سر کشوردر سرا ینفت یهافراورده عیو توز یانرژ ۀبخش عمد نی. تأم3   

 در سراسر کشور یسازرهیانتقال و ذخ ،یشیپاال یهاها و پروژهطرح هیکل ی. اجرا4   

 در کشور  ینفت یهاانواع فراورده عیانتقال و توز د،ی. تول5   

  ینفت یهاانهیپا قیبه خارج از کشور از طر ی.  صادرات مواد نفت6   

و  یمختلف: صنعت، کشاورز هایبخشبه  ینفت هایتداوم پخش فراورده تی. مسئول7   

 یهاخوراک مجتمع نیاز جمله: تأم ع،یبه موقع سوخت و خوراک صنا نیدر تأم هاروگاهین

 در کشور دیبه منظور استمرار روند تول یمیپتروش

 یموتور هینقل لیوسا زیو ن یو تجار یخانگ یهادر بخش یسوخت مصرف نیتأم تی. مسئول8   

 .نیسبک و سنگ

با  ارتباط مطمئنی« های نفتیپاالیش و پخش فراورده»یت فعلی، موضوع یی که در وضعاز آنجا

های فسیلی در حوزههای وردهابه نیاز روزافزون کشور به فر دارد و نظر« خدمت عمومی»مقوله 

در مرکز توجهات جامعه این شرکت  مختلف مصارف: صنعتی، خدماتی، کشاورزی، تولیدی و خانگی،

های اخیر هم با اجرایی شدن قانون در سال قرار دارد.های فسیلی )نفتی( مقوله سوخت در ارتباط با

خصوص ههای دولتی، بو مقوله واگذاری شرکت قانون اساسی 44های کلی اصل اجرای سیاست

کارکردهای آن در  تی، اهمیت جایگاه این شرکت و شیوۀهای نفوردهشرکت ملی پاالیش و پخش فرا
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 5   گر با تأکید بر حوزه شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردهای نفتیهای دولت تنظیم. چالش6مقاله   

مد کردن و بهبود اتوسعه، روزهای جدید، های ساخت پاالیشگاهبرنامهف از جمله: های مختلحوزه

و چگونگی ارائه خدمات به شهروندان از اهمیت دو چندانی برخوردار شده  هابخشیدن به پاالیشگاه

     (https://www.niopdc.ir)است. 

در دو دسته:  انهای نفتی ایروردهاملی پاالیش و پخش فرهای زیرمجموعه شرکت کتشر

های شرکت»یا همان « عملیاتی و خدماتی»های شرکتبندی است. قابل دسته« پخش و پاالیش»

شرکت ملی  .2. های نفتی ایرانوردهاشرکت ملی پخش فر .1شامل: « کننده مواد نفتیپخش

ه شرکت توسع .4و   شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران .3. مهندسی و ساختمان نفت ایران

 ت است.صنایع پاالیش نف

های مختلفی است که برخی از آنها از این شرکت نیز شامل پاالیشگاه های پاالیشیرکتش

های سالهای نفتی است و برخی نیز در قدمتی قبل از تأسیس شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

امام  ،آبادان :های پاالیششامل شرکت های قدیمی این نهاد نفتیت. شرکتاخیر تأسیس شده اس

 الوانو  کرمانشاه، شیراز، تبریز ،شهید تندگویان تهران ،بندرعباس، اصفهان، خمینی )ره( شازند

 ارس، پخوزستان ،بهمن گنو، ستاره خلیج فارس های:های جدید هم شامل پاالیشگاهاست. پاالیشگاه

 است.  کاسپین و شهریار ،آناهیتاپتروفیلد، 

پاالیشی آبادان و امام خمینی به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی  در حال حاضر، فقط دو شرکت

 (http://www.niordc.ir)اند. پاالیش و پخش فعالیت داشته و مابقی به بخش غیر دولتی واگذار شده

 گر در ایران امتناعات دولت تنظیم. 2

یران درصدد قانون اساسی، حاکمیت در ا 44های کلی اصل هرچند در باال گفته شد که با سیاست

گیری چنین دولتی رسد به دالیل زیر شکلاما به نظر می ؛گر بوده استحرکت به سمت دولت تنظیم

 روست:هروب به شرح زیر کم با مشکالت زیادیپذیر نبوده یا دستدر وضعیت فعلی امکان

گویای  های بیرونی؛ روح حاکم بر قانون اساسیبندی قانون اساسی با واقعیتتفاوت تقسیم الف.

امور  بلکه خود خالق نهاد مالکیت است و نبض اداره ؛نوعی از دولت است که نه تنها خود مالک است

خصوص در فصل هدر نتیجه بخش خصوصی و نظام بازار در این سامانه ب اقتصادی را در اختیار دارد؛
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فضای ترسیمی  آنها در مکانی برای زیست مستقل و خود اتکایچهارم با چالش جدی مواجه است و ا

 قانون اساسی وجود ندارد.

اما در  ونی و دولتی را شناسایی کرده است؛از سوی دیگر، قانون اساسی سه حوزه: خصوصی، تعا

هاست. اتفاقاً «دولتیشبه»ها یا «خصولتی»عمل چهار حوزه وجود دارد و این حوزه چهارم، همان 

ترین موضوع این است که دارد. پر ابهام حوزه اخیر در حال حاضر نبض نظام اقتصادی را در دست

ها قرار دارد؟ پاسخ ساده آن قواعد حاکم بر این حوزه کدام است؟ آیا این حوزه در عرض سایر حوزه

 1فراگشت»بلکه حاصل یک  ،عنوان نهاد حقوقی یا اقتصادیه ها نه بگونه شرکتاست که این

وجوه منفی هر دو بخش است.  که واجددو بخش خصوصی و دولتی است « عملگرایانه و مزورانه

 ( 5 :1394ی )موالی

گر؛ در کنار قانون اساسی، قوانین متعددی داریم که قوانین متعدد متعارض با دولت تنظیم .ب

دهند. برای نمونه قانون کار جمهوری اسالمی ایران، فضای گر را نمیاجازه حیات بالنده دولت تنظیم

به همان میزان  ؛مواجه ساخته و به میزانی که نیروی کار ارزان داریم کسب و کار و تولید را با چالش

و چه بسا بیشتر، قواعد حمایتی از کارگر داریم که باعث شده است قانون کار ایران واجد وصف 

کند. معنا که قانون کار از نیروی کارگر در برابر کارفرما حمایت میبدین  ؛باشد« اصل حمایتی بودن»

؛ از «کنندهمداخله»است نه « نندهکتنظیم»گر، عموماً دولت است که در دولت تنظیماین در حالی 

اصل »گر، کند. در دولت تنظیماما جایگاه نحیفی پیدا می ،رودهر چند حمایت از بین نمی رواین

توان در یک نظام، دو سیاست نمی یب جدی اصل حمایتی بودن است؛ بنابراینرق« رقابت آزاد و برابر

 شود.همچنین با وجود قوانین متعارض، زمینه تفاسیر متعارض نیز تقویت می اعمال کرد؛تعارض را م

 (7کند. )همان، ها افزایش پیدا میگذاری توسط بنگاهسرمایه 2های مبادلهدر نتیجۀ موارد مذکور، هزینه

اجرایی  مرحله را 3شود نمود عینی قانون خوبها؛ گفته میهای اجرایی دولتابهام سیاست پ.

وجه مطلوب قوانین خوب را وارونه جلوه  دتواننقصان در مرحله اجرا، می سازد؛ بنابراینمشخص می

نظر هگر در ایران، بسازی و حرکت از دولت رفاه به دولت تنظیمدهد. در ارتباط با مقوله خصوصی

                                                 

1. Anabolism 

2 .Transaction  Cost 

3 .Good Act  
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 7   فتینگر با تأکید بر حوزه شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردهای های دولت تنظیم. چالش6مقاله   

است. برای آمیز نبوده گذشته موفقیت در طول حدود یک دهۀها های اجرایی دولترسد سیاستمی

با اشاره به اینکه  8/10/1395عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در تاریخ  ،نمونه

اعالم داشت:  ؛اری به بخش خصوصی صورت گرفته استهزار میلیارد تومان واگذ 200تاکنون 

شرکت ها به  بقیهایم و درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده 6حقیقت این است که تنها »

هایش دولتی ولی هزینه ؛دولتی را خصولتی کردیم یک شرکت بخش خصولتی واگذار شده است.

 (http://khabarfarsi.com/u/30662101/redirect/moqavemati.net) .«است

یگر، دبیان  ها بوده است. بههای اجرایی بد، ظهور پدیده خصولتیدر واقع حاصل سیاست

رایی ه ذاتاً اجی نبوده بلکه یک مقولگذارقانونحاصل عمل « دولتیتی یا شبهخصول»های شرکت

ها دهاین پدی چرا که در هیچ سند قانونی به هاست؛دولتهای اجرایی یعنی حاصل سیاست ؛است

قانون اساسی نفی  44های کلی اصل ها در قانون اجرای سیاستاشاره نشده و اساساً پدیده خصولتی

ه است نه تنها قانون اساسی باعث شد 44های کلی اصل یِ بدِ قوانین و سیاستشده است. اجرا

ز اای ردهپسازی در های خصوصیتر از آن، غایت قوانین و سیاستبلکه مهم ؛ها ظهور کنندخصولتی

 (8: 1394ابهام فرو رود. )موالیی 

مدیریت »ه که به ایده عدم آمادگی بدنه نظام اداری کشور؛ در چارچوب جدیدترین فهم از ادار.ت

دولتی، مدیریت، اقتصاد، نقش های درک جدیدی از نسبت بخش 2؛مشهور است 1«دولتی نوین

( 316-317 :1384آید. )هیوز وجود میولتی بههای دولتی و پذیرش مدیریت دکاهش سازمان ،دولت

ه و دیوانساالری دشدر این قالب فکری، مرز تصنعی ایجاد شده بین بدنه اداری و سیاسی نظام نفی 

تأکید زیادی  5و اثربخشی 4کارایی 3جویی،شود و بر سه مقوله: صرفهکالسیک کنار گذاشته می

  (Pollitt 1990, 59)شود. می

سازی و ضرورت حرکت بدان سمت آشنا بشوند. در واقع الزم است بدنه اداری با فلسفه خصوصی

شخصی و جانبدارانه ایشان  درسازی و برخووصیخص هدفعدم توجیه دولتمردان و مدیران دولتی از 

                                                 

1  .  New Public Management  

 به بعد 75، 1384ها از آن، ن.ک : هیوز . برای دیدن معانی دیگر این اصطالح و برداشت 2

3  .  Economy  

4  .  Efficiency 

5  .  Effectiveness 
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اجازه  ،ل کالنمدت ایشان به مسائل و تصمیمات حکومتی و دولتی و نیز نگرش کوتاهبا مسائ

های این امر، مقاومت برخی از اعضای مجامع دهد. از نمونهموفقیت چنین طرح عظیمی را نمی

جلسات به دلیل عزل و یا تغییر سمت صورت یهای دولتی مشمول واگذاری از امضاعمومی شرکت

غییر تصمیمات و نگرش و به تبع آن ت ای دولتایشان و نیز تغییر مکرر مقررات به دلیل تغییر دوره

 سازی قابل اشاره است. سازی خصوصیپیاده دولت به نحوۀ

بندی سازی به یک جمعرسد در وضعیت فعلی، مدیران کشور هنوز در مورد خصوصیبه نظر می

ود را از دست بدهند، نگران سازی قدرت خاین رو که در روند خصوصی آنان از .اندواحد نرسیده

باشند در مقاومت آنها برای های دولتی دارا میمزایای فراوانی که مدیران شرکت ،در ضمن هستند؛

ز ها و ترس اوری شرکتمندی به حفظ گسترده امپراتههای خود موثر است. عالقواگذاری شرکت

ها و عدم انجام واگذاری سهام خود به بخش خصوصی متهم شدن منجر به فرار مدیران شرکت

ه دِهای سودای به واگذاری شرکتهای دولتی عالقهمخصوصاً مدیران عامل شرکت ؛گردیده است

کنند در هنگام واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی سمت خود را از بینی میندارند و پیش

پروسه  ،مدیران دولتی با پنهان شدن در پشت پرده ابهامات و مواد قانونی .دست بدهند

خاطر ضعف خود که همچنین برخی مدیران، عمدتاً به کنند؛تر میسازی را طوالنیخصوصی

کنند و از های شغلی خود را در بازار رقابتی حفظ کنند با اصل واگذاری مخالفت میتوانند موقعیتنمی

ان دولتمردان کنند. تمایل به حفظ وضع موجود در میهای مختلف استنکاف میبهانهاجرای قانون به 

های برابر از بین برود. مدیران خود های نفوذ زیادی شکل گرفته و فرصتشبکه است که باعث شده

دهد. کنند و فقدان نظارت دقیق بر آنها کارایی را روز به روز کاهش میها فرض میرا مالک شرکت

ی را در مسیر خصوصی سازی از بین ببرد بسترهای چنین کنترل نامشروع باید حکومت عرصه این در

 کافی بدهد. هایو به مدیران الیق تضمین

کم در وضعیت فعلی، آمادگی درک رسد بدنه نظام اداری ایران، دستنظر میه با توضیحات باال ب

این موضوع را  ،ایتجربه حدود یک دهه به نحوی که های مترتب بر این ایده را ندارد؛و هضم ارزش

از دست دادن قدرت و »را باید در سه مقوله:  ترین دالیل چنین موضوعیاثبات کرده است. مهم

مدیران دولتی به خاطر از دست جستجو کرد. به این معنا که « سازیاختیارات، امنیت شغلی و فرهنگ

ها به بخش خصوصی و اعطای ذاری شرکتدادن قدرت و اختیارات  خود، از مخالفان سرسخت واگ
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این مدیران نیز جایگاه  ،چرا که با کوچک شدن بدنه دولت دولتی هستند؛غیر اختیارات دولت به بخش

-شرکت دهند. کارمندان نیز اساساً به خاطر امنیت شغلی، موافق واگذاریو قدرت خود را از دست می

دو وضعیت باال، معلول نبود فرهنگ الزم برای  ها به بخش خصوصی نیستند. ناگفته پیداست که هر

لذا ضرورت دارد قبل از اجرای هر سیاست مهمی،  ذیرش ایده مدیریت نوین دولتی است؛آمادگی و پ

کت به سمت غایات ترسیمی کارگزاران اداری با فلسفه وجودی و ضرورت حر ،ابتدا به لحاظ فرهنگی

فاعالن آگاه، »بلکه  ؛نیستند« ماشین»ن، به مثابه عنصر انسانی سازما توجیه و آماده شوند؛ چون

هستند. حاصل چنین وضعیتی، اتحاد مدیران و کارمندان بخش دولتی در برابر « هوشمند و مختار

-یند واگذاری شرکتترین موانع اداری و اجرایی در فراهاست. در این صورت، از جمله بزرگواگذاری

جستجو « انسانی سازمانمعضل » باید در مقولهرا  های پاالیش و پخش نفت به بخش خصوصی

 (29 :1394کرد. )موالیی 

امعه فاوت جتجای بازار؛ اندیشه اجتماعی مدرن برای مشخص کردن ه جایگزینی حکومت بث. 

د. این کنص میا مشخرسنتی با جامعه بازار را بر سه ویژگی استوار کرده و بدین وسیله مرز آنها 

رسد نظر می هست و بیم کار، کاالیی شدن و پولی شدن و محاسبه کردن اتقس ها عبارتند از:ویژگی

ونکیس یتر و تد )اسلهای قطعی پیدایش این نظم اجتماعی )جامعه بازار( هستناین اوصاف از ویژگی

یای آن است که قانون اساسی، گو 44اصل  یهای کلنگاهی به قانون اجرای سیاست  .(39 :1386

یا  رافیاییضایی جغبه ف» را به این نحو تعریف کرده است:« بازار»ه یک، این سند در بند یک ماد

زدیک انشین نیا ج شود که در آن خریداران و فروشندگان، کاالها و خدمات مشابهمجازی اطالق می

 یست. تنتاج نهای باال از این سند قابل اسویژگی شود همۀمالحظه می«. کنندرا مبادله می

است. در این  1«بازار خودتنظیم»باال مدنظر است این است که جامعه بازار، یک اما آنچه که در 

بازار، دست یافتن به اهداف شخصی درست همانند نایل شدن به منافع عمومی است. )کاپوراسو و 

اما باید  ؛دهداصلی این جامعه را افراد آزاد و عدم کنترل دولت تشکیل می ویژگی( 65: 1387لوین 

مطرح است که « حکومت از طریق بازار»بلکه « جامعه بازار»گر، نه در دولت تنظیمتوجه داشت 

های ( در اینجا استراتژی228 :1386ها به موضوع توجه جدی دارند. )اسلیتر و تونکیس نئولیبرال

                                                 

1. Self – Regulating Market 
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های رفاهی است و بر کاهش هزینه و سازیحکومت در ارتباط با بازار مواردی همچون: خصوصی

شود. در چنین فضایی مهمترین ابزار حکومت برای پذیری و کارآفرینی تأکید میفرقابت، انعطا

 ( 80 :1389گذاری و مالیات ستانی است. )کالرک های بازار: مقرراتجبران کاستی

زدایی و زدودن شرایط انحصاری بستگی سازی به مقرراتزدایی؛ خصوصیبحران در مقرراتج. 

همراه و  وقتی تا ؛های اقتصاد برقرار استری در بسیاری از بخشدر حالی که وضعیت انحصا ؛دارد

زدایی، سازی که همان مقرراتالزامات خصوصی همزمان با واگذاری سهام دولتی به شرایط و

های اقتصادی دولت و موفقیت هر دو بخش غیردولتی کاهش بار فعالیت ،انحصاری، لغو آزادسازی

  سازی محقق نخواهد شد. اقتصاد ایران شامل انواعخصوصی فاًصر با واگذاری توجهی شود؛بی است

و  وانین، مقررات و امتیازاتکه همراه با تبعیضات خاص در استفاده از ق شودو اقسام انحصارات می

له زمانی به مشکل حادتر . این مسأبخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده است ،عرصه فعالیتعمالً 

گیری نیز دسترسی مختلف به مراکز و مراجع تصمیم هایگران به شیوهشود که انحصاریل میتبد

چنین  ن کشور نیز برخوردار شوند. نتیجۀگیری در عرصه کالداشته باشند و در واقع از قدرت تصمیم

ریزی گونه برنامه و امکان هر شودمقررات می گیری یک فضای ناامن از نظر قوانین وشکل ،شرایطی

هدف کاهش مقررات  ،زداییگیرد. در مقرراتگذار میو بلند مدت را از سرمایهاه تگیری کوتصمیم و

زدایی در نگاه نخست مجموعه اقداماتی است که هدف آنها کاهش حجم و یا وزن است. مقررات

به معنای عدم وضع مقررات جدید زدایی مقررات و قوانین است. البته باید در نظر داشت که مقررات

 ؛را افزایش دهد یروکراسی خود را کاهش و نقش شرکای خصوصودولت بتواند بهرگاه  .تنیس

 (90: 1384زدایی صورت گرفته است ) شمس، مقررات

( که 171: 1392زارعی و شمس،  است )« کنترل اجتماعی»گذاری به معنای به یک معنا مقررات

بحث  ،زداییمقررات هایشود چنین کنترلی کم شود. یکی از روشزدایی تالش میبا مقررات

انحصار انحصارزدایی است که در بسیاری از کشورها صورت گرفته است. امروزه وجود انحصار و شبه

سازی این انحصارات، عملی در راستای که خصوصی هاستترین معضالت نظامکلی از عمده

عام به معنای برداشتن قوانین زدایی به مثابه یک سیاست همچنین مقررات زدایی است؛مقررات

 گذارد. های مختلف اقتصادی جامعه تاثیر میسازی است که بر بخشچهارچوب
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ای شده است. در راستای زدایی توجه ویژهبه مقررات 44های کلی ابالغ شده اصل در سیاست

دایی این ها تعیین شده است: نخست انحصار زچند تکلیف برای دولت در این سیاست ،زداییمقررات

قانون اساسی  44گذاری و مالکیت و مدیریت موارد صدر اصل ها سرمایهاست که طبق این سیاست

توسط بخش غیردولتی، تعاونی و خصوصی مجاز اعالم شده است که شامل صنایع بزرگ، صنایع 

راه و راه  بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، ،مادر، معادن بزرگ )به استثنای نفت و گاز(

اما  شود؛های مادر مخابراتی میآهن، هواپیمایی و کشتیرانی، پست و مخابرات )به استثنای شبکه

. ماند(رسانی و رادیو و تلویزیون همچنان در انحصار دولت باقی میهای بزرگ آبسدها و شبکه

سفانه که متأ و نیز حذف کنترل دولت است منعطف کردن قوانین ،له در مقررات زداییدومین مسأ

مبتنی بر تنظیم  گوییپاسخ»مقوله  ،زداییموارد مذکور صورت نگرفته است. نکته سوم در مقررات

 گوپاسخگذار در قبال عمل خود و زیرمجموعه خود است. به این نحو که نهاد مقررات 1«مقررات

 ( (Morgan and Yeung, 2007: 228باشد. 

شد  مالحظه شد و ها دادهباال در خصوص وضعیت واگذاریبا در نظر گرفتن توضیحاتی که در    

ش ای پاالیهشرکت فعالیتتوان گفت که فضا برای می ؛ها کمتر از ده درصد بوده استکه واگذاری

های ف دولتن برخالتوان گفت دولت در ایراحضور در بازار فراهم نیست. در واقع می و پخش برای

ان گفت توو می کندمی بلکه خود به نیابت از بازار عمل ؛کندیگر، از طریق بازار حکومت نمتنظیم

یران در حال انتی در سازار حکومت بازار را محو نموده و خود جایگزین بازار شده است. به بیان بهتر، ب

 (19 :1395ی ی)موال احتضار بوده و بازار در معنای مدرن کلمه، در ایران شکل نگرفته است.

ش یش و پخملی پاال گر در حوزه شرکتولت متصدی به دولت تنظیممعضالت حرکت از د .3

 وردهای نفتیافر

؛ تا حدود زیادی گر داده شدگیری دولت تنظیمبا توضیحاتی که در باال در خصوص شکل

های تحت کنترل یا مالکیت شرکت ملی پاالیش و پخش روی واگذاری شرکتمعضالت پیش

نیز موضوعیت داشته و برای جلوگیری زمینه قع مطالب باال در این . در واشدهای نفتی روشن وردهافر

 گردد. از اطاله کالم از تکرار آنها در اینجا خودداری می

                                                 

1  .  Regulatory accountability 
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توان معضالت حرکت از دولت متصدی به دولت رسد در اینجا میبا این حال، به نظر می

تر و خاص نیز به بحث یوردهای نفتی به شکلی مصداقاپاالیش و پخش فر گر در حوزه شرکتتنظیم

گر را به توان رئوس معضالت چنین حرکتی از دولت متصدی به دولت تنظیمگذاشت. از این منظر می

 قرار زیر ذکر کرد:

های دولتی به بخش غیر دولتی: در نگاه نخست به نظر های سهام بنگاهبحران در واگذاری .1

های سازی در مالکیتاساسی حامل کوچکقانون  44های کلی اصل رسد قانون اجرای سیاستمی

چرا که به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری،  ؛دولتی است. به یک اعتبار البته این درست است

سخن « دولتیموسسه یا نهاد عمومی غیر»نام ه از شخص دیگری ب« دولت»در این قانون در کنار 

شوری(. این شخص هر چند از حیث قانون مدیریت خدمات ک 3)موضوع ماده به میان آمده است 

بوده و « نهاد حکومت»رسد هر دو بخشی از نظر میهاما ب ؛دشوقوق اداری از دولت جدا فرض میح

صورت گرفته در  هایگفت که واگذاریشوند. در صورت پذیرش این فرض، باید جدا از هم تلقی نمی

به معنای حرکت در روند تواند وردهای نفتی، نمیاملی پاالیش و پخش فر حوزه شرکت

 گر تلقی گردد.سازی و حرکت در سمت و سوی دولت تنظیمخصوصی

رخ « حکومت»های مختلف جایی در مالکیت بین بخشه با اجرایی شدن قانون مذکور، فقط جاب

 4ماده « ب»های حکومتی ندارد. هر چند به استناد بند داده است که ربطی به کوچک شدن مالکیت

های دولتی در هر از ارزش مجموع سهام بنگاه درصد است هشتادشده دولت مکلف  قانون مذکور،

های خصوصی، آهن را به بخش( این قانون به استثناء راه و راه2فعالیت مشمول گروه دو ماده )

 .غیردولتی واگذار نماید تعاونی و عمومی

 4ماده « ب»ند هر چند در چارچوب ب ها:نحیف بودن سهم بخش خصوصی از واگذاری .2

 ،اما به دو اعتبار نظری و عملی های دولتی شده است؛واگذاری بنگاهمذکور، دولت مکلف به انجام 

توان ادعا کرد سهم بخش به نحوی که نمی هایی به سود بخش خصوصی نبوده است؛چنین واگذاری

تی بیشتر بوده و های نفهوردملی پاالیش و پخش فرا شرکت های مربوط بهخصوصی از بازار شرکت

 اند. درصد( را در دست گرفته 50سهام غالب )بیش از 

از یک سو به استناد مواد مختلف قانونی، از واگذاری سهم بیشتر به بازیگران خصوصی منع شده 

در کلیه مواردی که دولت برای  .ب»سند باال، آمده است:  9ماده « ب»است. برای نمونه در بند 
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 13   فتینگر با تأکید بر حوزه شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردهای های دولت تنظیم. چالش6مقاله   

ها این حمایت برای تعاونی ؛کندها ارائه میجز مالیات به هایی رای مشوقحمایت از بخش غیردولت

حداکثر سهم هر ، 12( ماده 1همچنین در بند ) ؛«بود. تعاونی خواهد درصد بیش از بخش غیر بیست

نباید از نیم درصد شرکت شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت 

 کند. سرمایه شرکت تجاوز

سسات دولتی، یعنی بخش تعاونی و مؤهای غیراز سوی دیگر، در عالم عمل، سهم سایر بخش

نحوی که غلبه سهم با این دو بخش ه ب ؛عمومی غیردولتی بسیار بیشتر از بخش خصوصی بوده است

باید گفت سهامداران اصلی آن « شرکت پاالیش نفت کرمانشاه»بوده است. برای نمونه در مورد 

 ند از:عبارت

ستاد مرکزی   12/11/86مورخ  128نامه شماره ( تصویب1( جدول بند )13ردیف )به استناد  

مورخ  47886طی نامه شماره  پاالیش نفت کرمانشاه، درصد سهام شرکت 30توزیع سهام عدالت، 

های نفتی ایران، به منظور تخصیص به سهام عدالت، وردهشرکت ملی پاالیش و پخش فرا 8/4/88

ی سازی تحویل و قرارداد مربوطه مابین شرکت کارگزاری سهام عدالت و سازمان سازمان خصوصبه 

نامه شماره ( تصویب1( جدول بند )7گردید. حسب ردیف ) منعقد سازیخصوصی

درصد سهام شرکت مزبور  10هیأت وزیران، اصل گواهینامه  6/5/1388هـ مورخ 43115ت/93237

ردید. متعاقباً، با توجه به انحالل شرکت کارگزاری سهام عدالت سازی تحویل گبه سازمان خصوصی

درصد سهام متعلق به سهام عدالت به  40گذاری استانی، گواهینامه های سرمایهو تشکیل شرکت

پ پد3/90-167312گذاری استانی، مجدداً صادر و طی نامه شماره های سرمایهتفکیک شرکت

مابین و سازمان خصوصی ازی تحویل و قرارداد مربوطه فیسبه سازمان خصوصی 6/12/1390مورخ 

درصد از سهام شرکت پاالیش نفت کرمانشاه به سهام عدالت  40 گرددمالحظه میمنعقد شد. 

 اختصاص یافته است. 

 سهامداران اصلی آن به این قرار است:« شرکت پاالیش نفت الوان»یا اینکه در مورد 

بخشی از سهام این شرکت همانند سایر  م عدالت:گذاری سهاهای سرمایهرکتش ؛اول

( جدول 13صورت: با توجه به ردیف )ینامداران عدالت واگذار گردید. بدهای پاالیشی به سهشرکت

درصد سهام  30ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت،   12/11/86مورخ  128نامه شماره ( تصویب1بند )

های نفتی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده 8/4/88مورخ  47886شرکت مزبور طی نامه شماره 
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گردید و قرارداد  سازی تحویلایران، به منظور تخصیص به سهام عدالت، به سازمان خصوصی

درصد دیگر  10 ،. در ادامهعدالت و سارمان خصوصی منعقد شدبین شرکت کارگزاری سهام مربوطه 

نامه شماره ( تصویب1بند )( جدول 7و حسب ردیف )به مجموعه سهام عدالت اضافه شد 

درصد سهام شرکت مزبور طی نامه شماره  10هیأت وزیران،  6/5/1388هـ مورخ 43115ت/93237

منظور های نفتی ایران، بهشرکت ملی پاالیش و پخش فراورده 7/12/1390مورخ  168025

 شرکت سازی تحویل و قرارداد مربوطه میانتخصیص به سهام عدالت، به سازمان خصوصی

 . گزاری سهام عدالت و سازمان خصوصی بسته شدکار

 261922/44301نامه شماره ( جدول ضمیمه تصویب17طبق بند ) سازمان تأمین اجتماعی: دوم؛

درصد سهام شرکت مذکور تا سقف تسویه  60وزیران مقرر گردید  هیأت 26/12/1388مورخ 

اگذاری بابت رد دیون دولت به و مطالبات، پس از کسر سهام ترجیحی، با قیمت مصوب هیأت

که رأساً به وکالت از  سازی مجاز شدهمچنین سازمان خصوصی اجتماعی واگذار شود؛سازمان تأمین 

نامه را عرضه و مبالغ ناشی از فروش سهام را به اجتماعی سهام موضوع این تصویبسازمان تأمین

اجتماعی از دولت کسر ت سازمان تأمیناجتماعی واریز و از محل سرجمع مطالباحساب سازمان تأمین

سازی و سازمان مابین سازمان خصوصی 28/3/1390مورخ   2432/2/90لذا قرارداد شماره  نماید؛

 5درصد سهام ترجیحی و  5درصد سهام این شرکت )شامل  60اجتماعی مبنی بر تخصیص تأمین 

( قرارداد مذکور، 9( و )8(، )5د. حسب مواد )جی( بابت رد دیون دولت منعقد شدرصد سهام تدری

و  واگذاری عرضه نمایندهیأت  سهام مزبور را بر اساس قیمت مصوبباید سازی سازمان خصوصی

داری از سرجمع مطالبات اجتماعی واریز و توسط خزانهمبالغ ناشی از آن را به حساب سازمان تأمین 

عدم فروش سهام در  د در صورتهمچنین مقرر ش اجتماعی از دولت کسر نماید؛ سازمان تأمین

اجتماعی منتقل شود. در این راستا، اصل باید سهام مزبور مستقیماً به سازمان تأمین عرضه عمومی، 

 3/90-111658اجتماعی طی نامه شماره  درصد سهام به نام سازمان تأمین 55گواهینامه مالکیت 

های وردهلی پاالیش و پخش فراعامل شرکت م معاون وزیر نفت و مدیر 18/8/1390پ مورخ دپ

 سازی تحویل شد. نفتی ایران به سازمان خصوصی

ها را لذا در عمل سهم بخش خصوصی بسیار ضعیف و نحیف بوده و کمتر از ده درصد واگذاری

 به خود اختصاص داده است.
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 15   فتینگر با تأکید بر حوزه شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردهای های دولت تنظیم. چالش6مقاله   

 سهام عدالت بخش شد؛چنان که در باال گفته  گیری نوعی مالکیت دوگانه و صوری؛ آنشکل .3

های نفتی وردهاگذاری شرکت ملی پاالیش و پخش فراهای مشمول وقابل توجهی از مالکیت شرکت

قانون  44لی اصل های کقانون اجرای سیاست 34را به خود اختصاص داده است. بر این مبنا در ماده 

 عی،منظور تأمین عدالت اجتمابه گسترش مالکیت عمومی  سیاست یدر اجراه است: اساسی مقرر شد

های قابل واگذاری در هر بازار موضوع مجموع ارزش سهام بنگاه دولت مجاز است تا چهل درصد

 :کند( این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار 2گروه دو ماده )

ر درصد تخفیف دین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه یدر مورد دو دهک پا .الف

 قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.

 سال حسب مورد داده خواهد شد. تقسیط تا ده ،در مورد چهار دهک بعدی. ب

در برابر سهم « مالکیت عمومی»رسد که سهم بر اساس این ماده، در نگاه نخست به نظر می   

تا به امروز،  ست نباشد چونرسد چنین دیدگاهی درنظر می؛ اما بهتقویت شده است« مالکیت دولتی»

در عمل مدیریت این سهام با خود دولت بوده است. در این بین تا به امروز سهامداران این سهم دقیقاً 

گونه سودی از طرف چنین دانند سهام کدام شرکت حقیقتاً متعلق به آنهاست و تا به امروز هیچنمی

 سهامی به حساب صاحبان سهام عدالت واریز نشده است.

نوعی از سردرگمی نظری و  در این خصوص باید گفت که :اصول و قواعد ابهام در مبانی، .4

ه ب ؛یندهای واگذاری حکمفرما بوده استال در فراعملی در ابعاد شکلی و محتوایی بر مجموعه اعم

چنین ابهامی باعث اختالف ؛ از این رو ه استردرگمی و اختالف نظر اجرایی شدنحوی که موجب س

های وردهنفت و شرکت ملی پاالیش و پخش فرا ون مختلف، از جمله در مقام اجرا بین وزارتؤدر ش

های وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است که حاصل آن نفتی ایران در برابر اجرای دستورالعمل

ری توان به مقاومت در قبول برگزااین رفتارها می ها بوده است. از جملۀعدم هماهنگی بین دستگاه

های دولتی مشمول واگذاری به ترتیب مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مجامع عمومی شرکت

های وزیر امور اقتصادی و دارایی شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع بخشنامه

ول های پاالیشی مشمو وزیر نفت به عنوان ناظر، تأخیر وزارت نفت در تحویل اوراق سهام شرکت

های واگذاری شرکت لیل تصمیم آن وزارت در تغییر نحوۀسازی به دواگذاری به سازمان خصوصی

درصدی بازار پاالیش نفت و حتی مقاومت در  20امکان حفظ سهم  به پاالیش نفت با توجه
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 «شرکت پاالیش نفت تندگویان»تهران در مکاتبات داخلی به نام  گذاری شرکت پاالیش نفتنام

 واگذاری اشاره نمود.  خالفت هیأترغم معلی

 :سازی استبینی موارد مربوط با اجرای خصوصینقصان قوانین و عدم پیش .5

ی مشمول هاکتهای مالی و اختالل در انجام امور روزانه و عادی شراین امر سبب هزینه 

نی اولیه بیپیش ت: عدمقابل ذکر اس وارد مربوط به این بخش، موارد زیرشود. از جمله مواگذاری می

تعدد  وجه بهتهای دولتی مشمول واگذاری با امکان حضور نماینده اعضای مجامع عمومی شرکت

اولیه  بینییشو نیز مشغله وزراء عضو مجامع، عدم پ آنهاها و جلسات و تداخل زمانی شرکت

رات ایت مقرچون رعهای پاالیشی واگذار شده به مواردی همتمهیدات مربوط به الزام نمودن شرکت

یانه رار سالای تکجمربوط به ایمنی، سالمتی و امنیتِ وزارت نفت، عدم تثبیت قوانین منسجم به 

لیانه قید سا اری باهای مشمول واگذها از قبیل تمدید دوره زمانی شمول قانون تجارت بر شرکتآن

ماهیت  ر تبدیلهای مشمول واگذاری، ابهام قانون تجارت ددر فهرست سالیانه شرکت آنهانام 

 عمومی های سهامی عام به سهامی خاص و حتی تعیین سالیانه اعضای مجامعحقوقی شرکت

 های دولتی مشمول واگذاری. شرکت

 گیرینتیجه 

 شرکت ۀوزحگر در مدولت تنظی»محوری بود:  سؤالصدد پاسخ به این در ؛ای که از نظر گذشتمقاله

ین ااسخ به پدر « مواجه است؟ های حقوقیچه چالش های نفتی باوردهاملی پاالیش و پخش فر

ت ملی صیف شرکتو»د موضوع در سه قسمت: از روش توصیفی ـ تحلیلی، سعی ش، با استفاده سؤال

سازی در های خصوصیگر و چالشهای نفتی، موانع دولت تنظیموردهاپاالیش و پخش فر

ل ود. حاصبه بحث گذاشته ش« تیهای نفوردهتابعه شرکت ملی پاالیش و پخش فرا هایشرکت

 :تحقیق آن است که

که اوالً به لحاظ رسد به نظر می 1ها با مقوله خدمت عمومیبا در نظر گرفتن پیوند این شرکت .1

بینی الزامات و ضروریات مرتبط با ادامه با مقوله خدمت عمومی و عدم پیش هاارتباط این شرکت

                                                 

1. Public Service 
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رویه و نظر بین سهامداران  تتشت ر شرایطی، در عمل باعثهای مشمول واگذاری در هفعالیت شرکت

صورت که به مرور زمان و حسب مورد، بسته به شرایطی که های مربوط خواهد شد؛ بدینو دستگاه

دهد؛ وزارت نفت ناچار به انجام اقدامات و تمهیدات های در حال واگذاری رخ میپیش روی شرکت

مابین آنها با  شود که به دلیل انعقاد قراردادهایها مید شرکتالزم برای  تکلیف به سهامداران جدی

گردد؛ از جمله این سازی، تکلیف موارد مزبور به سهامداران جدید با مشکل مواجه میسازمان خصوصی

های مابین شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردهتوان به انعقاد قراردادهای استرداد مطالبات موارد می

های الزم برای تسویه مطالبات های پاالیشی واگذار شده به منظور اخذ تضمینرکتنفتی ایران و ش

های نفتی ایران پس از واگذاری آنها و مقاومت سهامداران جدید ملی پاالیش و پخش فراورده شرکت

های ها با غایات و سیاستآنان با انعقاد قرارداد مذکور اشاره نمود؛ ثانیاً اهداف سهامداران این شرکت

ها متقارن نیست؛ چون دولت در پی منافع عمومی و های این شرکتدولت در خصوص چگونگی فعالیت

های واگذار شده در درجه نخست، پیگیری منافع دوام خدمات عمومی است؛ اما هدف نخستین شرکت

روست؛ به گر با موانعی روبهخویش است؛ ثالثاً به میزانی که حرکت از دولت رفاه به سمت دولت تنظیم

های نفتی نیز وجود خواهد های پاالیش و پخش فراوردههمان میزان، چنین معضالتی در حوزۀ شرکت

 داشت.

های نفتی با های تابعه شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردهسازی در شرکتفرایند خصوصی. 2

اصلی چنین معضالت، دلیل  رو بوده است.ها و موانع نظری و عملی گوناگونی روبهها، چالشمحدودیت

ها در متن مقاله ذکر گردید که حاصل آن این است: نظام حقوقی ایران از اساس با امتناعات و چالش

گر مواجه است. در نتیجه چنین حالتی، در وضعیت مانع نظری در حرکت از دولت رفاه به دولت تنظیم

 سازی خواهد بود.های خصوصیبینانه، توقف سیاستخوش

گر در ایران را باید در سطوح مختلف تقنینی رویِ دولتِ تنظیمهایِ پیشِرسد چالشمیبه نظر  .3

سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون کار( و اجرایی و)اسناد قانونی مثل اصل سوم و چهل

ر های نفتی و وزارت امو)نظیر اختالفاتی که بین وزات نفت و شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده

اقتصادی و دارایی( و حتی فلسفی ـ تاریخی )نظیر باورهایی که در طول یک صد سال گذشته توسط 

گیری دولت در چنین وضعیتی، انتظار از شکل ایرانیان نسبت به دولت شکل گرفته است( ارزیابی کرد.

 رانه است.انگالوحانه و سادهبینانه، سادهگر با تغییر در چند سند، انتظاری بسیار خوشتنظیم
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