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 1401( قانون بودجه سال 1نامه اجرایی بند)ز( تبصره)نویس آئیناظهار نظر کارشناسی در خصوص پیش

موضوعات بحث برانگیز در هنگام بررسی های عمرانی هر ساله یکی از تأمین قیر مورد نیاز پروژه     

های مربوط به تأمین قیر کردن نگرانیالیحه بودجه سالیانه بود و نمایندگان محترم به منظور برطرف

وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش  ، به ویژههای اجراییهای دستگاهمورد نیاز پروژه

( قانون 1کنند. بند)ز( تبصره)برای تأمین قیر تصویب می تهاتر وکیوم باتومموضوعی را تحت عنوان 

هزار میلیارد تومان نفت 19بودجه برای این موضوع تصویب شده است و وزارت نفت مکلف شد معادل 

یوم ها قرار دهد و به میزان آن وکخام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پاالیشگاه

های دی قیر است را براساس آنچه در جدول این مصوبه آمده است به دستگاهیلیه تولباتوم را که ماده او

 اجرایی اختصاص دهد.

ها واجد ایراداتی است که چون این قانون هم این مصوبه و این روش تهیه و تأمین قیر مورد نیاز پروژه

دات جهت اطالع به عرض جای طرح آن در این نوشتار نیست. اما اهم این ایرا ،اکنون تصویب شده است

 رسد:می

پاالیشگاه  10، از 1387قانون اساسی مصوب سال  44های کلی اصل با توجه به قانون اجرای سیاست -1

 V.Bکه میزان تولید  تعلق داردموجود کشور، فقط دو پاالیشگاه آبادان و شازند اراک به دولت 

 ،درصد است. در مجموع 7کل تولید آن بیش از  پاالیشگاه شازند صفر و سهم تولید پاالیشگاه آبادان از

کنند که سهام آنها کشور را تولید می V.Bدرصد  75های اصفهان، بندرعباس و تهران حدود پاالیشگاه

  کنند.وکیوم باتوم تولیدی خود را از طریق بورس عرضه می  واگذار شدند و

 
هزار میلیارد  4 مجموع ارقامی را به میزانهای خود در های واگذارشده از محل فعالیتپاالیشگاه -2

حکم به مطالبات  طلب دارند و تصویب این نفتی ایران هایفرآوردهو پخش  پاالیشملی شرکتاز  تومان

ای و سهامداری فعالیت توسعهکند و هر چه به حجم این مطالبات اضافه شود، می اضافه پاالیشگاهها

دچار  آنهاد و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شواشکال میدچار ، آنها که اغلب بورسی هستند

 شود.میمشکل 

 
ها و شرکت ملی پاالیش و پخش دچار پیچیدگی شود روابط مالی بین پاالیشگاهباعث میاین حکم  -3

 تبع آن، پیچیده شود.شود و موضوعات مربوط به تفریغ بودجه هم به 

 شود:     نامه موارد زیر پیشنهاد مینویس آئیناما برای تکمیل و اصالح پیش
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های اجرایی موضوع وزارت راه و شهرسازی بر خالف سایر دستگاه ،همانطور که استحضار دارید اول،

قیرساز تحویل  کند و سپس وکیوم باتوم را به شرکتبتدا قیر تولید شده را دریافت میاین تبصره، ا

وعی موجب ایجاد مشکل و کمبود منشأ ثامن، چنین موضدهد. با توجه به ساز و کار فعلی سامانه می

هاتری وکیوم باتوم ت ه ثامن بایستی قیرساز از محل منشأگردد. زیرا طبق رویه سامانبرای قیرسازان می

و عدم دریافت  ص وزارت راه با توجه به نبود منشألیکن در خصو ،ها نمایداقدام به تولید قیر دستگاه

نسبت به تولید قیر  ،آزاد خود که در بورس خریداری نموده است یستی از منشأیوم باتوم، قیرساز باوک

 در سامانه ثامن اقدام نماید.

درصدی قیرسازان از وکیوم باتوم دریافتی، قابل استفاده برای  20تاکنون حق الزحمه  ،های مکرررغم پیگیریعلی دوم،

وش یا صادرات برای تهاتری ثبت شده و قابل فر عنوان منشأ، زیرا منشأ آن در سامانه ثامن به قیرسازان نبوده است

 باشد.قیرسازان نمی

  
سازان بایستی سهم توم، در بررسی مالیاتی دفاتر قیردرصد وکیوم با 20با توجه به ماهیت تحقق درآمد از محل  سوم،

 گردد و صرفاًنوعی حق الزحمه قیرساز محسوب می بیست درصدی از مالیات عملکرد معاف گردد زیرا این میزان به

مالیات تکلیفی بایستی به آن تعلق گیرد. بنابراین فروش آن بایستی از مالیات عملکرد معاف بوده و این موضوع به 

 سازمان امور مالیاتی ابالغ گردد.

 

های اجرایی، باید های عمرانی دستگاهنیاز به منظورتهیه قیر پروژه برای تأمین مطمئن و پایدار منابع مورد چهارم،

های قیرساز بودجه سالیانه تعیین گردد تا هم شرکت بینی شده در قوانینای مشخصی براساس نیاز پیشردیف بودجه

اهمیت این پیشنهاد از این  .نگردنددچار مشکل شده از محل مطالبات حاصل V.Bهای تولیدکننده و هم پاالیشگاه

 شود آنچه که در قسمت اول این گزارش بدان اشاره شده است مرتفع و برطرف شود.جهت است که باعث می
 

 

 

 

 

 

 


