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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  98ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه  6ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذی ﻧﻔﻊ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺒﻠﻎ  2ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺳﺎل  97ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻧﺸﺴﺖ اﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﺮ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ
ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران وﺟﻮد دارد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻗﯿﺮ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻋﺘﺒﺎرات
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻬﺴﺎزی و روﮐﺶ راﻫﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﯿﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری )و ﺣﺘﯽ اﺣﺪاث( راهﻫﺎ را دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ اﺳﺖ.
ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎد ﻗﯿﺮ در ﺑﻮرس  ،ﻗﯿﻤﺖ ﻗﯿﺮ در زﻣﺎن ﺻﺪور ﺣﻮاﻟﻪ ،ﻧﺮخ ﺣﻮاﻟﻪ ،ﻧﺮخ ﺑﻮرس ،ﻧﺮخ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﻧﺮخ ﻗﯿﺮ در
زﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ـ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه ،ﻗﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز و ﺳﻠﯿﻘﻪای
اﺳﺖ.
ـ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻗﯿﺮ در ﻓﺼﻞ ﻏﯿﺮﮐﺎری ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر داده ﺷﺪه اﺳﺖ در زﻣﺎن ﮐﺎری ﻣﺒﻠﻎ ﻗﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﻼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﯿﺮ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﺎﯾﮑﺎر در ﭘﺮوژهﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻗﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ )ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ(
ـ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺎ ﻗﯿﺮﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ـ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﻪ ﺑﺘﻨﯽ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﯿﺮ راﯾﮕﺎن ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی )آﺳﻔﺎﻟﺖ(

اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
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