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مين مالي پروژه احداث انبار أهاي مختلف تبررسي اقتصادي روش
نفت استراتژيك تهران

∗∗∗∗∗∗∗∗و ميرطاهر پورپرتوي∗∗∗∗دكتر جعفر حقيقت

1392مهر 9تاريخ پذيرش: 1392خرداد8تاريخ دريافت:

مسـتلزم افـزايش   ،مختلـف يهـا در بخـش هاي نفتـي فرآوردهروزافزون يتقاضا
يگـذار هيسـرما ي را بـرا يمنابع قابل توجهد. اين امرباشسازي ميظرفيت ذخيره

نياز مورد يگذارهيو وجوه سرمايمنابع مالتمام تقريباًحال حاضر دركه طلبديم
خيـز  گردد. بسياري از كشورهاي نفتأمين ميدولتي تمنابع قياز طردر اين زمينه

ـ    براي تأمين مالي پروژه االدسـتي، از  ويـژه در بخـش ب  ه هاي بـزرگ نفتـي خـود ب
نمايند كه هر يك از ايـن قراردادهـا، متناسـب بـا     قراردادهاي مختلف استفاده مي

ها، از كشوري به كشـور  زمان و مكان و با در نظر گرفتن رويكرد سياست نفتي ملت
باشند. عالوه بـر  به قراردادهاي سنتي نفت مشهور ميديگري متفاوت بوده و عمدتاً

ـ     خيـر روش هـاي ا در سال،هااين روش أمين مـالي  هـاي خـاص ديگـري بـراي ت
هاي دستي كه بيشتر به استفاده از توانمنديه ويژه در بخش پايينهاي نفتي بپروژه

هـاي  گيرد كه از آنهـا بـه روش  أكيد دارد، مورد استفاده قرار ميبخش خصوصي ت
PPPمين مـالي احـداث   أهاي مختلف تضمن تشريح روشمقالة حاضر شود. ياد مي

ها از ار نفت استراتژيك غرب تهران، به بررسي فرآيند و مدل اجرايي اين روشانب
زد. بــراي ايــن منظــور از مــدل پــرداهــاي مختلــف اقتصــادي و مــالي مـي جنبـه 
هـاي مهـم و   توسعه صنعتي ملل متحد و از شـاخص سنجي پيشنهادي سازمانامكان

Comfar3افـزار  هـا در قالـب نـرم   گيـري پـروژه  ؤثر اقتصاد مهندسي در تصـميم م

استفاده شده است.
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.JEL :Q4بندي طبقه

مقدمه.1
سـازي  مستلزم افزايش ظرفيت ذخيـره ،مختلفيهادر بخشهاي نفتيفرآوردهروزافزون يتقاضا

تمـام  تقريبـاً در حال حاضـر  كه طلبديميگذارهيسرماي را برايمنابع قابل توجهباشد. اين امرمي

گردد.أمين ميدولتي تمنابع قياز طرنياز در اين زمينهمورد يگذارهيو وجوه سرمايمنابع مال

هاي نفتي خود و همچنين به منظور انتقال أمين مالي پروژهخيز براي تبسياري از كشورهاي نفت

از قراردادهـاي مختلـف اسـتفاده    بخش باالدستي اين صـنعت، ويژه دره تكنولوژي در زمينه نفت ب

زمينـه  نمايند كه هر يك از اين قراردادها، متناسب با زمان و مكان و رويكـرد ملـل مختلـف در   مي

بـه قراردادهـاي سـنتي نفـت     هاي نفتي، از كشوري به كشورديگري متفاوت بوده و عمـدتاً سياست

باشند. مشهور مي

ــن قراردا ــار اي ــا، در ســالدر كن ــرده ــاي اخي ــا و يگــذارهياز كشــورها از ســرماياريبســ،ه ه

ويژه ه نفت و باز جمله در صنعت ييربنايزيهاجهت توسعة پروژهيخصوصبخشهاي توانمندي

جهـت  يبخـش خصوصـ  يگـذار هي. متوسل شدن به سرماكنندياستفاده مدستي آندر بخش پايين

نينبوده بلكه آنهـا عـالوه بـر تـأم    افتهيتوسعهيكشورهاها درتنها هدف دولتهارساختيتوسعة ز

كـرد ياز رويريـ گهستند. بهـره زيخدمات ارائه شده نكارايي ارزش شيافزايدر جستجوه،يسرما

مهم است. نيبه ايابيها در دستدولتيراهكارهانيبهترازيدولت-يشراكت بخش خصوص

اسـتفاده  يبخـش خصوصـ  يگـذار هياز سـرما رانيـ از اشـتر بيدر حال توسعهيكشورهايبرخ

و پاكسـتان  هيـ در دو كشـور ترك يروگـاه ينيهاتجارب پروژهبهتوانيكه از آن جمله ماندكرده

به ارزش BOT1ه پروژ179ي زيراقدام به برنامهستميقرن بيانيدهة پادرهي. دولت تركنموداشاره 

ونيـ ليم126بـه ارزش يروگاهيفقط چهار پروژة ن،هاگزارش. طبق دالر نمودارديليم4/32ي بيتقر

ليدالنيترمهمها در مراحل مختلف كار متوقف شدند.پروژهةيو بقدهيبه اجرا رستيدالر با موفق

كمبـود  مشـخص، يقـانون يهـا نبـود چـارچوب  ايـ در كمبـود و  تـوان يمـ را هيشكست دولت ترك

هدر ارائـ هيـ دولـت ترك ييدم توانـا عـ زيـ و نيو دولتـ يبخـش خصوصـ  نيبـ يو هماهنگيهمكار

يكـي از  2.دانسـت هـا پـروژه يو اقتصادياسيسيهاسكيدر پوشش ريمناسب و كافيهانيتضم

1. Build -Operate-Transfer
2. Kumaraswamy (2001)
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پاكستان است كه بيشتر در پيشرو بوده كشور BOTكشورهاي منطقه كه در زمينه استفاده از روش

-بـرد يبه اسـتراتژ يابيهت دستمناسب جوةيانتخاب شمين برق از آن استفاده نموده است.حوزه تأ

1.باشديمي در اين زمينهگذارهيسرماتيظرفجاديجهت ايبخش دولتفيوظانيتربرد از مهم

مين مـالي احـداث انبـار نفـت اسـتراتژيك غـرب       أهاي مختلف تضمن تشريح روشه،مقالاين

هـاي اقتصـادي و   رسـي هاي مختلـف بر ها از جنبهتهران، به بررسي فرآيند و مدل اجرايي اين روش

توسعه صنعتي ملل متحـد و  سنجي پيشنهادي سازماناين منظور از مدل امكانپردازد. براي مالي مي

Comfar3افزار ها در قالب نرمگيري پروژهؤثر اقتصاد مهندسي در تصميمهاي مهم و ماز شاخص

استفاده شده است.

يدولت-يشراكت بخش خصوصاتيبر ادبيمرور.2
هاي نحـوه مشـاركت بخـش    ي از زيربخشو ... جزوBOTو BOO2هاي نايت به اينكه روشبا ع

شود.ميباشند، ابتدا به طور خالصه به تشريح آن پرداخته مي(PPP)3دولت -خصوصي

عقـد قراردادهـاي مختلـف    عبـارت اسـت از  PPPعمومي يـا  -هاي بخش خصوصيمشاركت

بخش خصوصي درزمينه ارائه خدماتي كه مربوط بـه  پيمانكاري بين بخش دولتي و يك شركت يا 

شـده اسـت. بـه عبـارت     قبالً از طرف بخش دولتـي ارائـه مـي   هاي اساسي بوده و معموال ًيرساختز

سـاختي از طـرف بخـش    هـاي زير م كارهـاي عمليـاتي مربـوط بـه پـروژه     مين مالي و انجـا أتديگر،

شود. ناميده ميPPPخصوصي، 

آهـن،  راههـا (امـور مربـوط بـه انـرژي، بنـادر،      زيرسـاخت اساسـي و صنايع1990تا اوايل دهه 

شدند. اكنون ايـن  توسط بخش عمومي (دولتي) اداره ميها، مخابرات،آب و فاضالب) عمدتاًجاده

هـاي  درصـد از فعاليـت  50تـا 40اكثر كشـورهاي جهـان  وضعيت تغيير كرده و بخش خصوصي در

مراتب بيشـتر از ه يافته باين نسبت در كشورهاي توسعهكه عمومي را به عهده گرفته است، بطوري

مقــايسه بـا   اين است كـه بخـش خصــوصي در  چون اعتقاد بر.باشدحال توسعه ميكشورهاي در

انجـام امـور   هـا و تسـريع در  كارايي بيشتري برخوردار بوده و باعث كـاهش هزينـه  بخش دولتي از

4شود.مختلف مي

1. Grimsey (2002)
2. Build –Own - Operate
3. Public-Private Partnership

)1384شيروي (.4
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يكار انگلستان بـه صـورت عملـ   توسط دولت محافظه1992سال دركرديرونياز ايريگبهره

كنـگ، هنـد،   ژاپن، هنـگ ه،يكشورها از جمله روسرياروپا و سايهمطرح شد و به تبع آن در اتحاد

يهـا رسـاخت يتوسـعة ز ي روش بـرا نيـ هـا از ا . دولـت افتيو ... گسترش يجنوبيقايفرآ،يمالز

هـا اسـتفاده   ارزش پـول در پـروژه  شيافـزا يو بـرا يصبخش خصوةيكشورشان با استفاده از سرما

يو بازدهيتيريمديهايياز توانايمندبلكه بهره،يبخش خصوصةينه تنها جذب سرما1.كننديم

2.باشديمPPPاهدافگرياز دزينيبخش خصوصيباال

PPPمزاياي 

هاي اجرايي جايگزين فراهم نمودن مديريت و مهارت•

زها و تخصيص بهينه منابعتشخيص بهتر نيا•

مقياس وسيعايجاد ارزش افزوده اضافي براي مشتريان و بخش عمومي در•

باال بردن ظرفيت نظارتي دولت•

هاكاهش هزينه و مدت زمان انجام پروژه•

هاي مديريتي به شـريك بخـش خصوصـي و تخصـيص و مـديريت بهينـه       انتقال ريسك•

ريسك 

هاساختتدارك و ايجاد زيرتسريع در•

هااجراي پروژهانگيزه بيشتر بخش خصوصي در•

داراي مزايـاي مختلفـي اسـت، لـيكن اجـراي      PPPالبته بايد به اين نكته توجه شود كه هرچند 

داراي ،طراحـــي، مالكيــت و مـــديريت برخـــي مــوارد از جملــه در  هــاي مختلــف آن در  روش

زش افزوده ايجـاد نمايـد   تواند ارهاي خاصي است. بنابراين روش مذكور در صورتي ميپيچيدگي

اين مشـاركت (بـين   ثر وكارآمد براي آن وجود داشته باشد تا بتواند درؤكه يك ساختار اجرايي م

3نظر گرفته و منافع آنها را تأمين نمايد.ها را دربخش خصوصي و دولتي) اهداف تمام بخش

PPPهاي مختلف . روش3

هاي بخش دولتي را به بخـش  آنها مسئوليتاستفاده ازتوان با هاي مختلفي وجود دارد كه ميروش

اشاره نمود:هاي زيرتوان به روشخصوصي انتقال داد. از جمله مي

1. Ministry of Municipal Affairs (1999)
)1384(شيروي .�

3. Akintola Akintoye (2003)
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BOT. روش 1-3

اي بـا مجـوز   در اين روش پروژهباشد.مي» برداري و انتقالساخت، بهره«معادل فارسي عبارت فوق 

برداري اخت براي مدتي مورد بهرهپس از سشود ودولت توسط يك شركت خصوصي ساخته مي

ژه به دولت طرف قرارداد منتقـل  برداري، پروگيرد و پس از انقضاي مدت بهرهآن شركت قرار مي

هاي بزرگ بـه جـاي يـك شـركت خصوصـي ممكـن اسـت يـك كنسرسـيوم          گردد. در پروژهمي

خصوصي پروژه را اجرا نمايد.

BOOT1روش .2-3

باشد. اين روش مانند حالـت قبـل   معادل عبارت فوق مي»اگذاريبرداري و وساخت، تملك، بهره«

پروژه را براي مـدت مقـرر   اموال مادي و معنوي مربوط به،بوده با اين تفاوت كه بخش خصوصي

نمايد. اين تفاوت بـه شـرايط مناقصـه و    ند و سپس آن را به دولت منتقل ميكداد تملك ميدر قرار

مكـانيزم شـركت خصوصـي در زمـان     در ايـن  ديگـر، بـه عبـارت  گـردد. نحوه انعقاد قرارداد برمي

شود.مالك پروژه محسوب مي،برداريبهره

BOO. روش 3-3

باشد، شركت يا كنسرسيوم ترجمه عبارت فوق مي» برداريساخت، تملك و بهره«اين روش كهدر

ژه را به دولـت  برداري از پروژه است بدون اينكه مجبور باشد پرو، مسئول ساخت و بهرهخصوصي

پروژه در اختيار شركت خصوصي بوده و شركت ديگر،و يا بخش دولتي واگذار نمايد. به عبارت

مذكور تعهدي ندارد كه پس از طي مدت قرارداد، پروژه را به دولت منتقل نمايد.

BOOS2روش .4-3

كـه  ود شركت خصوصـي متعهـد شـ   ،)BOO(برداريهاي ساخت، تملك و بهرهچنانچه در پروژه

سـاخت،  «پروژه را در قبال دريافت مبلغي به دولـت بفروشـد از عنـوان   پس از انقضاي مدت معين،

شود.) استفاده ميBOOS(» برداري و فروشتملك، بهره

1. Build-Own-Operate-Transfer
2. Build-Own-Operate-Sell
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BLT1. روش 5-3

تملـك كـرده و آن را بـراي مـدت معينـي در      ،پروژه را بعد از سـاخت ،چنانچه شركت خصوصي

ولت يا بخش خصوصي اجاره دهد و پس از سپري شدن مدت مزبور، آن مقابل دريافت مبلغي به د

شود.استفاده مي»ساخت، اجاره و واگذاري«از عنوان،به دولت واگذار نمايدرا مجاناً

BTO. روش 6-3

،اي توسط يـك شـركت خصوصـي سـاخته شـده و بـه محـض اتمـام سـاخت         ، پروژهدر اين روش

د و سـپس دولـت امتيـاز اسـتفاده از پـروژه را بـراي مـدت        مالكيت آن به دولت منتقـل خواهـد شـ   

سـاخت، انتقـال و   «در ايـن خصـوص از اصـطالح    .كنـد مشخصي به شـركت خصوصـي اعطـا مـي    

گردد.استفاده مي» برداريبهره

ROT2. روش 7-3

اكنون موجود است به بخش خصوصي واگذار شود تـا توسـط   سيساتي كه همچنانچه پروژه و يا تأ

بـرداري قـرار گيـرد و سـپس بـه      بازسازي شده و براي مدتي توسط وي مورد بهرهبخش خصوصي 

گردد. استفاده مي« برداري و واگذاريبازسازي، بهره«از اصطالح ،دولت منتقل شود

MOT3. روش 8-3

آن را به يك پروژه مدرن تبديل چنانچه پروژه زيربنايي موجود به بخش خصوصي واگذار شود تا

به دولت منتقل نمايد، برداري قرار دهد و سپس آن را مجاناًبراي مدتي مورد بهرهو در عوضكند

شود. استفاده مي» برداري و واگذاريمدرنيزه كردن، بهره«از اصطالح 

DF4. روش 9-3

أمين مـالي پـروژه همكـاري    تـ اين روش بخش خصوصي بـه شـرط دريافـت امتيـاز توسـعه، در     در

نمايد.مي

1. Build-Lease –Transfer
2. Refurbish -Operate-Transfer
3. Modernize -Operate-Transfer
4. Developer Financing
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OM1. روش 10-3

سيسات (يا خـدمت) معينـي را بـا بخـش     أاين روش بخش دولتي قرارداد عمليات و نگهداشت تدر

نمايد.خصوصي منعقد مي

TK2. روش 11-3

سيسات و انجام عمليات آن براي دوره أدار طراحي و احداث تاين روش بخش خصوصي عهدهدر

برخـي  ،1در جـدول  3.يـد نماأمين مـالي مـي  گـردد و بخـش دولتـي پـروژه را تـ     زماني مشخص مي

هاي همكاري بخش دولتي و خصوصي به صورت خالصه آورده شده است.روش

PPPمقايسه برخي قراردادهاي .1جدول 

نوع قرارداد
فعاليت اصلي 

شركت خصوصي
واگذاريبرداريبهرهتملك

BOTمدت معيندولتساخت
برداري از پروژه و بهره

انتقال مجاني

BOOTمدت معينخصوصيشركت ساخت
تملك پروژه و انتقال 

مجاني

BOOتملك پروژهمدت نامعينشركت خصوصيساخت

BOOSمدت معينشركت خصوصيساخت
تملك پروژه و انتقال در 

ازاي ثمن

BLTمدت نامعيندولتساخت
واگذاري منافع به اجاره و 

انتقال مجاني پروژه

BOLTمدت معينشركت خصوصيساخت

منافع به اجاره و واگذاري 

انتقال مجاني پروژه پس 

از انقضاي مدت

BTOمدت معيندولتساخت

عدم تملك عين يا منافع 

برداري از پروژه ولي بهره

به صورت مجاني

ROTبرداري از پروژه به بهرهمدت معيندولتبازسازي

1. Operations and Maintenance
2. Turnkey

)1384(شيروي . �
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صورت مجاني

MOTمدت معيندولتسازيمدرن
برداري از پروژه به بهره

رت مجانيصو

Source: A Guide for Nova Scotia Municipalities 

. طول مدت قرارداد4
باشد طول خدمت يا دوره قرار داد مي،PPPهاي مهم قراردادهاي مختلف درروش يكي از تفاوت

نظر گرفت:توان آنها را به صورت زير دركه مي

قرارداد خدماتي: يك تا دو سال.1

سال5تا 3يريتي: قرارداد مد.2

سال12تا 10: ايقرارداد اجاره.3

سال25تا BOOT:20و BOOقراردادهاي .4

1سال30تا 25قراردادهاي امتياز انحصاري: .5

EPCF(2از جمله أمين مالي استقراضي (هاي ت. روش5

ه بـه  شـود. بـا توجـ   ين مالي استفاده ميمأهاي مختلف براي تاز وامهاي استقراضي، اصوالًدر روش

پذيرند كـه  هاي استقراضي به چندين دسته تقسيمعواملي مانند نوع وام و مرجع دريافت وام، روش

هـاي  اعتباري، فـروش اوراق قرضـه و وام  فاينانس، يوزانس، خطوط:ترين آنها عبارتند ازكاربردي

(يعنـي نسمين مـالي فاينـا  أهاي روش تـ موعهمجكه در اين بخش يكي از زيريالمللي. از آنجايبين

EPCFتنها بـه توضـيح   استقراضيمين ماليأهاي مختلف تاستفاده قرار گرفته، لذا از روش) مورد

پرداخته شده است.EPCFبه توصيف هاي آن نيز صرفاًفاينانس و از زيرمجموعه

سســه داخلــي و ؤاز فاينــانس در زمينـه روش استقراضــي، دريافـت وام از كشــور و يـا م   منظـور 

كشور سسه بهؤمبلغ مشخصي با توافق دو طرف، از يك كشور يا م،شد. در اين روشباخارجي مي

آن طي زمـان معلـومي بازپرداخـت    شود و اصل وام به همراه بهرهيا شركت ديگري قرض داده مي

اي كه قرار است دهد كه پروژهگذار به اين نكته اهميت نميود. بنابراين در اين روش، سرمايهشمي

گذار براي بازپرداخت اصل و ر صرف آن شود، اقتصادي است يا خير، چرا كه سرمايهوام مورد نظ

1. Nicolas (2005)
2. Engineering-Procurement-Construction-Finance
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بـارات  كنـد اعت گيرد كه وي را ملزم مـي هايي ميبهره وام، از دولت يا شركت گيرنده وام، تضمين

1يادشده را بازپرداخت كند.

هاي صـنعتي  روژهكاران سازنده در قالب آنها پهاي مختلفي وجود دارد كه پيماندانيم روشمي

هـاي  تـوان بـه روش  . از جمله ميدهندقرارداد با كارفرمايان انجام مياز جمله نفتي را از طريق عقد

هـا  ) اشاره نمود كه در اين روشEPC) و يا مهندسي، تداركات و اجرا (EPمهندسي و تداركات (

گيرد. از سوي كارفرما صورت ميمين مالي پروژه تماماًأت

هـاي نفتـي مـورد بررسـي     استفاده از آن براي اجراي پـروژه امكانهايي كه اخيراًيكي از روش

ه بـه نـوعي   مين مالي اسـت كـ  أهاي تهاي پيمانكاري صرف و روشگيرد، تركيبي از روشقرار مي

پـذير بـه دليـل رفـع     راي سـرمايه نمايـد. بـ  پذير و پيمانكار ايجاد انگيزه ميبراي هر دو طرف سرمايه

مين أگـذاري كـه از آن بـه تـ    از طريق امكان ايجاد سود سـرمايه الي و براي پيمانكارمين مأمشكل ت

در اين روش پيمانكار ضمن عقـد قـرارداد   .شود) ياد ميEPCFمالي، مهندسي، تداركات و اجرا (

را بـه صـورت   مين نموده و اصـل و سـود سـرمايه خـود    ث پروژه، منابع مالي آن را نيز تأبراي احدا

نمايد. بديهي است در ايـن  پذير دريافت ميدوره زماني معين از كارفرما يا سرمايهاقساطي طي يك

كننده منابع مالي ارائه خواهد نمود. أمينهاي الزم را به پيمانكار تكارفرما تضمين،روش

PPPمين مالي به روش أهاي ت. مروري بر روش6

نوع ديگر قرارداد مول حوزه باالدستي نفت، در كنار قراردادهاي مع،همانطور كه قبال اشاره گرديد

هاي نفتي و استفاده از أمين مالي پروژههاي خصوصي داخلي و خارجي جهت تهمكاري با شركت

هـاي اخيـر نيـز بيشـتر مـورد      دستي نفت كه در ساله ويژه در بخش پايينهاي اين بخش بتوانمندي

هـاي  اسـت كـه داراي روش  PPPدولتي يـا  -هاي خصوصيباشد، روش مشاركت بخشتوجه مي

اجرايي متعددي بوده و در كشورهاي مختلف نيز مورد استفاده قرار گرفته است.

1990هـاي شـبكه آب و فاضـالب و در اوايـل دهـه      در بخشPPPهاي در آلمان اولين پروژه

گذاري بخش خصوصي در خطوط اصلي پر رفت ، دو پروژه و با سرمايهشروع شدند. در بخش راه

گيري از پشتوانه مـالي كـه در واقـع    هها با بهربه امضاء رسيد. اين نوع از پروژه1994آمد در سال و

)1385(پور ابراهيم.�
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هـاي خصوصـي   و زيان حاصله از قـرارداد بـه بخـش   به همراه سود،به معناي درآمدزا بودنشان بود

1واگذار گرديد.

شـود.  شـناخته مـي  به عنـوان كشـور پيشـرو    PPPهاي سازي و اجراي فعاليتانگلستان در پياده

3شور تأسيس گرديد.در اين ك1992در سال PFI2سيستم 

گـردد كـه در اكثـر    ، مالحظـه مـي  دقـت شـود  PPPهاي اجرا شده به روش اگر به نمونه پروژه

هـا اسـتفاده   ها و بزرگراهو بيشتر در حوزه نيروگاهي و احداث راهBOTكشورهاي جهان از روش 

در تركيـه،  Akkuyuهـاي  شورهاي آسيايي بـه احـداث نيروگـاه   توان در كشده است. از جمله مي

Dabhol ،در هندPagbilao ،در فيليپينKarachi    در پاكستان و يـا بـه بزرگـراهNorth-South

لـي و احـداث   هـاي ري افته از اين روش بيشتر در  پروژهيدر مالزي اشاره نمود. در كشورهاي توسعه

تـوان احـداث   مـي بوده، استفاده شده است. از جملـه  BOTروش در قالب ها كه عمدتاًها و پلراه

هاي ريلـي  در انگلستان و يا شبكهDartfordوChannelهاي در استراليا، پلF5و F4هاي جاده

Texas ،Florida وArizona.4در آمريكا را در نظر گرفت

ت. هـر چنـد   بـوده اسـ  BOTبـه روش  PPPهـاي اجـرا شـده در قالـب     در ايران معدود پروژه

هـا و سـاخت و   هاي توسعه بخش شبكه حمل و نقل، توسعه فرودگاهي پروژههايي براي اجراتالش

ه در حـد مطالعـه بـوده و    سفانه همأانجام شده، ولي متBOTتوسعه بنادر كشور با استفاده از روش 

PPPهـاي وژهاي كـه پـر  ترين حوزهبه قراردادي منجر نشده است. موفقاي در اين زمينه هيچ پروژه

13بـه طـوري كـه از    ؛بخـش نيروگـاهي كشـور اسـت    ،باشددر حال اجرا ميدر آن اجرا شده و يا

باشند، چهار نيروگاه به روش در كشور در حال ساخت ميPPPهاي نيروگاهي كه در قالب روش

BOTنيروگاه در قالب روش 9وBOO5حال ساخت هستند.در

در حـوزه  كـه  دهـد  مقالـه نشـان مـي   سـوي نويسـندگان ايـن    هاي انجام شده از حداقل، بررسي

اجـرا  BOTيـا  BOOاي در قالب روش احداث انبار نفت نه تنها در ايران بلكه حتي در دنيا پروژه

نشده است. 

1. Dipl (2006)
2. Private Finance Initiative

)1388(رشيدي .�

4. Lam (1999)
)1385(سبط .�
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ي احـداث انبـار   مطالعة مـورد (مين مالي پروژه در ايرانأهاي كاربردي ت. روش7
نفت استراتژيك غرب تهران)

هاي قبلـي  هاي اشاره شده در قسمتتفاده از برخي روشحقوقي مختلف كشور، اسبراساس قوانين

ها در كشور منع قانوني دارد يا براي استفاده، به مجوزهاي قانوني نيـاز اسـت   أمين مالي پروژهبراي ت

هـاي توسـعه و قـوانين بودجـه     ها، در قـوانين برنامـه  از اين مجوزها، براي بعضي از روشبعضيكه 

صادر شده است. البته در برخي موارد به دليل عدم صراحت قانون، وجود قوانين متعارض يا ساليانه

1كليف مجوزهاي قانوني مشخص نيست.تابهام در تفسير قانون، بعضاً

مين أتوان براي تـ هايي كه ميبا در نظرگرفتن موضوع فوق و لحاظ نمودن شرايط فعلي، روش

غرب تهران در نظر گرفت به شرح زير بوده كه در ادامه به مدل مالي احداث انبار نفت استراتژيك 

ها پرداخته شده است. هاي هر يك از اين روشاجرايي، الزامات و ساير ويژگي

EPCFروش . 1-7

هـاي نفتـي ايـران يـك شـركت دولتـي بـوده و هـر         با توجه با اينكه شركت ملـي پخـش فـرآورده   

باشد، هاي خصوصي ميايط رقابتي براي تمام شركتهمكاري با بخش خصوصي مستلزم ايجاد شر

وي ايـن  از سـ EPCFمين مـالي ي، شـرايط و الزامـات اجرايـي روش تـأ    لذا الزم است ابتدا مدل كل

د عمومي به اطـالع تمـام متقاضـيان رسـانده شـود. مـدل پيشـنهادي        شركت تدوين و از طريق جراي

باشد. مي1اجرايي براي اين روش مطابق نمودار

مشخصات انبار استراتژيك غرب تهران.2لجدو

فرآورده
تعداد 
مخازن

جمع ظرفيت مخازن    
)ميليون ليتر(

نوع 
سقف

)M3/Hr(قدرت بارگيري )M3/Hr(قدرت تخليه 
خط 
لوله

دارمخزننفتكش
خط 
لوله

دارمخزننفتكش

-1700900-1700450شناور8260بنزين

-170055045017001100ثابت7220گازنفت

-850350-850100شناور3100نفت سفيد

600100500600450450ثابت13500نفت 

)1385(پور ابراهيم.�
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كوره

سوخت 

جت

)ATK(1
-850600-850600شناور470

5700180095057003400450-351150جمع

هاي نفتي ايرانخذ: شركت ملي پخش فرآوردهمأ

EPCFها به روش مين مالي پروژهپيشنهادي اجرايي تأمدل .1نمودار

ترين شرايط و الزاماتي كه براي اجرايي شدن مدل فوق بايد تعريف و تعيين شوند عبارتند از: مهم

گذار اصلح از : با اينكه انتخاب سرمايهگذاري اوليه از سوي كارفرمابرآورد ميزان سرمايه.1

كـه كارفرمـا بايـد داراي معيـار     يد، لـيكن از آنجـاي  شويطريق برگزاري مناقصه انجام م

گذاري اوليه مورد نياز براي احـداث  سنجش و قيمت پايه باشد، الزم است ميزان سرمايه

پروژه از قبل توسط كارفرما برآورد گردد.

1. Aviation Turbin Kerosene
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برداري از پروژه پس از پايان تعريف دقيق طرح و مشخصات پروژه: چون مالكيت و بهره.2

پروژه بـه صـورت دقيـق در قالـب     به عهده كارفرما است، ضروري استاحداث پروژه،

با ذكر استانداردهاي مورد نيـاز  ...، مكانيك، برق و 1هاي فرآيند، معماري، سيويلبخش

گذاري قرار گيرد.هاي واجد شرايط سرمايههر بخش تعريف شده و در اختيار شركت

اه يا يك سال)م6تعيين دوره تنفس براي سرمايه پروژه (مثالً.3

تعيين مدت زمان بازپرداخت اصل و سود سرمايه در قالب اقساط مشخص.4

هاي پايه پروژهتعيين سود مورد انتظار براي كارفرما براي محاسبه نرخ.5

هاي مورد مطالعه در اين مقاله، برگزاري گذار اصلح در هر يك از روشفرآيند انتخاب سرمايه

گـذاران واجـد شـرايط و مرحلـه دوم،     آن شناسايي سرمايهاولاي است كه مرحلهمرحلهمناقصه دو

باشـد. بـراي انتخـاب    نظـر گـرفتن حـداقل نـرخ پيشـنهادي مـي      گـذار اصـلح بـا در    انتخاب سـرمايه 

توان در نظـر گرفـت. در   هاي مختلفي را ميجد شرايط از ميان متقاصيان، شاخصگذاران واسرمايه

نامه ارزيابي پيمانكاران و همچنـين  برگزاري مناقصات و آييناين مطالعه با لحاظ نمودن مفاد قانون 

هـاي دولتـي و خصوصـي و    كشـور توسـط بخـش   با استفاده از تجارب احـداث انبارهـاي نفـت در   

و بـا  PPPهـاي  گذاران بخش خصوصـي در قالـب روش  ها توسط سرمايههمچنين احداث نيروگاه

هـايي كـه در ايـن    ركت توانير و ساير سـازمان كار گرفته شده از سوي شبررسي معيارهاي ارزيابي ب

هـاي  هـا، شـاخص  زمينه داراي تجربه هستند و با لحاظ نمودن متن قراردادهاي مربوط به اين پـروژه 

ها زات پيشنهادي براي هر يك از شاخصگذاران متقاضي احداث انبار به همراه امتياارزيابي سرمايه

در نظر گرفته شده است.3به شرح جدول 

هاي ارزيابي متقاضيانشاخص.3ولجد
امتياز هاشاخصزير شاخص

100

رشته فعاليت اصلي

ت مديرهعامل و دو نفر اعضاي هيأتحصيالت مديرساختار سازمان

ت مديرهأسابقه كار مديرعامل و دو نفر اعضاي هي

400 توان مالي
توان مالي و اعتباري

100 توان اعتباري

100 هازيربنايي شركت در اجراي پروژهتجربه كاري  مديريت و اجراي 

1. Civil
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بنايي در دست اجراهاي زيرپروژه پروژه

200 حسن سابقه

1000 سقف امتياز

هاي نفتي ايرانريزي شركت ملي پخش فرآوردهأخذ: مديريت برنامهم

از: شرايط الزم براي اخذ صالحيت متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه عبارت بودند 

ها درصد كل سقف امتياز) از كل امتياز شاخص60امتياز (600الف: كسب حداقل

درصد امتياز) از امتياز شاخص ارزيابي توان مالي و اعتباري80امتياز (400ب: كسب حداقل

گذاران واجد شرايط، شرح كار تهيـه شـده از سـوي شـركت ملـي پخـش       پس از تعيين سرمايه

هاي فرآيند، معماري، سيويل، مكانيك و برق كه ، شامل بخشبراي پروژههاي نفتي ايراندهفرآور

هاي دها و استانداردارد، همراه با دستورالعملهر كدام استانداردهاي مورد نياز هر بخش را نيز دربر

هـاي عمليـاتي و همچنـين    در حوزه نفت و دسـتورالعمل HSE(1بهداشت، ايمني و محيط زيست (

گيرد تـا بـا در نظـر گـرفتن     گذاري قرار ميهاي واجد سرمايهدر اختيار شركتنويس قرارداد، پيش

گـذار اصـلح اعـالم نماينـد. شـايان      تمام اسناد مناقصه، نرخ پيشنهادي خود را جهت انتخاب سرمايه

ايـن مطالعـه كـه در    هـاي مـورد بررسـي در   هـاي ارزيـابي فـوق در سـاير روش    ذكر است شـاخص 

شوند، نيـز كـاربرد داشـته و يكسـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت.        ميهاي بعدي توضيح دادهقسمت

هـاي نفتـي ايـران بـه صـورت      با توجه به اينكه در حال حاضر شركت ملي پخش فرآوردههمچنين

باشد، لـذا تشـخيص   نقاط كشور ميهاي نفتي در اقصيكننده فرآوردهانحصاري تنها شركت توزيع

از سوي ايـن شـركت انجـام    وخت در نقاط مختلف كشورسيسات مرتبط با توزيع سلزوم توسعه تأ

كشـور  سيسات مربوط بـه توزيـع سـوخت در   أتاحداث انبار نفت يا ساير، شود. به عبارت ديگرمي

ابتدا خود شركت ملي پخـش بـا   ،بايد از نظر اقتصادي و عملياتي قابل توجيه باشد. براي اين منظور

لي و عملياتي احداث انبار نفت در غرب تهـران را  هاي مختلف اقتصادي، مادر نظر گرفتن شاخص

مين مـالي  حاكميـت اسـت در هريـك از سـه روش تـأ     از ديدگاه خود شركت كه به نوعي نماينده

مذكور در اين تحقيق مورد مطالعه قرار داده است. 

ذكـر شـده، ميـزان    2با توجه تعداد مخازن و مشخصات انبار نفت غرب تهـران كـه در جـدول    

از طرفي با توجـه بـه اينكـه    .باشدميليارد ريال مي5040ذاري اوليه برآوردي انبار مذكورگسرمايه

1. Health –Safety  and Enviroment
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گذاري فرض اينكه دوره تنفس براي سرمايهبرد و با احداث انبار نفت غرب تهران دو سال زمان مي

الت حسال در نظر گرفته شود، در دو5پرداخت به صورت ماهانه و به مدت ماه و اقساط باز6اوليه 

س، مبلغ قسط هـر مـاه   الرأدرصدي براي سرمايه اوليه و با استفاده از فرمول علي20و18نرخ سود 

ميليون ريال محاسبه گرديده است. در صورتي كه دوره 153307و 145459گذار به ترتيب سرمايه

درصدي سود20و18مبلغ هر قسط در دو حالت ،تنفس يك سال فرض شود، با همان مفروضات

آيـد. جهـت جلـوگيري از پيچيـدگي     ميليون ريال بدست مي167244و 157469سرمايه به ترتيب 

ها و نحوه محاسبات اجتناب شده است.از آوردن فرمول،بحث و به منظور بيان اختصار مطالب

)BOT)Build -Operate-Transferروش . 2-7
با مجـوز  ايپروژه،باشد. در اين روشيم» برداري و انتقالساخت، بهره«معادل فارسي عبارت فوق 

برداري پس از احداث براي مدتي مورد بهرهشود و ولت توسط يك شركت خصوصي ساخته ميد

برداري، پروژه به دولت طرف قرارداد منتقـل  گيرد و پس از انقضاي مدت بهرهآن شركت قرار مي

يـك كنسرسـيوم   هاي بزرگ بـه جـاي يـك شـركت خصوصـي ممكـن اسـت       گردد. در پروژهمي

نشـان داده شـده   2در نمودار BOTمدل پيشنهادي اجرايي روش  1خصوصي پروژه را اجرا نمايد.

است.

بـه صـورت   با توجه با اينكه بعد از سپري شدن مـدت قـرارداد، پـروژه عمـدتاً    BOTدر روش 

ت ابعاد دولت خواهد بود، لذا ضروري اسمجاني به شركت دولتي منتقل شده و مالكيت آن از آنِ

گـذار و  مختلف پروژه به صورت دقيق مشخص شده و بـر نحـوه احـداث پـروژه از سـوي سـرمايه      

هاي مختلف از سوي وي نظـارت دقيـق صـورت    رعايت دقيق استانداردهاي تعريف شده در بخش

گيرد. با توجه به اينكه در اين روش عالوه بر نرخ پيشنهادي، طول مدت قرارداد كه بعـد از سـپري   

گذار أثيرگذار نهايي تشود، در انتخاب سرمايه، پروژه به صورت مجاني به دولت منتقل ميشدن آن

هاي مختلف طول مدت قرارداد مورد بررسـي قـرار   حالتاست. ارزيابي اقتصادي و مالي پروژه در

گرفته است. 

)1384(شيروي .�
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BOTوBOOها به روش مين مالي پروژه. مدل پيشنهادي اجرايي تأ2نمودار 

اقتصادي احداث انبار نفت استراتژيك غرب تهران-مدل ارزيابي فني.1-2-7
سـنجي پيشـنهادي   به منظور ارزيابي مالي و اقتصادي طرح احداث انبار مـورد نظـر از مـدل امكـان    

هـاي  شـاخص ،شنهادي سازمان مللياستفاده شده است. در مدل پ1سازمان توسعه صنعتي ملل متحد

گردند. ايـن  هاي ورودي و خروجي طرح استخراج مياز تقابل جريانگيري ؤثر در تصميممهم و م

4.5و دوره بازگشت سرمايه3، نرخ بازده داخليNPV(2(ها عبارتند از خالص ارزش فعليشاخص

هاي مختلف طول مـدت قـرارداد،   ، براي حالتComfar3افزار در اين مطالعه با استفاده از نرم

اساس حجم عمليات بر اي و برهاي جاري و سرمايهظر گرفتن هزينهغرب تهران با در ناحداث انبار

1. United National Industrial Development Organization
2. Net Present Value
3. Internal Rate of Return
4. Payback Period

)1386(توانپور .�
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پايه ظرفيت اسمي انبار براي يك سـال، مـورد پـردازش قـرار گرفتـه و بـا مهندسـي معكـوس نـرخ          

ها با لحـاظ نمـودن   سر اقتصادي براي هر يك از حالتبهكارمزد (هزينه) هر ليتر متناسب با نقطه سر

براي اين منظور از روابط اقتصاد مهندسي از جمله خالص ارزش مفروضات زير بدست آمده است. 

فعلي به صورت زير استفاده شده است.
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هاي جاري و استهالك ساالنه بوده كه مقدارشـان معلـوم   به ترتيب هزينهiDو iCدر رابطه فوق

دهد. نرخ تنزيل را نشان ميrگذاري اوليه و بيانگر سرمايهSهمچنين.باشدمي

مفروضات:
درصد در نظر گرفته شده است.20،درآمد خالصماليات بر.1

سيسات و ساير تجهيزات برابر با طول مدت قرارداد فرض شده است عمر مفيد مخازن، تأ.2

ركت دولتـي منتقـل   پروژه به صورت مجـاني بـه شـ   ،(با فرض اينكه پس از اتمام قرارداد

.خواهد شد)

براي محاسبه استهالك از روش مستقيم خطي استفاده شده است..3

درصد فرض شده است.20،نرخ تنزيل.4

دوره احداث انبار دو سال فرض شده است..5

ميليـارد ريـال فـرض شـده اسـت( اسـتعالم از       180هزينه جاري و عمليـاتي سـاالنه انبـار    .6

.هاي مربوطه)مديريت

ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.5040ري اوليه احداث پروژهگذاسرمايه.7

سـال احـداث شــده و   2فـرض شـده پـروژه در طـول    Comfarافـزار در محاسـبات نـرم  .8

باشد.اري اوليه در هر دو سال يكسان ميگذتخصيص اعتبار سرمايه

مختلـف طـول   هايگذار در حالتات فوق نرخ كارمزد فعاليت سرمايهبا در نظرگرفتن مفروض

با در نظر گرفتن ميزان عمليات انبار محاسبه شـده،  Comfarافزارداد كه از خروجي نرممدت قرار

باشد.مي4به شرح جدول 
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نرخ كارمزد انبار نفت غرب تهران براساس عمليات با ظرفيت اسمي در طول يك ماه.4جدول
طول مدت قرارداد 

(سال)
نرخ كارمزد
(ريال/ليتر)

ازگشت سرمايهدوره ب
(سال)

درصد-نرخ بازده داخلي
)IRR(

57/1628/220

101278/320

154/1172/420

206/1144/420

251145/420

Comfarافزار أخذ: محاسبه شده براساس خروجي نرمم

تـي  اساس مفروضات معين و از ديدگاه شركت دولبر4البته مقادير كارمزد بدست آمده در جدول 

توانند در نظر گرفتـه شـوند و در عمـل نـرخ     پايه ميمناقصه به عنوان نرخجهت استفاده درو نهايتاً

واقعي قرارداد از طريق برگزاري مناقصه و با در نظر گرفتن حداقل نـرخ پيشـنهادي تعيـين خواهـد     

اي هـ باشند. در ايـن صـورت بـديهي اسـت دوره    4گرديد كه ممكن است متفاوت از ارقام جدول 

خواهند بود.4هاي بازده داخلي، متفاوت از اعداد مندرج در جدولبازگشت و نرخ

تحليل حساسيت.2-2-7
اقتصادي بودن پروژه احداث انبار نفت در غرب تهران به پارامترهاي مختلفـي بسـتگي دارد كـه از    

اسـاس  بر4ر جـدول  هـاي بدسـت آمـده د   ميزان عمليات روزانه انبار (نرختوان بهترين آنها ميمهم

باشـد كـه در عمـل    ميليون ليتـر در مـاه مـي   1150ميزان عمليات متناسب با ظرفيت اسمي انبار يعني 

سـازي فـرآورده   كارمزد تخليـه و بـارگيري و ذخيـره   ممكن است از آن بيشتر يا كمتر باشد) و نرخ

ها و حتـي در  فرآورده(اين نرخ در بازارهاي دنيا به داليل مختلف از جمله قيمت نفت خام، قيمت 

گذاري عه با در نظر گرفتن هزينه سرمايهباشد) اشاره نمود. در اين مطالفصول مختلف سال متغير مي

بـرداري هاي ماهانـه دوره بهـره  سال) هزينه2)، طول دوره احداث (ميليارد ريال5040اوليه (حدود 

معيارهاي اقتصاد مهندسـي از جملـه   ازدرصد و با استفاده20ميليارد ريال در ماه) و نرخ تنزيل15(

خالص ارزش فعلي به تحليل حساسيت ارزيابي اقتصادي پروژه پرداخته شده است.

و معـادل ظرفيـت   سـال باشـد  10نكه طول مدت قـرارداد  دهد با فرض اينتايج بررسي نشان مي

سات در يك ماه)، سي% ظرفيت تأ100ري انجام شود (معادلاسمي انبار يك بار در ماه تخليه و بارگي
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ريـال  127سازي و تخليه و بارگيري حداقل اين پروژه زماني اقتصادي است كه نرخ كارمزد ذخيره

درصد ظرفيت انبـار در طـول يـك مـاه يـك بـار       70به ازاي هر ليتر تعيين شود، در صورتي كه از 

ه قـدر از ظرفيـت   . بديهي اسـت هرچـ  ريال به ازاي هر ليتر خواهد بود152استفاده گردد، اين نرخ 

اسـت  نرخ بازده داخلي پروژه نيز افزايش خواهد يافت. شـايان ذكـر   ،سيسات بيشتر استفاده گرددتأ

حساسيت خالص ارزش فعلي نسبت به نرخ كارمزد نيـز تغييـر   ،در صورت تغيير طول مدت قرارداد

خواهد نمود.

زي بـه ازاي هـر ليتـر    سـا همچنين با فرض اينكه كـه نـرخ كـارمزد تخليـه و بـارگيري و ذخيـره      

سـال در نظـر گرفتـه شـود، طـرح فـوق زمـاني        10ريال باشد و طـول مـدت قـرارداد   150فرآورده

درصد از ظرفيت اسمي انبار براي تخليه 80اقتصادي است كه در طول يك ماه، حداقل نزديك به 

،ول مـدت قـرارداد  و بارگيري انواع فرآورده مورد استفاده قرار گيرد. در اين حالت نيز با تغييـر طـ  

3حساسيت اقتصادي بودن طرح نسبت به استفاده از ظرفيت انبار نيز تغيير خواهد نمود. نمودارهاي 

تحليل حساسيت اقتصادي يا عدم اقتصادي بودن پروژه بـراي مقـادير مختلـف نـرخ كـارمزد و      4و 

كـر اسـت تحليـل    دهـد. شـايان ذ  اوت اسـتفاده از انبـار را نشـان مـي    هاي متفـ همچنين براي ظرفيت

باشد كـه بـه دليـل    حساسيت براي قراردادهايي با دوره زماني متفاوت و مختلف نيز قابل بررسي مي

آورده نشده است.،رعايت اختصار بحث

BOTثير تغييرات نرخ كارمزد بر خالص ارز ش فعلي در روش . بررسي حساسيت تأ3نمودار 

خذ: نتايج حاصل از بررسي اقتصادي طرحمأ
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BOTثير تغييرات استفاده از ظرفيت انبار مقدار خالص ارز ش فعلي در روش . حساسيت تأ4نمودار 

خذ: نتايج حاصل از بررسي اقتصادي طرحمأ

)BOO)Build -Own-Operateروش . 3-7
باشد، شركت يا كنسرسيوم ترجمه عبارت فوق مي»برداريساخت، تملك و بهره«اين روش كه در

برداري از پروژه است بدون اينكه مجبور باشد پروژه را به دولت و ساخت و بهرهخصوصي مسئول 

پروژه در اختيار شـركت خصوصـي بـوده و شـركت     ديگر،يا بخش دولتي واگذار كند. به عبارت

1پروژه را به دولت منتقل نمايد.مذكور تعهدي ندارد كه پس از پايان قرارداد،

2است كه در نمـودار  BOTمشابه روش تقريباBOOًوشفرآيند و مدل اجرايي پيشنهادي ر

پس از سپري شدن مدت قرارداد، پـروژه  BOOآورده شده است. ليكن با توجه به اينكه در روش

شود، لذا ضرورتي ندارد دولت و يا شركت دولتي در جزئيـات پـروژه   به شركت دولتي منتقل نمي

ولتي هاي بخش ددصي بايد براساس استانداردر اين حالت بخش خصو.دخالت زيادي داشته باشد

سـازي و تخليـه و بـارگيري    خصـوص انبـار نفـت غـرب تهـران ذخيـره      خدمات مـورد نظـر كـه در   

، محاسـبات  BOTخالف روشجام دهد. بنابراين در ايـن روش بـر  باشد را انهاي نفتي ميفرآورده

اسـاس دوره  هـا تنهـا بر  مـدت قـرارداد نيـاز نيسـت و برآورد    هاي مختلف طـول  اقتصادي براي سال

شود و نرخ پايه نيز بر اين اساس محاسبه خواهد شد. عمر مفيد تأسيسات نفتي انجام مياستهالك و 

از طريـق برگـزاري مناقصـه    BOTگذار اصلح كـه ماننـد روش  ، مالك تعيين سرمايهاين روشدر

)1384(شيروي .�
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يط در مرحلـه دوم  گـذاران واجـد شـرا   شود، حداقل نرخ پيشنهادي سـرمايه اي انتخاب ميدومرحله

مناقصه خواهد بود.

فـرض  و با 7-2-1با در نظر گرفتن توضيحات فوق و لحاظ نمودن مفروضات مندرج در بخش

كارمزد متناسـب بـا   ،Comfar3افزار سيسات انبار و با استفاده از نرمسال براي تمام تأ25عمر مفيد 

بازگشت دورهزاي هر ليتر محاسبه شده و ريال به ا114سر اقتصادي براي انبار مورد نظر نقطه سربه

خواهد بـود. شـايان ذكـر اسـت در ايـن حالـت طـول مـدت         سال5/4سرمايه در اين حالت حدود 

قرارداد چندان مهم نيست و متناسب با سياست شركت دولتي و براسـاس تفـاهم بـا برنـده مناقصـه،      

توان قرارداد منعقد نمود.سال مي25حداكثر تا 

BOOحساسيت  در روش تحليل.1-3-7

در ايـن روش نيـز بـه    ،اقتصادي بودن پروژه احداث انبار نفـت در غـرب تهـران   BOTمانند روش

پارامترهاي مختلفي بستگي دارد، با اين تفاوت كه در اين حالت ميزان كارمزد و به تبع آن خـالص  

ثر بـر  ؤلت از عوامـل مـ  لذا در اين حا.ارزش فعلي پروژه به طول مدت قرارداد چندان وابسته نيست

اقتصادي بودن پروژه تنها به ميزان عمليات روزانه انبار يا به عبارتي ميزان استفاده از ظرفيت انبـار و  

يز با شود. در اين حالت نسازي فرآورده پرداخته ميهمچنين نرخ كارمزد تخليه و بارگيري و ذخيره

سـال)  2(ميليارد ريال)، طول دوره احـداث 5040گذاري اوليه (حدوددر نظر گرفتن هزينه سرمايه

از درصد و با اسـتفاده  20ميليارد ريال در ماه) و نرخ تنزيل15برداري (هاي ماهانه دوره بهرههزينه

معيارهاي اقتصاد مهندسي از جمله خالص ارزش فعلي به تحليل حساسيت ارزيابي اقتصادي پـروژه  

انبار يك بار در ،د با فرض اينكه معادل ظرفيت اسميدهته شده است. نتايج بررسي نشان ميپرداخ

سيسـات در يـك مـاه)، ايـن پـروژه زمـاني       % ظرفيـت تأ 100ري انجام شود (معادلماه تخليه و بارگي

ريال بـه ازاي  114سازي و تخليه و بارگيري فرآورده حداقلاقتصادي است كه نرخ كارمزد ذخيره

درصد ظرفيت انبـار در طـول يـك مـاه يـك بـار       70ازهر ليتر در نظر گرفته شود، در صورتي كه 

. بـديهي اسـت هرچـه قـدر از ظرفيـت      ريال به ازاي هر ليتر خواهد بـود 158استفاده شود، اين نرخ 

سيسات بيشتر استفاده گردد نرخ بازده داخلي پروژه نيز افزايش خواهد يافت. تأ

سـازي بـه ازاي هـر ليتـر     يـره همچنين با فرض اينكه كـه نـرخ كـارمزد تخليـه و بـارگيري و ذخ     

50ريال باشد، طرح فوق زماني اقتصـادي اسـت كـه در طـول يـك مـاه، حـداقل از        200فرآورده 

6و 5درصد ظرفيت اسمي انبار براي تخليه و بارگيري انواع فرآورده اسـتفاده گـردد. نمودارهـاي    
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نرخ كارمزد و همچنين تحليل حساسيت اقتصادي يا عدم اقتصادي بودن پروژه براي مقادير مختلف 

دهد. هاي متفاوت استفاده از ظرفيت انبار را نشان ميبراي ظرفيت

BOOثير تغييرات نرخ كارمزد بر خالص ارز ش فعلي در روش . بررسي حساسيت تأ5نمودار 

% ظرفيت انبار)70(با فرض استفاده از 
خذ: نتايج حاصل از بررسي اقتصادي طرحمأ

BOOثير تغييرات استفاده از ظرفيت انبار بر خالص ارز ش فعلي در روش تأ. حساسيت6نمودار 

ريال به ازاي هر ليتر)200سازي (با فرض نرخ كارمزد ذخيره
خذ: نتايج حاصل از بررسي اقتصادي طرحمأ
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و پيشنهاداتجينتا.8
ان و مكـان و  هاي نفتـي وجـود دارد كـه متناسـب بـا زمـ      أمين مالي پروژههاي مختلفي براي تروش

هاي مختلف حوزه نفـت نيـز   شوري به كشور ديگري، بلكه در بخشهاي نفتي، نه تنها از كسياست

بخشهاي ها و توانمندييگذارهياز كشورها از سرماياريبس،هاي اخيرباشند. در سالمتفاوت مي

دستي پايينه ويژه در بخش نفت و باز جمله در صنعت ييربنايزيهاجهت توسعة پروژهيخصوص

مين مالي براي احـداث انبـار نفـت    أدر اين مطالعه سه روش مختلف ت.نمايندياستفاده ماين صنعت

باشد.استراتژيك غرب تهران مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن به شرح زير قابل طرح مي

ود پيمانكار، پروژه مورد نظر كارفرما را بـا سـرمايه خـ   EPCFبا توجه به اينكه در روش .1

بـرداري از پـروژه بـه    احداث نموده و سپس آن را به شركت دولتي تحويـل داده و بهـره  

عهده خود شركت دولتي است، لذا بايد طـرح پـروژه و شـرح خـدمات آن بـه صـورت       

گذاري قرار دقيق، جامع و با جزئيات كامل آماده شده و در اختيار كليه متقاضيان سرمايه

ه بـين  ت پس از تعيين برنده، در فرآيند اجراي پـروژ گيرد. در غير اين صورت ممكن اس

گذار مشكالتي حاصل شود. همچنين در اين روش بايـد دوره تـنفس،   كارفرما و سرمايه

هر چنـد  گذار و حتي نرخ بازده مورد نظر كارفرما (بازپرداخت اصل و سود سرمايهدوره

م گردد. گذار نيست) از قبل تعيين و اعالكه در تعيين برنده خيلي تأثير

بـه  بعد از سپري شـدن مـدت قـرارداد، پـروژه عمـدتاً     BOTبا عنايت به اينكه در روش.2

دولت خواهد بـود، لـذا   صورت مجاني به شركت دولتي منتقل شده و مالكيت آن از آنِ

ضروري است ابعاد مختلف پروژه به صـورت دقيـق مشـخص شـده و بـر نحـوه احـداث        

هـاي مختلـف نظـارت دقيـق     تعريف شـده در بخـش  پروژه و رعايت دقيق استانداردهاي 

هاي قبلي مالحظه گرديـد،  صورت گيرد. همچنين همانطور كه در محاسبات و در بخش

ــر اســتفاده مطلــوب از ظرفيــت  ــرخ كــارمزد خــدمات  در ايــن حالــت عــالوه ب ــار و ن انب

سازي و تخليه و بارگيري فرآورده، طول مدت قرارداد نيز بر نـرخ بـازده داخلـي،   ذخيره

ــ دوره ــوده و هــر كــدام از ايــن  بازگشــت ســرمايه و خــالص ارزش فعلــي پــروژه م ؤثر ب

. لـذا پيشـنهاد   دهنـد هاي اقتصـادي نسـبت بـه تغييـرات آن حساسـيت نشـان مـي       شاخص

از قبل به عنوان يكي از مستندات گردد طول مدت قرارداد با شركت خصوصي حتماًمي

ه شود.مناقصه تعيين و به اطالع همه متقاضيان رساند
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پس از اتمام قرارداد، پروژه به شركت دولتي منتقل نشده BOOكه در روشياز آنجاي.3

و در مالكيت بخش خصوصي خواهد بود، لذا ضرورتي ندارد دولت و يا شركت دولتي 

شد و تنها الزم است بخـش خصوصـي   در تعريف جزئيات پروژه دخالت زيادي داشته با

خصـوص انبـار نفـت غـرب     دمات مورد نظركه دري بخش دولتي خهاداساس استانداربر

باشد را انجام دهد. از طرفي هاي نفتي ميسازي و تخليه و بارگيري فرآوردهتهران ذخيره

اقتصادي بودن پروژه احداث انبار نفت در غرب تهران ، BOOبا توجه با اينكه در روش 

بـه آن حسـاس   هـاي اقتصـادي نيـز   به طول مدت قرارداد چندان وابسته نبـوده و شـاخص  

اي و جاري و ساير مسـائل اقتصـادي، از عوامـل    ايههاي سرمهزينهكنارنيستند و چون در

مهم اقتصادي بودن پروژه ميزان عمليات روزانه انبار يا به عبارتي ميزان استفاده از ظرفيت 

باشد و پيشـنهاد سازي فرآورده ميانبار و همچنين نرخ كارمزد تخليه و بارگيري و ذخيره

تواند هـم بخـش خصوصـي و هـم بخـش دولتـي را در       مناسب ميارقام نرخ كارمزد غير

بخش دولتي، متوسـط عمليـات انبـار مـورد     آينده دچار چالش نمايد، لذا الزم است اوالً

كيد شود كـه در  أگذاري تبه متقاضيان سرمايهبيني دقيق اعالم نمايد و ثانياًنظر را با پيش

تمـام جوانـب پـروژه را بـه     ،ه تبع آن در اعالم نـرخ پيشـنهادي  ارزيابي اقتصادي خود و ب

دقت در نظر گرفته و از خدمات مشاورين ذيصالح در اين خصوص استفاده نمايند.
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