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انرژياقتصاد محیط زیست وفصلنامه 
49-73صفحات، 1392بهار، 6، شماره دومسال 

مین مالی پروژه احداث انبار أهاي مختلف تبررسی اقتصادي روش
نفت استراتژیک تهران

**و میرطاهر پورپرتوي*دکتر جعفر حقیقت

1392مهر 9تاریخ پذیرش: 1392خرداد8تاریخ دریافت:

مسـتلزم افـزایش   ،مختلـف يهـا در بخـش هاي نفتیفرآوردهروزافزون يتقاضا
يگـذار هیسرماي را برایمنابع قابل توجهد. این امرباشسازي میظرفیت ذخیره

نیاز مورد يگذارهیو وجوه سرمایمنابع مالتمام تقریبًاحال حاضر درکه طلبدیم
خیز گردد. بسیاري از کشورهاي نفتأمین میدولتی تمنابع قیاز طردر این زمینه

االدسـتی، از  ویـژه در بخـش ب  ه هاي بزرگ نفتی خـود بـ  براي تأمین مالی پروژه
نمایند که هر یک از این قراردادهـا، متناسـب بـا    قراردادهاي مختلف استفاده می

ها، از کشوري به کشور زمان و مکان و با در نظر گرفتن رویکرد سیاست نفتی ملت
باشند. عالوه بر به قراردادهاي سنتی نفت مشهور میدیگري متفاوت بوده و عمدتًا

أمین مـالی  هـاي خـاص دیگـري بـراي تـ     خیـر روش هاي ادر سال،هااین روش
هاي دستی که بیشتر به استفاده از توانمنديه ویژه در بخش پایینهاي نفتی بپروژه

هـاي  گیرد که از آنها بـه روش أکید دارد، مورد استفاده قرار میبخش خصوصی ت
PPPمین مالی احـداث  أهاي مختلف تضمن تشریح روشمقالۀ حاضر شود. یاد می

ها از ار نفت استراتژیک غرب تهران، به بررسی فرآیند و مدل اجرایی این روشانب
زد. بـراي ایـن منظـور از مـدل     پـردا هـاي مختلـف اقتصـادي و مـالی مـی     جنبه

هـاي مهـم و   توسعه صنعتی ملل متحد و از شـاخص سنجی پیشنهادي سازمانامکان
Comfar3افـزار  هـا در قالـب نـرم   گیـري پـروژه  ؤثر اقتصاد مهندسی در تصمیمم

استفاده شده است.

.مین مالی، بازار فرآوردهفت، بررسی اقتصادي، تأانبار ن:هاي کلیديواژه

jafarhaghighat@gmail.comدانشیار دانشکده اقتصاد، بازرگانی و مدیریت دانشگاه تبریز *

دانشجوي دوره دکتر اقتصاد دانشگاه تبریز و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین زهرا**

mtp2961@yahoo.com
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6شماره اقتصاد محیط زیست و انرژي    سال دومفصلنامه 50

.JEL :Q4بندي طبقه

مقدمه.1
سـازي  مستلزم افزایش ظرفیت ذخیـره ،مختلفيهادر بخشهاي نفتیفرآوردهروزافزون يتقاضا

تمـام  تقریبـاً در حـال حاضـر   که طلبدیميگذارهیسرماي را برایمنابع قابل توجهباشد. این امرمی

گردد.أمین میدولتی تمنابع قیاز طرنیاز در این زمینهمورد يگذارهیو وجوه سرمایمنابع مال

هاي نفتی خود و همچنین به منظور انتقـال  أمین مالی پروژهخیز براي تبسیاري از کشورهاي نفت

از قراردادهـاي مختلـف اسـتفاده    بخش باالدستی ایـن صـنعت،  ویژه دره تکنولوژي در زمینه نفت ب

زمینـه  نمایند که هر یک از این قراردادها، متناسب با زمان و مکـان و رویکـرد ملـل مختلـف در    می

بـه قراردادهـاي سـنتی نفـت     هاي نفتی، از کشوري به کشوردیگري متفاوت بـوده و عمـدتًا  سیاست

باشند.  مشهور می

ــن قراردا ــار ای ــا، در ســال در کن ــر ده ــاي اخی ــرما ياریبســ،ه ــا و يگــذارهیاز کشــورها از س ه

ویژه ه نفت و باز جمله در صنعت ییربنایزيهاجهت توسعۀ پروژهیخصوصبخشهاي توانمندي

جهـت  یبخـش خصوصـ  يگـذار هی. متوسل شدن به سرماکنندیاستفاده مدستی آندر بخش پایین

نینبـوده بلکـه آنهـا عـالوه بـر تـأم      افتهیتوسعهيکشورهاها درتنها هدف دولتهارساختیتوسعۀ ز

کـرد یاز رويریـ گهستند. بهـره زیخدمات ارائه شده نکارایی ارزش شیافزايدر جستجوه،یسرما

مهم است. نیبه ایابیها در دستدولتيراهکارهانیبهترازیدولت-یشراکت بخش خصوص

اسـتفاده  یبخـش خصوصـ  يگـذار هیاز سـرما رانیـ از اشـتر بیدر حال توسـعه يکشورهایبرخ

و پاکسـتان  هیـ در دو کشـور ترک یروگـاه ینيهـا تجارب پروژهبهتوانیکه از آن جمله ماندکرده

بـه ارزش  BOT1ه پروژ179ي زیراقدام به برنامهستمیقرن بیانیدهۀ پادرهی. دولت ترکنموداشاره 

ونیـ لیم126بـه ارزش یروگاهیفقط چهار پروژة ن،هاگزارش. طبق دالر نموداردیلیم4/32ی بیتقر

لیدالنیترمهمها در مراحل مختلف کار متوقف شدند.پروژهۀیو بقدهیبه اجرا رستیدالر با موفق

کمبـود  مشـخص، یقـانون يهـا نبـود چـارچوب  ایـ در کمبـود و  تـوان یمـ را هیـ شکست دولت ترک

هدر ارائـ هیـ دولـت ترک ییدم توانـا عـ زیـ و نیو دولتـ یبخـش خصوصـ  نیبـ یو همـاهنگ يهمکار

یکـی از  2.دانسـت هـا پـروژه يو اقتصادیاسیسيهاسکیدر پوشش ریمناسب و کافيهانیتضم

1. Build -Operate-Transfer
2. Kumaraswamy (2001)
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51هاي مختلف تأمین مالی پروژه احداث انبار ...بررسی اقتصادي روش

پاکستان است که بیشتر در پیشرو بوده کشورBOTکشورهاي منطقه که در زمینه استفاده از روش

-بـرد يبه اسـتراتژ یابیهت دستمناسب جوةیانتخاب شمین برق از آن استفاده نموده است.حوزه تأ

1.باشدیمي در این زمینهگذارهیسرماتیظرفجادیجهت ایبخش دولتفیوظانیتربرد از مهم

مین مـالی احـداث انبـار نفـت اسـتراتژیک غـرب       أهاي مختلف تضمن تشریح روشه،مقالاین

هـاي اقتصـادي و   رسـی هاي مختلـف بر ها از جنبهتهران، به بررسی فرآیند و مدل اجرایی این روش

توسعه صنعتی ملـل متحـد و   سنجی پیشنهادي سازماناین منظور از مدل امکانپردازد. براي مالی می

Comfar3افـزار  ها در قالب نرمگیري پروژهؤثر اقتصاد مهندسی در تصمیمهاي مهم و ماز شاخص

استفاده شده است.

یدولت-یشراکت بخش خصوصاتیبر ادبيمرور.2
هاي نحـوه مشـارکت بخـش    ي از زیربخشو ... جزوBOTو BOO2هاي نایت به اینکه روشبا ع

شود.میباشند، ابتدا به طور خالصه به تشریح آن پرداخته می(PPP)3دولت -خصوصی

عقـد قراردادهـاي مختلـف    عبـارت اسـت از  PPPعمومی یـا  -هاي بخش خصوصیمشارکت

بخش خصوصی درزمینه ارائه خدماتی که مربوط بـه  پیمانکاري بین بخش دولتی و یک شرکت یا 

شـده اسـت. بـه عبـارت     قبًال از طرف بخش دولتـی ارائـه مـی   هاي اساسی بوده و معموال ًیرساختز

سـاختی از طـرف بخـش    هـاي زیر م کارهـاي عملیـاتی مربـوط بـه پـروژه     مین مـالی و انجـا  أتدیگر،

شود. نامیده میPPPخصوصی، 

آهـن،  راههـا (امـور مربـوط بـه انـرژي، بنـادر،      زیرسـاخت اساسـی و صـنایع 1990تا اوایل دهه 

شدند. اکنون ایـن  توسط بخش عمومی (دولتی) اداره میها، مخابرات،آب و فاضالب) عمدتاًجاده

هـاي  درصـد از فعالیـت  50تـا 40اکثر کشـورهاي جهـان  وضعیت تغییر کرده و بخش خصوصی در

مراتـب بیشـتر از  ه یافته باین نسبت در کشورهاي توسعهکه عمومی را به عهده گرفته است، بطوري

مقــایسه بـا   این است کــه بخـش خصــوصی در   چون اعتقاد بر.باشدحال توسعه میکشورهاي در

انجـام امـور   هـا و تسـریع در  کارایی بیشتري برخوردار بوده و باعـث کـاهش هزینـه   بخش دولتی از

4شود.مختلف می

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

)1384شیروي (.4
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6شماره اقتصاد محیط زیست و انرژي    سال دومفصلنامه 52

یکار انگلستان بـه صـورت عملـ   توسط دولت محافظه1992سال درکردیرونیاز ايریگبهره

کنـگ، هنـد،   ژاپـن، هنـگ  ه،یکشورها از جمله روسریاروپا و سایهمطرح شد و به تبع آن در اتحاد

يهـا رسـاخت یتوسـعۀ ز ي روش بـرا نیـ هـا از ا . دولـت افتیو ... گسترش یجنوبيقایفرآ،يمالز

هـا اسـتفاده   ارزش پـول در پـروژه  شیافـزا يو بـرا یصبخش خصوۀیکشورشان با استفاده از سرما

یو بازدهیتیریمديهاییاز توانايمندبلکه بهره،یبخش خصوصۀینه تنها جذب سرما1.کنندیم

2.باشدیمPPPاهدافگریاز دزینیبخش خصوصيباال

PPPمزایاي 

هاي اجرایی جایگزین فراهم نمودن مدیریت و مهارت·

زها و تخصیص بهینه منابعتشخیص بهتر نیا·

مقیاس وسیعایجاد ارزش افزوده اضافی براي مشتریان و بخش عمومی در·

باال بردن ظرفیت نظارتی دولت·

هاکاهش هزینه و مدت زمان انجام پروژه·

هاي مدیریتی بـه شـریک بخـش خصوصـی و تخصـیص و مـدیریت بهینـه        انتقال ریسک·

ریسک 

هاساختتدارك و ایجاد زیرتسریع در·

هااجراي پروژهانگیزه بیشتر بخش خصوصی در·

داراي مزایـاي مختلفـی اسـت، لـیکن اجـراي      PPPالبته باید به این نکته توجه شود که هرچنـد  

داراي ،طراحـــی، مالکیـــت و مـــدیریتبرخـــی مـــوارد از جملـــه درهـــاي مختلـــف آن درروش

زش افـزوده ایجـاد نمایـد    تواند ارهاي خاصی است. بنابراین روش مذکور در صورتی میپیچیدگی

ایـن مشـارکت (بـین    ثر وکارآمد براي آن وجود داشته باشد تا بتواند درؤکه یک ساختار اجرایی م

3نظر گرفته و منافع آنها را تأمین نماید.ها را دربخش خصوصی و دولتی) اهداف تمام بخش

PPPهاي مختلف . روش3

هاي بخش دولتی را بـه بخـش   آنها مسئولیتاستفاده ازتوان با هاي مختلفی وجود دارد که میروش

اشاره نمود:هاي زیرتوان به روشخصوصی انتقال داد. از جمله می

1. Ministry of Municipal Affairs (1999)
)1384(شیروي .٢

3. Akintola Akintoye (2003)
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53هاي مختلف تأمین مالی پروژه احداث انبار ...بررسی اقتصادي روش

BOT. روش 1-3

اي بـا مجـوز   در این روش پروژهباشد.می» برداري و انتقالساخت، بهره«معادل فارسی عبارت فوق 

برداري اخت براي مدتی مورد بهرهپس از سشود ودولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می

ژه به دولت طرف قـرارداد منتقـل   برداري، پروگیرد و پس از انقضاي مدت بهرهآن شرکت قرار می

هاي بزرگ بـه جـاي یـک شـرکت خصوصـی ممکـن اسـت یـک کنسرسـیوم          گردد. در پروژهمی

خصوصی پروژه را اجرا نماید.

BOOT1روش .2-3

باشد. این روش مانند حالـت قبـل   معادل عبارت فوق می»اگذاريبرداري و وساخت، تملک، بهره«

پروژه را بـراي مـدت مقـرر    اموال مادي و معنوي مربوط به،بوده با این تفاوت که بخش خصوصی

نماید. این تفاوت بـه شـرایط مناقصـه و    ند و سپس آن را به دولت منتقل میکداد تملک میدر قرار

مکـانیزم شـرکت خصوصـی در زمـان     در ایـن  دیگـر، بـه عبـارت  گـردد. نحوه انعقاد قرارداد برمـی 

شود.مالک پروژه محسوب می،برداريبهره

BOO. روش 3-3

باشد، شرکت یا کنسرسیوم ترجمه عبارت فوق می» برداريساخت، تملک و بهره«این روش کهدر

ژه را بـه دولـت   برداري از پروژه است بدون اینکه مجبور باشد پرو، مسئول ساخت و بهرهخصوصی

پروژه در اختیار شرکت خصوصی بوده و شرکت دیگر،و یا بخش دولتی واگذار نماید. به عبارت

مذکور تعهدي ندارد که پس از طی مدت قرارداد، پروژه را به دولت منتقل نماید.

BOOS2روش .4-3

کـه  ود شرکت خصوصـی متعهـد شـ   ،)BOO(برداريهاي ساخت، تملک و بهرهچنانچه در پروژه

سـاخت،  «پروژه را در قبال دریافت مبلغی به دولـت بفروشـد از عنـوان   پس از انقضاي مدت معین،

شود.) استفاده میBOOS(» برداري و فروشتملک، بهره

1. Build-Own-Operate-Transfer
2. Build-Own-Operate-Sell
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6شماره اقتصاد محیط زیست و انرژي    سال دومفصلنامه 54

BLT1. روش 5-3

تملـک کـرده و آن را بـراي مـدت معینـی در      ،پروژه را بعد از سـاخت ،چنانچه شرکت خصوصی

ولت یا بخش خصوصی اجاره دهد و پس از سپري شدن مدت مزبور، آن مقابل دریافت مبلغی به د

شود.استفاده می»ساخت، اجاره و واگذاري«از عنوان،به دولت واگذار نمایدرا مجانًا

BTO. روش 6-3

،اي توسط یـک شـرکت خصوصـی سـاخته شـده و بـه محـض اتمـام سـاخت         ، پروژهدر این روش

د و سـپس دولـت امتیـاز اسـتفاده از پـروژه را بـراي مـدت        مالکیت آن به دولـت منتقـل خواهـد شـ    

سـاخت، انتقـال و   «در ایـن خصـوص از اصـطالح    .کنـد مشخصی بـه شـرکت خصوصـی اعطـا مـی     

گردد.استفاده می» برداريبهره

ROT2. روش 7-3

اکنون موجود است به بخش خصوصی واگذار شـود تـا توسـط    سیساتی که همچنانچه پروژه و یا تأ

بـرداري قـرار گیـرد و سـپس بـه      بازسازي شده و براي مدتی توسط وي مورد بهرهبخش خصوصی 

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

MOT3. روش 8-3

آن را به یک پروژه مدرن تبـدیل  چنانچه پروژه زیربنایی موجود به بخش خصوصی واگذار شود تا

به دولت منتقل نمایـد،  برداري قرار دهد و سپس آن را مجاناًبراي مدتی مورد بهرهو در عوضکند

شود. استفاده می» برداري و واگذاريمدرنیزه کردن، بهره«از اصطالح 

DF4. روش 9-3

أمین مـالی پـروژه همکـاري    تـ این روش بخش خصوصـی بـه شـرط دریافـت امتیـاز توسـعه، در      در

نماید.می

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

سیسات (یـا خـدمت) معینـی را بـا بخـش      أاین روش بخش دولتی قرارداد عملیات و نگهداشت تدر

نماید.خصوصی منعقد می

TK2. روش 11-3

سیسات و انجام عملیات آن براي دوره أدار طراحی و احداث تاین روش بخش خصوصی عهدهدر

برخـی  ،1در جـدول  3.یـد نماأمین مـالی مـی  گـردد و بخـش دولتـی پـروژه را تـ     زمانی مشخص می

هاي همکاري بخش دولتی و خصوصی به صورت خالصه آورده شده است.روش

PPPمقایسه برخی قراردادهاي .1جدول 

نوع قرارداد
فعالیت اصلی 

شرکت خصوصی
واگذاريبرداريبهرهتملک

BOTمدت معیندولتساخت
برداري از پروژه و بهره

انتقال مجانی

BOOTمدت معینخصوصیشرکت ساخت
تملک پروژه و انتقال 

مجانی

BOOتملک پروژهمدت نامعینشرکت خصوصیساخت

BOOSمدت معینشرکت خصوصیساخت
تملک پروژه و انتقال در 

ازاي ثمن

BLTمدت نامعیندولتساخت
واگذاري منافع به اجاره و 

انتقال مجانی پروژه

BOLTمدت معینشرکت خصوصیساخت

منافع به اجاره و واگذاري 

انتقال مجانی پروژه پس 

از انقضاي مدت

BTOمدت معیندولتساخت

عدم تملک عین یا منافع 

برداري از پروژه ولی بهره

به صورت مجانی

ROTبرداري از پروژه به بهرهمدت معیندولتبازسازي

1. Operations and  Maintenance
2. Turnkey

)1384(شیروي . ٣
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صورت مجانی

MOTمدت معیندولتسازيمدرن
برداري از پروژه به بهره

رت مجانیصو

     Source: A Guide for Nova Scotia Municipalities

. طول مدت قرارداد4
باشد طول خدمت یا دوره قرار داد می،PPPهاي مهم قراردادهاي مختلف درروش یکی از تفاوت

نظر گرفت:توان آنها را به صورت زیر درکه می

قرارداد خدماتی: یک تا دو سال.1

سال5تا 3یریتی: قرارداد مد.2

سال12تا 10: ايقرارداد اجاره.3

سال25تا BOOT:20و BOOقراردادهاي .4

1سال30تا 25قراردادهاي امتیاز انحصاري: .5

EPCF(2از جمله أمین مالی استقراضی (هاي ت. روش5

ه بـه  شـود. بـا توجـ   ین مالی استفاده مـی مأهاي مختلف براي تاز وامهاي استقراضی، اصوًالدر روش

پذیرنـد کـه   هاي استقراضی به چندین دسته تقسیمعواملی مانند نوع وام و مرجع دریافت وام، روش

هـاي  اعتبـاري، فـروش اوراق قرضـه و وام   فاینانس، یوزانس، خطوط:ترین آنها عبارتند ازکاربردي

(یعنـی نسمین مـالی فاینـا  أهاي روش تـ موعهمجکه در این بخش یکی از زیریالمللی. از آنجایبین

EPCFتنهـا بـه توضـیح    استقراضیمین مالیأهاي مختلف تاستفاده قرار گرفته، لذا از روش) مورد

پرداخته شده است.EPCFبه توصیف هاي آن نیز صرفاًفاینانس و از زیرمجموعه

سســه داخلــی و ؤاز فاینــانس در زمینــه روش استقراضــی، دریافــت وام از کشــور و یــا ممنظــور

کشور سسه بهؤمبلغ مشخصی با توافق دو طرف، از یک کشور یا م،شد. در این روشباخارجی می

آن طی زمـان معلـومی بازپرداخـت    شود و اصل وام به همراه بهرهیا شرکت دیگري قرض داده می

اي که قرار است دهد که پروژهگذار به این نکته اهمیت نمیود. بنابراین در این روش، سرمایهشمی

گذار براي بازپرداخت اصـل و  ر صرف آن شود، اقتصادي است یا خیر، چرا که سرمایهوام مورد نظ

1. Nicolas (2005)
2. Engineering-Procurement-Construction-Finance
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بـارات  کنـد اعت گیرد که وي را ملـزم مـی  هایی میبهره وام، از دولت یا شرکت گیرنده وام، تضمین

1یادشده را بازپرداخت کند.

هـاي صـنعتی   روژهکاران سازنده در قالب آنها پهاي مختلفی وجود دارد که پیماندانیم روشمی

هـاي  تـوان بـه روش  . از جمله میدهندقرارداد با کارفرمایان انجام میاز جمله نفتی را از طریق عقد

هـا  ) اشاره نمود که در این روشEPC) و یا مهندسی، تدارکات و اجرا (EPمهندسی و تدارکات (

گیرد. از سوي کارفرما صورت میمین مالی پروژه تماماًأت

هـاي نفتـی مـورد بررسـی     استفاده از آن براي اجراي پـروژه امکانهایی که اخیرًایکی از روش

ه بـه نـوعی   مین مـالی اسـت کـ   أهاي تهاي پیمانکاري صرف و روشگیرد، ترکیبی از روشقرار می

پـذیر بـه دلیـل رفـع     راي سـرمایه نمایـد. بـ  پذیر و پیمانکار ایجاد انگیزه میبراي هر دو طرف سرمایه

مین أگـذاري کـه از آن بـه تـ    از طریق امکان ایجاد سـود سـرمایه  الی و براي پیمانکارمین مأمشکل ت

در این روش پیمانکار ضمن عقـد قـرارداد   .شود) یاد میEPCFمالی، مهندسی، تدارکات و اجرا (

را بـه صـورت   مین نمـوده و اصـل و سـود سـرمایه خـود     ث پروژه، منابع مالی آن را نیز تأبراي احدا

نماید. بدیهی است در این پذیر دریافت میدوره زمانی معین از کارفرما یا سرمایهاقساطی طی یک

کننده منابع مالی ارائه خواهد نمود. أمینهاي الزم را به پیمانکار تکارفرما تضمین،روش

PPPمین مالی به روش أهاي ت. مروري بر روش6

نوع دیگر قرارداد مول حوزه باالدستی نفت، در کنار قراردادهاي مع،همانطور که قبال اشاره گردید

هاي نفتی و استفاده از أمین مالی پروژههاي خصوصی داخلی و خارجی جهت تهمکاري با شرکت

هـاي اخیـر نیـز بیشـتر مـورد      دستی نفت که در سـال ه ویژه در بخش پایینهاي این بخش بتوانمندي

هـاي  اسـت کـه داراي روش  PPPدولتی یـا  -هاي خصوصیباشد، روش مشارکت بخشتوجه می

اجرایی متعددي بوده و در کشورهاي مختلف نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

1990هـاي شـبکه آب و فاضـالب و در اوایـل دهـه      در بخشPPPهاي در آلمان اولین پروژه

گذاري بخش خصوصی در خطوط اصلی پر رفت ، دو پروژه و با سرمایهشروع شدند. در بخش راه

گیري از پشتوانه مـالی کـه در واقـع    هها با بهربه امضاء رسید. این نوع از پروژه1994آمد در سال و

)1385(پور ابراهیم.١
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ه بخـش    به همراه سود،به معناي درآمدزا بودنشان بود هـاي خصوصـی   و زیان حاصـله از قـرارداد ـب

1واگذار گردید.

شـود.  شـناخته مـی  بـه عنـوان کشـور پیشـرو     PPPهاي سازي و اجراي فعالیتانگلستان در پیاده

3شور تأسیس گردید.در این ک1992در سال PFI2سیستم 

گـردد کـه در اکثـر    ، مالحظـه مـی  دقـت شـود  PPPهاي اجرا شده به روش اگر به نمونه پروژه

هـا اسـتفاده   ها و بزرگراهو بیشتر در حوزه نیروگاهی و احداث راهBOTکشورهاي جهان از روش 

در ترکیـه،  Akkuyuهـاي  شورهاي آسـیایی بـه احـداث نیروگـاه    توان در کشده است. از جمله می

Dabhol ،در هندPagbilao ،در فیلیپینKarachi     در پاکسـتان و یـا بـه بزرگـراهNorth-South

لـی و احـداث   هـاي ری افته از این روش بیشتر در  پروژهیدر مالزي اشاره نمود. در کشورهاي توسعه

تـوان احـداث   مـی بوده، استفاده شده است. از جملـه  BOTروش در قالب ها که عمدتًاها و پلراه

هـاي ریلـی   در انگلستان و یا شبکهDartfordوChannelهاي در استرالیا، پلF5و F4هاي جاده

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

ت. هـر چنـد   بـوده اسـ  BOTبـه روش  PPPهـاي اجـرا شـده در قالـب     در ایران معدود پـروژه 

هـا و سـاخت و   هاي توسعه بخش شبکه حمل و نقل، توسعه فرودگاهي پروژههایی براي اجراتالش

ه در حـد مطالعـه بـوده و    سفانه همـ أانجام شده، ولی متBOTتوسعه بنادر کشور با استفاده از روش 

PPPهـاي وژهاي کـه پـر  ترین حوزهبه قراردادي منجر نشده است. موفقاي در این زمینه هیچ پروژه

13بـه طـوري کـه از    ؛بخـش نیروگـاهی کشـور اسـت    ،باشددر حال اجرا میدر آن اجرا شده و یا

باشند، چهار نیروگاه بـه روش  در کشور در حال ساخت میPPPهاي نیروگاهی که در قالب روش

BOTنیروگاه در قالب روش 9وBOO5حال ساخت هستند.در

در حـوزه  کـه  دهـد  مقالـه نشـان مـی   سـوي نویسـندگان ایـن    هاي انجام شـده از  حداقل، بررسی

اجـرا  BOTیـا  BOOاي در قالب روش احداث انبار نفت نه تنها در ایران بلکه حتی در دنیا پروژه

نشده است. 

1. Dipl (2006)
2. Private Finance Initiative

)1388(رشیدي .٣

4. Lam (1999)
)1385(سبط .٥
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ي احـداث انبـار   مطالعۀ مـورد (مین مالی پروژه در ایرانأهاي کاربردي ت. روش7
نفت استراتژیک غرب تهران)

هـاي قبلـی   هاي اشاره شده در قسمتتفاده از برخی روشحقوقی مختلف کشور، اسبراساس قوانین

ها در کشور منع قانونی دارد یا براي استفاده، به مجوزهاي قانونی نیـاز اسـت   أمین مالی پروژهبراي ت

هـاي توسـعه و قـوانین بودجـه     هـا، در قـوانین برنامـه   از این مجوزها، براي بعضـی از روش بعضیکه 

صادر شده است. البته در برخی موارد به دلیل عدم صراحت قانون، وجود قوانین متعارض یا سالیانه

1کلیف مجوزهاي قانونی مشخص نیست.تابهام در تفسیر قانون، بعضًا

مین أتوان بـراي تـ  هایی که میبا در نظرگرفتن موضوع فوق و لحاظ نمودن شرایط فعلی، روش

غرب تهران در نظر گرفت به شرح زیر بوده که در ادامه به مدل مالی احداث انبار نفت استراتژیک 

ها پرداخته شده است. هاي هر یک از این روشاجرایی، الزامات و سایر ویژگی

EPCFروش . 1-7

هـاي نفتـی ایـران یـک شـرکت دولتـی بـوده و هـر         با توجه با اینکه شـرکت ملـی پخـش فـرآورده    

باشد، هاي خصوصی میایط رقابتی براي تمام شرکتهمکاري با بخش خصوصی مستلزم ایجاد شر

وي ایـن  از سـ EPCFمین مـالی ی، شـرایط و الزامـات اجرایـی روش تـأ    لذا الزم است ابتدا مدل کل

د عمومی بـه اطـالع تمـام متقاضـیان رسـانده شـود. مـدل پیشـنهادي         شرکت تدوین و از طریق جرای

باشد. می1اجرایی براي این روش مطابق نمودار

مشخصات انبار استراتژیک غرب تهران.2لجدو

فرآورده
تعداد 
مخازن

جمع ظرفیت مخازن    
)میلیون لیتر(

نوع 
سقف

)M3/Hr(قدرت بارگیري )M3/Hr(قدرت تخلیه 

خط 
لوله

دارمخزننفتکش
خط 
لوله

دارمخزننفتکش

-1700900-1700450شناور8260بنزین

-170055045017001100ثابت7220گازنفت

-850350-850100شناور3100نفت سفید

600100500600450450ثابت13500نفت 

)1385(پور ابراهیم.١

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

6شماره اقتصاد محیط زیست و انرژي    سال دومفصلنامه 60

کوره

سوخت 

جت

)ATK(1

-850600-850600شناور470

5700180095057003400450-351150جمع

هاي نفتی ایرانخذ: شرکت ملی پخش فرآوردهمأ

EPCFها به روش مین مالی پروژهپیشنهادي اجرایی تأمدل .1نمودار

ترین شرایط و الزاماتی که براي اجرایی شدن مدل فوق باید تعریف و تعیین شوند عبارتند از: مهم

گذار اصلح از : با اینکه انتخاب سرمایهگذاري اولیه از سوي کارفرمابرآورد میزان سرمایه.1

کـه کارفرمـا بایـد داراي معیـار     ید، لـیکن از آنجـای  شویطریق برگزاري مناقصه انجام م

گذاري اولیه مورد نیاز بـراي احـداث   سنجش و قیمت پایه باشد، الزم است میزان سرمایه

پروژه از قبل توسط کارفرما برآورد گردد.

1. Aviation Turbin Kerosene
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برداري از پروژه پس از پایان تعریف دقیق طرح و مشخصات پروژه: چون مالکیت و بهره.2

پروژه بـه صـورت دقیـق در قالـب     به عهده کارفرما است، ضروري استاحداث پروژه،

با ذکر استانداردهاي مورد نیـاز  ...، مکانیک، برق و 1هاي فرآیند، معماري، سیویلبخش

گذاري قرار گیرد.هاي واجد شرایط سرمایههر بخش تعریف شده و در اختیار شرکت

اه یا یک سال)م6تعیین دوره تنفس براي سرمایه پروژه (مثالً.3

تعیین مدت زمان بازپرداخت اصل و سود سرمایه در قالب اقساط مشخص.4

هاي پایه پروژهتعیین سود مورد انتظار براي کارفرما براي محاسبه نرخ.5

هاي مورد مطالعه در این مقاله، برگزاري گذار اصلح در هر یک از روشفرآیند انتخاب سرمایه

گـذاران واجـد شـرایط و مرحلـه دوم،     آن شناسایی سرمایهاولاي است که مرحلهمرحلهمناقصه دو

باشـد. بـراي انتخــاب   نظـر گــرفتن حـداقل نـرخ پیشـنهادي مــی    گـذار اصــلح بـا در   انتخـاب سـرمایه  

توان در نظـر گرفـت. در   هاي مختلفی را میجد شرایط از میان متقاصیان، شاخصگذاران واسرمایه

نامه ارزیابی پیمانکاران و همچنـین  برگزاري مناقصات و آییناین مطالعه با لحاظ نمودن مفاد قانون 

هـاي دولتـی و خصوصـی و    کشـور توسـط بخـش   با استفاده از تجـارب احـداث انبارهـاي نفـت در    

و بـا  PPPهـاي  گذاران بخـش خصوصـی در قالـب روش   ها توسط سرمایههمچنین احداث نیروگاه

هـایی کـه در ایـن    رکت توانیر و سایر سـازمان کار گرفته شده از سوي شبررسی معیارهاي ارزیابی ب

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

ها زات پیشنهادي براي هر یک از شاخصگذاران متقاضی احداث انبار به همراه امتیاارزیابی سرمایه

در نظر گرفته شده است.3به شرح جدول 

هاي ارزیابی متقاضیانشاخص.3ولجد
امتیاز هاشاخصزیر شاخص

100

رشته فعالیت اصلی

ت مدیرهعامل و دو نفر اعضاي هیأتحصیالت مدیرساختار سازمان

ت مدیرهأسابقه کار مدیرعامل و دو نفر اعضاي هی

400 توان مالی
توان مالی و اعتباري

100 توان اعتباري

100 هازیربنایی شرکت در اجراي پروژهتجربه کاري  مدیریت و اجراي 

1. Civil
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6شماره اقتصاد محیط زیست و انرژي    سال دومفصلنامه 62

بنایی در دست اجراهاي زیرپروژه پروژه

200 حسن سابقه

1000 سقف امتیاز

هاي نفتی ایرانریزي شرکت ملی پخش فرآوردهأخذ: مدیریت برنامهم

از: شرایط الزم براي اخذ صالحیت متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه عبارت بودند 

ها درصد کل سقف امتیاز) از کل امتیاز شاخص60امتیاز (600الف: کسب حداقل

درصد امتیاز) از امتیاز شاخص ارزیابی توان مالی و اعتباري80امتیاز (400ب: کسب حداقل

گذاران واجد شرایط، شرح کار تهیـه شـده از سـوي شـرکت ملـی پخـش       پس از تعیین سرمایه

هاي فرآیند، معماري، سیویل، مکانیک و برق که ، شامل بخشبراي پروژههاي نفتی ایراندهفرآور

هاي دها و استانداردارد، همراه با دستورالعملهر کدام استانداردهاي مورد نیاز هر بخش را نیز دربر

هـاي عملیـاتی و همچنـین    در حوزه نفـت و دسـتورالعمل  HSE(1بهداشت، ایمنی و محیط زیست (

گیرد تـا بـا در نظـر گـرفتن     گذاري قرار میهاي واجد سرمایهدر اختیار شرکتنویس قرارداد، پیش

گـذار اصـلح اعـالم نماینـد. شـایان      تمام اسناد مناقصه، نرخ پیشنهادي خود را جهت انتخاب سـرمایه 

ایـن مطالعـه کـه در    هـاي مـورد بررسـی در   هـاي ارزیـابی فـوق در سـایر روش    ذکر است شـاخص 

شـوند، نیـز کـاربرد داشـته و یکسـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت.         میهاي بعدي توضیح دادهقسمت

هـاي نفتـی ایـران بـه صـورت      با توجه به اینکه در حال حاضر شرکت ملی پخش فـرآورده همچنین

باشـد، لـذا تشـخیص    نقاط کشور میهاي نفتی در اقصیکننده فرآوردهانحصاري تنها شرکت توزیع

از سـوي ایـن شـرکت انجـام     وخت در نقاط مختلف کشورسیسات مرتبط با توزیع سلزوم توسعه تأ

کشـور  سیسات مربوط بـه توزیـع سـوخت در   أتاحداث انبار نفت یا سایر، شود. به عبارت دیگرمی

ابتدا خود شرکت ملـی پخـش بـا    ،باید از نظر اقتصادي و عملیاتی قابل توجیه باشد. براي این منظور

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

مین مـالی  حاکمیـت اسـت در هریـک از سـه روش تـأ     از دیدگاه خود شرکت که به نوعی نماینـده 

مذکور در این تحقیق مورد مطالعه قرار داده است. 

ذکـر شـده، میـزان    2با توجه تعداد مخازن و مشخصات انبار نفت غـرب تهـران کـه در جـدول     

از طرفی بـا توجـه بـه اینکـه     .باشدمیلیارد ریال می5040ذاري اولیه برآوردي انبار مذکورگسرمایه

1. Health –Safety  and Enviroment
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گذاري فرض اینکه دوره تنفس براي سرمایهبرد و با احداث انبار نفت غرب تهران دو سال زمان می

الت حسال در نظر گرفته شود، در دو5پرداخت به صورت ماهانه و به مدت ماه و اقساط باز6اولیه 

س، مبلغ قسـط هـر مـاه    الرأدرصدي براي سرمایه اولیه و با استفاده از فرمول علی20و18نرخ سود 

میلیون ریال محاسبه گردیده است. در صورتی که دوره 153307و 145459گذار به ترتیب سرمایه

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

آیـد. جهـت جلـوگیري از پیچیـدگی     میلیون ریال بدست می167244و 157469سرمایه به ترتیب 

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

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

برداري پس از احداث براي مدتی مورد بهرهشود و ولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته مید

برداري، پروژه به دولت طرف قـرارداد منتقـل   گیرد و پس از انقضاي مدت بهرهآن شرکت قرار می

یـک کنسرسـیوم   هاي بزرگ بـه جـاي یـک شـرکت خصوصـی ممکـن اسـت       گردد. در پروژهمی

نشـان داده شـده   2در نمودار BOTمدل پیشنهادي اجرایی روش  1خصوصی پروژه را اجرا نماید.

است.

بـه صـورت   با توجه با اینکه بعد از سپري شدن مـدت قـرارداد، پـروژه عمـدتًا    BOTدر روش 

ت ابعـاد  دولت خواهد بود، لذا ضروري اسمجانی به شرکت دولتی منتقل شده و مالکیت آن از آنِ

گـذار و  مختلف پروژه به صورت دقیق مشخص شـده و بـر نحـوه احـداث پـروژه از سـوي سـرمایه       

هاي مختلف از سوي وي نظـارت دقیـق صـورت    رعایت دقیق استانداردهاي تعریف شده در بخش

گیرد. با توجه به اینکه در این روش عالوه بر نرخ پیشنهادي، طول مدت قرارداد کـه بعـد از سـپري    

گذار أثیرگذار نهایی تشود، در انتخاب سرمایه، پروژه به صورت مجانی به دولت منتقل میشدن آن

هاي مختلف طول مدت قرارداد مورد بررسـی قـرار   حالتاست. ارزیابی اقتصادي و مالی پروژه در

گرفته است. 

)1384(شیروي .١
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6شماره اقتصاد محیط زیست و انرژي    سال دومفصلنامه 64

BOTوBOOها به روش مین مالی پروژه. مدل پیشنهادي اجرایی تأ2نمودار 

اقتصادي احداث انبار نفت استراتژیک غرب تهران-مدل ارزیابی فنی.1-2-7
سـنجی پیشـنهادي   به منظور ارزیابی مالی و اقتصادي طرح احداث انبـار مـورد نظـر از مـدل امکـان     

هـاي  شـاخص ،شنهادي سازمان مللیاستفاده شده است. در مدل پ1سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

گردند. ایـن  هاي ورودي و خروجی طرح استخراج میاز تقابل جریانگیري ؤثر در تصمیممهم و م

4.5و دوره بازگشت سرمایه3، نرخ بازده داخلیNPV(2(ها عبارتند از خالص ارزش فعلیشاخص

هاي مختلف طـول مـدت قـرارداد،    ، براي حالتComfar3افزار در این مطالعه با استفاده از نرم

اساس حجم عملیات بر اي و برهاي جاري و سرمایهظر گرفتن هزینهغرب 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 .٥
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پایه ظرفیت اسمی انبار براي یک سـال، مـورد پـردازش قـرار گرفتـه و بـا مهندسـی معکـوس نـرخ          

ها با لحـاظ نمـودن   سر اقتصادي براي هر یک از حالتبهکارمزد (هزینه) هر لیتر متناسب با نقطه سر

براي این منظور از روابط اقتصاد مهندسی از جمله خالص ارزش مفروضات زیر بدست آمده است. 

فعلی به صورت زیر استفاده شده است.
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هاي جاري و استهالك ساالنه بوده کـه مقدارشـان معلـوم    به ترتیب هزینهiDو iCدر رابطه فوق

دهد. نرخ تنزیل را نشان میrگذاري اولیه و بیانگر سرمایهSهمچنین.باشدمی

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

سیسات و سایر تجهیزات برابر با طول مدت قرارداد فرض شده است عمر مفید مخازن، تأ.2

رکت دولتـی منتقـل   پروژه به صورت مجـانی بـه شـ   ،(با فرض اینکه پس از اتمام قرارداد

.خواهد شد)

براي محاسبه استهالك از روش مستقیم خطی استفاده شده است..3

درصد فرض شده است.20،نرخ تنزیل.4

دوره احداث انبار دو سال فرض شده است..5

میلیـارد ریـال فـرض شـده اسـت( اسـتعالم از       180هزینه جـاري و عملیـاتی سـاالنه انبـار     .6

.هاي مربوطه)مدیریت

میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.5040ري اولیه احداث پروژهگذاسرمایه.7

ســال احــداث شــده و 2فـرض شــده پــروژه در طـول  Comfarافــزاردر محاسـبات نــرم .8

باشد.اري اولیه در هر دو سال یکسان میگذتخصیص اعتبار سرمایه

مختلـف طـول   هايگذار در حالتات فوق نرخ کارمزد فعالیت سرمایهبا در نظرگرفتن مفروض

با در نظر گرفتن میزان عملیات انبار محاسـبه شـده،   Comfarافزارداد که از خروجی نرممدت قرار

باشد.می4به شرح جدول 
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نرخ کارمزد انبار نفت غرب تهران براساس عملیات با ظرفیت اسمی در طول یک ماه.4جدول
طول مدت قرارداد 

(سال)
نرخ کارمزد
(ریال/لیتر)

ازگشت سرمایهدوره ب
(سال)

درصد-نرخ بازده داخلی
)IRR(

57/1628/220

101278/320

154/1172/420

206/1144/420

251145/420

Comfarافزار أخذ: محاسبه شده براساس خروجی نرمم

تـی  اساس مفروضات معین و از دیدگاه شـرکت دول بر4البته مقادیر کارمزد بدست آمده در جدول 

توانند در نظـر گرفتـه شـوند و در عمـل نـرخ      پایه میمناقصه به عنوان نرخجهت استفاده درو نهایتًا

واقعی قرارداد از طریق برگزاري مناقصه و با در نظر گرفتن حـداقل نـرخ پیشـنهادي تعیـین خواهـد      

اي هـ باشـند. در ایـن صـورت بـدیهی اسـت دوره     4گردید که ممکن است متفاوت از ارقام جدول 

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

تحلیل حساسیت.2-2-7
اقتصادي بودن پروژه احداث انبار نفت در غرب تهران به پارامترهـاي مختلفـی بسـتگی دارد کـه از     

اسـاس  بر4ر جـدول  هـاي بدسـت آمـده د   میزان عملیات روزانه انبار (نـرخ توان بهترین آنها میمهم

باشـد کـه در عمـل    میلیون لیتـر در مـاه مـی   1150میزان عملیات متناسب با ظرفیت اسمی انبار یعنی 

سـازي فـرآورده   کارمزد تخلیـه و بـارگیري و ذخیـره   ممکن است از آن بیشتر یا کمتر باشد) و نرخ

هـا و حتـی در   فرآورده(این نرخ در بازارهاي دنیا به دالیل مختلف از جمله قیمت نفت خام، قیمت 

گذاري عه با در نظر گرفتن هزینه سرمایهباشد) اشاره نمود. در این مطالفصول مختلف سال متغیر می

بـرداري هـاي ماهانـه دوره بهـره   سال) هزینه2)، طول دوره احداث (میلیارد ریال5040اولیه (حدود 

معیارهاي اقتصـاد مهندسـی از جملـه    ازدرصد و با استفاده20میلیارد ریال در ماه) و نرخ تنزیل15(

خالص ارزش فعلی به تحلیل حساسیت ارزیابی اقتصادي پروژه پرداخته شده است.

و معـادل ظرفیـت   سـال باشـد  10نکه طول مـدت قـرارداد   دهد با فرض اینتایج بررسی نشان می

سات در یک ماه)، سی% ظرفیت تأ100ري انجام شود (معادلاسمی انبار یک بار در ماه تخلیه و بارگی
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ریـال  127سازي و تخلیه و بارگیري حداقل این پروژه زمانی اقتصادي است که نرخ کارمزد ذخیره

درصد ظرفیـت انبـار در طـول یـک مـاه یـک بـار        70به ازاي هر لیتر تعیین شود، در صورتی که از 

ه قـدر از ظرفیـت   . بـدیهی اسـت هرچـ   ریال به ازاي هر لیتر خواهد بود152استفاده گردد، این نرخ 

اسـت  نرخ بازده داخلی پروژه نیز افزایش خواهد یافت. شـایان ذکـر   ،سیسات بیشتر استفاده گرددتأ

حساسیت خالص ارزش فعلی نسبت به نرخ کـارمزد نیـز تغییـر    ،در صورت تغییر طول مدت قرارداد

خواهد نمود.

زي بـه ازاي هـر لیتـر    سـا همچنین با فرض اینکـه کـه نـرخ کـارمزد تخلیـه و بـارگیري و ذخیـره       

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

درصد از ظرفیت اسمی انبار براي تخلیـه  80اقتصادي است که در طول یک ماه، حداقل نزدیک به 

،ول مـدت قـرارداد  و بارگیري انواع فرآورده مورد استفاده قرار گیرد. در این حالت نیز بـا تغییـر طـ   

3حساسیت اقتصادي بودن طرح نسبت به استفاده از ظرفیت انبار نیز تغییر خواهد نمود. نمودارهـاي  

تحلیل حساسیت اقتصادي یا عدم اقتصادي بودن پـروژه بـراي مقـادیر مختلـف نـرخ کـارمزد و       4و 

کـر اسـت تحلیـل    دهـد. شـایان ذ  اوت اسـتفاده از انبـار را نشـان مـی    هـاي متفـ  همچنین براي ظرفیـت 

باشد کـه بـه دلیـل    حساسیت براي قراردادهایی با دوره زمانی متفاوت و مختلف نیز قابل بررسی می

آورده نشده است.،رعایت اختصار بحث

BOTثیر تغییرات نرخ کارمزد بر خالص ارز ش فعلی در روش . بررسی حساسیت تأ3نمودار 

خذ: نتایج حاصل از بررسی اقتصادي طرحمأ
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BOTثیر تغییرات استفاده از ظرفیت انبار مقدار خالص ارز ش فعلی در روش . حساسیت تأ4نمودار 

خذ: نتایج حاصل از بررسی اقتصادي طرحمأ

)BOO)Build -Own-Operateروش . 3-7
باشد، شرکت یا کنسرسیوم ترجمه عبارت فوق می»برداريساخت، تملک و بهره«این روش که در

برداري از پروژه است بدون اینکه مجبور باشد پروژه را به دولـت و  ساخت و بهرهخصوصی مسئول 

پروژه در اختیار شـرکت خصوصـی بـوده و شـرکت     دیگر،یا بخش دولتی واگذار کند. به عبارت

1پروژه را به دولت منتقل نماید.مذکور تعهدي ندارد که پس از پایان قرارداد،

2است کـه در نمـودار   BOTمشابه روش تقریباBOOًوشفرآیند و مدل اجرایی پیشنهادي ر

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

شود، لذا ضرورتی ندارد دولت و یا شرکت دولتـی در جزئیـات پـروژه    به شرکت دولتی منتقل نمی

ولتـی  هاي بخش ددصی باید براساس استانداردر این حالت بخش خصو.دخالت زیادي داشته باشد

سـازي و تخلیــه و بــارگیري  خصــوص انبـار نفــت غـرب تهــران ذخیــره  خـدمات مــورد نظـر کــه در  

، محاسـبات  BOTخالف روشجام دهد. بنابراین در ایـن روش بـر  باشد را انهاي نفتی میفرآورده

اسـاس دوره  هـا تنهـا بر  مـدت قـرارداد نیـاز نیسـت و برآورد    هاي مختلـف طـول   اقتصادي براي سال

شود و نرخ پایه نیز بر این اساس محاسبه خواهد شد. عمر مفید تأسیسات نفتی انجام میاستهالك و 

از طریـق برگـزاري مناقصـه    BOTگذار اصلح کـه ماننـد روش  ، مالك تعیین سرمایهاین روشدر

)1384(شیروي .١
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یط در مرحلـه دوم  گـذاران واجـد شـرا   شود، حداقل نرخ پیشـنهادي سـرمایه  اي انتخاب میدومرحله

مناقصه خواهد بود.

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

کارمزد متناسـب بـا   ،Comfar3افزار سیسات انبار و با استفاده از نرمسال براي تمام تأ25عمر مفید 

بازگشـت  دورهزاي هر لیتر محاسبه شده و ریال به ا114سر اقتصادي براي انبار مورد نظر نقطه سربه

خواهـد بـود. شـایان ذکـر اسـت در ایـن حالـت طـول مـدت          سال5/4سرمایه در این حالت حدود 

قرارداد چندان مهم نیست و متناسب با سیاست شرکت دولتـی و براسـاس تفـاهم بـا برنـده مناقصـه،       

توان قرارداد منعقد نمود.سال می25حداکثر تا 

BOOحساسیت  در روش تحلیل.1-3-7

در ایـن روش نیـز بـه    ،اقتصادي بودن پروژه احداث انبـار نفـت در غـرب تهـران    BOTمانند روش

پارامترهاي مختلفی بستگی دارد، با این تفاوت که در این حالت میزان کارمزد و به تبـع آن خـالص   

ثر بـر  ؤلـت از عوامـل مـ   لذا در این حا.ارزش فعلی پروژه به طول مدت قرارداد چندان وابسته نیست

اقتصادي بودن پروژه تنها به میزان عملیات روزانه انبار یا به عبارتی میزان استفاده از ظرفیـت انبـار و   

یز با شود. در این حالت نسازي فرآورده پرداخته میهمچنین نرخ کارمزد تخلیه و بارگیري و ذخیره

سـال)  2(میلیارد ریال)، طول دوره احـداث 5040گذاري اولیه (حدوددر نظر گرفتن هزینه سرمایه

از درصد و بـا اسـتفاده   20میلیارد ریال در ماه) و نرخ تنزیل15برداري (هاي ماهانه دوره بهرههزینه

معیارهاي اقتصاد مهندسی از جمله خالص ارزش فعلی به تحلیل حساسیت ارزیابی اقتصادي پـروژه  

انبار یک بار در ،د با فرض اینکه معادل ظرفیت اسمیدهته شده است. نتایج بررسی نشان میپرداخ

سیسـات در یـک مـاه)، ایـن پـروژه زمـانی       % ظرفیـت تأ 100ري انجام شود (معادلماه تخلیه و بارگی

ریال بـه ازاي  114سازي و تخلیه و بارگیري فرآورده حداقلاقتصادي است که نرخ کارمزد ذخیره

درصد ظرفیـت انبـار در طـول یـک مـاه یـک بـار        70ازهر لیتر در نظر گرفته شود، در صورتی که 

. بـدیهی اسـت هرچـه قـدر از ظرفیـت      ریال به ازاي هر لیتر خواهـد بـود  158استفاده شود، این نرخ 

سیسات بیشتر استفاده گردد نرخ بازده داخلی پروژه نیز افزایش خواهد یافت. تأ

سـازي بـه ازاي هـر لیتـر     یـره همچنین با فرض اینکـه کـه نـرخ کـارمزد تخلیـه و بـارگیري و ذخ      

50ریال باشد، طرح فوق زمـانی اقتصـادي اسـت کـه در طـول یـک مـاه، حـداقل از         200فرآورده 

6و 5درصد ظرفیت اسمی انبار براي تخلیه و بارگیري انواع فـرآورده اسـتفاده گـردد. نمودارهـاي     
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نرخ کارمزد و همچنین تحلیل حساسیت اقتصادي یا عدم اقتصادي بودن پروژه براي مقادیر مختلف 

دهد. هاي متفاوت استفاده از ظرفیت انبار را نشان میبراي ظرفیت

BOOثیر تغییرات نرخ کارمزد بر خالص ارز ش فعلی در روش . بررسی حساسیت تأ5نمودار 

% ظرفیت انبار)70(با فرض استفاده از 
خذ: نتایج حاصل از بررسی اقتصادي طرحمأ

BOOثیر تغییرات استفاده از ظرفیت انبار بر خالص ارز ش فعلی در روش تأ. حساسیت6نمودار 

ریال به ازاي هر لیتر)200سازي (با فرض نرخ کارمزد ذخیره
خذ: نتایج حاصل از بررسی اقتصادي طرحمأ
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و پیشنهاداتجینتا.8
ان و مکـان و  هـاي نفتـی وجـود دارد کـه متناسـب بـا زمـ       أمین مالی پروژههاي مختلفی براي تروش

هاي مختلف حوزه نفـت نیـز   شوري به کشور دیگري، بلکه در بخشهاي نفتی، نه تنها از کسیاست

بخـش هاي ها و توانمندييگذارهیاز کشورها از سرماياریبس،هاي اخیرباشند. در سالمتفاوت می

دستی پایینه ویژه در بخش نفت و باز جمله در صنعت ییربنایزيهاجهت توسعۀ پروژهیخصوص

مین مالی براي احـداث انبـار نفـت    أدر این مطالعه سه روش مختلف ت.نمایندیاستفاده ماین صنعت

باشد.استراتژیک غرب تهران مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر قابل طرح می

ود پیمانکار، پروژه مورد نظر کارفرما را بـا سـرمایه خـ   EPCFبا توجه به اینکه در روش .1

بـرداري از پـروژه بـه    احداث نموده و سپس آن را به شرکت دولتـی تحویـل داده و بهـره   

عهده خود شرکت دولتی است، لذا بایـد طـرح پـروژه و شـرح خـدمات آن بـه صـورت        

گذاري قرار دقیق، جامع و با جزئیات کامل آماده شده و در اختیار کلیه متقاضیان سرمایه

ه بـین  ت پس از تعیین برنده، در فرآیند اجراي پـروژ گیرد. در غیر این صورت ممکن اس

گذار مشکالتی حاصل شود. همچنین در ایـن روش بایـد دوره تـنفس،    کارفرما و سرمایه

هر چنـد  گذار و حتی نرخ بازده مورد نظر کارفرما (بازپرداخت اصل و سود سرمایهدوره

م گردد. گذار نیست) از قبل تعیین و اعالکه در تعیین برنده خیلی تأثیر

بـه  بعد از سـپري شـدن مـدت قـرارداد، پـروژه عمـدتًا      BOT با عنایت به اینکه در روش.2

دولت خواهـد بـود، لـذا    صورت مجانی به شرکت دولتی منتقل شده و مالکیت آن از آنِ

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

هـاي مختلـف نظـارت دقیـق     تعریف شـده در بخـش  پروژه و رعایت دقیق استانداردهاي 

هاي قبلی مالحظه گردیـد،  صورت گیرد. همچنین همانطور که در محاسبات و در بخش

ــوب از ظرفیــت   ــر اســتفاده مطل ــت عــالوه ب ــرخ کــارمزد خــدمات  در ایــن حال ــار و ن انب

سازي و تخلیه و بارگیري فرآورده، طول مدت قرارداد نیز بـر نـرخ بـازده داخلـی،    ذخیره

ــ دوره ــروژه م ؤثر بــوده و هــر کــدام از ایــن  بازگشــت ســرمایه و خــالص ارزش فعلــی پ

. لـذا پیشــنهاد  دهنــدهــاي اقتصـادي نســبت بـه تغییــرات آن حساسـیت نشــان مـی    شـاخص 

از قبل به عنوان یکی از مسـتندات  گردد طول مدت قرارداد با شرکت خصوصی حتمًامی

ه شود.مناقصه تعیین و به اطالع همه متقاضیان رساند
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پس از اتمام قرارداد، پروژه به شرکت دولتی منتقل نشـده  BOOکه در روشیاز آنجای.3

و در مالکیت بخش خصوصی خواهد بود، لذا ضرورتی ندارد دولت و یا شرکت دولتـی  

شد و تنها الزم اسـت بخـش خصوصـی    در تعریف جزئیات پروژه دخالت زیادي داشته با

خصـوص انبـار نفـت غـرب     دمات مورد نظرکـه در ي بخش دولتی خهاداساس استانداربر

باشد را انجام دهد. از طرفی هاي نفتی میسازي و تخلیه و بارگیري فرآوردهتهران ذخیره

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

بـه آن حسـاس   هـاي اقتصـادي نیـز   به طول مدت قرارداد چندان وابسـته نبـوده و شـاخص   

اي و جاري و سایر مسـائل اقتصـادي، از عوامـل    ایههاي سرمهزینهکنارنیستند و چون در

مهم اقتصادي بودن پروژه میزان عملیات روزانه انبار یا به عبارتی میزان استفاده از ظرفیت 

باشد و پیشـنهاد سازي فرآورده میانبار و همچنین نرخ کارمزد تخلیه و بارگیري و ذخیره

توانـد هـم بخـش خصوصـی و هـم بخـش دولتـی را در        مناسب میارقام نرخ کارمزد غیر

بخش دولتـی، متوسـط عملیـات انبـار مـورد      آینده دچار چالش نماید، لذا الزم است اوًال

کید شـود کـه در   أگذاري تبه متقاضیان سرمایهبینی دقیق اعالم نماید و ثانیاًنظر را با پیش

تمـام جوانـب پـروژه را بـه     ،ه تبع آن در اعـالم نـرخ پیشـنهادي   ارزیابی اقتصادي خود و ب

دقت در نظر گرفته و از خدمات مشاورین ذیصالح در این خصوص استفاده نمایند.
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