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 سوخت خصوصی کننده توزیع هاي کارمزد شرکت یینتع
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  21/12/1396تاریخ پذیرش:    08/08/1395تاریخ دریافت: 

  چکیده
. شـود  مـی  انجام دولت توسط انحصاري صورت به کشور نقاط اقصی در نفتی هاي در حال حاضر توزیع انواع فرآورده

دلیل پـایین   به جایگاه احداث براي گذاري سرمایه در خصوصی بخش انگیزه عدم نشهرها،کال در زمین قیمت باالبودن
 برطـرف  هـاي  بودن درآمد و نبود فضاي رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش

 کـاهش  راسـتاي  در .اسـت  نفتـی  هـاي  فـرآورده  توزیـع  در خصوصـی  بخش توانمندي از استفاده نارسایی، اینکردن 
 صورت به باید اوال تغییر این. یابد تغییر کشور در نفتی هاي  هدفرآور توزیع بازار ساختار است الزم دولت، گري تصدي

 مرحله سه مقاله این در. باشد داشته نظارت موضوع این بر مختلف مراحل در دولت ثانیا و شود انجام اي مرحله و تدریجی
به تفکیک ذکر شـده   مرحله هر الزامات و شرایط و پیشنهاد کشور در نفتی هاي فرآوره توزیع ربازا ساختار تجدید براي

 هـا  آن وظیفـه  کـه اسـت   صالحیت صاحب هاي شرکت گیري است که اولین مرحله آن ایجاد شرایط الزم براي شکل
 هاي فرآورده قیمت اینکه به هتوج با. است سوخت عرضه ها جایگاه طریق از آن توزیع و انبار از فرآورده گرفتن تحویل

از این  است، نشده مهیا کشور در مختلف هاي جنبه از ها راي آزادسازي قیمت فرآوردهب شرایط هنوز و بوده اي یارانه نفتی
 کهشود تعیین اي گونه به دولت سوي از شوند می عرصه این وارد که خصوصی هاي شرکت کارمزد نرخ است الزمرو، 

 هاي فرآورده کننده اي توزیعه شرکت کارمزد نرخ مقاله این در. باشد داشته توجیه اقتصادي نظر از اه شرکتاین  فعالیت
  سازمان پیشنهادي سنجی امکان مدل(مهندسی اقتصاد روش از استفاده با اي سرمایه و جاري هاي هزینه گرفتن نظر در با نفتی

نسخه  Comfar افزار نرم از استفاده با زمین متفاوت يها قیمت براي و مختلف هاي حالت در) متحد ملل صنعتی توسعه
 هر فروش از ناشی خالص دریافتی شود، گرفته نظر در صفر زمین قیمت اگر دهد، سه محاسبه شده است. نتایج نشان می

 هـاي  شـرکت  کـه  شـرایطی  در رقـم  ایـن . باشـد  ریـال 783 بایـد  کننده توزیع خصوصی هاي شرکت براي فرآورده لتیر
ریال خواهد. رقـم   1153و  808باشند به ترتیب  ها استان مراکز و راهی بین هاي جایگاه مالک فقط سوخت، دهکنن توزیع

 سایر ها، استان مراکز در ترکیبی صورت به سوخت کننده توزیع هاي شرکت سوي از ها مورد نظر براي حالتی که جایگاه
  . آمد دست هب ریال 956 شوند احداث راهی بین نقاط و شهرها

  .JEL: Q42 ,Q40,Q48,D42 طبقه بندي

  .تجدیدساختار جایگاه، اقتصادي، ارزیابی نفتی، هاي فرآورده ها: کلید واژه

                                                                                                              
  m.motafakker@gmail.com، پست الکترونیکی: نویسنده مسئول -تصاد دانشگاه تبریزاستاد گروه اق *

  استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز  **

  دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز ***

  دانشیار موسسه مطالعات بین المللی انرژي وزارت نفت، تهران ****

  pourpartovi@gmail.com:   کتري اقتصاد دانشگاه تبریز،  پست الکترونیکیدانشجوي د *****
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  مقدمه -1

در حال حاضر توزیع انواع فرآورده در کشور به صـورت انحصـاري توسـط بخـش دولتـی      

ن، نگهداشـت  توان به انحصار در تـامی هاي نظام فعلی میترین شاخصه شود. از مهمانجام می

هاي سنگین به دولـت بابـت پرداخـت کـارمزد بـه      هاي نفتی، تحمیل هزینهو توزیع فرآورده

ونقـل، رواج   هـاي حمـل  هاي نفتی به شرکتمجاري عرضه و پرداخت کرایه حمل فرآورده

هـاي سـنگین بـه    (در عـین حـال کـه هزینـه    ، ناکارآمدي سیسـتم  پدیده شوم قاچاق فرآورده

نفعان نیز رضایت کامل از وضـع موجـود ندارنـد) و...    ، بسیاري از ذيشوددولت تحمیل می

  ).1394هاي نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده ،اشاره کرد (فصلنامه انرژي

تـر بـوده و   ها از بخش دولتـی کارآمـد  همچنین بخش خصوصی در بسیاري از زمینه

توانـد باعـث   گري دولت و افزایش رقابت با ورود بخش خصوصـی مـی  کاهش تصدي

تـر منـابع شـود. در عـین حـال برخـی از       کنندگان و تخصیص بهینهافزایش رفاه مصرف

هاي اقتصادي به دلیل نوع کاال یـا خـدمت عرضـه شـده و حساسـیت      ها و فعالیتبخش

گـذاري از  موضوع و گاه گره خوردن با مسائل اجتماعی و حتی امنیتی نیازمند سیاست

حاکمیـت هسـتند. توزیـع فـرآورده در کشـورها از      سوي دولت و نظارت مستمر بخش 

یافتـه نیـز بـا وجـود اسـتفاده از       هایی است کـه حتـی در کشـورهاي توسـعه     جمله بخش

هاي مدیریتی و مالی بخش خصوصی به طور کامل به این بخش واگذار نشده توانمندي

ام گذار همـواره در آن حضـور دارد. بـا توجـه بـه نظـ       و دولت به عنوان ناظر و سیاست

ها، بـازار توزیـع فـرآورده در    اقتصادي حاکم بر کشورها و سیاست ها و اهداف دولت

کند (فصلنامه انرژي شرکت  کشورهاي مختلف از چارچوب و ضوابط خاص پیروي می

  ). 1394هاي نفتی ایران، ملی پخش فرآورده

نقلیـه و  ویژه درکالنشهرها، افزایش روز افزون تعداد وسـایل  روند روبه رشد جمعیت به

ونقـل عمـومی بـا تقاضـاي سـفر درون شـهري، سـبب افـزایش تقاضـاي           عدم تناسـب حمـل  

هاي نفتی شده اسـت. همچنـین بـاالبودن قیمـت زمـین در کالنشـهرها، عـدم انگیـزه         فرآوده

گذاري براي احداث جایگاه به دلیل پایین بـودن درآمـد و نبـود    بخش خصوصی در سرمایه

گاه به میزان کافی در دسترس نبوده و و بخش خصوصـی  فضاي رقابتی، باعث شده که جای

هـاي  گـذاري در احـداث جایگـاه را نداشـته باشـد. یکـی از روش      انگیزه کافی براي سرمایه

برطرف کردن این نارسایی که در خیلی از کشورهاي جهـان نیـز مسـبوق بـه سـابقه اسـت،       
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  ت. هاي نفتی اساستفاده از توانمندي بخش خصوصی در توزیع فرآورده

قــانون اساســی و در راســتاي کــاهش  44هــاي کلــی اصــل بــه منظــور اجــراي سیاســت

هاي نفتـی در کشـور تغییـر یابـد.     گري دولت، الزم است ساختار بازار توزیع فرآورد تصدي

اي انجـام شـده و ثانیـا دولـت در مراحـل      این تغییر اوال باید بـه صـورت تـدریجی و مرحلـه    

باشد. در این مقالـه سـه مرحلـه بـراي تجدیـد سـاختار        مختلف بر این موضوع نظارت داشته

هاي نفتی در کشور پیشنهاد و شرایط و الزامات هـر مرحلـه بـه تفکیـک     بازار توزیع فرآورد

هـاي   گیـري شـرکت  ذکر شده است کـه اولـین مرحلـه آن ایجـاد شـرایط الزم بـراي شـکل       

وزیع آن در بین مـردم  ها تحویل گرفتن فرآورده از انبار و ت صاحب صالحیت که وظیفه آن

  ها عرضه سوخت است، است. از طریق جایگاه

اي بوده و هنوز شرایط هاي نفتی یارانهبا توجه به اینکه درحال حاضر قیمت فرآورده     

هاي مختلف در کشور مهیا نشده است، الزم است ها از جنبهبراي آزادسازي قیمت فرآورده

اي شوند از سوي دولت به گونـه این عرصه میهاي خصوصی که وارد نرخ کارمزد شرکت

ها از نظر اقتصادي توجیـه داشـته باشـد. بـا توجـه بـه ایـن        تعیین شود که فعالیت این شرکت

هـاي نفتـی   کننده فرآوردههاي توزیعتوضیحات، هدف این مقاله تعیین نرخ کارمزد شرکت

هـاي اقتصـاد مهندسـی بـا     وشاي با اسـتفاده از ر هاي جاري و سرمایهبا در نظر گرفتن هزنیه

هـاي مـرتبط از جملـه دوره بازگشـت سـرمایه، نـرخ بـازده داخلـی،         گیـري از شـاخص  بهره

 شاخص ارزش فعلی و غیره در دوران گذار است.

   

  ونقل) ساختار فعلی توزیع سوخت در کشور (با تاکید بر بخش حمل -2

توسـط بخـش دولتـی     در حال حاضر توزیع انواع فرآورده در کشور به صـورت انحصـاري  

شـود، فرآینـد تـامین و توزیـع فعلـی       ) مشاهده مـی 1شود. همانطور که در تصویر (انجام می

  شود. سوخت در کشور سه بخش کلی تولید، انتقال و توزیع تشکیل می

پاالیشـگاه اسـت کـه در     9شود متشـکل از  ها انجام میبخش تولید که توسط پاالیشگاه

پاالیشـگاه بـه بخـش خصوصـی      7قانون اساسـی    44ی اصل هاي کلراستاي اجراي سیاست

واگذار شده و دو پاالیشگاه آبادان و اراك همچنان در دست دولـت قـرار دارنـد. در حـال     

هـاي  ها (چه خصوصی و چـه دولتـی) موظـف هسـتند کلیـه فـرآورده      حاضر تمام پاالیشگاه

سـوخت هواپیمـا و   کـوره،  سـفید، نفـت  گـاز، نفـت   اصلی تولیدي خود (شامل بنـزین، نفـت  
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گازمایع) را جهت توزیع در بازار داخلی و همچنین به منظـور صـادرات در اختیـار شـرکت     

-هاي نفتی ایران قرار دهند که یک شرکت کامال دولتی محسـوب مـی  ملی پخش فرآورده

آهـن، کشـتی و   شود. بخش انتقال خود شـامل چهـار روش حمـل خـط لولـه، مخزنـدار راه      

پیما از سـوي  کش جادهست که از این چهار مدل حمل تنها عملیات نفتپیما انفتکش جاده

شود و بقیه در اختیار دولت قراردارد. بخش توزیع (بخـش سـوم)   بخش خصوصی انجام می

ترین بخش نیز است، بیشـتر در دسـت دولـت قـرار دارد. مصـرف کننـدگان نهـایی        که مهم

ورزي و صـنعت، هواپیمـایی و   ونقـل، کشـا   توان بـه چهـار دسـته کلـی حمـل     سوخت را می

ها تقسیم کرد. هدف وزارت نفت واگذاري زنجیـره تـامین و وتوزیـع غیرحـاکمتی     نیروگاه

  شود. ونقل شروع می سوخت به بخش خصوصی است که اولین قدم آن از بخش حمل

  

  ): فرآیند فعلی تامین و توزیع سوخت کلیه بخش ها در ایران1تصویر (       

  
  با توجه به وضعیت فعلی توزیع فرآورده در کشور ینده توسط محققماخذ: ترسیم ش 

  

  ونقل   ویژگی بخش حمل -2-1

اي  ونقـل جـاده   هـاي حمـل  هـاي مـورد نیـاز کشـور، توسـط بخـش      در حال حاضر فـرآورده 

شـود کـه    آهـن)، خـط لولـه و کشـتی تـامین مـی       (نفتکش وگـازکش)، ریلـی (مخزنـدار راه   

) اسـت. در  1هر یـک از ایـن بخـش مطـابق جـدول (      عملکرد 1394براساس آمارهاي سال 
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هاي نفتی ایران بابت کرایه حمل به  همین سال مجموع پرداختی شرکت ملی پخش فرآورده

هاي جاري شرکت درصد از کل هزینه 40میلیارد ریال بوده که بیش از  23610هااین بخش

هاي نفتی رآوردهرا به خود اختصاص داده است (مدیریت برنامه ریزي شرکت ملی پخش ف

  )1394ایران، 

شـود؛  ونقل به دو بخش مجـزا تقسـیم مـی    رسانی به بخش حمل در شرایط فعلی سوخت

ونقل که سـوخت را از انبارهـاي شـرکت     هاي حمل بخش اول حمل سوخت توسط شرکت

گیرنـد و در قبـال دریافـت کرایـه از ایـن      هـاي نفتـی ایـران تحویـل مـی     ملی پخش فرآورده

ــین مــی   شــرکت، ســوخت را ــه مشــتریانی کــه از ســوي شــرکت تعی ــا و شــود (جایگــاه ب ه

ها هستند که سوخت را ها و فروشندگیدهند. بخش دوم، جایگاهها) تحویل میفروشندگی

کنند و بابت ایـن امـر بـه     کنندگان و متقاضیان توزیع میفروشی بین مصرفبه صورت خرده

)  فرآیند فعلی تـامین و  2کنند. تصویر (ازاي هر لیتر سوخت توزیع شده کارمزد دریافت می

  دهد.ونقل را نشان می توزیع سوخت بخش حمل

  

  ونقل در ایران ): فرآیند فعلی تامین و توزیع سوخت در بخش حمل2تصویر (

  
  با توجه به وضعیت فعلی توزیع فرآورده در کشور ینماخذ: ترسیم شده توسط محقق              

  

شـرکت (اشـخاص حقـوقی) و     230اي حدود ونقل جاده در حال حاضر در بخش حمل

کش هستند در ازاي حمـل  نفت 10000شخص حقیقی که در مجموع مالک بیش از   1200

هـاي  کنندگان از شرکت ملی پخـش فـرآورده  ها و سایر مصرفهاي نفتی به جایگاهفرآوره

هـاي  فـرآورده  کنند (مدیریت برنامه ریزي شرکت ملی پخـش  نفتی ایران کرایه دریافت می

  ).1394نفتی ایران، 
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  1394هاي نفتی درسال  ): عملکرد انواع وسایل حمل ونقل فرآورده1جدول (

ف
دی

 ر

 نوع وسیله حمل

حجم حمل 

 شده

سهم 

 ازکل
 کارکرد

سهم 

 ازکل

 (درصد) (میلیون لیتر)
میلیون تن )

 (کیلومتر
 (درصد)

66,222 81/56 نفتکش جاده پیما 1  10,641 08/29  

اه آهنمخزندارر 2  3,164 71/2  2,237 12/6  

42,775 70/32 خط لوله 3  21,359 38/58  

190 16/0 گازکش 4  93 26/0  

5 
کشتی فرآورده 

 براستیجاري
3,937 38/3  2,219 07/6  

6 
شناورفرآورده 

 براستیجاري
281 24/0  36 10/0  

 116,569 100 36,588 100 جمع

  هاي نفتی ایران رکت ملی پخش فرآوردماخذ: مدیریت برنامه ریزي ش                

  

  هاتقسیم بندي انواع جایگاه -2-2

  هاجایگاه -2-2-1

ها توسط بخـش خصوصـی احـداث و اقـدام بـه عرضـه       جایگاه اختصاصی: این نوع جایگاه

روزي کرده و به ازاي هر لیتر توزیع فرآورده از شرکت ملی پخش سوخت به صورت شبانه

  کنند.ارمزد دریافت میهاي نفتی ایران کفرآورده

گـذاري شـرکت ملـی پخـش     اي کـه بـا سـرمایه   هـا و نقـاط عرضـه   جایگاه شرکتی: جایگـاه 

ها معمـوال توسـط افـراد حقـوقی و     اند. این نوع جایگاهشده هاي نفتی ایران احداثفرآورده

شـوند. بـه عبـارت     بـرداري و اداره مـی  براساس قراردادي معین که بیشتر ساالنه اسـت، بهـره  

توانند در مقابل اجاره معین به پیمانکار واگذار شده و کارمزدي بـه  ها میدیگر، این جایگاه

 گیرد.آن تعلق نمی
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  هافروشندگی -2-2-2

اي که نسبت به جایگاه از مساحت کمتري برخوردار بوده فروشندگی سکودار: نقاط عرضه

ئـه سـند مالکیـت در    و به جهت ضرورت احداث و به دلیل موقعیـت خـاص، لزومـی بـه ارا    

  کنند. ها معموال در ساعت روز فعالیت میاحداث ندارند. این فروشندگی

ــندگی   ــک: فروش ــل اتاق ــندگی داخ ــک   فروش ــل اتاق ــه داخ ــکو ک ــدون س ــاي ب ــا  ه ــاي ب   ه

هـاي ضـروي در یـک    شود و اقـدام بـه عرضـه فـرآورده    مساحت بسیار کوچک احداث می

 کند. منطقه می

فروشندگی داخل اتاقک است کـه اقـدام بـه توزیـع نفـت       نوعی از: هاي شهريفروشندگی

  کند.سفید مورد نیاز شهري می

ها در داخل اتاقک در روستاها تاسیس شـده  این نوع فروشندگی: هاي روستاییفروشندگی

  کنند.و به فروش سوخت مورد نیاز در روستاها اقدام می

ل اتاقـک بـه درخواسـت    هـاي داخـ  هاي تعاونی روستایی: این نـوع فروشـندگی  فروشندگی

  شوند. ها در روستاها احداث می سازمان تعاون و تحت پوشش آن

ــور ــندگی :فروشــندگی مح ــوعی از فروش ــري   ن ــک س ــت ی ــدرن(با رعای ــاي روســتایی م ه

شـوند (مـدیریت    رسانی به چندین روستا احداث مـی استانداردها) است که با هدف خدمات

  ).1394 ي نفتی ایران،هاهاي شرکت ملی پخش فرآوردهمهندسی و طرح

                         

  1394): وضعیت نقاط عرضه کشور در سال 2جدول (

 جایگاه شرکتی
ــاه  جایگـــــ

 اختصاصی

فروشندگی 

 سکو دار

ــندگی  فروش

داخــــــــل 

 اطاقک

فروشــندگی 

 محور

تعــــــاونی 

 روستایی

ــندگی  فروشـ

 عشایري

188 2،748 192 3437 240 9،154 498 

  هاي نفتی ایران ماخذ: مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورد                          

  

تحلیل اقتصادي کرایه حمل، کارمزد پرداختی دولـت و درآمـد و هزینـه     -3

  جایگاهداران در وضعیت فعلی  

هـا و  ها و فروشندگیونقل از دو بخش مجزا (جایگاه رسانی بخش حمل در شرایط فعلی سوخت
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هـاي  ل شـده اسـت. در بخـش جایگـاهی عملیـات اداره جایگـاه      دارندگان وسائل حمـل) تشـکی  

هاي نفتی ایران) به پیمانکاران بخـش   ها متعلق به شرکت ملی پخش فرآورد شرکتی (مالکیت آن

ها و فروشندگی ها نیز بابت توزیع فرآورده از شرکت ملـی  خصوصی واگذار شده و بقیه جایگاه

دست آورده به ازاي هر لیتـر فـروش    ایگاه و امتیاز بههاي نفتی ایران بسته به نوع ج پخش فرآورده

، میـزان  1395کنند. براسـاس گـزارش عملکـرد بوجـه جـاري سـال        فرآورده کارمزد دریافت می

درصـد از بودجـه    25میلیـارد ریـال بـوده کـه حـدود       15629کارمزد پرداختی بـه جایگاهـداران   

ــرآورده   ــش ف ــی پخ ــرکت مل ــاري ش ــود   ج ــه خ ــران را ب ــی ای ــاي نفت ــت  ه ــاص داده اس اختص

  ).  1395هاي نفتی ایران، (صورتحساب سود و زیان شرکت ملی پخش فرآورده

ها) از کشاي (نفتونقل جاده ) روند پرداخت کل کرایه حمل به بخش حمل1نمودار (

دهـد  را نشـان مـی   1395تا  1387وکل کارمزد پرداختی به جایگاهداران از سال  1384سال 

شود که کل کرایه حمـل پرداختـی بـه     ها موجود هستند). مالحظه می(از زمانی که این داده

 1985میلیـارد ریـال در سـال     15195بـه   1384میلیـارد ریـال در سـال     1625هـا از  کشنفت

 5/20برابر)، متوسط رشد سالیانه کرایه پرداختی در این مدت  9افزایش یافته است (بیش از 

درصـد   5/16ور در ایـن بـازه زمـانی حـدود     درصد بوده در حالی که متوسط تورم کل کشـ 

هد که میزان پرداخت کل کارمزد به جایگاهداران ) نشان می1بوده است. همچنین نمودار (

افـزایش یافتـه    1395میلیـارد ریـال در سـال     15623بـه   1387میلیارد ریال در سـال   2117از 

جایگاهـداران از سـوي    برابر). متوسط رشد سالیانه کل کارمزد پرداختی به 7است (بیش از 

 9درصد بوده است در حالی که متوسـط تـورم در ایـن دوره     25دولت در این مدت حدود 

  درصد بوده است.  16ساله در کشور کمتر از 
  

  ها ( میلیارد ریال)کش): روند کارمزد پرداختی به جایگاهداران  و کرایه حمل به نفت1نمودار(

  
  فتی ایرانهاي ن ماخذ: شرکت ملی پخش فرآورد

0
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هـاي بنـزین و   ) روند کارمزد پرداختی به جایگاهداران براي فرآورده2همچنین نمودار (

هـاي اخیـر، کـارمزد پرداختـی بـه      شـود کـه در سـال    دهد، مالحظه مـی گاز را نشان مینفت

  جایگاهداران به ویژه براي بنزین افزایش چشمگیر داشته است. 

-هاي اخیر را نشـان مـی  گاز و تورم در سال، نفتنرخ رشد کارمزد بنزین ) نیز3نمودار (

شود هرچند رشد کارمزد پرداختی به جایگاهداران بیش از نرخ رشد تورم دهد. مشاهده می

کننـد کـه در    در کشور بوده است، اما همواره از کافی نبـودن درآمـد اظهـار نارضـایتی مـی     

  شود.همین بخش به این موضوع پرداخته می

  

  نرخ کارمزد پرداختی به جایگاهداران (ریال/ لیتر)): روند 2نمودار(

  
  هاي مختلفهاي نفتی ایران در سال ماخذ: براساس مصوبات شرکت ملی پخش فرآورد

  

  ): مقایسه نرخ رشد کارمزد پرداختی به جایگاهداران  و تورم کشور (درصد)3نمودار(

  
  هاي مختلفی ایران در سالهاي نفت ماخذ: براساس مصوبات شرکت ملی پخش فرآورد         

  

0
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 تورم نفتگاز بنزین
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به عبارت دیگر، هرچند در وضعیت فعلی پرداخت کارمزد به جایگاهداران و همچنـین  

کند، امـا تقریبـا هـم     ونقل هزینه زیادي را به دولت تحمیل می پرداخت کرایه به بخش حمل

ودن نفعان از جمله جایگاهدارن به دلیل درآمد پایین به علت علمـی نبـ  دولت و هم اکثر ذي

گذاري و مردم از نبـود  ویژه هزینه فرصت سرمایه ها بهتعیین کارمزد و عدم لحاظ تمام هزینه

جایگاه به خصوص در کالنشهرها در شرایط فعلی راضی نیستند. از مشکالت فعلی شرکت 

هاي نفتی ایران در شرایط فعلی تعامل با تعداد زیاد جایگاهـدار و افـراد    ملی پخش فرآورده

توان بـا تغییـرات در سـاختار، هـم از     ونقل است که می هاي حملمچنین شرکتحقیقی و ه

هـاي قابـل تـوجهی ایجـاد کـرد. همچنـین یکـی از        جویی نظر زمان و هم از نظر هزینه صرفه

هاي نفتی ایران نحوه تخصیص کارمزد گونـاگون بـه    مشکالت شرکت ملی پخش فرآورده

ست که در اغلب موارد اعتـراض جایگاهـداران   ها ا هاي مختلف با توجه به تعدد آنجایگاه

را به دنبال دارد. همچنین از مشکالت دیگر در این حوزه، عدم احـداث جایگـاه بـه انـدازه     

ویژه در کالنشهرها با توجه به پایین بودن نرخ کارمزد اسـت. جـدا بـودن    کافی در کشور به

اري گـاه باعـث عـدم    ونقل از قسمت جایگاهداري نیز بـه دلیـل بوروکراسـی اد    بخش حمل

شود. در اثر ادغام ایـن دو بخـش و تشـکیل زنجیـره توزیـع      هماهنگی در توزیع سوخت می

توان از مزیت توسعه مقیاس نیز استفاده کرد. همچنین با محاسبه این کارمزدها با سوخت می

ونقـل در   هـاي حمـل   اي و جـاري جایگاهـداران و شـرکت   هاي سرمایهدر نظر گرفتن هزینه

تـوان مشـکل عـدم توجیـه     کـاري در مرحلـه بعـد، مـی    العمـل اول و اجراي نظام حـق مرحله 

  ها را حل کرد. اقتصادي آن

براي تشریح علت نداشتن توجیه اقتصادي فعالیت در عرصه توزیع سوخت در کشور در 

هاي جاري یک شرایط فعلی به ویژه در بخش جایگاهداري به بررسی میزان درآمد و هزینه

  شود.  و که  بیشترین فراوانی را در کشور دارد پرداخته میجایگاه سه سک

هـاي نفتـی   براساس آمارهاي دریافتی از مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش فـرآورده 

میلیـون   4627هاي جاري و عملیاتی ساالنه یک جایگـاه سـه سـکو حـدود     ایران، کل هزینه

لیتـر فـروش    3000نازل روزانـه  نازل است که اگر هر  12ریال است. این نوع جایگاه داراي 

ریال به ازاي هر لیتـر بنـزین    420داشته باشد، درآمد ساالنه جایگاه با در نظر گرفتن کارمزد 

میلیون ریال خواهد بود. بـه عبـارت    5443فروخته شده، کل درآمد ساالنه جایگاه سه سکو 

لیـه و همچنـین   گـذاري او  دیگر، سود جایگاه در سال، بدون در نظـر گـرفتن هزینـه سـرمایه    
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میلیون ریال خواهد بود. اگر هزینه احداث جایگاه و قیمت زمین آن را در  816قیمت زمین 

درصـدي بـراي آن در    20میلیون ریال فرض کنیم و هزینـه فرصـت سـاالنه     24648مجموع 

میلیون  -4113میلیون ریال) در این صورت سود ساالنه جایگاه سه سکو  4929نظر بگیریم (

کند. این  میلیون تومان در سال ضرر می 400اهد بود. به عبارت دیگر، جایگاهدار حدود خو

اي بـراي  امر باعث می شود بخش خصوصی در شرایط فعلی به ویژه در کالنشهرها  انگیـزه 

  گذاري در حوزه احداث جایگاه نداشته باشد.سرمایه

  

  بررسی ویژگی بخش توزیع سوخت در کشورهاي مختلف   -4

هاي نفتی در کشور به تجربیاتی که در نظور پیشنهاد فرآیند تغییر ساختار توزیع فرآوردهبه م

  شود. این زمینه در کشورهاي مختلف انجام شده، پرداخته می

  هاي نفتی در اسپانیا از دولتی به خصوصی تغییر ساختار بازار فرآورده - 4-1

ــا  1927هــاي صــنعت نفــت در اســپانیا طــی ســال  ــود. قیمــت  در ا 1997ت ــت ب نحصــار دول

هـاي نفتـی از   شد. دولـت فـرآورده  فروشی و درب پاالیشگاه از سوي دولت تعیین می خرده

ها را به یک شرکت انحصاري کـه مسـئولیت توزیـع را برعهـده داشـت، تحویـل       پاالیشگاه

 داد. می

ع شروع شد، دولت اسپانیا به تدریج شـرو  1980به دنبال تجدیدساختار که از اوایل دهه 

به آزادسازي صنعت نفت کرد تا بتواند آن را با مقررات و قوانین رقابتی اروپا سازگار کند. 

هاي گوناگون زنجیره تدریج برخی اپراتورهاي داخلی و خارجی جدید توانستند به بخش به

فروشی) دسترسی پیدا کنند. این امـر موجـب   سازي و خردهونقل، ذخیره نفت (توزیع، حمل

هـــاي فعـــال شـــد. ادین در ســـاختار ایـــن صـــنعت و روابـــط بـــین شـــرکتتغییراتـــی بنیـــ

هاي کـالن در زمینـه تولیـد، توزیـع و امکانـات خـرده فروشـی انجـام شـد و           گذاري سرمایه

ها کارایی و کارآمدي این صنعت افزایش یافت و محصوالت پاالیش شده مطابق با خواسته

کننـده فـرآورده،   ی حمـل و توزیـع  شرکت دولت 1980و تقاضاهاي بازار تولید شد. طی دهه 

  سازي سیستم توزیع اسپانیا تجدیدساختار شد. همراه با مدرن

فروشـی  دست آمد که دولت شبکه خـرده  هاي نفت زمانی بهیکپارچگی بیشتر پاالیشگاه

هاي پاالیشی تقسیم کـرد. در  هاي توزیع (انتقال) جدا کرده و آن را بین شرکترا از فعالیت

ها به عنوان عامل اصلی براي ایجـاد   سازي جایگاه ی و توزیع سوخت تجاريدستبخش پایین
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با تصویب قوانین حکومتی معرفی شـد. ایـن قـوانین ایجـاد و تاسـیس       1985رقابت، در سال 

هاي فعلی  امکانپذیر ساختند (مدت  هاي غیر دولتی را به موازات جایگاه اي از جایگاه شبکه

  اجرا سه سال). 

باعــث کـاهش حــداقل فواصـل مجــاز بــین    1992تـا   1988هــاي  سـال  قـوانین بعــدي در 

هـا در شـبکه مـوازي خصوصـی شـده و باعـث        جایگاهی به منظور بـاالبردن تعـداد جایگـاه   

هاي ثابت دولتی حذف و به جاي آن سیاست سقف  افزایش رقابت شد. در این مدت قیمت

هـا،   له مجاز بین جایگـاه قیمت به کار گرفته شد (مدت اجرا سه سال). با حذف حداقل فاص

و تضمین دسترسی آزاد  1998و قیمت بنزین در سال  1996آزاد سازي قیمت دیزل در سال 

به وقـوع پیوسـت.    1998هاي نفتی براي تمام ذي نفعان در سال  ونقل فرآورده به شبکه حمل

مدت به منظور  شکل گیري بازار رقابتی، آزادسازي قیمت ها با نظارت دولت انجام شدند (

سال).  پس از تجدید ساختار بازار، آزادي کامل در زمینه ورود به بـازار، مکـان    6تا  4اجرا 

دهی  و قیمت وجود دارد. این امر باعث شد که رقباي جدید به راحتی وارد شوند و با شکل

یک بازار رقابتی رفاه را براي جامعه بـه ارمغـان بیاورنـد. کـل زمـان تبـدیل بـازار از حالـت         

 ).1994و همکاران،  1سال طول کشید (کنتین 13تا  11ري به حالت رقابتی حدود انحصا

  

 هاي نفتی در نیجریهزدایی و آزادسازي بازار توزیع فرآوردهمقررات - 4-2

هـاي نفتـی، تـاثیرات منفـی     ها، عدم کارایی در توزیع فرآوردهوضعیت تاسف بار پاالیشگاه

هـایی از دالیـل   نفـت، قاچـاق فـرآورده نمونـه    دسـتی صـنعت   ساختار انحصاري بخش پایین

زدایـی  زدایی در صنعت نفت نیجریه شد.منظور از مقرراتنابسامانی بود که منجر به مقررات

هاي نفتی نیجریه آزادسازي این بخش بود. هدف، خاتمه دادن به یارانه بازار توزیع فرآورده

 هاي مورد نیاز کشور بود. بخشها به سایر  سوخت، ایجاد فضاي رقابتی و هدایت سرمایه

اي بـراي تصـویب قـانونی در زمینـه ایجـاد کمیتـه       ، رییس جمهور الیحـه 2001در سال  

هاي نفتـی بـه مجلـس ملـی ارائـه داد. در ژانویـه سـال        گذاري و تنظیم قیمت فرآوردهقیمت

ســفید، آزادســازي بخــش گــاز و نفــت، نفــت، دولــت بــا تعیــین ســقف قیمــت بنــزین2002

، به طور کلـی یارانـه سـوخت را    2012دستی صنعت نفت را آغاز کرد. دولت در سال  پایین

 2012تـا   2002زدایی بازار توزیع فـرآورده در نیجریـه از سـال    حذف کرد. فرآیند مقررات

                                                                                                              
1 -Contin 
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سال) طول کشید و در دو مرحله انجام شـد، مرحلـه اول تعیـین قیمـت سـقف و       10(حدود 

 ها.مرحله دوم حذف کامل یارانه

زدایی بـراي کـم کـردن دخالـت دولـت در پـاالیش، واردات و توزیـع        رچه مقرراتاگ

زدایی صنعت نفـت در نیجریـه    هاي نفتی در بازار نیجریه مطلوب است، اما مقرراتفرآورده

زدایـی در   هاي واقعی از سناریوهاي احتمالی مقرراتباید در چند مرحله انجام شود. ارزیابی

ــایین ــت ن بخــش پ ــان  دســتی صــنعت نف ــا پیشــینه جری ــه در مقایســه ب ــانی در یجری هــاي جه

زدایی و تجدیدساختار در صنعت نفت در قالب چهارگزینه یا سـناریوي زیـر مـورد     مقررات

 بررسی قرار گرفت. 

 زدایی طرف تقاضا.  مقررات  

 زدایی کامل.  مقررات  

 اي، شروع از بخش باالدستی. زدایی مرحلهمقررات  

  .حفظ وضعیت جاري  

طلبـد  کدام از این سناریوها الزامات، مفروضات و شرایط خـاص خـود را مـی   اجراي هر

ها و با لحاظ نمودن شرایط کشور نیجریه و با توجـه بـه انـدازه     که با در نظر گرفتن تمام آن

ــه     ــوان بهین ــه عن ــه ب ــناریو س ــه، س ــت نیجری ــنعت نف ــد   ص ــه ش ــر گرفت ــناریو در نظ ــرین س   ت

    ).2003، 1(براید

  

  هاي دولتستی نفت استرالیا و سیاستدبخش پایین  - 4-3

کنندگان مهم به اقتصاد این کشـور اسـت کـه در    صنعت پاالیش در استرالیا، یکی از کمک

هاي این صنعت، مزایاي مستقیم و غیرمستقیم بسیاري بـراي ایـن کشـور فـراهم     نتیجه فعالیت

-هايموارد سیاستکند. ریزي میشود و شالوده رقابتی بودن صنایع مهم صادراتی را پیمی

 هاي نفتی عبارتند از:گذاري دولت  در بازار فرآورده

 گذاري در خصوص کیفیت سوختمقررات  

  بخشی و ایجاد امنیت در زمینه عرضه سوخت مایع اطمینان 

 هاي جایگزینهاي سوختسیاست 

  مالیات بر سوخت و صنایع نفتی 

                                                                                                              
1 -Braide 



 1397، تابستان 69شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي    240

 

 

 هاي مربوط به تغییرات آب و هوایی و زیست محیطی سیاست 

 ــررات ــذاري در زممقـ ــط    گـ ــار توسـ ــاد انحصـ ــوگیري از ایجـ ــت و جلـ ــه رقابـ   ینـ

 بخش خصوصی.

 
  هاي نفتیهاي بخش عمده فروشی بازار فرآوردهویژگی -

  هــاي فروشــی ســوخت در اســترالیا شـفاف، آزاد و مــرتبط بــا قیمــت قیمـت عمــده

  المللی است. بین

  فروشی سوخت قیمت نفت خـام، هزینـه پـاالیش    درصد از قیمت عمده 95حدود

 ها بهعالوه مالیات دولت است.فرآورده

 فروشی استرالیا رقابتی چشمگیر وجود دارد.در بازار عمده 

  گـذاري پایـه در قراردادهـاي عمــده سـوخت بـراي تمـامی مشــتریان       روش قیمـت

 فروش یکسان است. عمده

  هـاي نفتـی،   فروشـان در مقایسـه بـا شـرکت    واردکنندگان مستقل سوخت و عمـده

 شتري هستندداراي ذخایر و تاسیسات بی

  

  فروشی سوخت استرالیاهاي بخش خردهویژگی -

 فروشی به شدت پویا و رقابتی است.بازار سوخت خرده  

 ــا قیمــت هــاي خــردهقیمــت   هــاي فروشــی ســوخت در اســترالیا ارتبــاط تنگــاتنگی ب

 جهانی دارد.

 ها ممکن است به دلیل خصوصیات متفاوت رقـابتی و اقتصـادي بـه شـدت در     قیمت

 طقه یا شهر متفاوت باشند.میان دو من

 هاي رفاه هـم اکنـون بـر بـازار     فروشی و فروشگاههاي خردهشمار بسیاري از جایگاه

 ).2011، 1فروشی تسلط دارند (موسسه نفت استرالیاخرده

 
  

  

                                                                                                              
1 -Australian Institute of Petroleum 
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  ): ساختار بازار توزیع فرآورده در استرالیا3تصویر (

  
 Source: Australian Institute of Petroleum    

  

  دستی نفت هندزدایی و اصالحات در  بخش پایینمقررات -4-4

زدایی در صـنعت نفـت، دولـت هنـدگروه متخصـص متشـکل از       براي آغاز فرآیند مقررات

متخصصان دولتی و بخش خصوصی را انتخاب کرد. این گروه پس از بررسی، پیشـنهادات  

گـذاري مـدیریت شـده    انحالل سیسـتم قیمـت   هامختلفی را مطرح نمود. از جمله این توصیه

)APM(1 اي بودند. دولت این پیشنهادات را پـذیرفت و اقـدامات جـدي    و اصالحات تعرفه

اي انجام داد که چارچوب قانونی را به شدت تغییر داد. اعالمیه دولت مبنی بر انحالل مرحله

APM هاي زیر را داشت: اي داشت. این اعالمیه مشخصهاهمیت ویژه   

 ) سال) براي انحالل سیستم  4چارچوب زمانی ثابتAPM  

 المللیخام داخلی با قیمت بینارتباط قیمت نفت 

 هازدایی فرآوردهگذاري و کنترلها براي قیمتآزادکردن پاالیشگاه 

 هـاي نفتـی بـه منظـور فـراهم     خام و فرآوردهسازي مالیات گمرکی براي نفتمنطقی 

 اهکردن امنیت براي پاالیشگاه

 حقوق بازاریابی براي بازیگران جدید 

                                                                                                              
1 - Administrative Pricing Mechanism 



 1397، تابستان 69شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي    242

 

 

 هاي نفت سفید و کاهش یارانهLPG (گاز مایع) 

 1999و همکاران،  1ایجاد بدنه نظارتی و قانونی(نارانگ  .( 

  

  ابعاد اصالحات ساختاري بخش پایین دستی نفت هند

  هاي هدفمند گذاري همراه با یارانهاصالحات ساختار قیمت -الف

هـا در هنـد، ارائـه یارانـه     ر بـازار فـرآورده  ها بـراي اصـالح سـاختا   در کنار آزادسازي قیمت

کننـده نهـایی خـاص در نظرگرفتـه شـد. البتـه در       هدفمند براي بخـش کـوچکی از مصـرف   

کننـدگان دسترسـی بـه سـوخت     فصورتی که حتـی اگـر درصـد نسـبتا کـوچکی از مصـر      

   ها تغییر چندانی نخواهد کرد.اي داشته باشند، مکانیسم قیمت در بازار فرآورده یارانه

اي ارائه یارانه هدفمند براي چند صد میلیون از افرادي که در منـاطق جغرافیـاي پراکنـده   

کنند کاري بس دشوار است. از آن گذشـته بـا در نظـر گـرفتن فسـاد بـومی کـه        زندگی می

هندوستان در تمامی سطوح حکومتی با آن روبهرو است، احتمال بسـیار کمـی وجـود دارد    

اي بـراي  هـاي یارانـه  قیق بتواند در محدودکردن توزیـع فـرآورده  که سیستم یارانه هدفمند د

گروه جمعیت هدف موثر و کارا باشد. چنین سیسـتمی نیـاز بـه سـاختار نظـارتی و بازرسـی       

هـاي هوشـمند،    اي دارد. براي این منظور دولت با استفاده از نسل جدیـدي از کـارت  پیچیده

فـی کـرد کـه هـدف آن توزیـع بهتـر و       طرحی آزمایشـی در حیـدرآباد بنگـالور و پونـه معر    

  هاي فقیر بود.اي به هندوستانی هدفمند نفت و گاز مایع یارانه

  

  هااصالحات ساختار مالیات -ب

ــال  ــت     2009از س ــورد قیم ــاختاري در م ــالحات س ــراي اص ــنهاد ب ــدین پیش ــذاري ، چن گ

مربـوط بـه    تـرین ایـن پیشـنهادات، پیشـنهاد     هاي نفتی ارائه شده است. از جمله مهم فرآورده

هاي نفتی بوده اسـت بـه ایـن معنـی کـه دولـت بـراي مـدتی         اصالح سیستم مالیاتی فرآورده

-هاي نقتی را کاهش دهد.کاهش میزان مالیات بر فروش فرآوردهکوتاه، مالیات بر فرآورده

مدت براي رفع مشکالت کنونی جامعه در نظـر   حلی کوتاه هاي نفتی حتی نباید به عنوان راه

، زیرا با کاهش مالیات، دولت یکی از منابع بسـیار مهـم درآمـد خـود را نادیـده      گرفته شود

هـاي آینـده دشـوار خواهـد کـرد و نخواهنـد       گیرد.کاهش مالیات، کـار را بـراي دولـت   می

                                                                                                              
1 -Narang et al 



 243 ...     در ی سوختکننده خصوص هاي توزیع تعیین کارمزد شرکت

 
 

 

 

 

رو ابزاري بسیار مهم در زمینه مدیریت تقاضـا  توانست میزان مالیات را افزایش دهند و از این

  گذاران خواهد گرفت.سیاستمحیطی را از و شرایط زیست

  

  تعیین  قیمت سقف  -ج

، پیشـنهادي مبنـی بـر اصـالح     2009در ماه مـی سـال    MPNG(1وزارت نفت و گاز طبیعی(

گاز براساس ایجاد قیمت سقف ارائه داد که براساس آن قیمـت  ساختاري بازار بنزین و نفت

توانسـتند براسـاس   نفتی مـی هاي ها مجاز به نوسان بود. براساس این پیشنهاد شرکتفرآورده

هاي نفتی المللی، هر سه ماه یکبار قیمت فرآوردهخام در سطح بینمتوسط قیمت فصلی نفت

دالر در هـر   75خـام بـه   را تعیین نمایند. این روند همچنان ادامه خواهد داشت تا قیمت نفت

ت خواهـد  کننـدگان حمایـ   ها از مصرفبشکه برسد که در این مرحله دولت با کنترل قیمت

کرد. این پیشنهاد به طور ضمنی براساس ایـن ایـده اسـت کـه قیمـت بـیش از انـدازه برخـی         

  ).2010، 2شود (کالرك کننده و اقتصاد میها موجب آسیب رسیدن به مصرففرآورده

  

  انتقال به بازارهاي آزاد    -د

ین حـال،  سازي بـازار، فرآینـدي پرزحمـت اسـت، امـا در عـ      ها در نتیجه آزادافزایش قیمت

هاي محلی براي مالیات بر فروش بازارهاي آزاد، فشار افزایش قیمت ناشی از وسوسه دولت

هـاي چشـمگیر   هـا مزیـت  دهد. بازار شفاف فـرآورده هاي نفتی را کاهش میبرخی فرآورده

گـذاران و  توان به ایجاد شرایط ایمن بـراي سـرمایه  دیگري نیز به همراه دارد که از جمله می

دستی نفت اشاره کرد. سقف قیمت در بازار بنزین محیطی بخش پایینایط زیستتقویت شر

پـذیري  آینـد بایـد انعطـاف    گاز که در فرآیند اصالحات ساختاري بازار به وجود مـی و نفت

هاي به نسبت طوالنی داشته باشند تا اجازه دهنـد تنظیمـات الزم در بـازار آزاد    مثبت و دوره

ید در خالل فرایند اصالحات ساختاري چارچوب زمـانی را نیـز   شده به وجود آید. دولت با

سفید و گاز مایع در مرحله اول نیـاز بـه ایجـاد    مشخص کن. آزادسازي کامل بازارهاي نفت

اي خانگی دارد تا این سیستم با گذشـت زمـان بـه    سیستم توزیع کارآمد براي سوخت یارانه

  ).  2012، 3(شارما دوره تکاملی خود برسد

                                                                                                              
1 - Ministry of Petroleum and Natural Gas 
2 -Clarke 
3 -Sharma 
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  به طور کلی اصالح ساختار بازار فرآورده در هند در سه مرحله به شرح زیر انجام شد:

اي، مرحلـه دوم  گذاري مـدیریت شـده و اصـالحات تعرفـه    مرحله اول انحالل سیستم قیمت

گاز براساس ایجاد قیمـت سـقف کـه براسـاس آن قیمـت      اصالح ساختار بازار بنزین و نفت

هـاي حسـاس بـراي اقشـار     مجاز به نوسان بود (همراه با ارائـه یارانـه بـه سـوخت    ها فرآورده

هـا  سفید و گاز مایع) و مرحله سوم انتقال به بازارهاي آزاد و افزایش قیمتضعیف مثل نفت

  سازي بازار.در نتیجه آزاد

  

  دستی نفت ژاپناصالح ساختار بازار پایین  - 4-5

بازار نفت ایـن کشـور را   » قانون مبتنی بر صنعت«تعدادي ها، دولت ژاپن از طریق براي سال

داد تـا هنگـام ضـرورت،    زدایی و کنترل کرده است. این قوانین به دولت اجازه مـی مقررات

گذاري، ورود  هایی براي عملیات صنایع انرژي و پرتفوي سرمایهعالوه بر اعمال محدودیت

مشی مداخله دولـت، ایـن بـود    راي این خطبه رقابت بازار را نیز محدود کند. انگیزه اصلی ب

اي مهم و ملی اسـت و بـراي توسـعه و مسـتمر شـکوفایی اقتصـادي       مساله» امنیت انرژي«که 

ضروري است و آنقدر مهم است که در اختیار گذاشتن آن براساس ابزارهاي مکانیسم بازار 

  اشتباه است. 

آزادسـازي در بـازار نفـت     زدایـی و ، جریان جدید به سمت مقررات1980در میانه دهه 

، یک برنامه پنج ساله آغاز شـد و بـه حـذف سـال بـه سـال و       1987ژاپن آغاز شد. در سال 

ــا برداشــته شــدن قــوانین نظــارتی، واردات   1996تــدریجی مقــررات منجــر شــد. در ســال   ب

هـاي نفتـی و سـاخت و    ها بـراي صـادرات فـرآورده   هاي نفتی آزاد شد. محدودیتفرآورده

ایجاد شد که » بازار آزاد«هاي سلف سرویس نیز برداشته شدند. یک سیستم گاهعملیات جای

  در آن مداخله دولت به موارد اضطراري (مانند اختالل در تامین نفت) محدود شد. 

هاي نفتی را آزاد ، زمانی که دولت تصمیم گرفت تا واردات فرآورده1990از میانه دهه 

ار داخلی روند نزولـی پیـروي کـرد. ایـن امـر در کنـار       هاي نفتی در بازکند، قیمت فرآورده

سود صنعت پاالیش به دلیل ظرفیت بـیش از حـد در بـازار نفـت آسـیا و       تنزل مستمر حاشیه

هـاي  بـه کـاهش سـود شـرکت     1990دستی نفت در اواخـر دهـه   زدایی بخش پایینمقررات

هـاي  دغـام شـرکت  کردند، منجر شد. این موضوع سرعت ا بزرگ نفتی که در ژاپن کار می

نفت ژاپن را تسریع کرد. نتیجه این ادغام به صورت ویژه در بخش پاالیش مشهود است که 
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وجـود آمـد. در    ها در ژاپن بهسازي قابل توجهی در تعداد و ظرفیت پاالیشگاهدر آن منطقی

هـاي  کـردن سـود اقتصـادي، تعـداد پاالیشـگاه     ها و بیشـینه ترکردن عملیاتتالش براي ساده

  ). 2004، 1ها کم شد (اسکاتیش پاالیشگاهعملیاتی کاهش یافته و ظرفیت پاال

شـوند. صـنعت   پاالیشگاه است که توسط بخـش خصوصـی کنتـرل مـی     44ژاپن داراي 

، بخـش انـرژي   1996هاي خصوصی است. تا آوریـل  فروشی نیز تحت کنترل شرکتخرده

ــیم       ــازار تنظ ــک ب ــود و ی ــن ب ــنعت ژاپ ــارت و ص ــرل وزات تج ــت کنت ــن تح ــده در ژاپ ش

هـاي  هـاي نفتـی توسـط شـرکت    شد واردات فـرآورده د که اجازه داده می(رگوالتوري) بو

دستی نفت در دست بخش خصوصی اسـت  خاصی انجام شوند. در حال حاضر بخش پایین

فروشـی خصوصـی کـه مسـتقل از     هـاي نفتـی، بخـش خـرده    زدایی بازار فرآوردهبا مقررات

   ).2012، 2هاي نفت است در حال رشد هستند (ارنستپاالیشگاه

تـا   1977دستی نفت ژاپـن از سـال   زدایی و آزادسازي کامل بخش پایینفرآیند مقررات

  طول کشید (بیش از ربع قرن). 2003سال 

                      

  دستی نفت ژاپنزدایی و آزادسازي بخش پایین): روند مقررات3جدول (

  
  Source: Ministry of Economy, Trade and Industry 

  

                                                                                                              
1 -Eastcott 
2 -Ernest 



 1397، تابستان 69شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي    246

 

 

  هاي نفتی در ژاپن): شبکه فروش فرآورده4تصویر (

  
Source: Jepan Oil Information Center 

  

  هاي نفتی در آمریکابازار توزیع فرآورده  - 4-6

  هاي بازار سوخت آمریکا عبارتند از:ویژگی

 .قیمت به صورت رقابتی در بازار تعیین می شود  

  ــت ــر  دول ــالتی ب ــاي ای ــه    ه ــته و در زمین ــالن داش ــارت ک ــازار نظ ــف  ب ــاي مختل ه

 کنند.گذاري می سیاست

 ها، خصوصی بـوده و دولـت بـه    حتی خطوط لوله انتقال فرآورده در برخی از ایالت

 کند.ها را براي آن تعیین میعنوان حاکمیت نرخ  دسترسی شرکت

 .بازار به شدت رقابتی است 

 هاي بازار خرده فروشیویژگی 

 گیري در خرید است. ور اصلی تصمیمقیمت فاکت 

  ترین قیمت هستند.  حدود دو سوم مشتریان دائما به دنبال خرید در پایین 

 کنند.  هاي اعتباري استفاده میبیش از سه چهارم مشتریان از کارت 

داران در کسـب و کـاري کـه حاشـیه سـود کمـی دارد       سوال این است که چرا جایگـاه 

باید گفت اگر مشتري به جایگاه بیاید، شانس بیشتري است کـه   کنند؟ در پاسخفعالیت  می

این مشتري به فروشگاه براي خرید دیگر اجناسی که حاشیه سود خوبی دارند، بـرود. بـیش   

 روند.ها میدرصد) بعد از خرید سوخت به داخل فروشگاه 35از یک سوم مشتریان (

 رسانند. فروش میدرصد کل سوخت را به  80هاي بزرگ در آمریکا فروشگاه  
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 شدت رقابتی است. قیمت در بازار به 

 
  کالیفرنیا -هاي توزیع سوخت در آمریکاکانال

 هـا  ها متعلق بـه پاالیشـگاه  ها: مالکیت این نوع جایگاههاي متعلق به پاالیشگاهجایگاه

هـا بـه طـور    شـوند. بـه عبـارت دیگـر، پاالیشـگاه     بوده و با مدیریت خود پاالیشگاه اداره می

 کنند.د توزیع میهاي خو مستقیم فرآورده را در جایگاه

 فـروش اسـت، امـا بـه     ها متعلق به عمده: مالکیت این جایگاه1هاي کرایه شدهجایگاه

 دار کرایه داده شده است.یک جایگاه

 داران مسـتقل  هایی که مالکیت و مـدیریت آن بـا جایگـاه   دار مستقل: جایگاهجایگاه

 تواند باشد).است (تک جایگاه هم می

 کننـدگانی کـه مسـتقیماً    : توزیـع 2فروشـان وخت یـا عمـده  هاي عمـده سـ  کننده توزیع

 ).3فروشند (وزارت انرژي آمریکاها میخرند و به جایگاهفرآورده را از پاالیشگاه می

 
  هاي توزیع سوخت در آمریکا): کانال5شکل (

 
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration 
(EIA). 2003. 

                                                                                                              
1- Lessee Dealer 
2- Wholesaler 
3- U.S. Department of Energy 
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  هاي نفتی یونانساختار بازار فرآورده  - 4-7

شـود کـه شـامل پـاالیش،     دسـتی نفـت یونـان بـه سـه قسـمت مجـزا تقسـیم مـی          بخش پایین

 Hellenicهاي داري است. در قسمت پاالیشی فقط دو شرکت به نام فروشی و جایگاه عمده

کننـد. بقیـه    درصد نیاز مصرف یونان را تامین می 90فعال هستند و بیش از  Hellas S.Aو  

داران مجازنـد بنـزین و    شـود. پاالیشـگاه   فروشان وارد مـی فرآورده مورد نیاز از طریق عمده 

  فروش برسانند. هاي نفتی را به طور مستقیم به سایر فرآورده

هـاي  شـود. شـرکت  فروشان فروخته مـی ها به عمدههاي تولیدي پاالیشگاهبیشتر فرآورده

هـاي نفتـی را وارد و یـا صـادر     ها مستقل بـوده و آزادنـد فـرآورده   فروش از پاالیشگاهعمده

کننـدگان پـر مصـرف و بـزرگ و     هـاي خـود را بـه مصـرف    فروشـان فـرآورده  کنند. عمـده 

  کنند.  داران عرضه میجایگاه

ــاه  ــر جایگ ــور (  اکث ــن کش ــاي ای ــاه   78ه ــدیریت جایگ ــت و م ــت مالکی دار درص) تح

(DODO)1   ) درصــد) تحــت مالکیـت شــرکت و مــدیریت جایگــاه  17و مقـدار کمتــري-

هاي این کشـور تحـت   درصد جایگاه 5باشد. قابل توجه است که فقط می CODO)  (2دار

 ).2014، 4(اسوتوسلی و جرج3 )COCOهاست( مالکیت و مدیریت شرکت

رآورده نشـان  نتیجه مطالعه تجربه سایر کشـورها در زمینـه تغییـر سـاختار بـازار توزیـع فـ       

دهد که تغییر ساختار بازار در اکثر کشورها یـک فرآینـد تـدریجی و آهسـته اسـت کـه        می

انجام آن اوال حداقل در دو مرحله (در اسپانیا و هند در سه مرحله و در نیجریه در دو مرحله 

ل، سـا  11انجام شده است) و ثانیا در مدت زمان نسبتا طوالنی اتفاق افتاده است (در اسـپانیا  

  سال و در ژاپن بیش از ربع قرن طول کشیده است). 12در هند 

 
  

  

  

  

  

                                                                                                              
1- Dealer Owned Dealer Operate  
2- Copany Owned Dealer Operate 
3-Copany Owned Copany Operate 
4 -Svetoslav  and George  
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  ): فرآیند توزیع فرآورده در یونان6شکل (

  
Source: Greece Foundation for Economic and Industrial Research, 2014  

  

گیـري از نظـر خبرگـان در خصــوص سـاختار آتـی بـازار توزیــع       بهـره  -5

  AHP(1(هاي نفتی کشور با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فرآورده

صـالح  گیري بخش قبل و به منظور استفاده از نظر خبرگان، افراد ذيبا در نظر گرفتن نتیجه

هاي نفتی ایـران در خصـوص تجدیدسـاختار بـازار     گذار شرکت ملی پخش فرآوردهو تاثیر

  هاي نفتی در کشور، سه گزینه به شرح زیر پیشنهاد شده است: توزیع فرآورده

ــه   - ــک مرحل ــه اول (ی ــت  گزین ــل قیم ــازي کام ــاس   اي): آزادس ــت براس ــین قیم ــا و تعی   ه

  مکانیسم بازار 

اي): حذف قیمت ثابت فرآورده و اعمال قیمـت سـقف در مرحلـه    گزینه دوم (دو مرحله -

  ها و تعیین قیمت براساس مکانیسم بازار در مرحله دوماول و آزادسازي کامل قیمت

هـاي خصوصـی   م بـراي تشـکیل شـرکت   اي): ایجـاد شـرایط الز  گزینه سـوم (سـه مرحلـه    -

کننده فرآورده در کشور در مرحله اول، حذف قیمت ثابت فرآورده و اعمـال قیمـت    توزیع

ها و تعیین قیمـت براسـاس مکانیسـم    سقف در مرحله دوم و نهایتا و آزادسازي کامل قیمت

  بازار در مرحله سوم.

                                                                                                              
1- Analytic Hierarchy Process 
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سلسله مراتبی استفاده  جهت استفاده از نظرات خبرگان شرکت یادشده، از روش تحلیل

هـاي  شده است. براي این منظور ابتدا از مدیریت منابع انسانی شرکت ملـی پخـش فـرآورده   

نفتی ایران مشخصات مدیران میانی، مدیران عالی، روساي ادارات ستادي شرکت مورد نظر 

اي هـ هاي رئیس اداره، معاون، مدیر و حوزه مدیرعامل بودند (با سـمت را که داراي جایگاه

نفــر بــود، دریافــت شــد. پــس از آن یــک دوره   119هــا  ) و تعــداد آنDو  B ،Cســازمانی 

آموزشی کوتاه مدت (دو روزه) در خصوص مباحث مربوط به تجدیدساختار، تجربه سـایر  

هاي اجراي تجدیدساختار، تاثیرات آن بر سازمان و... براي افـراد  کشورها، الزامات و روش

در نظر گرفتن رشته تحصـیلی، میـزان سـنوات خـدمت، انجـام       یادشده برگزار شد. سپس با

نفـر خبـره و    15کـاري و... تعـداد   مصاحبه کوتاه در زمینه میزان آشنایی با موضـوع، تجربـه  

نامـه بـراي   نامه انتخاب شدند. پس از انتخاب افـراد، پرسـش  نظر براي تکمیل پرسشصاحب

نامه، انتخاب پرسشین مصاحبه و تکمیل تکمیل در اختیار آنان قرارگرفت. هدف از انجام ا

  هاي پیشنهادي بود. بهترین گزینه از میان گزینه

براي رسیدن بـه هـدف و انتخـاب گزینـه مطلـوب سـه معیـار اصـلی اقتصـادي (بـا زیـر            

گیري و وجود شکل -2المللی هاي بینامکان افزایش قیمت فرآورده به قیمت -1معیارهاي 

امکان تطبیق با تغییرات بازار)، معیار مسائل اجتماعی و سیاسی (بـا   -3نهادهاي بازار آزاد و 

 -3بـروز مشـکالت اجتمـاعی و امنیتـی      -2کننـدگان  جبران رفاه مصـرف  -1زیر معیارهاي 

تـامین امنیـت عرضـه     -1کاهش قاچاق فرآورده) و امنیت بازار فرآورده (با زیـر معیارهـاي   

جـاي دولـت) تعریـف در خصـوص      جایگزینی بخـش خصوصـی مناسـب بـه     -2فرآورده  

ها نظر مـدیران جویـا شـد. بـراي ایـن منظـور از       ها در رسیدن به هرکدام از گزینه اهمیت آن

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شـد. سـاختار سلسـله مراتبـی مربـوط بـه ایـن موضـوع،         

ان آن را بـه  توها هستند که می، معیارها، زیرمعیارها و گزینهداراي چهار سطح شامل: هدف

  در نظر گرفت.         )7( تصویرصورت 

 تحلیـل  از فرآینـد  اسـتفاده  بـا  زیرمعیارهـا،  و معیارهـا  شناسایی و تعیین از در واقع پس

 زوجـی،  هـاي مقایسـه  مراتبی، سلسله مرحله ساخت چهار قالب در (AHP)مراتبی  سلسله

 زیرمعیارهـاي  و معیارهـا  هبـ  توجـه  با هاشاخص ها،گزینه نهایی و وزن نسبی وزن محاسبه

شدند و نهایتا گزینه سه با بیشترین امتیاز به عنوان گزینه برتر  بنديرتبه و ارزیابی شده تعیین

  انتخاب شد.
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  بندي مورد نظرساختن سلسله مراتبی اولویت -): فرآیند تحلیل سلسله مراتبی7( تصویر

  
  ماخذ: پیشنهاد محقق

  

 AHPافـزار( نتیجه نهـایی و خروجـی نـرم    Solver    در خصـوص سـناریوهاي مختلـف (

) 4هاي نفتی ایـران مطـابق جـدول (   پیشنهادي براي ساختار آتی شرکت ملی پخش فرآورده

  است.

  هاي مختلف ): نتیجه نهایی تجزیه و تحلیل نظر نخبگان در خصوص گزینه4جدول (

  هاي نفتی کشورساختار آتی بازار توزیع فرآورده

 نام گزینه  وزن

 گزینه یک 107246/0 

 گزینه دو 280835/0 

 گزینه سه 611919/0 

  AHP Solverافزار ماخذ: خروجی نرم                                   

  

هاي نفتی کشـور (بـا تاکیـد بـر بخـش       ساختار پیشنهادي توزیع فرآورده -6

  ونقل) حمل
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مـدتا رقـابتی اسـت    دهد امروزه ساختار بازار فرآورده اکثر کشورها که عمطالعات نشان می

هـاي قبـل   انـد (همچنانکـه کـه در بخـش    در یک فرآیند تدریجی به این صورت تبدیل شده

سـازي در اکثـر کشـورها    مالحظه شد). به عبارت دیگـر، تغییـر سـاختار بـازار و خصوصـی     

صورت آنی نبوده و به صورت تدریجی انجام شده است. با در نظر گرفتن این موضـوع و   به

هـاي نفتـی در ایـن    نتیجه نظرخواهی از خبرگان شرکت ملی پخش فرآوردهبا لحاظ کردن  

اي بـه شـرح زیـر    هاي نفتی در کشور طرح سه مرحلهخصوص به منظور تغییر بازار فرآورده

  پیشنهاد و الزامات، شرایط و وظایف دولت در هر یک از این سه مرحله تعیین شده است. 

  

هـاي  ایط الزم براي تشکیل شرکتمرحله اول (کوتاه مدت): ایجاد شر -6-1

  خصوصی توزیع کننده فرآورده    

تواننـد از  کننـده فـرآورده بـا نـام تجـاري مشـخص مـی       هـاي توزیـع  در این مرحله، شـرکت 

ونقـل فعلـی تشـکیل شـوند. همچنـین       هاي حمل مشارکت و ترکیب جایگاهداران و شرکت

آوردن جایگـاه و فـرآهم   در احـداث  گـذاري توانند از طریق سـرمایه هاي جدید میشرکت

خت در کشـور  ونقل در این حوزه فعالیت کنند. در فضاي جدیـد توزیـع سـو    امکانات حمل

  :هاي زیر را خواهند داشتکننده فرآورده ویژگی هاي خصوصی توزیعشرکت

هاي مختلف(احداثی یا تحت پوشـش)  نازل توزیع سوخت در جایگاه 60داشتن حداقل  -1

هـاي یـک منطقـه    درصد کل جایگاه  30رعایت سقف حداکثر کش با و حداقل شش نفت

  هاي کشور.درصد کل جایگاه 20(استان) و یا 

  داشتن نام تجاري (برند) خاص -2

  ها در این مرحله کالنشهرها با اولویت تهران است.حوزه فعالیت شرکت -3

بود (همراه با قبـول  ها انتقال و توزیع فرآورده از انبار به بعد خواهد دامنه فعالیت شرکت -4

  هاي مربوطه از قبیل کیفیت فرآورده وکسري و سرك).مسئولیت

هاي عرضه فرآورده سوخت را ها در این مرحله همراه با حمل فرآورده، جایگاهشرکت -5

 نیز مدیریت خواهند کرد.

اي اسـت، تعیـین میــزان   بـا توجـه بـه اینکـه هنـوز قیمـت سـوخت در ایـن مرحلـه یارانـه           -6

هـاي نفتـی   ها از سوي دولـت (شـرکت ملـی پخـش فـرآورده     حمه یا کارمزد شرکتالز حق

الزحمه کـه در واقـع بایـد کرایـه حمـل فـرآورده، کـارمزد        گیرد. این حقایران) صورت می
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ها را پوشش قرار دهد، تابعی از عوامـل مختلـف اسـت.    هاي شرکتها و سایر هزینهجایگاه

 الزحمه یاد شده است. ل و تعیین حقهدف اصلی این مقاله شناسایی این عوام

هاي خصوصی صاحب صالحیت کـه بتواننـد بـا    هاي الزم براي ارزیابی شرکتشاخص

هـاي نفتـی فعالیـت داشـته باشـند از سـوي دولـت         نام تجاري خود در بازار توزیـع فـرآورده  

شود که موضـوع ایـن مقالـه نیسـت.     هاي نفتی ایران) تعیین می(شرکت ملی پخش فرآورده

  ) ترسیم شده است.8( تصویررآیند نموداري این مرحله در ف

  

  ونقل در مرحله اول تغییر ساختار بازار ): فرآیند تامین و توزیع سوخت در بخش حمل8( تصویر

  
  ماخذ: پیشنهاد محقق

  

  العملمرحله دوم (میان مدت): مرحله گذر از نظام کارمزد به نظام حق -6-2

هاي خصوصی بـه طـور   اي شرکتانتقال، توزیع و سود حاشیه هايدر این مرحله تمام هزینه

شود. العمل گفته میکنندگان دریافت می شود که در اصطالح به آن حقمستقیم از مصرف

اي خواهد بود، از از آنجایی که هنوز هم در این مرحله  به احتمال زیاد قیمت سوخت یارانه

رت درصدي از قیمت سوخت در نظر گرفتـه  العمل که معموال به صواین رو، میزان این حق

شود (البته موضـوع ایـن مقالـه نیسـت). شـرایط و الزامـات         شود از سوي دولت تعیین میمی

هـاي سـاختار توزیـع سـوخت در ایـن مرحلـه بـه        هاي خصوصی و همچنین ویژگـی شرکت

  صورت زیر خواهد بود:

  داشتن امکانات حداقل به اندازه شرایط مرحله اول -1

  شتن نام تجاري (برند) خاصدا -2

  ها کل کشور است.حوزه فعالیت شرکت -3
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توانند از طریـق  ها در عین حال که انتقال و توزیع فرآورده را به عهده دارند، میشرکت -4

  برداري از انبارهاي شرکت ملی پخش را نیز انجام دهند.اجاره، عملیات بهره

اي ا و سایر عوامل تاثیرگذار به صورت منطقههتواند براساس ویژگیالعمل میمقدار حق -5

اي هاي نهایی فرآورده در نقاط منطقهتعیین شود ( قیمت پایه فرآوده یکسان بوده، اما قیمت

  تواند تفاوت کمی باهم داشته باشد). کشور می

ــرکت  -6 ــتریان ش ــع مش ــاي توزی ــل   ه ــش حم ــر بخ ــالوه ب ــوخت ع ــده س ــایر   کنن ــل، س ونق

کننـده سـوخت   هـاي توزیـع  گیرد. به عبارت دیگر، شـرکت ربر میکنندگان را نیز د مصرف

هاي مختلف هاي نفتی را از انبار تحویل گرفته و وظیفه توزیع آن را در بخشانواع فرآورده

ــد داشــت.  ــر عهــده خواهن ــه دوم در تصــویر(  مصــرف ب ــد نمــوداري مرحل   ) ترســیم 9فرآین

  شده است.

  

  ونقل در مرحله دوم تغییر ساختار بازار ر بخش حمل): فرآیند تامین و توزیع سوخت د9تصویر (

  
  ماخذ: پیشنهاد محقق

  

مرحله سوم (بلند مدت): تعیین قیمت توسط مکانیسـم بـازار تـوام بـا      -6-3

 نظارت دولت

اجراي این مرحله یک برنامه بلند مدت است که به اعتقـاد نگارنـده زودتـر از پایـان برنامـه      

کننـده  هـاي خصوصـی توزیـع   تد در ایـن مرحلـه شـرکت   افششم توسعه درکشور اتفاق نمی

سوخت به اندازه کـافی داراي تجربـه هسـتند کـه بتواننـد کـه تمـام فرآینـد تـامین و توزیـع           

فرآورده در کشور را با نظارت دولت (مثل اکثر کشورهاي دنیا) به تنهـایی انجـام دهنـد. در    

تواننـد شـکل بگیرنـد. سـاختار     این مدت سایر نیروهاي تشکیل دهنده بـازار رقـابتی نیـز مـی    

  توان در نظر گرفت.توزیع سوخت در این مرحله را به صورت زیر می
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  هاي گوناگون و نقاط مختلف کشورداشتن جایگاه عرضه سوخت در اندازه -1

 کش و سایر امکانات به اندازه کافیداشتن نفت -2 

 داشتن نام تجاري (برند) خاص -2

  باشد.کشور میها کل حوزه فعالیت شرکت -3

ها) تهیـه نمـوده بـه    توانند سوخت را از مبادي اصلی تامین(بنادر و پاالیشگاهها میشرکت-4

  شود، تحویل دهند.کنندگان را شامل میمشتریان خود که تمام مصرف

مسئولیت تامین سوخت مورد نیاز تمام نقـاط کشـور و همچنـین کیفیـت سـوخت توزیـع       -5

کننده بوده و تضـامین الزم در ایـن خصـوص از    صی توزیعهاي خصوشده بر عهده شرکت

  شود. ها اخذ می آن

  شود. قیمت فرآورده در این مرحله از طریق مکانیسم بازار با نظارت دولت تعیین می -6

  ) ترسیم شده است.10فرآیند نموداري مرحله سوم در تصویر(

  

  مرحله سوم تغییر ساختار بازار ونقل در ): فرآیند تامین و توزیع سوخت در بخش حمل10تصویر (

  
 ماخذ: پیشنهاد محقق

  

  هاي خصوصی توزیع کننده سوخت (در مرحله اول)تعیین کارمزد شرکت -7

بخش دولتی در مراحل مختلف تغییـر  شود،  همچنانکه از توضیحات قسمت قبل استنباط می

داشـت در  گـذار حضـور خواهـد    ساختار توزیع سوخت در کشور به عنوان ناظر و سیاسـت 

میان مراحل سه گانه پیشنهادي بیشترین نقش دولـت در مرحلـه اول بـوده و از آنجـایی کـه      

کننـده   هاي خصوصی توزیعترین وظیفه وي در این مرحله، تعیین میزان کارمزد شرکت  مهم

  فرآورده است، ازاین رو،مقاله حاضر به این موضوع اختصاص دارد.
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کننـده سـوخت در شـرایط مرحلـه اول را     عهاي خصوصـی توزیـ  اگر هر یک از شرکت

شود؛ بخـش   ها از دو بخش عمده تشکیل می یک بنگاه اقتصادي در نظر بگیریم، فعالیت آن

ها که هاي این شرکتاول تجهیرات و امکانات مربوط به حمل فرآوده و بخش دوم جایگاه

ه پشـتیبانی  هـا کـه وظیفـ   شود. همچنین قسمت اداري این شرکت ها توزیع می سوخت در آن

هاي هر دو بخش را برعهده خواهد داشت. براي تعیین کرایه حمل و یا کـارمزد هـر   فعالیت

شود. همچنین براي تعیین کارمزد  هاي ارزیابی فنی و اقتصادي استفاده میبخش، از تکنیک

  هاي مختلف احصاء شوند.ها در بخش هاي آنها الزم است هزینهاین شرکت

  

  کننده سوخت در بخش جایگاههاي خصوصی توزیعهاي شرکتهزینه -8

هـاي دولتـی کـه شـامل بودجـه جـاري و تملـک        در اقتصاد ایران بودجـه دولـت و شـرکت   

).  بـه طـور کلـی    1395شـود (رحمـانی فضـلی،     هاي است از سه منبع عمده تامین میدارایی

ذاري اولیـه و  گـ هـاي سـرمایه  تـوان بـه دو بخـش هزینـه    ها را میهاي مربوط به جایگاههزینه

  شود.ها پرداخته می بندي کرد که در بخش بعدي به توضیح آن هاي جاري تقسیمهزینه

  

  گذاري اولیههاي سرمایههزینه -8-1

هـاي عرضـه سـوخت عبـارت اسـت از      گذاري اولیه براي ساخت جایگـاه هاي سرمایههزینه

و هزینه خرید زمین که  وساز و هزینه اخذ انشعابات آب، برق هزینه تجهیزات، هزینه ساخت

  شود. به طور خالصه به تشریح هرکدام پرداخته می

  

  هزینه تجهیزات -8-1-1

  هاي عرضه سوخت عبارتند از:ترین تجهیزات مورد نیاز براي جایگاه مهم

لیتري هستند که از  45000معموال سازي فرآورده: مخازن زیرزمینی با ظرفیت مخازن ذخیره

  شود.  زي فرآورده استفاده میساها براي ذخیره آن

هـا بـراي    گـردد کـه از آن  کننـده سـوخت (تلمبـه): بـه تجهیزاتـی اطـالق مـی       دستگاه توزیع

  شود. دهی به وسائط نقلیه استفاده میسوخت
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: تجهیزي جهت توزیع سوخت به وسایل نقلیـه کـه فـرآورده در آن    1کننده (دیسپنسر) توزیع

  شود.مخزن ارسال می توسط یک پمپ الکتریکی مغروق از داخل

 30سایر تجهیـزات جایگـاه عبارتنـد از تابلوهـا، سیسـتم روشـنایی، ژنراتـور و... کـه حـدود          

هاي ساخت یـک جایگـاه را بـه خـود اختصـاص مـی دهنـد (مـدیریت          درصد از کل هزینه

  ).1394هاي نفتی ایران، هاي شرکت ملی پخش فرآوردهمهندسی و طرح

  

  هزینه زمین -8-1-2

اي برخوردار است. به عبارت هاي عرضه سوخت از اهمیت ویژهغرافیایی جایگاهموقعیت ج

ترین عوامـل در   دیگر، درآمد جایگاه با موقعیت مکانی آن رابطه مستقیم دارد. یکی از مهم

تعیین موقعیت مکانی جایگاه، متناسب بودن ظرفیت جایگاه با تعداد مشتري است به طوري 

کامل استفاده شود. همچنین امکانات جانبی نظیر آب، برق و... که از ظرفیت جایگاه به طور

نیز به عنوان عوامل تاثیرگذار بر روند احـداث جایگـاه نبایـد از نظـر دور بماننـد (سـتاري و       

). بنـابراین یکـی از پارامترهـاي بسـیار مهـم در هزینـه احـداث        91و 90صـص 1387دیگران، 

گاه از دو نظـر داراي اهمیـت اسـت؛ یکـی از     جایگاه، زمین است. زمین مورد نیاز براي جای

  لحاظ متراژ زمین و دیگري از نظر موقعیت مکانی و جغرافیایی زمین. 

هـاي مختلـف   هاي عرضه سوخت با ظرفیتدر این مقاله زمین مورد نیاز براي احداث جایگاه

تلـف  ) آورده شده است. با توجه به اینکه قیمـت زمـین در شـهرها و نقـاط مخ    3به شرح جدول (

کشور متغیر است، محاسبات اقتصـادي بـراي مـوارد متعـدد قیمـت زمـین مطـول و غیرضـروري         

هـا،  اي کشـور شـامل مراکـز اسـتان    است، بنابراین، دراین مطالعه محاسبات براي سه بخش منطقه

هـا بـراي هـر     راهـی کـه قیمـت زمـین در آن    هاي بینها) و جایگاهسایر شهرها (غیرازمراکز استان

  میلیون ریال در نظر گرفته شده، انجام شده است.  2و  10،  30ه ترتیب مترمربع ب

  

  وساز و اخذ انشعابات مختلف هزینه ساخت -8-1-3

وساز در جایگاه عرضه سوخت هزینه و حجم فعالیـت بـاالیی را بـه     موارد عمرانی و ساخت

 وساز شـامل مـواردي نظیـر عملیـات خـاك      دهد. بخش عمرانی و ساختخوداختصاص می

                                                                                                              
1- Dispenser 
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سـازي و   برداري و تسطیح، احداث ساختمان اداري، سایبان جایگـاه، پسـت بـرق و محوطـه    

وساز و اخذ انشـعابات مختلـف جایگـاه بـه ظرفیـت       دیوارکشی جایگاه است. هزینه ساخت

کننده، موقعیت زمین جایگاه از نظر نزدیکی و دوري بـه خطـوط لولـه    جایگاه، تعداد توزیع

  ).1387رد (ستاري و دیگران، اصلی آب، برق و... بستگی دا

ها براساس عامل مهـم ظرفیـت   وساز و اخذ انشعابات جایگاه در این مطالعه هزینه ساخت

  ) ذکر شده است.5جایگاه در نظر گرفته شده که در جدول (

  

هاي عرضه سوخت ( ارقام: میلیون گذاري اولیه احداث جایگاه): عوامل تاثیرگذار بر سرمایه5جدول (

  ریال)

  وانعن

 

 نوع جایگاه براساس تعداد سکو

 چهار سکو سه سکو دو سکو تک سکو

حداقل متراژ زمین مورد نیاز 

 (مترمربع)
150 350 800 1200 

هزینه اخذ کلیه انشعابات وایجاد 

 ابنیه و ساختمان
1135 2649 6053 9082 

 486 1135 2595 3892 هزینه تجهیزات

 1621 3784 8648 12974 جمع کل هزینه احداث

 4 8 12 16 تعداد نازل

 405 473 721 811 هزینه احداث به ازاي هر نازل

  1395هاي نفتی ایران:  ماخذ: مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده  

  

ها را داشته باشـد،  کننده سوخت بخواهد ترکیبی از جایگاهاگر شرکت خصوصی توزیع

میلیـون ریـال خواهـد بـود      5/602حـدود  متوسط هزینه احداث هر نازل بـراي ایـن شـرکت    

(میانگین حسابی) و حداقل هزینه یک شرکت خصوصی جهت احداث جایگـاه کـه بتوانـد    

  میلیون ریال خواهد بود. 36150نازل)  60از طرف وزارت نفت مجوز داشته باشد (حداقل 

  

  هاي سرمایه گذاري اولیهکل هزینه -8-1-4

هاي عرضه سوخت با در نظرگرفتن هزینـه تجهیـزات،   گذاري اولیه براي جایگاهکل سرمایه

وسـاز واخـذ انشـعابات     هاي مختلـف، هزینـه سـاخت    ظرفیت جایگاه، قیمت زمین در حالت
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ها از آن استفاده شده است. به آب، برق و غیره مورد محاسبه قرار گرفته و در پردازش مدل

تـک سـکو و سـه سـکو در     عنوان مثال، سرمایه اولیه مورد نیاز براي احـداث یـک جایگـاه    

ــا ) خواهــد بــود. بــراي جایگــاه7) و (6هــاي مختلــف زمــین بــه شــرح جــدول ( قیمــت هــا ب

هـاي  گذاري اولیه محاسبه و در مـدل هاي دیگر نیز به همین ترتیب هزینه کل سرمایه ظرفیت

  ها استفاده شده است.  مربوطه از آن

  

هاي مختلف ک سکو عرضه سوخت در قیمتت گذاري اولیه احداث جایگاه): هزینه سرمایه6جدول (

  زمین (ارقام: میلیون ریال)

کل سرمایه 

 گذاري اولیه

وساز  هزینه ساخت

و اخذ کلیه 

 انشعابات

ارزش کلیه 

 تجهیزات

هزینه کل 

 زمین

 متراژ زمین

 (متر مربع)

 قیمت زمین

(میلیون 

 ریال/مترمربع)

1621  1135  486  0  150  0 

1921  1135  486  300  150  2 

3121  1135  486  1500  150  10 

6121  1135  486  4500  150  30 

  )5هاي جدول ( ماخذ: محاسبه شده با استفاده از داده

  

هاي مختلف سه سکو عرضه سوخت در قیمت ): هزینه سرمایه گذاري اولیه احداث جایگاه7جدول (

  زمین (ارقام: میلیون ریال)

کل سرمایه 

 گذاري اولیه

وساز  هزینه ساخت

لیه و اخذ ک

 انشعابات

ارزش کلیه 

 تجهیزات

هزینه کل 

 زمین

 متراژ زمین

(متر مربع)   

 قیمت زمین 

(میلیون  

 ریال/مترمربع)

8648  6053  2595  0  800  0 

10248  6053  2595  1600  800  2 

16648  6053  2595  8000  800  10 

32648  6053  2595  24000  800  30 

  )5ول (هاي جد ماخذ: محاسبه شده با استفاده از داده

  

ها را در نقـاط  کننده سوخت ترکیبی از جایگاهاگر فرض شود شرکت خصوصی توزیع

مختلف (حداقل در یک استان) داشته باشد، متوسط زمین مورد نیاز براي احداث یک نازل 
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متر خواهد بود. کل زمین مورد نیاز براي شرکت خصوصی جهت احداث جایگاه بـه   5/62

نـازل) حـداقل    60رف وزارت نفت مجوز داشـته باشـد (حـداقل    تعداد کافی که بتواند از ط

  متر مربع خواهد بود.   3750

کننده سـوخت بسـتگی بـه ایـن دارد     گذاري اولیه شرکت خصوصی توزیعمیزان سرمایه

هاي خود را بیشتر در چه مناطقی از شهرها احداث کند. اگر شرکت شرکت جایگاهاین که 

هـا باشـند کـه عمومـا در منـاطق مختلـف زمـین         شهرداريهاي عمومی مثالمتعلق به سازمان

توان صفر در نظر گرفـت. سـرمایه اولیـه مـورد نیـاز بـراي شـرکت        دارند، هزینه زمین را می

) آورده شده است. اگـر  8هاي مختلف در جدول (کننده سوخت در حالتخصوصی توزیع

ها، سایر شهرها استان ها را به صورت مساوي در مراکزفرض شود شرکت مورد نظر جایگاه

میلیـون ریـال    52500و نقاط بین راهی احداث نمایـد، هزینـه زمـین بـراي ایـن تعـداد نـازل        

  خواهد بود.

  

کننده سوخت در توسط شرکت خصوصی توزیع گذاري اولیه احداث جایگاه): سرمایه8جدول (

  هاي مختلف (ارقام: میلیون ریال) حالت

کل سرمایه 

گذاري 

 اولیه

ه کل هزین

تجهیزات، 

وساز ساخت  

هزینه کل 

 زمین

قیمت هر 

متر مربع 

 زمین

 شرح

36150  36150  0  0 
هاي عمومی شرکت متعلق به سازمان

 باشد

43650  36150  7500  2  راهی باشندها فقط بینجایگاه  

73650  36150  37500  10 
ها فقط در شهرهایی غیر از مرکز جایگاه

ها احداث شوند نااست  

148650  36150  112500  30 
ها احداث  نها فقط در مراکز استاجایگاه

 شوند

88650  36150  52500  14 

ها به صورت مساوي در مراکز جایگاه

ها، سایر شهرها و نقاط بین راهی استان

 احداث شوند

  ) و اطالعات قبلی5هاي جدول (ماخذ: محاسبه شده با استفاده از داده
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  ضه سوخت هاي عرهاي جاري جایگاههزینه -8-2 

  هاي جاري جایگاه را به سه دسته کلی به شرح زیرتقسیم کرد: توان هزینهبه طورکلی می

هـاي عملیـات تولیـد و نگهـداري در تاسیسـات نفتـی       هاي عملیاتی، مشتمل بر هزینههزینه -

هاي مربـوط بـه آب، بـرق،    توان  به هزینه). در خصوص جایگاه می1394است (شیریجیان، 

  اره کرد.گاز و... اش

هــاي فنــی و هــاي پرســنلی شـامل پرداخــت حقــوق و دســتمزد اپراتورهـا، تکنســین  هزینـه  -

  سرپرست جایگاه

  هاي تعمیر و نگهداري.هزینه -

هـا و تجهیـزات در   مجموعه عملیاتی که به منظور بازیـابی، حفـظ و نگهـداري دسـتگاه    

  شوند. امیده میگیرند، نگهداري و تعمیرات ن وضعیت مطلوب و استاندارد صورت می

ریزي عملیات نگهداري و تعمیرات شـامل مـواردي از قبیـل تعمیـرات اصـالحی،      برنامه

بینـی و تهیـه   ریزي شده قطعات، پـیش نگهداري پیشگیرانه، تعمیرات اساسی، تعویض برنامه

-ترین مواردي است که صاحب جایگاه باید انجام دهد. تمام هزینه لوازم یدکی الزم از مهم

هاي تعمیر و نگهداري جایگاه را شـامل مـی شـود (سـتاري و     بط با این بخش هزینههاي مرت

  ).1387دیگران، 

هاي جاري جایگاه ترین عواملی که درتعیین میزان هزینهعالوه بر این موارد یکی از مهم

هـا  هاي جاري و عملیاتی جایگـاه تاثیرگذار بوده، ظرفیت جایگاه است. در این مطالعه هزینه

هاي کشور در منـاطق مختلـف   هاي واقعی که از جایگاههاي مختلف براساس دادهیتبا ظرف

  ) آورده شده است.9دست آمده که بطور خالصه در جدول ( آوري شده بهجمع

ها را داشته باشد، اگر شرکت خصوصی توزیع کننده سوخت بخواهد ترکیبی از جایگاه

هزار ریال خواهد بـود (میـانگین    33637د متوسط هزینه جاري ماهیانه به ازاي هر نازل حدو

حسابی). کل هزینه ماهیانه جاري یک شـرکت خصوصـی در بخـش جایگـاه کـه بتوانـد از       

  هزار ریال خواهد بود. 2018220نازل)  60طرف وزارت نفت مجوز داشته باشد (حداقل 

شـت و  تعداد نیروهاي انسانی، هزینه نیروي انسانی، میزان فـروش، هزینـه تعمیـر و نگهدا   

) براسـاس اسـتاندارد شـرکت ملـی پخـش      9هـا در جـدول (  هزینه بیمه هـر یـک از جایگـاه   

هـا محاسـبه   هاي نفتی ایران و با در نظر گرفتن موارد تجربی اتفاق افتاده در جایگاهفرآورده

  شده است. 
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 هاي مختلف (هزار ریال)ضه سوخت با ظرفیتهاي عرهاي جاري ماهیانه جایگاه ): هزینه9جدول(

 عنوان
 نوع جایگاه براساس تعداد سکو

 چهار سکو سه سکو دو سکو تک سکو

 332321 249240 166161 83080 هزینه دستمزد

 1013 675 506 282 آب

 6653 5702 4752 3802 برق

 1957 1631 1305 979 تلفن

 53736 44355 37569 27810 مالیات و عوارض

 66592 58758 43088 24654 هزینه تعمیرات ( اساسی و جزئی)

 462272 360362 253381 140606 هاي جاري جمع هزینه

 32359 25225 17737 9842 % جمع هزینه ها)7سود مدیریت(

 494631 385588 271117 150449 جمع هزینه کل جاري ماهیانه

 16 12 8 4 تعداد نازل (دیسپنسر)

 30914 32132 33890 37612 اهیانه به ازاي هر نازلهزینه جاري م

 48000 36000 24000 12000 فروش روزانه فرآورده (لیتر)
 

هاي نفتی با استفاده استانداردها و موارد تجربی ماخذ: محاسبه شده در شرکت ملی پخش فرآورده

 1395هاي سطح کشور: جایگاه

    

  ونقل سوخت در بخش حمل کنندههاي خصوصی توزیعهاي شرکتهزینه -9

  گذاري اولیههاي سرمایههزینه -9-1

ونقل مانند بخـش جایگـاه    کننده سوخت در بخش حملهاي خصوصی توزیعشرکت هزینه

  شوند.هاي جاري تقسیم میاي و هزینههاي سرمایهنیز به دو بخش هزینه

وط بـه  کننـده سـوخت، مربـ   هاي خصوصی توزیعونقل شرکت سرمایه اولیه بخش حمل

هـاي شـرکت   کش اسـت بـراي اینکـه بتـوان سـوخت جایگـاه      وسائل حمل فرآورده یا نفت

نازل است را از انبارهاي شـرکت ملـی پخـش بـه      60کننده سوخت که حداقل داراي توزیع

لیتر،  30000کش که هر کدام به ظرفیت نفت 6هاي مورد نظر حمل کرد، حداقل به جایگاه

شـود. (در  میلیـون ریـال فـرض مـی     6000ا تمـام تجهیـزات   کش بـ نیاز است. قیمت هر نفت

هاي نفتی بیشتر کشندهاي ولوو و آکسور مد نظر هستند). با این شرکت ملی پخش فرآورده
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هـاي  ونقـل شـرکت   مفروضات سرمایه اولیه مورد نیـاز بـراي تـامین تجهیـزات بخـش حمـل      

  میلیون ریال خواهد بود. 36000کننده سوخت خصوصی توزیع

  

  هاي جاري هزینه -9-2

کـش  نفـت  6کننده سوخت که داراي هاي توزیعونقل شرکت هاي جاري بخش حملهزینه

  توان در نظر گرفت.است را به صورت زیر می

  

  لیتر (هزار ریال) 30000کش با ظرفیت هاي جاري ماهیانه هر نفت): هزینه10جدول (

 مقدار هزینه شرح هزینه

 858 فیلتر روغن

 220 یلفیلتر گازوئ

 739 فیلتر هوا

 83 فیلتر خشک کن باد

 462 فیلتر آبگیر

 4752 روغن موتور

 15840 گازوئیل

 3465 لنت ترمز

 264 واسکازین

 2640 تعمیرات اساسی

 3300 تعمیرات جزئی

 12100 الستیک

 1430 باتري، دینام، استارت

 5041 بیمه بدنه

 2888 بیمه شخص ثالث

 28820 مه رانندهحقوق و بی

 1650 مالیات و عوارض کشنده

 84552 هاي جاري جمع هزینه

  1395هاي نفتی ایران: ماخذ: مدیریت تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده              
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نفـتکش   6کننـده سـوخت در مرحلـه شـروع حـداقل داراي      توزیـع  با توجه به اینکه شرکت

  هزار ریال خواهد بود.   507312ي ماهیانه این شرکت حداقل خواهد بود، کل هزینه جار

  

  کننده سوختهاي خصوصی توزیعهاي جاري شرکتسایر هزینه -9-3

هـاي  کننـده سـوخت، هزینـه   هـاي خصوصـی توزیـع   هاي جاري شرکتیکی دیگر از هزینه

هـاي تخصصـی مختلـف اسـت. براسـاس      دفتري، دستمزد کارشناسـان و تکنسـین در حـوزه   

یابی انجام شـده و اسـتعالم صـورت گرفتـه از مـدیریت بازرگـانی شـرکت ملـی پخـش          ارز

نفر نیرو بـا پایـه    10هاي نفتی ایران، جهت انجام امور دفتري و کارهاي کارشناسی فرآورده

مورد نیاز است که با در نظر گرفتن حقـوق پایـه    12نفر با پایه استخدامی  5و  10استخدامی 

، هزینـه ماهیانـه   1395هـاي وزارت کـار و رفـاه اجتمـاعی در سـال      مو سایر مزایا براساس نر

هزار یال خواهد بـود. همچنـین اگـر هزینـه اجـاره دفتـر و یـا هزینـه          365930ها  دستمزد آن

هـزار ریـال در نظـر گرفتـه      110000کننده سـوخت در مـاه   فرصت دفتر براي شرکت توزیع

  هزار ریال در ماه خواهد بود. 475930ها شود، کل هزینه حوزه دفتري مرکزي این شرکت

  

هـاي خصوصـی   اقتصادي تعیـین کـارمزد شـرکت    -مدل ارزیابی فنی  -10

  کننده سوختتوزیع

سـنجی پیشـنهادي سـازمان توسـعه     به منظور ارزیابی مالی و اقتصادي موضوع از مدل امکـان 

مهـم و  هـاي  استفاده شده است. در مدل پیشنهادي سازمان ملـل شـاخص   1صنعتی ملل متحد

شـوند. ایـن    هاي ورودي و خروجی طرح استخراج میگیري از تقابل جریانموثر در تصمیم

و دوره بازگشـت   3، نـرخ بـازده داخلـی    NPV(2ها عبارتند از: خالص ارزش فعلی(شاخص

  ).1386(توانپور، کاظمی،  4سرمایه

ر کننـده سـوخت بـا در نظـ    هـاي خصوصـی توزیـع   در این مطالعه تعیین کارمزد شـرکت 

هـاي مختلـف و بـراي    هـاي جـاري در حالـت   گذاري اولیه و هزینههاي سرمایهگرفتن هزینه

انجـام شـده اسـت. بـراي تعیـین       Comfar3افـزار   هاي متفاوت زمین با استفاده از نـرم قیمت

                                                                                                              
1 - United National Industrial Development Organization 
2 - Net Present Value 
3 - Internal  Rate of Return 
4 - Payback Period 
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کارمزد، حالت یا مدل مربوطه، به صورت جداگانه مورد پردازش قرار گرفته و با مهندسـی  

لیتر فرآورده فروش رفته متناسب با نقطه سر بـه سـر اقتصـادي هـر      معکوس نرخ کارمزد هر

دست آمده است. براي این منظور از رابطه خالص ارزش فعلی بـه صـورت    ها بهیک از مدل
n

i i i
i

i

(R C D )
NPV S

( r)

 
 




1 1
  استفاده شده است.

ن هاي جاري و استهالك ساالنه بوده که مقدارشابه ترتیب هزینه Diو  Ciدر این رابطه 

دهـد. از  نـرخ تنزیـل را نشـان مـی     rگـذاري اولیـه و    بیـانگر سـرمایه   Sمعلوم است. همچنین 

به عنوان درآمد با استفاده از  Riمساوي صفر قرار دادن این رابطه، تنها مجهول معادله، یعنی 

گیرد. بـه عبـارت دیگـر،    هاي مختلف مورد محاسبه قرار میبراي مدل Comfar3نرم افزار 

-دسـت مـی    ) از محاسبات مدل بهRiکننده سوخت(نه شرکت خصوصی توزیعدرآمد ساال

هاي مختلف زمـین متفـاوت اسـت) از تقسـیم درآمـد سـاالنه بـر        آید (مقدار آن براي قیمت

  شود.فروش متوسط ساالنه شرکت، نرخ کارمزد  محاسبه می

  

  کننده سوخت هاي خصوصی توزیعتعیین کارمزد شرکت -11

کننـده سـوخت، عـالوه بـر اعـداد و ارقـام       هاي خصوصی توزیعشرکتدر محاسبه کارمزد 

)، 10) تا (5هاي جاري و اطالعات جداول (گذاري اولیه و هزینههاي سرمایهمربوط به هزینه

  ها در نظر گرفته شده است.مفروضات زیر نیز در پردازش مدل

  مفروضات: 

  است. سال فرض شده 20عمر مفید تجهیزات و تاسیسات جایگاه  -1

ارزش اسقاطی تجهیزات و تاسیسات جایگاه در پایان عمر مفید صفر در نظر گرفته شده  -2

  است.

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

-کننده بـراي سـرمایه  درصد فرض شده است (هر چند حداقل نرخ جذب 20نرخ تنزیل  -4

اما به منظور رعایت وحدت رویه در پاسخ گویی به تواند متفاوت باشد، گذاران مختلف می

سواالت احتمالی سرمایه داران و با توجه به شرایط اقتصـادي کشـور و همچنـین بـا در نظـر      

گـذاري در حـوزه توزیـع سـوخت جـذابیت      ها و براي اینکه سـرمایه گرفتن نرخ سود بانک

 درصد لحاظ شده است).  20داشته باشد، نرخ تنزیل 
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-کننده سوخت، در هزینههاي خصوصی توزیعوي انسانی حوزه دفتري شرکتهزینه نیر -5

  ها لحاظ شده است.هاي جاري این شرکت

لیتـر فـرض شـده اسـت (بـا توجـه بـه         3000ها متوسط فروش روزانه هر نازل در جایگاه -6

هاي کشور برخی کارشناسان اعتقـاد  ویژه بنزین در جایگاههاي نفتی بهفروش زیاد فرآورده

لیتر در روز در نظر گرفته شود که البته نرخ کارمزدها با ایـن   4000دارند که این مقدار باید 

  مقدار فروش نیز محاسبه شده است).

  سال فرض شده است.  20ها) کشها (نفتعمر مفید کشنده -7

هـا در   درصـد ارزش اولیـه آن   20ها در پایان عمر مفید، معادل کشارزش اسقاطی نفت -8

  رفته شده است.نظر گ

  کیلومتر در نظر گرفته شده است. 6000ها کشمتوسط کارکرد ماهیانه نفت -9

ــا در نظــر گــرفتن ایــن مفروضــات و پــردازش مــدل   ــافتی  ب هــاي مختلــف، خــالص دری

هـاي  کننده سوخت به ازاي هر لیتر فروش فـرآورده در گزینـه  هاي خصوصی توزیع شرکت

  است.  ) به دست آمده11مختلف به شرح جدول (

  

  کننده سوخت به ازاي هر لیتر فروش فرآورده (ریال)هاي خصوصی توزیع): دریافتی خالص شرکت11( جدول

  

 شرح

قیمت هر 

مترمربع زمین 

 (میلیون ریال)

 هاي مختلف هر نازلمیزان کارمزد در فروش

 4000فروش روزانه 

 لیتر

 3000فروش روزانه 

 لیتر

هاي شرکت متعلق به سازمان

 ی باشدعموم
0 587 783 

 2 606 808 راهی باشندها فقط بینجایگاه

ها فقط شهرهایی غیر از جایگاه

 ها احداث شوند نمرکز استا
10 680 906 

ها  نها فقط در مراکز استاجایگاه

 احداث شوند
30 865 1153 

ها به صورت مساوي در جایگاه

ها، سایر شهرها و  مراکز استان

 شوندنقاط بین راهی احداث 

14 717 956 

  هالماخذ: نتایج حاصل از پردازش مد
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در صورتی که حتی قیمت زمین صـفر در نظـر گرفتـه شـود، دریـافتی خـالص ناشـی از        

کننـده (در حـالتی کـه فـروش     هـاي خصوصـی توزیـع   فروش هر لتیر فرآورده براي شرکت

ریـال باشـد. ایـن     783د لیتر باشد که بیشتر این مقدار مد نظر است) بای 3000روزانه هر نازل 

راهـی باشـند   ها بینکننده سوخت فقط مالک جایگاههاي توزیعرقم در شرایطی که شرکت

التی ریال خواهد. به همین ترتیـب در حـ   808میلیون ریال باشد)  2(قیمت هر متر مربع زمین 

 1153 ها احداث شوند، کارمزد هر لیتر فرآورده فروش رفتـه  نها فقط در مراکز استاجایگاه

هـا از سـوي   حـالتی کـه جایگـاه    ریال محاسبه شده اسـت و بـاالخره رقـم مـورد نظـر بـراي      

ها، سایر شهرها و نقـاط  کننده سوخت به صورت ترکیبی در مراکز استانهاي توزیع شرکت

بین راهی احداث شوند (این حالت عمومیت دارد و نرخ پیشـنهادي ایـن مطالعـه نیـز همـین      

  ود. ریال خواهد ب 956است) 

انـد، از ایـن   ها در نقطه سر به سر اقتصادي محاسـبه شـده  با توجه به اینکه درآمد شرکت

هـا،  کننده سـوخت در تمـام حالـت   هاي خصوصی توزیعرو، دوره بازگشت سرمایه شرکت

  سال) به دست آمده است. 9/4سال ( 5مساوي و حدود 

  

 تحلیل حساسیت  -12

کننده سوخت در کوتاه مدت (در دوره توزیعهاي خصوصی اقتصادي بودن فعالیت شرکت

شود) به پارامترهاي مختلفی بسـتگی دارد کـه از   زمانی که کارمزد از سوي دولت تعیین می

تــوان بــه میــزان فــروش ســوخت، قیمــت زمــین، نــرخ کــارمزد، نــرخ  هــا مــی تــرین آنمهــم

ات وي از گـذار و انتظـار  کننده کـه در واقـع بـه روحیـات سـرمایه     تنزیل(حداقل نرخ جذب

ــا در نظــر گــرفتن هزینــه   ســرمایه گــذاري بســتگی دارد) و... اشــاره کــرد. در ایــن مطالعــه ب

میلیون ریـال) و در شـرایطی کـه شـرکت بـه صـورت        124650گذاري اولیه (حدود  سرمایه

هـا انتخـاب کننـد،     نراهی و سایر شهرستاها، بیناستانهاي خود را در مراکز ترکیبی جایگاه

میلیون ریال) و با فرض اینکه تجهیزات و تاسیسات داراي  36017ي ساالنه (هزینه هاي جار

سال باشند و با استفاده از معیارهاي اقتصاد مهندسی (خـالص ارزش فعلـی) بـه     20عمر مفید 

  تحلیل حساسیت ارزیابی اقتصادي پرداخته شده است. 

ریـال   956فرآورده  دهد با فرض اینکه نرخ کارمزد هر لیتر فروشنتایج بررسی نشان می

کننده سـوخت زمـانی اقتصـادي اسـت کـه نـرخ       هاي خصوصی توزیعباشد، فعالیت شرکت
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کننـده)  درصد در نظر گرفته شود در صورتی که نرخ تنزیل (یا حداقل نرخ جذب 20تنزیل 

گـذار بیشـتر در نظـر گرفتـه شـود بـا ایـن کـارمزد، فعالیـت شـرکت از نظـر            از سوي سرمایه

به صرفه نیست. رابطه بین نرخ تنزیل و خـالص ارزش فعلـی کـه بـه نـوعی      اقتصادي مقرون 

کننده سـوخت را بیـان   هاي خصوصی توزیعاقتصادي یا عدم اقتصادي بودن فعالیت شرکت

  ) نشان داده شده است.4می کند در نمودار (

  

  ): حساسیت تاثیر تغییرات نرخ تنزیل بر خالص ارز ش فعلی4نمودار (

  
  صل از بررسی اقتصاديماخذ: نتایج حا

  

هـاي  همچنین یکی دیگر از عوامل اصلی تاثیرگذار بر اقتصـادي بـودن فعالیـت شـرکت    

کننده سوخت، نرخ کارمزد فروش فرآورده است. با فرض اینکه کـه نـرخ   خصوصی توزیع

درصد) با در نظر گرفتن سایر مفروضات قبلی (قیمت زمین  20تنزیل ثابت فرض شود (مثال 

ریـال بـه ازاي هـر لیتـر      956یال براي هر متر مربع)، نرخ کـارمزد، حـداقل بایـد    میلیون ر 14

کننـده سـوخت   هـاي خصوصـی توزیـع   تعیین شـود، در غیـر ایـن صـورت فعالیـت شـرکت      

  غیراقتصادي خواهد بود. 

کننـده سـوخت   هاي خصوصـی توزیـع  ) حساسیت خالص ارزش فعلی شرکت5نمودار (

شـود بـا افـزایش نـرخ کـارمزد       دهد، مالحظـه مـی  شان مینسبت به نرخ کارمزد دریافتی را ن

یابد. قیمت زمین با توجه به متغیـر بـودن آن در شـهرها و     خالص ارزش فعلی نیز افزایش می
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-هاي خصوصی توزیـع گذار بر نحوه فعالیت شرکتهاي مختلف از عوامل دیگر تاثیرمکان

سـیت خـالص ارزش فعلـی    ) حسا6کننده سوخت از نظر درآمد و سوددهی است. نمـودار ( 

ریال بـه   956ها درصد و کارمزد شرکت 20نسبت به قیمت زمین در شرایطی که نرخ تنزیل 

  دهند. ازاي هر لیتر فروش فرآورده فرض شده است را نشان می
  

  ): حساسیت تاثیر تغییرات نرخ کارمزد بر خالص ارز ش فعلی5نمودار (

  
  ماخذ: نتایج حاصل از بررسی اقتصادي

  

  ): حساسیت تاثیر قیمت زمین بر مقدار خالص ارز ش فعلی6ودار (نم

  
      ماخذ: نتایج حاصل از بررسی اقتصادي        
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  گیري و پیشنهادات نتیجه -11

شود؛ بخـش  ونقل به دو بخش مجزا تقسیم می رسانی به بخش حمل در شرایط فعلی سوخت

گیرد کـه سـوخت    ورت میونقل و رانندگان ص هاي حملاول حمل سوخت توسط شرکت

گیرنـد و در قبـال   هـاي نفتـی ایـران تحویـل مـی     را از انبارهاي شرکت ملی پخـش فـرآورده  

دریافت کرایه از این شرکت، سوخت را به مشتریانی کـه از سـوي شـرکت مـذکور تعیـین      

دهند. براساس مبدا تامین فـرآورده، ویژگـی مسـیر حمـل، نـوع وسـیله       شوند، تحویل می می

هاي پرداختی بسـیار متفـاوت اسـت بـه طـوري در       تحویل سوخت و غیزه نرخحمل، مقصد 

نوع نرخ کرایه به راننـدگان پرداخـت    1300ونقل زمینی بیش از  حال حاضر در بخش حمل

هـاي نفتـی ایـران ایجـاد      شود که مشکالت متعددي را براي شرکت ملی پخش فـرآورده می

ونقل و رانندگان را نیز بـه دنبـال    لهاي حمکرده و در عین حال عدم رضایت کامل شرکت

ها هستند که سوخت را ونقل، جایگاه دارد. بخش دوم سیستم توزیع سوخت در بخش حمل

کنند و بابت ایـن امـر بـه     کنندگان و متقاضیان توزیع میفروشی بین مصرفبه صورت خرده

براسـاس   کننـد. ایـن کـارمزد  بیشـتر    ازاي هر لیتر سوخت توزیع شده کـارمزد دریافـت مـی   

گـذاري انجـام شـده    هاي جاري جایگاه تعیین می شود و معموال هزینه فرصت سرمایه هزینه

داران بـا  از ایـن رو عـدم تناسـب درآمـد جایگـاه      گیـرد،  براي حداث جایگـاه را دربـر نمـی   

شـود کـه بخـش    گـذاري انجـام شـده باعـث مـی     هاي جاري و هزینـه فرصـت سـرمایه    هزینه

ویـژه در  گذاري در احداث جایگاه به دلیل درآمد کم بـه مایهاي جهت سرخصوصی انگیزه

  کالنشهرها را نداشته باشد. 

هاي مدیریتی و مـالی بخـش   هاي غلبه بر این نارسایی استفاده از توانمندي یکی از روش

گري دولت و ایجاد فضاي رقابتی به منظـور ورود بخـش   خصوصی از طریق کاهش تصدي

هـاي نفتـی در کشـور مسـتلزم      بتی در بازار توزیـع فـرآورد  خصوصی است. ایجاد فضاي رقا

  باشد.  تغییر ساختار در این بازار م

در این مقاله با توجه به شرایط حاکم بر کشور و بـا در نظـر گـرفتن مطالعـات قبلـی سـه       

هـاي نفتـی در کشـور پیشـنهاد و شـرایط و      مرحله براي تجدید ساختار بازار توزیـع فـرآورد  

-ه به تفکیک آورده شد که اولین مرحله آن ایجاد شرایط الزم براي شکلالزامات هر مرحل

هـا تحویـل گـرفتن فـرآورده از انبـار و       هاي صاحب صالحیت که وظیفـه آن گیري شرکت

  ها عرضه سوخت است، است. توزیع آن در بین مردم از طریق جایگاه



 271 ...     در ی سوختکننده خصوص هاي توزیع تعیین کارمزد شرکت

 
 

 

 

 

بـوده و هنـوز شـرایط     ايهاي نفتی یارانهبا توجه به اینکه در حال حاضر قیمت فرآورده

هاي مختلف در کشـور مهیـا نشـده اسـت، از ایـن      ها از جنبهبراي آزادسازي قیمت فرآورده

اي تعیـین  شوند باید به گونـه هاي خصوصی که وارد این عرصه میرو، نرخ کارمزد شرکت

هاي مذکور از نظر اقتصادي توجیه داشته باشد. در این مقالـه، نـرخ   شود که فعالیت شرکت

هـاي جـاري و   هاي نفتی بـا در نظـر گـرفتن هزنیـه    کننده فرآوردههاي توزیعرمزد شرکتکا

هـاي مـرتبط از   گیـري از شـاخص  هاي اقتصاد مهندسی با بهـره اي با استفاده از روشسرمایه

اي مـورد  جمله دوره بازگشت سرمایه، نـرخ بـازده داخلـی، شـاخص ارزش فعلـی بـه گونـه       

درآمد انگیزه کافی براي مشارکت و ورود بخش خصوصـی  محاسبه قرار گرفت که از نظر 

هاي نفتی ایجـاد شـود. بـه    در مرحله اول تغییر ساختار (مرحله گذار) به بازار توزیع فرآورده

ونقـل و   عبارت دیگر، در این مطالعه یک شرکت توزیع کننده سوخت که هم بخش حمـل 

در نظر گرفتـه شـد و نـرخ     شود، یک بنگاه اقتصادي هم جایگاه عرضه سوخت را شامل می

گـذاري بـراي آن مـورد محاسـبه قـرار       هاي جاري و هزینه فرصـت سـرمایه   متناسب با هزینه

الزحمه ارائـه  گري دولت، حقگرفت. البته الزم است در میان مدت در ادامه کاهش تصدي

کننده تحت عنـوان نظـام   ها به صورت مستقیم از خود مصرف خدمات از سوي این شرکت

شـود دخالـت دولـت در مسـائل مـالی      کاري دریافت شود که این کار باعـث مـی  عملالحق

ها کاهش یابد. در بلند مدت نیز باید نرخ فرآورده توسط مکانیسم بازار و با نظـارت  جایگاه

 دولت تعیین شود.

با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق به طور خالصه بـراي اجرایـی شـدن مشـارکت بخـش      

زیــع فـرآورده در کشــور بـه طــور مشـخص پییشــنهادات زیـر ارائــه     خصوصـی در حـوزه تو  

  شود: می

منطقه)  9اي مختلف (مثال هاي منطقهتوان بازار توزیع سوخت کشور را به حوزهابتدا می -1

کننده سوخت، کارمزدهاي متناسب بـا هـر   هاي خصوصی توزیعتقسیم نمود و براي شرکت

هـاي محاسـبه    هر حوزه یک عدد بایـد باشـد. نـرخ   . متوسط این نرخ در کردمنطقه را تعیین 

  شده در این تحقیق تحت هر شرایطی و براي هر قیمتی از زمین نیز قابل محاسبه است.

کننـدگان در کـل کشـور    هـاي نفتـی بـراي خریـداران و مصـرف     قیمت فروش فرآورده -2

هـاي خصوصـی   یکسان تعیین شـود (ماننـد وضـعیت فعلـی) ولـی مقـدار پرداختـی شـرکت        
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کننده سوخت به وزارت نفت به عنوان قیمت فرآورده خریداري شده از سوي ایشـان   وزیعت

 هاي مختلف کشور متفاوت باشد.براساس بخش

هـاي  تـوان شـرکت  به عنوان یک روش جایگزین دیگر براي پیشنهادهاي اول و دوم می -3

بـراي  بنـدي کـرد (همـان کـاري کـه      کننده سوخت را در سطح کشور رتبهخصوصی توزیع

شود) کـه در کنـار    هاي مایع بدون در نظر گرفتن قیمت زمین انجام میهاي فرآوردهجایگاه

بندي امتیاز زیادي در نظـر گرفـت و براسـاس امتیـاز     سایر مسائل، به قیمت زمین در این رتبه

هـاي مختلـف، مقـادیر    کننـده سـوخت در گـروه   هـاي خصوصـی توزیـع    کلی براي شـرکت 

 مزد فرآورده فروخته شده تعیین کرد. گوناگونی را براي کار

هاي خصوصی به منظور نظارت بر عملکرد و کیفیت خدمات ارائه شده از سوي شرکت -4

ها در اختیار نهاد مسـئول  کننده سوخت، بهتر است در مرحله اول کارمزد این شرکتتوزیع

بنـدي،   بـه (شرکت ملی پخش فرآوردهاي نفتی ایران) قرار گیرد تا این شـرکت براسـاس رت  

کننده سوخت که رقم آن طبق امتیاز کسب هاي خصوصی توزیعاین کارمزد را بین شرکت

 کننده سوخت یکسان نخواهد بود، تقسیم کند.هاي خصوصی توزیعشده از سوي شرکت
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