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 چکیده

حمل و نقل و مصرف تکمیل نخواهد شد. بنادر  -تجارت -ها، فرآیند تولیدارای نقشی کلیدی هستند و بدون آنن المللی، بنادر ددر زنجیره حمل و نقل بی

فت مشابه هر موسسه اقتصادی خدماتی دارای انواع عمده مالکیت از دو جنبه خصوصی و دولتی هستند که در کشورهای در حال توسعه با توجه به با

در زمان  نیز به وفور یافت می شود. صی و نیمه دولتیسیاسی آن ها، این اماکن عموما دولتی ولی در کشورهای توسعه یافته انواع خصوخاص اقتصاد 

بهره برداری از بندر را طی مدت مشخص  م نموده و امتیازیپورت اپراتورهای جهانی به روشهای گوناگون با بنادر قراردادهای همکاری تنظ کنونی، اغلب

؛ ابداع و زیر ساختها و روساختها از سرمایه؛ مهارت کارکنان آنهادست می آورند. دولتها سعی دارند با مشارکت دادن هر چه بیشتر پورت اپراتورها در ب

عایب و اقدامات موثر م ، مزایا،بنادر وصی سازیخص فرایند عه،. در این مطالنوآوری آنها استفاده بیشتر نموده و بالتبع شاهد افزایش کارایی نیز باشند

صوصی، عملکرد موفق بخش خ های منعقده در واگذاری بنادر بهادنواع قراردا یا های مدیریت بندر، مدلصوصی سازی ناکارآمدروند خ جهت جلوگیری از

عملیاتی ثبت شده در بنادر  معرفی بنادر دولتی و خصوصی ایران، رکوردهایو همچنین اپراتور خصوصی بین المللی  تحت مدیریت یکترین بندر منطقه 

 قرار می گیرد.بررسی مقایسه عملکرد دو بخش خصوصی و دولتی در مدیریت عملیات بندر مورد نهایتاً و  توسط شرکت های خصوصی

 : خصوصی سازی بنادر، زنجیره حمل و نقل، بنادر ایران، بنادر منطقه کلمات کلیدی

 مقدمه

 سازی خصوصی .است نموده اقتصادی سیاست حوزه در بدیع کامالً جنبشی را آن و گرفته شکل اخیر های دهه در سازی خصوصی گستر جهان دوران

 می اطالق اقتصادی تصمیمات تمام در بازار منطق از پیروی و خصوصی بخش به آن واگذاری و دولت نقش کاهش های شیوه به آن گسترده مفهوم در

 و برانگیزد را رقابت است، بوده برخوردار انحصار از دولتی بخش که وضعیتی در تواند می خصوصی بخش جدید بنگاههای ورود رو این از و شود

 .دهند نشان واکنش بازار نیروهای و ضوابط به که نماید مجبور را دولتی بنگاههای

 سازی خصوصی مفهوم

 آن نتیجه در که بطوری دانند، می بازار نیروهای نقش طریق افزایش از اقتصادی های فعالیت عملکرد بهبود برای ای وسیله را سازی خصوصی برخی

بخش  توسط اقتصادی های فعالیت انجام معنای به را سازی خصوصی نیز، ای عده .گردد واگذار خصوصی بخش به سهام دولتی از درصد 05 حداقل

 .اند کرده تعریف خصوصی بخش به ها دارایی مالکیت انتقال با خصوصی

 جمله از. گیرد می بر در خصوصی بخش و دولت بین رابطه برای تغییر را مختلفی و متعدد های روش سازی، خصوصی واژه معتقدند که دیگر ای دسته

 و پیمانکاری و دولتی مطلق در انحصارات رقابت معرفی و کننده محدود ضوابط حذف زدایی، مقررات دولت، به متعلق های فروش دارایی یا و کردن ملی

 .خصوصی بخش به شود تأمین و دولت اداره توسط که خدماتی و کاالها تولید واگذاری یا

 اقتصادی واحدهای واگذاری به اقدام از است عبارت سازی که خصوصی بگوییم باید باشیم، داشته ای خالصه تعریف سازی خصوصی از بخواهیم اگر اما

 .واحدها آن مدیریتی اقتصادی و کارایی بهبود منظور به مختلف طرق از مردم و خصوصی بخش به دولت تحت نظارت یا و دولتی

 خصوصی سازی در بنادر

در  .در حوزه کالن اقتصاد فراهم سازد تواند فواید بسیاری را برای اقتصاد کشور خصوصی سازی بنادر اگر بطور مناسب و بدالیل موجه صورت پذیرد می

همه جانبه طراحی و ارایه گردد قدر مسلم استفاده کنندگان از بنادر سود قابل مالحظه عین حال اگر طرح های خصوصی سازی بنادر با انجام مطالعات 

 ،کاری بنادربهبود راندمان  ،بنادر شامل تسهیل مبادالت تجاری تقریباً در همه کشورها اهداف کلیدی در ارتباط با خصوصی سازی ای خواهند برد.

و در این راستا سیاست گذاران باید  بنادر یک پیش شرط ضروری برای نیل به این اهداف است اصالحات مربوط به کار کاهش هزینه های دولتی است.

اصوالً در رابطه با اداره و تشکیالت مدیریت بنادر یک سیستم مدون و منحصر بفرد . بخاطر داشته باشند که اثرات یک بندر از خود آن بندر گسترده است
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ره آن اتفاق نظر داشته باشند در کشور هنگ کنگ بنادر توسط شرکتهای خصوصی ساخته و توسط همانها وجود ندارد که همه طرفهای مربوطه دربا

در  گردد. در کشور ژاپن بنادر معموالً در مالکیت بخش دولتی بوده و مجوز استفاده از تاسیسات بندری به شرکتهای خصوصی صادر می اداره می شود.

مدیریت  در سنگاپور اداره بندر مالکیت، بندر بوده و آنها را بصورت دراز مدت به شرکتهای خصوصی اجاره می دهند.روتردام هلند بنادر در مالکیت اداره 

 و عملیات بنادر کانتینری را در اختیار دارد.

امه هایی را برای خصوصی سازی تایلند و کلمبیا برن ایتالیا، شیلی، زالندنو، کشورهای زیادی از جمله مالزی، ،ال خصوصی سازی بنادر در انگلستانبدنب

ولیت که منجر به انجام خدمات بندری انتخاب شده ای بوسیله بخش ئشکل مالیمی از انتقال قدرت و مس بنادرشان انجام داده اند چیزی جز یک

 باشد. حقیقات و مالحظات نمیاجرایی با تحق امتیاز و قراردادهای  ،لتی بر اساس لیست اجارهخصوصی یا شرکتهای مشترک و وابسته به نهادهای دو

زیرا نیاز به انتقال واقعی  گیرد. بنابراین خصوصی سازی واقعی شکل نگرفته و مکانیزم های واقعی آن کمتر شناخته شده است و کمتر مورد عمل قرار می

به شرکتهای خصوصی اغلب به عنوان  انتقال مسوولیت ارایه معینی از خدمات بندری باشد. ها از بخش دولتی به بخش خصوصی می مالکیت دارایی

 [1] در حالیکه خصوصی سازی انتقال قدرت و مسوولیت نمی باشد. گردد. خصوصی سازی مطرح و اجرا می

برای توجیه این اقدام مشارکت جویانه در انجام برخی از  توسعه بندر وجود دارد. در این روزها شاهد تمایل بیشتر به افزایش مشارکت بخش خصوصی 

 : وظایف بندر سه استدالل عمده مطرح می شود

 گسترش هرچه بیشتر تردد کشتی های تجاری و حمل و نقل زمینی و نیز توسعه دامنه خدماتی که به کاربران ارایه می شود. .1

 ت بندری.تسهیل در امر اعطای اعتبارات در جهت افزایش تمایل سرمایه گذاران در خصوص ساخت تاسیسات زیر بنایی و تامین تجهیزا .2

 افزایش کارایی و بهره وری عملیاتی .3

 اما این روند، با وجود مزایای بسیار، در صورت اجرای نادرست می تواند خطراتی را نیز به همراه داشته باشد همچون:

 خطر ایجاد انحصار و حذف تدریجی محیط رقابت. .1

 ایجاد انحصار چندجانبه. .2

 افزایش آن.تاکید بر سودآوری به جای تاکید بر تولید و  .3

 خطر تبانی با کاربران .4

مستمراً باید اقداماتی بشرح زیر  برای رفع خطرات احتمالی خصوصی سازی و کاهش اثرات منفی آن به ویژه برای ایجاد محیط رقابتی و رقابت آزاد،که 

 صورت گیرد:

 وضع قوانین دقیق مالیاتی و روش محکم وصول آن. .1

 معقول بخش خصوصی.جلوگیری از سود نا .2

 ضع مقررات برای کنترل تعرفه ها و عملکرد بخش خصوصی.و .3

 اعمال تشویق ها و جرایم. .4

 استفاده عمومی از ترمینالها. .0

 ایجاد بازار رقابتی و قوانین مقررات متناسب با آن. .6

 ایجاد رقابت بین شرکتهای خدماتی بمنظور افزایش کیفیت و کاهش قیمت و حذف سود غیر معقول. .7

کارگزاران بخش دولتی و ارتقا سطح کیفی دانش آنان به منظور شناخت محیط و بهره مندی از مکانیزم های موثر افزایش مستمر اطالعات  .8

 .کنترل و هدایت

 در کشور مطالعاتی در خصوص تاثیر خصوصی سازی بر بنادر ایران صورت گرفته است که می توان موارد زیر را نام برد:

را مبنا قرار داده است. حضور  ;اجرای بهتر وظایف بندر ;هدف خی از وظایف بندر به بخش خصوصی،اگذاری براداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر با و

به شرکت بنیاد  1382بخش ها و شرکت های خصوصی در فرآیندهای عملیاتی بندر و با واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری و عملیات کانتینری از سال 

رو به رشدی را داشته است و لذا خصوصی  بارانداز به عنوان بخش خصوصی، با استناد به آمار و ارقام می توان گفت که عملیات تخلیه و بارگیری روند

کشتی در سازی در زمینه بهبود کارایی در بندر بوشهر موثر و مفید عمل کرده است و نتیجه آن، کمتر شدن زمان تخلیه و بارگیری و کاهش زمان توقف 

 [1] بندر می باشد.
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 نمودار روند رشد عملیات تخلیه و بارگیری غیرنفتی در بندر بوشهر

با بررسی تاثیر خصوصی سازی و تحلیل سایر جنبه های مرتبط  تاثیر خصوصی سازی بر افزایش کارائی منابع دریانوردی گیالناله ای تحت عنوان در مق

 اموربر این فرایند سعی در ارزیابی عملکرد سازمان بنادر و دریا نوردی نیز بعنوان یک ارگان مهم حاکمیتی که از چندی پیش در خصوص واگذاری 

عبارت است از مطالعه و  ه استآنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفت .تصدی گری ،برنامه های گسترده ای را به اجرا گذاشته ،پرداخته شده است

وآگاهی از بررسی پیرامون فعالیها و عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن قبل و بعد از واگذاری این بخش از اقدامات به بخش خصوصی 

از جمله  .اثرات مثبت مشارکت مردمی در تحقق اهداف و نیز بررسی روند رو به رشد کارائی منابع و تقلیل هزینه ها و به تبع آن افزایش درآمد است

یش میزان تناژ تخلیه شاخص های قابل اتکا و استناد به موقعیت بندر در سالهای خصوصی سازی افزایش تعداد تردد کشتی های تجاری و به تبع آن افزا

فروند کشتی در پایان سالهای  695و بارگیری کاالهای تجاری )صادراتی و وارداتی( است. طبق مقایسه مشاهده شده تردد کشتی های تجاری از تعداد 

 [2] .افزایش یافته است 89فروند کشتی در سال  2131قبل از خصوصی سازی به تعداد 

 
بهره مندی از  ،د.از مهمترین فاکتورهای قابل ذکرمتغیرهای موثر ممکن ارتباط خاصی در نوع شیوه مدیریت بر منابع داراین افزایش صرف نظر از سایر 

نیروی  تلفیق منابع ،شیوه های مدیریتی بخش غیر دولتی لیکن با اعمال شود. عامل زمان است که در مدیریت به شیوه دولتی بسیار ناچیز شمرده می

بعالوه بهره مندی از زمان در قالب شیفت های کاری سبب گردید از توان بالقوه و پتانسیل واقعی نیروی کار و تجهیزات بهره وری ، زاتتجهی، انسانی

بدنبال افزایش ورود کشتی های تجاری، حجم کاالهای تبادل شده به نحو چشمگیری نسبت به سابق و در  .بیشتر و مفیدتری عاید و حاصل گردد

بازرگانی موثر بوده  –اقتصادی دنیا و منطقه در بهبود اوضاع تجاری  ،البته ممکن است تحوالت سیاسی ی مشابه افزایش یافته است.مقایسه با سالها

توان بطور انتزاعی نیز مورد توجه قرار  لیکن توامند شدن در پذیرش و سپس تخلیه و بارگیری و نقل و انتقال و انبار نمودن این حجم کاال را می .باشد

 ت.توان نادیده گرف داد. هر چند اعمال سیاستهای صحیح مدیریتی و نظارتی بخش دولتی در این توفیق بدست آمده را نمی

حجم فعالیت سیستم حمل و نقل سنگین است که انواع کاال و خدمات صادراتی یا وارداتی را از مبادی ذیربط  ،دیگر شاخصهای عملیاتی مورد بررسیاز 

 گردد و اینگونه استنباط می اید افزایش حجم مبادالت تجاری در کل کشور سبب رونق گرفتن فعالیت سیستم حمل و نقل میبه مقصد حمل می نم

 77897گردد که میزان فعالیت این بخش از زیر سیستم حمل و نقل در سالهای پس از خصوصی سازی از رشد افزونتری برخوردار شده است و از 

 [4] .رسیده است 89دستگاه کامیون بارگیری شده در سال  354598 به 70دستگاه کامیون در سال 

 مدل های مدیریت بندری

 مشابه هر موسسه اقتصادی دیگر، فعالیت های بندری از طریق تامین و ارتباط اجزا یا عوامل مختلفی حاصل می شود که بخش خصوصی از مئت های

. در حقیقت، می توان گفت که عملکرد هر بندر، تابع عوامل داخلی و خارجی متعددی است مدید در قسمت های مختلفی از این اجزا وجود داشته است

در سطح کالن بندر، انواع مدیریت بندری بر مبنای سه فاکتور  که عوال داخلی دارای تاثیری مستقیم و شفاف تر در عملکرد کوتاه مدت هر بندر هستند.

 :[ 3] زیر مورد توجه قرار می گیرد
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 زمینمالکیت  .1

و نگهداری  بنادر دارای تاسیسات دریایی و زمینی زیر بنایی و رو بنایی بسیاری نظیر اسکله و محوطه های روباز و بسته وسیعی برای تخلیه و بارگیری

 به دولت می باشد.  کاال هستند. در اغلب کشورهای درحال توسعه، دولت با سرمایه گذاری مستقیم اقدام به احداث بنادر کرده و مالکیت آن ها متعلق

 عملیات جابجایی کاال .2

 صورت رفت و آمد کشتی ها به بنادر تجاری به منظور تخلیه و بارگیری محموالت آن ها می باشد که طی فرآیندی به نام عملیات بندری جابجایی کاال

گربر و ر. این فعالیت ها فوق العاده به هم پیوسته، کامی پذیرد. این فرآیند دارای سه وجه متمایز عملیات در کشتی، اسکله، محوطه و انبار می باشد

تند. مالکیت و هزینه ساز بوده که با استفاده از انواع مختلفی از تکنولوژی های سبک و سنگین اجرا و از نظر قیمت خرید و نگهداری فوق العاده گران هس

 ار انواع موسسات دولتی و یا خصوصی انجام گیرد.بهره برداری از این تکنولوژیهای ثابت و متحرک بندری می تواند در اختی

 وظایف خاص .3

اقتصادی هر کشور، دارای ساختار زیر و رو بنایی خاص و گسترده ای هستند که در آن ها با ابزار و امکانات  -بنادر به عنوان جزء مهم و کلیدی سیاسی

ین ساختار شامل تامین اجزا مختلف سخت و نرم افزاری و بهره برداری از آن مختلف، خدمات ایمن کشتیرانی و تخلیه و بارگیری کاال فراهم می شود. ا

زیربناهای  ها می باشد همانند: سیستم های کمک ناوبری و مخابراتی، تامین راهنمایان کشتی ها، الیروبی مجاری دریانوردی و ... بهره برداری از این

 [3] ده و بعضا به علت هزینه های کالن، سودآور نیست.کلیدی، یعنی ارایه خدمات ایمن و اجباری بندریف کار سا

 جابجایی کاال نمونه ها

Utility cargo 

handling 

function 

خاص و 

 قانونی)دریانوردی(

Regulatory 

function 

 مالکیت زمین

landowner 

 مدل ها
Models 

 
 

 ردیف

بنادر  سنگاپور،

 بریتانیا اتحادیه ای

 1 کامال دولتی بخش دولتی بخش دولتی بخش دولتی

لوس  نیویورک،

 رتردام، آنجلس،

 آنتورپ

بخش  بخش دولتی بخش دولتی

دولتی)پیمانکاران 

تخلیه و بارگیری 

 اجاره کننده هستند(

 2 دولتی/خصوصی

 3 خصوصی /دولتی بخش دولتی بخش دولتی بخش دولتی فلیکستو هنک کنگ،

شرکت اسکله و 

 لنگرگاه های مرسی

 4 کامال خصوصی بخش دولتی بخش خصوصی بخش دولتی

 مدل های مدیریت بندری

بهره برداری از بندر را طی مدت  (Concession) پورت اپراتورهای جهانی به روشهای گوناگون با بنادر قراردادهای همکاری تنظبم نموده و امتیاز 

مشخص بدست می آورند. در دهه های اخیر دولتها توجه زیادی به مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در سرمایه گذاری در زیر ساختها نشان داده 

اپراتورها در زیر ساختها و روساختها از  اند. علت این امر محدودیت منابع مالی دولتها می باشد. دولتها سعی دارند با مشارکت دادن هر چه بیشتر پورت

مشارکت بخش  "سرمایه ؛ مهارت کارکنان آنها ؛ ابداع و نوآوری آنها استفاده بیشتر نموده و بالتبع شاهد افزایش کارایی نیز باشند. این استراتژی

؛ دولتها ترمینالهای بندری و یا حتی ین مدلنام گذاری شده است. در ا ( PPP :Public – Private Partnership)یا   "بخش دولتی –خصوصی 

؛ فعالیت اقتصادی مشخص شده در قرار داد را انجام خواهند داد. معموال مدت داده و آنها نیز با سرمایه گذاریزمین بایر در اختیار پورت اپراتورها قرار 

ها توجیه پذیر باشد. رایج ترین انواع قرارداد های منعقده در این ساله در نظر گرفته می شود تا سرمایه گذاری آن 45الی  25قرارداد نیز بلند مدت 

 خصوص عبارتند از:

  ساخت ؛ بهره برداری ؛ انتقال(BOT: Build  ,Operate , Transfer) 

  ساخت ؛ مالکیت ؛ بهره برداری ؛ انتقال(BOOT: Build , ownership , Operate, Transfer) 

  ساخت ؛ اجاره ؛ مالکیت(BLO: Build , Lease  ,Ownership) 

  طراحی ؛ ساخت ؛ بهره برداری(DBO: Design ,Build ,Operate) 

  بازسازی ؛ بهره برداری ؛ انتقال(ROT :Renovate , Operate , Transfer) 
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دارد که شامل ساخت اسکله ای  میلیون ریال عمانی در نظر 155؛ دولت طرح توسعه ای را با هزینه سرمایه ای عمان Soharبه عنوان نمونه در بندر  

دستگاه گنتری کرین می باشد و  6متر عمق و  10. این ترمینال دارای ی ساحلی داخل موج شکن ها می باشدمتر و احیای اراض 605جدید به طول 

ز موج شکن ها احداث خواهد شد . متر در خارج ا 25متر و با عمق  755. یک اسکله اضافی به طول متر افزایش یابد 1555مقرر است طول اسکله ها به 

امتیاز  و دولت عمان  Hutchison Port  ،Holland's Steinweg  ،Sohar Industrial Port Companyیک کنسرسیوم شامل شرکتهای 

 [3] ساله بندر را اخذ نموده است. 45بهره برداری و توسعه 

بندر جدید ایجاد نماید که  7تعداد  2517( قصد دارد تا سال 2511% در سال 8.6همچنین کشور هندوستان با توجه به رشد اقتصادی شتابان خود ) 

فع جهت سرمایه گذاری و بالتبع کسب منا  DP World  ,APMسرمایه ای بالغ بر هفت میلیارد و ششصد میلیون دالر نیاز دارد که پورت اپراتورهای 

هدف خود را قلمداد شدن به عنوان بهترین پورت اپراتور جهان تعیین   APMپورت اپراتور  اقتصادی آینده ؛ وارد مذاکره با دولت آن کشور شده اند. 

 نقش را برای خود تدوین نموده است: 4نموده و در این راستا 

 بهره برداری از بنادر. –مدیریت  –ساخت  –طراحی 

کشور بوده و در  36ترمینال در  63نیز معرفی نموده و در این راستا دارای  Inland Operator؛ بلکه  Port Operatorنه تنها  خود را  این شرکت 

 [3] را ارایه می نماید. "لجستیک پس کرانه بنادر "کشور خدمات  46منطقه در  105

 

 نتایج و بحث

 بندر جبل علی

کیلومتری جنوب غربی شهر دبی در امارات متحده عربی واقع شده است. این بندر  30شود در  ا نامیده میبندر جبل علی که به زبان عربی جبل علی مبن

انجام شد.  1977برداری رسمی از آن در سال   آغاز و اولین بهره 1975شود، ساخت آن در سال  کانتینری که بزرگترین بندر خاورمیانه نیز نامیده می

ایجاد شد که این منطقه موجب رونق بسیار زیاد این بندر گردید. با توجه به عمق بندرگاه و تجهیزات  1980منطقه آزاد تجاری جبل علی نیز در سال 

ین بندرگاه لنگر انداخته و خدمات متفاوتی را دریافت توانند در ا های تجاری، مسافربری و حتی نظامی می بندری و دریایی آن، انواع مختلف کشتی

 TEUمیلیون  72به قابلیت بارگیری و تخلیه  2535خواهد در سال  ای می مرحله 13ریزی  نمایند. این بندر با یک آرمان بسیار رویایی و طی یک برنامه

 در سال دست یابد.

المللی بنادر دبی در حال حاضر با چندین بندر بزرگ جهان برای انجام امور  شرکت بینباشد  می (DPA)حاکمیت این بندر در دست مدیریت بنادر دبی 

باشد( به صورت ساالنه بیش  علی می در حال حاضر حجم عملیات کانتینری بنادر دبی )بندر اصلی دبی، بندر جبل اپراتوری قرارداد منعقد نموده است.

کل عملیات  .درصد بوده است 25علی   حمل و نقل کانتینری در چهار سال اخیر بندر جبلباشد و همچنین رشد متوسط  می TEU میلیون 8.6 از

اکنون در کل دنیا خدمات اپراتوری بنادر را  است که از همین بندر شکل گرفته و هم  و خصوصی المللی کانتینری این بندر بر عهده یک اپراتور بزرگ بین

باشد و عالوه بر کانتینر، نفت، گاز مایع و محصوالت پتروشیمی از عمده کاالهای  های بزرگ تجارت دنیا می  اهر  بندر جبل علی یکی از شاه .دهد ارائه می

ر دستور کار حمل و نقل شده در این بندر است. با توجه به نوع اقتصاد کشورهای منطقه که عمدتاً صادرات وابسته به نفت و واردات کاالهای مصرفی را د

ای هفتمین بار برنده بندر جبل علی بر علی را محل ورود کاالهای مصرفی به منطقه و سپس توزیع آنها در بین کشورها دانست.  ر جبلتوان بند دارند، می

 کانتینر می باشد. TEU  میلیون 13.3بالغ بر  2513بندر دنیا شد. عملکرد بندر جبل علی در سال  جایزه برترین

 بنادر ایران

 مالکیت در ایرانانواع بنادر از لحاظ 

هر، امام )ره( ، خرمشهر، آبادان، چابهار، امیر آباد، ماهش -عسلویه ، خارک، بوشهر –. بنادر دولتی ) اصلی( : شامل بنادر شهید رجایی، شهید باهنر، لنگه 1

بیل تخلیه و بارگیری و انبار داری و بخشی از انزلی. در این بنادر حاکمیت و گرداننده اصلی سازمان بنادر می باشد ولی کلیه خدمات بندری از ق نوشهر،

شرکت  25خدمات دریایی از قبیل یدک کشی و مورینگ توسط شرکت های خصوصی در قالب ترمینال اپراتور فعالیت می کنند. در حال حاضر بالغ بر 

 شرکتهای خصوصی دیگری در بنادر ایران و دربرده، عهده دار عملیات بندری می باشند. عالوه بر شرکت های نام در بخش بندری و دریایی بنادر ایران

واد نفتی و روغن های خوراکی، دپوی م صاصی در بنادر جهت نگهداری غالت،بخش ارزش افزوده و لجستیک فعالیت می کنند من جمله انبار های اخت

 ینر و خدمات ارزش افزوده و ... .تعمیر و شستشوی کانت

شرکتهای خصوصی بحث جدید و تازه ای در ایران می باشد که با واگذاری و بهره برداری از بندر فریدونکنار در واگذاری بندر به  بنادر خصوصی:. 2

به این بخش آغاز گردید. در حال حاضر در ایران دو بندر به صورت خصوصی اداره می شود که ازلحاظ ساخت و بهره برداری با هم  86مازندران در سال 

 تفاوت دارند.
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نکنار: زیر ساختهای اساسی این بندر توسط دولت) سازمان بنادر ( احداث و فقط ساخت بخشی از رو ساختها و تامین تجهیزات و بهره برداری بندر فریدو

 آن به بخش خصوصی واگذار گردید.

واگذار گردید .   BOTبلند مدت بندر آستارا: تنها بندر کامالً خصوصی ایران است که ساخت توسعه و بهره برداری به بخش خصوصی در قالب اجاره 

ماه به دست  22، توسعه و نگهداری بندر تا پایان قرادداد می باشد. این بندر طی این بندر احداث کامل زیر ساختها، روساختها ماموریت سرمایه گذار در

می دهد از لحاظ بازاریابی بسیار موفق عمل می بخش خصوصی ساخته شده و به گفته مدیریت بندر به واسطه تخفیفاتی که به مشتریان این بندر ارائه 

 کند.

 در رابطه با عملیات بندر، استنباط های شهودی در مقایسه عملکرد دو بخش خصوصی و دولتی نشان می دهد که:

 در شرایط مساوی، بهره مندی از امکانات و تجهیزات پرسنل بخش خصوصی به نسبت فعال تر از پرسنل بخش دولتی است. .1

 بهره گیری از ظرفیت تجهیزات و سایر منابع در بخش خصوصی برای تخلیه هر تن کاال به مراتب بیشتر از بخش دولتی است.میزان  .2

 بهره وری عامل زمان در بخش خصوصی بیشتر مورد توجه است.  .3

 میزان توقف هر یک از تجهیزات در بخش خصوصی، به مراتب کمتر از میزان توقف آن ها در بخش دولتی است.  .4

 هزینه انجام عملیات توسط بخش خصوصی کمتر از بخش دولتی است.  .0

 سرعت انجام عملیات در بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است.  .6

 

 رکورد های عملیاتی ثبت شده در بنادر ایران توسط شرکتهای خصوصی   

  92یی در بهمن ماه سال ساعت به یک کشتی در بندر شهید رجا 24هزار تن مواد معدنی در طی  21بارگیری 

  ساعت کاری در بندر شهید رجایی  47دستگاه خودرو از یک کشتی طی مدت  4655تخلیه بیش از 

  تن شمش آهن در یک فروند کشتی تجاری، رکورد  755هزار و 15برای نخستین بار در مجتمع بندری امام خمینی )ره( با عملیات بارگیری

 ثبت گردید.جدیدی در زمینه بارگیری شمش آهن 

  به ثبت رسید 91امام در خردادماه سال  تن در  بندر798هزار و  05رکورد روزانه تخلیه غالت در بنادر کشور به میزان 

  95تن آهن آالت در ساعت توسط بخش خصوصی در بندر انزلی در سال 1055ثبت رکورد تخلیه 

 

 پیشنهادات

حصول به نتایج مثبت و مزایای ناشی از واگذاری امور)فعالیت تخلیه و بارگیری( به بخش غیر با توجه به سلسله بحث های مطروحه در این تحقیق و 

  :دولتی پیشنهادات قابل ارایه در این زمینه بشرح زیر می باشد

محسوب و واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی می تواند بعنوان یک ابزار و روش در جهت تغییر و اصالح ساختار و عملکرد بخش دولتی  .1

 .مد نظر قرار گیرد

 .شناسایی و ارزیابی آن دسته از فعالیتهایی که امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود دارد .2

 .تعیین و معرفی محورهای قابل واگذاری به منظور جلب فعالین بخش خصوصی با نگرش به کاهش منابع انسانی غیر ماهر  .3

 .خصوصیشناسایی محیط و ارزیابی توانمندیهای بخش   .4

 .بررسی افکار عمومی محیط درونی و محیط بیرونی به منظور اتخاذ تدابیر معقول و پرهیز از شتابزدگی در خصوصی سازی  .0

نظارت و اعمال کنترلهای صحیح و قانونی بر عملکرد بخش خصوصی به منظور حصول به منافع سازمانی و ملی در چارچوب رعایت مقررات و   .6

 .استانداردها

 . ضوع به کارکنان و آگاه سازی آنان قبل از ورود به مرحله واگذاریتبیین مو  .7

اتخاذ سیاستهای صحیح و تدابیر الزم و اقدام موثر جهت بکارگیری روشها و فنون جهت افزایش کارایی منابع در آن دسته از فعالیتها که   .8

 .امکان واگذاری آن به بخش خصوصی وجود ندارد

 

 منابع و ماخذ:

 منابع فارسی:

 48-03. 10. تاثیر خصوصی سازی بر بنادر با مطالعه موردی بندر بوشهر. مجله بهنگام.شماره 1391اتابک، ن و ع،ابراهیم زاده، [ 1]
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 .سایت جامع مدیریت مدیر یارتاثیر خصوصی سازی بر افزایش کارائی منابع دریانوردی گیالن. 1395علیپور،ح. صیاد حقیقی،ک. بیژنی، ح. [ 2]

 . مدل های خصوصی سازی در بنادر دنیا و ایران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1380باورصاد، پرویز [ 3]

 خصوصی الگوهای مقایسه و بررسی( 1395)سعید امیر ،نورامین ;حمیدرضا حالفی، ;سید سعیدی، ناصر  ;جعفر ،سیاره ;سروش پور، خاکی[ 4]

 مایش ارگان های دریاییخمینی، بیستمین ه امام بندر در سازی
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