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 فواید طرح جامع خصوصی سازی در بنادر ایران
 

 1، حسن هاشمی1دکتر غالمرضا عماد

 
 emad@cmu.ac.ir هیت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار1

 hassanhashemi27@yahoo.com دریانوردی و علوم دریایی چابهاردانشجوی کارشناسی ارشد دریانوردی دانشگاه 2

 

 چکیده

نمودن ساختار اقتصادی جامعه علمی  است.  و علمیصحیح های  حل از کشورها به عنوان یکی از راه بسیار سازی در های اخیر خصوصیدر سال

دهنده  سازی مانند بسیاری از موارد دیگر نشان اهداف خصوصیرا شامل می شود. تجهیز منابع مالی دولت  و افزایش کارآیی و کاهش بودجه

باشد که مبتنی بر واگذاری نهادهای اقتصادی به بخش خصوصی و تمرکززادئی و مشارکت مردم در روندهای اجتماعی سیاسی و اقتصادی می

در راستای بهتر  اصالح ساختار اداری کشورهای  حل سازی به عنوان یکی از راه از طرف دیگر خصوصی .استهای تولیدی و خدماتی  فعالیت

موفق و موثر  هنگامی اقتصادی دولت -های اداری سازی به عنوان یکی از سیاست بکارگیری خصوصی .ها مطرح است عملکرد سازمانکردن 

سازی در  تلف خصوصیضمن مطالعه و بررسی ابعاد مخ .در این تحقیق سعی گردیده است .باشد همسو ها خواهد بود که با ساختار سازمان

سازی در  سازمان بنادر و کشتیرانی میزان و نحوه تاثیر آن را بر ساختار سازمانی بررسی نموده و سپس الگوی مناسبی جهت بکارگیری خصوصی

ن تاثیر ساختار الگو تعیین و نه شاخص جهت میزا صورتبه در بنادر کشور به عنوان طرح کلی  برای انجام این مهم. بنادر مطرح و ارائه گردد 

در پایان ضمن تجزیه و تحلیل موضوعات  .سازی در نظر گرفته شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است پیشنهادی و بکارگیری خصوصی

 .الگوهای مربوط به واگذاری و عدم تمرکز سازمانی ارائه گردیده است

  نقل دریاییاقتصاد، حمل و گذاری، سرمایه خصوصی سازی بنادر،: کلمات کلید

 

 

 مقدمه

ای در منطقه و کیلومتر مرز دریایی، موقعیت ویژه 0333با حدود  "ایران"کشور ما درمطالعات طرح جامع بنادر بازرگانی آمده است که ایران 

است که روند گذشته  ای در بخش حمل و نقل دریایی برخورداراست .این در حالیهای آزاد جهان ازاهمیت فوق العادهنیز به لحاظ ارتباط با آب

% سهم جابجائی کاال در جهان نیز گویای اهمیت روز افزو ن حمل و نقل دریائی به نسبت حمل و نقل  59بیش از  تجارت دریایی و اختصاص

تمامی  .برگیرندباشد . بی تردید در این چارچوب اهمیت طراحی یك برنامه استراتژیك در بخش حمل و نقل دریایی، که در می زمینی و هوائی

باشد موجب خواهد شد  ساله کشور 23جوانب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و عمرانی ملی با نگر ش سند چشم انداز توسعه 

بندی شده انجام گردد .به همین دلیل اولویت ها در چارچوب اهداف مشخص وگذاری ها در توسعه این بخش تمامی دستگاهتا کلیه سرمایه

تقویت صنعت کشتی سازی و نهایتاً به کارگیری تکنولوژی مدرن  اخت، توسعه و تجهیز بنادر در ابعاد مختلف،استفاده از تجهیزا ت پیشرفته،س

ات صادرافزایش میزان ترانزیت، ترانشیپ، واردات و صادرات، به ویژه  پذیرش مناسب کاال، مد سازمانی (( جهتآاطالعاتی و نهادینه سازی )) کار

گردد. از طرف دیگر در معادالت سیاسی و اقتصادی و لجستیکی کشور در اقتصاد ملی و توسعه پایدار آن تلقی می یرنفتی امری حیاتی برایغ
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 و یکم، نقش بنادر بسیار حساس و سرنوشت ساز خواهد بود. بنابراین برای ایجاد و حفظ کریدورهای جابجائی کاالی منطقه در قرن بیست

بر این اساس اگر سازمان بنادر . ماده نمائیمآبنادر خود را با ظرفیتی مناسب، تجهیزاتی مدرن و پیشرفته، ایمن و سریع  بایستکشور می

 :ای در حمل و نقل جهانی داشته باشد بایستی محورهای زیر را در قالب یك هدف استراتژیك مدنظر قرار دهدسهم بهینه بخواهد

 .ایران با اقتصاد و صنایع جهانیعامل دو سویه اقتصاد و صنایع ت -1

 .و پولی های تولیدی، مالیهای اقتصادی از طریق هم پیوندی با اقتصاد جهانی و اصالح ساختار سیستمرقابت پذیری فعالیت -2 

 .ترین پل ارتباطی بین کشورهای شمال و جنوب ایران ای کشور به عنوان مناسبگیری از موقعیت منطقهبهره -0

 .های ارتباطی برای استفاده از مزیت موقعیت جغرافیایی و قابلیت ترانزیتیتجهیز داالنگسترش و  -4

 .ترین بنادر در منطقههای بنادر در راستای ایجاد ارزاناصالح تعرفه -9

 .ترین بنادر در منطقهتجهیز بنادر کشور در راستای ایجاد سریع -6

 .ترین بنادر در منطقهترین و مدرنانیزههای مدیریتی در راستای ایجاد مکاصالح سیستم -7

و بارگیری  ترین زمان تخلیههای کانتینری منطقه در کمترین کشتیکه بزرگ ایجاد مجهزترین ترمینال کانتینری در منطقه به نحوی -8

 .شوند

 .زیت کاال از کشوربرداری بنادر بازرگانی، متناسب با رشد مبادالت بازرگانی و حجم ترانافزایش ظرفیت قابل بهره -5

 ترین و تمیزترین محیط زیست دریایی با ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت از محیط زیست دریانگاه به بنادر به عنوان سالم -13

    سیستم حمل و نقل ترکیبی پیشرفته اصالح ساختار حمل و نقل کشور در راستای یکپارچه سازی حمل و نقل و استفاده از  -11 

کند های جامع دولت بررسی میسازی را با برنامهها خصوصیهیم رشد بنادر  و تاثیرات برنامهباشد. در ابتدا از مفاصورت کیفی میاین مقاله به 

  شود.سازی بنادر ایران رسیده میو مناسب خصوصیای درست ه و تحلیل جوانب به دید و برنامهبا تجزی

 سازیسابقه خصوصی

بندی مالکیت بنادر بوده است که در سازی بنادر و از جمله طبقهسازی انجام داده است بر محوریت خصوصیخصوصیدر مورد  در مطالعاتی که 

دهد سازی را نشان میسازی بررسی کرده است و روند رو به رشد خصوصیادامه این مطالعات در سال که صد بندر اول دنیا را از لحاظ خصوصی

 -2متصدی،  -1: [2]بندی کرده است از جملهباالست. درنتیجه مطالعات بنادر را از چهار نقطه نظر طبقهکه درجه نفوذ بخش دولتی همچنان 

شود. در ارتباط غیرسیستماتیکی بین خصوصی سازی و کارآیی عملیاتی یافت می [4]کارکردی. در تحقیقات -4مقررات،  -0مالکیت زمین، 

  - 1از: اند شود عبارت سازی بندر به چهار نوع تقسیم میند که این طبقات خصوصیاعنوان نموده [3]سازی بندرمورد طبقات خصوصی

public operating port باشد که در شود که هدف اصلی بخش مدیریت بندر این میکه به خدمات بنادر و ابزارهای بندر مربوط می

کند. بخش بخش مدیریت بندر به عنوان یك مالك عمل می Mixed Ownership port  -2ای و جابجایی کاال درگیر باشد. عملیات پایانه

 Public -0 .ای در گیر استای خارج شده و هنوز بخش مدیریت بندر به طور فعال در عملیات پایانههای کانتینری از وضعیت اجارهپایانه
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Landlord Port 4شود. ای درگیر نمیت پایانهکند و به طور مستقیم در عملیامدیریت بندر به عنوان یك مالك عمل می- Non-

government Port به اثر  .[3]مدیریت بندری که خصوصی یا شبه دولتی می باشد و از لحاظ قانونی و شرایطی جدا از دولت است. همچنین

شتند به این نتیجه سازی بنادر دادر تحقیقاتی که در زمینه خصوصی [5].وری بندر معتقد هستندسازی بر سودمندی و بهرهمثبت خصوصی

 .رسیدند که شکل مالکیت در بنادر نسبت به سطح مدیریت در زمینه مسائل رقابتی و همکاری از اهمیت کمتری برخوردار است

 سازیبررسی و ارزیابی الگوهای خصوصی

کشتیرانی میزان و نحوه تاثیر آن را بر سازی در سازمان بنادر و  سعی گردیده است ضمن مطالعه و بررسی ابعاد مختلف خصوصیمقاله  در این

سازی در بنادر مطرح و ارائه گردد برای انجام این مهم در بنادر  ساختار سازمانی بررسی نموده و سپس الگوی مناسبی جهت بکارگیری خصوصی

سازی در نظر گرفته  خصوصیکشور به عنوان طرح کلی به صورت الگو تعیین و نه شاخص جهت میزان تاثیر ساختار پیشنهادی و بکارگیری 

الگوهای مربوط به واگذاری و عدم تمرکز موضوعات تجزیه و تحلیل  مرحله آخر با توجه به شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است در

 .سازمانی ارائه گردیده است

  سازیهای خصوصیاهداف طرح

وری بیشتر بخش خصوصی به لحاظ ماهیت ی مختلف و نمایش بهرهمقایسه عملکرد بخش دولتی و خصوصی در چند دهه اخیر در کشورها

ور را به تغییر سیستم از دولتی به اماندکاران اغلب دست پردازند،ذاتی آن و انگیزه بیشتر نزد افرادی که تحت این سیستم به فعالیت می

تا این عوامل مساعد  فرهنگی و اقتصادی صورت پذیرد.خصوصی وامیدارد. این تغییر سیستم باید با لحاظ داشتن عوامل اجتماعی، سیاسی، 

. وری بیشتر نخواهد بودسازی به هر شکل و به هر عنوان قادر به تضمین بهرهخصوصی نباشد و یا شناخت صحیح و درستی از آن بدست نیاید،

تواند دولتی است بلکه این دو سیستم میسازی به منزله کنار گذاشتن تمام و کمال بخش از طرفی نباید این تصور قوت بگیرد که خصوصی

 .همواره مکمل یکدیگر باشند و باید وظایف هر یك بدرستی در ساختار کلی نظام اقتصادی کشور مشخص و تبیین شود

با اهداف  ها ، هم سویی و سازگاریباشد. که البته باید در نظر داشت که این طرحسازی بدلیل تنوع آنها میهای خصوصیتفاوت اهداف در طرح

سازی برخی شود بدلیل شتابزدگی در اجرای طرح خصوصیها را مد نظر قرار دهند. بعضاً مشاهده میکالن دولت در نظام کلی اقتصادی و برنامه

ی سازهای خصوصیترین فعالیتعمده باشد . حداقل سه هدف مهم زیربنائی،های سیاست دولت مغایر میاهداف و مقاصد طرح با دیگر جنبه

 .دهندبنادر را تشکیل می

 .شود و کاهش قیمتی که آنان باید برای خدمات بندر بپردازدافزایش کیفیت خدماتی که به کاربران بندر ارائه می-1

کاهش بار مالی بخش دولتی به ویژه دولت مرکزی از طریق به کارگیری منابع بخش خصوصی و جایگزینی این منابع بجای بخش دولتی و -2

 .های غیر دولتییش درآمد دولت از طریق وصول مالیات از بخشیا افزا

های خصوصی یقیناً در فرایند اجرای طرح( وری عملیاتیتر کلمه افزایش بازدهی و بهره)به مفهوم دقیق های مختلف بندرارتقا مدیریت بخش-0

 :موارد زیر اشاره نمودتوان به شود که بطور اجمال میسازی اهداف قابل تحقق دیگری نیز دنبال می

 نظیر ساخت محوطه و انبار، های بندری،های مختلف فعالیتگذاری در بخشتشویق صاحبان سرمایه بخش خصوصی به سرمایه 

 ......سیلو و

 توزیع دوباره ثروت و دیگر اهداف اجتماعی، 
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 های تجاری جدید و یا بیشتر برای بندرهجذب حوز، 

 رای نیروی کار محلیهای اشتغال جدید بایجاد زمینه، 

 اقتصادی ما بین بخش خصوصی و دولتی تجاری، های مدیریتی،تقسیم ریسك، 

 آوری از طریق بکارگیری تجهیزات پیشرفتهانتقال فن، 

 ری بیشتر ملیوگردش اطالعات بندری در جهت بهره. 

 های ذینفع اصلی از الویت الزم برخوردار است.باشند.تعیین طرفسازی بنادر میهای خصوصیاهداف غالباً نشانگر مزایای ذاتی مورد انتظار طرح

 :دهد که عبارتند ازسازی بنادر را نشان میهای خصوصیهای اصلی ذینفع از اجرای طرحجدول زیر گروه

 سازی بندر    های خصوصیهای ذینفع اصلی در طرحمزایای مورد انتظار و طرف

 سازمان بنادر

 تر اهداف جامعی که از اولویت برخوردارنددولت و در نتیجه امکان تعریف آسان آزادی بیشتر از کنترل، 

 افزایش توانایی در تعریف دقیق اهداف مالی، 

 افزایش مسئولیت مطابق با اهداف تعیین شده، 

 ها ،کاهش احتمال سوبسید دهی  متقابلها و هزینهها ،امکان ارتباط بیشتر تعرفهشفافیت بیشتر هزینه، 

 ها هزینه کمتر و از کاالها هزینه ها و عوارض بندری بویژه در مورد بندر خدماتی زیرا در این بنادر معموالً از کشتیبهتر هزینه توزیع

 ،شودبیشتری مطالبه می

 گذاری زیربنایی که برای تداوم فعالیت تجاری آنها امری گذاری بخش خصوصی در مورد میزان سرمایهافزایش مسئولیت سرمایه

 .وری استضر

 کارگزار پایانه   

 ایجاد فرصتی برای استفاده از تخصص فنی و مدیریت کشورهای خارجی در کشور، 

 های ثالث در خصوص هر نوع فعالیتی که خود شرکت قصد انجام آن را ندارد ) ویا به خوبی آزادی در عقد قراردادهای جانبی با طرف

 (،آیداز عهده آن بر نمی

 انجام اهداف مالی و عملیاتی تعیین شده مسئولیت تام در خصوص، 

 کندسازد و از سوبسیددهی متقابل جلوگیری میها میسر میها را بر اساس هزینهها که امکان وضع تعرفهشفافیت هزینه،  

 مشتریان

 شوددسترسی به خدمات کیفی که براساس نیازهای خاص مشتری ارایه می، 

 خدماتی کاربران تر و موثرتر به نیازهایپاسخگویی سریع، 

 ها و نرخ مشتریان بنادر  رقیب  را به بنادر کنند با کاهش هزینهزیرا واحدهای رقابت کننده تالش می -های خدمات بندرکاهش نرخ

 ،خود جذب کنند
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 اقتصاد جهانی و ملی  

 افزایش پاسخگویی در برابر نغییرات ایجاد شونده در تقاضا و ساختارهای بازار جهانی، 

 آوری حمل و نقل چندوجهیتر با تغییرات ایجاد شده در فنسریع انطباق، 

 دولت ملی    

 کاهش بار مالی و اجرای دولت. 

 ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری. 

 ها توسط کارگزاران بخش خصوصی و افزایش سطح تجاریایجاد درآمدهای مالیاتی اضافی برای دولت از محل مالیات. 

 سازیخصوصیهای اساسی در جهت گام

اقدامات  سازی را تسهیل و تسریع نماید.تواند امکان اجرای خصوصیتدوین و اجرای یك برنامه دقیق و از پیش طراحی شده و هدفمند می

 :توان بشرح زیر برشمرداساسی و الزم جهت واگذاری امور به بخش خصوصی را می

 ،عی تهیه شوداز اموری که باید به بخش خصوصی واگذار کرد فهرست جام -1

 ،وضعیت مالی قبل از واگذاری و نیز تعداد پرسنل درگیر این امور کامالً مشخص شود -2

 ،سازی تشکیل گرددای تحت عنوان خصوصیکمیته -0

 ،ای تحت عنوان ضدانحصار تشکیل گرددکمیته -4

 .گرددشوند بطور دقیق محاسبه قیمت تمام شده اموری را که به بخش خصوصی منتقل می -9

گذاری بخش خصوصی در ارائه خدمات جدای از رسیدن به این باور که سرمایه از اهم شرایط آماده سازی زمینه برای ورود بخش خصوصی،

 :توان بموارد زیر اشاره نمودتواند راه گشا باشد میمی

 ،سازیهای خصوصیثبات در سیاست -1

 ،صوصیآماده نمودن زمینه و امکانات برای ورود بخش خ -2

 ،گذاریآماده نمودن شرایط سرمایه -0

 .فراهم نمودن زمینه رقابت -4

سازی ایجاد نهادهای حمایت کننده بازار است. اروپا پس از جنگ تجربه زیادی از بازار و نهادهای مربوط مانند عامل اصلی در فرایند خصوصی

 .است ها داشتههای حقوق و دادگاهحقوق حاکمیت خصوصی، اطالعات، سیستم

های خصوصی داوطلب اجرای این گروه وظایف از الزامات حفظ بازار نکته مهم قابل ذکر این است که فراهم نمودن زمینه رقابت برای شرکت

های بستر سازی جهت رشد و توسعه حرکت به سمت کاهش رود.ایجاد تعادل و توازن در بازار با نگرش ایجاد محیط رقابت از مکانیزمبشمار می
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لذا میتوان انجام یك نوع وظیفه را به چند شرکت واگذار نمود و در آتیه با شرکتی که بهتر  لت دولت در امر ساختار سازی اقتصادی است.دخا

 .مدت منعقد نمودبلند توان قرارداداز عهده وظایف برآمده است می

 های آنسازی در سازمان بنادر و زیر بخشروند خصوصی

سازی در تر به رویکرد خصوصی، زالندنو و استرالیا موجب شد تا ضمن توجه دقیقکشورهائی نظیر آمریکا، انگلیسه رویکرد و کسب تجرب

واگذاری  مدیریت عملکرد، های بهبود مدیریت دولتی تا حدودی خودداری بعمل آید.های بندری از پرداختن به شیوههای متفاوت فعالیتبخش

های متداول در آن از جمله توجهات مسئولین سازمان به امر مدیریت نوین گیری از فنون و روشو بهره امور به بخش خصوصی و بررسی بازار

شروع شده و بر همین اساس دولت خط مشی  1587ها در ایران از سال ها و خط مشیهای بنادر بوده است . تغییر سیاستدر عرصه فعالیت

 ها منجمله بوروکراسی پیچیده حاکم دنبال نمود.بازار آزاد با هدف ایجاد تغییر در تمامی عرصه مبتنی بر جدید خود را مبتنی بر معرفی اقتصاد،

در این ارتباط سیاست سازمان آن  های توسعه دولت از ابتدای برنامه سوم توسعه آغاز گردید.سازی در سازمان بنادر هماهنگ با برنامهخصوصی

سازی در کشورهای دیگر نشان چرا که تجربه خصوصی مطابق با شرایط خاص کشور انجام پذیرد.بوده است که این امر ضمن همه جانبه نگری 

 داده است که الگوبرداری در این زمینه صحیح نبوده و موفقعیتی را در پی نخواهد داشت. در جهت واگذاری امور خدماتی مانند سرویس ایاب و

تامین نیروی انسانی و تامین خدمات مورد نیاز  تامین و طبخ غذای کارکنان، بندری، ها و اماکننظافت ساختمان نگهداری فضای سبز، ذهاب،

 .در سازمان بنادر و به تبع آن در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن به بخش غیر دولتی واگذار گردید

ها و سایر راهبردی امور مربوط به شناورها و الیروبی کانالتعمیرات و نگهداری تجهیزات خشکی و دریایی و  واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری،

ای اپراتوری و هدایت دبیرخانه از جمله اقدامات فاز دوم واگذاری بوده که با موفقیت و کسب نتایج امور خدماتی نظیر راهبری شبکه رایانه

های تخلیه و بارگیری کاال لندمدت بهره برداری از ترمینالچشمگیری صورت پذیرفت. از جمله اقداماتی که در بندر تحقق پیدا نمود واگذاری ب

که کسب سود بیشتر از اهداف  اما از آنجائی گذاری توسعه بنادر است.به بخش خصوصی و مشارکت هرچه بیشتر این بخش در امر سرمایه

را در اموری که احتمال زیان دهی وجود  های این بخش هرگز ریسك ننموده و سرمایه خوداساسی بخش غیر دولتی بوده، بنابراین مدیریت

بنابراین در مرحله نخست، بندر با اجرای برنامه های صحیح بتواند اطمینان بخش غیر دولتی را در زمینه سود  داشته باشد بکار نخواهند گرفت.

 گذاری توفیقاتی را کسب نماید.دهی فعالیت مربوطه جلب نماید و از طریق فراهم نمودن تمهیدات الزم نسبت به جذب سرمایه و سرمایه

 :توان نام بردنتایجی را که تا کنون بندر توانسته از طریق واگذاری امور به بخش غیر دولتی بطور ملموس تجربه کند بشرح ذیل می

 ،کاهش فشارهای مالی و اداری وارده به دولت   -1

 ،ها با شرایط بازارتطبیق تعرفه  -2

 ،قابل تغییرات بازار و باالتر بودن کیفیت خدماتپاسخ سریع و بهنگام در م -0

 ،حاکم نمودن فضای رقابت سالم -4

 ،های مختلف از برخی تنگناهای موجودرها شدن مسئولین رده -9

 ،کاهش هزینه و افزایش کارائی -6

 ،دهی ساختار جدید سازمانی با انعطاف بیشترتالش در جهت شکل -7
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   .تخصصی کردن مشاغل نظارتی کاهش نیروی انسانی غیر ماهر و -8

 های سرمایه گذار در بندرانزلیشرکت

سبب شده است  های حمایتی دولت،های واگذاری امور به بخش خصوصی و اعمال سیاستسازی و تغییر شکل مدلبا تسریع در روند خصوصی

اسامی برخی از  فعال در این زمینه افزوده گردد. هایتا فعالیت در این عرصه عالقمندان جدید را بسوی خود جلب نماید و بر شمار شرکت

 :باشدگذار در این زمینه بشرح ذیل میهای خصوصی سرمایهشرکت

 شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان بنادر -1

 شرکت خدمات دریایی تایدواتر -2

  تهران کانتینر ترمینال و خدمات کشتیرانی ایران–های پرسگروه شرکت -0

  کشتیرانی و خدمات دریایی–اقیانوس آبیشرکت   -4

 شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه -9

  شرکت  خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان  -6

 تعریف عملیاتی متغیرها

قرار گیرید و از طرفی با توجه به توجیهات عنوان شده و از آنجائیکه واگذاری امور و بررسی و نتایج آن ، بایستی با نگرش سیستمی مورد توجه 

های نامحدود بودن عوامل موثر بر عملکرد بخش دولتی و خصوصی و محدود بودن توان و امکانات بویژه زمان تحقیق، ناچاراً از میان شاخص

ش شده است تا های بندری که اجماالً بصورت فهرست بدان اشاره شده تنها به چند شاخص زیربنائی اکتفا نموده و تالمتعدد و متنوع فعالیت

از آنجائیکه فلسفه  آثار واگذاری امور تخلیه و بارگیری به بخش خصوصی بر عملکرد متغییرهای محدود مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 کند، سعی شده استتجهیزات مورد نیاز خشکی و دریایی تحقق پیدا می نیروی انسانی، اسکله، وجودی بندر با عواملی نظیر خشکی کنار آب،

حاصل  سازی،هرچند واضح و مبرهن است که نتایج حاصل از خصوصی های مهم نیز مد نظر قرار گیرد.برخی شاخص ها،در کنار این شاخص

اند، لیکن بنا به تری در کسب نتایج حاصله نقش داشتهعملکرد چند عامل مورد مطالعه نبوده و بدیهی است که عناصر و عوامل متعدد و مهم

سازی بر کارائی چند متغیر اکتفا شده است. در به بررسی تاثیر خصوصی ته و عدم امکان دخالت دادن و بررسی همه متغیرها،دالیل پیش گف

 .های مذکور متغییرهای مستقل و کارائی بعنوان متغیر وابسته مد نظر قرار گرفتاین بررسی شاخص

 نیروی انسانی و کیفیت آن

شود و بدون حضور نیروی ترین رکن اساسی سازمانی محسوب میانسانی در هر سازمان بعنوان اصلی اگر چه اعتقاد بر این است که نیروی

امکان دسترسی به مزایای توسعه مقدور نخواهد بود. اما صرف داشتن نیروی انسانی با هر ترکیب و حجمی نه تنها مفید نبوده، بلکه از  انسانی،

از قافله ترقی و توسعه خواهد بود. از لحاظ ترکیب باید صراحتاً اذعان داشت در شرایط امروز  بسیاری جهات مایه افت و عقب ماندگی سازمان

چیزی بیشتر از غل و زنجیر بر دست و پای انسان در حال حرکت شبیه نخواهد بود و از لحاظ حجمی بدلیل مشکل بودن امر مدیریت و 

 .گرددمینداشتن فرهنگ صحیح کار، چیزی جز هدر دادن منابع محسوب ن
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های قبل از تعدیل نیروی انسانی صرفاً عاملی در جهت لذا نیروی انسانی موجود در بندر بدون هیچ مالحظه ای از هر دو جهت یاد شده در سال

امی اقد رفت و هرگونه اقدام در جهت ایجاد تعدیل بین کمیّت و کیفیت ساختار نیروی انسانی،های ثابت و متغییر بشمار میافزایش هزینه

های روزافزون نیروی انسانی و هزینه فزاینده تعمیر و نگهداری گیرد. در تحت چنین شرایطی که بندر متحمل هزینهعاقالنه و منطقی تلقی می

اقدامات در  رفت.سازی و تعدیل نیروی انسانی از واجبات در جهت تداوم و بقای سازمانی بشمار میتجهیزات بوده، رویکرد به امر خصوصی

های مولفه وص متعادل سازی و ترکیب نیروی انسانی از جهات کمی و کیفی و واگذاری همزمان امور از قبیل امور خدماتی و عملیاتی،خص

با مقایسه تغییرات حاصل از تعادل سازی نیروی  تر و حرکت به سمت تعالی سازمان تلقی گردید.حرکت بسوی بهسازی آینده بهتر و شفاف

های غیر ماهر و غیر تخصصی و حرکت بسوی ایجاد ساختار و حرکت موزون کاهش نیروی سازی،قبل و بعد از خصوصیهای انسانی در سال

 ضرورت تغییر ساختار سازمانی را هم بلحاظ کمیتی و هم کیفیتی موجب گردید. سازی امور،خصوصی توان مالحظه نمود.بدنه کارشناسی را می

 گیری و ارائه پیشنهاداتنتجه 

سازی هر چه بهتر شدن زمینه برای خصوصیهای کلی در زمینه دریایی راه را برای باست با در نظر گرفتن سیاستکشور ایران دولت میدر 

های ی و تحقیق درست در رابطه با شرکتبایست با بینش درست عملیات خدماتی بنادر ایران و همچنین با بررسند. دولت میفراهم ک

اوم یی که به صورت مدیك دسته استانداردها در نظر گرفتن بادولت بندری را به بخش خصوصی تحویل دهد و  خصوصی حتی بخش تجهیزات

باشد. داشته  ررسی مداوم. در این زمینه باید پایش و بپردازند بررسی کندمیبه خدمات و عملیات بنادر که ها می بایست در فعالیت این شرکت

ه سازی را در نظر داشتو بطور ویژه عملیات بعد از خصوصیسازی بنادر یت از جهت کیفی و کمی خصوصبا طرح قوانین و استانداردهای درس

 ها آمده است را بررسی مستمر و سنجش انجام دهد. سازی با پیمانکارراردادها خصوصیباشد و طبق استانداردهای عملیاتی که در ق
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