
اه و ترابريبررسی تطبیقی خصوصی سازي فعالیتهاي حوزه ر
)حمل ونقل هوایی، دریایی، ریلی و جاده اي(

1389سال اجرا 

یفمرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شر: مجري طرح 

گروه مالی و سرمایه گذاري

کارفرما سازمان خصوصی سازي
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ویژگیهاي اقتصادي صنعت حمل و نقل

انحصار طبیعی
صرفه هاي ناشی از مقیاس و ناشی از دامنه

هزینه اولیه باال و برگشت ناپذیر

کاالي عمومی
 استثناناپذیري)Non-Excludability(

مصرف رقابت ناپذیر)Nonrivalrous consumption(

اثرات جانبی
و  ازدحام، تصادفات، آلودگی هوا، آلودگی محیط زیست، آلودگی صوتی: منفی...

و  گسترش تولید، تجارت، گردشگريافزایش رفاه جامعه و: مثبت...
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ویژگی
عنوان محصول

یامکان انحصار طبیع
پیامدهاي 

جانبی

نگرانی هاي سیاسی و 

اجتماعی
ر میزان هزینه مبادله در بازا

یامکانات زیربنای

چون هزینه 
ت برگشت ناپذیر زیاد اس

و یک بنگاه معموال در 
بازار وجود خواهد 

داشت احتمال انحصار 

تطبیعی بسیار زیاد اس

تغییر محیط 
 زیست، آلودگی

آب

به دلیل توقعات تجاري، 
ن منطقه اي و استراتژیک ای

نگرانی ها بسیار زیاد است

ه در بسیاري از موقعیت ها، هزین
 مبادله زیاد بوده و به شکست
ی بازار منجر می شود ولی در برخ
ري موقعیت ها، هزینه مبادله به قد

ورد و نیست که بازار شکست بخ

اشدنیاز به منابع مالی دولتی ب

خدمات نگهداري 
 زیربناهاي اصلی و
بهره برداري از 

زیربناهاي تجاري

 به دلیل وجود بنگاه هاي
زیاد و نیاز به سرمایه 
اندك، احتمال انحصار 

ستطبیعی بسیار اندك ا

_
ل به دلیل مباحث ایمنی حم

و نقل، نگرانی وجود دارد

ست به قدري نیست که بازار شک

بخورد

ساخت ناوگان، 
ماشین آالت و 

قطعات
زیاد

آلودگی آب و 

هوا

 نگرانی از لحاظ ایمنی حمل

و نقل

ست به قدري نیست که بازار شک

بخورد

خدمات نهایی 

حمل و نقل
بسیار اندك

تصادفات، 
آلودگی آب و 
هوا، آلودگی 

صوتی، ازدحام

خواسته هاي اجتماعی براي 
مسافرت و حمل بار و نیز 
 نگرانی از لحاظ ایمنی حمل

و نقل

ست به قدري نیست که بازار شک

بخورد
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دالیل خصوصی سازي در صنعت حمل و نقل

افزایش کارایی•

محدودیت مالی دولت•

جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی•

کسب درآمد براي دولت•
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روش هاي خصوصی سازي در صنعت حمل و نقل

)خصوصی سازي از پایین(آزادسازي و مقررات زدایی •
ین امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت هاي خاصی که تا پیش از اایجاد •

دولتی بوده اند

ایجاد رقابت و افزایش کارایی•

خصوصی -مشارکت عمومی•

واگذاري مالکیت•
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روش هاي خصوصی سازي در صنعت حمل و نقل

)PPP(خصوصی  -تعریف مشارکت عمومی•
 خصوصی، بخش از استفاده با که است چارچوبی )PPP( خصوصی عمومی مشارکت
 و خود اجتماعی تعهدات به عمل در دولت نقش مطمئن ایفاي براي ساختاري

.می کند ایجاد عمومی سرمایه گذاري هاي

 مشارکت بخش خصوصی)PSP(

 دتأکی خصوصی بخش مشارکت فرصت هاي بر اینکه جاي به ،PSP قراردادهاي
.می دهند انتقال خصوصی بخش به را عمومی بخش تعهدات باشند، داشته

خصوصی سازي
 .دمی باش خصوصی بخش به عمومی بخش مالکیت انتقال یا سهام فروش شامل خصوصی سازي
 سیارب نمی شوند، شناخته عمومی خدمات عنوان به سنتی صورت به که بخش هایی در خصوصی سازي

.یرهغ و ساختمان صنایع، مانند است؛ گرفته قرار پذیرش مورد وسیعی صورت به و بوده معمول تر
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خصوصی -مشارکت عمومی

:به صورت زیر هستند PPPانواع اصلی قراردادهاي 

قراردادهاي خدماتی•

قراردادهاي مدیریتی•

قراردادهاي اجاره اي•

و انواع مشابه) BOT(انتقال -بهره برداري-ساخت•

اعطاي امتیاز•

سرمایه گذاري مشترك•
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شرح
قراردادهاي 

خدماتی

قراردادهاي 

مدیریتی

قراردادهاي 

اجاره اي
BOTاعطاي امتیاز

حیطه عمل

 قرارداهاي مختلف
براي انواع 

خدمات حمایتی

مدیریت 
بهره برداري یا 
 یک بخش اصلی

آن

مسئولیت براي 
مدیریت، 

بهره برداري و 

نوسازي هاي خاص

ی مسئولیت براي تمام
بهره برداري و تأمین 

مالی و انجام 
سرمایه گذاري هاي 

خاص

سرمایه گذاري در و 
بهره برداري از یک 

بخش اصلی

خصوصی/ عمومیخصوصی/ عمومیعمومیعمومیعمومیمالکیت دارایی

سال 30-25سال 15-10سال 5-2سال 3-1مدت زمان
 30-25معموالً (متغیر 

)سال

مسئولیت بهره برداري و 

نگهداري
خصوصیخصوصیخصوصی خصوصیعمومی

خصوصیخصوصیعمومیعمومیعمومیسرمایه گذاري

خصوصیخصوصیمشتركعمومیعمومیریسک تجاري

سطح ریسک کل که بخش 

خصوصی تحمل می کند
زیادزیادمتوسطمتوسط/کمکم

نحوه جبران خدمات بخش 

خصوصی
بهاي خدمات

پرداخت ثابت، 
ترجیحاً با 

انگیزش کارایی
نسبتی از درآمدها

تمام یا بخشی از 

درآمدها

تمام یا بخشی از 
متغیر در درآمدها، 

بخش ها برحسب 

پارامترهاي تولید
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واگذاري مالکیت

واگذاري کامل•

واگذاري جزیی•

واگذاري مستقیم•

خرید توسط مدیریت و کارکنان•

فروش به بخش تعاونی•

فروش دارایی•

عرضه عمومی•
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خببررسی تطبیقی خصوصی سازي بخش حمل و نقل در کشورهاي منت

هوایی دریایی جاده اي ریلی
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خببررسی تطبیقی خصوصی سازي بخش حمل و نقل در کشورهاي منت

هوایی دریایی جاده اي ریلی
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خببررسی تطبیقی خصوصی سازي بخش حمل و نقل در کشورهاي منت

هوایی دریایی جاده اي ریلی
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خببررسی تطبیقی خصوصی سازي بخش حمل و نقل در کشورهاي منت

هوایی دریایی جاده اي ریلی
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وضعیت موجود بخش حمل و نقل ریلی در ایران ومقایسه آن با جهان

 ایالت متحده

آمریکا
مقررات زدایی و ایجاد رقابت بین شرکت هاي یکپارچه عمودي• مقررات زدایی و ایجاد رقابت بین شرکت هاي یکپارچه عمودي•

فرانسه
مقررات گذاري و جداسازي زیرساخت از خدمات و بهره برداري• مقررات گذاري و جداسازي زیرساخت از خدمات و بهره برداري•

ااسپانی
مقررات گذاري و جداسازي زیرساخت از خدمات و بهره برداري• مقررات گذاري و جداسازي زیرساخت از خدمات و بهره برداري•

یابریتان
مقررات گذاري و جداسازي زیرساخت از خدمات و بهره برداري• مقررات گذاري و جداسازي زیرساخت از خدمات و بهره برداري•

آرژانتین
ساله به شرکت هاي خصوصی 30تا  10خصوصی سازي از طریق اعطاي امتیازات با محدودیت زمانی • ساله به شرکت هاي خصوصی 30تا  10خصوصی سازي از طریق اعطاي امتیازات با محدودیت زمانی •

ایران
واگذاري حق بهره برداري•
فروش سهام شرکت هاي اقماري•

قرارداد هاي برونسپاري و پیمانکاري                       •
واگذاري امتیاز•
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وضعیت موجود خصوصی سازي بخش ریلی در ایران

ریلی نقل و حمل با مرتبط مختلف زمینه هاي در خصوصی بخش مشارکت وضعیت

یریل نقل و حمل زمینه هاي در سازي خصوصی حال در یا و شده خصوصی مؤسسات و شرکت ها

خصوصی سازي وحضور بخش غیر دولتی درعرصه فعالیت هاي ریلی ضرورت

خصوصی سازي در بخش ریلی فرآیند اجزاي

خصوصی سازي و جذب سرمایه گذاري در راه آهن مختلف زمینه هاي

حمایتی و پشتیبانی اقدامات

عملی و اجرایی اقدامات

ورسجداسازي بخش بار و مسافر با تشکیل شرکت رجاء و همچنین واگذاري امور مربوط به نگهداري خطوط و ابنیه فنی به شرکت ترا 

.می توان به تغییر نظام تعرفه اشاره نمود ترین اقدامات صورت پذیرفته در خصوص ارتقاء فضاي کسب و کار و آزاد سازي قیمت ها مهم 

  :مسافر و بار نقل و حمل خصوصی شرکت هاي شکل گیري 

مسافري ریلی نقل و حمل شرکت 10 و بار حوزه در ریلی نقل و حمل خصوصی شرکت 23

قراردادهاي برون سپاري 
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فعالیت هاي واگذار شده موضوع ردیف

 رينگهدا و تعمیر -ریل درز جوش کارگاههاي -نواحی جوش و مرکزي تکه تعمیرات :فعالیتهاي سپاري برون

 و مرکزي  هايکارگاه -ارتباطی دستگاه هاي نگهداري و تعمیر -خودکار تلفن مراکز -الکتریکی عالئم سیستم هاي

 آب توزیع و تهیه -برق مولدهاي نگهداري و تعمیرات -برق نیروگاه تعمیرات و نگهداري -نیرو توزیع شبکه -ها پل

 و نگهداري -فاضالب سیستم هاي برداري بهره و نگهداري -خط طول تاسیسات و نوسازي و نگهداري -گاز و

 بهره -اسردکننده ه تعمیرات و نگهداري -سوخت رسانی شبکه هاي نگهداري و تعمیر -قپان ها و تلمبه تعمیرات

 -رسانی سوخت و سوخت گیري -قوي فشار برق نگهداري و تعمیرات -برودن و حرارت سیستم هاي برداري

 اههايدستگ اپراتوري -فنی ابنیه نگهداري و تعمیر -شارژرها و باطریها تعمیرات و نگهداري -خط تعمیرکاري

  افزار سخت امور – افزار نرم امور -ساختمانها نوسازي امور -راهنما میله و سیمافور تعمیرات -ارتباطی

فنی و زیربنایی 1

  )شرکت 22( باري واگن هاي از درصد 90 حدود انتقال

ناوگان 2

 و میراتتع -لکوموتیو موتوري تعمیرات -لکوموتیو پوژي و شاسی تعمیرات :هاي فعالیت سپاري برون

 تعمیرات -نوسازي و قطعات ترمیم و تهیه -سبک نقلیه تعمیرات -آالت ماشین مونتاژ و نصب و نگهداري

 ویژه تعمیرات -واگنها اساسی تعمیرات -قطعات کاري ماشین -فلزات ذوب -لکوموتیو مکانیکی و الکتریکی

 ساسیا تعمیرات -لکوموتیو جاري تعمیرات -لکوموتیو شن گیري -ها واگن سالیانه تعمیرات -ها واگن

لکوموتیو برقی سیستم هاي

 نترلک -قطار مانور عملیات -قطار راهبري – ایستگاه راهبري -سوزبنایی امور :هاي فعالیت سپاري برون

 و ريفوروارد -کریري -بارنامه صدور -برداري شماره -کاال نقل و حمل امور -بارگیري و تخلیه -ترافیک

کارگزاري

سیر و حرکت 3

 نامه و انیباغب -نظافت -پشتیبانی و خدماتی -انبارداري – نقلیه -تحریرات :هاي فعالیت سپاري برون

 ارت هاينظ مطالعاتی، و فنی مدیریتی، مشاوره هاي امور فیزیکی، حفاظت نگهبانی، ذهاب، و ایاب -رسانی

اجرایی و فنی

اداري و مالی 4
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حمل و نقل هوایی در ایران ومقایسه آن با جهانوضعیت موجود بخش

هند

BOTقراردادهاي •

قرار دادهاي سرمایه گذاري لیزینگ بلند مدت•

BOTقراردادهاي •

قرار دادهاي سرمایه گذاري لیزینگ بلند مدت•

ااسترالی
واگذاري در چارچوب قراردادهاي اجاره بلندمدت• واگذاري در چارچوب قراردادهاي اجاره بلندمدت•

آلمان
مشارکت بخش خصوصی • مشارکت بخش خصوصی •

انانگلست
مقررات زدایی فروش  دارائی هاي دولتی به بخش خصوصی• مقررات زدایی فروش  دارائی هاي دولتی به بخش خصوصی•

آرژانتین

)سال 30غالباً از طریق مزایده و براي مدت (اعطاي امتیاز فرودگاه ها •

BOTخصوصی سازي از طریق قراردادهاي •

)سال 30غالباً از طریق مزایده و براي مدت (اعطاي امتیاز فرودگاه ها •

BOTخصوصی سازي از طریق قراردادهاي •

ایران
قراردادهاي برونسپاري و پیمانکاري• قراردادهاي برونسپاري و پیمانکاري•
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وضعیت موجود خصوصی سازي بخش هوایی در ایران

هوایی نقل و حمل با مرتبط مختلف زمینه هاي در خصوصی بخش مشارکت وضعیت

هوایی نقل و حمل زمینه هاي در سازي خصوصی حال در یا و شده خصوصی مؤسسات و شرکت ها

هواپیمایی شرکت هاي

شرکت هواپیمایی خصوصی آتا

فرودگاه ها

.است میلیارد تومان سرمایه گذاري در فرودگاه هاي کشور انجام شده 65تاکنون بیش از  ابتدا از

هواپیمایی شرکت هاي

خصوصی  سازي هما و تعدیل انحصارهاي موجود براي آن یکی از مهمترین مسایل مطرح در خصوصی سازي شرکت هاي  بحث

.هواپیمایی می باشد

فرودگاه ها

واگذاري مدیریت فرودگاه قشم به بخش خصوصی

خصوصی سازي در فرودگاه بین المللی امام خمینی 

خصوصی در فرودگاه بیرجند 

خصوصی سازي در فرودگاه رامسر 
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وضعیت موجود بخش حمل و نقل دریایی در ایران ومقایسه آن با جهان

ه ایالت متحد

آمریکا

و واگذاري سهام »خصوصی -عمومی«مشارکت هاي •

اجاره به شرط تملک زمین هاي ساحلی•

و واگذاري سهام »خصوصی -عمومی«مشارکت هاي •

اجاره به شرط تملک زمین هاي ساحلی•

مالزي

ه ب) و نیز شرکت هاي کشتیرانی(فروش سهام شرکت هاي داراي امتیاز اداره و بهره  برداري از بنادر •

و غیره BOT ،BLTقراردادهاي  -بخش خصوصی 

ه ب) و نیز شرکت هاي کشتیرانی(فروش سهام شرکت هاي داراي امتیاز اداره و بهره  برداري از بنادر •

و غیره BOT ،BLTقراردادهاي  -بخش خصوصی 

ترکیه

ی فروش مستقیم و واگذاري سهام مشارکت بخش خصوصی در بنادر ترکیه، در چارچوب قراردادهای•

.و نظایر آن صورت گرفته است BOT ،BOOT ،LDOهمچون اجاره بلندمدت، 

ی فروش مستقیم و واگذاري سهام مشارکت بخش خصوصی در بنادر ترکیه، در چارچوب قراردادهای•

.و نظایر آن صورت گرفته است BOT ،BOOT ،LDOهمچون اجاره بلندمدت، 

انانگلست

فروش عمومی در بازار سهام و فروش خصوصی•

اعطاي امتیاز بهره برداري•

فروش عمومی در بازار سهام و فروش خصوصی•

اعطاي امتیاز بهره برداري•

هند

BOTخصوصی سازي از طریق قراردادهاي •

انعقاد قراردادهاي پیمانکاري•

BOTخصوصی سازي از طریق قراردادهاي •

انعقاد قراردادهاي پیمانکاري•

ایران

خصوصی سازي از طریق قراردادهاي برونسپاري•

انعقاد قراردادهاي پیمانکاري و قراردادهاي اجاره بندر•

خصوصی سازي از طریق قراردادهاي برونسپاري•

انعقاد قراردادهاي پیمانکاري و قراردادهاي اجاره بندر•
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وضعیت موجود خصوصی سازي بخش دریایی در ایران

خصوصی سازي بستر ارتقاء با مرتبط فعالیت هاي

دریایی نقل و حمل زمینه هاي در سازي خصوصی حال در یا و شده خصوصی مؤسسات و شرکت ها 

  بندري تعرفه هاي تعدیل

سرمایه گذاري تسهیالت ارائه

بخش امور مناطق آزاد و ویژه بندري

بخش امور سرمایه گذاري

بخش تخلیه و بارگیري

انبارداري

تجهیزات

سرویس نگهداري و تعمیرات

تأمین امکانات
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وضعیت موجود بخش حمل و نقل جاده اي در ایران ومقایسه آن با جهان

مالزي
BOTخصوصی سازي از طریق قراردادهاي • BOTخصوصی سازي از طریق قراردادهاي •

فرانسه
نگهداري و نوسازي -قراردادهاي مدیریتی، تعمیر• نگهداري و نوسازي -قراردادهاي مدیریتی، تعمیر•

ااسپانی

اعطاي امتیاز احداث و بهره برداري شاهراه ها به بخش خصوصی•

نگهداري -قراردادهاي مدیرتی و تعمیر•

اعطاي امتیاز احداث و بهره برداري شاهراه ها به بخش خصوصی•

نگهداري -قراردادهاي مدیرتی و تعمیر•

یابریتان

.معمول می باشد DBFOاستفاده از قراردادهاي اعطاي امتیاز •

•Design Build Finance Operate

.معمول می باشد DBFOاستفاده از قراردادهاي اعطاي امتیاز •

•Design Build Finance Operate

آرژانتی

ن

BOTاعطاي امتیاز و مخصوصاً قراردادهاي •

)ساله 5معموالً (قراردادهاي مدیریتی نوسازي و نگهداري •

BOTاعطاي امتیاز و مخصوصاً قراردادهاي •

)ساله 5معموالً (قراردادهاي مدیریتی نوسازي و نگهداري •

ایران

برون سپاري قرارداد هاي پیمانکاري•

واگذاري حق امتیاز اماکن بین راهی همراه اعطاي تسهیالت•

برون سپاري قرارداد هاي پیمانکاري•

واگذاري حق امتیاز اماکن بین راهی همراه اعطاي تسهیالت•
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وضعیت موجود خصوصی سازي بخش جاده اي در ایران

جاده اي نقل و حمل با مرتبط مختلف زمینه هاي در خصوصی بخش مشارکت وضعیت

 نقل و حمل زمینه هاي در سازي خصوصی حال در یا و شده خصوصی مؤسسات و شرکت ها

  جاده اي

رفاهی -مجتمع هاي خدماتی

خدمات راهداري

شرکت هاي حمل و نقل کاال

شرکت هاي حمل و نقل مسافر

...و  پایانه هاي مسافري

فعالیت  هاي بخش حمل و نقل و خدمات

فعالیت هاي بخش امکانات و زیرساخت هاي حمل و نقل

فعالیت  هاي بخش راهداري و نگهداري راه ها

نام شرکت
نام شرکت مادر 

تخصصی
روش واگذاري

درصد سهام قابل 

واگذاري

تاریخ 

واگذاري

شرکت حمل و نقل 

 بین المللی جمهوري

اسالمی ایران

سازمان راهداري و 

حمل و نقل جاده اي
100مزایده

نیمه دوم 

1382

تولیدي تجهیزات 

ایمنی راهها

سازمان راهداري و 

حمل و نقل جاده اي
601386مزایده
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مالحظات تدوین مدل خصوصی سازي در بخش حمل ونقل 

)آمریکا آلمان، تایوان، استرالیا،(مختلف کشورهاي در شرکتی راهبري نظام بررسی

 هر فکیکت به ایران نقل و حمل صنعت در مقررات تنظیم چگونگی و شرکتی حاکمیت بررسی
آن بخش هاي زیر از یک

کشور داخل در بین المللی نقل و حمل با مرتبط ارگانهاي و سازمان ها

اصالح ساختارتشکیالتی حمل و نقل                                              

ایجاد زمینه هاي الزم براي افزایش رقابت در ارائه خدمات حمل و نقل                                                 

همگرایی سیستم هاي حاکمیت شرکتی

سیاست ها و راهبردها 

در زیربخش هاي مختلف 

برخورد یکسان با سهامداران 

شفافیت و افشاء

مدیره هیأت مسئولیتهاي

به نقش کلیه ذینفعان توجه

تأمین مبنایی براي چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
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مدل پیشنهادي خصوصی سازي در بخش هاي مختلف حمل و نقل

:نقل و حمل مختلف هاي بخش در بهینه سهم تعیین فرآیند 

وضعیت موجود فعالیتشناسایی

شناسایی متصدي انجام

شناسایی زیرخدمت ها در زیر بخش جاده اي

نحوه واگذاري خدمات

نحوة تعیین سهم بخش غیردولتی

سیاست هاي دولت 

بررسی هاي میدانی در کشورهاي توسعه یافته 

بررسی هاي اقتصادي، سیاسی  و نظر تیم تحقیق 

)درصد(تعیین سهم بخش غیر دولتی
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الگوي پیشنهادي خصوصی سازي بخش حمل و نقل ریلی در ایران

  :می شود انجام زیر مرحله سه در صنعت این به خصوصی بخش ورود

 د،می دهن انجام برون سپاري صورت به دولتی شرکتهاي که فعالیت هایی در نخست، مرحله در

 .می شود منعقد خصوصی بخش با پیمان کاري قراردادهاي

 بخش براي واگن ها نگهداري و تعمیر مانند خدماتی و بهره برداري دوم،فعالیت هاي مرحله در

 خط، به دسترسی تعرفه درباره شده انجام قیمت گذاري هاي امر، این در .است جذاب خصوصی

  .تاس کننده تعیین... و دپو ایستگاه ها، سوخت، ناوگان، نگه داري و تعمیر به مربوط هزینه هاي

 الکیتم به نهایتا می تواند که بود خواهد زیربناها در خصوصی بخش سرمایه گذاري سوم، مرحله در

 نیز و ناهازیرب مختلف انواع ماهیت به بستگی که شود منجر زیربناها در دولتی یا خصوصی بخش

 .دارد قرارداد شرایط



89/11/12: تاریخ

الگوي پیشنهادي خصوصی سازي بخش حمل و نقل هوایی در ایران

 بخش حوزة در اصوال هوایی نقل و حمل هاي سیاست و مشی خط کلی، حاکمیت به مربوط امور 

.گیرد نمی قرار خصوصی

 در املک طور به یافته توسعه کشورهاي بررسی به توجه با فرودگاه کارگاهی و پشتیبانی امور 

.گیرد می قرار خصوصی بخش اختیار

 هاي صورت به مختلف هاي فعالیت به توجه با فرودگاه خدماتی و رفاهی امکانات  و تجاري امور در 

.شود می انجام امتیاز حق واگذاري مالکیت، واگذاري مدت، بلند اجاره مانند مختلفی
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الگوي پیشنهادي خصوصی سازي بخش حمل و نقل دریایی در ایران

.شود می استفاده BOT قراردادهاي و مدت بلند اجاره از بخش این در اصوال

 یدریای نقل و حمل برنامه هاي و سیاست ها خط مشی ها، تنظیم کلی، حاکمیت به مربوط امور

.است دولتی بخش اختیار در

 یدخر دریایی، استحکامات احداث در سرمایه گذاري در پایین سرمایه بازگشت نرخ دلیل به

.دارد گذاري سرمایه به نسبت تري کم تمایل خصوصی بخش ،...و ایمن سازي نگهداري، تجهیزات

.گیرد می قرار خصوصی بخش اختیار در کامل صورت به آن به مربوط خدمات و بنادر 

 در تهیاف توسعه کشورهاي در میدانی هاي بررسی به توجه با نیز مسافر نقل و حمل امتیاز حق 

.گیرد می قرار خصوصی بخش اختیار
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الگوي پیشنهادي خصوصی سازي بخش حمل و نقل جاده اي در ایران

 و واگذاري یا و عوارضی پروژه هاي در مدل رایج ترین ،)BOT( انتقال -بهره برداري -ساخت مدل

.است جاده اي بخش در خصوصی سازي

 کمیتحا تحقق براي باید بنابراین است شده واگذار دولت به راه ها کلی حاکمیت ،44 اصل مطابق

.دباش دولت اختیار در راه ها از بهره برداري و نگهداري ساخت، شامل مربوطه سرمایه گذاري هاي دولت،

ناوگان نوسازي جهت خصوصی بخش به دولت از تسهیالت اعطاي و گذاري سیاست

 اري هاشهرد مالکیت در که مابقی و خصوصی بردار بهره و مالکیت ها، پایانه و زیربنایی امور در 

.گردند واگذار تملیک شرط به اجاره بصورت هستند
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پیشنهاد سیاستی جهت رفع موانع متصدي رفع موانع موانع موجود منشاء موانع ردیف

ا هر شناسایی و تصویب ساز و کار متناسب ب
زیر بخش با حضور نهاد متصدي آن و رفع 

بوروکراسی

سازمان 

–خصوصی سازي
کارگروه ویژه

وجود قوانین زائد و 
بروکرواسی اداري و 

همچنین مقررات دست و 
پاگیر در جریان واگذاري 

شرکت ها

ر موانع و مشکالت ناظر ب

قوانین و مقررات 1

ایجاد و تصویب اتحاد رویه در واگذاري در 

بخش حمل و نقل و نظارت بر انجام آن

دولت (کارگروه ویژه 
وزارت راه و نهاد 

واگذاري و سازمان 

)خصوصی سازي

نبود ضوابط، و مقررات و 
رویه هاي یکسانی در هر 

یک از زیر بخش هاي حمل 

و نقل

انین تشکیل کارگروه تخصصی و تصویب قو
 زیر ساختاري براي رفع موانع موجود در امور

گمرکی

 مجلس شوراي اسالمی

نهاد متصدي و  –
وزارت راه

مشکالت قانونی و 
نارسایی هاي حقوقی در 

بخش هاي گمرکی، ارزي و 

مالیاتی
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انعپیشنهاد سیاستی جهت رفع مو متصدي رفع موانع موانع موجود منشاء موانع ردیف

تصویب طرح هاي مشوقی جهت 
سرمایه گذاري نهاد هاي خصوصی داراي 

سرمایه

سازمان  –هیئت دولت
نهاد  –خصوصی سازي
متصدي

کمبود سرمایه و ضعف 
نهادهاي مالی جهت حمایت از 

بخش خصوصی

موانع و مشکالت 

ساختارهاي اقتصادي 2

 انتخاب یک بانک به عنوان بانک عامل
ویژه خصوصی سازي صنعت حمل و نقل و 

امر پذیرش قانونی سپرده براي تحقق این

هیئت دولت  و بانک 

مرکزي

ی و موانع و مشکالت تأمین مال

یاعطاء کمک به بخش خصوص

ي تدوین ساز و کار دانش محور و پیاده ساز
 آن در تمامی تصمیم گیري هاي اقتصادي

زیر بخش ها
وزارت راه ادينبود ساز و کار علمی اقتص

 تدوین قوانین داخلی در این بخش جهت
ي هاي مقابله با نوسانات بازار و تصمیم گیر

 غلط مدیران دولتی و ایجاد حاشیه امنیت

در بازار

وزارت راه
عدم امنیت اقتصادي و وجود 

نوسانات در بخش هاي مختلف

 مقررات زدایی و رفع بوروکراسی از طریق

وضع قوانین آسانتر و جایگزین

 کارگروه  -بانک عامل 

ویژه

مشکالت و موانع جهت تهیه 

وثیقه مالی
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انعپیشنهاد سیاستی جهت رفع مو متصدي رفع موانع موانع موجود منشاء موانع ردیف

تصویب قوانین در جهت عدم دخالت هاي 
انحصار گرایانه دولت و مقررات زدایی 

مقررات در این راستا
مجلس شوراي اسالمی

دخالتهاي انحصار گرایانه 
دولت در حوزه هاي درآمد، 

ت تخصیص منابع ونظام قیم

گذاري

 موانع و مشکالت سیاسی
درخصوصی سازي صنعت 

حمل و نقل
3

ال حضور مجلس در جاهایی که نیاز به انتق
رد مالکیت و قدرت است و نظارت بر عملک

فرهنگ سازي و توجیه کامل  -دولت 
طبق قانون (مدیران پیش از واگذاري 

)مصوبه

 مجلس شوراي اسالمی

وزارت راه –

مشکالت ناشی ازجابجایی 
قدرت و مقاومت مدیران 

دولتی در واگذاري  بنگاه ها 

وشرکت هاي دولتی

قوانینی در جهت اخراج و یا کحدود سازي 

شرکت هاي شبه دولتی در واگذاري ها

 مجلس شوراي اسالمی

سازمان  –
خصوصی سازي

عدم چشم پوشی دولت از 
 بخش هاي سود ده و در نتیجه
 ورود شرکت هاي شبه دولتی

در خصوصی سازي

غیر قابل اجتناب و خارج از کنترل 
 هاي مسئولین مربوطه و مربوط به سیاست

کالن و آرمان هاي نظام
-

مشکالت و محدودیت ها به 

دلیل تحریم

غیر قابل اجتناب و خارج از کنترل 

مسئولین مربوطه
-

 موانع موجود مربوط به امنیت

ملی

اتخاد سیاست هاي الزم جهت مهار و 

تعدیل آثار خارجی

وزارت -هیئت وزیران 

نهاد واگذاري -راه

وجود آثار خارجیدر بخش 

حمل و نقل

 اجازه استفاده از ارز تا جایی که توجیهات

الزم وجود دارد
مجلش شوراي اسالمی

وابستگی زیاد به ارز در 
پروژه هاي سرمایه گذاري حمل 

و نقل
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انعپیشنهاد سیاستی جهت رفع مو متصدي رفع موانع موانع موجود منشاء موانع ردیف

کمک هاي  -واقعیت الینفک این بخش
ی تأمین مالی و سرمایه از طرف بخش دولت
ه اتخاد تصمیم متناسب و صحیح در نحو

واگذاري

بخش خصوصی

باال بودن هزینه هاي ثابت 
به  مربوط به زیرساختها و نیاز

انباشت سرمایه باال

موانع ناشی از ماهیت و 

ساختار صنعت حمل و نقل
4

اقدام به  -واقعیت الینفک این بخش
به  نوسازي ناوگان بوسیله بخش خصوصی

مرور زمان از طریق اعطاي تسهیالت

 بانک عامل و کارگروه

ویژه

فرسودگی و قدیمی بودن 

ناوگان حمل و نقل

بررسی علمی و قیمت گذاري صحیح از 
طریق  کارگروه دولت وزارت راه و نهاد 

 واگذاري، تخصیص یارانه در صورت اعمال
قیمت از سمت دولت و پرداخت آن به 

بخش خصوصی متصدي

دولت (کارگروه ویژه 
وزارت راه و نهاد 

واگذاري و سازمان 

)خصوصی سازي

مشکالت ناشی از روش هاي 
قدیمی تعرفه گذاري و 
محاسبات قیمت گذاري 

خدمات

تغییر ساختار در شرکت هاي دولتی در 

کارگروه دولت وزارت راه و نهاد واگذاري

دولت (کارگروه ویژه 
وزارت راه و نهاد 

واگذاري و سازمان 

)خصوصی سازي

موانع و محدودیتهاي موجود 
در ساختار و عملکرد 

 شرکت هاي دولتی بخش حمل

و نقل

 بررسی دقیق و امکان سنجی و در صورت
تایید بر امر واگذاري و خصوصی سازي، 

فرهنگ سازي عمومی

نهاد  -وزارت راه 

واگذاري

هزینه هاي خصوصی سازي 
صنعت حمل و نقل در ابعاد 

...اجتماعی، فرهنگی و


