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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
 111 - 130 صفحات، 1390 اردیبهشت و فروردین، 2 و 1های  شماره

  
 

گیری  وقابلیت بکارسازی خصوصیی ها روشتئوریک انواع  مقایسه
   به بخش خصوصی در واگذاری مراکز تلفنها روشاین 

  
  1عشری ابوالقاسم اثنی

  2محسن اعتمادنیا
  
 هـا   روشکـارگیری ایـن      وامکـان ب   سازی  خصوصیهای مختلف     روش تئوریک   مقایسهین مقاله با هدف ارائه      ا

 شـده بـا مقایـسه    تـالش در ایـن مقالـه   . واگذاری مراکز تلفن به بخش خصوصی تدوین گردیده استجهت  
 بـه   واگذار نمودن مراکـز تلفـن       خصوص در ها روش این   موفقیت احتمالی میزان   سازی  خصوصی یها  روش

 ی مورد اشـاره ها روش  ازامکان استفادهتجزیه وتحلیل قرار گیرد و     صورت تئوریک مورد    ه  بخش خصوصی ب  
با شـیوه اجـرای    ی مختلف وها سازمان برای سازی خصوصیی مختلف  ها  روش . بیان گردد  ها  سازمان در این 

  .دارد ،لت استکه بر عهده دو های این بخش کاهش بار هزینه متفاوت سعی در افزایش کارایی و
  

  .واگذاریروش  ،سازی خصوصی تئوریک، مقایسه :های کلیدی واژه
  
  مقدمه. 1

های اخیر کشورهای زیادی جهت انجام اصالحات در بخش  درسال) 2003(از دیدگاه داویدا 
 ،یافته هدف نخست از انجام این اصالحات درکشورهای توسعه. اند ارتباطات راه دور اقدام نموده

 در کشورهای درحال توسعه هدف اصلی از  وت در بازار ارتباطات راه دور بوده استتشویق رقاب
 افزایش قابلیت دسترسی خدمات ارتباطات راه دور برای درصد بیشتری از ،انجام این اصالحات

تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از بازکردن بازار ارتباطات راه دور به دلیل . جمعیت بود
 کشورها اعتماد در تمام .ت وهمچنین کاهش دسترسی افراد به این خدمت بیم دارندافزایش قیم

به فعالیت بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی برای توسعه بخش ارتباطات راه دور وجود  بیشتری
  .دارد

                                                 
 .ور استان مازندرانت علمی و دانشیار دانشگاه پیام ن هیأوعض. 1

 MBA.                                                                     mohsen60et@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت . 2
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 به بخش های مخابرات شرکتهای  ی از فعالیتبخش واگذاری  صورت سازی به خصوصی
کارایی و کاهش بار  نوان اتخاذ راهکاری توسط دولت در جهت افزایشع بهتوان   را میغیردولتی

و بخش گیری متمرکز در این  تصمیموجود دلیل   اما از دیدگاه دیگر به. کردعنوانخدمات دولتی 
تولید کمتر، تداخل  ها، سازی ممکن است منجر به افزایش هزینه عدم وجود رقابت، خصوصی

  .دایی گردگیری و در نهایت کاهش کار تصمیم
، انجام  مخابرات در شرکتهای مختلف مراکز تلفن  بخش واگذاری آثاربردن به  برای پی

 .رسد به نظر می ضروری سازی ی مختلف خصوصیها روشو مقایسه هایی جهت بررسی  پژوهش
تا ی مختلف واگذاری ها روشتئوریک  حاضر در پی آن است تا با بررسی و مقایسه مقاله بنابراین،
  .ببرد  فرایند پیطی این ها روشاین موفقیت میزان  بتواند به حدودی

 اتخاذ سیاست و تصمیمات مناسب در دیگر أتواند منش وردهای فوق میا دستازآگاهی 
شرکت  مدیران ارشد ، آمده از این پژوهش های بدست با یافته .های فعالیت شرکت باشد عرصه

آگاهی شرکت سازی  شده در سیاست خصوصی ف تعیینیابی به اهداتوانند از میزان دست میمخابرات 
های خود در جهت افزایش نقاط قوت و کاهش  گیری های بدست آمده در تصمیم یافته و از داده

تواند   میمقاله  آمده از نتایج این  اطالعات بدست،عالوهه ب .نقاط ضعف طرح استفاده نمایند
ها  واگذاری سایر فعالیتروش انتخابی برای ه با های خود در رابط گیری ن ارشد را در تصمیممسئوال

  .به بخش غیردولتی و خصوصی یاری نماید ها حوزه دیگردر 
مقایسه، کاربردهای مدیریتی و پیشنهادات  و   حثابم  ازگیری  نتیجهوبندی   جمع،در پایان

  .گردد مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه می
  
   بخش خصوصیهای بخش دولتی به  فعالیتروش واگذاری. 2

  عرضه عمومی سهام .1-2
 سـازی،  ضـمن شـفاف    و شـود  های مالی شرکت بررسی می      حساب  تمام سازی، این نوع خصوصی   در

  .گیرد سهام شرکت درمعرض فروش قرارمی
 خـصوصی  بخش به واگذاری مشمولدارد که در جریان واگذاری واحد  بیان می) 1377 (پور فالح

 عمـوم  به سهام عرضه از پیش بایست می تغییرات این که شود می احساس سازمانی  تغییراتبه نیاز

 عموم به سهام عرضه عادی تشریفات و ها جریان باید تنها صورت این غیر در و گیرد مردم صورت

 واحد که صورتی در و کرد تهیه خاص طوره ب مورد هر در باید را سهام فروش آگهی. طی شود

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             2 / 20

http://ejip.ir/article-1-139-en.html


   ...سازی های خصوصی مقایسه تئوریک انواع روش

 

113

 ،تاسـ  تـر  سـاده  مراتـب  به عموم به واگذاری جریان باشد شده پذیرفته بورس در یمشمول واگذا
  .است بورس در سهام عرضه شود انجام بایست می که تنها کاری زیرا

 گـسترش  نیـز  و مالکیـت  گسترش  راسهام عمومی عرضه مزیت ترین مهم )1369 (نصیرزاده

 دیـدگاه  از روش ایـن  فـوق  دالیـل  بـه  و دانـد  مـی  گذاری سرمایه در جهت منابع آوری جمع دامنه

  .است بوده ها دولت موردپسند بیشتر سیاسی
  

  عرضه مستقیم سهام بصورت کلی یا جزئی به بخش خصوصی .2-2
  : پذیرد می صورت عمده صورت دو به روش این طبق دولتی واحدهای سهام فروش

 سهام خریداران با مستقیم مذاکره −

  سهام خریداران بین رقابت و مزایده −
منظـور دسـتیابی بـه      ه  سسات بخش خصوصی و دولـت بـ       ؤمعتقد به مذاکره بین م    ) 2000(امونز  

  .ای تحول آفرین بود فهمی مشترک برای تحقق معامله
  :دوشرط برای امکان فروش تدریجی سهام پیشنهادکردند) 1993(کانی و پروتی 

 وجود یک بازار بورس جذاب −

منظور کنتـرل شـرایط و      ه   کمی از سهام خود را ب       دولت که مقدار   توسطایجاد ساختاری راهبردی     −
  .کند تعهد رفع خطرات احتمالی نگهداری می

چارچوب دیگری نیز در زمینه استفاده از فروش خصوصی سهام شرکت دولتی به منظور توزیع 
ای از سهام به یک شرکت بزرگ     عمده بخشتر سهام وجود دارد و آن عبارتند از واگذاری           گسترده
گـذاران   گـذاری بـه سـایر سـرمایه        ری خصوصی جهت عرضه آن توسط شـرکت سـرمایه         گذا سرمایه

ای مـورد اسـتفاده قـرار        آمریکـا بـه شـکل گـسترده        خصوصی این روش هم اکنون در ایاالت متحده       
  .دگیر می

ثر ؤهـا همیـشه مـ       مزایـده  ویژههای مبتنی بر بازار به       حل سفانه راه أمت) 2000(گاسمی و همکاران    
د همچنـین امکــان تبــانی بــین  نــده گان را نـشان نمــی کنندهـا بــازده واقعــی پیــشنهاد  یــدهمزا.انــد نبـوده 
 قراردادهای دولت به صـورت اختـصاصی موجـب کـاهش            نتیجه اعطاء .هاددهندگان وجود دارد  پیشن

  .گردد نوآوری وهمچنین عدم توسعه خدمات جدید می
 عمـومی  های آژانس در آنها سهام مبادله و دولتی های بنگاه مستقیم فروش) 1380 (پرکوپنکو

  .داند می مختلف کشورهای در سازی یخصوص یها روش ترین ازمهم یکی را
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  های شرکت فروش دارایی. 3-2
به  مستقیم طوره ب دولتی واحد های ییدارا دارد، نیاز مالی منابع به شدت به دولت که مواردی در

  تنهاود دگر نمی عرضه سهامی وشر این در واگذاری دیگر های روش با مقایسه در و رفته فروش

ندارد  تعلق شرکت به دیگر ها دارایی این و رسد می فروش به که است شرکت های دارایی
  ).1377پور،  فالح(

 واحد های ییدارا تنها خریداران روش دراین که آنجا  ازمعتقد است) 1380 (پرکوپنکو

 ها بدهی وضعیت باید  لذا،ندارند ی توجهآن های بدهی به و کنند می خریداری را واگذار مشمول

در این روش موضوع فعالیت فروش . مشخص شود نیز آنان تسویه نحوه تا کرد مشخص را
خصوصی   معمول به بخشبه صورتها   فروش دارایی وشود ها است و سهامی عرضه نمی دارایی

  .گیرد صورت می
از شرکت به منظـور کوچـک    بخشیفروش  ، یکی توان استفاده کرد   در این روش از دو راه می      

تشکیل یک شرکت جایگزین توسط بخش خصوصی و با کمک دولـت            و دیگری   کردن حجم آن    
روی  روش ایـن  بـه  زمـانی  معمـوالً  . اسـت هـا  دولـت  یهـا  ها نه بـدهی  برای در اختیار گرفتن دارایی

   .نباشد کامل صورت به فروش قابل مزبور دولتی شرکت که آورند می
  

   و تفکیک واحدهاتجدید سازمان .4-2
هـای جـدا شـده بـا هـویتی مـستقل             شـود و قطعـه      تفکیک مـی   بخشدر این روش هر شرکت به چند        

 از پـیش هـا   تـوان گفـت کـه ایـن روش در حقیقـت تجدیـد سـاختار شـرکت               مـی  .گـردد  واگذار می 
  .درس  مختلفی به انجام میهای روششدن است که از  خصوصی

  یت حقوقی مستقل تفکیک هر واحد به یک یا چند شخص) الف
  ها و انتقال واگذاری آن به بخش خصوصی  تفکیک برخی از فعالیت )ب
  های جداگانه جهت افزایش رقابت  فروش واحدهای تولیدی به صورت مجموعه) ج

کـردن بـه شـمار       ی خصوصی ها  روشای برای استفاده از سایر        فوق مقدمه  های  روشهر یک از    
هـای مختلـف      واحدهای تفکیک شـده از شـیوه       خصوصکه در   د  نساز د و دولت را آماده می     نرو می

  .دواگذاری استفاده بهینه نماین
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  گذاری جدید بخش خصوصی سرمایه .5-2
 جدیـد  هـای  گـذاری  سـرمایه  بـه  نیاز خود های واحد توسعه جهت دولت که آید یم پیش مواردی

 در خـصوصی  خـش ب مـشارکت  لـزوم  و نـدارد  را الزم مـالی  تـوان  زمینـه  ایـن  در خـود  داشـته و 

 .گردد می مشاهده نیاز مورد های جدید گذاری سرمایه

 و آیـد  مـی  بدسـت  شـرکت  سـرمایه  افـزایش  بـا  دولتی های شرکت کردن خصوصی نوع این
 جدیـد  سـرمایه  و بود خواهد) دولتی و خصوصیاعم از ( مختلط به صورت به دست آمده شرکت

 ایـن  در و آورد بدسـت  سـهام  صوصیخـ  عرضـه  یـا  و بورس سهام در عرضه طریق از توان می را

 اسـاس  بـر  فـروش  روش .گردد می عرضه شده بینی پیش چارچوب اهداف در متفاوتی سهام موارد

پـور،   فـالح  (وجـود دارد  کـشور  در جدید سهام عرضه و انتشار برای که گیرد صورت می ضوابطی
1377(.  

 
   واگذاری واحد به مدیریت و کارکنان.6-2
 و مـدیریت  بـه  واحـدها  ایـن  فـروش  ،دولتـی  واحـدهای  واگـذاری  یاهـ  روش مـؤثرترین  از یکی

 را واگذاری مشمول واحد کارایی مالکیت، انگیزه تقویت ضمن که باشد می واحد کارکنان خود

 بـه  اولیـه  واحـد  خریـد  بـرای  شـرکتی  ،فـوق  روش بکارگیری جریان در. برد می زیادی باال حد تا
 شـرکت جدیـد   خرند، می را جدید شرکت سهام لیهاو واحد کارکنان و و مدیریت آید می وجود

  .)1377نصیرزاده،  (شود می تبدیل خصوصی به عمل در دولتی شرکت خرد و می را دولتی واحد
 را واحـد  خریـد  هزینه پرداخت امکان کارکنان یا مدیران که مواردی در نویسد میپور  فالح

 طریـق  از واگـذاری  بـرای  الزم منـابع  نتأمی و کارکنان یا مدیران اقساطی به فروش باشند، نداشته

 یـا  مـدیران  روش ایـن  در و شـود  مـی  توصـیه  حـل  راه یـک  به عنوان مالی یها سازمان از وام اخذ

 ایـن  بـه  و اری کـرده خریـد  را شـرکت  آن سـهام  از واگذاری درصدی مشمول شرکت کارکنان

  .)1377پور،  فالح (گیرند می دست به را شرکت کنترل ترتیب
  

  دهای اجاره قراردا.7-2
تواند در جریان اجاره، اموال و تأسیسات شرکت را تا مدت معینـی          بخش خصوصی می   در این روش  

 در  .شـوند  شرایط اجاره توسط دولت تعیین و هر یک از طرفین تعهداتی را متقبل می             . در اختیارگیرد 
یرد و در هـر     پذ  خطرهای تجاری واحد را در طول مدت اجاره می         تماماین چارچوب، اجاره گیرنده     

 موظـف بـه پرداخـت مبلـغ توافـق شـده اجـاره               –جز در موارد استثناء مندرج در قرارداد        ب –شرایطی  
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 هماننـد   بایـست  مـی آن شرکت مـذکور       در پایان دوره اجاره و در صورت عدم تمدید قرارداد          .است
  طـی مـدت اجـاره، تعمیـرات و نگهـداری            کـه   طبیعـی اسـت    .روز اول به دولت برگـشت داده شـود        

تواند از طرق گوناگونی تعیین شود        اجاره بها نیز می    گیرد و   میآالت نیز به شکل منطقی انجام        ماشین
 تعیین یک مبلغ ثابت درصدی از سود خالص تـصاعدی بـر اسـاس میـزان                  به توان  میکه از آن جمله     

هـای   هـارت طور معمول مـدیریت، تکنولـوژی و م       ه  از طریق قرارداد اجاره ب    . اشاره کرد تولید و غیره    
 موقتی در جهت دستیابی شرکت بـه        د و اجاره درحقیقت اقدام    نشو بخش خصوصی وارد شرکت می    

 خصوص نهایی در    پس از این مرحله، تصمیم    . دگرد یی محسوب می  اسطح مطلوب سودآوری و کار    
کـه  زمـانی    .شـود  واگذاری کامل شرکت به بخش خصوصی اتخـاذ مـی          یا عدم چگونگی واگذاری   

 استفاده از این روش برای افزایش کارایی       ، بلندمدت برای دولت حائز اهمیت است      حفظ مالکیت در  
  .)1377پور،  فالح (درس مناسب به نظر می

 بخـش  بـه  واگـذاری  مشمول واحد های ییدارا اجاره یا مدیریت واگذاری قراردادهای عقد

 ازروش  وهـد د صـورت  واحـد  در را تغییرمالکیت اصالحاتی بدون که دارد این به خصوصی نیاز

  .شود می استفاده ها  ییدارا اجاره یا مدیریت واگذاری قراردادهای عقد
 مـدیریتی  قـرارداد  هم و دولتی شرکت اجاره هم که است این فوق روش ویژگی ترین مهم

 وارد خصوصی بخش های مهارت و تکنولوژی مدیریت، آنها طریق از که هستند ییها روش دو هر

 مربوط اجرت و مدت که گیرد می انجام قراردادی چارچوب در عمل این .شود دولتی می شرکت

 کـارایی  رفتن باال نتیجه در و مدیریت سازی خصوصی صرفاً روش این در و مشخص است آن به

  .شد انجام خواهد دولتی
 دست از را خود واحد مالکیت که نیست مایل دولت روش این در شد اشاره کهگونه  همان

 را مـدت  کوتـاه  سیاستی ها ییدارا اجاره و مدیریت واگذاری قراردادهای عقد از استفاده با و دهد
 . برد می بکار واحدها دراداره خود حل مشکالت جهت

 و مانده باقی دولت تعهدات و موردنظر واحد های بدهی روش این در که داشت نظر در باید
 خاصی قانون واحد، اجاره خصوص  در.ندارد ارتباطی  گیرنده اجاره یا و واحد جدید مدیریت به

 قـرارداد  در امـر  ایـن  بـه  مربـوط  دیگـر  مسائل و اجاره مبلغ ، اجاره مدت باید تنها و ندارد وجود

 جدیـد،  مـدیر  میـزان اختیـارات   نیز مدیریت واگذاری دادهایرقرا در همچنین و گردد قید اجاره

پـور،   فتحیـان  ( گـردد مـشخص  بایـد  باشـد  داشته شرکت در تواند می که کنترلی میزان و وی نقش
1376(.  
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  قراردادهای پیمان مدیریت. 8-2
هـای بخـش    همانند قراردادهای اجـاره، ایـن نـوع قراردادهـا در پـی دسـتیابی بـه مـدیریت و مهـارت             

 امـا در عـین حـال بـرخالف روش           .گردد خصوصی است و برای باال بردن کارایی شرکت منعقد می         
بینـی شـده در      واقـع طـی مـدت پـیش        در گیرنـد و   ه نمـی  گونه خطر مالی را بر عهد       مدیران هیچ  پیش

طور طبیعی بایـد افـزایش   ه گردد که ب  و همزمان هزینه جدیدی نیز ایجاد می    باشند   می استخدام دولت 
گیـرد کـه     در این نوع قرارداد، اداره شرکت در اختیار مدیران قرار مـی .سودآوری واحد جبران شود  

قـرارداد  .  را داشـته باشـند       – ترجیحاً در همان رشـته       – کافی   تجربه دولتی مدیریتی فنی و تکنولوژی     
 از آنجا کـه  .طورمعمول از اختیار تام برخوردارند  ه  دوره مشخصی دارد و مدیران طی مدت قرارداد ب        

تدریج تحت   ممکن است ساختار شرکت همچنان بوروکراتیک و دولتی باقی بماند و مدیر جدید به             
شود که به منظور     خواست می  در دد، برخی اوقات از طرف قرارداد     تأثیر محیط جذب این ساختار گر     

 درمعرض  همچناندراین روش واحد دولتی     . پذیری بیشتر تعدادی از سهام شرکت را بخرد        مسئولیت
  .باشد های خود می مین سرمایه در گردش مورد نیاز و پرداخت بدهیأخطرات تجاری بوده ومسئول ت

  

   پیمان مدیریت ناقص)الف
 تمـام   و گـردد  لب این روش، مدیریت یک فعالیت خـاص بـه بخـش خـصوصی واگـذاری مـی                 در قا 
 در ایـن روش بـه       ،بـه عبـارت دیگـر     . گردد پرداخت می  کارفرما    شرکت از طریق های عملیاتی    هزینه

حقـوق مـدیریت بـا میـزان کـارایی و            جای استخدام یک نفر مدیر با حقوق ثابت و مـشخص ماهانـه            
در ایـن قراردادهـا، اختیـارات و آزادی عمـل           . خـورد  هـا گـره مـی      از امکـان  استفاده مطلوب و بهینـه      

  .استمدیریت بیش از مدیریت شاغل در بخش عمومی 
  

   پیمان مدیریت کامل)ب
صی های یک فعالیت در ازای حق الزحمه مشخـ         برداری از دارایی    مسئولیت کامل بهره   ،در این روش  

گردد به بخش خصوصی واگذار  می خرید محصول تعیین   یا بهای ثابت     که بر اساس مبلغ ثابت ماهانه     
باشد و کارفرما به غیـر از         عهده پیمانکار می   رهای عملیاتی ب    هزینه تمامبر خالف روش قبلی     . شود می

های عملیاتی هر فعالیت نداشته  گونه مسئولیت و تعهدی در قبال هزینه مبلغ تعیین شده در قرارداد هیچ
  . هده پیمانکار است عرو سود و زیان فعالیت ب
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  ١)BOT( پیمان مدیریت )ج

 اپراتورهـای   ،هـا ماننـد پیمانکـاران سـاختمانی         این روش کنسرسیومی حاصـل از ائـتالف شـرکت          در
 ،هـای ارتبـاطی    سیـستم اننـد کنندگان تجهیزات از دولـت امتیـاز سـاخت زیربناهـایی م            مینأت سیستم و 
 ساله بوده و مدت     30تا   15  این امتیاز معموالً   .کنند یمین آب را دریافت م    أها یا تسهیالت ت    راه بزرگ

در پایـان ایـن       و کنـد  بازگشت منطقی سرمایه بسنده می      پرداخت قروض و   ،ها ن برای پوشش هزینه   آ
هـای مربوطـه خریـداری       شوند یـا توسـط شـرکت        به دولت واگذار می    مجدداً  تسهیالت یا  تمامدوره  
  .شوند می

  

   پیمان مدیریت ساخت)د
هـای اداری و توسـعه شـبکه بـر      ن روش مسئولیت ساخت برخی از تأسیسات، احداث سـاختمان     در ای 

در این حالـت کارهـای اجرایـی        . گردد اساس قراردادهای پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار می       
شـود و پـس از       مربوط به عملیات فوق در مقابل حق الزحمه مشخصی به بخش خصوصی واگذار می             

هـا   ایـن گـروه از پیمـان      .  خواهـد بـود    کارفرمـا هـای    برداری ازآنها بـا شـرکت      تکمیل، مسئولیت بهره  
 ه صـورت  و مـدیریت خـصوصی و یـا بـ         ) مصالح و تجهیزات بـا کارفرمـا      ( صورت امانی   ه  تواند ب  می

  .منعقد و اجرا گردد) مصالح و دستمزد و غیره با پیمانکار(پیمانکاری کامل 
  

   قراردادهای خرید خدمات.9-2
 های مرکزی یا محلی به منظور تدارک خدماتی یافته دولت ای درحال توسعه و توسعهکشورهاغلب 

های خصوصی  با سازمان ثر آنها نیستند به بستن قراردادؤهای دولتی قادر به ارائه کارا و م که آژانس
سسه دولتی به منظور ارائه خدمات خاص با یک شرکت ؤ طبق این روش یک م.پردازند می

  .)1380پرکپنکو، (بندد ای مشخص قرارداد می هخصوصی برای دور
توسعه نیاز به حذف کنترل مشابه آنچه در کشورهای پیشرفته با ایجاد  حال کشورهای در

  . دارنده استپیمانکاران قوی و مستقل برای صنایع خاص صورت گرفت
  
  
  
  

                                                 
1. Build Operate Transfer Contracts 
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  سازی در مراکز تلفن ی خصوصیها روشکاربرد . 3
  عرضه عمومی سهام .1-3
آوری منابع درجهت  نیزگسترش دامنه جمع و ین مزیت عرضه عمومی سهام،گسترش مالکیتتر مهم

 ترین مهم .است ها بوده  بیشتر مورد استقبال دولتجهتکه از این  باشد گذاری مورد نظر می سرمایه

و  باشد روشن بایست  میدولتی شرکت مالی وضعیت که است این فوق روش بکارگیری شرط
 . )1369نصیرزاده،  (قرارگیرد مردم اختیار در الزم حد در مالی اطالعات

  : از عبارتند ها روش این از استفاده موارد
 واحد سوابق و دنباش بزرگ کافی اندازه به باید شود واگذار است قرار که واحدهایی -

 .باشد داشته را درآمدزایی و سود کسب قدرت و مستقل باشند ندتوان می که دهد نشان نظر مورد

 را واحد سهام بتواند باشدکه ای اندازه به شود می عرضه آن در سهام که بازاری ینگینقد -
 .جذب کند

  . باشد داشته وجود زمینه این در فعالی بهادار اوراق بازار -
 امکان بکارگیری این روش برای واگذاری مراکز تلفن موجود در ، شده فوقذکربنا به مطالب 

  با رفع مشکالت موجود واما نیست پذیر امکاندیگر به سهولت  وابستگی آنها به یکدلیلکشور به 
  .درآمد هر مرکز امکان بکارگیری این روش برای مراکز تلفن بزرگ وجود دارد تفکیک هزینه و

  
  صورت کلی یا جزئی به بخش خصوصی  ه عرضه مستقیم سهام ب.2-3

 و شناساییمورد  قبل از بایست می خریداران صورت جزئیه صورت کلی وچه ب هدر این روش چه ب
 با توجه به حساسیت مراکز مخابراتی ارزیابی صالحیت خریداران اهمیت دو د وگیرن قرار ارزیابی
   .یافتد ن خواهیچندان

 بود خواهد جذاب بسیار روش این باشد نداشته وجود بهادار اوراق و سرمایه بازار زمانی که

  بهواحد که مواردی در همچنین و دارند ضعیفی مالی ساختار که ییها سازمانخصوص  در و

 به وارد ایراد ترین مهم .است تر مطلوب خصوصی نباشد، فروش عموم به قابل عرضه اندازه لحاظ

 شود ممکن می انجام اختیاری صورت به سهام فروش با توجه به اینکه که است این روش این

  . گیرد قرار استفاده سوء معرض در است
ن است که مسئولین واگذاری ارزیابی دقیقی نسبت به قدرت این روش های ای یکی از مزیت

 در کشورمان به دلیل ساختار موضوع همین  وآورند مالی فنی و تجربه خریدار به عمل می
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 امکان اعمال نفوذ و ، به عبارت دیگر.تواند به یک عامل منفی تبدیل شود بوروکراتیک موجود می
  .دری و انتخاب خریداران بالقوه وجود دارگذا دخالت عوامل انسانی در قیمت

  در صورت توقف همبینی  اجتماعی قابل پیش وبا توجه به مالحظات فوق و پیامدهای سیاسی
ها به افراد خاص این روش   و هم در صورت واگذاری شرکتارائه خدمات ویا ایجاد مشکل در

های مختلف  با تفکیک فعالیتهر چند . گردد به طور کلی توصیه نمیمخابراتی های  برای شرکت
 به اماد رس ها استفاده از این روش برای واگذاری برخی از آنها بدون اشکال به نظر می این شرکت

  . کلی این روش برای واگذاری مراکز تلفن مناسب نیستطور
  

 های شرکت  فروش دارایی. 3-3
استقالل  برای میدیا هیچ واگذاری مشمول شرکت که گیرد می صورت زمانی ها ییدارا فروش

سودآوری  به بتواند فعلی خود صورت به شرکت که بود امیدوار نتوان یا باشد نداشته اقتصادی
 واگذاری روش تا چه حد که دنده می نشان مالیاتی و حقوقی های بررسی مواردی در و برسد
 سرعت ،روش این مزیت ترین مهم .باشد داشته پیوند دولتی بخش اهداف و ها خواست با تواند می

 یا نباشد ممکن مشمول واگذای واحد فروش که زمان هر و است دولت توسط درآمد کسب

 که زمانی یا آورد دست به شرکت واگذاری از مالی منابع مدت ترین کوتاه در بخواهد دولت

 حساب از را ها ییدارا حساب باید موارد این در و شود می توصیه ها ییدارا فروش دولت قصد

 .)1374تقوی و همکاران،  (کرد تفکیک ها بدهی

 اهمیت دلیلاستفاده از این روش برای واگذاری مراکز فعال به  با توجه به مطالب عنوان شده،
  .رسد زیان ناشی از ایجاد وقفه در فعالیت آنها مناسب به نظر نمی ضرر و ادامه فعالیت مرکز تلفن و

  
   تجدید سازمان و تفکیک واحدها .4-3
 که به صورت مجموعه جاذبه خاصی داشته باشدهای مختلفی را  واحد مورد نظر فعالیتکه  یزمان

 یا دولت تمایلی به واگذاری کامل آن واحد به هر دلیل ندارد با تفکیک گذاران ندارد برای سرمایه
که یک واحد به چندین  یزمان البته باید توجه داشت .واحد مورد نظر جاذبه الزم ایجاد خواهد شد

ی ها روشهای کوچکتر که با یکی از  شود هر یک از واحدها یا فعالیت د ویا فعالیت تفکیک میواح
 بنابراین، .رو خواهند داشت شوند مشکالت و مالحظات مربوط به آن روش پیش فوق خصوصی می

 و نقش حیاتی آنها در زندگی مردم مخابراتیهای   به دلیل اهمیت تداوم فعالیت شرکتسواز یک 
 دیگر وظایف هر شرکت در برگیرنده سویها نیست و از  دولت مایل به واگذاری کامل شرکت
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تواند بسیاری  استفاده از این روش می. دهای مختلفی است که امکان تفکیک آنها وجود دار فعالیت
 با تفکیک  بنابراین،.دهای مطلوب واگذاری واحدها را رفع کن های موجود در انتخاب راه از مشکل

پذیر خواهد  امکانها  های مختلف مراکز تلفن امکان واگذاری جداگانه این بخش بخش احدها وو
  . اجرا گذاشته شده استبههایی از مراکز تلفن   که این شیوه تاکنون برای بخشبود

  
  گذاری جدید بخش خصوصی   سرمایه.5-3
 این. باشد می خود ایواحده سهام بر دولت مالکیت حفظ ،روش این از استفاده مزیت ترین مهم

 سرمایه به نیازمند واحدهای مشکالت رفع جهت در که گیرد زمانی مورد استفاده قرار می روش

 به که واحدهایی برای روش این کاربرد همچنین  ونباشد دولت اختیار در الزم دولتی، منابع

 شبخ و است درآمده دولتی بخش تملک به و خارج خصوصی بخش از تملک مختلف دالیل
  .باشد مفید تواند می سازد آور سود را واحد آن نتوانسته گوناگون دالیل به دولتی

  را توسعه وایجاد مراکز مخابراتیبرایگذاری جدید  دولت در مواردی که امکان سرمایه
تواند از این شیوه جلب سرمایه به منظور مشارکت با بخش خصوصی استفاده نماید و  نداشته باشد می

 توسط بخش خصوصی تدوین ها گونه مشارکت  قوانین الزم برای اجرای این که استالزم به ذکر
 این بخش تاکنون به صورت جدی تمایلی به مشارکت در این حوزه نشان نداده است اماشده است 

  .که الزم است موانعی که در راه جلب این مشارکت وجود دارد مرتفع گردد
  

  ان واگذاری واحد به مدیریت و کارکن.6-3
زیادی  حد تا را واگذاری مشمول واحد کارایی مالکیت، انگیزه تقویت ضمن این شیوه واگذاری

روش  این  وجود پرسنل توانمند ومتخصص در حوزه مخابرات امکان استفاده ازدلیلبه . برد می باال
 مهیا  امکان استفاده عملی از این شیوه در حال حاضرامادر واگذاری مراکز مخابراتی وجود دارد 

با رفع موانع  .با قوانین موجود در حوزه مخابرات چنین جابجایی صورت نپذیرفته است نیست و
متخصص جهت ارائه سرویس  دیده و های پرسنل آموزش توان از توانایی قانونی در این خصوص می

عفی  تعلق بیشتر انگیزه مضااحساس کارکنان با ، دیگرسویاز  و بهینه به مشترکین استفاده نمود
  .مین نیازهای منطقی مشترکین خواهند داشتأجهت ت
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   قراردادهای اجاره .7-3
سیسات موجود در مراکز تلفن را که أت اموال و در این روش بخش خصوصی با عقد قرارداد اجاره،

گیرد و در مقابل تعهداتی را   در اختیار میی معینامکان اجاره دادن آن فراهم باشد را تا مدت
از این روش در حال . شود و در پایان مدت قرارداد مورد اجاره به دولت برگشت داده میپذیرد  می

توان بهره گرفت که در صورت  حاضر با توجه به عدم تفکیک هزینه ودرآمدهای مراکز تلفن نمی
توان با اجاره امکانات فراهم شده در مراکز تلفن نسبت به کسب درآمد برای   میرفع این مشکالت

 از توانایی بخش خصوصی در اداره این مراکز استفاده بهینه به ،دام نمود و از سوی دیگردولت اق
  .عمل آورد و همچنین مالکیت دولت بر مراکز به قوت خود باقی خواهد ماند

 مـدیریتی  قـرارداد  هم و دولتی شرکت اجاره هم که است این فوق روش ویژگی ترین مهم

 وارد خـصوصی  بخـش  هـای  مهـارت  و تکنولـوژی  یریت،مـد  آنهـا  طریق از که هستند ییها روش

 مربوط اجرت و مدت که گیرد می انجام قراردادی چارچوب در عمل این .شود دولتی می شرکت

 کـارایی  رفتن باال نتیجه در و مدیریت سازی خصوصی صرفاً روش این در و مشخص است آن به

  .شد انجام خواهد دولتی
 در کـه  اسـت  زمـانی  با مقایسه در واحد شدن مداکار ،روش این از استفاده مزیت ترین مهم

 کار روی با که است این شود می وارد فوق روش به که ایرادی ترین مهم و است دولت بوده دست

 واحـد  اجـاره  مـورد  در و شـود  می تحمیل دولت به جدیدی های هزینه ،مدیریت خصوصی آمدن

  .نباشد آن های دهیب پرداخت حد در واحد اجاره از عایدی حاصل است ممکن
  

   قراردادهای پیمان مدیریت .8-3
هـای   درجه کنترلی بـرای امـور شـرکت و اسـتفاده از مهـارت      مزیت این روش ابقاء مالکیت دولتی و   

امکـان بکـارگیری نیروهـای بخـش خـصوصی جهـت دسترسـی بـه         . مدیریتی بخش خصوصی است   
هـای صـحیح واتخـاذ        برنامـه  مهارت آنها با صرف هزینه اضـافی کـه در صـورت تـدوین              تخصص و 

  . را خواهد داشتطرتبهای اضافی م راهبرد مناسب با افزایش سودآوری، مراکز امکان جبران هزینه
  

   پیمان مدیریت ناقص)الف
 موضوع مورد مطالعه این تحقیق از این روش جهت بهبود کارایی مدیریت مراکز وسایر    خصوصدر  

گرفت و با اجرای رهنمودهای کارشناسی ایشان  ن بهرهتوا های کارشناسی موجود در مراکز می      سمت
  .بهبود خدمات ارائه شده به مشترکین گام برداشت در جهت افزایش کارایی و
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    پیمان مدیریت کامل)ب
ی کـه بـر      در ازای حق الزحمه مشخص     مراکزهای   برداری از دارایی   در این روش مسئولیت کامل بهره     

گـردد بـه بخـش خـصوصی واگـذار           مـی  بت خرید محصول تعیـین    یا بهای ثا  اساس مبلغ ثابت ماهانه     
باشد و کارفرما بـه غیـر از          عهده پیمانکار می   رهای عملیاتی ب    هزینه تمامبر خالف روش قبل     . شود می

یت نداشته  های عملیاتی هر فعال    گونه مسئولیت و تعهدی در قبال هزینه       شده در قرارداد هیچ    مبلغ تعیین 
ایـن شـیوه از بهتـرین انـواع مـشارکت دادن بخـش              .  عهـده پیمانکـار اسـت      رو سود و زیان فعالیت بـ      

های دولتی است که با حفظ حقوق مالکیت دولت از توانایی بخـش خـصوصی                خصوصی در فعالیت  
 از ایـن  پـیش د کـه  یـ های زا دولت در این شیوه از بسیاری از هزینه. شود جهت بهبود امور استفاده می    
  .یابد  رهایی می،گشت واگذاری به آن تحمیل می

  
  )BOT( پیمان مدیریت )ج

 مراکـز تلفـن     تأسیساتاز  ها، مسئولیت تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری           در این گروه از پیمان    
بـرداری بهـای     تنهـا پـس از آغـاز بهـره        . گـردد  خـصوصی واگـذار مـی      برای مدت مشخصی به بخش    
شـود و طـی      اد به مدیریت جدید پرداخت می     های تعیین شده در قرارد     محصول فعالیت بر اساس نرخ    

 بـه طـرف قـرارداد        کارفرمـا  هـای   شرکت سویگونه پرداختی از     های احداث طرح یا پروژه هیچ      سال
برداری اسـت کـه بخـش خـصوصی بـا فـروش محـصول طـرح بـه                     بهره آغازپس از   . شود انجام نمی 
ای تعیـین    رداد بـه گونـه    هـای قـرا     نـرخ   کـه   بـدیهی اسـت   .  درآمد خواهد داشت   کارفرماهای   شرکت

هـا،   های استهالک دارایی   برداری و هزینه   های جاری فعالیت بهره    د که عالوه بر پوشش هزینه     نشو می
ایـن شـیوه نیـز از       . های بخش خصوصی را نیز تأمین نمایـد        گذاری نرخ بازده قابل قبولی برای سرمایه     

، دولـت حـداقل   ای صـحیح باشـد کـه درصـورت اجـر      بهترین انواع واگذاری به بخش خصوصی می      
 بخش خـصوصی جهـت      ،شود و از سوی دیگر     هزینه را جهت ارائه خدمات به شهروندان متحمل می        

  .کند کسب سود مناسب سعی در ارائه خدمت به طریقی که رضایت مشتریان را جلب نماید می
  
   پیمان مدیریت ساخت )د

هـای اداری و توسـعه شـبکه بـر       مسئولیت ساخت برخی از تأسیسات، احداث ساختمان،در این روش 
در این حالـت کارهـای اجرایـی        . گردد اساس قراردادهای پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار می       

و پـس از   شـود  الزحمه مشخصی به بخش خصوصی واگذار مـی    مربوط به عملیات فوق در مقابل حق      
هـا بـر      گـروه از پیمـان     ایـن .  خواهـد بـود    کارفرماهای   برداری ازآنها با شرکت    تکمیل، مسئولیت بهره  
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ه و مدیریت خصوصی و یـا بـ       ) مصالح و تجهیزات با کار فرما     (صورت امانی   ه  تواند ب  می حسب مورد 
 روشدر ایـن    . دمنعقـد و اجـرا گـرد      ) مصالح و دستمزد و غیره با پیمانکار      ( پیمانکاری کامل    صورت

گریبـانگیر شـرکت    الزم است در انتخاب پیمانکاران دقـت شـود تـا تبعـات یـک انتخـاب نادرسـت                    
  .شود در این شیوه نیز تخصص ومهارت بخش خصوصی به شرکت آورده می. مربوطه نگردد

  
  قراردادهای خرید خدمات . 3-9

فرض قرارداد پیمانکاری  پیش .باشد های خدماتی مناسب می قرارداد پیمانکاری برای انجام فعالیت
 ها  فعالیت ی دولتی در انجام اینها زمانسااین است که واحدهای خصوصی کارایی باالتری نسبت به 

د بدون درگیری با مسائل مختلف کارمندی خدمات مورد نظر خود را با توان میدولت  دارند و
در چارچوب این گروه از قراردادها برخی از . جویی در هزینه ارائه نماید با صرفه و کیفیت باال

  مراکزتأسیساتاز ارکنان، تعمیر و نگهداری  خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب کمانندها  فعالیت
با . دگرد  یا صورت حساب ماهانه به بخش خصوصی واگذار میالزحمه مشخص  در مقابل حق... و

انرژی بیشتری صرف رفع موانع و مشکالت  توانند وقت و  میها ها شرکت این قبیل واگذاری
  . شوند درگیراجراییل ئ نمایند و کمتر در مسا،هستندبزرگتری که به آن مبتال 

  
 سازی خصوصیی ها روشمقایسه تئوریک . 4

  ها شباهت .1-4
   بخش خصوصی مالیاستفاده از توانایی. 1-1-4
بخش خصوصی جهت ارائه برداری از توانایی مالی  بهره ،سازی ی خصوصیها روش تمامهدف 

 به سازی یخصوصدامنه  در روش عرضه عمومی سهام دولت با هدف گسترش .محصول بهینه است
  .نماید عموم مردم از این شیوه استفاده می

مندی دولت از توان  در روش فروش سهام واحدهای دولتی به بخش خصوصی نیز هدف بهره
های شرکت  در روش فروش دارایی. مالی بخش خصوصی برای اداره بهتر واحد واگذار شده است

در . نماید دام به اجرای این روش میترین زمان اق نیز دولت جهت کسب درآمد سریع و در کوتاه
ها به یک یا چند  روش تفکیک واحدها نیز دولت با تفکیک واحدها اقدام به واگذاری این فعالیت

ای  یا فروش واحد به صورت مجموعهخصوصی  ها به بخش  انتقال برخی فعالیت،شخصیت حقوقی
خصوصی  بخش مالی توان  ازخصوصی دولت گذاری جدید بخش سرمایه در روش .نماید می جداگانه

در روش . نماید هایی که به تنهایی تمایل به انجام آنها را ندارد می گذاری مالی سرمایه مینأمنظور ته ب
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کارایی واحد مشمول  واگذاری واحد به مدیریت وکارکنان دولت ضمن تقویت انگیزه مالکیت،
متخصص هدف افزایش کارایی واحد نیروهای  برد و با مشارکت حد زیادی باال می واگذاری را تا
  .نماید را پیگیری می

  مهارت به سازمان تکنولوژی، ورود مدیریت، .2-1-4
تکنولوژی و   دولت با ورود مهارت،قراردادهای اجاره ی واگذاری مدیریت پیمانها روشدر 

 .رد بهبود وضعیت ارائه خدمات وکارایی دابرایمدیریت به سازمان قصد بکارگیری این نیروها 
با  یابد و ایجاد اصالحات در نحوه عملکرد خود را میواحد دولتی با ورود نیروهای متخصص امکان 

  .استفاده از تخصص و مهارت این افراد بازدهی وعملکرد واحد افزایش خواهد یافت
  

  بهبود ارائه خدمات  .3-1-4
 ارائه ی برای، افزایش کارایی واحدهای دولتسازی خصوصیی ها روشیکی از اهداف اصلی 

توانند به   وجود بروکراسی اداری نمیدلیلواحدهای دولتی به  .خدمات بهتر به شهروندان است
 واحدهای دولتی ، دیگرسوی واکنش نشان دهند و از سرعت در برابر تقاضاهای روزافزون مشتریان

 به همین .دارندبندی امکان واکنش سریع نسبت به تغییرات را ن های سیستم بودجه  محدودیتدلیلبه 
های دولتی جهت پاسخگویی به  تر از توانایی بخش های ایشان مقدم  همواره مشتریان وخواسته،دلیل

  .نیازهای مشتریان است
  

  ها  تفاوت.2-4
   وضعیت مالکیت دولت .1-2-4

جذب شود به همان در روش عرضه عمومی سهام به همان میزان که سهام توسط خریداران بورس 
در عرضه مستقیم سهام اگر به صورت کلی  .لکیت دولت در شرکت کاسته خواهد شدمیزان از ما

مالکیت دولت بر آن پایان خواهد  خصوصی پدیدار خواهد شد و یک شرکت کامالً صورت پذیرد،
خصوصی  -اگر عرضه مستقیم سهام به صورت جزئی انجام شود یک شرکت مختلط دولتی. یافت

سهامی  د ونرس ها به فروش می  داراییتنهاهای شرکت  داراییدرروش فروش  .بوجود خواهد آمد
در روش تجدید . بخش خصوصی در مالکیت شرکت مربوطه شریک نخواهد شد شود و عرضه نمی

 مستقل واگذار خواهد شد و واحد جدید تحت مالکیت  جدا شده با هویتیبخشتفکیک واحدها  و
 خصوصی -صورت دولتیه شرکتی ب دید،گذاری ج در روش سرمایه. دولت قرار نخواهد گرفت

در روش واگذاری واحد به مدیریت . آید که دولت به میزان سهم خود در آن مالکیت دارد پدید می
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در . کند نظر می به کارکنان از مالکیت خود بر آن شرکت صرفکارکنان دولت با واگذاری واحد  و
بدون تغییر مالکیت،  اقی خواهد ماند وطور کلی در اختیار دولت به روش قرارداد اجاره مالکیت ب

  .پذیرد اصالحاتی در آن واحد صورت می
 پیمان مالکیت در اختیار دولت است و درجه کنترلی برای امور ،در قراردادهای مدیریت
در روش خرید  .شود های مدیریتی بخش خصوصی در نظر گرفته می شرکت و استفاده از مهارت

ارائه شده به  کننده خدمت ندارد و تنها در ازای خدمات ارائهخدمات، دولت مالکیتی بر شرکت 
  .شهروندان یا واحدهای دولتی هزینه آنرا خواهد پرداخت

  
  سازی خصوصی های ناشی از انتخاب روش هزینه .2-2-4
های  فروش دارایی ، چه به صورت مستقیمی واگذاری سهام چه به صورت عمومی وها روش

اگر به  گذاری جدید بخش خصوصی سرمایه ،کارکنان ریت وواگذاری واحد به مدی ،شرکت
سازی بخشی از  پس از خصوصی  وندکن درستی اجرا شوند هزینه اضافی برای دولت ایجاد نمی

در روش . شود های دولت نیز کاهش خواهد یافت یا درآمد جدیدی نیز بزای آن ایجاد می هزینه
  .  بکارگیری کارشناسان را نیز متحمل شود هزینه اضافیبایست پیمان مدیریت ناقص دولت می

  
   سازی خصوصیمورد نظر جهت اجرای روش بازه زمانی  .3-2-4

مدت گزینه  به ثمررسیدن درکوتاه برای اجرا و روش عرضه عمومی سهام معموالً زمانبر است و
 تر است اما این روش فروش مستقیم سهام به نسبت روش عرضه عمومی ساده. باشد مناسبی نمی

رسیدن نیاز خواهد   طوالنی جهت به ثمرمدت زمانروش نیز اگربخواهند به درستی اجرا شود 
روش . روشی بسیار سریع جهت کسب درآمد توسط دولت است ها روش فروش دارایی. داشت

ای  تجدید سازمان وتفکیک واحدها نیز روشی طوالنی برای واگذاری است زیرا این مرحله مقدمه
گذاری جدید بخش خصوصی  روش سرمایه . استسازی خصوصیی ها روشسایر برای استفاده از 

نیاز به مشارکت مالی بخش خصوصی دارد که در این خصوص باید زمینه جذب سرمایه بخش 
 روش قرارداد اجاره اگر مالکیت .خصوصی فراهم گردد که اجرای این فرایند نیز زمانبر خواهد بود

 روشی است که امکان اجرای آن به عنوان روشی برای بهبود دولت در بلندمدت حائز اهمیت باشد
  .مدت امکانپذیر خواهد بود عملکرد درکوتاه

  
  ها  نتایج و یافته.1جدول 
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  ها روش  شرح مختصر  ها شاخص

بکارگیری 
توانایی مالی 

بخش 
  خصوصی

برداری از   به بهرهسازی خصوصیی ها روشدولت با بکارگیری 
از فشار تا از این طریق نماید  صوصی اقدام میتوان مالی بخش خ

  .بکاهدها  های اجرای طرح هزینه

  مستقیم سهام/عرضه عمومی
  تفکیک واحدها

  واگذاری به مدیریت وکارکنان
گذاری جدید توسط بخش  سرمایه

  خصوصی
  

ورود 
 تکنولوژی،
مدیریت و 

  مهارت

 ورود تکنولوژی،سازی درصدد  ی خصوصیها روشدولت با 
  .مهارت بخش خصوصی به واحدهای دولتی است  ومدیریت

  

  قرارداد پیمان مدیریت
  قراردادهای خرید خدمات

ت
شباه

ها 
  

  بهبود خدمات

 به بهبود ارائه خدمات به شهروندان پس سازی خصوصیی ها روش
گردد و یکی از اهداف اساسی  کید میأسازی ت از خصوصی
 است که در نتیجه آن ها سازمانسازی بهبود عملکرد  خصوصی

های عملیاتی کاهش وبه تبع آن هزینه دریافت خدمات نیز  هزینه
  .کننده منطقی گردد برای مصرف

واگذاری واحد به مدیریت 
  وکارکنان

  قراردادهای اجاره
  ...و

  مالکیت
هر چه مشارکت بخش خصوصی افزایش یابد به همان نسبت 

  .مالکیت دولت در آن بخش کاهش خواهد یافت

  تقیم سهاممس/عرضه عمومی
سرمایه گذاری جدید بخش 

  خصوصی
واگذاری واحد به مدیریت 

  وکارکنان

هزینه اجرای 
  روش

های   در طول مسیر اجرا هزینهسازی خصوصیی ها روشبرخی از 
  .نمایند اضافی ایجاد می

  
  پیمان مدیریت ناقص

ت
تفاو

ها 
  

زمان مورد 
نیاز جهت 

  اجرا

   امکان اجرای صحیحسازی خصوصیی ها روشبرخی از 
گونه  مدت فراهم نیست وباید برای اجرای این ش در کوتاهرو

  .مدت داشت  نگاهی بلندها روش

  مستقیم سهام/عرضه عمومی
سرمایه گذاری جدید بخش 

  خصوصی
  

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  
  و ارائه پیشنهادات گیری نتیجه .5

 در  سـازی   یخـصوص ی مختلـف    ها  روشگیری  کاری که گردآوری و ارائه گردید، ب      با توجه به مطالب   
 جهـت   سازی  خصوصیبرای انتخاب یک روش     . شرایط گوناگون مورد مطالعه تئوریک قرار گرفت      

بررسی دقیق دارد تا امکـان انتخـاب روش بهینـه فـراهم              سازی در سازمان دولتی نیاز به مطالعه و        پیاده
 روش را   توان یک  های اجرای روش نادرست پیشگیری به عمل آورد و نمی          گردد و از تحمیل هزینه    
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هـای متفـاوت از      هـدف   بـا سـاختارها و     هـا   سـازمان  برای تمام    سازی  خصوصیبه عنوان بهترین روش     
  . تعیین نمودسازی خصوصیاجرای فرایند 
داشتن ایـن موضـوع اهمیـت        یاد هها ب  درگزینش یکی ازانتخاب    که نویسد  می )1374 (پاکدامن

 بـوده کـه ایـن پایـان کـارایی عملیـات             ای برای رسیدن به یـک پایـان        سازی وسیله  داردکه خصوصی 
واژه کارایی بایددرک گردد نه حسب کارایی مالی بلکـه حـسب کـارایی              . باشد سسه اقتصادی می  ؤم

  .سسه اقتصادی اختصاصاً تعریف گرددؤاین واژه بایدبرای هرم. مالی واجتماعی
 را اجتمـاعی آن اجـازه واگـذاری سـریع درسـطحی گـسترده               -ی  درکشوری که نظـام اقتـصاد     

 آنچـه تحـت عنـوان       .ارزش بارزی برخوردارباشند   از توانند مالکیت می  از هایی غیر  دهد، انتخاب  نمی
یی اســت کــه در زمینــه هــا روشســازی ارائــه گردیــد مجموعــه  ســطوح و انــواع مختلــف خــصوصی

سـازی سـایر صـنایع در کـشورمان          در سایر کشورها و خصوصی    های مختلف     بخش سازی خصوصی
عرضـه عمـومی سـهام هـر چنـد غیـرممکن نیـست امـا در                 . استفاده قرار گرفته است   شناسایی و مورد    

خصوصی با توجه به اینکـه هـدف        رسد و عرضه مستقیم سهام به بخش         مدت عملی به نظر نمی     کوتاه
ها نیز به همـین دلیـل     روش فروش دارایی.ها نیست ممکن نخواهد بود   واگذاری کامل شرکت   دولت

تجدید سازمان و تفکیک واحدها بیش از آنکه روشی برای . رده خواهد بودفاقد کاربرد وسیع و گست
ضروری های مختلف    بخشسازی در    نیاز و مرحله مقدماتی خصوصی     ها باشد پیش   واگذاری شرکت 

کند  گذاری جدید بخش خصوصی با توجه به اینکه فعالیت دولت را نفی نمی             سرمایه. رسد به نظر می  
 اسـت نتـایج     های صحیح ممکن   گردد در صورت استفاده از مکانیزم      ی می و نوعی افزایش سرمایه تلق    

 بررسـی تئوریـک امکـان        و سـازی   خـصوصی ی مختلف   ها  روشبا توجه به مقایسه     . مثبتی داشته باشد  
 شـامل واگـذاری     هـا   روش سـایر    .شـود  توصیه می   برای واگذاری مراکز تلفن    ها  روشکارگیری این   ب

انــداز  هـای مــدیریت و خـدمات از چـشم    ان، اجــاره، پیمـان شـرکت یـا واحـد بــه مـدیریت و کارکنـ     
 تئوریـک همخـوانی بیـشتری بـا نحـوه اجـرای       لحاظ و از    تری برای موفقیت برخوردار هستند     مناسب
ــت ــد   فعالی ــن دارن ــز تلف ــای مراک ــن  . ه ــتفاده از ای ــا روشاس ــه   ه ــه در زمین ــشورهایی ک ــایر ک  در س

  .ت موفقیت بوده اسقرین اند سازی به تجارب موفقی دست یافته خصوصی
  و سـازی   خـصوصی ی  هـا   روش انـواع     مقایـسه تئـوریکی     خـصوص  شده در  به استناد موارد ذکر   

 پیـشنهاداتی بـرای    در واگـذاری مراکـز تلفـن بـه بخـش خـصوصی      هـا  روشقابلیت بکـارگیری ایـن    
  :شود ارائه میتحقیقات آتی 

 تلفن مراکز سازی خصوصیواگذاری ومنظور کاربرد در ه  بییها روشارائه  •
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  به منظورسازی خصوصیی مختلف ها روشمطالعه و تحقیق در خصوص چگونگی اجرای  •
  برترروششناسایی 

 سازی خصوصیی مختلف ها روشمسایل  شناسی از مشکالت و ارائه یک نوع •
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