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  چکیده

در معاونت خدمات شهري شـهرداري   سازيهاي خصوصیات و روشمیزان، مشکالت، تأثیر مطالعه حاضر با هدف بررسی

هـاي  سازي در سازمانخصوصیهاي و روشثیرات تأ ،پس از شناسایی وظایف، مشکالت ،بدین منظور. مشهد انجام گرفته است

و ثیرات بندي مشکالت و تأختلف به بخش خصوصی و همچنین رتبهمختلف خدمات شهري به بررسی میزان واگذاري وظایف م

آوري اطالعات مورد نیاز از روش پیمایشـی و از طریـق تکمیـل پرسشـنامه     جمع. ه استسازي پرداخته شدخصوصیهاي روش

 .انـد بـوده پیمانکاران بخش خصوصی  وهاي مختلف خدمات شهري کارشناسان سازمان،جامعه آماري مطالعه حاضر .بوده است

  .گرفته استسازي نیز از طریق روش آنتروپی انجام هاي خصوصیثیرات و روشبندي مشکالت و موانع، تأرتبه

کمتـر از  ) بالفعـل (میزان واگذاري تحقق یافته وظایف به بخش خصوصـی   ،هادر تمامی سازمان مطابق نتایج این تحقیق

فـراهم شـدن    :سازي طبق نظـر کارشناسـان عبارتنـد از   ترین تأثیرات خصوصیمهم .بوده است) بالقوه( ابلیت واگذاريمیزان ق

هـا  ، کمتر شدن دغدغه شـهرداري رسانیبراي نظارت، هدایت، مدیریت و کنترل عملیات خدمات ها فرصت کافی براي شهرداري

هـا و پیمانکـاران   ي واگذار شده، افزایش کارایی و بازدهی شرکتها در کنترل و اداره حجم باالي نیروي انسانی شاغل در بخش

توجـه بـه منـافع     ،سازي از دیـدگاه کارشناسـان  ترین مشکالت و موانع خصوصیمهم .بیشتر صوصی براي دستیابی به منافعخ

اقتصادي بیشتر و نه کیفیت کار از سوي بخش خصوصی، عدم رعایت همه جانبه مسائل بهداشتی در واگذاري برخی خـدمات،  

سازي از مشکالت و موانع خصوصی ترینمهم. بوده استهاي خود، اران بخش خصوصی به فعالیتعدم تخصص و تسلط پیمانک

گذاري ها، عدم اطمینان در سرمایهوجود موانع و بوروکراسی در انعقاد قراردادها و پرداخت حقوق :عبارتند از دیدگاه پیمانکاران

ر سـازي د هاي خصوصیترین روشمناسبو  دلیل رقابتی بودن واگذاري امورمبلغ قراردادها با بخش خصوصی به ، پایین بودن

 .، مشارکت عمومی خصوصیرقابت مدیریت شده، قرارداد پیمانکاري :عبارتند از معاونت خدمات شهري

  

 ات، تأثیرمشکالت، سازيهاي خصوصیروش، مشهد، معاونت خدمات شهري :واژگان کلیدي

  

  



 

  بیان مساله

هـا و  دلیل ماهیـت انتفـاعی ایـن شـرکت    هب ،انجام دهدهاي خدماتی را اگر بخش خصوصی بسیاري از فعالیت ،طور کلیب

هاي مختلف جهت اداره اقتصادي امـور،  مؤسسات خصوصی، نظارت دقیق و مستمر بر نحوه فعالیت کارکنان و استفاده از شیوه

از امـور و  بنـابراین واگـذاري برخـی     ؛تـر خواهـد بـود   تر و مطلوبها به مراتب کم هزینهدر مقایسه با بخش دولتی و شهرداري

هـاي عمرانـی و   به کـاهش هزینـه   ،مدتمدت و کوتاههاي بلندمدت، میانها به بخش خصوصی در برنامههاي شهرداريفعالیت

-بطور کلـی خصوصـی  . یابدگردد و همچنین کیفیت کار نیز افزایش میها منجر میهاي شهرداريهزینه ،مجموعخدماتی و در

افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیـات مؤسسـات اقتصـادي، کـاهش نقـش      :هایی دارد که عبارتند ازسازي مزیت

اي و هـاي سـرمایه  اي دولت ناشی از پرداخـت یارانـه و هزینـه   ي بودجهها هاي اقتصادي، تقلیل هزینهمستقیم دولت در فعالیت

  .خارجیتوسعه بازارهاي سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژي و منابع مالی 

در برخـی از کشـورها   . سازي خدمات شهري در کشورهاي در حال توسعه فرآیندي نسبتا ًجدیـد اسـت  فرآیند خصوصی

-خدماتی که بیش از سایر خدمات خصوصی. ، وجود ندارداندسازي شدهطور کامل خصوصیاي که بتوان گفت بخدمات شهري

  .اندآب بودهآوري زباله و گاه نیز عرضه سازي شده، محدود به جمع

 ها وظیفه اصلی شهرداري ،در این شکل. عمدتا ًبه صورت قراردادهاي پیمانکاري بوده است سازي در اغلب مواردخصوصی

  . هاي قرارداد بوده استنظارت و هدایت طرف

زباله آوري ماتی چون جمعاقدا. سازي به صورت تجاري کردن ارائه خدمات شهري رخ داده است، نیز خصوصیدرمواردي

هاي عدالت و برابري در ارائه این موضوع باعث مطرح شدن مقوله. نشین شهرها صورت پذیرفته استي مرفهها در قسمتعمدتا ً

  . خدمات شهري شده است

بسـیار  که ارائه خدمات توسط بخـش خصوصـی   سازي صورت پذیرفته، مشاهده شده در مواردي که خصوصی ،طور کلیب

  .است بوده از قبلتر کارآمدتر و با کیفیت

سـازي  خصوصـی  ،شود، لیکن در عین حـال اغلب به عنوان کوچک شدن دولت در نظر گرفته می ،سازياگرچه خصوصی

هـا در اجـراي درسـت    گـذاري و نظـارت و کنتـرل شـهرداري    تر شدن نقش قانونتر شدن و قويخدمات شهري نیازمند بزرگ

  .قراردادها و حفظ منافع عمرانی است

برخی آن را به عنوان اجاره . وجود دارد ،شودسازي شامل چه چیزهایی میابهامات مفهومی در مورد اینکه خصوصیهنوز 

کنند، و ي عمومی تلقی میها دانند، برخی آن را به معناي تجاري اداره کردن بنگاهدادن یا واگذار کردن به بخش خصوصی می

-طور جدي احساس مـی ، نیاز به رفع ابهامات براینبناب. شمارندصی بر میآن را واگذاري کامل به بخش خصو ،براي همین هم

  .شود

خدمات شهري به عنوان نوعی فرآیند و استراتژي و  ،سازيي مختلف خصوصیها ي متفاوت و کاربردها با مالحظه برداشت

قضاوت درست و نهـایی در مـورد کـارایی یـا ناکـارایی و       ،با توجه به اینکه کاربرد آن هنوز چندان وسیع و گسترده نبوده است

  .سازي خدمات شهري کشورهاي در حال توسعه کمی زود استهمچنین موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی

تر و تجربه بیشتر در کشورهاي در حال توسعه است تا براسـاس آن بتـوان   ها نیازمند زمان طوالنیها و سیستماین روش

هـا را  تري مورد نیاز خواهـد بـود تـا برخـی از ایـن جنبـه      تر و عمیقبنابراین مطالعات گسترده. به عمل آوردتري ارزیابی کامل

  .آشکارتر سازند

دهد کـه نهادسـازي نقـش بسـیار     سازي خدمات شهري نشان میاي ازمطالعات انجام شده بر روي خصوصیبخش عمده

هـا و  سازي خدمات شهري بخش خصوصـی را جـایگزین شـهرداري   این تصور که خصوصی. مهمی در موفقیت این فرآیند دارد

سازي موفقیت الزم راکسب کند، دولـت  براي اینکه فرآیند خصوصی. کند، برداشت چندان صحیحی نیستهاي محلی میدولت

  :باید اقدامات مهمی را به انجام رساند، که برخی از آنها عبارتند از



 

-که برخی اوقات بی جهت و صرفاً بهیی ها مقاومت. در این زمینه متعهد باشندشهرداري و دولت محلی باید به اصالحات 

باشـد  شـهرداري بایـد قـادر    . بدون داشتن چنین تعهدي کنار گذاشـتنی نیسـتند   ،منظور حفظ وضع موجود صورت می گیرند

باید قادر به تأمین مالی تهیه و ارائه  شهرداري. ي اصلی حتمی باشدها ساختاي که تأمین زیرگونهظرفیت اداري بوجود آورد، به

. رسانی و آموزش عمومی نقش حیاتی در مشارکت گسترده مردم در این زمینه دارداطالع. و خدمات اساسی و مهم باشدکاالها 

 يسـاز ي خصوصیها نظارت بر تالش. کندسازي به بهترین شکل خود عمل می، خصوصیهنگامی که رقابت وجود داشته باشد

دخالت و مشارکت مـردم در ایـن   . سازي باید در جهت منافع عمومی تهیه و تنظیم شودقراردادهاي خصوصی. مهم است بسیار

شـود  سازي خدمات شهري پرداختـه مـی  هاي خصوصیبه بررسی روش ،در ادامه. کندگیران میمیان کمک بیشتري به تصمیم

زان واگـذاري هـر یـک از وظـایف معاونـت      میـ  بررسی :سترسی استاهداف ذیل قابل د ،با انجام این مطالعه ).1383عسگري، (

ي مختلف خدمات شهري از نظر قابلیت واگذاري به بخـش  ها بندي وظایف حوزهخدمات شهري مشهد به بخش خصوصی، رتبه

ات تـأثیر و  بنـدي مشـکالت  و رتبـه  سازي خـدمات شـهري، بررسـی   هاي مختلف خصوصیبندي روشخصوصی، بررسی و رتبه

  سازي خدمات شهري خصوصی

  پیشینه تحقیق

تـرین ایـن   پرداخته اسـت کـه مهـم    "سازي خدمات شهريي خصوصیها روش"در تحقیقی به بررسی ) 1383(عسگري 

فروش دارایـی یـا   , بن, قراردادهاي مدیریت, رقابت مدیریت شده رداد پیمانکاري، خصوصی کردن کامل،قرا: ها عبارتند ازروش

اي ایـن مطالعـه آمـده اسـت کـه بخـش عمـده       در . خصوصی-مشارکت داوطلبانه و مشارکت عمومی, ي دولتیها شرکت, رهن

دهد که نهادسازي نقش بسیار مهمـی در موفقیـت ایـن    سازي خدمات شهري نشان میزمطالعات انجام شده بر روي خصوصیا

  .فرآیند دارد

در ایـن  . سـازي خـدمات شـهري پرداختنـد    موانع خصوصی و ها اي به موضوع ضرورت، در مطالعه)1383(نیکنام و ترابی 

این , دولت یا شهرداري ناچار است تا زمانی که توانایی بخش خصوصی در انجام امور شکل گیرد و ارتقا یابد: مطالعه آمده است

  .مستقیم قرار دهدهاي مستقیم و غیربخش را مورد حمایت

بـه بخـش   ) MSW(هـاي جامـد شـهري    آوري پسـماند سیستم جمـع واگذاري  اي به بررسی در مطالعه ،)2008(الحموز 

روشی کـه باعـث کـاهش مخـارج عملیـات و       ،طبق نتایج این مطالعه. در منطقه طوباس در کشور فلسطین پرداختخصوصی 

  .ه استآوري بود بندي جمعگردید تنظیم مجدد جدول زمان آوري می هاي جمع همچنین کاهش هزینه

صـنعت  وري نیـروي کـار در   ررسی بهرهببه  ،وريسازي بر بهرهدر مطالعه خود با عنوان تأثیر خصوصی ،)2007(اسمیت 

صـنعت بطـور    وري نیروي کار ایندهنده این است که بهرهسازي این صنعت پرداخته و نشانسنگ آهن برزیل بعد از خصوصی

  .افزایش یافته است سازيچشمگیري بعد از خصوصی

هاي کمی و کیفی در جهت مشارکت بخش دولتی و خصوصی در تهیه  اي از داده در مطالعه ،)2007( جیرارد و همکاران

نتـایج تجزیـه و تحلیـل     .انـد  آمریکا استفاده کرده 1ها در بخش روستایی همشایر ي شهرداري و تولید خدمات عمومی به وسیله

کمی دارند و به این نکته که بخش خصوصی در توصیفی نشان داد که مقامات شهر از کیفیت خدمات بخش خصوصی رضایت 

  .ها و کیفیت است اشاره داشتند حال تبادل بین هزینه

سـازي  شـرکت خصوصـی   103سازي بر عملکرد اي به بررسی تأثیرات خصوصیدر مطالعه) 2006(و بانچونویجیت  ماتور

, کـارایی عملیـاتی  , دهنـده افـزایش سـود دهـی    نتایج نشان. پرداختند 1993-2003هاي شده در سراسر جهان در فاصله سال

همچنین نتایج نشان . باشدسازي میوذ و اشتغال کامل در نتیجه خصوصیها و کاهش قدرت نفتولید و پرداخت, مخارج سرمایه

 .    هاي رقابتی به پیشرفت عملکرد منجر می شودصنایع و محیط, سازي در بسیاري از کشورها-داد که خصوصی
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  روش تحقیق 

در معاونت خدمات شهري شهرداري  سازي خصوصیهاي ات و روشتأثیر، مشکالت، زانمی هدف اصلی این مطالعه، بررسی

  .آوري گردیده استجمع1390در سال روش پیمایشی و از طریق تکمیل پرسشنامه  اطالعات مورد نیاز نیز از .مشهد بوده است

هاي مختلف معاونت خدمات هاي سازمانشامل کلیه پیمانکاران بخش خصوصی که در فعالیت ،جامعه آماري این تحقیق

سازي در سازمان نت خدمات شهري که با موضوع خصوصیهاي مختلف معاووکلیه کارشناسان سازمان داشتهشهري مشارکت 

  .بوده است اند،داشتهآشنایی 

شـهرداري   هاي مختلف معاونت خـدمات شـهري  ابتدا آندسته از کارشناسان سازمان ،جهت رسیدن به اهداف این مطالعه

یی در خصوص میزان واگـذاري هـر یـک از    ها شناسایی شده و پرسشنامه اندداشتهسازي آشنایی که با موضوع خصوصی مشهد

بنـدي  بخـش خصوصـی، رتبـه    بلیت واگذاري بـه ها از نظر قاهاي سازمانبندي فعالیتوظایف سازمان به بخش خصوصی، رتبه

هـا  انـواع روش (هـا  سـازي در سـازمان  هاي خصوصیبندي روشسازي در سازمان و همچنین رتبهمشکالت و تأثیرات خصوصی

نفـر در   8ر سازمان آتش نشانی تعداد این افراد د .از طریق این افراد تکمیل گردیده است) بوده استبرگرفته از مطالعات دیگر 

نفـر و در سـازمان    17هـا  نفر، در سازمان پارك 21نفر، در سازمان بازیافت  16نفر، در سازمان میادین  15ها سازمان فردوس

  .اندگو بودهپاسخنفر  91در کل معاونت خدمات شهري  ،که در مجموع بودهنفر  14خدمات موتوري 

یی از میان پیمانکاران بخش خصوصی طرف قرارداد با هـر  ها سازي پرسشنامهبندي مشکالت و موانع خصوصیجهت رتبه

نفـر، در   10هـا  نفـر در سـازمان فـردوس    5دهنده در سازمان آتش نشانی تعداد افراد پاسخ. گردیده استسازمان  نیز تکمیل 

که در  بودهنفر  14نفر و در سازمان خدمات موتوري  25ها نفر، در سازمان پارك 18نفر، در سازمان بازیافت  8سازمان میادین 

  . بوده استنفر  80در کل معاونت خدمات شهري تعداد این افراد  ،مجموع

  .گرفتسازي نیز از طریق روش آنتروپی انجام هاي خصوصیثیرات و روشبندي مشکالت و موانع، تأرتبه

در مورد بررسـی   ها میانگین، درصد و همچنین فراوانی داده مانندهاي مختلف آماري از شاخص ،همچنین در این مطالعه

  . صورت گرفته است Excellو  Spssاالت پرسشنامه استفاده شد که تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار برخی سؤ

  تحقیق نتایج 

  هاي مختلف خدمات شهري از نظر واگذاري به بخش خصوصیبررسی وظایف سازمان 

-به بخش خصوصی مورد بررسـی قـرار مـی   هاي مختلف خدمات شهري از نظر واگذاري سازمان وظایف ،6-1در جداول 

گردد و همچنـین از  هاي مختلف تکمیل مییی که توسط کارشناسان سازمانها از پرسشنامه ،جهت شناسایی این وظایف. گیرد

هـر یـک از ایـن    ) بالفعل( اگذاري تحقق یافتهو میزان و) بالقوه( سپس میزان قابلیت واگذاري .گرددعات دیگر استفاده میمطال

در . گـردد مـی  زان واگذاري مشـخص می گیري، پس از میانگینگیرد که در نهایتید کارشناسان مورد بررسی قرار میوظایف از د

واگذاري به توان گفت که آیا وظیفه مورد نظر قابل ي، در مورد هر یک از وظایف میاین قسمت با توجه به میزان قابلیت واگذار

  )باشد؟تا چه حد قابل واگذاري می( بخش خصوصی می باشد یا خیر؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ها از نظر قابلیت واگذاري به بخش خصوصیبررسی وظایف سازمان فردوس): 1(جدول 

ر

  دیف
  نوع وظیفه

قابلیت 

واگذاري 

  )درصد(

واگذاري 

تحقق 

  )درصد(یافته

 89 95 اعزام آمبوالنس  1

 9 24 ي سازمانها امالك مجاز جهت تامین نیازتملک اراضی و   2

 71 80 سیسات مورد نیازأایجاد و توسعه احداث ابنیه و ت  3

 33 73 ي وابسته جهت تحقق اهداف سازمانیها سسات و شرکتؤایجاد م  4

 86 70 تغسیل و تکفین  5

 44 78 ها بررسی ابعاد اجتماعی سیاسی و امنیتی آرامستان  6

 3 28 مقابر خانوادگیفروش قبور و   7

 33 81 فروش گل و گیاه  8

 13 51 هانظارت بر موارد بهداشتی و زیست محیطی فعالیت آرامستان  9

1

0  
 10 8 انجام امور مالی و حسابداري

1

1  
 24 73 هاي غیرمجاز سطح شهرشناسایی و ساماندهی آرامستان

 38  60  میانگین

  ي تحقیقها یافته: مأخذ

  

  وظایف سازمان آتش نشانی از نظر قابلیت واگذاري به بخش خصوصی بررسی): 2(جدول 

ر

  دیف
  نوع وظیفه

قابلیت 

واگذاري 

  )درصد(

واگذاري 

تحقق 

  )درصد(یافته

 - 60 وارتباط بامراکزاطالعاتیتهیه آمارواطالعات مربوط   1

 - 78 سیسات وایجادوتوسعه مراکزآتش نشانیابنیه وتأ شناسایی تملک واحداث  2

 - 80 ارتقا سطح دانش وبینش فنی کارکنان اقدامات الزم درجهت  3

 - 39 به انتظام امورایستگاها ي مربوطها تدوین آیین نامه  4

5  
هاي خصوصی ودولتی تحت عناوین وامکانات شرکت تعیین صالحیت فنی

 مختلف ومربوط به امورآتش نشانی
41 - 

 - 25 هاانسان هاي ملی وجانیوحفاظت ازثروت اطفا حریق,مهار  6

 - 36 موارد اطفاءحریق وامدادو نجاتآموزش درخصوص   7

 - 86 امورمربوط به واحد عمران  8

 - 61 امورمربوط به پیشگیري  9

1

0  
 - 54 امورمربوط به نظارت

1

1  
 - 77 امورمربوط به روابط عمومی

 - 65 امورمربوط به واحدطرح وبرنامه1



 

2  

1

3  
 - 59 موزشآامورمربوط به واحد 

1

4  
 - 80 امورمربوط به واحد مالی

 - 60  میانگین

 ي تحقیق    ها یافته: مأخذ

  

  ها از نظر قابلیت واگذاري به بخش خصوصیبررسی وظایف سازمان پارك): 3(جدول 

ر

  دیف
  نوع وظیفه

قابلیت 

واگذاري 

  )درصد(

واگذاري 

تحقق 

  )درصد(یافته

 67 84 ها ، فضاي سبزپاركایجاد و نگهداري و اداره کلیه امور   1

 62 86 انجام هرگونه تحقیقات کشاورزي در ارتباط با فضاي سبز  2

 40 71 ي اساسی و بنیاديها ریزي در جهت گسترش ارائه خط مشیطرح و برنامه  3

 46 80 ارتقا فرهنگ نگهداري فضاي سبز در بین شهروندان  4

 38 78 نهاآي شهر جهت ارائه کاربري فضاي سبز در ها شناسایی عرصه  5

 36 60 طق در حوزه فضاي سبزانظارت بر عملکرد من  6

 20 30 هاي عمرانی مناطقریزي و تخصیص اعتبار و کنترل طرحبرنامه  7

 49 82 ي گیاهی مقاوم به شرایط آب و هوایی مشهدها گونه شناسایی  8

 56 81 شرایط آب وهوایی مشهدي گیاهی مقاوم به ها تولید گونه  9

1

0  
 47 85 ي عمرانی مناطقها کنترل طرح

1

1  
 48 85 تولیدات گیاهی

1

2  
 67 83 ها و فضاي سبزنگهداري پارك

1

3  
 61 82 آموزش

 49 76  میانگین

  ي تحقیق  ها یافته: مأخذ

  

  دیدگاه کارشناسان بررسی وظایف سازمان بازیافت از نظر قابلیت واگذاري به بخش خصوصی از): 4(جدول 

  نوع وظیفھ  ردیف
قابلیت 

واگذاري 
  )درصد(

واگذاري تحقق 
  )درصد(یافتھ

1  
بازیافت و  آوريریزي براي امور مربوط بھ جمعمدیریت نظارت طراحي و برنامھ

 دفع
29 13 

2  
سازي و كمینھ ي مختلف در جھت بھینھھا رساني و ھمكاري با بخشاموزش و اطالع

 ي عاديھا سماندپه موجود در ژي عادي و ویھا ماندپسسازي تولید 
62 25 

 3 34و  ھا ذاريگال در فرایند تدوین قوانین سیاستتیباني و مشاركت فعپشي پیگیر  3



 

ماند پسه موجود در ژي عادي و ویھا سماندپاستاندارد سازي امور مربوط بھ مدیریت 
 عادي

4  
ي ھا عملیاتي انجام مطلوبتر فعالیتي ھا سازي روشوھش بھ منظور بھینھپژمطالعھ و 

 سازمان
71 34 

5  
ه موجود در ژي عادي و ویھا سماندپوري اطالعات مربوط بھ فرایند آعتھیھ و جم

 سماند عادي براي ایجاد بانك اطالعاتيپ
73 19 

6  
ي مرتبط با ھا تسئولیسسات وابستھ براي تقبل مؤنعقاد قرارداد با شھرداري و ما

ماني مناطق شھرداري در پیو یا تقبل نظارت بر كار اماني یا  سازماني ھا فعالیت
 امور مربوط

41 32 

 22 61 شناسایي و تملك اراضي و امالك مورد نیاز مدیریت بسماند طبق قوانین  7

8  
و  ھا سماند مطابق طرحپو كارخانجات بازیافت بردازش دفع و تبدیل  ھا احداث واحد

 ھا برنامھ
84 51 

 32 86 بازاریابي محصوالت تھیھ شده در مراكز زبالھ و كارخانجات مربوطھ  9

10  
ي اختصاصي براي كاركنان و ھا وزشي و تشكیل دورهآموزش و ایجاد مراكز آم

 شھروندان
72 39 

 28 67 سماندپبررسي و اقدام جھت ایجاد دوره تحصیالت عالي مرتبط با مدیریت   11

 35 47 جلب سرمایھ و مشاركت بخش خصوصي شتیباني برايپسازي و بستر  12
 34 24 آنھا یمانكاران و نظارت بر فعالیتپعقد قرارداد با مشاوران و   13

 28 74 اي و كارشناسيخدمات مشاوره ئھارا  14

15  
منظور انتقال تجربیات و ي استاني بھھا روهگایجاد ھمكاري و ارتباط مستمر با 

 مشكالت
24 27 

 33 32 وه استانيگرسماند براي تصویب كارپي مدیریت ھا هژروپو  ھا ارسال طرح  16

 33 33 سماندپم و تخلفات مدیریت ئیري امور جراپیگ  17

 0 33 العملسماند مطابق دستورپي بھاي خدمات مدیریت ھا یري و اخذ تعرفھپیگ  18

 23 71 سماندپي جامع و تفصیلي مدیریت ھا ي طرحتھیھ  19

 30 70 ي عادي و كشاورزيھا سماندپي برنامھ راھبردي مدیریت تھیھ  20

 34 67 ي عادي بر اساس قانونھا سماندپشناسایي تعیین و تملك محل دفع   21

 58 81 مین موضوع سازمان از منابع داخلي و خارجيأت مورد نیاز جھت تآالمین ماشین أت  22

 40 69 أامور مربوط بھ طرح تفكیك از مبد  23

 12 44 زبالھر زبالھ و كمپنظارت بر صنوف   24

 45 72 ي سیمي تریلرھا اهگھداري ایستگاحداث و ن  25

 33 66 دات ساختمانيئامور مربوط بھ ساماندھي زا  26

 57 85 وري خاك نخالھ سطح شھرآجمع   27

 14 84 ي خاك و نخالھھا انسآژ ایجاد  28

 54 82 ي خشكھا سماندآوري پ بخش جمع  29

 78 90 ي خشكھا سماندپي تفكیك ھا ذاري انبارگوا  30

 53 83 ي خشكھا سماندپي مبادلھ ھا اهگایست  31

 76 91 ري كاغذ ادارات سطح  شھرآوجمع   32

 62 90 ...احداث ونگھداري كارخانجات پالستیك ،پت،الستیك،شیشھ و  33

 62 88 ي خشك اصنافھا سماندپوري آجمع   34



 

 30 72 ھا ي بیمارستاني و مطبھا زبالھ آوري نظارت و جمع  35

 30 87 ي دفنھا ھداري محلگاحداث و ن  36

 28 70 موزش شھرونديآ  37

 43 69 موزان در مدارسآموزش دانش آ  38

 35 65  میانگین
  ي تحقیقها یافته: مأخذ

 

  کارشناسانبررسی وظایف سازمان میادین از نظر قابلیت واگذاري به بخش خصوصی از دیدگاه ): 5(جدول 

ر

  دیف
  نوع وظیفه

قابلیت 

واگذاري 

  )درصد(

واگذاري 

تحقق 

  )درصد(یافته

 59 62 )دائم و موقت(ي سازمان ها برداري از بازاراحداث و بهره  1

 84 87 هاي یخبرداري از کیوسکبهره  2

 84 88 برداري ازبازارهاي سیاربهره  3

 79 84 برداري از بازار کتاببهره  4

 79 86 ي مصالحها برداري از ایستگاهبهره  5

 82 81 برداري از بازار خودروبهره  6

 50 74 ي صنفی و کارگاهیها احداث وتوسعه سایت  7

 59 76 ي کارگاهیها ایجاد مجتمع  8

 36 64 ساماندهی مشاغل شهري  9

1

0  
 71 82 ساماندهی تابلوها و تبلیغات محیطی

 68 78  میانگین

  ي تحقیق  ها یافته: مأخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  بررسی وظایف سازمان خدمات موتوري از نظر قابلیت واگذاري به بخش خصوصی از دیدگاه کارشناسان): 6(جدول 

  نوع وظیفه  ردیف

قابلیت 

واگذاري 

  )درصد(

واگذاري تحقق 

  )درصد(یافته

 16 49 مراکز خدمات موتوريسیسات و ایجاد و توسعه أاراضی و امالك و احداث ابنیه و تتملک   1

 13 43 ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی داخل و خارج کشورارتباط و همکاري با سازمان  2

 19 65 ها و انبارهاي قطعات یدکیایجاد کارواش و تعمیر گاه ،التآمین ماشین أت  3

 3 35 مار و اطالعات الزم و ارتباط با مراکز اطالعاتیآتهیه   4

 14 50 توسعه فناوري و استفاده از تکنولوزي روز دنیا حرکت در جهت  5

 41 72 سرویس و نگهداري ماشین آالت متعلق به سازمان  6

 22 51 برداري از مراکز خدمات موتوريایجاد و توسعه و بهره  7

 7 72 ي کاربري ماشین آالت و سرویس و نگهداريها هاي تخصصی در کلیه زمینهآموزش  8

 4 19 گذاري در امور مربوط به خدمات موتوريریزي و سیاستبرنامهطراحی و   9

 47 74 حمل پسماند شهري در انواع جامد و مایع  10

 32 64 رفت و روب و تنظیف معابر شهر  11

 42 76 آبرسانی فضاي سبز  12

 55 76  امور مربوط به معاینه فنی خودروها  13

 24 57  میانگین

  ي تحقیق  ها یافته: مأخذ

  

  هاسازي در معاونت خدمات شهري از دید گاه کارشناسان سازمانبندي تأثیرات خصوصیرتبه

سازي در معاونت خدمات شهري از دیدگاه صیثیرات خصوبندي تأده نتایج آزمون آنتروپی جهت رتبهدهن، نشان7جدول 

تـرین  دهنده مهمنشان 3-1ي ها رتبه. گرددمی  وزن و رتبه حاصل از روش آنتروپی مشاهده ،باشد در این جدولمی کارشناسان

 .باشند می خدمات شهري سازي خصوصیات تأثیر

  

  نتایج آزمون آنتروپی جهت رتبه بندي تاثیرات خصوصی سازي در معاونت خدمات شهري از دیدگاه کارشناسان): 7(جدول 

  رتبه  وزن  ثیراتتأ  ردیف

 7 0.060404  رسانیبهبود کیفیت خدمت  1

 17 0.052196  دهیتر شدن خدماتارزان  2

 5 0.06123  رسانیسهولت و سرعت در خدمات  3

4  
براي نظارت، هدایت، مدیریت و کنترل عملیات  ها فراهم شدن فرصت کافی براي شهرداري

  رسانیخدمات
0.067847 1 

5  
ي ها در کنترل و اداره حجم باالي نیروي انسانی شاغل در بخش ها کمتر شدن دغدغه شهرداري

  واگذار شده
0.066982 2 

 3 0.062108  و پیمانکاران خصوصی براي دستیابی به منافع بیشتر ها افزایش کارایی و بازدهی شرکت  6

7  
غیر انحصاري شدن انجام (ي خصوصی ها ي رقابت نزد پیمانکاران و شرکتها فراهم شدن زمینه

  شهروندانرسانی به نتیجه بهبود و اصالح نظام خدمات و در) خدمات
0.061559 4 

 11 0.057404  توسعه بازارهاي سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژي و منابع مالی خارجی  8

 16 0.05299  افزایش اشتغال  9

 6 0.060723  استفاده بهینه از امکانات  10



 

 9 0.059615  ایجاد خالقیت و نوآوري در ارائه خدمات  11

12  
با ارباب رجوع به علت توقع کمتر ارباب رجوع از بخش خصوصی نسبت به کاهش مشکالت برخورد 

  دولتی
0.054627 14 

 8 0.059875  شناسایی و بکارگیري افراد توانمندتر و خارج شدن افراد ناکارامد از سیستم  13

 10 0.057511  کاهش بوروکراسی  14

 15 0.05356 افزایش رضایت شهروندان  15

 13 0.05519 و زمان بندي شده کاريداشتن برنامه مدون   16

 12 0.056177 شفافیت در ارائه صورت حسابها  17

  ي تحقیقها یافته: مأخذ

 

و هاي مختلف خدمات شهري از دیدگاه کارشناسـان  سازي در سازمانرتبه بندي مشکالت و موانع خصوصی

  پیمانکاران

سازي در معاونت خدمات شهري از دیدگاه موانع خصوصیبندي مشکالت و نتایج روش آنتروپی جهت رتبه،  8در جدول 

در معاونت  سازي خصوصیترین مشکالت دهنده مهمدر هر گروه نشان 3-1ي ها رتبه. گرددمی کارشناسان و پیمانکاران مشاهده

  .باشد می خدمات شهري

  

معاونت خدمات شهري از دیدگاه نتایج آزمون آنتروپی جهت رتبه بندي مشکالت و موانع خصوصی سازي در ): 8(ول جد

  و پیمانکاران کارشناسان

  مشکالت و موانع  ردیف
  وزن

  )کارشناسان(

  رتبه

  )کارشناسان(

  وزن

  )پیمانکاران(

  رتبه

  )پیمانکاران(

 22 0.035594 21 0.041357 ي شهرداريها افزایش هزینه  1

 23 0.033554 19 0.04154  ایجاد نارضایتی بین شهروندان  2

3  
رعایت همه جانبه مسائل بهداشتی در واگذاري برخی عدم 

  خدمات
0.047192 2 0.03672 21 

4  
توجه به منافع اقتصادي بیشتر و نه کیفیت کار از سوي بخش 

  خصوصی
0.049158 1 0.040504 18 

 15 0.041638 9 0.043865  افزایش مبلغ تمدید قرارداد پس از انقضاي مهلت آن  5

 17 0.040966 5 0.044311  ها در شهرداري) پرسنل( انسانیایجاد مازاد نیروي   6

 14 0.042213 10 0.043615  احساس خطر مدیران میانی در خصوص کاهش اختیارات  7

8  
کارشکنی شاغالن بخش دولتی جهت واگذاري امور به بخش 

  دلیل ترس از دست دادن شغلهخصوصی ب
0.041405 20 0.041115 16 

9  
در نتیجه انتقال بخشی از درآمد به بخش کاهش درآمد سازمان 

  خصوصی
0.039634 23 0.036912 20 

10  
هاي عدم وجود کارشناس ناظر متخصص جهت نظارت به فعالیت

  بخش خصوصی
0.040614 22 0.046084 8 

 6 0.047103 15 0.042922  بخش خصوصیعدم حمایت مالی دولت از   11

 10 0.045928 18 0.042296  در برخی مواردمشخص نبودن حدود اختیارات بخش خصوصی   12

13  
هاي عدم تخصص و تسلط پیمانکاران بخش خصوصی به فعالیت

  خود
0.046829 3 0.04275 13 

 11 0.043987 12 0.043095هاي قابل واگذاري به بخش عدم شناسایی کامل فعالیت  14



 

  خصوصی

 5 0.048373 4 0.04569  گذاري باالنیاز به سرمایه  15

 4 0.048554 7 0.044201  باال بودن مدت زمان سوددهی  16

 1 0.053051 6 0.044279  هاوجود موانع و بوروکراسی در انعقاد قراردادها و پرداخت حقوق  17

 12 0.043463 14 0.043006  هاي انحصاري ثروتمند در بخش دولتیکارشکنی شرکت  18

19  
واگذاري امور به ها و درنتیجه حقیقی نبودن مناقصات سازمان

  افراد ناکارامد
0.043128 11 0.046062 9 

 2 0.049628 16 0.04245  گذاريعدم اطمینان در سرمایه  20

21  
کامل نبودن (دخالت دولت در امور بخش خصوصی 

  )سازي خصوصی
0.042338 17 0.046384 7 

 19 0.04024 13 0.043033  کوتاه بودن مدت زمان قراردادها و نداشتن تضمین ادامه کار  22

23  
پایین بودن مبلغ قراردادها با بخش خصوصی به دلیل رقابتی 

 بودن واگذاري امور
0.044041 8 0.049178 3 

  ي تحقیقها یافته: مأخذ

  

  هاي مختلف خدمات شهري  سازي در سازمانهاي خصوصیبندي روشرتبه

گردد در این جـدول نیـز   می مشاهده 9در معاونت خدمات شهري در جدول  سازي خصوصیهاي مختلف بندي روشرتبه

  .اندها مشخص گردیدههاي بدست آمده از روش آنتروپی مناسبترین روشمطابق وزن

 
  نتایج آزمون آنتروپی جهت رتبه بندي روشهاي خصوصی سازي در معاونت خدمات شهري از دیدگاه کارشناسان): 9(جدول

  رتبه  وزن  خصوصی سازيهاي روش  ردیف

 2 0.122009 رقابت مدیریت شده  1

 4 0.111371 قرارداد مدیریتی  2

 1 0.125759 قرارداد پیمانکاري  3

 8 0.102536 مدتفروش دارایی یا رهن و اجاره بلند  4

 3 0.118574 مشارکت عمومی خصوصی  5

 5 0.10778 مشارکت داوطلبانه  6

 6 0.10609  ي دولتیها شرکت  7

 7 0.103788 سازي کاملخصوصی  8

 9 0.102093 بن استفاده از خدمات  9

  

  تجزیه و تحلیل نتایج

  ي مختلف خدمات شهري از نظر قابلیت واگذاري به بخش خصوصیها بررسی وظایف سازمان

میزان  هاي مربوط به معاونت خدمات شهريگردد در تمامی سازمانمی مشاهده 6تا  1مطابق نتایج مطالعه که در جداول

 .بوده است) بالقوه(کمتر از میزان قابلیت واگذاري ) بالفعل(واگذاري تحقق یافته وظایف به بخش خصوصی 

 :باشدبه صورت زیر می) ه صورت بالقوهب( ها از نظر قابلیت واگذاري به بخش خصوصیترتیب سازمان

 هادرصد از فعالیت 78سازمان میادین با قابلیت واگذاري  -1

 هادرصد از فعالیت76ها با قابلیت واگذاري پارك سازمان -2

 هادرصد از فعالیت 65سازمان بازیافت با قابلیت واگذاري  -3



 

 هادرصد از فعالیت 60ها و آتش نشانی با قابلیت واگذاري هاي فردوسسازمان -4

 هادرصد از فعالیت 57سازمان خدمات موتوري با قابلیت واگذاري  -5

 :باشدبه صورت زیرمی) واگذاري تحقق یافته(ها به بخش خصوصی از نظر میزان واگذاري فعالیت هاترتیب سازمان 

 .ها را واگذار کرده استدرصد از فعالیت 68سازمان میادین،  -1

 .ها را واگذار کرده استدرصد از فعالیت 49ها، سازمان پارك -2

 .رده استها را واگذار کدرصد از فعالیت 38سازمان فردوسها،  -3

 .ها را واگذار کرده استدرصد از فعالیت 35سازمان بازیافت،  -4

 .ها را واگذار کرده استدرصد از فعالیت 24سازمان خدمات موتوري،  -5

  .ال داده نشده استنشانی پاسخی به این سؤسازمان آتشدر 

واگذاري به بخـش خصوصـی بـا    هاي مختلف معاونت خدمات شهري از لحاظ هاي سازمانرتبه بندي فعالیت

 استفاده از روش آنتروپی

هـاي زیـر   هاي معاونت خدمات شـهري فعالیـت  طبق نظر کارشناسان و مطابق نتایج روش آنتروپی در هر یک از سازمان

 .هاي اول تا سوم را جهت واگذاري به بخش خصوصی دارا می باشنداولویت

  فروش گل و گیاه -تغسیل و تکفین -اعزام آمبوالنس: هاسازمان فردوس

توســعه  و سیســات وایجــادابنیــه وتأ شناســایی تملــک واحــداث -امورمربــوط بــه واحــد عمــران: نشــانیســازمان آتــش

  امورمربوط به واحد مالی -نشانی مراکزآتش

هرگونـه تحقیقـات   انجـام   - تولیدات گیـاهی  - ها ، فضاي سبزایجاد و نگهداري و اداره کلیه امور پارك: هاسازمان پارك

  کشاورزي در ارتباط با فضاي سبز

آوري  بخـش جمـع  و  ي خشـک هـا  سـماند پي مبادله ها اهگیست، اي خشک اصنافها سماندپوري آجمع : سازمان بازیافت

  ي خشکها سماندپ

ي هـا  از بـازار بـرداري  حداث و بهرها - برداري ازبازارهاي سیاربهره -ساماندهی تابلوها و تبلیغات محیطی: سازمان میادین

  )دائم و موقت(سازمان 

سرویس و نگهـداري ماشـین آالت    - آبرسانی فضاي سبز -امور مربوط به معاینه فنی خودروها: سازمان خدمات موتوري

  متعلق به سازمان

  هاگاه کارشناسان سازمانازي در معاونت خدمات شهري از دیدسبندي تأثیرات خصوصیرتبه

از دیدگاه کارشناسان  سازي در معاونت خدمات شهريترین تأثیرات خصوصیمهم 7جدول مطابق روش آنتروپی و طبق 

  :هاي مختلف، به ترتیب اولویت عبارت است ازسازمان

  رسانی یت، مدیریت و کنترل عملیات خدماتبراي نظارت، هدا ها فراهم شدن فرصت کافی براي شهرداري -1

  ي واگذار شدهها در کنترل و اداره حجم باالي نیروي انسانی شاغل در بخش ها کمتر شدن دغدغه شهرداري -2

  و پیمانکاران خصوصی براي دستیابی به منافع بیشتر ها افزایش کارایی و بازدهی شرکت -3

هاي مختلف خدمات شهري از دیـدگاه کارشناسـان و   سازي در سازمانبندي مشکالت و موانع خصوصیرتبه

  پیمانکاران

 سازي از دیدگاه کارشناسان و پیمانکارانبندي مشکالت و موانع خصوصی، نتایج روش آنتروپی جهت رتبه8ل طبق جدو

ي اول تا سوم را در میان مشکالت و موانـع خصوصـی   ها دهنده آن است که موارد زیر رتبهدر کل معاونت خدمات شهري نشان

  .سازي از دیدگاه کارشناسان و پیمانکاران دارا می باشند

  :دیدگاه کارشناسان

 توجه به منافع اقتصادي بیشتر و نه کیفیت کار از سوي بخش خصوصی،  -1



 

  عدم رعایت همه جانبه مسائل بهداشتی در واگذاري برخی خدمات -2

 هاي خود عدم تخصص و تسلط پیمانکاران بخش خصوصی به فعالیت -3

  :دیدگاه پیمانکاران

  هاقراردادها و پرداخت حقوقوجود موانع و بوروکراسی در انعقاد  -1

  گذاري عدم اطمینان در سرمایه -2

  پایین بودن مبلغ قراردادها با بخش خصوصی به دلیل رقابتی بودن واگذاري امور -3

 هاي مختلف خدمات شهري  سازي در سازمانهاي خصوصیبندي روشرتبه

  :شهري به ترتیب اولویت عبارتند ازسازي در معاونت خدمات هاي خصوصیمناسبترین روش ،9طبق جدول 

  قرارداد پیمانکاري -1

  رقابت مدیریت شده -2

 قرارداد مدیریتی -3

  پیشنهادات

کمتر از میـزان قابلیـت واگـذاري    میزان واگذاري امور به بخش خصوصی  ،با توجه به اینکه مطابق تحقیق انجام گرفته -

ي تخصصـی پیرامـون موضـوع    هـا  مختلف خدمات شهري بـا تشـکیل کمیتـه   هاي شود در سازمان، توصیه میباشد بنابراینمی

اي متخصـص و بـا توجـه بـه     گیري از نیروهسازي پرداخته شود و با بهرهبرطرف کردن مشکالت و موانع خصوصیتخصصی به 

  .ها افزایش یابدسازي در سازماندر باال رفتن کیفیت کارها، خصوصیسازي نقش خصوصی

  : دگاه کارشناسان عبارتند ازیاز د ،يسازین مشکالت و موانع خصوصیترمهمنکه یبا توجه به ا

 توجه به منافع اقتصادي بیشتر و نه کیفیت کار از سوي بخش خصوصی،  -

  عدم رعایت همه جانبه مسائل بهداشتی در واگذاري برخی خدمات -

  هاي خود عدم تخصص و تسلط پیمانکاران بخش خصوصی به فعالیت -

 .گرددپیشنهاداتی به صورت زیر ارائه میهت رفع این مشکالت ج

  توجه به منافع اقتصادي بیشتر ونه کیفیت کار از سوي بخش خصوصی  -الف 

ایتمندي گیري از انعقاد قرارداد با پیمانکارانی که میزان رضبندي آنها و جلون و رتبهانجام دقت در توانسنجی پیمانکارا -

  .شدبامی از عملکرد آنها پایین

  .رید آنهاگاعمال جرایم سنگین مانند مکاتبه با سازمان مدیریت در جهت کاهش رتبه و  -

  .ي پیمانکار به منظور ارزیابی پیمانکار در واگذاري قراردادها ثبت سوابق پیشین و درج کلیه اخطار یا تشویق -

العمل ، دفترچه و اجراي تعهـدات  طابق دستورها مآموزش ناظرین و نظارت دقیق بر فرایند در خصوص اجراي عملیات -

  پیمانکاران 

  .)پیمانکار و قیمت پیشنهادي فنیتوان تعیین شده بر اساس (فنی  رهمواگذاري کار به پیمانکاران بر اساس دو معیار ن -

مسـتقیم در  کند که این موضوع بطـور  بخش خصوصی به همان نسبت تنزل می در صورت پایین بودن قراردادها، سود -

باشد که با باال بردن مبلـغ  د مزید بر علت کاهش کیفیت کار میثیر دارد و همچنین محدود بودن پیمانکاران خوأکیفیت کار ت

  مشکل را تا حدودي بر طرف نمود قراردادها وانتخاب پیمانکاران توانمندتر می توان

  اتعدم رعایت همه جانبه مسائل بهداشتی در واگذاري برخی خدم -ب  

  .کید در قانون کار جهت ارتقاي سالمت کارگرانأبط ومقررات بهداشتی کار و مورد تاجرایی نمودن ضوا -

ـ    تعیین ضوابط ومقـررات الزم و تعیـ   - بنـدي وتوانسـنجی   ر رتبـه ثیر گـذاري آن د أین معیارهـاي الزم جهـت ارزیـابی وت

  .پیمانکاران



 

اهی پرسـنل ومـدت زمـان حضـور پرسـنل در بخـش       گـ سـطح آ رعایت همه جانبه مسایل بهداشتی به دو عامل یکی  -

نمایند اي مختلف بطور همزمان استفاده میهدر بخش نیز مجموعهپیمانکاران از نیروهاي زیر خصوصی بستگی دارد که معموالً

  .گرددي در حال انجام میها که این موضوع باعث عدم آگاهی آنها با فعالیت

  هاي خود خش خصوصی به فعالیتعدم تخصص و تسلط پیمانکاران ب -ج 

  .براي تیم کاري پیمانکار با توجه به موضوع قرارداد جرااال تعیین شرایط فنی الزم -

هاي تخصصی بـراي سـطوح مختلـف نیروهـاي پیمانکـاران و اعطـاي گواهینامـه در صـورت گذرانـدن          برگزاري کالس -

  دوره آمیز  موفقیت

ثیر مسـتقیم  أذرانده شده و مدارك و تـ گهاي بر اساس تجربه ، سابقه، کالسبندي نیروهاي تخصصی پیمانکاران دسته -

 . آن در گرید شرکت

مناقصـات   بعضی از امور پیمانکاري و .هاي گوناگونمندي بیشتر از تخصصهها جهت بهرمیسر نمودن راه ادغام شرکت -

-می ،نموددغام خاصی ا براي مناقصه یا قرار داد که بتوان چند شرکت رالذا در صورتی .نمایدمیهاي متعددي را طلب تخصص

  .توان تا حدودي با این مشکل مقابله کرد

  : سازي از دیدگاه پیمانکاران عبارتند ازترین مشکالت و موانع خصوصیبا توجه به اینکه که مهم

  هاوجود موانع و بوروکراسی در انعقاد قراردادها و پرداخت حقوق -1

  گذاري ایهعدم اطمینان در سرم -2

 پایین بودن مبلغ قراردادها با بخش خصوصی به دلیل رقابتی بودن واگذاري امور -3

 .در ادامه جهت رفع هر یک از این مشکالت پیشنهاداتی ارائه می گردد

  :هاوجود موانع و بوروکراسی در انعقاد قراردادها وپرداخت حقوق –الف

ي هـا  منبع موثـق جهـت اسـتناد و اسـتعالم پیمانکـاران در کلیـه پـروژه       تقویت سایت توانسنجی پیمانکاران به عنوان  -

  .شهرداري

مناقصات  رد شامل خرید اسناد، شرکت(ي اینترنتی جهت فراخوان وطی مراحل انتخاب پیمانکاران ها از سایت هستفادا -

  ..... ) سنجی پیمانکاران و وتوان

ی در انعقـاد قراردادهـا و قانونمنـد    صهاي شخنظر و دخالتمقررات مشخص جهت جلوگیري از اظهار  تعیین ضوابط و -

 شدن فرایند پرداخت حقوق کارگران

هاي جـاري در بخـش خـدمات شـهري قبـل از انعقـاد و       مین نقدینگی قراردادهاي نگهداري وعملیاتأمین اعتبار و تأت -

 واگذاري کار 

  کامل از سوي مدیریت مجموعه تشکیل واحدي تخصصی در خصوص مناقصات وقرار دادها با اختیارات -

  : گذاري عدم اطمینان در سرمایه -ب  

-اقتصادي جهت سرمایه گذاري وارائه برخی از توجیهاتجهت تشویق پیمانکاران به سرمایه ي الزمها ریزيانجام برنامه -

-رمایهسـ گذاري به صورت مشارکتی جهت اطمینان دادن به پیمانکاران درزمینـه سـود دهـی    هاي بلندمدت ویا سرمایهگذاري

  . هاي مختلف بخش رگذاري د

  افزایش دوره زمانی و تجمیع مبلغ ریالی اجراي پروژه به منظور افزایش سقف ریالی قراردادها  -

توانـد کمـک شـایانی بـه     -که ایـن موضـوع مـی   گذارها با زمین ها و یا تعویض مبالغ طلب سرمایهبروز کردن پرداخت -

  .ابدیافزایش می ها در نهایت کیفیت کارنماید که و توانمند شدن پیمانکاران بخش خصوصی  ها پرداخت هزینه

  :پایین بودن مبلغ قراردادها با بخش خصوصی به دلیل رقابتی بودن واگذاري امور -ج 

و پیمانکاران بر اساس رزومه کاري توانسنجی شده به منظور تطـابق   بندي سطوح قراردادها بر اساس مبلغ ریالیطبقه -

  .بهتر بین توان پیمانکار و مبلغ ریالی موضوع واگذار شده به پیمانکاران



 

هاي فنی در خصوص میزان مینوس یا پلـوس معقـول ومنطقـی ودعـوت از     تعیین بازه قیمتی مشخص توسط کارگروه -

  .ي حساس ومهمها پروژهپیمانکاران قوي و واجد شرایط جهت 

  .هاي مشخص به منظور واقعی نمودن قیمتها ي ساالنه در دورهها تعیین قیمت تشکیل کمیته فهرست بها و -

به با توجه  ،گر چه .اکثراً بصورت قراردادهاي پیمانکاري است هاي خصوصیي معاونت خدمات شهري با شرکتقراردادها

رخـی مـوارد   انعقاد قراردادها بـه صـورت پیمانکـاري نـاگزیر اسـت ولـی در ب       ،شهريهاي خدمات ماهیت قسمت اعظم فعالیت

هاي خدمات وهدف ها ترین برنامهیکی از مهم اصوالً. هاي دیگر واگذاري را نیز اجرا نمودتوان روش-بخصوص پروژه عمرانی می

ایـی از امـور خـدمات شـهري بـه      ش عمدهباشد ودر صورتی که بخهاي فکر میریزي براي آینده و تشکیل اطاق-شهري برنامه

  .رودریزي باال مینظارتی تقویت شده و توان برنامه عملکرد ،بخش خصوصی واگذار گردد

یریتی نیز در بعضـی  سازي مانند رقابت مدیریت شده و قراردادهاي مدهاي دیگر خصوصیطبق نتایج این مطالعه روش -

ها نیز مورد توجـه بیشـتري قـرار    گردد این روش، بنابراین پیشنهاد میباشندپیمانکاري میاز روش قرار دادهاي  موارد مناسبتر

  :ها به صورت زیر می باشدتوضیحات مربوط به این روش. گیرند

ي داخلی و خارجی براي ارائه خـدمت شـهري وجـود    ها رقابت مدیریت شده روشی است که در آن چه بسا انتخاب روش

دهد که از طریق پیشـنهاد قیمـت،   ي موجود در درون دستگاه شهرداري نیز امکان ها ه ادارات و قسمتاین روش ب. داشته باشد

واگذار  اگر شهرداري بخواهد خدمات بازیافت مواد زاید جامد را به دیگران ،به عنوان مثال. به رقابت با بخش خصوصی بپردازند

ایـن روش  . کنـد شهرداري نیز در مناقصه شرکت می, بر بنگاه خصوصیگذارد و در این مناقصه عالوه کند، آن را به مناقصه می

سـازي  تشویق شده است، زیـرا تجربـه خصوصـی   تواند جایگزینی براي ارائه خدمت به صورت انحصاري باشد ل اینکه میبه دلی

ت و کـاهش  ي خصوصی و شاغالن بخش عمومی را به بهبـود کیفیـ  ها شرکت –و نه مالکیت خصوصی  –نشان داده که رقابت 

  .وادار می کند ها هزینه

،  ها در روش قراردادهاي مدیریتی شهرداري با یک شرکت خصوصی به منظور اداره برخی از تأسیسات شهري مانند پارك

بندد؛ و این بویژه در شهرهایی رخ می دهـد کـه در   ، میقرارداد... ، بنادر وها ي بازیافت و تصفیه، فرودگاهها ، کارخانهها ورزشگاه

شهرداري ممکن است اداره بازیافت مـواد زائـد جامـد را بـه یـک       ،به عنوان مثال. کنداین تأسیسات را شهرداري اداره میآنها 

اخیـر   يها ي رایج در ارائه خدمات شهري طی سالها سازي نیز از جمله شیوهاین شیوه خصوصی. صوصی واگذار کندشرکت خ

 .بوده است
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Examining value, problems, effects and ways of privatization in deputy of municipal 
services of Mashhad 

 
Abstract: 
The present study was done by the aim of examining value, problems, effects and ways of 

privatization in deputy of municipal services of Mashhad. For this reason, after recognition of duties 
problems, effects and ways of privatization in deputy of municipal services , examine the amount of 
handing over different duties to private section and also classifying problems, effects and ways of 
privatization.Collect the required data from the survey and the questionnaire has been completed. 

Statistical society of present study classify in two groups;Experts of different organization of 
municipality services, and Contractors of private section.According to results of this study; In all 
private sections, the amount of fulfilled handing over of duties to private section is less than the 
amount of ability of handing over.According to experts’ opinion, the most important effects on 
privatization are as follow:Providing enough occasion for municipality for supervision, guidance, 
management and controlling actions of giving services, reducing the work of municipalities in 
controlling and managing the high amount of employed people in transferred sections, increasing the 
efficacy and output of companies and also private contractors for achieving more benefits. 

The most important problems and obstacles of privatization from experts’ view are To pay 
attention to more economical benefits not to quality of works from private section, no attention to 
hygienic problems in handing over some services, no experts and no control on contractors of private 
section about their activities.The most important problems and obstacles of privatization from 
contractors’ view are Existing of obstacles and bureaucracy in creating contracts and paying salaries, 
no confidence in investment, lowering the price of contracts with private section because of being 
competitive the handing over affairs. The most suitable ways of private section in deputy of municipal 
services. 

Contract work’s contract, managed competition, private and public participation 
 
 Key words: Deputy of municipal services of Mashhad, ways of privatization, problems, effects 
 

  

  

  

  

 
 


