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چکیده
شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی و بر حسب قانون شهرداری ها عهده دار وظایف متعددی در زمینه مسائل مهم خدمات
شهری و ارائه خدمات بهینه به شهروندان از جمله صدور مجوزهای ساختمانی و کنترل ساخت و ساز ها در سطح شههرها مهی
باشند .تفکر مدیران عالی شهرداری همواره بهره گیری از امکانات ،ملزومات و دانش ههای بهه روز درارائهه خهدمات سهالم و در
زمان مناسب به شهروندان می باشد  .در این راستا برنامه های مدونی طراحی و به اجرا در می آید کهه بیشهتر ایهن برنامهه هها
تاکید بر کاهش زمان و ارتباط شهروندان با شهرداری و عدم تمرکزگرایی در شهرداری ها  ،دارد .ایجاد دفاتر پیشخوان و دفهاتر
مهندسی ماده  33نیز از اقدامات تازه ای است که در برنامه های شهرداری شیراز با هدف پیشبرد اههداف دولهت الکترونیهک،
کاهش زمان و اخذ رضایت مندی شهروندان درحال ارائه خدمت به شهروندان می باشد کهه نیازمنهد نرهارت و ارزیهابی دقیه
جهت حصول اطمینان از کارآمدی این سیستم می باشد.
کلمات کلیدی :ارزیابی عملکرد  ،دفاتر مهندسی ماده  ، 33برون سپاری ،شهرداری الکترونیک.
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مقدمه
ایجاد دفاتر پیشخوان و دفاتر مهندسی ماده  33قانون نرام مهندسی از اقدامات تهازه ای اسهت کهه په

از ناحیهه محهوری در

برنامه های شهرداری با هدف پیشبرد اهداف دولت الکترونیک ،کاهش زمان و اخذ رضایت مندی شهروندان به صورت دورکاری
قرار گرفته و در حال ارائه خدمت به شهروندان می باشد  .با توجه به مبحث برون سپاری سازمان ها که مهورد تأکیهد اصهل 44
قانون اساسی است  ،این خدمات در حوزه پاسخگویی به مباحث شهرسهازی  ،صهدور مجوزهها و پاسه اسهتعالم هها بهه بخهش
خصوصی در قالب دفاتر خدمات شهرداری واگذار گردیده است و شهرداری متولی نرارت بر عملکرد صحیح این دفاتر هستند.
افزایش میزان کارآیی جهت استفاده بجا از منابع مالی  ،بکارگیری نیروهای انسانی متخصص و نیز عدم تمرکز اداری در نقهاط
خاصی از شهر  ،مولفه های ارزشمند طرح برون سپاری در جهت افزایش میزان رضایتمندی کاربران شهری می باشد.

برون سپاری

پیتر دراکر در ارتباط با برون سپاری و آثار آن می گوید"  :چنین امری در واقع در حکم تحولی بنیهادین در سهاختار سهازمان
های جهان فرداست .این بدان معناست که دیگر الزامی نیست که سازمان های بزرگ به تشکیالتی بدل شوند که تعداد زیادی
افراد را در استخدام خود داشته باشند .این قبیل سازمان ها به تشکیالتی تبدیل می شوند که به درآمدهای عالی و بههره وری
باال دست پیدا می کنند ،زیرا تنها بر فعالیت هایی تمرکز می کنند که به خاطر آنها ماموریت یافته انهد،کارهایی را انجهام مهی
دهند که دقیقاً به اهداف سازمانی آنها مربوط است.کارهایی را که به خهوبی مهی شناسهند و بهه جزئیهات آن آشهنایند  ،بقیهه
کارهای خدماتی این گونه سازمان ها به نهاد های بیرونی واگذار می شود".وی با ابداع نرریه کارکنهان داتها بهر ایهن موضهوع
تاکید کرد که افزایش آگاهی و دانش کارکنان و افراد جامعه منجر به تغییرات سازمانی و روابط کاری شده است .وی در واقهع
برون سپاری را مثال روشنی از اینکه روابط فی مابین سازمان ها در حال تغییر است می داند ). (Sharpe, 1997
برون سپاری عبارت است از واگذاری برخی فعالیت های داخلی سازمان به تامین کننده آن در بیرون از سازمان و واگذاری ح
تصمیم گیری به تامین کننده بیرونی بر اساس قرارداد .در واقع در برون سپاری عالوه بر واگذاری فعالیهت هها ،عوامهل تولیهد
)کارکنان،تسهیالت ،تجهیزات  ،فناوری و سایر دارایی ها (در اختیار تصمیم گیری(مسئولیت و حه تصهمیم گیهری در مهورد
فعالیت ها) نیز در اغلب موارد واگذار می گردد). (Greaver.M.F, 1999
سابقه برون سپاری

اگر چه کاربرد واژه برون سپاری در حوزه تولید وصنعت سابقه زیادی ندارد ،اما موضوع جدیدی نیست و فراوان مورد اسهتفاده
قرارگرفته است .به نررمی رسد واگذاری فعالیت جمع آوری مالیات به پیمانکاران در زمهان رومهی هها نخسهتین شهکل بهرون
سپاری بوده است .در قرن هجدهم و نوزدهم میالدی در انگلی عملیات نگهداری چراغ های خیابهان ،مهدیریت زنهدان هها و
جمع آوری مالیات فعالیت های واگذار شده به پیمانکاران بوده است.تقریباً در همین زمان در آمریکا و استرالیا تحویل محموله
پستی و در فرانسه ساخت و مدیریت خطوط راه آهن و توزیع منابع آب برون سپاری شده است.بنابراین می توان نتیجه گرفت
قبل و همچنین در خالل انقالب صنعتی  ،انواعی از برون سپاری اجرا شده است.اگر چه واژه برون سپاری برای نخستین بار در
سال  9191میالدی  ،برای تشریح تصمیم شرکت کداک جهت واگذاری انجام فعالیت های فناوری اطالعات به یکی از شهرکت
های تابع به عنوان یک راهبرد تجاری به کار رفت .ولی واگذاری خدمات دولتی بهه بخهش خصوصهی یها واگهذاری قسهمتی از
خدمات یک سازمان به سازمان دیگر سابقه دیرینه دارد (مرتضوی و چشم براه)9311،

0011

www.SID.ir

Archive of SID

مزایای برون سپاری خدمات

 افزایش کارآییسازمان ها ذاتا گرایش به فربه شدن دارند  .بدون استفاده از شیوه برون سپاری برای هر نیاز مقطعی ،سازمان مبادرت به جذب
نیرو کرده که غالبا بعد از انجام خدمت مورد نرر ،در سازمان دائمی خواهند شد .برون سپاری به سازمان کمک مهی کنهد کهه
بهره وری نیروی انسانی خود راافزایش دهد.
 اعمال نرارت بیشتر بر نتایج کاردر برخی از بسته های کاری که درون سازمان صورت می پذیرد ،مرجعی برای کنترل وجود نداشته و معموال واحد تایید کننده
همان واحد اقدام کننده می باشد مضافا اینکه به دلیل رودربایستیهای اداری ،همکاران همدیگر را کمتر به چالش مهی کشهند
ولو اینکه به ضرر سازمان باشد.
 کاهش هزینه هابرای یک سازمان ،کاهش هزینه های باالسری نسبت به مزایای دیگر فوق الذکر) افزایش کارآیی و اعمال کنترل بیشتر (باید در
اولویت پایین تر قرار گیرد  .در صورتی که در کشور ما غالبا هدف اصلی از برون سپاری بخشی از خدمات ،کاهش هزینه ها می
باشد ،اگرچه بعضا محاسبات دقی نتیجه برون سپاری ها ،نشان دهنده افزایش هزینه ها و حتهی خسهارات سهنگین ناشهی از
ناکارآمدی موسسه ارائه کننده خدمات می باشد.
سایر مزایا:
 بهبود خدمات ارائه شده به مشتری بهبود مدیریت ریسک از طری شریک شدن با یک واحد دیگر در محیط تجاری نامطمئن مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر ()Bahrami, 2009 بهره مندی از تخصص و مهارت نیروی انسانی متعل به تامین کنندگان آزاد کردن منابع انسانی و سایر منابع برای اهداف دیگر)کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های برون سپاری شده ( انعطاف پذیری در بلند مدت) مرتضوی و چشم براه)9311،معایب برون سپاری خدمات

 امنیتهمواره حفظ اطالعات و اسرار تجاری یکی از دغدغه های مدیران بوده است .مضافا اینکه در اکثر شرکت های ایرانی حراست از
اسرار تجاری در قبال سوءاستفاده رقبا حتی در گردش درون سازمانی اطالعات نیز بسیار ضعیف بوده و سازمان ها و شرکت ها
غالبا در این زمینه بسیار آسیب پذیر می باشند ،حتی در مواردی دیده می شود انترامهات یهک شهرکت بهزرگ کهه حفاظهت
فیزیکی از شرکت را به عهده دارد نیز برون سپاری شده است!که این موضوع گویای کم توجهی به این مسئله می باشد.
 عدم نرارت تخصصیدر روش برون سپاری یک خدمت تخصصی مانند خدمات مالی ،مهندسی یا حقوقی،ضهرورت دارد فهردی مسهلط بهه موضهوع
خدمت به منرور پیگیری جریان امور و دریافت نتایج خدمت مزبور درون سازمان وجود داشته باشد ،در غیر این صهورت طهی
مدت کوتاهی سازمان با معضالت کیفیت خدمات مواجه شده و این موضوع در مورد برخی خدمات همچون خدمات حقهوقی و
حسابرسی و غیره ،می تواند لطمات جبران ناپذیری به سازمان وارد کند.
محدودیت ارتقای کیفی نیروهای سازمانی
در شیوه برون سپاری خصوصا در زمینه خدمات تخصصی ،یک سازمان همواره وابسته به نیروهای خارج از سازمان خواهد بود .
لذا یک سازمان هیچگاه نسبت به برنامه ریزی برای ارتقا اعم از جذب نیروهای متخصص یها آمهوزش نیروههای موجهود اقهدام
اساسی صورت نخواهد داد.
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ناهماهنگی و اصطکاک بین نیروها در شیوه مرسوم برونسپاری در بسهیاری از سهازمانهای ایرانهی ،برخهی از نیروههای خهارج از
سازمان) موسوم به نیروهای شرکتی (همچون کارمندان تمام وقت در سازمان مستقر بوده و دوگانگی در رفتارهای سازمان بها
این دو گروه،از جنبه های مختلف خصوصا از جنبه حقوق و مزایا و امور رفاهی موجب اصطکاک بین نیروها خواهد شد .پدیده
موسوم به نیروهای شرکتی که شیوه غلطی بوده و مشخص نیست کدام یک از مزایای برون سپاری را دنبال میکرده ،هم اکنون
به معضلی برای نرام اداری کشور تبدیل شده است.
افزایش هزینه های تمام شده
اگرچه در ابتدا یکی از انگیزه های برون سپاری خدمات کاهش هزینه ها می باشد ،در صورت فقدان برنامه ریزی و پیش بینهی
صحیح هزینه و مدیریت ناکارآمد بر خدمات ارجاعی به خارج از سازمان ،در خاتمه کار ،هزینه های تمام شهده بسهیار هنگفهت
خواهد بود .به همین دلیل بسیاری از شرکتها در بازنگری شیوه های خود ،و ارجاع خدمات به واحدهای درون سازمان ،مبهال
قابل توجهی صرفه جویی کرده اند) مرتضوی و چشم براه)9311،
سایر معایب :
دشواری کنترل فرآیند های برون سپاری شدهوابستگی سازمان به تامین کنندهتغییر در شرایط کاری سازمان در طول زماندشواری بازگشت به شرایط پیش از برونسپاریتاثیر کنترل نشده روی کارکنان سازمانتغییر ماهیت هزینه هاافزایش ریسکانتقال مالکیتحفظ و نگهداری اطالعات (.نگارندگان)اصل  44قانون اساسی

نرام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی  ،تعاونی  ،و خصوصی با برنامه ریهزی مهنرم و صهحیح اسهتوار
است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ  ،صنایع مادر  ،بازرگانی خارجی  ،معادن بزرگ  ،بانکداری ،بیمه  ،تامین نیهرو  ،سهدها و
شبکه های بزرگ آبرسانی  ،رادیو و تلوزیون  ،پست و تلگراف و تلفن ،هواپیمایی  ،کشتیرانی  ،راه و راه آهن و مانند اینها است
که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که
در شهر و روستا بر طب ضوابط اسالمی تشکیل می شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی  ،دامداری  ،صهنعت ،
تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دو لتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تاجایی که با اصول دیگر این فصل مطابقت داشته باشد و از محدوده قهوانین اسهالم خهارج نشهود و
موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایعه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی است .تفضیل ضوابط
و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
ماده  44قانون برنامه پنجم توسعه

به منرور بسط خدمات دولت الکترونیک ،صنعت فناوری اطالعات ،سواد اطالعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می شود:
الف  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطالعات و مراکز داده داخلی امهن و
پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقهدام و بها اسهتفاده از تهوان و ظرفیهت بخشههای
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عمومی غیردولتی ،خصوصی و تعاونی ،امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که
تا پایان سال دوم کلیه دستگاههای اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه ،شصت درصد خانوارها و کلیهه کسهب و
کارها بتوانند به شبکه ملی اطالعات و اینترنت متصل شوند  .میزان پهنای باند اینترنت بین الملل و شاخص آمادگی الکترونیک
و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونهای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سهایر شاخصههای ارتباطهات و فنهاوری
اطالعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد .حمایت از بخشهای عمومی غیردولتی ،خصوصی و تعهاونی در صهنعت
فناوری اطالعات کشور به ویژه بخش نرمافزار و امنیت باید به گونهای ساماندهی شود که سهم این صهنعت در تولیهد ناخهالص
داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد برسد.
آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطالعات توسط وزارتخانه ههای ارتباطهات و فنهاوری اطالعهات،
صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب  -کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطالعات و توسعه و تکمیل پایگاههای اطالعاتی خود حداکثر
تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطالعات خود را در مراکز داده داخلی بها رعایهت
مقررات امنیتی و استانداردهای الزم نگهداری و به روزرسانی نمایند و بر اساس آئین نامه اجرائی که در شش ماهه اول برنامهه
توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت اطالعات و معاونت ،تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسهید نسهبت بهه
تبادل و به اشتراک گذاری رایگان اطالعات به منرور ایجاد سامانه های اطالعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطالعهات تکهراری
در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید ،پردازش و نگهداری اطالعات اقدام نمایند .قوه قضائیه از شمول این بنهد مسهتثنی
است.
ج  -کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند:
 تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعالمات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنهابا استفاده از شبکه ملی اطالعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.
-

تا پایان برنامه ،خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طری شبکه ملی اطالعات عرضه نمایند و نیز کلیه
خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خهدمات
دولت که توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت میشود ،واگذار کنند .سایر دفاتر دایر
فعلی دستگاههای مذکور که این نوع خدمات را ارائه میکنند باید به دفاتر پیشهخوان دولهت تغییهر یابنهد .محهدوده
فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل دهنده و متصهدیان
آنها را قانون مشخص میکند.

-

دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه ای تهیه نمایهد کهه ارائهه خهدمات
دولتی ممکن در پایان برنامه از طری سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

د  -وزارت کشور) سازمان ثبت احوال (مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط همراه با تکمیهل و اصهالح پایگهاه اطالعهات
هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نریر تولد ،ازدواج ،طالق ،فوت و تغییهرات مشخصهات ههویتی و صهدور گهواهی
)امضاء الکترونیکی (و سایر کاربردها باشد ،تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منروره برای آحاد
مردم اقدام نماید .کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نماینهد .
آئین نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی ،مصادی  ،موارد شمول ،سطح دسترسی ،میزان و نحوه أخذ هزینهه صهدور کهارت و
نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و بهه تصهویب هیهأت
وزیران می رسد.
ه  -معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده های مکانی در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشهار
آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
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تبصره :کلیه دستگاه ها مکلفند اطالعات پایه ای مکانی خود را تولید و براساس دستورالعملی که توسط معاونت ،تدوین و ابالغ
می شود ،بر روی زیرساخت ملی داده های مکانی قرار دهند.
و  -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است:
 با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاههای ذیربط تا پایهان برنامهه نسهبت بههایجاد پایگاه اطالعات حقوقی امالک و تکمیل طرح حدنگاری) کاداستر ( اقدام نماید.
-

در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و امالک ،نسبت به الکترونیکهی نمهودن کلیهه مراحهل نقهل و
انتقاالت ،ثبت اسناد رسمی و امالک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

-

نسبت به تکمیل پایگاه داده اطالعات شرکتها و مؤسسات ثبت شده و براساس الگو و استانداردهای اعالم شده توسط
معاونت با ذکر مشخصات سهامداران ،اعضاء هیأت مدیره و شماره کدملی آنها و نیز شناسه یکتا و با قابلیهت جسهت و
جو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ز -سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسهبت بهه گسهترش سهامانه
الکترونیکی امن معامالت امالک و مستغالت در سطح کشور اقدام نمایند .کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط موظف به همکهاری
برای اجرای کامل این سامانه می باشند.
ح  -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به ایجاد زیرساختهای الزم به منرور توسعه شبکه علمهی کشهور اقهدام نمایهد .
دانشگاهها ،موسسات آموزشی ،پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور ،محتوای علمی و امکانات نرم افهزاری و
سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای الزم بر روی این شبکه قرار دهند.
تبصره :حوزه های علمیه و بخشهای غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از شهبکه علمهی کشهور
موظف به رعایت مفاد این بند می باشند.
ط  -به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می شود با تصویب کمیسیون تنریم مقررات ارتباطات ،مبالغی به عنوان
ح امتیاز ،خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهه داری
کل کشور واریز نماید .وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطالعات مناط کمتر توسعه یافته در قالب
بودجه سنواتی تأمین می گردد.
ی  -به دولت اجازه داده می شود مبال واریزی و پرداختی از حسابهای دولتی را به نحهوی سهاماندهی نمایهد کهه بها اولویهت
استفاده از کارتهای الکترونیکی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط الکترونیکی رایانهای قابل رهگیری باشد.
تبصره  : 9در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت ،اولویت دارد.
تبصره  : 1شبکه ملی اطالعات کشور ،شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریابها و مراکز داده ای است
به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و اخذ اطالعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه از طری
خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود .وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات می تواند جهت ارزیابی شاخص ها و وضعیت در ابعاد ملی ،منطقه ای و بین المللی نرام پایش شهاخص ههای
فناوری اطالعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید .کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به
ارائه اطالعات و آمار مورد نیاز و مرتبط ،به این وزارتخانه هستند .گزارش میزان تحق اهداف ایهن مهاده هرسهاله توسهط ایهن
وزارتخانه به اطالع مجل شورای اسالمی می رسد.
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قانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی

ماده واحده کلیه دستگاههای اجرائی ،نهادهای انقالبی ،موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند کلیه خدمات باجه ای و
الکترونیکی قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود را به دفاتر پیشخوان خدمات دولت که توسط بخهش غیهر دولتهی ایجهاد و
مدیریت میشوند را واگذار نمایند.
تبصره  :9ایجاد دفاتر و واحدهای کاری جدید برای این خدمات ممنوع است .
تبصره  1:کلیه دفاتر دائر فعلی باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند و دفاتر جدید در قالب این مهاده واحهده تاسهی
می گردند.
تبصره  : 3آئین نامۀ اجرائی این قانون ظرف دو ماه پ از تصویب با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد
آیین نامه شماره 61116/42401مورخ  91/3/99هیات وزیران
طب ماده  4ایین نامه فوق دستگاههای اجرایی موضوع ماده  9قانون مهدیریت خهدمات کشهوری شهامل کلیهه وزارتخانهه هها
،سازمانها و شرکتها و موسسات یا نهادهای عمومی دولتهی و غیهر دولتهی ،نهادههای انقهالب اسهالمی و موسسهات و نهادهها و
شرکتهایی که شمول قانون به انها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند ضمن همکاری با کارگروه استانی  ،خدمات قابل ارائه خود
را از طری شبکه های الکترونیک توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارائه نمایند.

یافته ها
برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری شیراز

شهرداری شیراز برون سپاری خدمات شهرسازی را با واگذاری برخی خدمات به دفاترماده  33بخش خصوصی در منطقهه ده و
به صورت پایلوت آغاز نمود و از آغاز سال  9311برنامه واگذاری خدمات شهرسازی درسطح ده منطقه در حال اجراسهت امها بها
توجه به موارد ذکر شده فوق ،برخی مشکالت و معضالت مشاهده شده به شرح زیر می باشد:
-

بر اساس قانون کلیه برون سپاری های دستگاههای دولتی و نهادهای عمهومی غیهر دولتهی بایسهتی از طریه دفهاتر
پیشخوان صورت پذیرد که عدم انجام این موضوع مشکالتی را در آینده به وجود می آورد.

-

در حال حاضر در حوزه نرارت بر دفاتر ماده  ، 33مکانیزم نرارتی مدون چه به لحاظ فنهی و چهه بهه لحهاظ بررسهی
صالحیت کارکنان دفاتر و گیشه های ارایه خدمت و ارزیابی طرح تکریم مراجعین وجود ندارد تا بهر اسهاس آن دفهاتر
مورد ارزیابی و پایش مستمر قرار گیرند و اقدمات اصالحی الزم در این زمینه صورت پذیرد.

-

با توجه به اینکه اولین و مهمترین بخش فرایند صهدور گهواهی هها بحهث کارشناسهی فنهی و ورود اطالعهات صهحیح
می باشد ،تعیین صالحیت کارشناسان بازدید و نقشه برداران حتی برای مسئول دفاتر مشخص نیست از جمله لیسهت
آموزشهای دیده شده مرتبط برای کارکنان دفاتر و کالیبره بودن ابزار آالت مانند متر های لیزری و دوربینههای نقشهه
برداری.

-

ایراد های نرم افزاری :نرم افزار سیستم یکپارچه شهرداری الکترونیک (سرا ) همچنان دارای برخی اشکاالتی است که
با گذشت چندین سال از استقرار سیستم حل نشده است .مانند کنترل بخش ورود اطالعات که می بایست ایهن نهرم
افزار از ابتدا در بحث ورود اطالعات اولیه به صورت هوشمند عمل مهی کهرد و در نقهش یهک ابهزار کمکهی بهه یهاری
کاربران می شتافت و به عنوان مثال آیتم های ضروری و مورد نیاز فرآیند صدور پروانه و پهردازش اطالعهات را بهرای
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کاربر روشن می کرد و تا زمانی که موارد تکمیل نشود از صفحه جاری عبور نکند یا دسته بندی اطالعات مورد نیاز بر
اساس نوع درخواست انجام شود.
-

عدم هماهنگی میان نقشه برداری مناط (دفاترمهندسی ماده  )33و نقشه برداری حوزه ی امالک که بهه نهوعی ایهن
دو حوزه در اکثر موارد به نقشه های یکدیگر اعتماد الزم را نداشته و هرکدام جداگانه اقدام به نقشه بهرداری و اتهالف
وقت ارباب رجوع را به دنبال دارد که باید بهه سهرعت جههت ایجهاد همهاهنگی و یکپارچهه سهازی نقشهه بهرداری در
شهرداری توسط حوزه معاونت شهرسازی و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات صورت پذیرد.

-

در حال حاضر در بیشتر مناط مراحل کارشناس بازدید از نقشه برداری جدا بهوده و الزم اسهت جههت تسهریع کهار،
ادغام کارشناس بازدید و نقشه برداری در دفاترمهندسی ماده  33به نحو شایسته و قابل اطمینان صورت پذیرد.

بررسی وضع موجود و ارائه شاخص ها:

در حال حاضر نرارت مدون و اصولی بر کار دفاتر ماده  33یها گیشهه ههای ارایهه خهدمات شههرداری الکترونیهک در منهاط
شهرداری وجود ندارد .بنابر این خطاهای مختلفی دائما در حال تکرار است مانند  :اشتباه در هنگهام ثبهت اطالعهات ،ارجاعهات
اشتباه و ...
ایجاد یک مدل ارزیابی عملکرد ویژه گیشه های شهرداری الکترونیک و یا دفاتر بخش خصوصی امهری ضهروری اسهت بهه ایهن
شکل که آیتم های موثر در فرآیند صدور گواهی ها و خدمات شهرسازی شناسایی شده و مواردی که منجر به تاخیر و تعلل در
کار ارباب رجوع و برگشت در خواست ها می شود بررسی گردد و بر اساس شاخص ههای مهورد نرهر و تعیهین سهقف امتیهاز ،
ارزیابی و اقدامات اصالحی در خصوص ارزیابی گیشه های شهرداری الکترونیک در مناط یا دفاتر لحاظ گردد.
به طور کلی مراحلی که برای صدور پاس گواهی درگیشه ها و دفاتر انجام می شود عبارت است از :
بازدید ،اعالم ضابطه ،تعیین انحراف های موجود از مجوز صادر شده (خالف)  ،محاسبات ریالی  ،تأیید فیش و صدور گواهی
 بازدید :در این مرحله که توسط کارشناس بازدید انجام می شود  ،ثبت دقی اطالعات و سهواب وضهع موجهود در سیسهتماست .خاطر نشان می شود که در این مرحله عدم ثبت دقی اطالعات باعث تضییع حقوق شهرداری یا شهروندان و نیز باعث
وجود اشکال در سیستم گردش پرونده می شود .در این مرحله از تعریف روش  ،پارامتر مهم نرارتی که در امتیاز دهی به دفتر
پیشخوان بسیار مهم است که توسط مدیران و کارشناسان به آن اشاره شده است به این شرح می باشد:
 خطا در تکمیل فرم گزارش بازدید  :این خطا که از مهمترین خطا ها می باشد باعث برگشت پرونهده بهه مرحلهه اول و نیهزباعث متضرر شدن مالک یا شهرداری در محاسبات می شود .
 اعالم ضابطه  :تعیین مقدار زیربنا  ،تراکم و کاربری های مجاز ملک  .فرآیند این مرحله در برخی قسمت های صدور پروانهساختمانی و پایانکار مشترک است.
در این مرحله از تعریف روش ،پارامتر مهم نرارتی که توسط مدیران و کارشناسان به آن اشاره شده است بهه ایهن شهرح مهی
باشد:
عدم بررسی محاسبات اعالم ضابطه :در این مرحله که در پروانه و پایانکار مشترک می باشهد سیسهتم شهرسهازی گزارشهی از
مقدار مجاز ملک مورد نرر در خصوص تراکم ،کاربری  ،تعداد طبقات و  ...که مربوط به مسائل شهرسازی مهی باشهد ،ارائهه
می دهد.اطالع و تسلط کامل کاربران به مسائل شهرسازی،دستورالعمل ها و مصوبات در این مرحله بسیار مهم است.در برخی
از موارد خروجی سیستم غلط می باشد،که تسلط کامل کاربر در مسائل شهرسازی باعث پیدا کردن و رفهع مشهکل مهی شهود.
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ولی متأسفانه آمار نشان دهنده این است که کاربران در این مرحله کار را به کاربران ارشد یا مدیران ارجهاع داده و در مرحلهه
باالتر پرونده دوباره به این مرحله برای رفع مشکل باز می گردد.
-

تعیین انحراف های موجود از مجوز صادر شده (خالف)  :مقدار زیر بنای موجود ساخته شده و تفاضل آن بها ضهابطه
مشخص و مجوزهای صادر شده که خالف ضوابط حاکم می باشد.

در این مرحله که به عنوانی مهمترین آیتم نرارتی از نرر مدیران و کارشناسان می باشد ،یک پارامتر به چشم می خورد:
 عدم بررسی محاسبات تحلیل تعیین خالف :این مرحله مهمترین مرحلهه در فرآینهد صهدور مفاصها حسهاب و پایانکهار مهیباشد.در این مرحله ضابطه ای که در مرحله قبل توسط سیستم و کنترل پیشخوان صادر شده بود با مقدار زیربنایی که در فرم
گذارش بازدید اعالم شده است مقایسه ،و میزان اختالف این دو اعالم می شود.
 محاسبات ریالی  :در این مرحله با توجه به میزان تعیین خالف انجام شده در ساختمان میزان جریمه نقدی و عوارض ههایآن محاسبه می شود.این مرحله شامل یک پارامتر می باشد:
 عدم توجه و رفع اشکال محاسبات درآمد :در این مرحله سیستم محاسبات ریالی و درآمدی را انجام می دهد .میزان آشناییکاربر به مسائل درآمدی در این مرحله بسیار مهم است .متأسفانه کاربران در این مرحله با عدم بررسی دقی محاسبات و تأیید
و ارسال آن به مرحله باالتر باعث برگشت دوباره پرونده وتأخیر در رونده صدور گواهی می شود.
 صدور فیش و نیز تأیید فیش های واریزی توسط متقاضی که در پایان به صدور گواهی می انجامد .در این مرحله که در تمامی مراحل صدور پروانه  ،پایان کار و مفاصاحساب مشترک می باشد کاربر مقدار مبال وجوهی کهه از
متقاضی باید کسب و به حساب شهرداری واریز شود را صادر می کند .عوارض ها و جریمه کمیسیون ماده  911و کلیه مبهال
وصولی از متقاضی باید حتماً به صورت فیش دارای شناسه پرداخت باشد .این مرحله شامل یک پارامتر به عنوان عهدم صهدور
فیش درآمد می باشد.
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مراجعه شهروندان
به دفاتر
مرحله اول :انجام

تهیه و کنترل
نقشه
تحلیل پروانه

عوارض

اعالم ضابطه

خدمات
فنی(سیستمی)

اصولی
محاسبه

مرحله دوم :انجام

عوارض
صدور و تاییدیه

فنی(سیستمی)
شکل -1فرآیند کلی صدور پروانه ساختمان
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تحلیل موافقت

خدمات
محاسبات

ثبت درخواست

فیش
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مراجعه شهروندان به دفاترماده 33

ارسال به دفاتر نقشه برداری در
صورت نیاز برای اعالم بر و کف

انجام خدمات فنی (سیستمی) شامل :مرحله اول
ثبت درخواست ،بازدید ،اعالم ضابطه ،تحلیل

ارسال به شهرداری در صورت نیاز
برای تنظیم صلحنامه

ارجاع به شهرداری برای پشتیبانی

موافقت اصولی ،محاسبات عوارض و صدور و

ارسال به شهرداری در صورت نیاز

و رفع مسائل

تاییدیه فیش

برای تنظیم توافقنامه

ارسال به شهرداری برای تاییدیه مدیران

صدور و چاپ موافقت اصولی

ارجاع خودکار به دفاتر برای طراحی ،محاسبه
و نظارت

ارسال سازمان نظام مهندسی برای تاییدیه
نقشه و تنظیم فرم کنترل نقشه
ارجاع به شهرداری برای پشتیبانی و رفع
مسایل

انجام خدمات فنی (سیستمی) شامل( :مرحله دوم)

ارسال به سازمان های مرتبط

تهیه نقشه ،کنترل نقشه ،تحلیل پروانه و

برای دریافت تاییدیه

محاسبات عوارض

ارسال به شهرداری برای دریافت تاییدیه
مدیران (کنترل عملیات ،تایید و امضا)

صدور و چاپ پروانه ساختمانی توسط دفتر
مهندسی
شکل  -2فرآیند جزئی صدور پروانه ساختمانی
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تعیین شاخص های ارزیابی فنی

بهههه منرهههور ایجهههاد روش ارزیهههابی دفاترمهههاده  33شهههاخص ههههایی کهههه همهههه روزه موجهههب برگشهههت پرونهههده هههها و
تاخیر در روند انجام کار می باشد مورد بررسی و از طری کارشناسان خبره مورد تحلیل قرار گرفت.
جدول -1عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد دفاترماده 33
عنوان شاخص ارزیابی

ردیف

درصد تکرار

9

عدم بررسی محاسبات تحلیل تعیین خالف

1

1

عدم توجه و رفع اشکال محاسبات درآمد

1

3

عدم پاسخگویی پرونده در زمان قابل قبول

7

4

خطا در تکمیل فرم گزارش بازدید

7

1

نقص در مدارک و شرایط پرونده های ارسالی به کمیسیون

1

6

عدم رسیدگی به توضیحات برگشت پرونده

9

7

ارجاعات مکرر و غیر ضروری ارباب رجوع

3

9

عدم بررسی محاسبات تحلیل موافقت اصولی

1

1

اشکال در تنریم فرم موافقت اصولی

1

91

عدم بررسی صحت اطالعات فرم نقشه برداری

7

99

عدم بررسی فرم جریمه

1

91

خطا و تاخیر در ارائه گزارشات آماری

1

93

بی دقتی و عدم تکمیل فرم تشکیل پرونده

6

94

عدم دقت در تنریم فرم فنی

1

91

عدم بررسی محاسبات اعالم ضابطه

3

96

عدم درج توضیحات کامل ارجاع پرونده

1

97

اسکن مدارک در آرشیو به صورت ناقص

1

99

ارجاعات نادرست

1

91

خطا در تنریم مفاد پیش نوی

11

عدم صدور فیش درآمدی

7

گواهی

3

در ایههن بخههش شههاخص ههها را بهها توجههه بههه تکههرار هههای رخ داده کههه از طریهه مصههاحبه بهها کههاربران متخصههص
صههورت پذیرفتههه  ،بهها اسههتفاده از روش تحلیههل فههازی مههورد بررسههی قههرار گرفههت و ضههروری اسههت روشههی جهههت
ارزیهههابی هفتگهههی و ماهانهههه دفهههاتر بههها اولویهههت خطاهههها و اشهههتباهاتی کهههه خیلهههی زیهههاد رخ مهههی دههههد ،طراحهههی و
ضمن ارزیابی نتایج و بازخوردهای آن به صورت منرم به دفاتر یا گیشه ها ارسال گردد.
بههدیهی اسههت در ایههن زمینههه بهها توجههه بههه نتههایج و عملکههرد واحههدها و دفههاتر مههی بایسههت اقههدامات اصههالحی و
روشهای مناسب جهت رسیدگی و کاهش خطاها صورت پذیرد.
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جدول -2تحلیل فازی شاخص ها

اصالحات منطقی فازی

توضیحات

) No influence (Noاصال اشتباهی رخ نمی دهد
 Very low influenceمیزان اشتباه خیلی کم است
)(VL
) Low influence (Lمیزان اشتباه کم است
) High influence (Hمیزان اشتباه زیاد میباشد
 Very high influenceمیزان اشتباه خیلی زیاد میباشد
)(VH

ا ولویت
کنترل

امتیاز

اعداد مثلثی فازی

1

1-9

)(0, 0, 0.25

4

1-3

)(0, 0.25, 0.50

3

4-1

)(0.25, 0.50, 0.75

1

6-7

)(0.50, 0.75, 1.00

9

9-1

)(0.75, 1.00, 1.00

بههه ایههن ترتیههب مههوارد زیههر بهها توجههه بههه ا ولویههت ،بههاالترین درجههه عضههویت را دارا بههوده و بیشههترین نقههش را در
ایجههاد اخهههتالل در رونهههد صهههدور مجوزهههها دارنهههد کهههه الزم اسههت حهههوزه یههها حهههوزه ههههای متهههولی امهههر راهکارههههای
نرهههارتی و اصهههالحی در راسهههتای کهههاهش مهههوارد زیهههر ،ارائهههه دهنهههد .البتهههه ایهههن بهههه معنهههی کهههم اهمیهههت بهههودن
شاخص های دیگر نیست.
شاخص های کنترلی با اولویت یک:

عدم رسیدگی به توضیحات برگشت پرونده
شاخص های کنترلی با اولویت دو:

عدم پاسخگویی پرونده در زمان قابل قبول
خطا در تکمیل فرم گزارش بازدید
عدم رسیدگی به توضیحات برگشت پرونده
عدم بررسی صحت اطالعات فرم نقشه برداری
بی دقتی و عدم تکمیل فرم تشکیل پرونده
خطا در تنریم مفاد پیش نوی گواهی
شاخص های کنترلی با اولویت سه:

عدم بررسی محاسبات تحلیل تعیین خالف
عدم توجه و رفع اشکال محاسبات درآمد
عدم بررسی محاسبات تحلیل موافقت اصولی
اشکال در تنریم فرم موافقت اصولی
خطا و تاخیر در ارائه گزارشات آماری
عدم دقت در تنریم فرم فنی
عدم درج توضیحات کامل ارجاع پرونده
اسکن مدارک در آرشیو به صورت ناقص
ارجاعات نادرست
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شاخص های کنترلی با اولویت چهار:

نقص در مدارک و شرایط پرونده های ارسالی به کمیسیون
ارجاعات مکرر و غیر ضروری ارباب رجوع
عدم بررسی فرم جریمه
عدم بررسی محاسبات اعالم ضابطه
عدم صدور فیش درآمدی
بنههابر ایههن ارزیههابی مسههتمر شههاخص هههای مههذکور و تههالش جهههت رفههع نههواقص و انجههام اقههدام هههای اصههالحی
موجب کاهش خطاهای انسانی و افزایش کارایی دفاتر یا گیشه های شهرداری الکترونیک می گردد.
افههزایش کههارایی دفههاتر ،زمههانی محقهه مههی شههود کههه گههردش پرونههده ههها بهها کمتههرین خطهها و تعههداد برگشههتی
روبهههرو شهههده و منجهههر بهههه کهههاهش زمهههان صهههدور مجوزهههها گهههردد .مهههدل مفههههومی زیهههر ارتبهههاط میهههان ارزیهههابی
دفاترماده  33و کاهش خطاهای انسانی و در نهایت افزایش اثر بخشی را  ،نشان می دهد.

ارزیابی عملکرد
دفاتر

شاخص های

شاخص های

شاخص های

اولویت یک

اولویت دو

اولویت سه

کاهش خطاهای
انسانی(افزایش کارایی)

مدل مفهومی پیشنهادی
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بحث و نتیجه گیری:
برخهههی مهههوارد مهههوثر دیگهههر در تهههاخیر ههههای بهههه وجهههود آمهههده در فرآینهههد صهههدور پروانهههه ،موضهههوعاتی اسهههت کهههه
مربوطبه سیستم شهرداری الکترونیک نبوده و روشهای اجرایی این فرآیند بر می گردد .مانند:
-

وجهههود مشهههکالتی در کمیسهههیونهای معمهههاری منهههاط و معاونهههت شهرسهههازی (نبهههود یهههک روش نرهههارتی
مدون بر کار طراحان)

-

سیستمی نبودن برخی روابط مهندسین ناظر با معاونت شهرسازی شهرداری شیراز

-

برخی تاخیرها در مراحل مختلف مانند کنترل های سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی  ،سیما ،منرر و فضای
سبزشهری و ...

-

ورود اشتباه اطالعات بازدید کارشناسی به دلیل عهدم وجهود تجربهه الزم و نداشهتن صهالحیت ههای حهداقلی بهرای
کارشناسان بازدید و نقشه برداران.

بنابر این پیشنهاد می گردد کلیه دفاتر در یک فرآیند ارزیابی و طی دو بخش اساسی ،بخش فنی که در مقاله به آن اشاره شد و
بخش مربوط به سنجش تکریم ارباب رجوع و مراجعین که شامل شاخص های مرتبط با طرح تکریم مهی شهود ،تحهت مراقبهت
قرار گیرند .الزم به ذکر است که شاخص های مربوط به طرح تکریم مراجعین از سوی وزارت محترم کشور در سهالهای گذشهته
ابالغ گردیده و در همه دستگاههای اجرایی الزم االجراست.
نکته حائز اهمیت این است که در تمامی بخش های دیگر شهرداری ازجمله:خدمات شهری ،فنی و عمرانی و سایر حهوزه هها
بحث برون سپاری به نتایج موثرتری رسیده است.
تغییرات مداوم در قوانین و ضوابط شهرسازی،گسترشبی رویه شهر ،ورود سیستم های نوین در طراحی و اجراء ساختمان ،عدم
گسترش اصولی شهر ،الحاق روستاهای موجود در حریم شهر به محدوده شهری ،فقر مالی و فرهنگی،گستردگی موضوع مسائلی
هستند که گریبان گیر شهرسازی از گذشته تا به حال بوده است .در گذشته امور شهرسازی در مناط توسط پرسنل شهرداری
صورت می گرفت و تجربه یکی از مهم ترین پارامتر ها در بحث شهرسازی بود که درحال حاضر این مهم در دفاتر پیشهخوان و
ماده  33کمتر به چشم می خورد به همین منرور ،ارزیابی دفاتر در حال حاضر ضروری بنرر می رسد .بدیهی اسهت بها تغییهر
این فرآیند شاخص ها نیز باید بروز رسانی شوند.
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