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 هاي شهرداري تهران کاهش هزینه ، ابزاري برايیندهاآمدیریت فر
   زاده جعفر معصوم

  )ریزي و عملکرد بودجه شهرداري تهران مدیرکل برنامه –دکتراي مهندسی صنایع (
  

 چکیده
تواند موجب تسریع و تسهیل در انجام وظـایف   نوینی است که در هر سازمان اعم از تولیدي یا خدماتی میمدیریت فرآیندها، ابزار نسبتاً 

کـاهش   "دانـیم کـه   ها است و مـی کارگیري فنون بهسازي فرآیند ها، یکی دیگر از نتایج به کاهش هزینه. ها و نیل به اهداف شود و مأموریت
 در بخش اول مختصراً به مبـانی عملـی  . این مقاله شامل دو بخش است .باشدمی) معادل درآمد(ر به عنوان یکی از منابع درآمد پایدا "هزینه

شود و سـپس   می هارایابتدا تعریف فرآیند و فرآیندگرایی یا رویکرد فرآیندي . شود رویکرد فرآیندي و مدیریت فرآیندها پرداخته می و نظري
مطالعـه کـار و زمـان    این رابطـه، بـه    در. گردد ود دادن به فرآیندها ذکر مییک فرآیند و ابزارهاي بهب هاي سنجش کارآیی کلیاتی از شاخص

از ابزارهـاي پراسـتفاده در نمـایش شـماتیک یـک فرآینـد        شود و نمودار فرآیند عملیات به عنوان یکـی  اشاره می )سنجی کارسنجی و زمان(
 وري و تعریـف بهـره  . گـردد  مطـرح مـی  ...) خدماتی، اداري و (رباره فرآیندهاي غیرتولیدي تولیدي و نمودار گردش کار به عنوان مشابه آن د

نقـش مـدیریت فرآینـدها در افـزایش      تبیینهاي حل مسئله و هفت ابزار کنترل کیفیت و سپس شامل تکنیک معرفی چند ابزار ارتقاي آن
 هـاي مهـم ملـی اسـت کـه حتـی       از شـاخص  ثربخشی و کارآیی است، یکیوري که مجموع ا دانیم که بهره می. آید نیز در ادامه میوري  بهره

بنـابراین، هـر ابـزاري بـراي     . گمارند المللی بر سنجش و پایش آن به عنوان یکی از عوامل رشد و پیشرفت کشورها همت می هاي بین سازمان
ها است و مدیریت فرآیندها هم از جمله این ابزارهـا   ها و پژوهش وري، مهم و شایسته پرداختن به آن در قالب مقاالت و آموزش افزایش بهره

  .باشد می
و مراحـل   در این بخش، پس از ذکر تاریخچـه . و بیشتر جنبه کاربردي دارد رویکردي متفاوت از بخش اول استداراي بخش دوم مقاله، 

چهار نمونـه  سپس، . شود می ایهرانتایج آن و  اهم اقداماتعنوان یک تجربه کاربردي موفق،  بهپروژه تحول اداري در شهرداري تهران  اجراي
انـد   از فرآیندهاي کالن در شهرداري تهران که با توجه به فنون بخش اول و در قالب پروژه یادشده در باال تجزیه و تحلیل و بهبود داده شده

شـهرداري  ارزیـابی پیمانکـاران    ري مناقصات وـ بهسازي فرآیند برگزااستفاده از انبار مجازي  بهسازي فرآیند سفارش و تأمین کاال و : شامل(
هـاي مختلـف ـ بهسـازي فرآینـد       مانده در کاربريها از محوري به یکطرفه و استفاده از قطعات بایر باقیتهران ـ تغییر روش تعریض خیابان 

  .گردند مطرح می) افزاري کارگیري سامانه نرم مرمت و اجراي آسفالت با به
کاربردي، عالوه بر دانشجویان و اساتید عالقمند به موضوع، براي مـدیران و پژوهشـگران حـوزه مـدیریت شـهري      مطالعه این مقاله علمی و 

  .مفید خواهد بود
  وري؛ کاهش هزینه؛ مدیریت شهري فرآیند؛ بهره :واژگان کلیدي
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  کلیات و تاریخچه طرح تحول اداري در شهرداري تهران :بخش اول
  
 فرآیند -1-1

نیاز دارد که زمینـه   (Input)دادها  آورد و براي ایجاد به درون هاي متوالی و مرتبط که محصول خاصی را به وجود می به مجموعه فعالیت
موریـت  أمهاي موجـود در هـر سـازمان بـراي دسـتیابی بـه       فرآیند. شود اطالق می» فرآیند«سازند  را براي درست عمل نمودن آن فراهم می

فرآیند، یـک سـري   توان گفت  می مشابهدر یک تعریف . اند تا با عملکرد بهتر نیازهاي اساسی مشتریان را تأمین نمایند سازمان طراحی شده
بـه مجموعـه    پـس در کـل، فرآینـد   . کنـد  هـا تبـدیل مـی    که ورودي را بـه نتـایج و خروجـی   است هاي مرتبط با یکدیگر  منطقی از تراکنش

  .شده طراحی و پیاده شده است گردد که براي ایجاد یک یا چند تغییر تعریف اي اطالق می هم پیوستههاي به  فعالیت

 
 يفرآیندد گرایی یا رویکرفرآیند -1-2

ي فرآینـد ها و مـدیریت آنهـا رویکـرد    فرآینـد ها در درون یک سازمان همراه با مشخص کردن تعامل این فرآیندکارگیري سیستمی از  به
کمـک   فرآیندگرایی یعنی درك این حقیقت که هر فعالیت تنها زمانی ارزشمند است که به تکمیل یک فرآیند ،زبان دیگربه . شود نامیده می
  .ي بزرگتر برآورده و ارزش جدید ایجاد کندفرآیندنیز نیازي را در یک شبکه  فرآیندکند و آن 

تعداد شکایات مشتریان در  "تی برخی معیارها همچون ح. هاي متعددي وجود دارد براي سنجش کارآیی یک فرآیند، معیارها و شاخص
هاي فرآیند را بر عهده دارد، خود  فرآیند که مسؤولیت و پاسخگویی در باره خروجی) Owner(صاحب متولی و را  "یک دوره زمانی مشخص

هـاي   از جمله ایـن شـاخص  . اند شده شمول پذیرفته صورت مشترك و جهان ها به البته برخی معیارها و شاخص. تواند تعریف و جاري کند می
و محاسبه یـا   OFDیا  OPCها که با نمودار  با در نظر گرفتن ترتیب تقدم و تأخر انجام فعالیت. است "مدت زمان اجراي فرآیند"قراردادي، 

ـ ( توان به مدت زمان انجام کل فرآینـد  هاي یک فرآیند، می انجام هر یک از فعالیت) میانگین(تخمین مدت زمان  دسـت   ) ه طـور میـانگین  ب
مـثالً، در مـورد   . خواهد بـود  ترطوالنیباشد، مدت زمان انجام فرآیند هم  ترطوالنیها  طبیعی است که هرچه اندازه مدت زمان فعالیت. یافت

 "د از یـک تـا چنـد    هاي یک فرآین باشد، ولی وقتی فعالیت "دقیقه  "تواند به  ها می ساعته، اندازه مدت زمان فعالیت یک فرآیند تولیدي یک
نحـوه   دربـاره  حـال بـه مختصـري   . تواند چند روز یا چند هفته هم باشـد  انجامد، مدت زمان میانگین انجام آن فرآیند می به طول می " روز

  .پردازیم زمان یک فعالیت میمدت سنجش 
 

   )Work Study & Time Study( مطالعه کار و زمان -1-3
  کارسنجی -1-3-1

کارمنـد واجـد   / تعیین زمان الزم براي یـک کـارگر  بهبود روش کار و هاي مختلف به منظور  کاربرد تکنیک ،گیري کار اندازهکارسنجی یا 
 .دهد، است انجام می یی معینیآشرایط که کار مشخصی را در سطح کار

) Operation Process Chart(ت اعملیـ  فرآینـد نمودار ترسیم و مستندسازي و تحلیل روش انجام کار،  مطالعه کاریکی از ابزارها براي 
  . استو تحلیل آن 
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   نمودار فرآیند عملیات -1-3-2
دهنده کلیه مراحل ساخت قطعات یک محصـول از مـاده اولیـه تـا      نشان) OPC: Operation Process Chart(نمودار فرآیند عملیات 

بازرسـی حـین عملیـات تشـکیل شـده      باشد و از سه قسمت عملیات، بازرسی و  محصول نهایی و چگونگی اتصال این قطعات به یکدیگر می
هاي موجود در یک فرآینـد سـاخت و مونتـاژ اسـت و از آن بـراي تعیـین        دهنده تقدم و تأخر تمام عملیات و بازرسی این نمودار نشان. است

احـد تولیـدي،   ها، شناخت فرآیند تولید، چگـونگی ایجـاد و سـاخت یـک و     هاي عمده و توالی آنها، تجزیه و تحلیل عملیات و بازرسی فعالیت
  .در زیر آمده است OPCاي از یک نمونه .شود ایجاد یک محصول جدید و همچنین کمک به سایر نمودارهاي کارسنجی استفاده می
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براي مستندسازي روال انجـام کارهـا معمـوالً از نمـودار گـردش عملیـات       ...) هاي خدماتی، اداري و  سازمان(هاي غیرتولیدي  در سازمان
)OFD: Operation Flow Diagram (شود که شبیه  استفاده میOPC اي از یک نمونه .استOFD در زیر آمده است.  
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 سنجی زمان -1-3-3
سنجی  هاي مختلف زمان تعیین زمان استاندارد، یکی از اهداف سیستم. ها است یکی از مراحل مطالعه کار، تعیین زمان استاندارد فعالیت

هایی است به منظور تعیین زمان استاندارد انجـام کـار    کاربرد تکنیک ،سنجی زمان. باشد گیري کار می بخشی از سیستم اندازه ،است که خود
معمـوالً از سـه روش بـراي تعیـین     . رسـاند  یی مشخصی به انجام میآکه کار مشخصی را در سطح کار) نرمال(براي یک کارگر واجد شرایط 
زمان گیري  روش اندازه در. گیري زمان کار روش اندازه -هاي گذشته  روش استفاده از ثبت - روش تخمین: شود استاندارد زمانی استفاده می

 MTM 3 .MOST. 2شونده  ساعت متوقف. 1: از جمله ،معمول موجود است روشچند  ،کار
   )Stop Watch(شونده  ساعت متوقف روش -1-3-4

در حین انجام کار با توجه به مشاهده مسـتقیمی کـه از    ،سنجی است که در طی آن زمانهاي  ترین سیستم پراستفادهاین روش، یکی از 
پذیرنـد بایـد    هایی که به صورت تکراري انجام مـی  از این روش فقط براي فعالیت. گردد سنجی انجام می زمان ،پذیرد سیکل کاري صورت می

دقـت   ،افـزایش یابـد  ) شـود  سنجی مـی  که زمان(سنجی آن است که هر چه تعداد سیکل کاري  مهم این سیستم زمان ویژگی. استفاده نمود
 :سنجی برقرار است چهار اصل عمده در این سیستم زمان. یابد نتایج به دست آمده بهبود می

آالت، شرایط کاري و سایر موارد دیگر باید  اشینمواد، م: نقطه شروع و ختم دقیق کار و روش انجام کار شامل کلیه جزئیات آن مانند -1
 .دقیقاً مشخص شود

 .شده براي کار مورد مطالعه تعیین شودیک سیستم ثبت زمان مشاهده -2
 .تعیین شود(Performance Rating Factor) مفهوم واضحی از ضریب عملکرد  -3
 .دکاري تعیین شو) Allowance(روشی براي تخصیص ضریب افزایش مجاز  -4

 :سنجی وسایل الزم جهت زمان
 سنجی هاي زمان فرم -4مداد و سایر وسایل ثبت  -3سنجی  تخته زمان -2سنجی  ساعت زمان -1

  MTMروش  - 1-3-5
MTM-1 )Method Time Measurement (اي الزم  هـا بـه حرکـات پایـه     ي است که در طی آن کلیه حرکات دسـتی و روش فرآیند

شده با توجه به طبیعت حرکت و شرایطی کـه تحـت آن انجـام شـده      و به هر حرکت یک زمان از قبل تعیین شودمیبراي انجام آن تقسیم 
 2حرکـت تنـه و پـا و     9حرکـت دسـتی،    8هاي این روش از  داده. است S 036/0 =TMU واحد زمان این سیستم . یابد است، تخصیص می

 .حرکت چشمی زیر تشکیل یافته است
 حرکات دستی شامل: 

قـرار دادن   –) Apply Pressure(گـرفتن   –) Release(فشـار آوردن   -) Turn(چرخیدن  –) Move(جا کردن  جابه –) Reach(رسیدن 
)Grasp (-  رها کردن)Position (-  از قید رها کردن)Disengage( 

 حرکات تنه و پا شامل: 
 –) Side step(گـام برداشـتن در جهـت     –) Leg or foreleg motion(حرکت پا یا بـدن   –) Foot motion(راه رفتن  –) Stand(توقف 

 )Turn body(چرخیدن بدن  –) Arise sit(برخاستن از صندلی  –) Kneel on both knees(روي زانو نوشتن  –) Arise(برخاستن 
 حرکات چشمی شامل: 

 )Eye focus(تمرکز  –) Eye travel(حرکت چشمی 
   MOSTروش  -1-3-6

 ؛پـذیرد  اي صورت مـی  حرکت شیء به دنبال تکرار حرکات پایه. شود سنجی با تمرکز بر جابجایی شیء استفاده می براي زمان MOSTاز 
ایـن  . توان گفت که مدل حرکت شیء ایجاد شـده اسـت   می ،کرداي ایجاد  حرکات پایه تأخرلذا اگر بتوان مدل مناسبی را با توجه به تقدم و 

مدل . 1: شود ل توالی حرکت زیر استفاده میاز سه مد Basic MOSTدر روش . باشد می MOSTی در سیستم هاي توال مفهوم مبناي مدل
: A :تشـکیل شـده اسـت    زیـر ها از چهار فعالیت  این مدل. مدل ترتیب استفاده از ابزار. 3مدل توالی جابجایی تحت کنترل . 2توالی عمومی 

  .دادن قرار: Pدست آوردن کنترل  هب: Gحرکت بدن ـ ) عمدتاً عمودي: (Bمسافت عمل ـ ) عمدتاً افقی(
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   وري بهره -1-4
 :وري چنین استفرمول مفهومی بهره. کنند وري را معادل نسبت ستانده به داده تعریف می بهره
  )Efficiency(کارایی ) + Effectiveness(اثربخشی ) = Productivity(وري  بهره

  درست انجام دادن کار = انجام دادن کار درست   و   کارایی= اثربخشی 
   درست انجام دادن کار درست: وري یعنی پس بهره

هـاي  وري و تعیـین شـاخص  وري یک سازمان، روش استانداردي وجود دارد که شـامل تـدوین چرخـه بهـره    براي سنجش و ارتقاي بهره
بدین معنـی کـه اگـر    . وري غیر قابل انکار استنقش برخی ابزارها و فنون در ارتقاي بهره. وري سازمان و محاسبه آنها استسنجش بهره

وري سازمان را مورد پایش و سنجش قرار دهیم، قطعاً به ایـن نتیجـه   هاي بهرهفنون، شاخص کارگیري این ابزارها و اجراي اینپس از به
هـاي  شـامل تکنیـک  وري بهرهابزار ارتقاي  براي نمونه، دو گروه. رده استوري کل سازمان افزایش پیدا کخواهیم رسید که شاخص بهره

  .کنیمذکر می) فقط در حد معرفی(را در زیر حل مسئله و هفت ابزار کنترل کیفیت 
  

   هاي حل مسئله تکنیک -1-4-1
هـاي معطلـی،    حـذف زمـان   ها به منظور کاهش یا جایی ترتیب تقدم و تأخر فعالیت نظیر بررسی و جابه(هاي کارسنجی  عالوه بر تکنیک

فنون حـل خالقانـه مسـائل    از ...) وري نیروي انسانی مجري فرآیند و  محل کار جهت افزایش بهره  [Layout] ازي چیدمانسبه تغییر و
 :هاي حل مسئله عبارتند از برخی تکنیک. سازي فرآیندها استفاده کردتوان در تحلیل و به مینیز 

  )Brain Storming(طوفان فکري . 1
  )Value Engineering(مهندسی ارزش . 2
  )Sigma 6(شش سیگما . 3
  )Delphi(دلفی . 4
  )TRIZ(حل ابداعانه مسئله . 5

  هفت ابزار کنترل کیفیت -1-4-2
ریـزي کنتـرل    تـوان در طـرح   کاوا معرفـی شـده اسـت نیـز مـی      از هفت ابزار کنترل کیفیت به شرح زیر که توسط پروفسور کائورو ایشی

  :جستفرآیندها بهره 
  )Histograms(هیستوگرام . 1
  )Pareto Diagram(نمودار پارتو . 2
  )Cause & Effect Diagram(نمودار علت و معلول . 3
  )Flow Charts(نمودار جریان فرآیند . 4
  )Check Sheets(برگه ثبت فراوانی و نمودار تمرکز نواقص . 5
  )Scatter Diagram(نمودار پراکندگی . 6
  )Control Charts(کنترلی نمودارهاي . 7
  

مدیریت فرآیندها با توجه به آثار آن در کاهش مـدت زمـان انجـام    . وري غیر قابل انکار است در افزایش بهرهنیز نقش مدیریت فرآیندها 
  .باشد وري میاز جمله ابزارهاي افزایش بهره... فرآیندهاي کالن سازمان، افزایش دقت و کاهش خطاها و ضایعات و 

کنیم که هر کدام شامل چند فرآیند ریزتر هستند و مجموعـه   ، چند فرآیند کالن شناسایی و تعریف می کرد فرآیندي، در سازماندر روی
وري سـازمان   اي از بهـره  در این حالت، بخش مهم و عمده. برد ها و تحقق اهداف خود به پیش می آنها سازمان را به سمت انجام مأموریت

بـه  ) کـل عوامـل تولیـد    -نیروي کار  -سرمایه (وري، از هر سه نوع آن  بدین صورت که بهره. دهد آن تشکیل میوري فرآیندهاي  را بهره
  .تواند تعریف و سنجیده شود طور مجزا درباره هر کالن فرآیندي هم می
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ک تجربه کاربردي موفـق،  در بخش بعدي مقاله، پس از ذکر تاریخچه و مراحل اجراي پروژه تحول اداري در شهرداري تهران به عنوان ی
سپس، چهار نمونه از فرآیندهاي کالن در شهرداري تهران که با توجه به فنون بخـش اول و در قالـب   . شود اهم اقدامات و نتایج آن ارایه می

  .گردند اند مطرح می پروژه یادشده در باال تجزیه و تحلیل و بهبود داده شده
  

  شده هایی از فرآیندهاي بهبود داده و نمونه تحول اداري در شهرداري تهران پروژهتاریخچه، مراحل و نتایج : بخش دوم
 تاریخچه و کلیات -2-1

آوري و فرایندهاي انجام کار و هاي سازماندهی، مدیریت، منابع انسانی، فنبه منظور رفع مشکالت اساسی نظام اداري کشور در حوزه
 18/01/1381ریزي در مورخ توسط سازمان مدیریت و برنامه»  تحول در نظام اداري کشور« هفت برنامه تحت عنوان  ،قوانین و مقررات

دن کربرنامه منطقی  :این هفت برنامه عبارتند از. هاي اجرایی الزم االجرا گردیدارائه و به تصویب هیئت وزیران رسید و در کلیه دستگاه
 - هاي استخدامیبرنامه تحول در نظام - هاي مدیریتیبرنامه تحول در نظام - در ساختار تشکیالتی دولتبرنامه تحول   - اندازه دولت

برنامه ارتقاء و حفظ  -  آوري اداريهاي انجام کار و توسعه فن، روشابرنامه اصالح فرآینده - برنامه آموزش و بهسازي نیروي انسانی دولت
  کرامت مردم در نظام اداري

ویژه فرآیندهایی که در ارتباط  به(و تسهیل در انجام فرآیندهاي کاري با هدف تسریع طرح جامع تحول اداري ي تهران نیز در شهردار
 1386در اردیبهشت سال شد،  هم میو ارتقاي سالمت اداري و مقابله با فساد وري  که منجر به افزایش بهره) مستقیم با شهروندان است

رسانی به مردم و کارکنان از  هدف این طرح، تسریع و تسهیل در خدمات. تشکیل و فعال شد تحول اداري و کمیسیون دگردیآغاز تعریف و 
پروژه . هاي کاري استفرآینددر ) آوري اطالعات فن( ITمطالعه کار و زمان و توسعه استفاده از  ،هافرآیندطریق تحلیل و بهسازي 

پس از . هاي طرح با انتصاب مدیر پروژه و تشکیل کمیته راهبري پروژه آغاز به کار کرد ز زیرپروژههاي مالی و اداري به عنوان یکی ا سیستم
االختیار آنها در پروژه  تابعه معاونت مالی و اداري، نمایندگان مطلع و تام و واحد شرکت 11سازمان و  1کل،  اداره 10استعالم از مدیران 

و  شد براي اعضاي کمیته اجرایی جلسات توجیهی و آموزشی برگزار. وژه نیز تشکیل گردیدمعرفی شدند و بدین صورت کمیته اجرایی پر
 .  گردیدطراحی و اجرا هم اي  همچنین نظام انگیزشی ویژه

 مراحل اجراي پروژه -2-2
  هافرآیندسازي اولیه  مدلبهبود و . 3ها فرآیندمستندسازي . 2هاي کاري هر واحد فرآیندشناسایی . 1: فاز یک
بهسـازي  . 6دار  هاي اولویـت فرآینـد تجزیـه و تحلیـل   . 5ها براي تجزیه و تحلیل، بهسازي و مکانیزاسیون فرآیندبندي  اولویت. 4: فاز دو

 دار  هاي اولویتفرآیند
افـزار و   تهیه نرم(شده و بهبودیافته سازيمدلدار  هاي اولویتفرآیندمکانیزاسیون . 8 هاي بهبودیافتهفرآیندسازي نهایی  مدل. 7: فاز سه

 سپاري آنها  و در صورت لزوم، برون) اجراي سیستم مکانیزه
و  گیـري از تـوان بـالقوه مـدیران     سـپاري و فقـط بـا بهـره     پیمـان بـدون اسـتفاده از    را گام اصلی در انجام فاز یک پروژه ،کمیته اجرایی

  .واحدهاي تابعه معاونت مالی و اداري برداشتکارشناسان 
   و نتایجاقدامات اهم  -2-3

  .برگزاري جلسات توجیهی مشترك با مدیران واحدهاي تابعه معاونت براي تبیین اهمیت و روش اجراي کار. 1
بـه   Visioافـزار   نرمنحوه کار با سازي فرآیندها و  سازي و مدل هاي فرآیندمحور و اصول شناسایی و مستند ارائه آموزش مبانی سازمان. 2

  .اعضاي کمیته اجرایی پروژه
  .آنها عناوینسازي  و مستند) و اصلی کالن فرآیند 150شامل ( فرآیند 1600حدود شناسایی .3
 .شده هاي شناساییفرآیندبراي ) Charter(و شناسنامه  Visioافزار  با نرم) OFD(تهیه نمودار گردش عملیات . 4
 :بـه شـرح زیـر    شهرداري تهران تحول اداري کمیسیونها براي بهسازي و اصالح، به فرآیندگذاري  هاي اولویت پیشنهاد برخی شاخص. 5

بر ایجاد منابع یا افـزایش   فرآیندمستقیم  تأثیر ـ  بر کارکنان شهرداري فرآیندمستقیم  تأثیر ـ  )شهروندان(بر مردم  فرآیندمستقیم  تأثیر
لیت مکانیزاسیون سریع و استقرار در بسـتر  قاب -و تخلفات استفاده و زیاد بودن امکان سوء فرآیندقدیمی بودن ـ ها درآمد و کاهش هزینه

IT   
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مین أنظارت بر طراحی و تولیـد یـا تـ    :ویژهبه( دار اولویت فرآیندکردن چند کالن) IT-Based(آوري اطالعات  بهسازي و مبتنی بر فن. 6
طراحـی و اسـتقرار بانـک      -شـهرداري تهـران  طراحی و استقرار نظام جامع و یکپارچه منابع انسـانی    -افزار جامع مالی و بودجه و درآمد نرم

 ).هاي شهرداري تهران ارزیابی پیمانکاران و بهسازي روال مناقصات و مدیریت پروژه - ها ها و شرکت اطالعاتی سازمان
   و استفاده از انبار مجازي کاال تأمینسفارش و  فرآیندبهسازي  -2-4

را در سـال   »محـوري  ناحیـه « رسـانی بـه شـهروندان، طـرح      شهرداري تهران براي نظارت بیشتر و همچنین تسریع و تسهیل در خدمت
در هر یک از نـواحی شـهر،    .ناحیه شهر بود 123منطقه به  22تفویض اختیار و انتقال بخشی از وظایف از  اساس این طرح،. اجرا کرد 1387

بینـی   با وجود همه آثار مثبـت ایـن طـرح، عـدم پـیش      .ردار ناحیه و یک معاون و پنج رییس اداره تعریف شدطبق ساختار سازمانی یک شه
درخواسـت یـک    فرآینـد به عنوان مثال، در . نتیجه شدنامطلوب بودن ها از منطقه به ناحیه در برخی موارد موجب فرآینددقیق نحوه انتقال 

 32و تحویل به متقاضی در ناحیه، طبق نمودار زیـر در حـدود    تأمینتا مرحله ) که در انبار منطقه موجود نباشد و باید خریداري شود(کاال 
مـالك   در فاز دوم طرح و تهیه کتابچهشد،  هاي آن می و هزینه فرآیندکه موجب افزایش مدت زمان انجام این وضعیت البته . امضاء الزم بود

اکنـون ایـن فرآینـد در    اي که هـم ؛ به گونهمورد بازنگري و اصالح قرار گرفتتا حد زیادي ) بخش مالی و اداري( 1389عمل نواحی در سال 
  .امضاء قابل انجام است 12بیشتر نواحی با حدود 

  
  
  
  

خروج سرمایه براي خریدهاي غیرضروري  و مازاد یا بالاستفادهاقالم در خواب سرمایه  شده در این فرآیند،هاي شناسایییکی دیگر از آسیب
اي داشت، مسئول تدارکات منطقه فقط موجودي انبارهاي خود منطقه را اي نیاز به یک کاالي سرمایهگر منطقهبراي مثال، ا. بود یا تکراري

ممکن بود آن کاال یا مشابه آن به تعداد زیاد در  در حالی که. شدکرد و در صورت نبودن آن کاال، فرآیند خرید آن آغاز میکنترل می
اي و نامرتبط بودن انبارهاي مناطق در تحلیل فرآیند، یکی از علل اصلی بروز این عارضه، جزیره. انبارهاي مناطق دیگر موجود باشد
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قالمی از انبارها و اموال خود که در اي توسط معاون مالی و اداري شهردار ابالغ شد که کلیه مناطق، ا طی بخشنامه لذا .تشخیص داده شد
اي سامانه .شناسایی و مشخصات آنها را اعالم کنند را بالاستفاده هستند ولی ممکن است مورد نیاز سایر مناطق باشندسالم و آن منطقه 

تعریف و کلمه عبور تخصیص  User IDقرار داده شد و براي یک نفر از هر منطقه  شهرداري تهراناینترانتی  Portal)( طراحی و در درگاه 
، بودقابل رؤیت توسط همه مناطق شده، با توجه به سطوح دسترسی تعریف اقالم بالاستفاده یا کاالهاي مازاد از آنجا که اطالعات .داده شد

تهاتر توسط منطقه قابل تأمین یا ) تعیین شده در سیستم حسابداري تعهدي(یک انبار مجازي حاصل شد که اقالم آن با قیمت کارشناسی 
اي در البته ذیحسابان بر حصول اطمینان از نبود یک کاالي سرمایه. شود از خریدهاي غیرضروري جلوگیري می ،در نتیجه. متقاضی است

در شهرداري تهران، هر کاالي غیرمصرفی که بهاي آن بیش (انبار مجازي شهرداري تهران پیش از امضاي چک خرید آن کاال نظارت دارند 
گردد؛ مانند میز، صندلی، تلویزیون، شود و برچسب اموال بر روي آن نصب میاي در نظر گرفته میریال باشد، کاالي سرمایه 400000ز ا

و توانند براي دریافت اقالم مورد نیاز موجود در انبار مجازي، از طریق مکاتبه با اداره کل امور مالی  اکنون، همه مناطق می. ...)تابلوي برق و 
  .اقدام کننداموال 

را در دستور کار قرار داده است تا  اسقاطییا  کل امور مالی و اموال، نظارت بیشتر بر رعایت ضوابط در اعالم یک کاال به عنوان مازاد اداره 
تسریع در اعالم اقالم اسقاطی جهت  .اي، از عمر مفید آنها به طور کامل استفاده شود سرمایه هايضمن دقت در هنگام درخواست خرید کاال

یا فروش مزایده اي منجر به کاهش هزینه و افزایش  )، در جاده خاورانآباد انبار هاشمموسوم به (انبار بزرگ شهرداري تهران  انتقال به
 .درآمد خواهد شد

   شهرداري تهرانارزیابی پیمانکاران  برگزاري مناقصات و فرآیندبهسازي  -2-5
گیـري از مـدت زمـان    آن و همچنـین نمونـه   فرآینـد روال برگزاري مناقصات و تحلیـل   بارهشده در چند منطقه در انجامهاي در بررسی

متوسط مدت زمان برگزاري مناقصات در سال  شداز پنج منطقه، مشخص ) شدهاز تاریخ درخواست تا ابالغ قرارداد امضاء(برگزاري مناقصات 
طوالنی بودن مدت زمان مناقصات، بعضاً موجب از دست رفتن فصـل مناسـب کارهـاي     .بوده استنی بسیار طوال وروز  73در حدود  1386

تجزیه براي رفع مشکالت روش فعلی، با  .شدو همچنین، تحمیل تعدیالت فصلی فهارس آحاد بهاء به شهرداري می) بهار و تابستان(عمرانی 
از جملـه تکنیـک اسـتخوان مـاهی      ،هـاي مهندسـی روش  گیـري از تکنیـک  بهـره شده بر روي فرآینـد برگـزاري مناقصـات و    و تحلیل انجام

)Fishbone Diagram(، روز و در مرحله دوم با اسـتفاده از تحلیـل شـبکه و همزمـان     22هاي زائد، در مرحله اول با حذف برخی فعالیت-
روز دیگـر   16شهرداري،  یمعامالتمالی و زمان آنها با در نظر گرفتن مالحظات قانونی بویژه آیین نامه مدت سازي ها و فشردهسازي فعالیت

از تاریخ درخواست تا ابـالغ  (این میانگین مدت زمان برگزاري مناقصات  بر بنا). روز 38جمعاً (از مدت زمان برگزاري مناقصات کاهش یافت 
انعقـاد قـرارداد بـا پیمانکـار از      فرآینـد هاي  فعالیتدر جدول زیر، اطالعات  .باشدروز می 35بدیل به طور عملی قابل ت به) شدهقرارداد امضاء

  .آمده است )روز 73(فعلی روش  طریق برگزاري مناقصه عمومی با
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حاصل شد که اطالعات آنها به شرح جدول  فرآیند اقدام بهبوددهندهپنج روز از میانگین مدت زمان برگزاري مناقصات با انجام  38کاهش 
  :زیر اسـت

  
  

 )روز 35(پیشـنهادي  روش  هاي فرآیند انعقاد قرارداد با پیمانکار از طریق برگـزاري مناقصـه عمـومی بـا     در جدول زیر، اطالعات فعالیت
  .آمده است
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  هاي مختلف در کاربري ماندهباقیها از محوري به یکطرفه و استفاده از قطعات بایر تغییر روش تعریض خیابان - 2-6

هـا   در دو طـرف خیابـان  . کنـد  به بزرگراه تبـدیل مـی  را سال چند خیابان را تعریض و آنها  شهرداري تهران، با توجه به نیاز ترافیکی، هر
برابـر   6تا  5ن واحدها معموالً قیمت هر متر مربع از ای. وجود دارد...) ها، نمایشگاه خودرو و  فروشگاه، دفاتر شرکت(معموالً واحدهاي تجاري 

آنچـه  طبق . ها به دلیل تملک واحدهاي تجاري طرفین خیابان زیاد است هاي تعریض خیابان هزینه. هر متر مربع از یک واحد مسکونی است
 .داد رسم بوده، شهرداري هر میزان تعریض مورد نیاز خود را به طور مساوي از دو طرف انجام می1385سال  تا

، وقت و انرژي کـافی روي آنـالیز تعـداد و ارزش امـالك تجـاري و مسـکونی دو طـرف        هاخیابان ه دریافت که گاهی در تعریضتیم پروژ
درگیـر در  دو منطقـه  ابتـدا  . خواهد بـود تر  صرفه هدر نتیجه، مواردي هست که اگر تعریض را یکطرفه انجام دهیم ب. شود خیابان گذاشته نمی

طرف آنها واحدهاي تجـاري کمتـري   دو که یکی از  بودندهایی  داراي خیابان این مناطق. دش بررسی 1385در سال  )12و  9( برنامه تعریض
هـر دو روش بررسـی شـد و نهایتـاً برنامـه      ... عمرانی، ترافیکی، اجتماعی و  مالحظات. بودواحدهاي مسکونی عمدتاً پشت آنها هم  که شتدا

 9در منطقـه  . میلیـارد تومـان بـود    14,1در حـدود   ،دو تغییـر ایـن  حاصـل از  کاهش هزینه . یدتغییر روش تعریض پیشنهاد و تصویب گرد
. ندشـد به روش یکطرفه تعـریض   )در محله صابونپزخانه(دو خیابان معروفخانی و ادیب  12و در منطقه ... زاده عبدا هاي سادات و امام خیابان

واحـد تجـاري سـاخته شـد و بـه عنـوان        21مانده،  باقیدوطرفه، در قطعات بایر پس از تعریض خیابان شهید اندرزگو به روش  1در منطقه 
. برگشـت داده شـد   به شهرداري هزینه تعریض خیابان سوم یکحدود که با این اقدام،  گردیدامالك تجاري قبلی واگذار  به مالکان جایگزین

مانـده پـس از تعـریض     بـاقی ) از نظـر هندسـی  (و نـامنظم   از قطعات بایر به عنوان یک راهکار مدیریت هزینه، به همه مناطق ابالغ شد که 
اي یـا بوسـتان محلـی، پارکینـگ همسـطح، غرفـه        مانند ایستگاه ورزشی، فضاي سبز حاشیه(هاي مورد نیاز شهرداري  در کاربري) ها لچکی(

  .دنناستفاده ک...) بازیافت و 
  افزاري ي سامانه نرمکارگیر مرمت و اجراي آسفالت با به فرآیندبهسازي  - 2-7

. باشـد  سـال مـی   15که عمر مفید آسفالت در معابر جهانی در حدود  حالیدر  .بود 4تا  2عمر متوسط آسفالت در تهران ، 1387تا سال 
هاي بسیار در شهر تهران شـده و نبـود مـدیریت مکـانیزه در بخـش آسـفالت از یکسـو و         کاري افزایش توسعه تاسیسات زیرگذر باعث کنده

سطح شهر تهران، باعث  زیادمضاف بر گستردگی  از سوي دیگر...) آب، برق، گاز، مخابرات و (هاي الزم ادارات حفار  همچنین عدم هماهنگی
هاي طـولی و   هاي شهري، نشست نوارهاي حفاري، وجود ترك سازي دریچه عدم همسطح .بهینه نبودن عملیات اجراي آسفالت گردیده است

هـاي پیـاپی آسـفالت     علـت روکـش   یکی در سطح معابر، همسطح شدن جداول و یا بعضاً پایین بودن آنها نسبت به آسفالت بهایعرضی و موز
نتیجـه حاصـل از وضـعیت فعلـی، بـاال      . رود شمار میه از مهمترین مشکالت معابر شهر تهران ب... شهر، عدم شیب مناسب طولی و عرضی و 
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بودن هزینه تعمیر و نگهداري، تخصیص و توزیع غیرعلمی بودجه آسفالت، وضعیت نامطلوب روسازي معابر و ایجاد نارضایتی در شـهروندان  
  .است

اقدام به شناسایی و ) میلیارد تومان بوده است 160بیش از  1388که در سال (شهرداري تهران براي مدیریت هزینه آسفالت شهر 
نوع عیب معمول  19در دنیا . کردبا سازمان فنی و عمران شهرداري  مشاورهاي  افزاري با همکاري یکی از شرکت کارگیري یک سامانه نرم به

آن در آسفالت از مورد  16که ) توسط آقاي شاهین، پروفسور پاکستانی مقیم آمریکا(سفالت شناسایی و نامگذاري شده است براي روسازي آ
شده توان بر اساس تعداد و میزان عیوب برداشت و در صورت لزوم، آزمایشگاهی، می) دیداري(با بررسی چشمی . معابر شهري مصداق دارد

، حین بازدید میدانی و آماربرداريدر . آسفالت آن را تعیین کرد "درجه وخامت") بزرگراه یا خیابان( در واحد طول مشخصی از یک محور
زدگی، تورفتگی،  هاي بلوکی، موج هاي پوست سوسماري، قیرزدگی، ترك ترك(گانه آسفالت شانزده هاي سطحی معابر طبق عیوب خرابی

زدگی آب  ها، چاله، بیرون کاري، صیقلی شدن دانه خوردگی طولی و عرضی، وصله و کندهرو، ترك  پایین افتادگی شانه، جدایی شانه از سواره
بندي از  دسته(ذیربط خود  دستهکشف و در ) ها، ترك خوردگی لغزشی، تورم ، هوازدگی و دانه دانه شدن، شیار شدن مسیر چرخ)پمپاژ(

شده،  شاخص بررسی 50از میان  که ي مختلفی در دنیا رایج استها براي تعیین درجه وخامت، شاخص .شوند میگذاري  عالمت ،)نظر شدت
از مورد قبول اکثر مجامع علمی دنیا ، اوالً این شاخص. براي استفاده در سامانه مدیریت معابر شهري ایران انتخاب گردید PCIشاخص 

و ثانیاً کاربردي بوده و داراي تجربه است ایران ) سابق(ریزي  و همچنین سازمان مدیریت و برنامه )ASTM D 6439-999( جمله استاندارد
همچنین، این روش با توجه به امکانات و شرایط موجود در ایران، به . باشد؛ به طوري که جزئیات اجراي آن تبیین شده است عملی می

تا   استفاده غیر قابل  روسازي  یک  از صفر براي  مقدار آن  که  است  کمی  شاخص  یک  PCI.باشد ها می تر از سایر روش تر و دقیق مراتب عملی
 کل محور از رابطه درجه وخامتاین شاخص،  طبق. کند تغییر می  عیب کامال بی  روسازي  یک  براي 100

),(),(
1 1

dtFDijTiSjgCPCI
j i

 

  

  .آید به دست می
ـ (د انجام گیرد توان تعیین کرد که درباره آسفالت محور ذیربط، چه اقدامی بای می بر اساس این شاخص وخامت،  تراش و روکش اساسی 

اي عملیـات مرمـت و تعمیـر بـر اسـاس       با استقرار ایـن سـامانه و اقـدام دوره    .)مرمت یا اجراخاصی از حیث عدم اقدام  ـ  گیري مرمت و لکه
بـا توجـه بـه نمـودار زیـر و      (ها را کاهش داد  وان ضمن افزایش کیفیت معابر، تا حد زیادي هزینهت افزار، می هاي ارایه شده توسط نرم توصیه

برابر کـاهش هزینـه    5توان تا  عملیات در بخش مرمت معابر در نقطه زمانی بهینه، میبموقع اي که تجربه جهانی نشان داده، با انجام  گونه به
  ).داشت

  
و در  دهی معابر بهرهو از اجراي این سامانه، کاهش شدید هزینه تعمیر و نگهداري معابر شهر، افزایش قابل مالحظه کیفیت  نتایج حاصل

یـک   .خواهد بودو در نتیجه ارتقاي سطح عدالت در شهر  آسفالت معابر ، توزیع بهینه بودجه براي تعمیر و نگهدارينتیجه رضایت شهروندان
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در حـال اجـراي   اکنـون   هـم  ،این طـرح . در زیر نشان داده شده است هاي شهر تهران ه توسط پیمانکار در مورد بزرگراهشد نمونه از کار انجام
  .باشد می 22و  8در دو منطقه ) Pilot(آزمایشی 
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