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طرح نگهداشت شهری
مدیریت شهری با توجه به اهمیت نگهداری فضاها و امکانات شهری « :در طرح نگهداشت شهری نگهداری
فضای سبز ،رنگآمیزی نمادهای شهری ،رسیدگی به وضع واحدهای صنفی ،اصالح هندسی و بهسازی معابر،
ایمنسازی تجهیزات و عالئم ترافیکی ،لکهگیری و مرمت نوار حفاری ،بازسازی جدول ،نهر و کانیو انجام
میشود ».اقدامات زیر در حوزه خدمات شهری انجام می گیرد :
«با توجه به محدودیت منابع موجود در اجرای برنامهها ،مدیریت صحیح منابع و اولویتبندی هزینهها از جمله
مباحث قابل توجه در طراحی و انجام فعالیتها است .همچنین با شروع دوره بارندگی و جلوگیری از آبگرفتگی
معابر ،رسیدگی به مسیلها و الیروبی و بهسازی مسیر آبهای سطحی در منطقه بهصورت مداوم انجام میشود».
 .1آشﻨایﯽ ﺑا وﻇایﻒ ﺣﻮزه ﺧدﻣات شهر
 .2ﻣدیریت ﻣﻮاد زاﺋد ﺟاﻣد شهری
 .3ﻣدیریت ﻓﻀای ﺳﺒز شهری
 .4آشﻨایﯽ ﺑا ﻣﻔاﻫیﻢ آﺗﺶ نﺸانﯽ و اﻣداد و نﺠات
 .5ﺣﻮادث ﻏیر ﻣترقﺒه
 .9ﺗراﻓیﮏ شهری و قﻮانیﻦ ﺣﻤﻞ و نﻘﻞ
 .7ﺳد ﻣﻌﺒر و روش ﻫای ﺟﻤﻊ آوری آن
آشﻨایﯽ ﺑا وﻇایﻒ ﺣﻮزه ﺧدﻣات شهری
قرن حاضر ،قرن شهرنﺸینی استدر طـی ایـن قـرن بـرای اولـین بـار در طـول تـاریﺦ بﺸـر درصـد جمعیت
شهرنﺸین جهان از جمعیت روستایی آن ﭘیﺸی می گیرد و شاهد شـکل گیـری شـهرهای بـزرگ اندام هستیم
کالن شهرها ،که خود به صورت شهر کﺸور جلﺐ توجه میکنند مﺜل تهران باعث ایجاد بافتها و ترکیبهای
مﺨتلﻒ شهری و عوامل ارتباطی و اقتﺼـادی ﭘیچیـده ای شـده انـد اگرﭼـه شهرنﺸـینی واجد بسیاری از مزایا و
عوامل رفاهی است ،با این وجود به همراه خـود مﺸـکالت عدیـده ای را تجربـه کرده است به عبارت دیگر
توسعه شهر نﺸینی و بزرگ شدن شهرها عالوه بر اینکه در جهـت ا منیـت و رفاه شهروندان نقﺶ داشته نارسایی
هـایی نیـز در زنـدگی شـهروندان بـه خﺼـوص از نﻈـر اقتﺼـادی و اجتماعی به وجود آورده

است که در

بسیاری از موارد این نارسایی ها به صورت مسائل حـاد جلـوه گـر شده اند همچنین مﺨاطرات زیست محیطی
نیز از ﭘیامدهای شهرنﺸینی است شهرهای بزرگ بـا توسـعه لجام گسیﺨته خود ،مدیریت شهری را در ارائه

خدمات با مﺸکل مواجه ساخته است در زیر به برخی ازمﺸکالت موجود در شهرهای بزرگ اشاره شده است:
فقر و عدم تساوی ،بیکاری ،از هم گسیﺨتگی قـوام خـانواده ،آلـودگی صـوتی ،آلـودگی کم بیﺶ از حد
جمعیت ،کمبود مسکن ،مﺸکالت اجتماعی)جرم و جنایت و آلودگی زیست محیطی ،کمبـود امکانـات
تفریحـی ،مﺸـکالت مـدیریتی ،ﭘراکنـدگی نـا اندیﺸیده شهرها ،زاﻏه نﺸینی و حاشیه نﺸینی کالن شـهرها،
وابسـتگی شـهروندان بـه دلیـل مﺼرف گرا بودن صرف و....
هرکدام از عوامل فوق به نوعی از معضـالت شهرنﺸـینی بـوده و کـم و بـیﺶ مـی تـوان آنهـا را در شهرهای
مﺨتلﻒ به خﺼوص شهرهای ایران نیز مﺸاهده کرد مهمترین معضل ﭘیﺶ آمـده و موجـود در شهرهای کﺸور
نوع خدمات شهری و کیفیت ارائه آنها می باشد که در ادامه به آنها می ﭘردازیم.
 -1-1ﺗﻌاریﻒ و ﻣﻔاﻫیﻢ ﻣرﺑﻮط ﺑه ﺧدﻣات
امــروزه زنــدگی در شــهرها بــا توجــه بــه ســاختار فضــائی -کالبــدی شــهرها ،ﭘیچیــدگی مناســبتها و
فعالیتهای اقتﺼادی ،اجتماعی ،تعمیﻖ و گسترش ،تقسیم کـار اجتمـاعی و اقتﺼـادی  ،نیازهـای فزاینـده
فرهنگی ،فراﻏتی و اجتماعی شهروندان بیﺶ از هر دوره دیگری وابسته به خدمات شده است تقسیمات سه گانه
عرصه های فعالیت اقتﺼادی که شامل فعالیت های کﺸاورزی ،صنعتی و خدماتی بوده ،در ﭼنـد دهه اخیر به
طور گسترده ای تحت تﺄﺛیر گسترش و ﭘیچیـدگی فعالیـت هـا ی خـدماتی دگرگـون شـده و گروه های نوین
خدماتی نﻈیر خدمات اطالع رسانی ،خدمات فراﻏتی ،خدمات رایانه ای و ﻏیـره ﭘدیـدار شده است.
ﺑه ﻋﻠت ﺗﺤﻮل و دﮔرﮔﻮنﯽ ﺳاﺧتاری و ﻋﻤﻠﮑردی ﻣراﮐز و ﻓﻌاﻟیـت ﻫـا ی ﺧـدﻣاﺗﯽ ،نﻈـام
ﮐاﻟﺒـدی ﻓﻀایﯽ شهرﻫا دﺳت ﺧﻮش ﺗﻐییرات اﺳاﺳﯽ شده و ﺣتﯽ ایﻦ پدیده یﻌﻨﯽ ﺗﺤﻮﻻت
ﻣرﺑﻮط ﺑـه ﺧـدﻣات و اﻣﮑانات وﺳیﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﮏ ﻣرﺗﺒﻂ ﺑا آن  ،اﻟگﻮی ﻣﺴﮑﻦ را نیز ﺗﺤت
ﺗاﺛیر قرار داده اﺳت ﻟﺬا ﺑا ﺗﻮﺟه ﺑه نﻘﺶ روز اﻓزون

ﻓﻌاﻟیت ﻫای ﺧدﻣاﺗﯽ در نﻈام شهر

نﺸیﻨﯽ ،ﺿـرورﺗهای ﺟدیـدی در رونـد ﺑرناﻣـه ریـزی شهری پدید آﻣده اﺳت و مساله ﭼگونگی
ﭘراکنﺶ مراکز خدماتی و نحوه دسترسی به خدمات این گونه مراکز از اهمیت فرآینده ای برخوردار است .لﺬا
ارائه تعریﻒ خاصی از خدمات دارای اهمیت است .تعریﻒ عام از خدمات عمومی خدماتی است که در
خﺼوص ایجاد تسهیالت برای زنـدگی افـراد و تسهیل فرآیند تولید صورت گرفته و کاالی ملموسی نیز تولید
نمیکند لﺬا می بینیم که بر اساس ایـن تعریﻒ ،طیﻒ وسیعی از فعالیتهای انسانی ،با اهداف مﺨتلﻒ و در قالﺐ
سازمان ها و تﺸکلهای متفاوت در زمره فعالیت های خدماتی قرار میگیرند .و بر این اساس نیز میتوان فعالیت
های خدماتی را به شـرح زیر دسته بندی کرد:

الﻒ -خدمات زیرساختی مبتنی بر تاسیسات و تجهیزات شهری
ب -خدمات رفاهی و اجتماعی مبتنی بر زیرساختهای اجتماعی
ج -خدمات فنی -تعمیراتی مبتنی بر تولیدات صنعتی
و ﺑر ایﻦ اﺳاس ﺧدﻣات زیرﺳاﺧتﯽ ﺑه ﮐﻠیه ﺧدﻣات شهری اطﻼق ﻣﯽ ﮔردد ﮐه ﺑرای ﺗداوم
زنـدﮔﯽ شهری ﺿرورت دارند از ﺟﻤﻠه ﮔﻮرﺳتان ﻫا ،ﮐﺸتارﮔاه ﻫـا  ،ﺧـدﻣات آﺑرﺳـانﯽ و
ﺑـرق رﺳـانﯽ ،ﺧـدﻣاتﺟﻤﻊ آوری زﺑاﻟه و ﻓاﺿﻼب ،ﺧدﻣات ارﺗﺒاطﯽ و ﺣﻤﻞ و نﻘﻞ و ﻏیره.
ﺑراﺳاس ﺗﻌاریﻒ ﻣرﮐز آﻣار ایران و واقﻌیتهای ﻣﻮﺟﻮد زندﮔﯽ شهری ،انﻮاع ﺧدﻣات ﺑـه شـرح
زیـر ﺗﻘﺴیﻢ ﺑﻨدی ﻣﯽ شﻮند:
 خدمات اجتماعی )شامل خدمات درمانی ،بهداشتی ،آموزشی ،انتﻈامی و ﻏیره
 خدمات رفاهی و فراﻏتی شامل خدمات هنری ،تفریحی ،ورزشی و ﻏیره
 خدمات ﭘﺬیرایی و اقامتی شامل هتل داری ،رستوران و ﻏیره(
 خدمات اطالع رسانی شامل خدمات رایانه ای ،ﭼاﭘی ،دیداری و شنیداری و ﻏیره
 خدمات مالی و تجاری شامل بانکداری ،بیمه ،عمده فروشی ،خرده فروشی و ﻏیره
 خدمات حمل و نقل شهری شامل سرویسهای حمل و نقل ،ﭘارکینگ ،ﭘمﭗ بنـزین و ﻏیره
 خدمات فنی و تعمیراتی شامل انواع تعمیرات خودرو ،لـوازم خـانگی و سـاختمانی و ﻏیره
 -1-2انﻮاع ﺧدﻣات شهری
همانطوریکه اشاره شد ،خدمات شامل طیﻒ وسیعی از فعالیت هـا ی مﺨتلـﻒ مـی باشـد کـه ارتبـاط تنگاتنگی
با حیات شهری دارند اما گرﭼه اکﺜر خدمات ،شهری محسوب می شوند ،اما برخی از آنها بـه دالیل خاص و با
توجه به شاخﺼه خـاص و ارتبـاط مسـتقیم بـا زنـدگی شـهروندان بـه خـدمات شـهری معروفند ،و نبود یا
مدیریت نادرست آنها می تواند معضالت اساسی از قبیل بی نﻈمی شـهری ،معضـالت و اجتماعی و سیاسی به
بار می آورند.
مات شهری در معنای عام خود می تواند بسیا ری از فعالیت های خـدماتی مـورد نیـاز بـرای اداره امور شهری
را دربرگیرد اما باید این نکته را در نﻈر داشت که شناخت و طبقه بندی فعالیت ها در مـورد خدمات شهری،
وابستگی شدیدی به نحوه مدیریت شهری دارد ﭼرا که تعیین حوزه عملی فعالیت ها در زمینه خدمات شهری
نیازمند تعیین نحوه مدیریت شهری و تعیین روابﻂ بﺨﺸی -منطقه ای است .طبقه بندی خدمات شهری عالوه بر

تحلیل فوق ،در کﺸورهای مﺨتلﻒ نیز متفاوت اسـت انتﺨـاب حوزه خدمات شهری از دیدگاه مدیریت شهری
در کنار مدیریت بﺨﺸی و مدیریت منطقه ای( بسـتگی به نحوه توزیع فعالیت ها و هدایت آنها توسﻂ نهادهای
مﺨتلﻒ دارد به عنوان مﺜـال ،برخـی از خـدمات شهری مانند مدیریت شهری عمومیت نداشته و خﺼوصاً در
کﺸورهایی که تفکیـﮏ وﻇـایﻒ در قالـﺐ مدیریت شهری و منطقه ای به طور شفاف صورت نپﺬیرفته است.
تسـلﻂ مدیریت بﺨﺸی بر مدیریت شهری قابـل مﺸـاهده می باشد،بـراین اسـاس خـدمات شـهری را در ایـران
می توان به  4گروه عمده به شرح زیر تقسیم کرد:
اﻟﻒ -ﺧدﻣات ﺑهداشت ﻣﺤیﻂ :به آن دسته از خدمات شهری گفته مـی شـود کـه در جهـت بهبـودحیﻂ
شهری از نﻈر مسائل بهداشتی مﺆﺛر می باشند که شامل موارد ذیل می باشد:
 آب آشامیدنی
 کنترل بهداشتی
 اماکن عمومی
 مراکز تهیه ،توزیع و نگهداری و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی و بهداشتی .مراکز بهداشتی و درمانی
 مراکز آموزشی و تربیتی
 جمع آوری و دفع زباله


خدمات مربوط به گورستان ها

 خدمات مربوط به ﻏسالﺨانه ها
ب -ﺧدﻣات رﻓاﻫﯽ و ﺗﻔریﺤـﯽ شـاﻣﻞ :آن دسـته از خـدمات شـهری اسـت کـه مربـوط بـه ایجـاد
تمهیدات الزم برای گﺬراندن اوقات فراﻏت شهروندان شامل ایجاد و مدیریت فضـاهای کالبـدی بـرای انجام
فعالیت های رفاهی و تفریحی می باشد .خـدمات مزبـور در ایـران توسـﻂ بسـیاری ازسـازمان هـا ی دولتی
و عمومی ارائه می شوند و در حقیقتشهرداری ها اکنو ن بﺨﺶ محدودی از این نـوع خـدمات را ارائه می
کنند .در شرایﻂ مدیریت شهری نوین میتوان دامنه وسیعتری از این نـوع خـدمات را در حیطـه وﻇایﻒ این
نهاد قرار داد .با این توصیﻒ عمده خدمات از این نوع عبارتند از:
کتابﺨانه های عمومیزمینهای ورزشیفضاهای باز-تفرجگاههای طبیعی ﭘیرامون شهرها

فضای سبزج -ﺧدﻣات ﺣﻔاﻇتﯽ و ایﻤﻨﯽ  :این نوع خدمات را می توان به دو دسته به شرح زیر تقسیم کرد:
-1خدمات مربوط به آتﺶ نﺸانی و ایمنی.
-2خدمات مربوط به حوادث ﻏیرمترقبه.
هر کدام از این نوع خدمات براساس ویژگی خاص خود به بﺨﺸی از مدیریت شهر ی و ملی وابسته
است .و از این بین خدمات مربوط به آتﺶ نﺸانی و ایمنی در حوزه وﻇایﻒ شهرداری ها قرار دارد.
د -ﺧدﻣات ﺣﻤﻞ و نﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗراﻓیﮏ:
حمل و نقل شهری در ایران از ﭼهار بﺨﺶ اصلی به شرح زیر تﺸکیل شده است:
حمل و نقل شهری از طریﻖ اتوبوس رانی.حمل و نقل شهری از طریﻖ مینی بوس رانی.حمل و نقل شهری از طریﻖ تاکسیرانی.حمل و نقل شهری از طریﻖ مترو.شهرهای مﺨتلﻒ هر کدام با توجه به معیارهایی مانند وسعت فعالیت ها و تعداد جمعیت ،هرکدام
ترکیبات متفاوتی از خدمات فوق را دارا هستند  .از این میان اتوبوسرانی یکی از مهمترین بﺨﺶ ها ی
حوزه خدمات حمل و نقل عمومی و ترافیﮏ را تﺸیکل می دهد.
 -1-3شهرداری ﻫا و ﺧدﻣات شهری
سابقه تاسیس شهرداری در ایران بیﺶ از  09سال قدمت دارد و تقریباً مقارن است با آﻏاز نهضت مﺸروطیت
که برای اولین بار نهادهای استبدادی جای خود را به نهادهای مردمی دادند  .اولین قانون شهرداری در ایران
در سال  1221هجری قمری در مجلس شورای ملی با عنوان قانون بلدیه تﺼویﺐ و از همان زمان سنگ
بنای شهرداری های فعلی گﺬارده شد  .البته قانون شهرداری در طول زمان و حسﺐ نﻈامهای حاکم بر
کﺸور دﭼار دگرگونی های بسیاری شد  .قانون شهرداری در سال ها ی ،1224 ،1221 ، 1221 ، 1290
 1241و 1211هجری شمسی تاکنون ،بارها مورد اصالح و تجدیدنﻈر قرار گرفته است واﻏلﺐ اختیارات
شهرداری ها و عوامل اعمال مدیریت شهری از شهرداری ها منتزع شدند  .البته در برنامه سوم توسعه
اقتﺼادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و بر اساس ماده  121واگﺬاری برخی از وﻇایﻒ
جدید به شهرداری ها مﺸاهده شده است  .در حال حاضر شهرداری ها براساس قانون (ماده 11قانون
شهرداری ها) وﻇایﻒ زیر را برعهده دارند:
 - 1ایجاد خیابان ها ،کوﭼه ها ،میدان ها ،باغ های عمومی ،مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین
موضوعه.
 - 2تنﻈیﻒ و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضالب و تنقیه قنوات مربوط به

شهر.
 -2آزادسازی معابر و اماکن از دکه های منﺼوب قبل.
 -4تامین محل هایی جهت تﺨلیه زباله و نﺨاله و فضوالت ساختمانی و مواد رسوبی فاضالب ها و نﻈایر آن.
 -1ایجاد ﻏسالﺨانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات.
 -1اتﺨاذ تدابیری جهت حفاﻇت شهرها از خطر سیل و حریﻖ و...
 -1تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقﻒ وسایﻂ نقلیه و...
 -8احداث کﺸتارگاه ،میدان ها ،ﭘارک ها و توالت های عمومی.
 -0ساختن خیابان ها و آسفالت کردن سواره روها و ﭘیاده روها و...
 -19و سایر وﻇایﻒ مﺬکور در مواد  ، 111 ، 119 ، 192، 00، 01، 81 ، 84 ، 18قانون شهرداری ها.
اما براساس دستورالعمل سال  1212وزارت کﺸور و به دلیل دگرگونی هایی که در مدیریت اداری
کﺸور به وجود آمده بود وﻇایﻒ شهرداری ها به شرح زیر تعریﻒ شده است:
اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ شهرداری ﻫا شاﻣﻞ:
•انجمن شهر
•شهردار و معاونان و دفتر شهرداری
•امور حقوقی و دادگاه اجرائیات
•کارگزینی و آموزش
•جمع آوری و حمل و دفع زباله
•خدمات بهداشتی و درمانی
•کﺸتارگاه
•گورستان و ﻏسالﺨانه
•مبارزه با آلودگی هوا
پارک ﺳازی و درﺧتﮑاری و زیﺒایﯽ شهر شاﻣﻞ:
•ایجاد و توسعه و نگهداری ﭘارکها
•درختکاری معابر) ایجاد و نگهداری(
•میادین و تزئینات شهری
•ﭼراﻏانی و جﺸن ها
ﺣﻔاﻇت شهر شاﻣﻞ:
•جلوگیری از وقوع حریﻖ
•اطفاء حریﻖ

•سیل بند و مسیل ها
•دفاع ﻏیرنﻈامی
•رفع خطر از ساختمان های شکسته و کهنه و مزاحم
•ترافیﮏ
ﻓﻮاید ﻋاﻣه شاﻣﻞ:
•آب
•فاضالب
•برق
•گاز
ﺧدﻣات اﺟتﻤاﻋﯽ شاﻣﻞ:
•امور اصناف ،ﭘیﺸه وران و نﻈارت در نرخ ها و اوزان
•خانه سازی ،تجدید بنای محله های قدیمی
•جلﺐ سیاحان ،هتل و مهمانﺨانه
•حمل و نقل شهری
•امور ورزشی ،تربیتی و تفریحات سالم
•موزه ها ،نمایﺸگاه ها و کتابﺨانه های عمومی
ﺧدﻣات ﺗﻌاونﯽ و ﺧیریه شاﻣﻞ:
•شیرخوارگاه و ﭘرورشگاه
•اردوی کار و نواخانه ها
•کمﮏ های تعاونی و خیریه
•کمﮏ به موسسات خیریه و تعاونی
البته بﺨﺶ عمده ای از این وﻇایﻒ در حال حاضر از حیطه وﻇایﻒ شهرداری ها خارج شده است وبا
تﺼویﺐ ماده  121قانون برنامه سوم اقتﺼادی ،اجتماعی و فرهنگی کﺸور امید به احی اء این وﻇایﻒ است.
شهرداری ها به عنوان مهمترین عامل ایجاد مولفه های زندگی شهری وﻇایﻒ خطیری در ﭘیﺶ رو خواهند
داشت و عالوه بر انجام وﻇایﻒ ﭘیﺶ بینی شده در قانون شهرداری ها و افزایﺶ رو به رشد تعداد شهرها و
جمعیت شهرنﺸینی ،وﻇیفه شهرداری ها به عنوان ارائه کننده ب خﺸی از خدمات شهری ،از اهمیت بیﺸتری
برخوردار خواهد بود.
 -1-4ﻋﻤده وﻇایﻒ ﺧدﻣات شهری
عمده وﻇایﻒ خدمات شهری دربرگیرنده فعالیت هایی است که مستقیماً منجر به ارائه خدمت به

شهروندان می شود و شامل موارد زیر است:
 -1برنامه نﻈافت شهر
الﻒ -رفت و روب
ب -جمع آوری و دفع زباله
ج -دفع حیوانات مزاحم
 -2برنامه نگهداری و بهبود محیﻂ شهری
الﻒ -اداره امور کﺸتارگاه ها
ب -اداره امور گورستان ها
ج -اداره امور ﭘارکها و فضای سبز(نگهداری ﭘارکها و فضای سبز -نگهداری میادین)
د -ﭘالک کوبی و نام گﺬاری
 -2امور آتﺶ نﺸانی و خدمات ایمنی و حفاﻇت شهر
الﻒ -جلوگیری از وقوع حریﻖ و اطفاء آن
ب -رفع خطر از ساختمان های شکننده و کهنه و مزاحم
ج -نگهداری و الیروبی مسیلها
د -هدایت آبهای سطحی
ذ -نگهداری و مراقبت از شبکه فاضالبها
 -4برنامه بهبود ترافیﮏ شهری
الﻒ -ترافیﮏ شهری ) مطالعات و مدیریت سیستم حمل و نقل ترافیﮏ(
ب -اداره امور ﭘارکینگ ها و ﭘارکومترها
 -1برنامه حمل و نقل شهری
الﻒ  -اتوبوسرانی و مینی بوسرانی
ب  -تاکسیرانی
ج  -اداره امور حمل و نقل زیرزمینی
 -1برنامه خدمات اجتماعی
الﻒ -اداره امور هتلها و رستورانهای وابسته به شهرداری
ب -نگهداری مجتمع های تفرحی وابسته به شهرداری
ج -کمﮏ در امور ورزشی ،تفریحات سالم و نﻈارت بر امور سینماها
 -1برنامه توزیع آب آشامیدنی
الﻒ -نگهداری شبکه آب شهر

ب -واگﺬاری انﺸعابات جدید
ج -تعیین و وصول آب بهای مﺸترکین
 -8برنامه شهرسازی و نﻈارت بر توسعه و عمران شهر
الﻒ -صدور ﭘروانه های ساختمانی ،مسکونی ،تجاری و ﻏیره
ب -رسیدگی به نقﺸه های تفکیکی و صدور اجازه تفکیﮏ
ج -سایر امور مربوط به برنامه شهرسازی و نﻈارت بر توسعه و عمران شهرها
براساس قانون شهرداری)مﺼوب  ) 1224تقریباً تمام تﺄسیسات شهری از جمله تﺄسیسات آب ،فاضالب و
برق زیرنﻈر شهرداری ها اداره می شد ،اما با رشد و گسترش نﻈام اداری کﺸور ،اداره این تﺄسیسات به
سازمان های دولتی وابسته به وزارت نیرو واگﺬار گردید و اداره تﺄسیسات گازرسانی نیز بر عهده شرکت
ملی گاز نهاده شد و شهرداری ها نقﺶ قبلی خود را در اداره تﺄسیسات خدمات شهری در جهت تﺄمین
انرژی از دست دادند  .اما اکنون تﺄسیساتی که مدیریت و برنامه ریزی آنها به عهده شهرداری است،
عبارتند از گورستان ها ،میادین میوه و تره بار ،ﭘایانه های مسافربری و کﺸتارگاه های شهری.
 -1-5ﺧدﻣات شهری و ﻣﺸارﮐت ﻣردﻣﯽ
مﺸارکت اگرﭼه به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان ﭘیوند د اشته ،اما به معنای جدید از عرصه
سیاست و ﭘس از جنگ دوم جهانی آﻏاز گردید  .علیرﻏم شکل گیری اندیﺸه مﺸارکت در تمام ابعاد
زندگی ،این گسترش هنوز به صورت علمی دیده نمی شود  .در میان عواملی که از گسترش سریع
مﺸارکت جلوگیری می کنند ،نبود فلسفه ای که زیر کوشﺸهای مﺸارکت جویانه را فراهم آورد ،فهم آن را
آسان گرداند و نسبت به آن تعهد بیافریند بارز است  .مﺸارکت ﭘدیده ای ذهنی است که بدون فلسفه ای
کارساز و راهگﺸا نمی تواند به صورت جزئی از فرهنگ مردم درآید.
از تازه ترین موضوعات مﺸارکت ،مﺸارکت شهروندان در اداره امور شهرهاست  .این مﺸارکت یکی از
الزامات زندگی شهری است و هنگامی تحقﻖ می یابد که شهرنﺸینان از حالت فردی که صرفاً در مکانی به
نام شهر زندگی می کنند درآیند و به شهروند بدل شوند  .واژه مﺸارکت از حیث لغوی به معنای درگیری
و تجمع برای منﻈوری خاص می باشد .در مورد اصطالح آن بحث های ف راوانی شده است ولی در
مجموع می توان جوهره اصلی آنرا درگیری ،فعالیت و تاﺛیرﭘﺬیری دانست  .لﺬ ا می توان گفت مﺸارکت
عبارتست از  :درگیری ذهنی و عاطفی اشﺨاص در موقعیت های گروهی که آنان را برمی انگیزد تا برای
دستیابی به هدفهای گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریﮏ شوند.

وقتی از مﺸارکت مردم در اداره امور شهرها سﺨن می گوییم ،بالفاصله متوجه تنوع بسیار زیاد آن شده و
مﺸاهده می کنیم که طیفهای وسیعی را در درون خود جای می دهند .لﺬا بر این اساس می توانیم الگوی
مﺸارکت را بر حسﺐ سه معیار طبقه بندی کرد:
 -1ﺑرﺣﺴب نﻮع ﻣﺸارﮐت شاﻣﻞ:
•مﺸارکت در تﺼمیم گیری و مدیریت.
•مﺸارکت در تامین نیروی انسانی.
 -2ﺑر ﺣﺴب زﻣیﻨه ﻣﺸارﮐت:
به دلیل گستردگی فعالیت هایی که توسﻂ مدیریت در شهرها انجام می گیرد ،زمینه های مﺨتلفی از
مﺸارکت ( در انواع گوناگون آن ) را می توان در شهرها شناسایی کرد  .لﺬا می توان زمینه های مﺸارکت
مردم در اداره امور شهرها را به شرح زیر طبقه بندی کرد:
فعالیت های عمرانی ( ایجاد خیابان و کوﭼه ،ایجاد میدان ،ایجاد ﭘل و) ...فعالیت های مربوط به محیﻂ زیست ) ایجاد فضای سبز و زیباسازی شهر(فعالیت های مربوط به تامین ایمنی شهر ) ایجاد ایستگاه های آتﺶ نﺸانی ،رفع خطر از بناها…(فعالیت های نﻈارتی) نﻈارت بر حسن انجام قوانین و مقررات مربوط به زندگی شهری(فعالیت های مربوط به خدمات شهری( تنﻈیﻒ معابر و دفع زباله ،ارائه خدمات مربوط به ﻏسالﺨانه وگورستان و…(

فعالیت های مربوط به رفاه اجتماعی( تاسیس فرهنگسراها ،تاسیس کتابﺨانه ،ایجاد خانه های محله ) ...3ﺑرﺣﺴب نﻮع ﺳازﻣاندﻫﯽ:
در این تقسیم بندی دو نوع از الگوهای مﺸارکت ر ا می توان دید:
در نﻮع نخﺴت تﺸکلهای خودجوش و خود انگیﺨته جامعه را شامل می شود ،سازماندهی بدون توجه به
دست آوردهای دانﺶ جدید مدیریت صورت گرفته و مبتنی بر تجربیات شﺨﺼی و سنن اجتماعی است
و در نﻮع دوم که تﺸکلهای رسمی یا نسبتاً رسمی و برانگیﺨته را شامل می شود و سازماندهی بر مبنای
دست آوردهای فنون مدیریتی جدید و با هدف حداکﺜر کارآیی صورت می ﭘﺬیرد.

