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يافتهها :تحليلها نشان ميدهد که مؤلفه خدمات شهري بر ساير مؤلفهها ارجحيت دارد .بعد از مؤلفه خدمات شهري ،
مؤلفه عمران شهري قرار دارد .مؤلفههاي اجتماعي -فرهنگي و نظارت نيز در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .اين امر
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هاي خدمات شهري و وظايف عمراني و همچنين افزايش کيفيت خدمات دهي در اين حوزهها متمرکز گردد.
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مقدمه و بيان مسئله
رشددد فزاينددده ابعدداد شهرنشدديني و ش د ل گيددري
مقياسهاي جديد از رشد شهري در طي چند دهه اخيدر
موجددب شددده اسددت كدده شددهر و شهرسددازي معاصددر بددا
چالشهاي نويني مواجه گردد به دليل گستردگي ابعاد و
تغيير در ماهيت مسائل شهري و پيچيدگي ايدن مسدائل،
جامعنگري و توجه به ابعاد و جنبههاي مختلف مسئله به
منظور حل پايدار آنها را اجتناب ناپذير ساخته اسدت .در
اين ميان توجه و تأكيد برنامهريدزي و مدديريت شدهرها،
بيش از هر زمان ديگري به سطوح پايينتر و ابعداد ملمدو
س زندددگي شددهري متوجدده شددده اسددت (حدداجي پددور،
.)9315:31
با ظهور مديريت جديد عمومي ،بخدش عمدومي بدا
تقاضاي رو به رشد براي نشان دادن کارايي و مقدرون بده
صرفه بودن و در نتيحه عالقه به افزايش کيفيت عملکدرد
عمددومي مواجدده اسددت ( ;Boyne & Chen, 2006
). Osborne & Gaebler, 1992
بهبود کيفيت خدمات عمومي ،نيازمند برنامهريدزي
و نظدارت مسدتمر اسدت ( .)Mzini, 2011, 2در نتيجده
شناخت فرايند ارزيابي به عنوان ابزار مديريتي در دسدت
مديران توسعهاي فرصت را فراهم ميآورد که تصدميمات
سدددنجيده و منطقددي اتخدددام نمايندددد (ساسدددان پدددور،
 .)293:9311کارآمدي سازمانهاي عمومي ارائه دهندده
خدمات در سطح محلي مانند شهرداريها ،نقش مهمدي
در ايجاد ظرفيتهاي توسعه در هر جامعه دارد .اما داوري
صحيح در مورد اين توان زماني ميسر است کده عملکدرد
آنها با استفاده از روشهداي دقيدق مدورد سدنجش قدرار
گيرد« .سنجش عملکدرد» يکدي از ابزارهدايي اسدت کده
ميزان توفيق يا شکست يک سدازمان را نشدان مديدهدد
(ايماني جاجرمي و فيروز آبادي.)12:9319 ،
تحقيق حاضر سعي بر آن دارد که وظايف گوناگوني
را که بر طبق قانون بدر عهدده شدهرداري گذاشدته شدده
است  ،با توجه بده ديددگاه کارشناسدان از لحداظ درجده
اهميت ،بررسي و رتبه بندي نمايد در اين راسدتا پدس از
بررسي اسنادي موضوع پدووهش ،شداخ هداي تحقيدق
مشخ شده و با استفاده از نظرات کارشناسان و مددل-
هاي کمي وظايف و کارکردهاي خدماتي شهرداري الويت
بندي شده است.
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اهداف تحقيق
-شناسايي کارکردها و وظايف شهرداريها در ايران

 بررسي ميزان اهميت وظايف شهرداريهدا در ايدرانبراساس نظر کارشناسان در حوزهها مختلف
 رتبهبندي و اولويتبنددي وظدايف شدهرداريهدا بدراساس مدل TOPSIS
سؤاالت تحقيق
وظايف و کارکردهاي نهاد شهرداري بر اسداس عدرفجاري و وظايف مندرج در قوانين شهري کدامند؟
 آيا وظايف جاري شهرداريها داراي اهميت يکسانيدر حوزههاي گوناگون ميباشد؟
 رتبهبندي ميزان اهميت وظايف شهرداري بر اسداسنظرات کارشناسان به چه صورت ميباشد؟
مباني نظري
گسترش شهرنشيني و به دنبال آن مش الت خاص
زندگي شهري بيش از پيش توجه به راهبردها و چارههاي
سودمند را براي بهينهسازي زندگي شدهروندان ضدروري
ساخته است .در ميان موضوعاتي همچون محيط زيست
شهري ،حمل و نقل شهري ،ايمني شهري و برنامهريزي
شهري ،ي ي از عوامل بسيار مهمي كده تدأثير فزايندده و
تعيين كنندهاي بر عوامل سازنده شهري دارد ،مدديريت
شهري است كه ساير اجزا و عناصر سيسدتم شدهري بده
نحوي تحت تأثير آن قدرار مديگيرندد .در واقدع اهميدت
مديريت شهري به اندازهاي است كده پاسدخ بسدياري از
ناپايداريهاي شهري را در ارتقاي كيفيت شيوه مديريت
شدهري جسدتجو مديكنندد بده طدوري كده بسدياري از
كارشناسان و متخصصان و نيز مدديران شدهري بدر ايدن
باورند كه راه پايداري شهري از تغييدر روي درد مدديريت
شهري ميگذرد (محمدي.)32:9317 ،
بانک جهاني مديريت شهري را به عنوان يک فعاليت
شبه تجاري براي حکومتها تعريدف مديکندد .مدديريت
شهري گاهي اوقات به عنوان يک ابزار براي پياده سدازي
سياستهاي شهري در نظر گرفته ميشود ،که به معندي
علم اداره شهر ميباشد ().Momeni,2011:66
امروزه مديريت شهري در جهان تحول اساسي يافته
است شهرها مديريت ميشوند تا بتوانند رفداه و آسدايش
سداكنان خدود را تدأمين كنندد مدديريت شدهري داراي
تش يالت وسيعي است و نقش مهمي در موفقيت برنامه-
ها و طدرحهداي توسدعه شدهري و همچندين رفدع نيداز
جمعيت ،جريدان عبدور و مدرور در شدهر ،رفداه عمدومي،
مس ن ،كاربري زمين ،تفريح ،فرهنگ ،اقتصاد ،تأسيسات

تحليل و رتبهبندي اهميت وظايف شهرداريها در ايران با استفاده از مدل تاپسيس

زيربنايي و امثال آنها را بر عهدده دارد (تقدوايي و صدفر
آبادي.)39:9313 ،
ويليامز مديريت شهري را يک تئوري و چشم انداز
نميداند ،بلکه آن را چارچوب و پايه و اساس مطالعات
شهر ميداند .او اضافه ميکند که مديريت شهري ارتباط
قوي و تنگاتنگ با ماهيت شهر از يک طرف و
ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي از طرف ديگر دارد.
همچنين مديريت شهري با سازمانهاي دولتي که در
شهر خدمات ارائه ميدهند و مردم شهر ارتباط تنگاتنگي
دارد () .Mcgill,1998:464روشن است كه مشخصات و
ساختار نهادهاي قانوني اداره كننده شهر از كشوري به
كشور ديگر تفاوت دارد و هر جامعهاي با توجه به ساختار
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي خود تعريف يا تلقي خاصي
از مديريت شهري دارد .مديريت شهري به تمامي
نهادها ،سازمانها و افرادي گفته ميشود كه به صورت
رسمي يا غيررسمي در فرآيند مديريت شهر اثرگذار
هستند .پس مديريت شهري فقط شهرداري و شوراي
شهر نميباشد و هر عنصري كه به ش لي در فرايند
مديريتي شهر اثري دارد در اين حيطه قرار دارد (لطفي و
همکاران.)935:9311 ،
شهرداري
شهرداري به عنوان مهمترين عنصر مديريت شهري،
از جايگداه خاصدي در نظدام سدازمانهداي اداري کشدور
برخوردار است .شهرداري به لحاظ حقوقي و اداري ،جدزو
مؤسسههاي عمومي محسوب مديشدود .بدا ايدن مفهدوم
شهرداري يک نهاد عمومي اما غيردولتي است که اقتدار و
رسميت آن ناشي از رأي مردم يا نمايندگان مردم است و
در قلمرو وظايف خود بايدد داراي اسدتقالل عمدل باشدد
(حاتمينواد و همکاران .)73:9319 ،شهرداري سدازماني
است حقوقي ،محلي و مستقل كه در محدوده شهر براي
رفع نيازهاي عمومي ،رفاهي و خدماتي مدردم شدهر كده
جنبه محلي دارد تش يل ميگردد و منظور آن است كده
امور با مشاركت شهروندان حل و فصل شود .هدف اصلي
شهرداري تأمين تسهيالت شهري و رفداهي مدردم شدهر
است و همچنين به منظور وضع و اجراي قوانين شهري و
تأمين نيازمنديهاي مشدتر محلدي فعاليدت مديكندد
(مسعوديفر .)37:9317 ،يکي از پرکارترين سازمانهداي
عمومي بويوه در شهرهاي بزرگ شهرداريها هستند ،که
بخش اعظمي از شهروندان بندا بده داليدل گونداگوني در
ارتباط با امور شهري خود به شهرداريهدا مراجعده مدي-
نمايند و البته گاهي اين گذر با عدم رضايت همدراه بدوده

است .شهرداري در عرف جهداني بده عندوان مظهدري از
دولت محلي به شمار ميآيدد ،حجدم و دامنده گسدترده
فعاليتهاي شهرداريها و ناکارآمدي روشهاي سدنتتي و
دستي پيشين ،در پاسخگويي به نيازهاي متنوع و فراوان
شهروندان که آشفتگي و مصرف نابهينه منابع گوناگون را
نيز بده همدراه دارد ،از داليدل عمدده ايدن نارضدايتيهدا
محسوب مي شوند (حاتمي نواد و همکداران.)97:9319 ،
شهرداري به عنوان موتور رشد مطدرح اسدت ،کده تحدت
فشار زيادي براي پاسخگويي بده نيازهداي رو بده رشدد و
آرمددانهدداي مددردم خددود قددرار دارد).) Mzini,2011:2
شددهرداريهددا آب ،سيسددتم فاضددالب ،بددر  ،خدددمات
بهداشتي ،جادهها ،زهکشي و روشنايي خيابان و پارکهدا
و امکانات تفريحي را فراهم ميکنند .اين خددمات ،داراي
اثر مستقيم و فوري بر روي کيفيت زنددگي مدردم در آن
جامعه ميباشد ().Ibid:4
وظايف شهرداري در ايران
شهرداري ها از جمله مؤسسات عمومي غيردولتي-
اند کده وظدايف بسدياري در اداره شدهر بدر عهدده آندان
گذاشته شده است .اين وظايف در گسترههداي گونداگون
اجتماعي ،فرهنگي ،عمراني ،شهرسازي و خدماتي اسدت
به گونهاي که هر فرد شهرنشين از آغداز تولدد تدا پايدان
زندگي نيازمند خدمات اين نهاد غيدردولتدي اسدت (بدر-
آبادي.)31:9313 ،
در زمان حاضر وظايف شهرداريها را به طدور کلدي
ميتوان در سه حوزه دستهبندي کرد:
 -9وظايف سياستگذاري ،شامل:
 تصميمگيري و سياستگذاري و هماهنگي امورشهري
 حقو و ضوابط شهري نظارت و کنترل -2وظايف برنامهريزي ،شامل:
 برنامهريزي شهري امور اقتصادي و مالي -3امور اجرايي ،شامل:
 عمران شهري زيرساختها و تجهيزات شهري خدمات شهري خددددمات فرهنگد دي و اجتمددداعي (بدددرآبدددادي،.)51:9313
تدوين و تنظيم وظايف شهرداري بده فصدل ششدم
قانون شهرداري مصوب  99تير ماه  9333بر مديگدردد،
كه به موجب مصوبات بعدي مواردي به آن الحا يا از آن

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 4931

49

سعيد ملکي و سجاد منفرد

حذف شده است .بنابراين عمدده وظدايف شدهرداري بدر
اساس قانوني تعيين شده اسدت كده  53سدال پديش بده
تصويب رسديده اسدت .در طدول ايدن مددت بسدياري از
وظايف به سازمانها ،دواير دولتي و يا بخدش خصوصدي
واگذار شده است .در تقسيم بندي انجام شده شدهرداري
داراي  53وظيفدده بددوده کدده اکنددون کمتددر از  %33اي دن
وظايف توسط خود شهرداري انجام ميپدذيرد (رضدويان،
.)923-925 :9319
روش تحقيق
تحقيق حاضر از ندوع نظدري -کداربردي و از لحداظ
روش مطالعه ،توصيفي -تحليلي مديباشدد .شديوه جمدع
آوري اطالعات پيمايشي -کتابخانهاي مديباشدد .در ايدن
تحقيق ابتدا با بررسي وظايف نهاد شدهرداري در ايدران و
با توجه به نظرات کارشناسان  ،مؤلفده هدا و معرفدههداي
مناسب استخراج شده است .در ادامه از پدن کارشدناس
خبره در اين زمينه درخواست شده که بده ايدن معرفده و
مؤلفهها با توجه به طيف هفت تايي (امتياز  9بده عندوان
کم اهميتترين و از امتياز  7به عنوان بدا اهميدتتدرين)
امتيدداز داده شددود .در نهايددت بددا اسددتفاده از الگددوي
TOPSISاين مؤلفهها و معرفهها مورد ارزيابي قرار گرفته
شدهاند .پن کارشناسي کده در زمينده مدديريت شدهري
داراي تخص ميباشدند و بده مؤلفدههدا و معرفدههداي
تحقيق نمره دادند.

 -2به دست آوردن ماتريس بيمقياس موزون .ماتريس
بيمقياس شده موزن از حاصلضرب ،ماتريس بي-
مقياس سازي شده )(Nدر ماتريس قطري وزنها
)(Wبه دست ميآيد.

 -3تعيين راهحل ايدهآل مثبت و راهحل ايدهآل منفي
بردار بهترين مقادير هر شاخ ماتريس
بردار بدترين مقادير شاخ هر ماتريس

 -3به دست آوردن ميزان فاصلهاي هر گزينه تا ايدهآل
مثبت و منفي
فاصله اقليدسي هر گزينه تا ايدهآل مثبت

فاصله اقليدسي هر گزينه تا ايدهآل منفي

روش تاپسيس
 TOPSISيکي از روشهاي تصميم گيري چند
2
1
معياره ) )MADMاست که  mگزينه را با توجه به n
معيار 3رتبهبندي ميکند .اساس اين روش انتخاب
گزينهاي است که کمترين فاصله را از جواب ايده آل
مثبت 4و بيشترين فاصله را از جواب ايده آل منفي 5دارد
(نوري و بختياري.)12:9311 ،
در اين روش  Mگزينه به وسيله  Nشاخ بررسي
ميشود .به طور کلي اين تکنيک بر اين مفهوم بنا شده
است که گزينه انتخابي بايد کمترين فاصله را با ايدهآل
مثبت ) (A+و بيشترين فاصله را ايدهآل منفي )(A-
داشته باشد .حل مسئله با اين روش ،مستلزم گامهاي
زير ميباشد.
سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 4931
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 -4کمي کردن و بيمقياس سازي ماتريس مورد نظر با
کمک نرم اقليدسي .ماتريس به دست آمده ماتريس
 Nناميده مي شود.

 -5تعين نزديکي نسبي )*(CLيک گزينه به راهحل
ايدهآل

رتبهبندي گزينهها :هر گزينهاي که * CLIآن بزرگتر
باشد ،بهتر و باالترين رتبه را نسبت به ساير گزينهها
به خود اختصاص داده است (منفرد.)921:9319 ،
يافتههاي تحقيق
مؤلفهها و معرفههاي استفاده شده در اين تحقيق،
وظايف گوناگوني است که شهرداري بر اساس قانون
شهرداريها مؤظف به اجراي آنان است.

تحليل و رتبهبندي اهميت وظايف شهرداريها در ايران با استفاده از مدل تاپسيس

جدول ( :)9مؤلفهها و معرفههاي مورد استفاده در تحقيق
عمران شهري

ايجاد خيابان ها ,کوچه ها و ميادين ،نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها ،برنامه جمع اوري و دفع آبهاي سطحي ،برنامه
هاي توسعه شهري ،ايجاد تاسيسات و تسهيالت عمومي شهري ،پيش بيني و اقدامات الزم جهت محافظت شهر در مقابل
حوادث طبيعي ،زيبا سازي و بهبود محيط کالبدي شهر

خدمات شهري

کنترل پاکيزگي و بهداشت محيط از طريق جمع آوري زباله,تنظيف معابر و  ،...احداث,توسعه و نگهداري فضاي سبز
عمومي و پارک ها ،ايجاد و توسعه مبلمان شهري ،اقدام در جهت توسعه وسايل حمل و نقل عمومي ،تعيين محل مناسب
براي توقف وسايل نقليه ،روشنايي و امنيت معابر در شب ،توسعه بهداشت در سطح شهر ،احداث ميادين ميوه و تره بار

نظارت

نظارت بر ساخت و سازها ،جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم ،جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم و انتقال آنها به خارج از
شهر ،جلوگيري از تکدي گري ،صدور پروانه کسب براي اصناف ،اخذ عوارض شهري

اجتماعي-فرهنگي

تامين فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت ،تاسيس موسسات عمومي و فرهنگي ،برگزاري مراسم و جشن هاي عمومي در
سطح منطقه ،رسيدگي به شکايات مردم از شهرداري ،مشارکت دادن مردم در تصميم گيري هاي مربوط به شهر ،تکريم
ارباب رجوع ،انتشار عملکرد و صورت درآمد و هزينه هاي شهرداري جهت اطالع عموم

منابع( :برک پور و همکاران( ،)292:9311رفيع پور و همکاران.)79:9311 ،
در مرحله بعدي ماتريس تصميم تهيه مديشدود .در
واقع ماتريس تصميم پارامتري اسدت و الزم اسدت کمدي
شود .به اين منظور تصميم گيرنده براي هر شاخ وزني
را معين ميکند .مجموعه وزنهدا در مداتريس نرمدااليزه
شده ضرب ميشود .در مرحله بعدي ماتريس بيمقيداس
شده موزن را به دست مديآوريدم و در  Wکده مداتريس
قطري دادهها ميباشد ضرب ميکنيم .در ايدن رابطده V
ماتريس بي مقياس شده موزن ميباشد و  Wيک ماترس
قطري از وزنهاي به دست آمده از مؤلفهها .با توجده بده
اينکدده مدداتريس  Wقابددل ضددرب در مدداتريس تصددميم

در ابتداي کار مؤلفههاي اصلي تحقيق شامل عمران
شهري ،خدمات شهري ،نظارت و اجتماعي  -فرهنگي
مورد بررسي قرار گرفتهاند .همانطوري که در جدول زير
قابل مشاهده ميباشد ،پن کارشناس خبره به مؤلفههاي
اصلي تحقيق با توجه به طيف هفتتايي (امتياز  9به
عنوان کم اهميتترين و امتياز  7به عنوان با اهميت-
ترين) امتياز دادهاند( .جدول شماره )2
در مرحله بعد ماتريس امتياز داده شده ،با توجه بده
فرمول زير بيمقياس ميشود .هدف از اين کدار نرمداليزه
کردن امتيازات وارد شده توسط کارشناسدان مدي باشدد.
(جدول شماره )3

n*1

نرمااليزه شده ( )n*nنيست ،قبل از ضرب بايدد مداتريس
وزن را بدده يددک مدداتريس قطددري  Wتبددديل نمددود.
n*n

(جدول شماره )3
جدول ( :)2امتياز مؤلفههاي مورد استفاده در تحقيق
مؤلفههاي رضايتمندي

کارشناس 4

کارشناس 2

کارشناس 9

کارشناس 1

کارشناس 5

عمران شهري

6

7

7

7

7

خدمات شهري

7

7

7

7

7

نظارت

7

7

6

6

6

اجتماعي  -فرهنگي

7

7

6

7

7

منبع :مطالعات تحقيق
جدول (:)3ماتريس بيمقياس شده مؤلفههاي تحقيق
مولفه هاي رضايتمندي

کارشناس 4

کارشناس 2

کارشناس 9

کارشناس 1

کارشناس 5

عمران شهري

2200000

2200

2206200

2200206

2200206

خدمات شهري

2200206

2200

2206200

2200206

2200206

نظارت

2200206

2200

2200277

2200000

2200000

اجتماعي  -فرهنگي

2200206

2200

2200277

2200206

2200206

منبع :مطالعات تحقيق

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 4931
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سعيد ملکي و سجاد منفرد

جدول ( :)3ماتريس وزن هاي به دست آمده
عمران شهري
:Wوزن هاي به دست آمده

خدمات شهري

220.2

نظارت

22200

اجتماعي -فرهنگي
220.2

220.7

منبع :مطالعات تحقيق
جدول ( :)5ماتريس بي مقياس شده موزون
کارشناس 4

مولفه هاي رضايتمندي

کارشناس 9

کارشناس 2

کارشناس 5

کارشناس 1

عمران شهري

2222706

2220600

22.00.2

22..0.0

22..0.0

خدمات شهري

22..0.0

2220600

22.00.2

22..0.0

22..0.0

نظارت

22..0.0

2220600

22.00.6

2222707

2222707

اجتماعي  -فرهنگي

22..0.0

2220600

22.00.6

22..0.0

22..0.0

منبع :مطالعات تحقيق
جدول ( :)9ميزان فاصلهاي هر گزينه تا ايده آل مثبت و منفي
مولفه هاي رضايتمندي

d+

d-

عمران شهري

3/33329

3/33939

خدمات شهري

3

3/33921

نظارت

3/33939

3/33921

اجتماعي  -فرهنگي

3/33331

3/33371

منبع :مطالعات تحقيق
ماتريس بيمقياس شده مووزن را که حاصدلضدرب
وزنهاي قطري ميباشد را در جدول  5مشاهده ميکنيد.
در مرحله بعد ميزان فاصلهاي هر گزينه تدا ايددهآل
مثبت و منفي را با توجه به فرمول زير به دست ميآوريم.
(جدول شماره )9

رتبه را نسبت به ساير گزينهها به خود اختصاص خواهدد
داد( .جدول شماره )7

در مرحله بعدي براي معرفههاي تحقيق نيز اين
عمليات صورت گرفته است و در نهايت بين معرفههاي
تحقيق نيز وزنبندي نهايي صورت ميگيرد( .جدول
شماره )1

در ادمه تعين نزديکي نسبي )*(CLيدک گزينده بده
راهحل ايدهآل را با توجه به فرمول زير حساب ميکنيم و
هر گزينهاي که * CLIآن بزرگتر باشد ،بهتدر و بداالترين
جدول ( :)7ماتريس نهايي ايدهآل مثبت مؤلفههاي تحقيق
مؤلفههاي رضايتمندي

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 4931
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وزن نهايي مؤلفهها با استفاده از الگوي TOPSIS

رتبهبندي

خدمات شهري

9

9

عمران شهري

3/713

2

اجتماعي  -فرهنگي

3/923

3

نظارت

3/239

3

منبع :مطالعات تحقيق

تحليل و رتبهبندي اهميت وظايف شهرداريها در ايران با استفاده از مدل تاپسيس

جدول ( :)1ميزان اهميت معرفههاي تحقيق از ديدگاه کارشناسان
معرفههاي تحقيق

کارشناس کارشناس کارشناس کارشناس کارشناس
4

2

9

1

5

ايجاد خيابانها ،کوچهها و ميادين

6

7

6

0

6

نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها

6

0

0

7

7

عمران

برنامه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي

6

7

0

6

6

شهري

خدمات
شهري

نظارت

برنامههاي توسعه شهري

0

7

0

7

7

ايجاد تأسيسات و تسهيالت عمومي شهري

7

6

0

7

7

پيش بيني و اقدامات الزم جهت محافظت شهر در مقابل
حوادث ..

6

6

6

6

6

زيبا سازي و بهبود محيط کالبدي شهر

7

6

7

7

7

کنترل پاکيزگي و بهداشت محيط از طريق جمع آوري زباله،
تنظيف

7

6

7

7

7

احداث ،توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومي و پارک ها

6

6

7

7

7

ايجاد و توسعه مبلمان شهري

6

0

6

6

6

اقدام در جهت توسعه وسايل حمل و نقل عمومي

6

6

6

7

7

تعيين محل مناسب براي توقف وسايل نقليه

6

7

6

0

6

روشنايي و امنيت معابر در شب

6

0

0

7

7

توسعه بهداشت در سطح شهر

7

6

6

6

6

احداث ميادين ميوه و تره بار

0

6

6

6

6

نظارت بر ساخت و سازها

6

7

7

7

7

جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم

7

0

6

6

6

جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم و انتقال آنها به خارج از شهر

6

6

6

7

7

جلوگيري از تکديگري

7

6

6

6

6

صدور پروانه کسب براي اصناف

0

6

7

7

6

اخذ عوارض شهري

6

7

7

6

7

تأمين فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت

6

6

6

7

6

تأسيس مؤسسات عمومي و فرهنگي

0

6

6

7

6

برگزاري مراسم و جشنهاي عمومي در سطح منطقه

0

6

6

6

6

6

7

6

7

7

6

7

7

7

7

تکريم ارباب رجوع

7

7

6

7

7

انتشار عملکرد و صورت درآمد و هزينههاي شهرداري جهت
اطالع عموم

6

7

7

7

7

اجتماعي -رسيدگي به شکايات مردم از شهرداري
فرهنگي
مشارکت دادن مردم در تصميمگيريهاي مربوط به شهر

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 4931
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سعيد ملکي و سجاد منفرد

جدول ( :)1ماتريس بيمقياس شده معرفههاي تحقيق
معرفههاي تحقيق
ايجاد خيابانها ،کوچهها و ميادين

کارشناس 4

کارشناس 2

عمران شهري

22207000020 222002.77. 22202002..0 22200020..

222007.6..

2220.00.066 2220200276 2220.70060

2220.00.066

222007.6..

222007.6..

خدمات شهري
نظارت

نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها

22200020..

برنامه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي

2220200276 22202002..0 22200020..

برنامههاي توسعه شهري

2220.00.066 2220200276 22202002..0 222020..76

2220.00.066

ايجاد تأسيسات و تسهيالت عمومي شهري 2220.00.066 2220200276 222000.070 2220..7607.

2220.00.066

پيش بيني و اقدامات الزم جهت محافظت
شهر در مقابل حوادث طبيعي

22200020..

222007.6..

222007.6..

زيبا سازي و بهبود محيط کالبدي شهر

2220.00.066 2220220067 222000.070 2220..7607.

2220.00.066

کنتددرل پدداکيزگي و بهداشددت محدديط از
طريق جمع آوري زباله ،تنظيف معابر و ...

2220.00.066 2220220067 222000.070 2220..7607.

2220.00.066

احدداث ،توسددعه و نگهددداري فضدداي سددبز
عمومي و پارکها

22200020..

2220.00.066 2220220067 222000.070

2220.00.066

ايجاد و توسعه مبلمان شهري

22200020..

222007.6.. 222002.77.2 2220.70060

222007.6..

اقدام در جهت توسعه وسايل حمل و نقدل
عمومي

22200020..

2220.00.066 222002.77.2 222000.070

2220.00.066

تعيين محل مناسدب بدراي توقدف وسدايل
نقليه

22207000020 222002.77.2 22202002..0 22200020..

222007.6..

روشنايي و امنيت معابر در شب

22200020..

2220.00.066 2220200276 2220.70060

2220.00.066

توسعه بهداشت در سطح شهر

222007.6.. 222002.77.2 222000.070 2220..7607.

222007.6..

احداث ميادين ميوه و تره بار

222007.6.. 222002.77.2 222000.070 222020..760

222007.6..

نظارت بر ساخت و سازها

2220.00.066 2220220067 22202002..0 22200020..

2220.00.066

جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم

222007.6.. 222002.77.2 2220.70060 2220..7607.

222007.6..

جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم و انتقدال
آنها به خارج از شهر

22200020..

2220.00.066 222002.77.2 222000.070

2220.00.066

جلوگيري از تکديگري

222007.6.. 222002.77.2 222000.070 2220..7607.

222007.6..

صدور پروانه کسب براي اصناف

2220.00.066 2220220067 222000.070 222020..760

222007.6..

222007.6..

2220.00.066

تأمين فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت

22200020..

2220.00.066 222002.77.2 222000.070

222007.6..

تأسيس مؤسسات عمومي و فرهنگي

2220.00.066 222002.77.2 222000.070 222020..760

222007.6..

برگزاري مراسم و جشدنهداي عمدومي در
سطح منطقه

222007.6.. 222002.77.2 222000.070 222020..760

222007.6..

رسيدگي به شکايات مردم از شهرداري

2220.00.066 222002.77.2 22202002..0 22200020..

2220.00.066

مشارکت دادن مردم در تصميمگيريهداي
مربوط به شهر

2220.00.066 2220220067 22202002..0 22200020..

2220.00.066

تکريم ارباب رجوع

2220.00.066 222002.77.2 22202002..0 2220..7607.

2220.00.066

انتشار عملکرد و صورت درآمدد و هزينده-
هاي شهرداري جهت اطالع عموم

2220.00.066 2220220067 22202002..0 22200020..

2220.00.066

اخذ عوارض شهري

222002.77. 222000.070

2220220067 22202002..0 22200020..

اجتماعي  -فرهنگي

منبع :مطالعات تحقيق

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 4931
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کارشناس 9

کارشناس 1

کارشناس 5

تحليل و رتبهبندي اهميت وظايف شهرداريها در ايران با استفاده از مدل تاپسيس

جدول ( :)93ماتريس بيمقياس شده موزون معرفههاي تحقيق
معرفههاي تحقيق

عمران شهري
خدمات شهري
نظارت
اجتماعي  -فرهنگي

کارشناس 4

کارشناس 2

کارشناس 9

کارشناس 1

کارشناس 5

ايجاد خيابانها ،کوچهها و ميادين

22..0620

220.6600

22..0620

22.00706

22..0620

نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها

22..0620

22.00706

22.00706

220.6600

220.6600

برنامه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي

22..0620

220.6600

22.00706

22..0620

22..0620

برنامههاي توسعه شهري

22.00706

220.6600

22.00706

220.6600

220.6600

ايجاد تأسيسات و تسهيالت عمومي شهري

220.6600

22..0620

22.00706

220.6600

220.6600

پيش بيني و اقدامات الزم جهت محافظت
شهر در مقابل حوادث طبيعي

22..0620

22..0620

22..0620

22..0620

22..0620

زيبا سازي و بهبود محيط کالبدي شهر

220.6600

22..0620

220.6600

220.6600

220.6600

کنتددرل پدداکيزگي و بهداشددت محدديط از
طريق جمع آوري زباله ،تنظيف معابر و ...

220.6600

22..0620

220.6600

220.6600

220.6600

احدداث ،توسددعه و نگهددداري فضدداي سددبز
عمومي و پارکها

22..0620

22..0620

220.6600

220.6600

220.6600

ايجاد و توسعه مبلمان شهري

22..0620

22.00706

22..0620

22..0620

22..0620

اقدام در جهت توسعه وسايل حمل و نقدل
عمومي

22..0620

22..0620

22..0620

220.6600

220.6600

تعيين محل مناسدب بدراي توقدف وسدايل
نقليه

22..0620

220.6600

22..0620

22.00706

22..0620

روشنايي و امنيت معابر در شب

22..0620

22.00706

22.00706

220.6600

220.6600

توسعه بهداشت در سطح شهر

220.6600

22..0620

22..0620

22..0620

22..0620

احداث ميادين ميوه و تره بار

22.00706

22..0620

22..0620

22..0620

22..0620

نظارت بر ساخت و سازها

22..0620

220.6600

220.6600

220.6600

220.6600

جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم

220.6600

22.00706

22..0620

22..0620

22..0620

جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم و انتقدال
آنها به خارج از شهر

22..0620

22..0620

22..0620

220.6600

220.6600

جلوگيري از تکديگري

220.6600

22..0620

22..0620

22..0620

22..0620

صدور پروانه کسب براي اصناف

22.00706

22..0620

220.6600

220.6600

22..0620

اخذ عوارض شهري

22..0620

220.6600

220.6600

22..0620

220.6600

تأمين فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت

22..0620

22..0620

22..0620

220.6600

22..0620

تأسيس مؤسسات عمومي و فرهنگي

22.00706

22..0620

22..0620

220.6600

22..0620

برگزاري مراسم و جشدنهداي عمدومي در
سطح منطقه

22.00706

22..0620

22..0620

22..0620

22..0620

رسيدگي به شکايات مردم از شهرداري

22..0620

220.6600

22..0620

220.6600

220.6600

مشارکت دادن مردم در تصميمگيريهداي
مربوط به شهر

22..0620

220.6600

220.6600

220.6600

220.6600

تکريم ارباب رجوع

220.6600

220.6600

22..0620

220.6600

220.6600

انتشار عملکرد و صورت درآمدد و هزينده-
هاي شهرداري جهت اطالع عموم

22..0620

220.6600

220.6600

220.6600

220.6600

منبع :مطالعات تحقيق
سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 4931

010

سعيد ملکي و سجاد منفرد

جدول ( :)99ميزان فاصله هر گزينه تا ايدهآل مثبت و منفي
معرفههاي تحقيق

d+

d-

ايجاد خيابانها ،کوچهها و ميادين

3/33323193

3/33339

نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها

3/33337727

3/33391

برنامه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي

3/33339353

3/33321

برنامههاي توسعه شهري

3/33339571

3/33335

عمران

ايجاد تأسيسات و تسهيالت عمومي شهري

3/33327912

3/33331

شهري

پيش بيني و اقدامات الزم جهت محافظت شهر در مقابل حوادث طبيعي

3/33323919

3/33391

زيبا سازي و بهبود محيط کالبدي شهر

3/333253

3/33399

کنترل پاکيزگي و بهداشت محيط از طريق جمع آوري زباله ،تنظيف معابر و ...

3/333253

3/33399

احداث ،توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومي و پارکها

3/33393992

3/33337

ايجاد و توسعه مبلمان شهري

3/33335199

3/33393

اقدام در جهت توسعه وسايل حمل و نقل عمومي

3/33395937

3/3333

تعيين محل مناسب براي توقف وسايل نقليه

3/33323193

3/33339

روشنايي و امنيت معابر در شب

3/33337727

3/33391

توسعه بهداشت در سطح شهر

3/33395219

3/33333

احداث ميادين ميوه و تره بار

3/33333119

3/33393

نظارت بر ساخت و سازها

3/3333311

3/33392

جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم

3/33333197

3/33321

جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم و انتقال آنها به خارج از شهر

3/33395937

3/3333

جلوگيري از تکدي گري

3/33395219

3/33333

صدور پروانه کسب براي اصناف

3/33329372

3/3333

اخذ عوارض شهري

3/3333129

3/33352

تأمين فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت

3/33399197

3/33321

تأسيس موسسات عمومي و فرهنگي

3/33339597

3/33323

برگزاري مراسم و جشنهاي عمومي در سطح منطقه

3/33333119

3/33393

رسيدگي به شکايات مردم از شهرداري

3/33393315

3/33339

3/3333311

3/33392

3/3333531

3/3339

3/3333311

3/33392

خدمات
شهري

نظارت

اجتماعي -مشارکت دادن مردم در تصميم گيريهاي مربوط به شهر
فرهنگي
تکريم ارباب رجوع
انتشار عملکرد و صورت درآمد و هزينههاي شهرداري جهت اطالع عموم

منبع :مطالعات تحقيق
سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 4931

011

تحليل و رتبهبندي اهميت وظايف شهرداريها در ايران با استفاده از مدل تاپسيس

جدول ( ،)92ماتريس نهايي ايدهآل مثبت معرفههاي تحقيق
وزن معرفهها با استفاده

رتبه

از الگوي TOPSIS

نهايي

ايجاد خيابانها ،کوچهها و ميادين

3/55933

42

نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها

3/21191

41

برنامه جمعآوري و دفع آبهاي سطحي

3/31322

41

برنامههاي توسعه شهري

3/35192

41

ايجاد تأسيسات و تسهيالت عمومي شهري

3/51929

44

پيشبيني و اقدامات الزم جهت محافظت شهر در مقابل حوادث طبيعي

3/31319

49

زيبا سازي و بهبود محيط کالبدي شهر

3/12993

2

کنترل پاکيزگي و بهداشت محيط از طريق جمعآوري زباله ،تنظيف معابر و

3/12993

2

احداث ،توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومي و پارکها

3/12972

5

ايجاد و توسعه مبلمان شهري

3/27971

22

خدمات

اقدام در جهت توسعه وسايل حمل و نقل عمومي

3/95172

1

شهري

تعيين محل مناسب براي توقف وسايل نقليه

3/55933

42

روشنايي و امنيت معابر در شب

3/21191

41

توسعه بهداشت در سطح شهر

3/91731

7

احداث ميادين ميوه و تره بار

3/21972

43

نظارت بر ساخت و سازها

3/12732

4

جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم

3/37113

45

جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم و انتقال آنها به خارج از شهر

3/95172

1

جلوگيري از تکدي گري

3/91731

7

صدور پروانه کسب براي اصناف

3/93137

42

اخذ عوارض شهري

3/19329

1

تأمين فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت

3/93999

3

تأسيس مؤسسات عمومي و فرهنگي

3/33955

47

برگزاري مراسم و جشنهاي عمومي در سطح منطقه

3/21972

43

رسيدگي به شکايات مردم از شهرداري

3/19311

1

مشارکت دادن مردم در تصميمگيريهاي مربوط به شهر

3/12732

4

تکريم ارباب رجوع

3/19991

9

انتشار عملکرد و صورت درآمد و هزينههاي شهرداري جهت اطالع عموم

3/12732

4

مؤلفهها

عمران
شهري

نظارت

اجتماعي-
فرهنگي

معرفه هاي تحقيق

سال هفتم
شماره بيستم و يکم
بهار 4931

011

سعيد ملکي و سجاد منفرد

جدول ( :)93وزن نهايي مؤلفهها و معرفههاي تحقيق با استفاده از الگوي TOPSIS
مؤلفهها

()2/73941

عمران شهري

()4
()2/22112
()2/12217

019

خدمات شهري

بهار 4931

نظارت

شماره بيستم و يکم

اجتماعي -فرهنگي

سال هفتم

وزن نهايي معرفهها با

معرفه هاي تحقيق

استفاده از الگوي TOPSIS

رتبه نهايي

ايجاد خيابانها ،کوچهها و ميادين

2/11427

44

نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها

2/22391

22

برنامه جمع آوري و دفع آبهاي سطحي

2/91213

41

برنامههاي توسعه شهري

2/91155

45

ايجاد تأسيسات و تسهيالت عمومي شهري

2/11132

42

پيش بيني و اقدامات الزم جهت محافظت شهر در مقابل حوادث طبيعي

2/91971

49

زيبا سازي و بهبود محيط کالبدي شهر

2/79424

9

کنترل پاکيزگي و بهداشت محيط از طريق جمع آوري زباله ،تنظيف معابر و

2/32411

4

احداث ،توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومي و پارکها

2/12472

2

ايجاد و توسعه مبلمان شهري

2/27171

41

اقدام در جهت توسعه وسايل حمل و نقل عمومي

2/15172

5

تعيين محل مناسب براي توقف وسايل نقليه

2/55191

1

روشنايي و امنيت معابر در شب

2/21341

41

توسعه بهداشت در سطح شهر

2/11713

1

احداث ميادين ميوه و تره بار

2/21172

47

نظارت بر ساخت و سازها

2/43479

24

جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم

2/23329

27

جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم و انتقال آنها به خارج از شهر

2/49121

25

جلوگيري از تکديگري

2/41243

21

صدور پروانه کسب براي اصناف

2/42571

21

اخذ عوارض شهري

2/47175

22

تأمين فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت

2/93412

42

تأسيس مؤسسات عمومي و فرهنگي

2/21777

43

برگزاري مراسم و جشنهاي عمومي در سطح منطقه

2/4773

29

رسيدگي به شکايات مردم از شهرداري

2/52514

3

مشارکت دادن مردم در تصميمگيريهاي مربوط به شهر

2/57543

1

تکريم ارباب رجوع

2/51177

7

انتشار عملکرد و صورت درآمد و هزينههاي شهرداري جهت اطالع عموم

2/57543

1

جدول ( )93ماتريس حاصلضرب وزن مؤلفه ها و معرفده
هاي نهايي راهحل ايدهآل مثبدت شداخ هداي تحقيدق
ميباشد .همانطوري که که در اين جدول قابل مشداهده
است .مؤلفه هاي تحقيق با توجه به شباهت به گزينه ايده
آل داراي رتبه هاي متفداوتي مدي باشدند .در ارزيدابي هدا،
مؤلفه خدمات شهري با امتياز  9باالترين امتياز را به خود
اختصدداص داده اسددت .مؤلفدده عمددران شددهري بددا امتيدداز

 ،3/713در رتبه دوم قرار گرفته است .رتبه سوم به مؤلفه
خدمات اجتماعي – فرهنگدي اختصداص دارد کده داراي
امتياز  3/923ميباشد .پايينترين رتبه نيز مؤلفه نظدارت
است که امتياز  3/239را به دسدت آورده اسدت .در بدين
معرفههاي تحقيق نيز بداالترين رتبده بده معرفده کنتدرل
پاکيزگي و بهداشت محديط از طريدق جمدعآوري زبالده،
تنظيف معابر و  ...اختصاص دارد که داراي امتيداز  9مدي

تحليل و رتبهبندي اهميت وظايف شهرداريها در ايران با استفاده از مدل تاپسيس

باشد .معرفده احدداث ،توسدعه و نگهدداري فضداي سدبز
عمومي و پارکها با امتياز  3/129رتبه دوم را بده دسدت
آورده است .ايدن دو معرفده در زيرگدروه مؤلفده خددمات
شهري جاي ميگيرند .رتبه سوم به معرفه زيبداسدازي و
بهبود محيط کالبدي شدهر مربدوط مديشدود کده داراي
امتياز  3/739ميباشد .معرفه توسعه بهداشدت در سدطح
شهر با امتياز  3/917رتبه چهارم را کسب نمدوده اسدت.
رتبه پنجم به معرفه اقدام در جهت توسعه وسايل حمدل
و نقل عمدومي اختصداص دارد کده داراي امتيداز 3/951
ميباشد .معرفدههداي مشدارکت دادن مدردم در تصدميم
گيريهاي مربوط بده شدهر و انتشدار عملکدرد و صدورت
درآمد و هزينههاي شهرداري جهت اطالع عموم با امتياز
 3/575در رتبه ششم و معرفده تکدريم اربداب رجدوع بدا
امتياز  3/591در رتبه هفتم جداي مديگيرندد .ايدن سده
معرفه به مؤلفه اجتماعي – فرهنگي مربوط هستند .رتبه
هشتم به معرفه تعيين محل مناسب براي توقدف وسدايل
نقليه اختصاص پيدا ميکند که داراي امتياز  3/559مدي
باشد .معرفه رسيدگي به شکايات مدردم از شدهرداري بدا
امتياز  3/535رتبه نهم را کسب نموده است .رتبه بعددي
به معرفه ايجاد تأسيسات و تسهيالت عمومي شدهري بدا
امتياز  3/391اختصداص دارد .معرفده ايجداد خيابدانهدا،
کوچهها و ميادين با امتياز  3/339رتبده يدازدهم را دارد.
رتبههاي دوازدهم ،سيزدهم و چهداردهم بده ترتيدب بده
معرفههاي تأمين فضاهاي ورزشي و اوقات فراغت ،پديش
بيندي و اقدددامات الزم جهددت محافظدت شددهر در مقابددل
حددوادث طبيعددي و برنامدده جمددعآوري و دفددع آبهدداي
سطحي با امتيازهاي  3/313 ،3/319و  3/313اختصاص
پيدا ميکند .معرفه برنامههاي توسدعه شدهري بدا امتيداز
 3/393در رتبه پانزدهم قرار ميگيرد .معرفه روشدنايي و
امنيت معابر در شب با امتياز  3/211در رتبده شدانزدهم
قرار دارد .رتبه هفدهم به معرفه احداث ميدادين ميدوه و
تره بار با امتياز  3/219اختصاص پيددا مديکندد .معرفده
ايجاد و توسعه مبلمان شهري با امتيداز  3/279و معرفده
تأسيس مؤسسات عمومي و فرهنگي با امتيداز  3/297در
رتبههاي هجدهم ونوزدهم قرا ميگيرند .رتبه بيستم نيدز
به معرفده ندام-گدذاري معدابر و نصدب لوحده ندام آنهدا
اختصاص دارد که داراي امتيداز  3/221مديباشدد .رتبده
بيست و يکم متعلق به معرفه نظارت بر سداخت و سدازها
ميباشد که امتياز  3/919را به دست آورده است .معرفده
اخذ عوارض شهري با امتياز  3/971رتبه بيست و دوم را
کسب نموده است .رتبه بعدي به معرفه برگزاري مراسم و
جشنهاي عمومي در سطح منطقده اختصداص دارد کده

داراي امتياز  3/977ميباشد .معرفه-هداي جلدوگيري از
تکديگري ،جلوگيري از ايجاد صنايع مزاحم و انتقال آن
ها به خارج از شهر و صدور پروانه کسب براي اصناف بده
ترتيب با امتيدازهداي  3/939 ،3/932و  3/925در رتبده
هاي بيست و چهارم تا بيست و ششم قرار دارند .اين سه
معرفه در زير مجموعه مؤلفه نظارت جاي ميگيرند .رتبه
آخر نيز به معرفه جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم
اختصاص دارد که امتياز  3/311را کسب نموده است.
نتيجهگيري
يکي از پرکارترين سازمانهاي عمومي بويوه در شهرهاي
بزرگ شهرداريها هستند ،که بخش اعظمي از شهروندان
بنا به داليل گوناگوني در ارتباط با امور شدهري خدود بده
شهرداريها مراجعه مينمايند.
در اين پووهش وظايف اصلي شهرداري کده عبارتندد از:
عمران شهري ،خددمات شدهري ،نظدارت و اجتمداعي –
فرهنگي و همچنين زير شداخ هداي هدر يدک از ايدن
حوزهها ،به منظور دستيابي به درجه اهميت هر کددام از
اين شاخ ها و همچنين الويت بندي آنها مورد بررسدي
قرار گرفتهاند .براي اين هدف از مدل شباهت بده گزينده
ايدهآل براي رتبه بندي شاخ ها استفاده شدده اسدت.
تحليل ها نشان مي-دهد که مؤلفده خددمات شدهري بدر
ساير مؤلفه ها ارجحيت دارد .بعد از مؤلفه خدمات شهري
 ،مؤلفه عمران شهري در رتبه بعددي قدرار گرفتده شدده
است .مؤلفه اجتماعي -فرهنگدي و نظدارت نيدز در رتبده
هاي بعدي قرار گرفته اند .اين امر اهميت مؤلفه خددمات
شهري و عمران شهري را نسبت به ساير مؤلفههدا نشدان
مي دهد . .در بين معرفههاي تحقيق نيز باالترين رتبه بده
معرفه کنترل پاکيزگي و بهداشت محيط از طريق جمدع
آوري زبالدده ،تنظيددف معددابر و  ...اختصدداص دارد .معرفدده
احداث ،توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومي و پارکهدا
رتبدده دوم را بدده دسددت آورده اسددت .ايددن دو معرفدده در
زيرگروه مؤلفه خدمات شهري جاي ميگيرند .رتبه سدوم
به معرفه زيباسازي و بهبود محيط کالبدي شدهر مربدوط
ميشود  .معرفههاي جلوگيري از تکديگري ،جلدوگيري
از ايجاد صنايع مزاحم و انتقال آنها به خدارج از شدهر و
صدور پروانه کسب براي اصناف به ترتيدب در رتبدههداي
بيست و چهارم تا بيست و ششدم قدرار دارندد .ايدن سده
معرفه در زير مجموعه مؤلفه نظارت جاي ميگيرند .رتبه
آخر نيز به معرفه جلوگيري از سد معبر و مشاغل مزاحم
اختصاص دارد .در مجموع مي تدوان گفدت بدا توجده بده
قوانين موجود در زمينه وظايف شهرداريهدا و همچندين
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سعيد ملکي و سجاد منفرد

انتظارات شهروندان از اين نهاد ،بايد عمده توان شهرداري
ها بر حدوزههداي خددمات شدهري و وظدايف عمراندي و
همچنين افزايش کيفيت خدمات دهي در ايدن حدوزههدا
متمرکز گردد.
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