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چکیده
چشم انداز مالی پنج سال اخیر شهر "سن دیگو" بحران مالی شدیدی را نشان میدهد كه حاكی از نقص بودجه
 187میلیون دالری در سال آینده بوده ،و بر این اساس ورشکستگی مالی یك امکان واقعی شدده اسدتش شدهردار
"ساندرز" می گوید :شهرداری باید بسیاری از كارمندان را اخراج كند تا حجم زیادی از هزینههای كاركنان كاهش
یابد ،و نیز برخی از خدمات شهری برون سپاری شوند چرا كه در غیر این صورت ورشکستگی حتمی خواهدد بدودش
"سن دیگو" بحران كسری بودجهای دارد كه باید آن را حل كند ،اما همزمان با چدالشهدای مددیریت مدالی دراز
مدتی مواجه است كه یا هماكنون باید آنها را برطرف كند ،یا این كه در آیندده مجدددا گریبدان بودجده شدهر را
خواهند گرفتش شهر دیگر قادر به تحمل تورم ناشی از سیاستهای سدودی ،تددابیر بودجدهای ،قدر ،،و تعهددات
مالی بدون سرمایه نیستش برای كمك به شهر جهت تبدیل این واقعیتها به عمل ،پدروهه "پد اندداز بدرای سدن
دیگو" انجام شده توسط  Reason Foundationمجموعهای از گزارشات و عملکردهای مشترك بدا مقامدات و
گروههای شهری پیرامون مباحث زیر است:
 -1برون سپاری راهبردی خدمات شهری در جایی كه اهمیت دارد
 -2فروش برخی از اموال واقعی و امالك و داراییهای غیر ضروری شهر
 -3تغییر سیاست دستمزد كاركنان شهری
 -4سرمایه گذاری برای كسب نتیجه
 -1شفافیت و قابلیت حسابرسی بهبود یافته در بودجه شهر

 1کارشناسی ارشد مدیریت آماد و پشتیبانی
 2کارشناسی ارشد مدیریت آماد
 3کارشناسی ارشد مدیریت آماد
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مقدمه
این نوشتار خالصه مشی ،یکی از سری مقاالتی است كه قصد دارد فرصتهدای بدرون سدپاری را
شناسایی و تجزیه و تحلیل كند كه انواع خدمات شهری مربوط به شهر سندیهگو در آمریکدا را در
بر می گیرندش این خالصه ،فرصت های خصوصی سازی در جهت تعمیر و نگهدداری ناوگدان حمدل و
نقل شهری و مدیریت خدمات را بررسی می كندش تعمیر و نگهداری خصوصی ناوگان حمدل و نقدل
در میان فرمانداری های محلی رایج و استفاده از این روش در تعداد بیشتری از ایالت هدا عمومیدت
یافته استش همان طور كه فرمانداری های مربوط به شهرها و شهرستانها تشخیص داده اندد ،بخدش
خصوصی قابلیت مناسبی را در مورد صرفه جویی های مالی قابل توجه ،بهبود كیفیدت و بهنگدام تدر
بودن خدمات عرضه می كندش عالوه بر این ،مدیریت ناوگان حمل و نقل ،به طور كلی یدك فعالیدت
تجاری است كه برای خصوصی سازی مناسب می باشدش بدرون سدپاری خددمات تعمیدر و نگهدداری
ناوگان ،از یك طرف بخش خصوصی را قادر می سازد تا خود بر این ناوگان تمركز كندد و از طدرف
دیگر باعث می گردد سازمان های دولتی 1بر خدمات عرضه شده توسط ناوگان نظارت كننددش شدهر
سن دیه گو ،ناوگان حمل و نقدل خدود را از طرید «بخدش خددمات ناوگدان در سدازمان خددمات
عمومی» 2نگهداری میكندش در آغداز سدال مدالی  ،2778ناوگدانهدای «اداره پلدی » و «سدازمان
آتش نشانی» با «بخش تجهیزات» تركیب شدند تا «بخش خدمات ناوگان» فعلی را تشکیل دهنددش
این بخش ،مسئول نگهداری حدود  4247قطعه از تجهیزات مربوط به حمل و نقل 3استش
همان طور كه در بودجه مالی  2717ایدن شدهر بیدان شدده اسدت« ،بخدش خددمات ناوگدان»،
تجهیزات مربوط به حمل و نقل طید گسدترده ای از خددمات مددیریت ناوگدان را بدرای تمدامی
سازمان ها و ادارات شهری فراهم می كندش این خدمات عبارتند از :خرید ،نصب و راه اندازی ،تعمیدر
و نگهداری ،تهیه و تأمین قطعات و سوخت ،تعمیر بدنه ،نقاشی ،ساخت قطعات فلدزی (فلزكداری)،
خدمات مربوط به ضایعات (پسماند) و دیگر خدمات پشتیبانی تجهیزات مربدوط بده حمدل و نقدل
نظیر ماشینكاری ،اجاره و آموزش كاربرش)183 -Ibid( 4
1 Agencie Government.
2 Fleet Services Division of the General Services Department.
3 Motive Equipment.
4 . Operator Training.
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از آنجایی كه بخش خدمات ناوگان ،عملکردهای خدود را در سدالهدای اخیدر بهبدود بخشدیده
است ،تا حدی به دلیل كوششهای مهندسی مجدد فرآیند كسب و كار 1،كه در آن تیمهدا در هدر
پروهه ساختار و راهبردهای سازمانهای شهری ،روشهای الگوبرداری و عملکدرد در برابدر مقامدات
قانونی و دیگر ارائه دهندگان خدمات را تجزیه و تحلیل مدیكنندد ،پیشدنهادهایی را بدرای بهبدود
عملکردها و ارائه مطرح میكند و تا حددی بده دلیدل بدهدسدت آوردن جدوایز متعددد از مددیریت
فرمانداری ،در نتیجه برون سپاری تعمیدر و نگهدداری و مددیریت ناوگدان حتدی مدیتواندد سدبب
صرفهجویی بیشتر در هزینهها ،بهرهوری و بهبود كیفی خدمات شودش
رویکردها به برونسپاری عملکردهای ناوگان حمل و نقل ،با توجه به اهداف سیاسی فرماندداری
تغییر میكند ش اقدامات اولیه بهتر است پیرامون اهدافی كه به طور صریح و روشن تعری شدهاندد،
ایجاد شوندش این اهداف میتوانند شامل موارد زیر باشند:
 صرفه جوییهای عملیاتی بلند مدت 2:انتخاب پیمانکار بر اساس معیارهدای رقدابتی 3،بده
فرمانداری اجازه میدهد تا به صورت مداوم ،هنگامیكه موعد تمدیدد قدرارداد فدرا مدیرسدد،
مقرون به صرفهترین عرضه كننده خدمات را انتخاب كندش معموالً صرفهجویی در هزیندههدا از
طری خصوصیسازی از  17تا  21درصد میباشد؛
 تغییرات ساختاری :فرمانداری میتواند داراییهای خدود را یکپارچده كندد؛ ناوگدان خدود را
بفروشد و یا به برخی دیگر از سیستمهای مدیریتی برای بهكارگیری در بخش خصوصی تغییر
كند؛
 انتقال ریسک 4:عدم مشاركت (واگذاری به بخش خصوصی) میتواند سدبب تغییدر سدرمایه،
عملیاتهای بلند مدت و رویارویی با فرمانداری در خصوص تعمیر و نگهداری شود؛
 تغییر فن آوری :در طدول زمدان ،تغییدرات فدنآوری مدیتوانندد جدایگزین مهدارت شدغلی
مکانیكها ی تحت نظر فرمانداری شدوندش واگدذاری بده بخدش خصوصدی ،فرماندداری را قدادر
میسازد از جدیدترین مهارتهای فنآوری در بخش خصوصی بهره ببرد؛
1 Business Process Reengineering.
2 Long-term operational savings.
3 Competitive Sourcing.
4 Risk transfer.
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 رسیدگی به تعمیر و نگهداری معوقه 1:تعمیدر و نگهدداری در ناوگدانهدای حمدل و نقدل
فرمانداری ،به طور معمول به علت رویارویی با فشارهای ناشی از كمبود بودجه همانند بسیاری
از دیگر داراییهای فرمانداری به تعوی میافتندش در طول زمدان ،خصوصدیسدازی فرصدتی را
برای رسیدگی به تعمیر و نگهداریهای معوقه و همچنین جبدران كمبدود تعمیدر و نگهدداری
پیشگیرانه ،كه سبب افزایش هزینههای نگهداری و تعمیرات میشود ،بهوجود میآوردش
در بین سالهای  1182تدا  ،1112اسدتفاده از پیمانکداران خصوصدی بدرای مددیریت تعمیدر و
نگهداری ناوگان حمل و نقل ،در میان ایالت و فرماندداریهدای محلدی  20درصدد افدزایش یافدتش
گرچه به تازگی بررسیهای جامعی در این زمینه صورت نگرفته است ،با این حال مدیران صدنعتی
همچنان گرایش فزایندهای را در جهت برونسپاری عملکردهای ناوگان دنبال میكننددش بدر طبد
سخنان یکی از مدیران شركت لیزینگ پنسکی« 2،تعمیر و نگهدداری و مددیریت ناوگدان تدابعی از
نحوه اداره این كسب و كار توسط فرمانداری استش بده طدور روز افدزون ،ناوگدانهدای شدهری بده
شركتهایی تبدیل میشوند كه هسته رقابتی آنها تعمیر و نگهداری ناوگان اسدت و ایدن امدر بده
آنها اجازه میدهد بر كیفیت خدماتشان تمركز بیشتری نمایندش» (شاون كیلکار)2771 -
فرمانداریهایی كه به دنبال خصوصیسازی نگهداری ناوگان هسدتند ،مدیتوانندد تکنیدكهدای
خصوصیسازی مختلفی را همچون موارد ذیل بهكار گیرند:
 واگذاری به بخش خصوصی در خدمات ویژه ،مانند نگهداری و تعمیرات (رایجترین)؛
 فروش ناوگان و در ادامه ،لیزینگ وسایل نقلیه از یك شركت خصوصی؛
 اجاره نقلیه از یك شركت خصوصی به تعداد مورد نیاز؛
 دادن 3به كارمندان در قبال استفاده از وسایل نقلیه برای كارهای مربوط به فرمانداریش
تجربیات ناشی از اختیارات قانونی متعدد نشان میدهد هنگامیكه امضدای قدرارداد بده درسدتی
اجرا شود ،میتواند به صرفهجویی قابل توجهی در هزینههای سال اول و حتدی صدرفهجدوییهدای
بیشتری در سالهای بعدی منجر شودش مطالعهای كه در سال  ،1188خدمات داخلدی و قدراردادی
1 Address deferred maintenance.
2 Penske Truck Leasing.
3 Vouchers.
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مربوط به نگهداری وسیله نقلیه را مقایسه میكدرد ،نشدان داد كده هزیندههدای پیمانکداران بدرای
خدمات مشابه یا حتی بیشتر 1 ،تا  38درصد پایینتر از هزینههای شدهرداری اسدتش در واگدذاری
قراردادها به پیمانکاران ،به طور كلی سطوح دستمزد مشابه بداقی مدیماندد ،امدا تعدداد كارمنددان
عملیاتی و ارشد به دلیل بهرهوری بیشتر ،كاهش مییابدش
با استفاده از صرفهجویی  17تا  21درصدی در هزینهها ،كه در باال به آن اشاره شد ،و بدا توجده
به اینكه بودجه مالی  2717خدمات ناوگان ایدن بخدش در حددود  11/4میلیدون دالر اسدت ،در
مییابیم برآورد صرفه جویی در سال بین  1/1تا  12/8میلیون دالر میباشدش به عالوه ،ایدن بخدش
بودجهای در حدود  34/8میلیون دالر برای جایگزینی ناوگان در اختیدار داردش بده واسدطه وسدایل
نقلیه و بهدلیل بهرهوری بیشتر یا هزینههای كمتر اجاره ،ارائه به كارمندان یا ساختارها و ترتیبدات
دیگر ،ممکن است از بسیاری از هزینههای جایگزینی ناوگان صرفنظر شود كه این امدر بده همدان
اندازه سبب صرفه جوییهای بیشتری میگرددش
پیش از واگذاری تعمیر و نگهداری ناوگان به بخش خصوصی ،باید بررسی جدامعی در خصدوص
هزینه ها و كیفیت خدمات اخیر فرمانداری صورت گیرد ،به طوری كه پیمانکار خصوصی و مدأموران
ایالتی از پیش به طور دقی بدانند كه این قرار داد شامل چه كارهایی میشودش
پ

از آن كه یك پیشنهاد پذیرفته شد ،فرمانداری باید خددمات ارائده شدده را كنتدرل كندد تدا

مطمئن شود كه قرار داد به درستی پیش می رودش مسئولیت ذكر شده برای موفقیت قرار داد مهدم
استش
به این دلیل كه واگذاری به بخش خصوصی در عملیات ها ،تعمیر و نگهداری و مددیریت ناوگدان
حمل و نقل میتواند صورتهای مختلفی را به خود گیدرد و بده ایدن دلیدل كده تشدریفات اداری

1

عمومی گرایش بده پرهیدز از تفکدر «خدال » 2دارندد ،ممکدن اسدت تشدخیص شدروع كدار بدرای
سیاست گذاران مشکل باشدش سریع ترین و مؤثرترین شیوه ای كه این شهر می تواندد مجموعده ای از
پیشنهادهای نوآورانه ای در خصوص ناوگان حمل و نقل را درخواست نمایدد ،درخواسدت اطالعدات

1 Bureaucracy.
2 Outside the box.
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( 1)RFIاز عرضه كننده خصوصی خواهد بودش  RFIباید بر حسب نتایج مورد نظر مشخص باشدد،
اما برای برانگیختن نوآوری در پیشنهادها بهتر است در نحوه دست آوردن این نتایج انعطداف پدذیر
باقی بماندش
ایالت تگزاس مدل خوبی را در این زمینه پیشنهاد مدی دهددش در مداه مده سدال  ،2771شدورای
تگزاس در خصوص فرمانداری رقابتی ( 2،)CCGیك  RFIرا مطدرح كدرد كده در آن درخواسدت
اطالعات از شركتهای خصوصی پیرامون بهترین عملکردهای جاری و فرصدتهدایی بدرای بسدتن
قرارداد مبتنی بر عملکرد در ناوگان حمل و نقل و خددمات مددیریت سدوخت ،وجدود داشدتش بدر
همین اساس ،موارد مورد نظر  ،CCGخدماتی مجزا و قابل تشخیص بود كه می توانست از طرید
بستن قرارداد با تواف نامه های قابل تحویل و سدطح خددمات ،تأسدی

و مددیریت شدودش CCG

تعدادی از قابلیت های زمینه توجده خدود را مشدخص كدرد ،از جملده تعمیدر و نگهدداری ناوگدان
حملونقل ،بهینهسازی ناوگان ،ارزیابی نیازهای ناوگان ،برنامه های تخصیص خودرو به هدر بخدش،
پیگیری و بررسی ناوگان ،پشتیبانی جاده ای ،خرید سوخت بده صدورت كلدی و جزئدی ،طراحدی و
نگهداری جایگاههای سوخت ،كنترل و بررسی سوخت به صورت كلی ،فنآوریهایی بدرای كداهش
وسایل بدون استفاده و بهروز كردن خودروش
با به كارگیری فرآیند  RFIدر خصوص درخواست ایده ها ،ایالت تگدزاس فرصدتی را بدرای ارائده
دیدگاههای خالقانه از بخش خصوصی در این زمینه فراهم كرد؛ دیددگاهی مانندد ایدنكده چگونده
می توان بهترین مدیریت را برای ناوگان حمل و نقل ایالت و خدمات سوخت رسدانی ایجداد نمدودش
هیچ چیز ایالت را در عمل به پیشنهادهای دریافتی متعهد نمیكندد ،بلکده ایدن امدر یدك نگدرش
تحقیقی است كه قابلیت صرفهجویی در هزینه توسط خصوصی سازی را بررسی مینمایدش
مقدار صرفه جویی در هزینههایی كه توسط برونسپاری خدمات ناوگان حمدل و نقدل در شدهر
سندیهگو میتواند به دست آید ،به تعدادی از عوامل بستگی خواهد داشتش این عوامل شدامل ایدن
است كه چقدر زود جواب میدهد؟ چه مدت فرآیند ارائه پیشنهادهای رقابتی به طول میانجامدد؟
و وضعیت ناوگان حمل و نقل شهری و راهبرد برونسپاری كه سرانجام تصدمیم بده پیدروی از آن
1 Request for information.
2 Council on CompetitiveGovernment.
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میگیرند (یعنی آیا این امر خدمات ویژه نظیر تعمیدر و نگهدداری و اجداره از فروشدنده را واگدذار
مینماید و یا درگیر تواف نامه فروش دارایی و اجاره میشود)ش برای مثال اگر این شهر مدیخواهدد
به سرعت برای واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه خدود بده بخدش خصوصدی اقددام
نماید ،باید بتواند به برخی از صرفهجوییها در طدی نخسدتین سدال قدرارداد و همچندین بده كدل
سطوح صرفهجویی در هزینه ،در سالهای آتی پی ببردش همدانطدور كده در بداال اشداره شدد ،ایدن
صرفهجوییها میتوانند قابل توجه باشند و احتماالً به طور كلی چندین میلیدون دالر در سدال یدا
بیشتر هستندش با توجه به اینكه این شهر تالش میكند كسری بودجه مشخصی را جبدران نمایدد،
هر چقدر زودتر برای آغاز فرآیند پیش نهادهای رقدابتی اقددام كندد ،زودتدر خواهدد توانسدت بدرای
متعادل كردن بودجه و جلوگیری از كاهش آن در دیگر زمینهها ،بده فوایدد مربدوط بده خصوصدی
سازی پی ببرد و از آنها استفاده نمایدش

مطالعات موردی خصوصیسازی ناوگان حمل و نقل
ن ایالت ویرجینیا

1

در اواخر دهه ،17مجمع عمومی ایالت ویرجینیا ،تعمیدر و نگهدداری ناوگدان حمدل و نقدل را از
سازمان ترابری به سازمان خدمات عمومی ) 2(DGSانتقال دادش ) (DGSزمینه تعمیر و نگهداری
اتومبیل به پیمانکداران بده صدورت رقدابتی را فدراهم كدرده و از طرید ایجداد رقابدت ،شدروع بده
صرفهجویی در هزینهها در حدود  21درصد نمودش (گیلروی)2771 -
در سال  DGS ،2771یك سیستم جدیدِ تعمیر و نگهداری و مددیریت اطالعدات را كده مركدز
كنترلِ تعمیر و نگهدداریِ وسدایل نقلیده ) 3 (VMCCنامیدده مدیشدد ،واگدذار نمدودش سیسدتم
 ،VMCCخدمات  24ساعته و شبکههای ارتباطی با حدود  177جایگاه ارائه تسدهیالت تعمیدر و
نگهداری خصوصی (و  00جایگاه ایالتی) در خصوص تعمیرات را ارائه میكندش
این سیستم مدیریتی هزینههای تعمیر و نگهداری پیشدگیریكنندده را  16درصدد و میدانگین
1 Commonwealth of Virginia.
2 Department of General Services.
3 Vehicle Maintenance Control Center.
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هزینههای خدمات مربوط به ترمز خودرو را از  228دالر تا  81دالر كاهش داد و بهطور معنا داری
مدت زمان از كارافتادگی خودرو را كم كرد( .رامیکو)0:2770 -
همچنین ایالت ویرجینیا این نیاز را تشخیص داده است كه برای اجتناب از توسدعه و گسدترش
هزینهب ر ناوگان حمل و نقل خود ،به طدور راهبدردی از شدیوه قدرارداد اجداره از بخدش خصوصدی
استفاده كرده استش در سال  DGS 2776برای ارائه اجارههای كوتاه مددت بده انددازه كارمنددان،
انتقال سرمایه و كداهش ریسدكهدا ی تعمیدر و نگهدداری مالیدات دهنددگان ،بدا بنگداه اقتصدادی
« »Rent-A-Carقراردادی را امضا نمود ( )8 -Ibidبخش قابل تدوجهی از سدفرهای كارمنددان
دولت از طری خودرو ،كوتاه مدت است و دارای بسامد متغیری میباشدد و تدا حددی كده وسدایل
نقلیه متعل به دولت برای چنین سفرهایی بهكار گرفته شوند ،اندازه كلی ناوگان حمل و نقل را به
طور مصنوعی باال نگه میداردش انجام این سدفرها توسدط خودروهدای اجدارهای بخدش خصوصدی،
فرصتی را برای تخمین «اندازه حقیقی» ناوگان حمل و نقل فراهم میآوردش
ن شهر ایندیانا پلیس 1:رقابت مدیریت شده 2برای خدمات ناوگان حمل و نقل
شهر ایندیانا پلی

تحت مدیریت شهردار استفان گلداسمیت 3،برنامه مدیریت شدده را در سدال

 1112آغاز كردش قرارداد خدمات ناوگان ایندیانا پلی

) 4،(IFSبه طور گستردهای به عنوان یکدی

از موف ترین رقابتهای مدیریت شده و همچنین به عندوان مددلی بدرای بدهكدارگیری در تمدامی
شهرها و ایالتها مورد توجه قرار میگیردش
در بهار سال ( IFS ،1111بخش ناوگان شهری) در رقدابتی بدا سده عددد از بدزر تدرین ارائده
دهندگان تعمیر و نگهداری حمل و نقل بخش خصوصی ،برای بستن قرارداد در خصوص خددمات
ناوگان انتخاب شدش این رقابت IFS ،را وادار نمدود خدود را سدازماندهدی كندد و دیگدر تغییدرات
عملیاتی و ساختاری را ایجاد نمایدش این امر ،جایگاههای مدیریت میانی را حذف كدرد و كارمنددان
را قادر ساخت تیمهای كاری خود مدیریتی 1را ایجاد نمایند و همچنین به مکانیدكهدا اجدازه داد

1 Indianapolis.
2 Managed Competition.
3 Mayor Stephen Goldsmith.
4 Indianapolis Fleet Services.
5 Self-managed.
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كنترل بیشتری بر روی كارشان داشته باشند و باعث شد كه  IFSدر یك زمان نیروی كار خود را
كاهش و كیفیت كار را افزایش دهد [.]11
همچنین كارمندان ایدن اتحادیده موافقدت كردندد از برخدی افدزایشهدای ناخواسدته زنددگی،
چشمپوشی كنند و بخشی از غرامت هزینه خود را توسط پاداشهای ناشی از عملکردشان جبدران
نمایند كه این پاداشها میتواند توسط مجازاتهدای مدالی ،در صدورت بدرآورده نشددن انتظدارات
اجراییِ تعیین و طرح شده در قرارداد ،سربهسر شودش برای افدزایش بهدرهوری كارمنددان و كداهش
مدت زمان از كارافتادگی وسایل نقلیه1د از كارمندان درخواست میشدود برخدی از كدارگران را در
زمان تعطیالت برنامه ریزی شده در سر كار نگاه دارندش (برای هزینههای نسبی و دادههدای میدزان
كارایی (عملکرد) در قبل و بعد از رقابت  ،IFSجدول شماره را مشاهده كنیدش
جدول شماره یك-

تعمیر و نگهداری ناوگان حمل و نقل ایندیانا پلی

قبل و بعد از رقابت

بعد

قبل

 2/8میلیون دالر

 1/3میلیون دالر

هزینههای سالیانه

پدددداداش ناشددددی از

افزایش ناخواستی هزینههدای

غرامت كارمندان

عملکرد

مربوط به زندگی

 1به 4

 1به 1/1

نسبت كارگران به مدیران

82

111

تعداد كارمندان

1

24

تعداد شکایات

2272

2174

تعداد وسایل نقلیه سروی

شده

طب گزارش «اداره حسابداری كدل ایداالت متحدده» 2در سدال  ،1110رقابدت مددیریت شدده
ایالت ایندیانا پلی

در جهت نگهداری ناوگان ،نتایج قابل توجهی را به وجود آورد:
1 Downtime of vehicles.
2 U.S. General Accounting Office.
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حدود  4/2میلیون دالر صرفهجویی در كل هزینهها از سال  1111تا 1110؛



برآورد  21درصدی صرفهجویی در هزینههای تأمین خدمات دولتی؛



كاهش شکایتهای نیروی انسانی در سال اول قرارداد نسبت به سال گذشته؛



كاهش  66درصدی در ادعای غرامت توسط كارگران در سال  1114و 1110ش

در نخستین سال قرارداد IFS ،از اهداف مربوط به محدود كردن هزینههای خود پیشی گرفدتش
حتی پ

از كاسته شدن از میزان پرداختی توسط كارفرما بده دلیدل جدرایم تحمیلدی بده خداطر

شکست در برآوردن كامل دیگر اهداف اجرایدی معدین ،كارمنددان بدیش از  01هدزار دالر توسدط
دستمزد تشویقی ،درآمد كسب كردندش به دلیل پاداشهای مالی در جهت پ انداز پول ،كارمنددان
نگهداری ناوگان نیز برای پ انداز پول شروع به ارائده بدرونسدپاری نمودنددش بدرای مثدال ،بخدش
داخلی با كارگاههای خصوصی در رابطه با كار بر روی بدنده ،بده صدورت رقدابتی عمدل نمدیكدرد،
بنابراین شروع به برونسپاری آن بخش و جابهجایی كارمندانش به محیطهدایی بدا رقابدت بیشدتر
نمودش
متأسفانه در سال  1118اتحادیه و مددیریت شدهری ،تفداهم نامدهای ) 1(MOUرا بده قدرارداد
اضافه كردند كه بهكارگیری پاداشهای ناشی از عملکرد را متوق كرد و فقط نرخ پرداخت معدین
شده در قرارداد را برای كارمندان با افزایش  3درصدی سالیانه در نظر گرفتش وقتی این شدهر پدی
برده بود كه صرفهجویی در هزینهها ،ناشی از قرارداد اصلی است ،كارمندان  IFSبدا درك ایدنكده
امکان دریافت پاداشهای اضافی ناشی از عملکرد ضعی میباشد ،از ایدن تغییدر حمایدت كردنددش
(چانگ و همکاران)14:2771 -
با كاهش پاداشها برای نوآوری ،آنها به «مسیر گذشته» تفکدر دربداره خددمات بازگشدتندش بدا
وجود این ،رقابت مدیریت شده ارزش خود را حفظ كردش اگرچه دیگر ایدن شدهر بده طدور رقدابتی،
عملکردهای تعمیر و نگهداری ناوگان را پیشنهاد نمیكرد IFS ،به سازماندهی عملکردهای خدود
در سالهای اخیر ادامه داد ،حتی هنگامیكه تعداد خودروهای تعمیر و نگهداری شده توسط IFS
به حدود دو برابر یعنی از  2277دستگاه در سال  1111به  4277دستگاه در سدال  2771رسدید،
1 Memorandum of Understanding.
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تعداد كارمندان از  82نفر به  06نفر طی دورهای مشابه كاهش پیدا كردش برای كنتدرل هزیندههدا،
 IFSبه برونسپاری برخی از كارها به شركت خصوصی ادامه دادش همچنین  IFSمجوزهای فدرال
را برای بدهدسدت آوردن فدنآوریهدا ی مدؤثر مربدوط بده سدوخت و هزینده دنبدال كدرده اسدتش
()13 -Ibid
ن تعمیر و نگهداری ناوگان حمل و نقل شهر داالس

1

در سال  2773شهر داالس فرآیند رقابدت مددیریت شددهای را بدرای تدأمین خددمات تعمیدر و
نگهداری ناوگان انجام دادش این پیشنهاد مناقصه از طری «بخش خدمات تجهیزات» در «سدازمان
خدمات تجهیزات و ساخت شهری» ،كه  4677واحد ناوگان شهری را تعمیر و نگهداری مدیكدرد،
دریافت و از بین پیشنهادهای داده شده توسط سه شركت خصوصی انتخاب شدش كارمندان شهر با
در نظر گرفتن ثبات همراه با بهترین عملکرد ،كنتدرل هزینده را عهددهدار شددند و از دسدتیدابی
سازمان به اهداف مورد نظر خود اطمینان حاصل كردندش
در دو سال نخست قرارداد ،هزینههای خدمات تجهیزات از میزان بودجه تعیین شدده در حددود
 2/8میلیون دالر تجاوز كرد و به طور عمده به دلیل تعمیرات غیرمنتظره و غیرقابدل پدیشبیندی،
تصادفات ،استفاده یا بد به كار بردن تجهیزات ،به عالوه خرابکاری ،عوامل طبیعی و اصالح و بهینده
كردن خودرو ضرورت پیدا كردش
در ماه مه سال  ،2771این شهر درخواستی را برای پیشدنهادی در رابطده بدا خصوصدی سدازی
خدمات تعمیر و نگهداری ناوگان برای دوره پنج ساله مطرح كدرد و «بخدش خددمات تجهیدزات»
پیشنهاد رقابتی را ارائه نکردش اهداف این فرآیند ،كاهش هزینههای كلی تعمیر و نگهداری ناوگان و
افزایش كاراییهای عملکردی آن به موازات حفظ سطوح دسترسی به تجهیزات ارائه شدده توسدط
خدمات تجهیزات بودش
از طری این فرآیند ،مسئوالن شهر داالس دریافتند كه مالیات دهنددگان مدیتوانندد بیشدترین
سود را تنها توسط واگذاری تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه سنگین حمل زباله به بخش خصوصدی
دریافت كنند ،در حالی كه  213وسیله نقلیه موجود در این دسته ،تنها  6/4درصد از كدل ناوگدان
1 Dallas city.
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شهری را در سال  2771تشکیل میدادندش با وجود این 23 ،درصد از كل مخارج نگهداری ناوگدان
را به خود اختصاص میدادندش ()11 -Ibid
بعد از ارزیابی پیشنهادها ،این شهر قراردادی پنج ساله به مبلغ  16میلیون دالر را برای تعمیر و
نگهداری وسیله نقلیه بهداشتی سنگین به شدركت  Secro North Americaاعطدا كدردش ایدن
شهر انتظار داشت این قرارداد ،صرفهجویی سالیانهای در حدود  117هزار دالر ایجاد كندش با وجدود
این ،به دلیل هزینههای پیادهسازی مربوط به یکپارچگی و ارتقای مركز خدمات ،صرفهجوییها در
نخستین سال قرارداد كمتر از میزان پیشبینی شده بودندش
ن محدود کردن ناوگان حمل و نقل ایالت کالیفرنیا
گاهی اوقات ،ممکن است دولتها به سادگی با فروش وسدایل نقلیده ،پد

انددازی را بدهدسدت

آورندش در هوئیه  2771فرماندار كالیفرنیا« ،آرنولد شوارتزنگر» ،دستور فروش  11درصدد از ناوگدان
حمل و نقل ایالتی را با برآورد ارزش  24میلیون دالر برای كاهش خودروهای مازاد و رسیدگی بده
شکایات در خصوص بهكارگیری وسایل نقلیه توسط كارمنددان دادش نشدریه  Beeگدزارش داد كده
آرنولد شوارتزنگر میخواهد عامل «سوء استفاده از دالر مالیات دهندگان» را پداكسدازی كندد؛ از
جمله اینكه تنها به كارمندان معینی اجازه دهد تا وسایل نقلیه را به خانه ببرندش
فرماندار اظهار كرد این دستور ناشی از فاش سازیهای «وب سایتِ ویست واچرز» میباشدد كده
به تازگی ایجاد شده استش این شکایات ،اظهاراتی را شرح دادند مبنی بر اینكه برخی از كارمندان،
خودروهای ایالتی را بدون صالحیت قانونی روشن ،در خانه نگه میداشتندش
شوارتزنگر در بیانیهای گفت« :من امروز برای رهایی از مسئله اسراف و سوء استفاده در ناوگدان
حمل و نقل ایالتی و حذف كلیه مجوزهای اسراف كارانهای كه سدبب نگهدداری امدوال دولتدی در
خانهها میشوند و همچنین فروش خودروهای مازاد در پاركیندگهدای ایدالتی ،دسدتوری را ابدال
میكنم»ش
بخش ایالتی خدمات عمومی گزارش داد كه فروش یکجا و ارزان خودرو میتواند  24/1میلیدون
دالر در طی سال آینده برای این ایالت پ

انداز كندش تحت دسدتور فرمانددار ،ایدن ایالدت تمدامی

خودروهای با وزن كمتر از  8177پوند را به عندوان خودروهدایی بدرای كداربری سدبك شناسدایی
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خواهد كرد و تعیین میكند كه كدام كارمندان ایالتی الزم است از این خودروها در وظای رسمی
خود استفاده كنندش از این رو ،برنامه تعداد كارگرانی را كه مجاز به نگهداری خودروهای ایدالتی در
خانه بودند 27،درصد كاهش خواهد دادش
در این بیانیه ،فرماندار اظهار داشت« :ایالت كالیفرنیا متعهد میشود اطمینان حاصدل كندد كده
كارمندان تنها ب رای امور مشخص مربوط به ایالت ،ح استفاده از خدودروی دولتدی را دارندد و در
صورتی كه توسط قانون ایالتی یا فدرال درخواست شود ،این كارمندان باید علت چنین استفادهای
را برای اهداف مالیاتی گزارش دهند»ش در این بیانیه ،همچنین آمده است كه هدف از فروش یکجدا
و ارزان خودرو ،تمركز در برچیدن خودروهایی با آلودگی زیاد از ناوگان ایدالتی و جدایگزین كدردن
آنها با مدلهای جدیدتر و كم مصرفتر خواهد بودش (هچ)2771 -
درباره
ن لئونارد سی .گیلرُوی؛ سرپرست «بنیاد ریزن» استش فعالیدتهدای ایدن بنیداد در خصدوص
اصالح مسائل دولتی میباشدش گیلروی ،دارای گواهینامه برنامهریدزی شدهری ) ( AICPاسدتش او
همچنین تحقیقاتی را در رابطه با مسائل خصوصیسازی ،اصدالح مسدائل دولتدی ،حمدل و نقدل و
مسائل مربوط به سیاست شهری انجام داده اسدتش آقدای گیلدروی ،تدالشهدایی بدرای طراحدی و
پیاده سازی رویکردهای سیاستی مبتنی بر بازار ،بهبود عملکرد دولت ،افزایش مسئولیت دولدت در
خصوص برنامهها و كاهش مخارج آن نموده و با قانونگذاران و مسدئولین رسدمی ایداالت آریزوندا،
كالیفرنیا ،كنتاكی ،لوئیزیانا ،اوهایو ،تگزاس و برخی دیگر از ایالتها از نزدیك كار كرده استش
گیلروی ،سردبیر خبرنامه  Privatization Watchو سالنامه خوانندهگزارش سدالیانهسدازی»
است كه گرایشها و شرح وقایع تجربیات فرمانداریهای محلی ،ایاالتها و دولتهای فدرالی را در
ایجاد رقابت برای خدمات عمومی ،بررسی میكندش مقاالت او در نشدریاتی از جملدهThe Wall :
Washington ،The Weekly Standard ،Los Angeles Times ،Street Journal
Chronicle ،Times

Journal-Constitution ،Houston

،Atlanta

Arizona

 ،San Francisco Examiner ،Republicو  Rocky Mountain Newsمطدرح شدده
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استش
گیلروی دارای مددرك كارشناسدی و كارشناسدی ارشدد در رشدتهریدزی شدهری و منطقدهای از
دانشگاه «ویرجینیا تك» میباشدش
ن آنتونی رانداتزو؛ تحلیلگر مسائل سیاسی در «بنیاد ریدزن» اسدتش او در زمیندههدای مدالی،
سیاست اقتصادی ،اصالحات حکومتی و سیاست خصوصیسدازی تخصدص دارد و همچندین دبیدر
خبرنامه Watchاسدتش آثدار آقدای راندداتزو در نشدریاتی مانندد The ،Reason magazine
 Chicago Sun Times ،Detroit Newsو نشریات آنالین مختل مطرح شده استش
رانداتزو از دانشگاه  The King’s Collegeدر شهر نیویورك با مدرك كارشناسدی در رشدته
سیاسی ،فلسفه و اقتصاد فار التحصیل شده استش
ن آدام بی .سامرز؛ تحلیلگر مسائل سیاسی در «بنیاد ریزن» میباشدش او مطالب گستردهای را
در رابطه با خصوصیسازی ،اصالح مسائل دولتی ،علم حقو و اقتصاد ،اصدالح قدوانین عمدومی در
خصوص حقو بازنشستگی ،پروانه گذاری شغلی و انواع دیگری از موضوعات سیاسدی و اقتصدادی
نوشته استش مقاالت آقای سامرز ،توسدط نشدریاتی نظیدر Los ،The Wall Street Journal
،San Diego Union-Tribune ،San Francisco Chronicles ،Angeles Times
Los ،Baltimore Sun ،Los Angeles Daily News ،Orange County Register
 Angeles Business Journalو بسیاری دیگر از نشریات ،چاپ شده استش
آقای سامرز ،مدرك كارشناسی ارشد خود را در رشدته اقتصداد از دانشدگاه «جدورج میسدون» و
مدرك كارشناسی در رشته اقتصادی و سیاسی را از دانشگاه كالیفرنیای شهر ل آنجلد
كرده استش
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