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 وریبهرهرشد مبتنی بر  از رشد مبتنی بر سرمایه گذاری به گذار
 گسترش دانش و وری و توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی الزمه افزایش بهره

 .است های نوینفناوری

  جامعه ایرانی در جهت ارتقای ترین ضعف فرهنگی مهمنگاه بلندمدت فقدان

 وری. نگاه کوتاه مدت نتیجه گسترش بی ثباتی و روزمره شدن اداره امور است.بهره

 است. وریبهرهها و ناهماهنگی بین آنها مانعی در برابر رشد اخل وظایف دستگاهتد 

  وری در عصر هوش مصنوعی و نمونه تاثیرگذاری بهرهکشاورزی هوشمند توسعه

 اینترنت اشیاء.

 وری در نظام اداری در گرو تحول در نظام حقوق و دستمزد، پاداش و عزل و نصب بهره

 بر اساس عملکرد و شایستگی است.

  های دولتی غالبا به محل هدررفت منابع تبدیل شرکت نظام رقابتی کارآمددر فقدان

 اند.شده

 های توانمندیها و ظرفیتوری در گرو به رسمیت شناختن و به کارگیری ارتقای بهره

 امروز جامعه است. زنان

 های دانش و تکنولوژی منابع پایان ناپذیر اقتصادند. تعجیل در به کارگیری فناوری

 نوین در عصرانقالب دیجیتال ضروری است.

  نهای بزرگ و یکی از عناصر وری در سازماالزمه ارتقای بهره« نوآوری باز»راهبرد

 و نوآوری است. شنداوری مبتنی بر اصلی بهره

  شوند: بحران امروز آب در کشور به تدریج آشکار میوری غفلت از بهرهپیامدهای

 وری است.ترین پیامد بی توجهی به بهرهعیان

 قوانین وری الزم است روابط و اقدامات غیررسمی جای خود را به برای ارتقای بهره

 بدهند.شفاف 
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 وریبیانیه همایش ملی بهرهمتن 

نظران و حمایت و مشارکت الهی و با حضور ارزشمند صاحب عنایتوری با یازدهمین همایش ملی بهره

مهرماه در محل این صندوق و با همیاری عالقمندان  27و  26صندوق نوآوری و شکوفایی در روزهای 

ها و ترین نکات سخنرانیبندی مهمجمع حاصلصورت حضوری و مجازی برگزار شد. بیانیه حاضر به

 .شودهای چهارگانه همایش است که به شرح زیر تقدیم مینشست

وری نیازمند وفاق ملی و مستلزم تغییر نگرش و باور سیاستگذاران و بهره .1

 وکار وقوانین مربوط به بهبود محیط کسبری مقررات و اصالح گتا از طریق بازن دولتمردان است

تربیت و تالش در جهت ارتقای فرهنگ  همچنین از  آموزش مدیران و کارکنان، تحول در نظام تعلیم و

وری به یک ارزش اجتماعی و نوعی الگوی رفتاری در ، بهرهسطوح جامعه در همهوری عمومی بهره

یعنی وری جز با توجه ویژه به ابعاد متنوع آن ظام بهره. تحول در نشود تبدیل میان اقشار مختلف مردم

 سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میسر نخواهد بود. ابعاد

 های قانونی بازگشت مدیران و مسئوالن به جایگاه ،وریشرط بهرهپیش

در درجه اول الزم است مدیران به وظایف  وریبهرهبرای رسیدن به سطوح قابل قبولی از  .2

های گوناگون واقف باشند و این امر مستلزم تفکیک کارامد وظایف قوای سه گانه قانونی خود در حوزه

تداخل وظایف خصوصا در ارتباط قوه مقننه و قوه مجریه که حاصل است. در حال حاضر 

 .در کشور شده است وریبهرهتبدیل به مانعی در برابر رشد  ،عملکرد نمایندگان است

های دولتی، دخالت در ها و شرکتنمایندگان با دخالت در اموری مانند عزل و نصب مدیران سازمان

سبب اخالل در عملکرد قوه مجریه  هاو عدم توجه به توجیه اقتصادی آن هامحل و شیوه اجرای پروژه

قانونی مجلس است همچنین منجر به کاهش های فشاری که خارج از وظایف شوند. استفاده از اهرممی

در چارچوب  اجرایی،. لذا الزم است هم نمایندگان و هم مدیران شودگیری فساد نیز میوری و شکلبهره

های فراقانونی که تنها منجر به هدر رفت منابع و افزایش وظایف قانونی خود گام بردارند و از دخالت

 .کننداجتناب  ،هاستهزینه

های موجود در قوانین، در سطوح سازمانی، استانی، بخشی و ملی قوانینی برای ضعفعلیرغم  .3

عملیاتی شدن این قوانین مستلزم آن است که وری موجود است. با این حال افزایش بهره

 شوددر وهله اول موانع اجرای قوانین شناسایی و در جهت رفع این موانع اقدام 

 ورد بازنگری و اصالح اساسی قرار گیرد.و در گام بعدی، نظام اداری کشور م

وری است، منوط به اقداماتی اساسی است. اقداماتی نظیر توجه تحول در نظام اداری که الزمه رشد بهره

سازی، اجرا و نظارت و تفکیک وظایف در سطوح تصمیم افزاری،های نرمزیرساختمسئوالن به 

های معیوب دپویایی و تغییر در رون یهای مختلف، ارتقاسازی و اجرا در دستگاهمیتمرکززدایی از تصم
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بخشی نظام اثر های ناکارآمد و زائد، تمرکز بر خروجی وها و حتی انحالل دستگاهتثبیت شده در دستگاه

های آن از جمله نیروی انسانی و منابع مالی، ارزیابی مدیران بر اساس اداری به جای تاکید بر ورودی

پاداش و گذار به  پرداخت و  گیری و همچنین تحول در نظامهای قابل اندازهخصعملکرد ومبتنی بر شا

در نظام پاداش، عزل و نصب مدیران و استقرار نظام شایستگی  و نتیجه عملکرد محوری بهتوجهسمت 

 قرار گیرد. مورد توجهدر انتصابات از اهم اقداماتی است که الزم است 

 اقتصادی ایرانانسداد گشایش وری شاه کلید بهره

افزایش یابد. وری تحقق میگذاری و بهرهرشد اقتصادی بر دو مبنای اصلی یعنی سرمایه .4

گذاری حدود یک دهه تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه

گذاری پیشی گرفته و متاسفانه استهالک سرمایه از سرمایه است که در کشور متوقف شده

 گذاری نیز به سبب عبور از مرحله رشد است که حتی با افزایش سرمایهاست. این در حالی 

وری توجه موثر به بهره ی رشد اقتصادی دور از دسترس است. بنابراینهای باالمحور نرخسرمایه

 رسد.و گریزناپذیر به نظر می ممکن ن تنها راهکارآریزی در جهت ارتقای و برنامه
الزم است جهت رسیدن به رشد پایدار اقتصادی 

 مورد تاکید قرار گیرد.

کنند.  بایست از اقتصاد بسته به سمت اقتصاد باز حرکتساختارهای اقتصادی کشور می .5

رانی و مدیریت منابع بدهد. مهای نوین حکهمچنین نظام سنتی حکمرانی باید جای خود را شیوه

جویی، ساختارهای باز و نوین حکمرانی که در آن مسئولیت پذیری، شهروندمحوری، عدم امکان رانت

حرکت  نیازپیش؛ و این همه ن بیش از پیش مورد توجه قرار گیردآمشارکت عمومی و ارزیابی عملکرد در 

های باالست. رسیدن به یک نظام حکمرانی با کیفیت مستلزم توجه به مزیت رقابتی، وریبهرهبه سمت 

 وری و نوآوری، مدیریت دانش و باور قلبی رهبران هر جامعه است.بهره

است.  یهای پرنوسان رشد اقتصاددورهسال گذشته وجود  50ویژگی مهم  اقتصاد ایران در  .6

دهد. ایجاد تغییرات مثبت چنین نوساناتی اجازه بهبود سطح درآمد و باالرفتن سطح رفاه جامعه را نمی

غیررسمی به سمت  و تعامالت مستلزم گذار از نهادهادر جهت جلوگیری از این نوسانات 

 های در حاشیه مانده اقتصاد است.د بخشوقوانین شفاف، رقابتی شدن و ور
بندها در اقتصاد است،  در عین حال که راهکارهایی موثر در اصالح فضای ناسالم و زد وچنین اقداماتی 

بار وری و نوآوری و در نتیجه رشد پیوسته و متناسب اقتصادی و کاهش نوسانات زیانمنجر به بهره

 اقتصادی خواهد شد.

منطبق با وری را مورد تاکید فراوانی قرار داده است. برنامه ششم توسعه اهمیت بهره .7

 35وری در رشد اقتصادی کشور بینی برنامه ششم توسعه، سهم بهرهپیش
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که ایم در حالیاما متاسفانه در چهار سال گذشته با رشد منفی روبرو بوده تعیین شده است. درصد

وری و اثر بخشی که در اسناد باالدستی ذکر شده است، افزایش رضایتمندی مردم بهره توجه به ماحصل

 .است

و عملکرد  های دولتیجایگاه شرکتموضوع مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت،  .8

های دولتی در شرایط فقدان فضای رقابتی و بخش خصوصی قدرتمند آنهاست. در حال حاضر شرکت

اند هایی تبدیل شدهبه بنگاه  - کاالها و خدمات شود تتواند منجر به باال رفتن کیفیکه می

ضرورت  ،هادقت در کاالها و خدمات خروجی این شرکت .کننده منابع هستندکه تنها مصرف

وری را بیش از پیش روشن کاهش انحصارات و طبیعتا افزایش بهره، باز شدن و رقابتی شدن اقتصاد

 گرداند.می

های در حوزه و اجرا ریزیبرنامه ،سازیوری در نظام تصمیمپیامدهای مغفول ماندن بهره .9

گویای چنین در کشور ای به اندازه هیچ مسئلهاست. شاید  مختلف آشکار

ای که ایران در حال حاضر جزو کشورهایی است که بیشترین به گونه .اری نباشدوپیامدهای ناگ

وری در تعارض بین مصرف آب و نیازهای محیط زیست را دارد. عدم توجه به کیفیت منابع آب و بهره

و از سوی دیگر  شده از سویی سبب هدر رفت منابع خصوصا در بخش کشاورزی استفاده از این منابع

رفت از  چنین حل بروناست. راهرا به دنبال داشته های سطحی در بسیاری از مناطق کشور آلودگی آب

، مدیریت تجدیدپذیر و  آب در حد حفظ منابعو منابع مصارف  مدیریتبحرانی 

سازی مکانیزم صحیح افزایش برداران در مدیریت آب، لزوم پیادههمه بهره یافتهتقاضا، ورود سازمان

و جستجوی الگوهای  های آبیحرگذاری طوری آب با جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایهبهره

 جایگزین معیشت است.

 وری در جهان جدیدانقالب دیجیتال پیشران اصلی بهره

  ،منبع مهم اقتصاد ،در الگوهای جدید نظام اقتصادی .10

ناپذیر های پیشین و منابع دیگر این منبع دائمی و پایاناست. برخالف دوره

تصوری را در اقتصاد رقم زده و خواهد زد. لذا دیجیتال و اهمیت داده، تحوالت غیرقابلقالب نا .است

ها خواهد بود. تحوالت حاصل از انقالب رفتن هزینه درک ناصواب از مفاهیم این حوزه تنها مسبب باال

یز دیجیتال نحوه تولید، مصرف و اشتغال را متحول و در نتیجه ساختارهای اجتماعی و سیاسی را ن

نرخ ها حتی با توسعه این فناوریدهند د. تجربیات نشان میکنمیدستخوش تغییرات عمیقی 

وری با استفاده از ابزارها همچنین بهره .یابدنیز به سرعت افزایش می وری نیروی کاربهره

مشارکت ها، کاهش زمان تلف شده و تواند با تقویت ارتباطات، توسعه همکاریهای جدید میو فناوری

ایندهای کاری را بهبود بخشد. بنابراین اوال توسعه فرهنگ دیجیتال باید در دستور کار رکارکنان در ف
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تری از این حوزه صورت های جدی، ثانیا در حوزه سیاستگذاری موانع قانونی برداشته و حمایتدقرار گیر

بنیان های دانشرکتشها از جانب دولت خصوصا حمایت از . ضرورت قانونی شدن حمایتپذیرد

شود. نکته مهمی که الزم است بیش از هر زمانی احساس می به عنوان پیشگامان این عرصه

 وریبهرهرود تحولی جدی در هایی است که انتظار میها و نوآوریمورد توجه قرار گیرد کیفیت فناوری

 ایجاد کنند. 

های بزرگ و یکی در سازمان وریبهرهارتقای  الزمه «»راهبرد  .11

بر دانش و نوآوری است. نوآوری باز شامل چهار وری مبتنی از عناصر اصلی بهره

  و  بازار  نوآوری در  نوآوری در فرآیندها،  نوآوری در محصول، بعد اساسی

ها در توسعه محصول جدید SMEبرای تحقق نوآوری باز مشارکت  .استنوآوری در سازمان 

مشارکت استراتژیک پروری و ها، شرکتها و ایدههای شناسایی و رصد فرصتهای بزرگ با برنامهشرکت

 ضروری است.

در زمینه اهمیت نوآوری و با توجه به فقر اقتصاد نوآوری و رشد سریع اقتصادی الزم است به  .12

نهادهای  داده-تامین دسترسی به کالنو ندهای کشور یسمت دیجیتالی کردن همه فرآ

ها و فناوریحرکت کنیم. همچنین الزم است از  هانوآوران و بنگاه ایدولتی و عمومی بر

و ، ، وری عوامل پایه توسعه همچونبهرههای تاثیرگذار بر وریآنو

 صورت ویژه حمایت شود.به 

جدید دیجیتال، مستلزم  وری با استفاده از ابزارها و فناوری هایبهره .13

همچنین  بین المللی است. سیاسی و مشارکت و تعامل در عرصه داخلی و توسعه

های جدید ها نسبت به فناورینباید فراموش کرد که این امر مستلزم توجه به ابعاد فرهنگی، تغییر نگرش

فراگیری مقتضیات مربوط به هر ها و نیز وریآها و نوبرداری از این فناوریصحیح بهره و آموزش شیوه

 نوآوری است.

به  در آن های جدید دیجیتالهایی که در سطح جهان اثرات ملموس فناورییکی از عرصه .14

هدفمندی و هماهنگی در حوزه است.  عرصه کشاورزیظهور رسیده است،  منصه

با هدف اقتدار غذایی و تشویق صنایع مولد فناوری هوشمند دیجیتال  سیاستگذاری غذا و زراعت

ترین عوامل ی تقویت نوآوری و فناوری هوشمند در بخش کشاورزی از مهمهاو اعمال سیاست

وری در کشاورزی نیازمند ارتقای بهرهدر این بخش هستند.  وریبهرهکننده تسهیل

افزایش اثربخشی و پایداری در فرایندهای تولید و هوشمندسازی کشاورزی و 

هوش هایی مانند فناوریکارگیری های نسل چهارم دیجیتال، بهکاربرد فناوری

ضرورت فناوری کشاورزی . به صورت فراگیر و گسترده استمصنوعی و اینترنت اشیاء 
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قلیم و بحران آب از یک سو و تغییر سریع الگوی سکونت و سبک شود که تغییر اهنگامی آشکارتر می

توانند امنیت غذایی کشور را زندگی از روستا به شهر را مد نظر قرار دهیم چرا که این دو عامل می

 الشعاع قرار دهند.تحت

مدت جامعه ایرانی: ضرورت بازگشت ثبات به نظام نگرش کوتاه

 اقتصادی

نظام اقتصادی و همچنین تحوالت اساسی در و  سطح حکمرانی آنچه در نهایت تغییرات در .15

ابعاد فرهنگی کند توجه به پذیر و در مسیر صحیح هدایت میحوزه نوآوری و فناوری را امکان

 کننده امنیت، بهبود کیفیت سرمایهمحور عامل تعیینوری و رشد اقتصادی داناییاست. بهره وریبهره

ه کهای کارآمد است حرکت به سمت فناوری و انسانی، بهبود محیط زیست، بهبود زیست اقتصادی

د. بنابراین الزم است نظام نشوترین عوامل در تحول و رشد هر کشوری محسوب میاز محوری یکهر

در  و تعلیم و تربیت سازیفرهنگترین متولی فرهنگی و همچنین آموزش و پرورش به عنوان اصلی

اساسی  مسئلههای بیشتری از خود نشان دهد. وری متحول شده و پویاییهت ارتقای فرهنگ بهرهج

در جامعه ماست. فقدان  ،وری شده استفرهنگی که مانع بهره

وسانات اقتصاد شکل ن نتیجه عدم ثبات در ساختارهای کالن و در مدتنگاه کوتاه

ور ها در راستای بهرهبحق آحاد جامعه و مطالبات آنهای بنابراین الزم است خواسته .گرفته است

 سازی قرار گیرند.های سیاسی و تصمیمشدن اقتصاد، محور اقدام

وری باید مورد توجه ویژه قرار بهرهو ارتباط آن با  ث از مقوله فرهنگحای که در بآخرین نکته .16

گیری از های آنان و بهرهزنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور و باور به توانمندی توجه به نقشگیرد 

ای وری و تحقق اهداف توسعهارتقای بهرهشک های مختلف است. بیتوان آنان در عرصه

پذیر نخواهد زنان امکان از جملهبدون استفاده از ظرفیت تمام جمعیت کشور 

 بود.
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 افتتاحیه:

 دکتر علینقی مشایخی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف 

 دکتر علی وحدت، مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی 

 وری ایرانسید حمید کالنتری،  مدیرعامل انجمن بهره 

 

 ورینشست اول؛ نوآوری و بهره

 ییو شکوفا یعامل صندوق نوآور اتیعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان  و عضو ه ،یریکشم یدکتر مهد 
 ییو شکوفا ینوآور

 مجموعه توسن انگذاریبن ،یاردکان یاهلل فاطم یول دیدکتر س 

 ییو شکوفا یعامل صندوق نوآور اتیو عضو ه رانیا یورانجمن بهره رهیمد اتیه سییمهندس نصراهلل جهانگرد، ر 
 ییشکوفاو  ینوآور

 یاسالم یمجلس شورا قاتیآموزش و تحق ونیسیکم یپژوهش و فناور تهیکم سیرئ ،یاریاخت اریدکتر اسفند 

 

 وری، اقتصاد و محیط کسب و کارنشست دوم؛ بهره

 عالمه  عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاهمصلحت نظام و  صیعضو مجمع تشخ ،یدکتر داوود دانش جعفر
 ییطباطبا

  فیشر یو اقتصاد دانشگاه صنعت تیریدانشکده مد یعلم اتیعضو ه ،یلیمسعود ندکتر 

 نیدر دانشگاه شان دنگ چ یدر فائو و مدرس دوره نوآور رانیسابق ا ریدائم و سف ندهینما ،یعماد نیدکتر محمد حس 

 

 وری، دولت و نظام ادارینشست سوم؛ بهره

 مدرس تیو اقتصاد دانشگاه ترب تیریدانشکده مد سیرئ ،ینیخداداد حس دیدکتر س 

 رهیمد اتیه سییو ر جمهورسیرئ یانسان هیو سرما تیریاسبق معاون توسعه مد نیآزاد، جانش یدکتر محمود عسگر 
 برکت ادیبن

 رانیا وریبهرهانجمن  رهیمد اتیعضو ه ،یدکتر بهرام جلودار 

 یوربهره یسازمان مل یوربهره یمعاون راهبر ی،دکتر بهروز محمود 

 

 وری و فرهنگنشست چهارم؛ بهره

 یبهشت دیدانشگاه شه عضو هیئت علمی شناس وجامعه ،یدکتر محمد فاضل 

  ،یبهشت دیدانشگاه شه یو حسابدار تیریدانشکده مد عضو هیئت علمیدکتر احمد روستا 

 آموزش و پرورش یعال یمعاون شورا ،ییرعنا دیدکتر مج 

 رانیا یسازمان اسناد و کتابخانه مل سییر ،یدکتر اشرف بروجرد 

 


