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سخن نخست

8گاماساسی
برایبهبودوارتقای
بهرهوریدرکشور

تالش و پیگیری همه جانبه و موثر برای باورمند ساختن  1
مســئوالن )سران ســه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، 

روسای سازمان ها و نهادهای بزرگ و استانداران(.
2 تالش و انجام اقدامات گســترده و تأثیرگذار در ترویج 
فرهنگ بهره وری در سطح جامعه، مدارس، دانشگاه ها، 
ادارات، بنگاه های تولیدی با مشارکت موثر صداوسیما و نهادهای 
فرهنگــی و بهره گیری از فضای مجــازی به گونه ای که عمل 
به شیوه ها و روش های بهره وری به یک رفتار جاری و امری مهم 
مورد توجه و پذیرش اقشــار مختلف در سطوح گوناگون قرار 

گیرد.
3 بازنگری و اصالح مجموعه قوانیــن و مقررات اداری و 
بانکی، بیمه ای، مالیاتی و گمرکی و سایر مقررات زائد که 
به نوعی مانع ارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصاد کشور است، 
در جهت بهبود محیط کسب و کار و شاخص های آن و برقراری 
ثبات در سیاست ها و مقررات پولی و مالی برای تسهیل در امر 
سرمایه گذاری، تولید، صادرات، واردات و استفاده از تسهیالت 

و مشوق ها.
4 آموزش مدیران و کارکنــان ادارات دولتی، مدیران و 
کارگران بنگاه های دولتــی و خصوصی در واحدهای 
صنعتی و تولیدی، مدیران و معلمان مدارس و مراکز آموزشی، 
مدیران و کارکنان مراکز درمانی و بیمارستانی و دیگر شهروندان 
در زمینه مهارت های پایه بهره وری و راهکارهای بهبود آن در 

هر مجموعه و در زندگی فردی و خانوادگی.
5 اصالح قانون حقوق و دستمزد و نظام پرداخت مبتنی 
بر عملکرد و بهره وری کارکنان و مدیران و کارگران در 

بخش های خصوصی و دولتی.
6 بازنگــری  و  بازســازی نظام اداری با هــدف تحول در 
ساختارها و فرایندها برای سرعت بخشیدن به روش های 
ارائه خدمت و جلب رضایت و تکریم واقعی ارباب رجوع با گسترش 

خدمات الکترونیک و غیرحضوری و چابک سازی دولت.
7 حرکت موثر در خصوصی سازی اثربخش و خروج دولت 
و بانک ها از   بنگاه داری و توســعه و افزایش قابل توجه 
سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی 

در اقتصاد با حذف هرگونه رانت یا امتیاز.
8 بازنگری در جایگاه و ســاختار سازمان ملی بهره وری 
متناســب با ماموریت بزرگ تامین سهم ۳۵ درصدی 
رشــد اقتصادی و ایفای نقش کارآمــد در حوزه های هدایت، 
تســهیل و پایش وضعیت بهــره وری در بخش های مختلف 

اقتصادی، خدماتی، تولیدی و زیربنایی کشور.  
مدیرمسئول

انجمنبهرهوریایراندرمردادماهسالجاریدرنامهایبهآیتاهللرئیسی،فراخوانیبرایتشکیلدولتبهرهورنامه انجمن بهره وری ایران به رئیس جهور سیزدهم
رییسجمهورمنتخب،ضمنتوصیفوضعیتنامطلوببهرهوریکشوردر40
سالاخیروبرشمردنعواملنابهرهوریکشور،7پیشنهادازجملهتشکیل
مجمععالیبهرهوریباادغاممعاونتعلمیوفناوریرییسجمهور،سازمان
استانداردوسازمانبهرهوریوتشکیل»معاونتبهرهوری،نوآوریوکیفیت«،
متنکاملنامهبهاینشرحاست:میانافرادباورمندحوزهبهرهوریراارائهکرد.توجهویژهبهگشودگیحوزهاقتصادوهمچنینانتخابمدیرانارشدکشوراز

حضرتآیتاهللرئیسی

ریاستمحترمجمهوریمنتخب
باسالمواحترام

با آرزوی توفیق الهی برای حضرت عالی در مســئولیت بســیار خطیر ریاست 

جمهوری در این مقطع زمانی، بدون هرگونه مقدمه ای، نظرات انجمن بهره وری 

ایران به عنوان فعال ترین و باســابقه ترین انجمن و سازمان غیردولتی در زمینه 

بهره وری که متاسفانه علیرغم اهمیت بسیار باالی آن، در کشور ما مغفول مانده 

است را حضورتان عرض می  داریم، امید که از آغازین روزهای فعالیت به ویژه در 

انتخاب همکاران محترم در هیات وزیران مورد توجه ویژه جناب عالی قرار  بگیرند:

رشد تولید ناخالص داخلی هر کشور حاصل رشد دو عامل اصلی، یعنی افزایش 

سرمایه گذاری و رشد بهره وری است. میزان رشد بهره وری در هر کشوری، حکایت 

از توانمندی ها، صالحیت ها و شایستگی های نظام مدیریت و مدیران آن کشور 

می باشــد. در سه برنامه ۵ ساله چهارم، پنجم و ششم مقرر گردیده بود که سهم 

بهره وری از رشد GDP به ترتیب ۳1، ۳2 و ۳۵ درصد باشد و به عبارتی 2.۵ تا 2.8 

درصد از رشد اقتصادی 8 درصد سالیانه از بهره وری باشد.

در کمال تاســف آنچه در عمل رخ داده اســت، سهمبهرهوریازرشد3.8

0درصدورشدمنفی0.5درصد
درصدیGDPدربرنامهچهارمفقط6.

3درصددربرنامهششمبودهاست.
برنامهپنجمورشــدمنفی7.

در

درنابهرهوریاقتصادکشور(یعنی نه تنها 
)یعنییکسیرنزولیوشدید

بهره وری موجب رشــد اقتصادی نشده است، بلکه ناکارآمدی ها و نابهره وری ها 

رشــد اقتصادی را نیز منفی تر کرده اســت. این در حالی است که در 24 کشور 

آسیایی بر اساس گزارش سازمان بهره وری آسیایی، سهم بهره وری در رشد تولید 

ناخالص داخلی شان در دوره مشابه به طور میانگین ۳۵ درصد بوده است.

هرهوریســرمایهوبهرهوری
یحاصلدوعنصراصلییعنیب

بهرهور

دوعرصهدچارمشکلجدیاست.
نیرویکاراستکهکشورمادرهر

جملهطوالنیشدندورهاجرای
ریسرمایهبهدالیلگوناگوناز

بهرهو

یوتعطیلی30تا50درصدظرفیت
ژههاتابهرهبرداری،رکوداقتصاد

پرو

واحدهایصنعتی،وجودمقرراتزائددرمحیطکسبوکاردر
تولید

تاصولیتاامورگمرکی،مشکالتارزی،
حوزههایمختلف،اخذموافق
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 سوژه بهره وری

مشکالتبانکی،مشــکالتحوزهصادراتو... دچــار مشکل جدی است. 

متاسفانه در کشــور ما خواب سرمایه بسیار باالیی روبرو هستیم، بیش از 80 تا 90 

هزار پروژه عمرانی ناتمام و ســهم باالی انبار در بخش تولید و صنعت )20 درصد 

تولید ناخالص کشور مربوط به موجودی انبار است. این نسبت در دنیا رقمی معادل 

2.۳ درصد اســت. داوود دانش جعفری، کتاب بهره وری امروز ایران، صفحه ۵8(. 

پایین بودن بهره وری نیروی کار هم کم وبیش دالیلش در میان کارمندان و کارگران 

به ویژه شرکت ها و سازمان های دولتی، فرهنگیان به دلیل ضعفدرساختارها،

سی،ناکارآمدیمدیرانومدیریتودخالتهایگوناگونعوامل
بروکرا

نظارتی روشن است. البته در بخش بهره وری نیروی کار الزم است مشکالت ناشی 

از بیکاری، رشد گسترده مشاغل کاذب و ناپایدار رکود اقتصادی ناشی از تحریم ها 
مورد نظر قرار گیرد.

از دیگر عوامل بسیار موثر در پایین بودن بهره وری و وجود نابهره وری ها، ضعفدر

سئوالنومدیرانارشدوفرهنگکار،نوآوریو
باوربهرهوریدربینم

بهرهوریدرجامعهاســت. به طور مثال به ندرت با این پرسش یا تذکر از طرف 

نمایندگان مجلس به وزرا روبرو بوده ایم که چرا بهره وری در حوزه و بخش شما ضعیف 

است؟ به ندرت در جلسات هیات دولت دولت های گذشته شاهد بحث و گفتگو در 

مورد مسائل اساسی بهره وری بوده ایم. در حالی که مسائل و مشکالت روزمره همچون 

پایین بودن تولید، رکود اقتصادی، تورم و حتی مسائلی مثل مرغ و تخم مرغ و ... که 

همه معلول غفلت از بهره وری و کارآمدی است، وقت گران دولت و مجلس را به خود 

سالکهرشدمیانگینبهرهوری
اختصاص د اده است، هنوزبعدازگذشت40

کشورتقریباصفربودهاست، هیچ وزیری برای برنامه های خود پیوست بهره وری 

نمی دهد و ارزیابی ها و نظارت های کلی سازمان ملی بهره وری ایران نیز در این حوزه 
تاثیرگذار نبوده است.

در زمینه فرهنگ و دانش بهره وری هــم بایدکارازآموزشوپرورششروعو

یمابهطورمستمرالگوهایموفق
دردانشگاههاتعمیقیابدودرصداوس

رهوریمعرفیوترویجشود، اما افسوس که صداوسیما حتی در حد تبلیغ یک 
به

کاال مثل دوغ و شامپو هم به بهره وری بها   نداده است و اینها واقعیت های نابهره وری 

در کشور است. متاسفانه مدارس و دانشگاه های ما نیز در حد حداقل هم به پرورش 

منابع انسانی بهره ور توجه و عنایتی ندارند.

جناب آقای دکتر رئیسی

وقت جنابعالی را در این روزهای پرمشغله بیش از حد تصدیع نمی نماییم و به سایر 

دالیل عدم توجه و توفیق در حوزه بهره وری از جمله نبود نظام شایستگی در انتصابات 

و ارتقای مدیران، مشکالت ناشی از نظام حقوق و دستمزد، افت سرمایه های اجتماعی، 

بی ثباتی در اقتصاد به ویژه نرخ ارز، تحریم ها، عدم تعامالت اقتصادی مطلوب با دنیا، 

ناهماهنگی های زیاد ناشی از ساختارهای موازی و اقدامات ناهماهنگ، تمرکزگرایی، 

عدم ریسک پذیری و شــجاعت مدیران و عوامل دیگر نمی پردازیم، بلکه با  اغتنام 

فرصت چند پیشنهاد تقدیم حضور حضرت عالی می نماییم.

متشکلازافرادشایستهونخبه
تشکیلیککمیتهیاکارگروهملی 1

یدبرجستهدانشگاه،مدیران
درحوزهمدیریتبهرهوریازاسات

خصوصی،مشاورانباسابقه از مدیریت برای بررسی 
موفقازدولتوبخش

همه جانبه و جامع موضوع با مطالعه کلیه سوابق و بهره گیری از تجارب بین المللی و 

ارائه راهکارها و برنامه های پیشنهادی روشن، اثربخش و قابل اجرا. این کمیته که 

اعضایش با حکم مستقیم جنابعالی تعیین می گردند، می تواند به عنوان مجمع عالی 

بهره وری کشور هر ساله به طور مســتمر وضعیت بهره وری را رصد و گزارش های 

تحلیلی سالیانه را ارائه کنند.

یهایفردیوتخصصی،انگیزه،
شایسته است توجهویژهبهشایستگ 2

تاکیدبررشدبهرهوریدرانتخابوزراء،مدیرانارشدو
شادابیبا

استانداران و درخواست برنامه خاص از آنان قبل از معرفی و انتصاب در ارتباط با 

بهره وری معطوف گردد.

تاکیدسنجیدهواثربخشریاســتمحترمجمهوریووزرادر 3

گفتمانرسمیخود در نطق ها، بیانیه ها، بخشنامه ها، مصوبات، مصاحبه ها 

و گفتگو با اصحاب رسانه به مقوله پیشرفت بهره وری کشور.

دستورویژهبهوزرایمنتخبآموزشوپرورش،عطف،فناوری 4

اطالعاتوارتباطات،صنعتمعدنوتجارت،جهادکشاورزی،نفت

دجهواداریواستخدامیبرای
وسایدوسازمانمهمبرنامهوبو

ونیروور

ارائهبرنامهویژهبهرهوریبههیاتدولت ظرف سه ماه.

با توجه به بررسی های به عمل آمده در این انجمن و رایزنی با روسای سازمان  5

ملی بهره وری ایران و سازمان استاندارد برای ارتقای اثربخشی و کارآمدی 

سازمان های مســئول در حوزه نوآوری، بهره وری و کیفیت با کنار هم قرار گرفتن 

معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و ســازمان های بهره وری و استاندارد 

ساختار توانمند و هماهنگ تری با عنوان معاونتبهرهوری،نوآوریوکیفیت 

)P.Q.I.( تاسیس و سازمان های مرتبط نیز با اعمال اصالحات در وظایف و ساختار در 

ذیل آن قرار گیرند.

تصادبابهبــودموثردرروابط
جهویژهبهگشــودگیحوزهاق

تو 6

اریهایخارجی،توسعهصادرات،
بینالملل،جلبســرمایهگذ

نیانمقیمخارج،امیددادنبه
جلبمشــارکتســرمایهگذاریایرا

ولهمهجانبهوبهبودمحیطکسبوکار.
کارآفرینانوصنعتگرانباتح

حمایتوتشــویقحرکتنوآوریدرجهــتامیدآفرینیدر 7

شــرکتهایدانشبنیان،استارتآپها،شــتابدهندههاو

گانوجوانانبااستعدادباحمایتخاصازرشد
جلوگیریازخروجنخب

اقتصاددیجیتالوکسبوکارهایاینترنتی با تامین زیرساخت های فنی و 

قانونی. تاسیس سازمان های مرتبط نیز با اعمال اصالحات الزم در ذیل آن قرار گیرد.

جهت مزید اســتحضار یک جلد کتاب »بهره وری امروز ایران« که حاصل مباحث 

بسیار ارزشمند صاحب نظران حوزه اقتصاد، مدیریت و بهره وری در دهمین همایش 

ملی بهره وری است، تقدیم حضورتان می گردد. قطعا مروری بر کتاب، خالی از لطف 
نخواهد بود.

در پایان توفیق روزافزون از درگاه ایزد منان برای جنابعالی در ساختن و توسعه کشور 

و حل مشکالت متعدد و متنوع مردم با توجه و عنایت ویژه ای که به بهره وری خواهید 

فرمود، مسالت می نماییم.
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اخبار بهره وری

صدور»بیانیهتوکیو«
باموضوعمرکزیتبهرهوری

سازمان بهره وری آسیایی با بهره گیری از شصت 
سال تعامل خود در منطقه آسیا و اقیانوسیه در 
راستای بزرگداشــت شصتمین سالگرد خود، 
طی شصت و ســومین اجالس شورای حکام 
)GBM( کــه خردادماه 1400 برگزار شــد، 
بیانیه ای مشــترک با عنوان »بیانیه توکیو در 
مورد محوریت بهره وری« صادر و قرائت کرد تا 
در سال دوم شیوع بیماری COVID-19 چراغ 
راهی باشــد برای عبور از آینده آشفته متأثر از 
بیماری های پاندمــی، بحران های اقتصادی و 

انسانی. 
طی این بیانیه، APO با اعالم لزوم ادامه حرکت 
بهره وری و عزم راسخ خود در این مسیر، توجه به 
این مقوله را امید ی برای رفع چالش های جدید 
و سخت آینده معرفی می کند. این بیانیه اهداف 
اصلی و اولویت های APO برای سال های 2021 
تا 202۵  را بیان کرده و از چشم انداز جدید این 
سازمان در تالش برای »رشد بهره وری فراگیر و 
منجر به نوآوری در آسیا و اقیانوسیه« پشتیبانی 

می کند.
این اهداف و اولویت ها دربرگیرنده چهار حوزه 
اصلی شــامل اســتفاده از محرک های جدید 
بهره وری، ابزارها، تکنیک ها و متدولوژی های 
روزافزون بهره وری، فراگیر کردن آن و در نهایت 
تقویت ســازمان های ملی بهره وری به عنوان 
نهاد ی برتر برای ارتقای بهره وری و تجهیز آن ها 
به عنوان یک همکار در سیاســت گذاری برای 

دولت هایشان است.

بهرهوری؛موضوعمشترکگفتههایرئیسجدیدسازمانبرنامهوبودجه
بهــره وری به موضوع مشــترک همه گفته های مســعود 
میرکاظمی، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه کشور در 
همین چند روز پس از انتصاب وی بدل شده است، گفتمانی 

که می تواند در حوزه بهره وری امیدبخش باشد.
مســعود میرکاظمی در همان روز معارفــه اش به گزارش 
رسانه ها درباره بهره وری گفت: اگر شاخص های بهره وری در 
40 سال گذشته را بررسی کنیم یا ثابت بوده و یا منفی، چرا 
باید این طور باشد. حجم باالی سرمایه گذاری در کشورانجام 

شده، اما تولید موثری نداشته ایم. 
چرا امروز باید 90 درصد واحدهای صنعتی در شهرک های 
صنعتی ما تعطیل باشند. به شما قول می دهم که خیلی از این 

واحدها اگر تحریم هم نبود، تعطیل بودند. 
در بعضی از جاها 10 واحد نیاز به کاال داشــتیم، 100 واحد 
ظرفیت تولید ایجاد شده است، چرا باید اینگونه منابع  به هدر 
رود. آیا نیاز نیست در راهبردهای توسعه ای بازنگری کنیم 

که از هدر رفت منابع کشور جلوگیری شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در بهره وری 
ســرمایه کل و نیروی انســانی وضعیت خوبی نداشتیم. با 
وجود خروجی های در سطح دکتری و کارشناسی ارشد در 
رشته های مختلف و رشد علمی 11 برابری ولی متأسفانه در 

شاخص بهره وری نیروی انسانی وضعیت خوبی نداشته ایم. 
این نشان می دهد باید دقیق تر و ظریف تر مسایل کشور رصد 

شود.
وی در نخستین جلسه ســتاد تدوین الیحه بودجه سال 
1401 نیز که با حضور معاونان، روســای امور و مشاوران 
این سازمان تشکیل شــد، بیان کرد: چرا بهره وری کل و 
بهره وری ســرمایه ای ما ثابت و یا منفی است و مجموعا 
روند آن نزولی بوده و در حالی که منابع زیادی صرف شده 
اما منجر به تولید موثر نشده اســت. تسهیل کسب و کار 
موجب افزایش بهره وری می شــود. باید رانت ها برداشته 

شود تا بهره وری باال رود.

هیات وزیران در جلسه مورخ 9 تیر 1400 و در اجرای تکلیف مقرر در ماده )۵( قانون برنامه ششم توسعه درخصوص 
استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی کشور و تدوین برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری و در راستای 
تحقق اهداف مندرج در این قانون، اسناد ارتقای بهره وری پیشنهادی وزارتخانه های متولی 9 بخش اقتصادی از جمله 
بخش کشاورزی، آب، برق و گاز، حمل و نقل، معدن و سایر خدمات را تصویب کرد. اسناد فوق با رویکرد مسأله محور 
تهیه شده و در برگیرنده مهم ترین اولویت  های ارتقای بهره وری در بخش های مختلف بوده و دستگاه های اجرایی 
متولی موظف هستند گزارش پیشرفت اقدامات و برنامه های مندرج در این اسناد را هر شش ماه یک بار تهیه و به 

سازمان ملی بهره وری ایران ارایه کنند.
همچنین بر اســاس این گزارش، هیات وزیران در جلســه 2۶ خرداد 1400 نیز به پیشنهاد مشترک سازمان 
اداری و اســتخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند )ج( تبصره )20( ماده واحده قانون 
بودجه سال 1400 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را درخصوص »ارتقای برنامه بهره وری« را تصویب 

و ابالغ کرد.

ابالغاسنادارتقایبهرهوریازسویهیاتدولت
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استقبالازنشستهایبهرهوریدرکالبهاوسانجمنبهرهوریایران
بــاتوجهبهاقبالعمومینســبتبهنــرمافزار
کالبهاوس،انجمنبهرهوریایراندرراســتای
اهدافخودبهمنظورترویــجگفتمانبهرهوری
دربخشهایمختلفاقدامبهبرگزاریسلســله
نشستهایتخصصیباموضوعهایمختلفوبا
حضورچهرههایمطرحومتخصصدرکالبهاوس
کردهکهبااستقبالمطلوبکاربرانروبروشدهاست.

بهرهوریودولتآینده،بهرهوریانرژی،بهرهوری
آب،بهرهوریآبدربخشکشــاورزی،کاراییو
اثربخشیآموزشوپرورشوبهرهوریدردانشگاه
ونظامآموزشعالیوکارآمدیوبهرهوریدرنظام
اداریازموضوعاتیبودهکهدرایننشستهامورد
بحثوبررسیقرارگرفتهاست.شایانذکراست
کهانجمنبهرهوریایرانازسال1398نشستهای

عصرانهبهرهوریرانیزباحضــورمتخصصانو
صاحبنظراندرآخرینیکشنبهآخرهرماهبرگزار

میکندکهبرگزاریایننشستهانیزادامهدارد.

در نخســتین دوره »نشــان ملی بهــره وری« از 
مدیرعامــل انجمن بهــره وری ایــران به موجب 

فعالیت های موثر در حوزه رسانه تقدیر شد.
در این مراسم که روز دوشنبه 28 تیرماه سال جاری با 
حضور جمشید انصاری، معاون )وقت( رئیس جمهور 
و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و فاطمه 
پهلوانی، رئیس سازمان ملی بهره وری برگزار شد، از 
سید حمید کالنتری، مدیرعامل انجمن بهره وری 
ایران با اهدای لوح ســپاس به ســبب فعالیت های 
ارزشــمند در حوزه رسانه به منظور ترویج گفتمان 

بهره وری تقدیر به  عمل آمد.
شایان ذکر اســت که در این مراسم و با اعالم هیات 
داوران تندیس ملی بهره وری و لوح سپاس در بخش 
کتاب به هوشنگ نظامی وند چگینی، مولف کتاب 
»اصول بهره وری )اندازه گیری، ارزیابی، برنامه ریزی 
و بهبود بهره وری در عمل(« اهدا شــد. اســفندیار 
جهانگرد هم به خاطر بیش از 20 اثر رســانه ای که 
در 2 سال گذشته در حوزه بهره وری داشت، دریافت 

تندیس زرین بهره وری و لوح سپاس را دریافت کرد 
و حمیــد کالنتری نیز در همین بخش، شایســته 
دریافت لوح سپاس دانسته شــد. در بخش رسانه 
مجموعه روزنامه خراسان و آخرین خبر و سازمان 
خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( لوح سپاس را 
دریافت کردند. در بخش پایان نامه، لوح تقدیر به دو 
پایان نامه »بررسی تاثیر جایزه ملی تعالی سازمانی 
بر شاخص های بهره وری شرکت ها )مطالعه موردی 
شرکت های موفق به اخذ جایزه ملی تعالی سازمانی 
در سطح تندیس(« اثر شیمادخت ساده و »مطالعه 
تأثیر مدیریت زمان بر اثربخشی سازمانی و بهره وری 
نیروی انسانی دانشــگاه های شهرستان تالش« اثر 
هادی برنجی مریان  اعطا شــد. همچنین در بخش 
مقاله، از پژوهشــگران ســمیه زراعت کار، حاجیه 
رجبی فرجاد، ساقی نقاش زاده، مهدی نجاتی، رضا 
اخباری، علی شهامی خرمی، نیلوفر میرسپاسی و 
کمال نادری مهربانی تقدیر شد. در مجموع، 74 اثر 

به فراخوان نشان ملی بهره وری ارسال شده بود.

انتشارکتاب»بهرهوریدرآسیا«
کتاب »بهره وری در آسیا« با موضوع نگاهی به جایگاه بهره وری در 
کشورهای آسیایی مالزی، پاکستان، هندوستان، اندونزی، ژاپن 

و کره جنوبی از سوی انجمن بهره وری ایران منتشر شده است.
در این کتاب تالش شده اســت تا ساختار و فعالیت های سازمان 
بهره وری آسیایی و همچنین ساختار سیاسی و اقتصادی و جایگاه 
بهره وری در تعدادی از کشورهای عضو این سازمان بررسی و مورد 
نقد و تحلیل مقایســه ای قرار بگیرد. کتاب بهره وری در آسیا به 
همت همکاران این انجمن گردآوری و تالیف و در ۶0 صفحه منتشر 

شده است.

تقدیرسازمانملیبهرهوریازمدیرعاملانجمنبهرهوریایران
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آمار بهره وری

فراز و فرود رشد بهره وری کشور در 15 سال اخیر
سهمهریکازعواملازرشداقتصادیکشور)ارقامبهدرصد(

1384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399

7/23/5-6/3-3/44/102/0-2/62/1-10/0-4/03/00/2-2/8-1/22/23/1رشد بهره وری کل عوامل تولید

1/6-0/11/21/11/30/70/9-0/20/21/2-0/5-0/70/8-1/10/50/5رشد نیروی کار

0/17/1-2/82/53/03/43/23/03/11/71/21/40/80/60/60/1رشد  سرمایه

6/43/5-5/5-1/412/13/9-0/23/4-8/0-0/10/05/53/1-5/15/26/5رشد تولید ناخالص داخلی
منبع:وبسایتسازمانملیبهرهوریایران

میزانرشدبهرهوریکلعواملتولید،رشدنیرویکار،رشدسرمایهورشدتولیدناخالصداخلیبراساسبرنامههایتوسعه)ارقامبهدرصد(

84-99برنامه ششم )99-96(برنامه پنجمبرنامه چهارمشاخص
0/9-2/1-0/7-0/4رشد بهره وری کل عوامل تولید

0/30/60/30/5رشد نیروی کار
3/01/50/61/8رشد سرمایه

1/21/4-3/71/3رشد تولید ناخالص داخلی

منبع: وب سایت سازمان ملی بهره وری ایران/  بنابر اعالم در این سایت، علت  تفاوت جزئی رشد بهره وری کل عوامل تولید گزارش شده بر اساس برنامه های توسعه با رشد »بهره وری کل 
عوامل« این است که اوال رشدها به صورت لگاریتمی محاسبه شده اند ثانیا در این بخش رشد بهره وری کل عوامل تولید به صورت پسماند محاسبه شده است.

منبع:وبسایتسازمانملیبهرهوریایران

سال 1399شاخص ها
89.0شاخص بهره وری نیروی کار براساس ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی - سال پایه 1390

8.1٪رشد شاخص بهره وری نیروی کار براساس ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی - درصد
279.7سطح بهره وری نیروی کار بر اساس ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی - سال پایه 1390 )میلیون ریال به ازای هر نفر(

89.5شاخص بهره وری سرمایه براساس ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی - سال پایه 1390
0.8٪رشد شاخص بهره وری سرمایه براساس ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی - درصد

0.29سطح بهره وری سرمایه براساس ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی
89.3شاخص بهره وری کل عوامل تولید براساس ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی - سال پایه 1390

3.6٪رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید براساس ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی - درصد

-۱۵

-۱۰

-۵

۰

۵

۱۰

۱۵

۱384۱38۵۱386۱387۱388۱389۱39۰۱39۱۱392۱393۱394۱39۵۱396۱397۱398۱399

رشد بهره وری کل عوامل تولید رشد نیروی کار رشد  سرمایه رشد تولید ناخالص داخلی
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تحلیلیبررشدتولیدناخالصداخلی
برحسبهزینهنهاییدردوره1399-1392

یکــی از نمودارهــای قابل توجــه در گزارش 
شاخص های کالن اقتصاد ایران در گزارش اخیر 
مرکز آمار ایران نمودار رشد تولید ناخالص داخلی 
بر حســب هزینه نهایی )قیمت ثابت( است. در 
این نمودار تغییــرات پنج متغیر توضیح دهنده 
رشد اقتصادی ایران به تصویر کشیده شده است، 
مصرف خصوصی )هزینه های نهایی خانوارها(، 
مصرف دولت )عمدتا جبران خدمات کارکنان 
دولت و بخش عمومی(، تشــکیل سرمایه ثابت 
)ســرمایه گذاری در اقالم فیزیکی و نه افزایش 
ســرمایه در گردش جاری(، صادرات و واردات 
که در این بین رفتار هزینه مصرف نهایی دولت 
قابل توجه است. اصوال انتظار می رود پیامد نهایی 
خدمات دولتی در میان مدت و بلندمدت به این 
صورت در اقتصاد ســرریز کند که با مولدسازی 
نهاده هــای اقتصــاد کشــور و بهبــود فضای 
کسب وکار و بازارهای کاال، سرمایه و کار به رونق 
دیگر متغیرها منجر شده و بر عکس اگر امکان 
تأثیرگذاری نیست، مقدار آن نیز کاهش یابد، اما 
در این نمودار چنین رابطه ای مشاهده نمی شود. 
در دوره هشــت ســاله 1۳92-1۳99 مصرف 
نهائی دولت تقریبا در تمام هشــت سال رشد 
داشته است، در حالی که مصرف نهایی خصوصی 
)خانوارها( فقط دو سال رشد نشان می دهد، دو 
سال کاهش و چهار ســال بدون تغییر معنا دار 
بوده اســت. در این مدت بر تعــداد خانوارهای 
کشور مدام افزوده شد، ولی تعداد کارکنان دولت 
تقریبا ثابت بود، لذا می توان گفت شکاف درآمد 
شاغالن دولت با عموم مردم بیشتر شده و پس از 
هشت سال افزایش معناداری پیدا کرده است. 
الزم به یادآوری اســت که ارقــام به قیمت های 
ثابت یا تورم در رفته است و لذا از لحاظ حقیقی 
این شکاف بیشتر شده است و نه به قیمت های 

جاری.
همچنین در این دوره هشــت ساله که همواره 
شاهد رشد هزینه مصرف دولت بودیم، در چهار 
سال تشکیل سرمایه ثابت )اقالم فیزیکی( کاهش 

یافت، دو ســال افزایش و دو سال بدون تغییر . 
یعنی هزینه کرد دولت بر سرمایه گذاری اصابت 
نکرده است. واردات در شش سال، کاهش و دو 
سال افزایش داشت و صادرات هم رفتاری شبیه 
به واردات داشــته اســت. اصوال این دو متغیر 
واردات و صادرات به دلیل عنصر مشترک آنها که 

ارز خارجی بوده، در هم تنیده است.
و حاال که »اثربخشــی هزینه هــای دولت« در 
اقتصاد الاقل در این نمودار قابل مشاهده نیست، 
این سؤال باقی مانده است که آیا تدبیر اقتصادی 
ایجــاب نمی کرد کــه به جای افزایــش مداوم 
هزینه های دولت به نرخ های واقعی )پس از کسر 
تورم( ســطح آن بدون افزایش باقی می ماند و 
منابع مالی آزاد شده مصروف کارهای مولدتر در 
اقتصاد می شد، از جمله تشکیل سرمایه ثابت یا 

تحریک بیشتر تقاضای مردم در بازار؟

جمعبندی:
1. از این به بعد از دولت انتظار تدبیر اقتصادی و 
مدیریتی بیشتری می رود که تجربه دهه 90 را 
تکرار نکند و به معیار اثربخشی هزینه های دولتی 
توجه شایسته ای داشته باشد و مثال به دستگاه ها 
با عملکرد اثربخش پاداش اثربخش و به فاقدان 

اثربخشی محدودیت متناســب اعمال کرده و 
همچنین تخصیص کامل به شرط اثربخشی باال 
انجام پذیرد و این موضوع در دوره های بعد قابل 
جبران باشد، یعنی اگر تا یک یا حداکثر دو دوره 
بعدی اثربخشی مورد انتظار در همان سال مالی 
حاصل شــد، پاداش عملکرد و تخصیص کامل 

انجام بپذیرد .
2. هم چنین این اقدام نیز دور از انتظار نیســت 
که به منظور کاهش شــکاف درآمدی ناعادالنه 
به وجود آمده بین دولــت و ملت تدابیری برای 
جبران آن اتخاذ کند، به طوری که اگر نمی تواند 
در کوتاه مدت بر رفاه مردم و حقوق بگیران بخش 
خصوصی و مشاغل آزاد بیافزاید، نسبت به افزایش 
درآمد شــاغالن دولتی مدیریت بهتری اعمال 
کند. فراموش نکنیم که فقط در ســال 1۳99 
که هیچ کارمند دولتی شــغلش را از دست نداد 
و با امنیت خوبی دریافتی داشت، در حدود یک 
میلیون شغل در اثر کرونا و رکود اقتصادی از بین 
رفت که بخشی از آنها ممکن است برای همیشه 
از بازار کار ایران خارج شده باشند، باالخره دولت 

و ملت همگی سوار یک قطار شده ایم.
مأخذ:گزارششــاخصهایکالناقتصاد

ایران،مرکزآمارایران،شهریورماه1400

دکترحمیدرضانایبی
کارشناسبهرهوریومدیریت

فراز و فرود رشد بهره وری کشور در 15 سال اخیر
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میهمان
بهرهوریدردنیایامروزباموضوعاتوگزارههایگوناگونیارتباطدارد.همچنینبهرهوریدرسطوحوبخشهایمتنوعتعریف
شدهوبامسایلوموضوعاتمختلفدرآمیختهاست.درصفحاتیکهبانام»میهمان«نامگذاریشدهاست،درهرشمارهبخشی

ازدیدگاههایکارشناسیمتخصصانحوزههایمختلفراکهبابهرهوریارتباطداردراباهممیخوانیم.

ذهنیتحاکمدربخشعمومیوعدمتحققبهرهوریدانش
عضوهیاتمدیرهانجمنبهرهوریایراندکتربهرامجلوداری

موضوعتحققبهرهوریبرمبنایدانشیکیازموضوعاتمهمدرعلوممدیریتدانشومدیریتبهرهوریبهحسابمیآیدو
تمرکزاینرویکرد،افزایشبهرهوریبخشعمومیبراساستجارب،آموزهها،موفقیتهاوشکستهاییاستکهدربرنامههای
بخشعمومیبهویژهدولتدارد.بخشعمومیدردورانتصدیمدیرانمختلفدرجهتاجرایسیاستهایبرنامههایمختلف
پنجسالهرشدوتوسعهاقتصادیباموفقیتهاویاشکستهاییدربرنامههایخودمواجهبودندوبهمرکزبزرگدانشیتبدیل
شدهاند،شایدبهایندلیلباشدکهسازمانهایدولتیراسازمانهایدانشیمیگویند.اماآیامدیریتدانشاجراشدهوازنتایج
آنبرایتحققبهرهوریاستفادهمیشودیانهمسالهایاستکهدراینمقالهبهآنمیپردازیم.تحققبهرهوریازدانشیکی
ازکمهزینهترینروشهادرجهتارتقایبهرهوریدربخشعمومیاست،اماذهنیتحاکمدربخشعمومیدرتولیددانشو
تحققبهرهوریمانعاصلیارتقایبهرهوریشدهاست.درادامهمقالهچهارذهنیترایجدربخشعمومیکهمانعازتوسعهدانش

وتحققبهرهوریمیشود،راتوضیحخواهیمداد.

ذهنیتاول:تمرکزبخشعمومیبهرویههاونهمشتری
بخش عمومی معموال بیش از آنکه به دنبال جلب رضایت مشــتری باشد، 

تمرکز بر رویه های ثابت و تعریف شده از جمله هزینه ها دارد. 
مفهوم »مشــتری« با وجود بحــث و گفتگوهای زیادی کــه در مورد آن 
انجام شده است، در بخش عمومی به خوبی درک نمی شود. در بسیاری از 
موارد، مشاهده شهروندان به عنوان »مشتری« به دلیل رابطه غیرمستقیم 
بین پرداخت مالیات و خدمات عمومی، بیشــتر تئوری هست تا واقعیت. 
آژانس های بخش عمومی با خواســته های متفــاوت، گاه متضاد به طیف 
وســیعی از ذینفعان خدمات ارائــه می کنند. عالوه بر ایــن، از اختیارات 
کارکنان بخش عمومی گاهی به عنوان فساد و بی نظمی یاد می شود. یکی از 
راه های تامین رضایت مندی ذینفعان به حداقل رساندن اقدامات نامنظم، 
شفاف ســازی فرآیندها و رویه ها برای مشــتریان و همه ذینفعان است. با 
گذشــت زمان، »پیروی از روند ثابت « بدون توجه به ذینفعان اولویت دار، 
در بسیاری از گوشه های بخش دولتی به یک رفتار عادی تبدیل شده است. 
متأسفانه، تمرکز بیش از حد بر روی رویه ها می تواند بر انگیزه ایجاد دانش و 

بهبود رضایت مشتری تأثیر منفی بگذارد.
پیتر دراکر می گوید، بهــره وری دانش باید بر نتیجه، یعنی رضایت مندی 
مشــتری تمرکــز کند. کارکنــان  بخش عمومــی را می تــوان همانند 
تکنولوژیســت ها تصور کرد. آنان باید فضای کافی برای تصمیم گیری در 
مورد »وظایف« در هر شــرایطی که هدف آن خدمت رسانی به ذینفعان 

است، را داشته باشند.
تغییرات مفید در سه حوزه بخش دولتی را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

 : (PSP) Public Service Provider1-ارائه دهندگان خدمات عمومــی
خدمات ارائه شــده توســط دولت برای منافع عمومی. شــامل آموزش، 
مراقبت های بهداشتی و خدمات رفاهی است. این خدمات از بسیاری جهات 
به بخش خصوصی شــباهت دارند. حرکت جدید در این زیربخش اعطای 
استقالل بیشتر به تأمین کنندگان خدمات عمومی است که در نتیجه آن 
خدمات به رقابت تبدیل می شود. کارکنانی که این PSP ها را ارائه می دهند 

باید ذهنیت مشتری مداری را داشته باشند.
 :(PAS) Public Administration Service 2- خدمــات اداری عمومــی
افرادی که درخدمات اداری عمومــی کار می کنند )به عنوان مثال صدور 
مجوز و اسناد رســمی( ممکن است با رقابت روبرو شوند، بدین صورت که 
دولت تنها ارائه دهنده این خدمات است و معموال فرآیندهای واگذاری این 
خدمات سخت گیری خود را دارد، بهتر است کارکنان این فرآیندها ذهنیت 

مشتری مداری داشته باشند تا بتوانند در تدوام کار موفق باشند.
۳- همان طور که بسیاری از کشــورها اصالحات مدیریت دولتی را شروع 
کرده اند، آنان  فرآیندهای ارائه خدمت بهتر به شهروندان را دوباره طراحی 
می کنند. چنین اصالحاتی با هدف بهبود کیفیت خدمات به مشــتریان و 
افزایش بهره وری دانش در فعالیت های خدمات اداری عمومی را به دنبال 

خواهد داشت.
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4- سیاستگذاری: سیاستگذاری تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد، با این 
وجود شیوه های سیاستگذاری گاهی اوقات بیش از حد به پیروی از رویه های 
اجباری تمرکز می کند و تمرکز خود را روی افرادی که قرار است به آنها خدمت 
کنند از دست می دهند. مشتری مداری در سیاستگذاری به معنای این است 
که دولت خواستار مشارکت فعال جامعه در شکل دهی به دستورات خدمات 

عمومی و تهیه سیاست هایی برای خدمت رسانی بهتر به جامعه است.
۵- یک ذهنیت مشتری مدار به سیاستگذاران کمک می کند تا »مشتریان« 
اصلی خود را شناســایی کرده و ســپس دانش های مربوطه را برای تدوین 

سیاست های موثر بسیج کنند.

ذهنیتدوم:تمرکزبرانطباقباقوانینومقررات
در مقایسه با بخش خصوصی، بخش دولتی معموال فرهنگ مبتنی بر قوانین و مقررات 
را ترویج می کند که به جای کارآفرینی، نوآوری و حتی پیشرفت، صرفا به دنبال انطباق 
با قوانین است. عالوه بر این، چنین فرهنگی بر ارزیابی عملکرد و سیاست های حقوق و 
دستمزد متمرکز بوده و براساس میزان انطباق از آنها پاداش پرداخت می شود. از آنجا که 
بخش دولتی رویه های زیادی دارد، انگیزه کمتری برای کارکنان دولتی در جهت آزمایش 

خدمات خالقانه و رو ش های جدیدتر در ارائه خدمات ایجاد می کند.
چنین فرهنگ انطباق و ثباتی مانع تغییر می شود. کارکنان صرفا در صورت نیاز به دنبال 
کسب دانش و به اشتراک گذاری آن می روند، نه وقتی احساس درونی به آن داشته باشند. 
تغییر بر اساس تحمیل از خارج انجام می شود تا بر اساس نیازهای داخلی. گاهی اوقات، 
هنگامی که اشــتباه هایی مرتکب می شوند، ممکن است سرپوش گذاشتن بر اشتباه ها 
نســبت به یادگیری از آنها در اولویت باشــد و این روش مغایر با اصول بهبود مستمر و 

استقالل کارکنان مدنظر پروفسور دراکر است.
فرهنگ انطباق باید به سمت تشــویق به بهبود مستمر، ارتقای بهره وری دانش ورزان و 
افزایش نوآوری در بخش دولتی تغییر یابد. تمرکز بر انطباق جنبه »دستی« کار را تشویق 
کرده و جنبه دانش آن را ســرکوب می کند. دانشِ کارکنان باید بر توانایی در قضاوت و 

همچنین ایده هایی برای تغییر قوانین برای خدمت بهتر به مردم متمرکز باشد.
پرورش فرهنگ بهبود مستمر شامل تغییرات در سیستم های طراحی و ارزیابی کار 
است. طراحی کار برای کارکنان  بخش دولتی باید در وضع قوانین و رویه های روشن 
و فضای قضاوت شخصی متعادل باشد، زیرا نگرانی از اینکه قضاوت یا اختیار شخصی 
موجب رفتار فردی و نامنظم شود، در سازمان به وجود می آید. بنابراین، طراحی کار 
باید با فرهنگی هماهنگ باشــد که یکپارچگی را پرورش دهد. سیستم های ارزیابی 
در بخش دولتی نیز باید نوآوری را ایجاد و تدوین کرده و بازنگری و بهبود در قوانین 

بخشی از کار باشد.

ذهنیتسوم:تمرکزبرانباشتدادهها)ذهنیتسیلویی(
منابع عظیمی از دانش در بخش دولتی وجود دارد که به دلیل حاکمیت ذهنیت سیلویی 
از آنها استفاده نمی شود. ســیلوهای دانش نتیجه طبیعی ســاختار سلسله مراتبی و 
تخصص گرایی در بخش های مختلف سازمان های بخش دولتی است. در حالی که چنین 
ســاختارهایی ممکن است کارایی اداری را تشویق کنند، اما نتیجه به صورت ناخواسته 
منجر به جدایی این تخصص ها و جزیره ای شدن آنها شده است. دانش ورزان در بخش 
دولتی بیشتر وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل داده ها و مدیریت دانش به طور جداگانه 

یا اغلب اوقات به صورت انفرادی می کنند. تشکیل پایگاه های داده و سیستم های مدیریت 
اطالعات جداگانه در سازمان های بخش دولتی به یک عادت معمول تبدیل شده است.

ساختار سلسله مراتبی در بخش دولتی می تواند مانع جریان اشتراک اطالعات و دانش 
شود. الیه ها و مرزها از جمله سیاست ها و عادت های فردی، به هیچ وجه اشتراک اطالعات 
و دانش را از باال، پایین، در سراســر یا خارج از سازمان تسهیل نمی کنند و همین دلیل 
اطالعات تبدیل به انبارهای سیلوی اطالعات می شوند. کارکنان بخش دولتی عمدتا بر 
انجام وظایف عملکردی و دستوری خود متمرکز هستند و به ندرت کار خود را با تصویر 
بزرگ تر ســازمانی پیوند می دهند. آنان معموال از کاری که افراد در سایر قسمت های 
سازمان انجام می دهند، آگاه نیستند و عالقه ای به آنها ندارند. در نتیجه، دانش به اجزای 
کوچک تری در میان افراد و بخش های مختلف  تقسیم و ذخیره می شود. این همان ایجاد 

ذهنیت »سیلو« است که بهره وری دانش ورزان را سرکوب می کند.
دالیل مختلفی وجود دارند که موجب حاکمیت ذهن ســیلو در بخش دولتی می شود. 
این گونه سازمان ها به طور سنتی منشعب و سلسله مراتبی هستند. عملکرد هر واحد با 
توجه به ارتباط آن با عملکرد سایر بخش ها سنجیده نمی شود و انگیزه های نوآوری و کار 
تیمی بهتر، به ویژه بین بخش های مختلف وجود ندارد در نتیجه تشویق همکاری های 

بین واحدهای مختلف پیچیده بوده و دشوار به نظر می رسد.
بنابر این، بهره وری باالتر در بخش عمومی هنگامی معنا دار می شود که اشتراک اطالعات 

در میان واحدهای مختلف به وجود بیاید.
در حالت ایده آل، دانش )از تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات عمومی( باید به طور خودکار 
به سمت تصمیم گیرندگان یا مجریان هدایت شود تا اقدامات و استراتژی عمومی را به 
درستی جهت گیری کند. به عنوان مثال چندین سازمان در بخش دولتی وظیفه دارند 
بهداشــت و آموزش با کیفیت به جامعه ارائه دهند. در این حالت، دانش خاص در مورد 
اینکه ذینفعان برنامه های عمومی چه کسانی هستند، می تواند در بسیاری از بخش های 
دولتی از جلمه ســازمان هایی که در برنامه ریزی، تخصیص منابع، تولید و ارائه واقعی 
خدمات برای هدف گیری بهتر، حذف گلوگاه ها، جلوگیری از اتالف و غیره مشــارکت 

دارند، مورد استفاده قرار بگیرد.
 غلبه بر سیلوهای دانش، بخش عمومی را قادر می سازد تا به سمت همکاری و اشتراک 
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زمان، فضا و منابع برای دست یابی نتایج جمعی در یک دوره زمانی کوتاه تر حرکت کند.
در زمینه سیاســت نیز همین طور اســت: دامنه حل و فصل مسائل عمومی فراتر از 
وظایف یک سازمان بخش عمومی است. داشتن یک رویکرد جامع تر »کل دولت«، 
به جای رویکرد »یک ســازمان«، بهترین روش خواهد بود، زیرا در اینصورت است 
که همه ســازمان های دولتی در تحقق ماموریتی مشارکت خواهند داشت و نتایج 
حاصله به عنوان دانش میان سازمان های مختلف به     منظور تدوین و تجزیه و تحلیل 
سیاست های عمومی به اشــتراک گذاشته خواهد شــد، در این صورت است که به 
سیلوهای دانشی غلبه خواهد شــد. در این فرآیند برون سازی دانش اتفاق افتاده و 
احتمال دارد راه حل های ابتکاری و منطقی تری از طرف ذیفنعان و سایر دانش ورزان 

ارائه شود.
ذهنیت سیلو باید به یک وابســتگی متقابل تغییر یابد. طراحی سازمانی باید سطح 
مناسبی از وابســتگی را ایجاد کند تا واحدهای مختلف بتوانند به راحتی برای حل 
مشکالت پیچیده با هم همکاری داشته باشــند. مرزهای فیزیکی و عملکردی بین 
واحدها باید باز باشد تا جریان دانش و همکاری را تسهیل کند. برای تقویت همکاری 
می توان بیشتر از گروه های چند وظیفه ای، بین عملکردی و فعالیت های اجتماعی 

غیررسمی استفاده کرد.  

ذهنیتچهارم:ذهنیتحفظدانشواینکهدانشقدرتاست
هرجا صحبت از اجرای موثر مدیریت دانش به ویژه در هنگام اشــتراک دانش است، این 
باور وجود دارد که  »دانش قدرت است« و همین باور می تواند به یک مانع ذهنی تبدیل 
شود. این ذهنیت موجب می شود تا افراد تمایلی به اشتراک دانش نداشته باشند، زیرا آنها 
معتقدند که به اشتراک گذاشتن دانش موجب می شود که در محیط کار قدرت رقابتی 
خود را از دست دهند و با به اشتراک گذاشتن آن توانایی های دیگران برای رقابت افزایش 
یابد. همچنین کارکنان بر این باور هستند که دیگران باید به دلیل قدرت دانشی به آنان 
اعتماد و احترام بیشتری داشته باشند. همچنین امنیت شغلی از جمله دغدغه هایی است 
که اکثر کارکنان بر این باور هستند که با به اشتراک گذاشتن دانش ممکن است امنیت 

شغلی خود را از دست دهند.
اما باید توجه داشــت که فراتر از دانش صرف، برخورداری از شایستگی شامل مهارت و 

نگرش است و مولفه های اساسی شایستگی باید با هم ترکیب شوند تا دانش ورزان بتوانند 
در زمینه های تخصصی خود سرآمد باشند.

شکل 1، در زیر نشان می دهد که دانش ضمنی فردی با میزان مهارت و نگرش کارکنان 
معنادار می شود. افراد هنگام اشتراک دانش نباید نگران از دست دادن دانش ضمنی خود 
باشند. به اشتراک گذاشتن یا آشکار کردن دانش به معنای کم ارزش شدن دانش ضمنی 
فرد نیست. هر دانش ضمنی باید به خوبی با مهارت و نگرش سازگار باشد تا بتواند عملکرد 

بهینه ای داشته باشد.

شکل شماره 1 : دانش ضمنی شما و نحوه دریافت آن توسط دیگران

آنچه مخاطبان شما هنگام اشتراک دانش دریافت می کنند فقط اطالعات بوده و بالفاصله 
به دانش تبدیل نمی شود، زیرا قبل از اینکه دانش نامیده شود، نیاز به عمل دارد. در مورد 
مهارت ها و نگرش های آنها نیز همین اتفاق می افتد، یعنی تا زمانی که مهارت ها و نگرش ها 
به مرحله اجرا  نرسند، در همان سطح باقی خواهند ماند. اطالعات پس از استفاده در عمل، 
به دانش تبدیل می شــوند. به عبارت دیگر ، دانش ضمنی مشترک فقط زمانی به دانش 
تبدیل می شود که گیرنده )مخاطب( آن را با مهارت و نگرش خود برای انجام کاری برای 

ایجاد عملکرد و نتایج خوب ادغام کند.
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افرادی که هزینه زیادی را به منظور ایجاد تجهیزات 
ایمن صرف می کنند و همچنین کســانی که تصور 
می کننــد انجام اقدامــات ایمنی، هزینــه بیهوده 
اســت، هر دو گروه بر این باورند که ایمنی بیشــتر 
نیازمند هزینه های باالتری بوده اما بایستی به خاطر 
داشــت که فرآیندها و کارخانه های ناایمن با توجه 
به احتمال نقص و خطراتی کــه در آنها وجود دارد، 
نمیتوانند سود ده، پر بازده و در نهایت بهر ور باشند. 
به عنوان مثال حوادث ناشی از نشت مواد خطرناک را 
در نظر بگیرید که در این راستا اقدام ها، پیشنهاد ها و 
توصیه هایی جهت پیشگیری از نشت مواد با استفاده 
از تجهیزات ایمنی بهتر و یا تدوین دستورالعمل های 

ایمن کار ارائه می شود. 
از طرفی، تجهیزات ممکن اســت دچار نقص شده 
و یا اینکــه یک دســتورالعمل ایمــن کار، کارایی 
خود را با پیشرفت فناوری از دســت دهد. از این رو 
موثرترین روش پیشــگیری از نشت مواد خطرناک، 
اســتفاده از عایق های مناسب برای پوشش محفظه 
نگهدارنده این مواد و یا اســتفاده از مــواد ایمن به 
جای مواد خطرنــاک )جایگزینی( بوده که به عنوان 
موارد ایمنــی افزون تر و همچنین بــا هزینه باالتر 
توصیه می شــود. در صورتی که قادر بــه انجام این 
موارد نبوده و یا محدودیتی وجود داشــته باشــد، 
می بایســت سیســتم هایی پیاده ســازی شده که 
به عنوان سیستم های ذاتاً ایمن تر شناخته می شوند. 
بدیهی اســت که همین تجهیــزات ایمنی ممکن 
اســت خود دارای نقص شــوند، بنابراین بهتر است 
که سیستم های وابسته به این گونه اقدامات کنترلی 
اضافه نشــوند و به جای آنکه خطرات به این صورت 
کنترل شوند، سیستم هایی در فاز طراحی به کار برده 

شوند به طوری که ذاتاً، ایمن تر  باشند.
ماهیــت رهیافت ذاتاً ایمن تــر در طراحی کارخانه، 
اجتناب از خطرات نســبت به کنترل آنها توســط 
تجهیــزات مکمل اســت، بنابراین همــه ایده های 
توصیف شده ممکن است با عنوان مثال های طراحی 
ذاتــاً ایمن تر در نظــر گرفته می شــوند و معموال از 
چهار واژه کمینه ســازی، جایگزینی، تعدیل کردن 
و ساده ســازی برای توصیف آن )طراحی ذاتاً ایمن( 

استفاده می شود.

یک طرح ذاتاً ایمن تر، طرحی است که به جای کنترل 
خطرها از آنها اجتنــاب کند، به ویژه با کاهش مقدار 
مواد پرخطر و عملیات های خطرناکی که وجود دارد. 
امروزه روش های توســعه یافته متعددی به منظور 
ارزیابی ایمنی طرح های پیشــنهادی معرفی شده 
اســت؛ مطالعات تاریخی نشان داده که با گذر زمان 
تمایل بیشتری برای ساخت یک کارخانه ذاتاً ایمن تر 
وجود داشته اســت. هر چند به نظر می رسد که این 
مهم به خوبی از ســوی سیاســتمداران و صاحبان 
قدرت در نظر گرفته نشده اســت. هدف از طراحی 
فرآیند، ایجاد فرآیندی سودآور، بهره ور، اقتصادی، 
ایمن، بی خطر برای محیط زیســت و متناسب برای 
نیروی کار است. این مهم با بهینه سازی فرآیندهای 
متفاوت با توجه بــه معیارهای اقتصادی و کاربردی 
قابل دســتیابی اســت. بنابراین ضروری است که 
ایمنی فرآیند در سطح قابل قبولی قرار داشته باشد. 
ســطح ایمنی مورد نظر با توجه به الزامات قانونی، 
آینده نگری شــرکت و همچنین مــوارد اقتصادی 
تعیین می شــود. چرا که کارخانــه ناایمن با توجه 
به زیان های تولیدی و ســرمایه ای قطعا نمی تواند 
سودآور باشــد و از مقوله بهره وری و رشد بهره وری 

فاصله خواهد داشت.
سطح ایمنی هر فرآیند شیمیایی از طریق ابزارهای 
درونی و بیرونی تعیین می شود، در حالی که که ایمنی 
ذاتی به ویژگی های ذاتی فرآیند مربوط می شــود. 
برای مثــال می توان به مواردی چــون به کارگیری 
رویه  ها و مواد شیمیایی ایمن تر، طراحی ذاتاً ایمن تر 
در ماهیت فرآیند، اجتناب از خطرات و مرتفع کردن 
آنها، اشاره کرد. در مقابل با به کارگیری سیستم های 
محافظتی افزودنی به سیستم، نمی توان به فرآیندی 
ایمن دســت یافت، چرا که سیستم های محافظتی 
از اصول ایمنی بیرونی سیســتم به حساب می آیند. 
شواهد نشان داده اســت که با در نظر گرفتن اصول 
ایمنی ذاتــی از ابتدا و به ویژه در فــاز طراحی اولیه 
فرآیند، می توان به ســود دهی قابل توجهی دست 

یافت.
 What( کلتز در سال 1977 سخنرانی را با موضوع
you don’t have. can’t leak( در وینــدر 
انگلستان ارائه داد. این ســخنرانی، نخستین بحث 

آشکار در رابطه با مفهوم طراحی ذاتاً ایمن در صنایع 
فرآیندی به حساب می آید. 

طی انفجار فلکسیبور در ســال 1974 تمایل برای 
اهمیت به موضــوع ایمنی در صنایــع فرآیندی از 
ســوی حکومت ها و افکار عمومــی افزایش یافت. 
اما تمایــل غالب آنها بر کنترل خطرات با اســتفاده 
از دســتورالعمل های توســعه یافته تــر، افــزودن 
سیستم های ایمنی گســترده تر و بهبود واکنش در 
شــرایط اضطراری می بود. کلتز نگرش متفاوتی را 
به منظور کنترل خطرات پیشنهاد کرد. او معتقد به 
حذف یا کاهش حداکثری خطرات در خالل فرآیند 
بود که طی آن نیاز برای اســتفاده از سیســتم های 
ایمنی پیشرفته تر و دستورالعمل های پیچیده تر به 
مقدار قابل توجهی کاهش می یافت. بر این اســاس 
حذف یا کاهش حداکثری حــوادث با توجه به ذات 
فرآیند ممکن شــده و همیشــگی خواهد بود. کلتز 
برای دومین بار این موضوع را در سال 1978 مطرح 
و در نهایت آن را منتشــر کرد. در نهایت در ســال 
198۵ کلتز به مفهومی با عنــوان طراحی ذاتاً ایمن 
در امریکای شمالی رســید. وی با مقاله ای باعنوان 
تاسیســات ذاتاً ایمن، برنده جایزه Bill Doyle در 
 Loss Prevention نوزدهمین سمپزیوم ساالنه

شد.
مفهوم طرح ذاتاً ایمن تر سال هاست که مطرح شده 
است. اما با وجود مزایای آشــکار مربوط به استفاده 
از اصول ایمنی، بهداشــت و محیط زیست )HSE( و 
همچنین کاهشــی که در هزینه ها حاصل می شود، 
همچنــان کاربردهــای اندکی از آنهــا در طراحی 
واحد های فرآیندی شــیمیایی به چشم می خورد. 
همان طور که کلتز مطرح نموده اســت که در مسیر 
رسیدن به طراحی ذاتاً ایمن تر موانعی وجود دارد که 
به منظور مرتفع ساختن آنها نیاز به تغییر اساسی در 
رویکرد اســت. به عنوان مثال به جای این فرض که 
می تــوان مقادیر فراوانی از مــواد خطرناک را تحت 
کنترل داشت، بایستی ســعی شود که آنها را حذف 
کرد. البته الزم به یادآوری است که تغییرات اساسی 
در تفکرات و اقدامات مربوط به آن به راحتی حاصل 

نمی شود. 
در گذشته در نگرشــی سنتی تر طراحی کارخانه ها 
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بیشتر متکی بر اســتفاده از سیستم های محافظتی 
بود. در ایــن خصوص می توان واکنش صنایع را با دو 
سوال مطرح کرد: »چگونه بدانیم که فرآیند مطابق 
اصول ذاتاً ایمن تر طراحی شده است؟« و »آیا تأثیر 
این تغییرات در فرآیند بر ایمنی ذاتی کارخانه قابل 
اندازه گیری اســت؟«. صنایع فرآیندی شیمیایی در 
ابتدا از به کارگیری اصول طراحی برای حذف خطرات 
و به دنبال آن، ساده تر شــدن طراحی چشم پوشی 
می کردنــد. در نتیجه کنترل هــای الزم در فاز های 
نهایی طراحــی و به ویژه در فازهــای بهره برداری، 

مهندسی می شدند. 
بنابراین سیستم های محافظتی تنها شانس موجود 
بــرای ایمنی فرآینــد و کنترل خطرات به حســاب 
می آمدند. سیســتم هایی حفاظتی تحمیل شده به 
طراحی، در طــول عمر کارخانه نیــاز به نگهداری، 
تجهیز و تعمیر پیوسته داشته و به طور همیشگی به 
هزینه های فرآیند می افزودند. به عالوه دشواری های 
آموزش های مســتمر کارمندان و تهیه و نگهداری 

مستندات را نیز به همراه داشتند.
اما همانگونه که از شــکل 1 نیز بــر می آید، خطرات 

فرآیندی از دو منبع حاصل می شود:
- خطراتی که با توجه بــه نوع مواد و واکنش حاصل 

می شوند.
- خطراتی که با توجه به متغیرهای فرآیندی حاصل 

می شوند.
بر این اساس می توان مدعی شد که به نگرشی فراتر از 
سیستم های حفاظتی به منظور ایمن تر کردن فرآیند 
یک کارخانه نیاز است. بنابراین می توان با تغییر مواد 
مورد اســتفاده در فرآیند، نوع واکنش و متغیرهای 
فرآینــدی عالوه بر رســیدن به فرآینــدی جدید، 
خطرات را مقدار قابل توجهی کاهش داد، به گونه ای 
که فرآیند جدیدی حاصل شده ذاتاً کم خطرتر است. 
با نگاه فنی می توان مدعی شد که عمال هیچ فرآیند 
شیمیایی بدون ریســکی وجود ندارد، ولی می توان 
فرآیندهای شــیمیایی ذاتاً ایمن تری را با استفاده از 
مفاهیم طراحی ذاتاَ ایمن تر تولید کرد. بنابراین اگر از 
اصطالح ذاتاً ایمن تر استفاده می شود، دلیل بر ایمنی 

کامل فرآیند نیست.
پس از آن کــه خطــرات ذاتی فرآینــدی حذف یا 
 Layer( کاهش داده شــدند، الیه هــای حفاظتی
of protection(  به منظــور مقابلــه با خطرات 
باقی مانده مورد اســتفاده قرار می گیرند. به گونه ای 

که مقاومت ایــن الیه های ایمنی نیز با اســتفاده از 
خواص ذاتی آنها قابل کنترل و بهبود است. به عبارتی 
دیگر طراحی ذاتا ایمن تــر در به کارگیری الیه های 

حفاظتی نیز در نظر گرفته می شود.
 بر این اساس، الیه های حفاظتی را با توجه به ضریب 
اطمینان آنها می توان در سه دسته طبقه بندی کرد: 
غیر فعال)Passive(، فعال)Active( و وابسته به 
دستورالعمل ها)Procedural(. یک الیه حفاظتی 
غیر فعال در مقایســه با الیه های حفاظتی فعال ذاتا 
ایمن تر بوده به عالوه الیه های حفاظتی مســتقل در 
مقایســه با الیه هایی که در چند پارامتر مشــترک 

هستند، ایمن تر هستند.
مفهوم ایمنی ذاتی با کاهش تعداد و شدت حادثه ها 
موجــب تســریع در برنامه های مدیریت ریســک 
می شود. اولویت در اســتراتژی طراحی ذاتا ایمن تر 
با روش های غیر فعال و ذاتی بوده، هرچند این مهم 
عمومیت نداشــته و گاهی با در نظر گرفتن الیه های 
فعال و دســتورالعملی نیز می توان به فرآیندی ذاتا 

ایمن تر رســید. در صنایع فرآیندی، طراحی فرآیند 
طــی چندین مرحله ممکن می شــود کــه باعنوان 
چرخه عمر فرآیند شناخته شده چرخه عمر فرآیند 
با مرحله تحقیق آغاز می شــود. در ادامه در مرحله 
توسعه، فرآیند رشــد کرده، طراحی شده و ساخته 
می شــود و در انتها یا عملیــات، تعمیر و نگهداری و 
بهینه سازی به بلوغ می رسد. در انتها فرآیند وارد فاز 

مرگ و نابودی می شود. 
گاهی در دســته ای از فرآیندها برای در نظر گرفتن 
پیشنهادهای مناسب طراحی ذاتا ایمن تر به اطالعات 
بیشتری در گام های اولیه طراحی نیاز است. هرچند 
 ) Minimize(در بســیاری از موارد کمینه سازی
و کاهش نیاز به تجهیزات اضافــی ایمنی و تعمیر و 
نگهدرای ســبب کاهش حوادث احتمالی می شود. 
اســتفاده از اصول طراحــی ذاتاً ایمن تــر در غالب 
موارد ســبب کاهش هزینه های چرخه عمر، کاهش 
هزینه های فرایندی و افزایش نسبت ستانده به داده 

و در نهایت رشد بهره وری می شود.



15

راسیونالیســم، عقالنیت در تفکر و عمل مبتنی بر 
خــرد را توصیف می کند. همان چیــز که در حوزه  
علوم مختلف به خــردورزی، عقالنیت و فرزانگی 
تعبیر می شود. عقالنیت بســته به حوزه  کاربرد و 
آنچه در آن منطقی در نظر گرفته می شود، می تواند 
معانی مختلفی داشته باشــد. بنابراین، در دوران 
مدرن، از عقالنیــت چندوجهی در نــگاه به یک 

موضوع صحبت می شود.
رویکرد »راســیونال« در رفتــار و تصمیم، کنش 
منطقی و اقدامی تعیین شده توسط عقل و به صورت 
آگاهانــه، عمــدی، کنترل شــده و برنامه ریزی 
شــده اســت.1( در مقابل این رویکــرد، رویکرد 
»ایراسیونال« قرار دارد که از تعارضات ناخودآگاه 
فکری، عاطفی و اغلب غیرمنطقی نشات می گیرد.

در حوزه های گوناگون دانش به ویژه روان شناسی 
رفتاری و اقتصاد، در مــورد مولفه های ایجاد تفکر 
»راسیونال« و مدیریت آن بسیار کار شده است که 
ذکر و حتی اشاره به آنها در حوصله  این مقال نیست. 
مقصود نگارنده در این نوشــته ، اشاره ای کوتاه به 
رفتار راســیونال یک بنگاه اقتصادی )ســازمان( 
از دید سنتی و مدرن اســت. آرگریس سازمان را 
این گونه تعریف می کند: »ســازمان ها، استراتژی 
پیچیده  انســان ها هســتند که برای دست یابی به 
اهدافی خاص طراحی شــده اند.«  ففنر و شرودر 
بر این باورند که: »ســازمان عبارت است از الگویی 
از راه هــا و روش ها که بر اســاس آن، گروه بزرگی 
از افراد که وظایف پیچیــده ای را انجام می دهند، 

به نحوی آگاهانه و سیستماتیک و برای دستیابی 
بــه مقاصدی دوجانبه و مورد توافــق، با هم رابطه 
برقرار می کنند.«2( رویکرد سنتی »راسیونال« در 
یک بنگاه کسب وکار و کنش خردمندانه برای آن، 
معنای دیگری به غیر از دســت یابی به مهم ترین 
هدف، یعنی کسب ســود همواره بیشــتر ندارد. 
ســود هم چیزی نیســت به غیر از تفریق هزینه ها 
از درآمدها. ســازمان تالش می کند با بهره گیری 
از الگوها، راه ها و روش هــای گوناگون از هزینه ها 
بکاهد و بــه درآمدها بیافزاید. در رویکرد ســنتی 
»راســیونال« کاهش هزینه به تالشــی مستمر و 
یک ســویه تبدیل می شود که در آن تمام هم و غم 
ســازمان معطوف به کاهش هزینه هایی است که 
سازمان خود را مکلف به گریز از آنها می داند تا بدین 
نحو برای مشــتریان قیمت پایین تــر و برای خود 
حاشیه  ســود باالتری را حاصل کند. به طور مثال 
دفع پسآب سمی به ارزان ترین روش و هدایت آن 
به نزدیک ترین نهر یا رود هم جوار به جای مدیریت 
آن یعنی جمع آوری، جداسازی مواد سمی از آن و 
هدایت پسآب بی خطر به محیط زیست. مثال دیگر 
می تواند تهیه  مواد اولیه و اقالم بســته بندی ارزان 
ولی با آالیندگی زیاد باشــد که در حین تولید و در 
هنگام اســتفاده از سوی مصرف کننده، پیامدهای 
محیط زیستی ناگواری را حاصل می کند. این همان 
چیزی است که در حوزه  اقتصاد راسیونال، اصطالح 
»بُرد-بُــرد«  را به خود اختصاص داده اســت. بُرد 
بنگاه و بُرد مشتری. در »راسیونالیسم مدرن« و در 

معیارهای جهانی دیگر اصطالح »بُرد-بُرد«  معنای 
خــود را به کلی از دســت داده و جایگزین دیگری 
یافته که آن »بُرد-بُرد-بُرد« اســت. در این حالت 
دیگر یک بنگاه اقتصادی تنها به بُرد و کسب منافع 
برای خود و مشتری هایش نظر ندارد، تنها برای آن 
طرح ریزی نمی کنــد و با اتخاذ روش های ارزان تر، 
هزینه ها را از دوش خود برنداشته و به دوش دیگر 
ذی ینفعــان انتقال نمی دهد.  در »راسیونالیســم 
مدرن« یک بنگاه اقتصادی به طور هم زمان سه بعد 
یعنی سازمان، مشتری و ســایر طرف های ذینفع 
)اجتماع( را مورد توجه قرار می دهد و تالش خود 
را معطوف ایــن موضوع می کند که بُرد یکی از این 
وجه ها  به ضرر وجهی دیگر منتهی نشود. پس در 
این رویکرد به جز بنگاه و مشتری، دیگر طرف های 
ذی نفع  نیز مــد نظر قرار می گیرنــد. طرف های 
ذی نفع از جامعه ی کوچک محلی آغاز و خود را به 
گستردگی کره  خاک تعمیم می دهند. نتیجه آن که 
اکنون رهبر یک بنگاه اقتصادی با تفکر راسیونال، 
فرزانگی را کــه همان خردورزی در کســب وکار 
اســت مالک عمل قرار می دهد و بــا چاره دانی و 
چاره جویی، فرآیندهای کســب وکار بنگاه خود را 

برای »به زیستی همگان« مدیریت می کند.

مرجع:
https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/
rationales-handeln/12461
 Lucey, T., (1989), Management Information
systems- 5. Ed., DP Pub., P. 51

راسیونالیسممدرن
مشاورارشدمدیریتفرآیندهایکسبوکاروحیدمشیرنیا
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بهره وری در شرکت های تجاری در واقع ترکیبی از 
دو شاخص کارایی و اثربخشــی است. در این راستا 
نهادهای بازرگانی باید به دنبال این باشند که چگونه 
می توانند در شــاکله خود ضریب این دو شاخص را 

ارتقا دهند.
اگر بخواهیم بــه راهکارهای ارتقــای بهره وری در 
شــرکت های بیمه بپردازیــم باید اذعان داشــت 
که کارکردهای شــرکت بیمه مانند بهینه ســازی 
بخش های مختلف چون صدور و پرداخت خسارت 
و ... و همچنین بهبود و ارتقای توانمندی ها از طریق 
ساده سازی ســاختار و چابک ســازی شرکت باید 
مــورد توجه قرار گیرد، با تاکید بــر این نکته که در 
دنیای امروز، شــرکت ها باید به جای رویکرد سنتی 
به روش های نوآورانه درارتقای بهره وری توجه کنند.

درست به همین دلیل است که چابک سازی کسب و 
کار از طریق روی آوردن به روش های نوین بیمه گری 
با اتکاء بر توســعه زیر ساخت های فناوری اطالعات 
می تواند مســیر چابک ســازی ســازمان، افزایش 
سودآوری، ارتقای رشد واقعی شرکت و نه فقط رشد 
اسمی، افزایش درآمد ناشی از سرمایه گذاری ها و ... 
را فراهم کند و البته تحقق این شــاخص ها به تغییر 
پارادایم های مدیریتی و تربیت نیروی متخصص در 

شرکت بیمه نیز وابسته است.
بر همین اســاس، شــرکت بیمه دی توانسته رتبه 
نخست »شاخص فروش« و »بهره وری کل عوامل« 
در بین موسســات بیمــه ای را، دوســال پیاپی در 
همایش شــرکت های برتــر ایران کســب کرده و 
همچنین، دریافت نشان سیمین بهره وری از انجمن 

ملی بهره وری ایران را در کارنامه خود ثبت کند.
ضمــن اینکه در پنجمیــن عصرانه بهــره وری که 
ســال گذشــته با موضوع بهره وری و بیمه به همت 
انجمن بهره وری ایران و میزبانی پژوهشــکده بیمه 

با حضور فعاالن این حوزه ها برگزار شــد، مهندس 
حمیدرضا حســینی آشــتیانی، عضو هیات مدیره 
انجمن بهــره وری ایران به دو شــرکت بیمه که در 
سال 98 عملیات بیمه گری مثبتی داشته اند اشاره 
کرد که یکی از آنها بیمه دی است. بدون شک ثبت 
عملیات مثبت بیمه گری توسط بیمه دی و تداوم آن 
در سال 1۳99، حاصل برنامه ریزی منسجم و تحقق 
دو شاخص کارایی و اثربخشی در شرکت بوده است.

همان طور که اشاره شد، تقویت منابع انسانی قطعه 
کلیدی پازل در تکمیل فرایند کارایی و اثربخشــی 
سازمان است در این راستا در حوزه بهره وری منابع 
انســانی، تیم بیمه دی فعالیت های ارزنده ای را به 
انجام رسانیده اســت؛ بازنگری ساختارسازمانی و 
شرح وظایف شــعب و برآورد تعداد نیروی انسانی 
بهینــه از طریق انجام کارســنجی، تدوین کتابچه 
تعالی شــعب با الگوبرداری از مدل تعالی سازمانی 
و استقرار آن به صورت پایلوت، تدوین شاخص های 
صالحیت های حرفــه ای و فنی بــرای نمایندگان 
بر پایه نظام رتبه بنــدی، درجه بندی نمایندگان و 
اعمال حدود اختیارات متناسب با آن، استقرار نظام 
مدیریت عملکرد و توسعه نرم افزار ارزیابی عملکرد 
سه سطحی یکپارچه )ســازمانی، تیمی و فردی( و 
شناسایی و ارزیابی ریسک های منابع انسانی از جمله 

برنامه هایی بوده که در این حوزه انجام شده است.
از آنجا که عمال مدیریت بهره وری در واقع مدیریت 
کیفیت عملیات یک نهاد تجاری است، در این راستا 
در حوزه بهره وری عملیات نیز، تمرکز بر برون سپاری 
خدمات ارزیابی خسارت و توسعه روش های نظارتی 
بر عملکرد ارزیابان خسارت در دستور کار قرار گرفت، 
چرا که در دنیــای امروز یکــی از عوامل بهره وری 
ســازمان ها، چابک ســازی و تمایل به برون سپاری 

فعالیت ها در راستای عملکرد بهینه است.

بهرهوریدرشرکتهایبیمه
مدیرعاملشرکتبیمهدیدکترمحمدرضاکشاورز

همان طور که اشــاره شد توســعه زیرساخت های 
فناوری اطالعــات )IT( یکــی از عوامــل ارتقای 
بهره وری در سازمان هاســت که این مهم، نیازمند 
تغییر پارادایم های ذهنی مدیران و هیات مدیره است 
که خوشبختانه در بیمه دی به منصه ظهور رسیده 
است و در این راستا، توسعه بستر فروش الکترونیک 
در رشــته های بیمــه ای مختلف، مکانیزاســیون 
فرایندهای ارزیابی خسارت در راستای کاهش مدت 
زمان ارزیابی خسارت و کاهش هزینه های ارزیابی و 
مکانیزاســیون فرآیند عودت و ارزیابی مجدد اسناد 

درمانی در دستور کار قرار گرفته است.
ضمن اینکه مدل ســازی احتمال حادثه و شــدت 
خسارت خودروهای سواری به منظور بهبود فرایند 
ارزیابی ریسک و نرخ دهی رشته بدنه خودرو، توسعه 
ســامانه امور مشــتریان به منظور بهبــود فرایند و 
شاخص های پاسخگویی به شکایات و درخواست های 
مشــتریان، نصب و راه اندازی ســامانه گردش کار 
فرآیندها )BPMS( و پیاده سازی فرآیندهای امور 
شعب و شــبکه فروش در آن و سیســتمی کردن 
صورت های مالی از جمله اقدامات بیمه دی در زمینه 
بهره وری عملیاتی از دیگر اقداماتی بوده که توانسته 
فرآیندهای کاری این شرکت را در مسیر بهره وری 

قرار دهد.
از طرف دیگر، رشد سرمایه گذاری در نهادهای مالی 
و به خصوص شــرکت های بیمه از اهمیت بسزائی 
برخوردار است. چرا که بنابر نص صریح آیین نامه 97، 
زمینه های سرمایه گذاری شرکت های بیمه مشخص 
شــده و از طرفی در تمام دنیا شــرکت های بیمه به 
دلیل منابع حاصل از دریافت حق بیمه، فرصت های 
بکری برای ســرمایه گذاری دارند. در بیمه دی نیز، 
حوزه سرمایه گذاری یکی از مهم ترین ارکان شرکت 
محسوب می شــود که تیم های تخصصی این حوزه 
پیوســته در حال پایش و اصالح فرآیندها هستند. 
بهره وری  سرمایه گذاری در دو محور اصالح ترکیب 
پرتفوی سرمایه گذاری و تجهیز منابع سرمایه گذاری 
از طریق تفکیک حق بیمه های زندگی و غیرزندگی 
در حال انجام اســت که امید داریم در آینده نزدیک 
کمک شایانی به پیشرفت های استراتژیک شرکت 

داشته باشد.
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شایستهساالریمهمتریناقدام
دولتدرزمینهبهرهوری

شایسته ســاالری اولین و مهم ترین اقدام دولت برای اصالح بهره وری است.  
بهره وری با اصالح ساختارها اصالح می شود و دولت مردان شایسته و شجاع 
امکان تحول در ساختارها را دارند. سیاست ها و برنامه های دولت توسط وزیران 
و سایر مدیران دولت تدوین می شود. موفقیت آنها در انجام وظایف به تخصص، 
تجربه، تدبیر، تعهد، کارآمدی، مشورت پذیری  و شایسته گزینی آنها بستگی 
دارد. مهم ترین اقدام رئیس جمهــور محترم برای افزایش بهره وری، انتخاب 
وزیران شایســته و اصالح سیاست های اجرایی اســت که همه ظرفیت ها را 
در راســتای حفاظت و بهره برداری صحیح منابع ملی به ویژه نیروی انسانی 

به کارگیری کنند.

دکترمسعودحجاریان
استاددانشگاهوکارآفرین

مهندسرضاپورخردمند
مدیرعاملانجمنتوسعهبهرهوریایران

ضرورتتوجهبهذخیرهمنابعآبی

بهره وری، به عنوان مفهومی از جنس توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همه کشورهای 
جهان، سهم تعیین کننده ای از رشد را به خود اختصاص داده است. در واقع، زمانی که از بهره وری 
سخن می گوییم، به دنبال محقق کردن اهداف توسعه، منهای سرمایه  گذاری های جدید هستیم. 
اما توســعه اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به مفهوم پایداری و تنها به منظور افزایش درآمد 

سرانه، به معنی نابود کردن منابع و امکانات خدادادی است.
در کشوری که تمدنش بر پایه بی آبی بنیان نهاده شده، توسعه نیز باید مبتنی بر مولفه حیاتی 
آب باشــد. نمی توان به بهانه توسعه اقتصادی و اجتماعی، منابع ارزشمند و تجدیدناپذیر آب را 
از بین برد. بر همین اساس، ارتقای بهره وری، بدون توجه به ذخیره آب و تنها بر اساس افزایش 
میزان ستانده نســبت به نهاده، به معنی نادیده گرفتن نهاده ای حیاتی به نام آب در سرزمین 
خشکی همچون فالت ایران است. در کشورهای اروپایی که میانگین بارش ساالنه، به چندین 

برابر میانگین کشور ما می رسد، به هیچ وجه، همانند ما تیشه به ریشه منابع آبی خود نمی زنند.
تجارب ثبت شده سازمان بهره وری آسیا از کشورهای آســیای جنوب شرقی که از باران های 
موســمی و حتی دائمی برخوردارند، نشان می دهد کشاورزان این کشورها، منابع آبی و خاکی 
خود را همه دارایی خود می دانند و از هر شیوه سنتی و مدرنی برای حفظ و کاهش مصرف آب در 

هکتار، به عنوان عامل رقابت در تولید محصوالت کشاروزی بهره می گیرند.
در کشور ما ارزان فروشی آب به بهانه توسعه کشاورزی و اجازه بهره برداری بی رویه از سفره های 
آب زیرزمینی، در کنار سدسازی های کارشناسی نشده و سوءمدیریت منابع آبی و آبخیزداری، 
بسیاری از تاالب ها و رودخانه های پرآب کشور مانند زاینده رود و کارون و دریاچه های هامون، 
بختگان و ارومیه را خشــکانده و طبق برآوردهای کارشناسی، اگر راهکارهای جدی برای این 
بحران، اندیشیده نشود و اقدامات بنیادین در این خصوص انجام نپذیرد، دور نیست که این کشور 
مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی به بیابان تبدیل شود. توسعه اقتصادی و رشد بهره وری در 

کشور ما، باید بر پایه ذخیره منابع آبی تعریف شود.

درهرشمارهازنشریه»اندیشهبهرهوری«قراراستبایکپرسشبهسراغمتخصصانحوزهبهرهوریوحوزههایمرتبطبرویمونظرآنهارادربارهآنجویا

شویم.دراینشمارهاینپرسشرامطرحکردیمکهمهمتریناقدامدولتسیزدهمدرزمینهبهرهوریچهبایدباشد؟شمانیزمیتوانیدپاسخهایخودرابهاین

پرسشمهمبرایدرجدر»اندیشهبهرهوری«ارسالکنید.
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در خصوص موضوع پرسش شما یعنی »مهم ترین 
اقدام دولت جدید در راستای ارتقای بهره وری چه 
باید باشد؟« باید این پاسخ را مطرح کنم که چون 
گفتید »مهم ترین« پس باید یک اقدام شــاخص 
که محور اصلی تمام اقدامات دیگر باشد را در نظر 
بگیریم. به نظرم این مهم ترین اقدام همان اجرای 
تعریف بنیادین بهره وری یعنی »درست انجام دادن 

کار درست« است. اما چرا و چگونه؟
هر اقدامی نیازمند چند رکن اصلی است:

  اولارادهالزم:یعنــی دولت جدید بخواهد و 
قلبا قبول کند که بهره وری کلید موفقیت در توسعه 
است. پس باید بین رشد و توسعه تفاوت قائل شود، 
چون اگر وجه پایداری و پایســتگی در توسعه را 
به عنــوان اصل در نظر بگیریم، رشــد هم به مرور 
حاصل می شود. اصوال الزامی برای این که از رشد، 
توسعه خلق شــود، وجود ندارد ولی برعکس آن 
وجود دارد. بنابراین بهتر است در گام اول رویکرد 

دولت به بهره وری توسعه گرا باشد و نه رشدمحور.
  دوم،برنامهمتناسبومعقول: برای بهره وری 
برنامه های زیادی نوشــته شــده است که عمدتا 
برنامه های بسیار خوبی هم هستند ولی روی کاغذ! 
اولین خواسته برحق ما از برنامه ها، اجرایی بودن آن 
است! حال چرا برنامه های ما معموال به خوبی اجرا 
نمی شوند؟ چون مبتنی بر چند اصل مهم نیستند.

اصل اول: شــناخت محیط اســت کــه جای آن 
بسیارخالی است. شناخت محیط و آسیب شناسی 
واقعی باید تمام الزامات ســاختاري، کارکردي، 
سیستمي و فرآیندي را به طور یکپارچه، سازگار، 
پویا و جامع در خود لحاظ کند. چه بسا این مرحله 
سخت ترین بخش کار باشــد، ولی اگر به درستی 

انجام شود مراحل بعدی سهل الوصول خواهد بود.
اصل دوم هدف: چه بلندمدت و چه کوتاه مدت باید 
خاصیت هدف بودن را داشته باشد نه چشم انداز یا 
آرزو !! چشــم انداز باید در جای خودش و در زمان 

اراده کردن ترسیم شود. 
اصــل ســوم، واقع بینــی در مدنظر قــرار دادن 
محدودیت هــا. ماهیت و شــکل محدودیت ها 

به گونه ای است که خوش بینی و بدبینی در مورد 
آن از هر جهت خطرناک است.

اصل چهارم، توجه به ظرفیت ها و توانمندی های 
بالفعل و بالقوه: اگر محیط و محدودیت ها را درست 
شناختیم، طبعا با شناسایی و تطبیق ظرفیت ها و 
توانمندی ها می توانیم حرکت موثرتر و دقیق تری 

داشته باشیم.
  سوم،پرهیزازلفاظیوشعارزدگی:عرصه 
بهره وری جای سیاست بازی و شعارهای نامعقول 

نیست.
  چهــارم،پاالیشقوانیــنومقرراتو
پارادایمهــا:نه به مفهــوم حــذف بی مهابا یا 
حرکت های افراطی، بلکه با رویکرد اصالح و بهبود 
مســتمر؛ مانند آنچه که ما در رویکرد »کایزن« 

داریم.
پنجم،درنظــرگرفتنیکمحورکلیو
اصیلبهعنوانونام»کاردرست«وفعالیت
هماهنگوســازگاردردوشاخهتولیدو
خدمات: با در نظر گرفتن ایــن موضوع که کار 
درست در بخش خدمات می تواند انجام کار درست 

در بخش تولید را هم زمینه سازی کند.
ششم،اصالحوسادهسازینظاماداری

  هفتم،عجینساختننظامهایارزیابیو
نظارتیبامفهومبهرهوری

هشتم،آموزشهمراهباتوانمندسازیدر
همهسطوحجامعه: اگر آموزش در هر سطحی 
مبتنی بر تعریف و تنویر نتیجه بوده، می تواند در هر 

سطح مفید و سودبخش باشد.
  نهم،توجهبهتجاربموفقدرســطح
بینالمللی،مشــروط بر اینکه الگوهای بومی، 
اجتماعی و رفتاری در روش های اجرایی هم مورد 
توجه قرار گیرد. البته باید توجــه کرد که اصول 

علمی کار بالتغییر است .
دهم،آیندهنگریوسناریوسازی: که در 
حال حاضر با وجود این که چاشنی کالم خیلی از 
مسئوالن است، ولی عمال در هیچ کدام از برنامه ها و 

اقدامات وجود خارجی ندارد.

درستانجامدادنکاردرست
معاوناسبقسازمانملیبهرهوریایرانبهزادمحمودی

لزومگسترش
تعامالتبینالمللی

گســترشارتباطاتوتعامالتبینالمللیوتقویت
دیپلماسیوتجدیدنظردرسیاستخارجیمیتواند
مهمتریناقدامدولتجدیددرراستایارتقایبهرهوری
کشورباشد.درواقعتازمانیکهنتوانیمتعامالتکشور
باکشورهایمختلفبهویژهکشورهایتوسعهیافتهرا
دریکفضایمطلوببینالمللیافزایشدهیم،قطعا
بهرهوریکشــورتحتتاثیرعواملمختلفیازجمله
عدمورودتکنولوژیهایجدید،کاهشسرمایهگذاری
خارجی،دسترسینداشتنبهبخشعمدهایازمنابع
مالیکشور،سختشدنمراوداتمالیبینالمللیو
مهمترازهمهعدمبهرهمندیازتجربههایکشورهای
پیشرودرحوزهبهرهوریخواهدبود.دراینزمینهاین
نکتهنیزقابلتاملاستکهبهموجبتحریمهایظالمانه
علیهکشور،تعامالتمیانکشورمانباسازمانهای
تخصصیوتوســعهایبینالمللیازجملهسازمان
بهرهوریآسیاییبهپایینترینسطحممکنرسیده
اســتکهبرارتقایدانشبهرهوریدرکشوراثرگذار
بودهاست.بنابراینایجادرویکردهاینویندرسیاست
خارجــیبهمنظورارتقایهمکاریهــاوتعامالتاز
طریقتقویتدیپلماسیبهویژهباتمرکزبردیپلماسی

اقتصادیبهرهورانهدردولتجدیدضرورتدارد.

دانیالجباری
مدیرپایشونظارتسازمانجمعآوری
وفروشاموالتملیکیومدیرسابقامور

مشاورهسازمانملیبهرهوریایران
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گزارشی کوتاه از کارخانه نوآوری آزادی

جهانی نو از کسب وکارهای نوین 
دنیای امروز، دنیــای رویدادهای شــگفت انگیز و در حال رشــد و 
روبه جلوســت. روند جهشــی تکنولوژی که امروز شاهد آن هستیم 
در هیچ برهه ای از تاریخ وجود نداشــته است. درکنار پیشرفت های 
نوین در تمامی عرصه ها، فضای کسب وکارها بیش از همه در معرض 
اتفاقات ناگزیر این جهش تکنولوژی قرار گرفته و دستخوش تغییرات 
بســیار زیادی شده اســت، تا جایی که به جرات می توان گفت امروز 
کسب وکارهای جدید گوی سبقت را در جهانی شدن از سایر بخش ها 
ربوده اند به طوری که در همین فضاهای جدید، مشاغلی شکل گرفته 
که زمانی حتی قابل تصور نیز نبود و ایده ها، افکار و خالقیت هایی پدید 

آمده که بخش اعظمی از دنیای مشاغل را بازتعریف کرده است.
به گزارش نشریه »اندیشه بهره وری«، استارت آپ ها به عنوان یکی از 
عناصر مهم زیست بوم نوآوری و کارآفرینی همواره به دنبال محیطی 
پویا، خالق و یکپارچه هستند. تهران نیز کالن شهری است که برای 
تبدیل شدن به شــهری کامال هوشمند، نیازمند محیط و ساختاری 
جدید بوده که عالوه بر زیرساخت و امکانات مناسب، توانایی هماهنگی 
با ســرعت تغییرات فناوری را داشــته باشــد. کارخانه های نوآوری 
بازیگران جدید اکوسیســتم نوآوری و کارآفرینی هستند که مفهوم 
نوینی را از هم افزآیی برای فعاالن زیست بوم نوآوری با خود به همراه 
می آورند.کارخانه های نوآوری محل تجمع شرکت های نوپا یا همان 

استارت آپ ها هستند که خدمات مورد نیاز و مرتبط با آنها نیز به صورت 
متمرکز در کنار آنها فراهم می شود. قرار است در محیط این کارخانه ها، 
نوآوری بجوشد و راهکارهای جدید برای حل مسائل موجود ارائه شود.

کارخانههاینوآوری؛ازپاریستاتهران
این نام از شکل گیری »استیشن اف پاریس« در جهان مطرح شد که 
فضای قدیمی ایستگاه راه آهن قدیمی پاریس که غیرقابل استفاده بود 

را با معماری مدرن و جذاب به یک فضای استارت آپی تبدیل کردند.
این موضوع به سرعت به تغییر فضاهای قدیمی مثل کارخانه هایی که 
با گسترش شهرها، جز محدوده داخلی شهرها قرار گرفته و تعطیل و 
متروکه شده اند به فضاهای اســتارت آپی و نوآوری در سایر کشورها 
منجر شد و اکنون شما در بسیاری از شــهرهای بزرگ مثل برلین و 
لیســبون نمونه آنها را می توانید ببینید. البته نام آنها لزوما کارخانه 
نیست و از اسامی متنوعی ازجمله کارخانه هم استفاده می کنند. این 
فضاها مختص مجموعه های نوپا اســت و عمدتا نقش مربی گری و 
توانمندســازی را بخش خصوصی انجام می دهد و عمال شرکت های 
بزرگ حتی فناور در کارخانه ها حضور ندارند و فقط می توانند دفتری 
برای ارتباط با استارت آپ ها داشته باشند و یا نهایت مرکز نوآوری خود 
را آنجا مستقر کنند. این فضاها به نوعی مدل جدیدی از پارک ها و مراکز 

هم آوا
»شــرکتهــمآوا«)با
کارخانه ثبتــی نــام
نوآوریهمآوا(ازادغام
شتابدهندهآواتکدر
حوزهفناوریارتباطات
شــامل اطالعــات و
شــتابدهندهآواگیمز،
شــتابدهندهشزاندر
حوزهفناوریهایهمگرا،
فضایکاریاشــتراکی
زاویــهوشــرکتنوآوا
ارائهکننــدهراهکارهای
رشدبهکســبوکارهاو
چندمجموعهدیگرشکل
گرفتهاســت.همآوادر
ســبدپورتفولیویخود
70تیماســتارتآپیاز
شتابدهندههایآواتک
وشــزانراداردودر
راستایماموریتجدید
خوددومرکزنوآوریدر
حوزههــای»فینتک«و
»هوشمندسازیخودرو
وصنعــت«بــاکمک
ســازمانهایبزرگپر
آوازهوموفــقاینحوزه
راهاندازیکردهاســت.
یکپارچه مجموعــهای
ازراهحلهــا،توســعه
فرهنگ و زیســتبوم
نوآورانه، کارآفرینــی
کسبوکارهای پرورش
نوآورانــه،جعبــهابزار
کارآفرینیمشــارکتی
وبرنامههــایتعامــل
و اســتارتآپها
و پژوهش شــرکتها،
توسعهفناوریهاینوین،
و کسب ســبدگردانی
کارهاوهمسرمایهگذاری
باصنــدوقنــوآوریو
بهنوعــی شــکوفایی
همآوا کلیدواژههــای

هستند.
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گزارش ویژه

رشد فناوری هستند.
بر همین اســاس، کارخانه نوآوری آزادی 
توسط شــرکت هم آوا با مشــارکت پارک 
فناوری پردیس و با حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهــوری، به عنوان 
بزرگ ترین مرکز اســتقرار استارت آپ ها 
در خاورمیانه و شــمال آفریقــا در فضایی 
به مســاحت 18هزار و ۵00 متر مربع در 
غرب تهران راه اندازی شده است. موقعیت 
جغرافیایی ویژه این منطقه و دسترسی های 
مناســب به شــبکه حمل و نقل عمومی، 
نزدیکی به دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه 
تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین 
مجاورت با فرودگاه مهرآباد و ایستگاه مترو 
از جمله مزایای این محل محســوب شده 
و حضور دانشــجویان، فارغ التحصیالن و 

نخبگان را در این محل تسهیل می کند.
تبدیلالکترودســازیبهکارخانهای

بهوسعتبرتریناستارتآپها
ایــن کارخانه نوآوری که در محل ســابق 

کارخانــه الکترودســازی آما واقع شــده 
اســت، با دارا بودن 10 ســوله به مساحت 
10 هــزار مترمربــع و همچنیــن 4۵00 
مترمربع ساختمان اداری و ایجاد واحدهای 
خدماتی شامل فضای کاری مشترک، اتاق 
جلســات متعدد، سالن همایش، رستوران 
و کافی شــاپ، محلی مناسب برای تمرکز 
اســتارت آپ های کشــور و شــرکت های 
ســرمایه گذار خطرپذیر است. در تابستان 
سال 1۳97 و در راستای ماموریت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارخانه 
نوآوری به پــروژه ملی تبدیــل و به عنوان 
نخســتین شــعبه پارک فناوری پردیس 
معرفی شد تا عناصر وجودی این زیست بوم 

به سمت کامل شدن سوق پیدا کند.
در حال حاضر در کل کارخانه نوآوری، بیش 
از 1000 نفر فعال در قالب 200 تیم به عنوان 
شرکت ها و کسب وکارهای نوپا فعال هستند 
و خدماتی از جمله فضای کار، منتورشیپ، 
شبکه ســازی و حتی ســرمایه گذاری در 

آن ارائه می شــود. همچنین این کارخانه، 
بهره منــدی از مزایای عمومــی و قانونی، 
خدمات و سرویس هاي تخصصي و مزایایی 
از قبیل تسـهیل عضویت در پارک فناوری 
پردیس و بهره مندی از برند مشترک را فراهم 
می سازد. کارگاه نوآوری هفت و هشت، هنام 
فارمد، نوآفرینی پلنت، شتاب دهنده کارا، 
وی کست، دیجی کاال نکست، مرکز نوآوری 
علی بابا و آواگیمز نام های دیگری هستند 

که در این کارخانه به چشم می آیند.
برخــالف  امــروزی  کســب وکارهای 
مشــاغل ســنتی با یک تحول پیچیده و 
پیچ و خم هــای زیادی همراه هســتند که 
بشــر ناگزیــر از پذیرش اســتانداردهای 
این کسب وکارهاســت و این روند تحولی 
به گونه ای است که چنان چه فرد در آموزش 
و یا از قرار گرفتن در این چرخه دور بماند، 
نه تنها بسیاری از علوم و روش های جدید 
را از دســت خواهد داد، بلکه در انجام امور 
روزمره خود نیز دچار مشــکالت متعددی 
خواهد شــد و قادر به گرفتن خدمات نیز 
نخواهد بود. شــاید روزی دور از باور بود که 
افراد در خانه بنشینند و درآمد کسب کنند، 
در خانه بمانند و از فروشگاه ها، خرید های 
روزمره  خود را انجام دهند یا تصور پرداخت 
کرایه تاکســی با گوشی یا اسکن یک کد و 
بی شمار اتفاق جدید دیگر ممکن نبود، اما 
امروزه همه این تصورها و حتی فراتر از این 
تصورها به واقعیت زندگی انســان تبدیل 
شده و با سرعت تکنولوژیک و نوآوری های 
بی شماری که وجود دارد، در آینده نه چندان 
دور در کنار حذف شــدن برخی مشــاغل 
فعلی، عناوین جدیدی هم به تعداد مشاغل 
کنونی افزوده خواهد شــد که شنیدن نام 
برخی از آنها  ممکن اســت موجب تعجب 

و حیرت شود.

همراهی انجمن 
بهره وری ایران با 
برندهای فعال در 
کارخانه نوآوری 

یکیازفعالیتهایانجمن
بهرهوریایرانهمراهیو
همکاریبامجموعههای
نوآورواستارتآپیاست
کهازمیانآنهامیتوانبه
ویکستاشارهکردکه
اتفاقایکیازنامهایآشنا
درکارخانهنوآوریاست.
)Vcast(درویکســت
پسازدودهــهتجربه
تولیدمحتوایحرفهای
چندزبانهبــرایمراکز
مختلفــیهمچونصدا
وســیما،هولدینگهای
صنعتــی، بــزرگ
ســازمانهایدولتیو
شــرکتهایخصوصی،
بهمرورخالءوجودیک
پلتفورمتولیــدمحتوا
Vcast برایموسسان
احساسشد.ایندانش
انباشــتهدرکنارتجربه
بیشازنیمدههحضوردر
اکوسیستماستارتآپی
درقالبســرمایهگذار،
بنیانگذارکســبوکار
ومشــاور،اینخالءراپر
رنگترکــردودرنهایت
باماموریــتایجادیک
Vcast محتوایی، هاب
درســولهدومکارخانه
نوآوریآزادیمســتقر
شــد.ارائــهخدمات
مشاورهای،توانمندسازی
و کســبوکارها
ی پها تآ ر ســتا ا
محتواییومهمترازاین
دو،راهاندازیوحمایت
اســتارتآپهای از
محتواییبراســاسنیاز
موجوددربازارازاهداف
اصلیVcastاســت.از
دیگرنامهایآشــنادر
کارخانهنوآوریآزادی،
»دیجیکاالنکست«است
کهخودحرکتینوآورانهبا
هدفاتصالبزرگترین
بازارالکترونیکیایران
یعنــیدیجــیکاالبه
اســتارتآپهایبرتر
کشوراست.دیجیکاال،
عضوافتخــاریانجمن
بهرهوریایرانبهشمار

میآید.

تور خالقیت
درروزهاییکههمهدرگیرکروناهستیم،شایدبرایتانجالبباشدکهدرباره»تورخالقیت«
کارخانهنوآوریآزادیبیشتربدانید.اینتورشاملخدماتیازجملهآشناییبافضایکارخانه
نوآوریآزادی،آشناییبااستارتآپهایفعالدرکارخانه،بهرهمندیازایدههاوتجربیات
اســتارتآپهادرزمینههایمختلف،ارتباطموثربامدیرانکسبوکارهابرایهمکاریو
توسعهکسبوکارهاوآشناییبازمینههایفعالیتاستارتآپهاوهمچنینفرصتیبرای
شتابدهیوسرمایهگذاریبرایاستارتآپهاینوپاوجذبنیرویمتخصصواستخدام
نیرویکاراست.اینتورهادرسهسطحوبهصورتفردییاگروهیمیزبانشماخواهدبود.
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گفتگو

 گفت وگو با هم بنیان گذار، مدیرعامل و عضوهیات مدیره کارخانه نوآوری هم آوا:

 دولت جدید به اعتمادسازی بین 
بخش خصوصی و حاکمیت کمک کند

لیالمدنی| روزنامهنگار|رضاکالنترینژاد،نوآفرینوکارآفرینسریالیدرفناوریهایهمگراومتخصصمدیریت
فرآیندنوآوریاست.رسالهدکترایاودرزمینهطراحینانوحسگرهایزیستیبااستفادهازروشهایمحاسباتی
نوینترابردکوانتومیبودهاست.پسازپایاندورهدکتریاوشرکت»همگرا«راتاسیسکردکههدفآنتوسعه
نانوحسگرهایزیستیوگازیبود.پسازآنشتابدهنده»شزان«رابنیانگذاشتکهبررویشرکتهاینوپا
حوزهفناوریهایهمگراسرمایهگذاریمیکردوبرایدوسالمدیرعاملآنبود.او،چندسالیاستکهمدیرعامل
وهمبنیانگذارشرکتکارخانهنوآوریهمآوااست.رضاکالنترینژاددریکدههسالگذشته،عالوهبرتوجهبه
توسعهمحصوالتیمبتنیبرنانوالکترونیکونانوحسگرهایزیستیآن،برمدیریتشتابدهندههایفناوریو
کسبوکارهاینوپا،سرمایهگذاریخطرپذیروهمکاریبینشرکتهاینوپاوشرکتهایبزرگتمرکزداشته
است.اوبهواسطهمشارکتدرطرحملیراکتهایکاوشگر،دوباربهعنوانهمکارطرحموفقبهدریافتجایزه
ملیخوارزمیدربخشتحقیقاتکاربردیشدهومولفچندکتابنیزبودهاست.نشریه»اندیشهبهرهوری«در
راستایمعرفیالگوهایبهرهور،گفتوگوییرابااینکارآفرینکسبوکارهاینوپاانجامدادهکهدرآنبخشیاز

دستاوردها،چالشهاوهمچنینموانعپیشرویاکوسیستماستارتآپیموردبررسیقرارگرفتهاست.

کارخانهنوآوریباچههدفیایجادشدهاستو
ایدهآنازکجاشکلگرفتهاست؟

کارخانه نوآوری نتیجه همکاری و مشارکت راهبردی 
شرکت سرآوا و هم آوا با پارک فناوری پردیس و معاونت 
علم و فناوری ریاست جمهوری برای ایجاد زیست بوم  
مناسب برای توسعه کسب وکارهای نوپا و فناور است تا 
با کنار هم قرار گرفتن بازیگران این زیست بوم، هم افزایی 
میان اجــزا آن توســعه یابد و احتمال شــکل گیری 
نــوآوری افزایش یابــد. در اوایل دهه 90 که توســعه 
کســب  وکارهای نوپا و اســتارت آپ ها سرعت گرفت، 
به دلیل محدودیت ها، کسب وکارهای نوپا برای تامین 
فضاهای استقرار، با مشکالت متعددی روبرو بودند، بر 
این اساس، ایده ایجاد فضاهای استقرار متمرکز برای این 
کسب وکارها و زیست بوم مرتبط با آن شکل گرفت. در 

کنار هم قرار گرفتن اجزای این زیست بوم در یک فضای 
مشترک موجب می شد تا ضمن دسترسی به ساختار 
مشترک بتوانند هزینه های جاری خود برای استقرار 
را کاهش دهند و از ســوی دیگر قرار گرفتن بازیگران 
متعدد کســب وکارهای نوپا به ویژه استارت آ  پ ها در 
کنار هم راندمان فعالیت آنها را بهبود و افزایش می داد. 
کارخانه نوآوری تالشی برای ساختن زنجیره ارزش و 
فرآیند نوآوری و سهولت دست به دست شدن اطالعات 
و گسترش ارتباطات و همکاری ها است. تمام اینها به 
معنی افزایش راندمان فرآیند نوآوری، تعمیق و گسترش 
آن است. به صورت کلی، کارخانه نوآوری، کالبدی برای 
گرد هم آمدن بازیگران زیست بوم نوآوری استارت آپی 
کشور در کنار هم است تا هم افزایی و همکاری مشترک 
منجر به بهبود راندمان و بهره وری این زیست بوم شود. 

کارخانهنواوریهمآوابهعنوانیکشرکتچه
خروجیهاییداشتهاست؟

شــرکت هم آوا نتیجه ادغام چند شرکت است. از سال 
1۳9۳ مجموعه های آواتک، شــزان و آواگیمز ســه 
شتاب دهنده ادغام شونده در شــرکت هم آوا فعالیت 
می کرده اند و بر روی تعدادی از کسب وکارهای نوپا در 
مراحل پیش بذری سرمایه گذاری کرده اند که تعداد آنها 
به حدود 98 اســتارت آپ رسیده و در نتیجه با بیش از 
200 موسس و کارآفرین، هم آوا همکاری داشته است. 
از دســتاوردهای دیگر هم آوا برگــزاری بیش از 110 
رویداد در 20 استان کشــور است. از دیگر دستاوردها 
می توان به توســعه روش های مناسب برای گسترش 
همکاری بین کسب وکارهای نوپا و شرکت های بزرگ 
با هدف دستیابی به نوآوری و فناوری های جدید اشاره 
کرد که نتیجه آن هم در کارخانه نوآوری آزادی مشهود 
بوده و هم منجــر به انجام چندین طرح مشــترک با 

شرکت های بزرگ کشور شده است. 
کارخانه نوآوری آزادی نیز در یک شــراکت راهبردی 
بین شــرکت هم آوا و پارک فناوری پردیس در ســال 
1۳97 به وجود آمد که اکنــون از مراکز اصلی تمرکز 
کسب وکارهای نوپا در کشور است. این کارخانه نیز یکی 
از دستاوردهای مهم شرکت هم آوا در توسعه زیست بوم 
نوآوری بوده است که در شکل گیری آن عالوه بر پارک 
فناوری پردیس به عنوان شریک راهبردی، شرکت های 
خصوصی دیگر که در این مجموعه فعال هستند، نقش 
کلیدی دارند. 10 مرکز نــوآوری فعال در این کارخانه 
در حوزه های فناوری مالی، زیســت فناوری و صنعت 
دارو، شهرسازی و معماری، هوش مصنوعی، سالمت 
الکترونیک، خودرو و حســگرهای زیســتی فعالیت 

می کنند. 
چهموانعومشــکالتیدرمسیرفعالیتکسب
وکارهاینوپاوجوددارد؟اعمازموانعدولتییا

سایرموانع!
نوآوری به عنوان یکی از روش هــای اصلی در افزایش 
راندمان و بهره وری، اصالتا در جایی شــکل می گیرد و 
در کشورهایی بیشتر توسعه پیدا می کند که رقابت بین 
بازیگران متعدد به رسمیت شناخته شده  و همه آزادانه 
بتوانند برای خلق محصول یا خدمتی جدید اقدام کنند 
که جایگزین روش یا محصوالت پیشین شود. تا زمانی 
در یک کشــور به هر دلیلی از جمله رگوالتوری دولت، 
ایجاد محدودیت های عملیاتی یا توسعه اقتصاد دولتی 
که به نظر می رسد اقتصاد کشور ما نیز این گونه است، 
امکان رقابت آزاد بین بازیگران و فعاالن افتصادی وجود 
نداشته باشد شانس شکل گیری نوآوری پایین است که 
البته مهم ترین علت این امر به ساختار اقتصادی دولت 
در ایــران باز می گردد چرا که تا بــه امروز نقش بخش 
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خصوصی به اندازه بخش دولتی نبوده و ســایز بخش 
دولتی و حاکمیتی در اقتصاد بســیار بزرگ تر از بخش 
خصوصی تعریف شده است، لذا تا زمانی که نقش بخش 
خصوصی کم رنگ باشد، امکان شکل گیری رقابت نیز 
وجود نخواهد داشــت و نوآوری نیز به تبع آن به وجود 

نخواهد آمد.
نوآوری اساســا بر هم زننده نظم و ثبات موجود است، 
اما برای دســت یابی به ارزش و بهره وری باالتر. یعنی 
نــوآوری در اقتصادهــای با ثبات عامل اصلی رشــد 
بهره وری و تعالی است و اگر عدم پایداری از حدی فراتر 
رود منجر به کاهش نوآوری خواهد شــد. در جایی که 
شاخص های اقتصاد به سرعت با نوسان روبرو می شود، 
شــانس ایجاد نوآوری نیز کاهش می یابد، در 4 سال 
اخیر که با تشدید تحریم های ظالمانه غرب، متاسفانه  
شاخص های اقتصادی ناپایدار بود و نتیجه آن کاهش 
تمایل به نوآوری. لذا ثبات نســبی و پیش بینی پذیری 
یکی از عوامل موثر در مسیر توسعه کسب و کارهای نوپا 
است و ناپایداری اقتصاد، خود نوعی از مانع برای توسعه 

نوآوری است.
مواجهــهبخشســنتیاقتصــادوبهویژه
کسبوکارهایسنتیبانوآوریچگونهاست؟

مقاومت بخش سنتی اقتصاد در مقابل توسعه نوآوری 
و به خصوص مقاومت کسب وکارهای سنتی در مقابل 
نوآوری یکی از موانع طبیعی در راه شکل گیری و توسعه 
کسب وکارهای نوپا است. البته دلیل این مقاومت بسیار 
طبیعی است، نوآوری الگوهای سنتی را تغییر می دهد 
و جایگزین آنها می شود، لذا این مقاوت در برابر تغییر 

هم از نکات قابل توجه در مسیر توسعه نوآوری است.
نیروی انسانی مبتکر، جوان، متخصص و خالق، اساس 
و بنیان نوآوری است، زمانی که در یک جامعه به دالیل 
متعدد ناامیدی گسترش یابد و یا افراد دچار سطحی از 
واپس زدگی شوند، ممکن است از ورود به این حوزه ها 
روی گردان شده و مهاجرت کنند و یا از روش دیگری 
برای ورود به اقتصاد استفاده کنند که می تواند در نهایت 
مانعی جدی و اثرگذار برای توســعه کسب وکارهای 
نوپا باشد. جذب افراد با اســتعداد و توانمند که دارای 
عالقه مندی و انگیزه هستند، مهم ترین درون داد فرآیند 
نوآوری در هر کشوری است. اگر میزان یا کیفیت این 
درون داد کاهش یابد قطعا بر روی برون داد آن اثر منفی 

خواهد گذاشت. 
میزان تشکیل سرمایه ثابت در ایران در سال های اخیر از 
میزان استهالک سرمایه کمتر بوده و این بدین معناست 
که تشکیل سرمایه  جدید در کشور با مانع روبرو است. 
رشد منفی تولید ناخالص ملی )GDP(  نشان می دهد 
که ما در خلق و تولید ثروت در جامعه با محدودیت هایی 
مواجه بودیم و زمانی که چنین محدویت هایی شــکل 

می گیرد، یعنی امــکان پس انداز از افراد جامعه گرفته 
می شود و در نتیجه ظرفیت سرمایه گذاری خطرپذیر 
از محل پس اندازهای مازاد جامعه کاهش می یابد. در 
حقیقت جامعه درآمدی ندارد که سرمایه گذاری کند. 
این نیز یکی از موانع دیگر در کشور در راه شکل گیری 

کسب وکارهای نوپا است. 
درشــرایطکنونیایرانوباتوجهبهنمودتمام
عیارمشکالتدربخشاقتصادیوچالشهای
موجودکارخانهنوآوریآزادیچهاقداماتیرا
درراســتایافزایشبهرهوریانجامدادهوچه

دستاوردهاییداشتهاست؟
یکی از شاخص های اندازه گیری موفقیت در نوآوری، 
بهره وری یا بهبود راندمان اســت. در 10 سال گذشته، 
توسعه اقتصاد دیجیتال و خدمات برخط یا آنالین یکی از 
مهم ترین عوامل در بهبود راندمان بخش خدمات کشور 
بوده است. زمانی که شهرها توسعه پیدا می کنند، تامین 
خدمات مورد نیاز افراد جامعه به یکی از مهم ترین عوامل 
افزایش تولید ناخالص ملی )GDP( تبدیل می شود، 
لذا تامین خدمات جامعه هدف، با راندمان و کیفیت باال 
به افزایش بهره وری کل کشور منجر خواهد شد. طی 
10 سال گذشته، اکثر استارت آپ ها که در حوزه های 
مختلف شــکل گرفته اند، متاثر از خدمات آنالین بوده 
و بسیاری از ســرمایه گذاری های صورت گرفته نیز به 
تبع همین نیازها در این بخش ها انجام شــده اســت. 
خوشبختانه تعدادی از اعضای کارخانه نوآوری آزادی 
نقشی کلیدی در افزایش بهره وری و راندمان در خدمات 
پایه کشور داشته اند. اکنون نیز با تاسیس مراکز نوآوری 
و شــتاب دهی در مجموعه کارخانه نــوآوری آزادی، 
به دنبال استمرار استفاده از نوآوری در بهبود خدمات و 

محصوالت پایه برای مشتریان خود هستند. 
درحالحاضــرچهتعدادنیرویانســانیدر
کارخانهنوآوریآزادیمشغولفعالیتهستند؟

در مجموعه هم آوا بیش از ۵0 نفر و در کل کارخانه، بیش 
از 1000 نفر فعال در قالب شرکت ها و کسب وکارهای 

نوپا فعال هستند. 
کمیبیشــترازهمآوابرایمخاطبانبگویید.
برنامههایجدیدیکهبرایهمآواتدوینشده

درچهراستاییاست؟
در هم آوا تالش بر این اســت که برای ســال های آتی 
تمرکز بر توســعه مدل ها و الگوهای جدیدی باشد که 
بیش از گذشته با زیست بوم اقتصادی کشور تطابق دارد. 
چرا که روش های فعلــی برگرفته از الگوهای خارجی 
و جهانی اســت، اما با توجه به اینکــه این الگوها برای 
عملکرد بهتر، به شــدت نیازمند بومی سازی هستند، 
افزایش راندمان فرایندهای داخلی هم آوا که متمرکز بر 
حوزه مدیریت نوآوری است، یکی از اهداف جدی این 

شرکت در سال های آتی است. 
همچنین تمرکز بر آینده، یکی دیگر از برنامه های مورد 
نظر و پیش رو اســت، چرا که سرعت تحوالت فناورانه  
که در حال شکل گیری در جهان امروزی است، بسیار 
شگرف تر از توســعه اقتصاد دیجتال و یا ورود به عصر 
فناوری اطاعالت خواهد بــود. بنابراین اگر نتوانیم در 
داخل کشور با بخشی از این تحوالت جهانی هم راستا 
شویم ممکن است در آینده نه چندان دور با بالاستفاده 
شدن بخشی از منابع خود مواجه شویم، لذا الزم است 
همه در شــکل گیری آینده ای که در حال شکل گیری 
است، نقش داشته باشیم و هم آوا تالش می کند نقش 
کلیدی خود در شکل گیری زیست بوم نوآوری کشور را 
ایفا کند و نقشی بارز در ایجاد روش ها و الگوهای جدید 

در مدیریت نوآوری در کشور داشته باشد. 
باتوجهبــهرویکارآمدندولــتجدیدفکر
میکنیدنــگاهورویکرددولتســیزدهمدر
شرایطکنونیازجملهقرارگرفتندنیادرعرصه
فناوریوورودبهجامعهکسبوکارهایجدید
چگونهبایدباشدوچهحمایتهاییمیتوانداز

استارتآپهاداشتهباشد؟
ثبات اقتصادی یکی از عوامل کلیدی و تاثیرگذار برای 
ایجاد امکان رشد و توسعه کسب وکارهای نوپا است که 
این بخش کامال متاثر از سیاست گذاری ها و عملکرد 
دولت است. اگر دولت به فرض، دست به چاپ مجدد 
اســکناس بزند و موجب کاهش ارزش پول ملی در 
کشور شــود و با فضاهای تورمی - احساسی همانند 
تابستان 1۳99 مواجه شویم، بسیار شرایط سختی 
را پیش رو خواهیم داشــت و به عنوان یک کارآفرین 
و فعال اقتصــادی از دولتمــردان تقاضا می کنم هر 
تصمیمی را که اتخاذ می کنند بــا ثبات، دامنه دار و 
چند وجهی باشــد که منجر به رفتار قابل پیش بینی 

در جامعه شود. 
برای یک فعال اقتصادی تورم سالیانه قابل پیش بینی 
به مراتــب مطلوب تــر از وضعیت نوســانی اســت. 
کســب وکارهای نوپا در هر صورت برهم زننده تعادل 
جدید در کشور هستند، لذا بدیهی است در کنار مزایایی 
که این کسب و کارها ایجاد می کنند، ممکن است تبعات 
ناخواسته  ای هم به همراه داشــته باشند و اشتباهاتی 
هم اتفاق بیافتد. اگر این اشــکاالت که مسیر طبیعی 
تغییر و توسعه اســت، به عنوان تهدید قلمداد شده و با 
آنها برخوردهای تهدیدآمیز و امنیتی شود، متاسفانه 
شــانس و اقبال توسعه از آنها گرفته می شود، در حالی 
که دولت جدید با توجه به ســرمایه اجتماعی که دارد 
اگر به اعتمادســازی بین بخش خصوصی و حاکمیت 
کمک کند، در موفقیت این کسب وکارهای نوپا بسیار 

موثر خواهد بود. 
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»اندیشهبهرهوری«بررسیمیکند:

چرا خاموشی؟!
ازاواخربهارامسالبودکهایرانیهاشاهدیکمهمانناخواندهبودند؛قطعیبرقوخاموشی.ساعتهایباالیخاموشیکهبعضادرروزبهسهمرتبه
میرسیدوازسویدیگرعدماطالعرسانیساعتخاموشیهاحسابیمردمراکالفهکرد.امادراینمیانیکپرسشهرروزبیشازگذشتهمطرح
میشد:دلیلاینحجمازخاموشیهاچیست؟موضوعیکهدریکیازنشستهایکالبهاوسیانجمنبهرهوریایرانباحضورچندنفرازمتخصصان
مطرحشدکهمشروحدیدگاههایمطرحشدهدراینزمینهرامیتوانیددرپروندهویژهاینشمارهبخوانید.درادامهنیزبهمنظوربسطموضوع،گزارش
»واکاویدالیل50سالناکارآمدیکشوردربهبودبهرهوریانرژی«کهازسویشرکتمشاورهمدیریتآریاناوانجمنبهرهوریایرانمنتشرشده
است،خواهدآمد.دربخش»باشگاهبهرهوری«اینشمارهنیزمطلبیبامحوریتشورایعالیانرژیدرجشدهکهخواندنآنخالیازلطفنیست.
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اقتصادبیماربرقوانرژی
مهندسحمیدرضاحسینیآشتیانی

عضوهیاتمدیرهانجمنبهرهوریایرانومدیرعاملشرکتمدیریتمشاورهآریانا

در پیک تابستان با کمبود 4 تا ۵ هزار مگاوات برق روبرو 
بودیم و این میزان را به ترتیبــی با همکاری صنایع یا 
کشاورزی و یا خاموشی مدیریت  کردیم. امسال اما چون 
حدود 4 هزار مگاوات تامین برق آبی را از دست داده ایم، 
این میزان به 9 هزار مگاوات رسیده است، به نحوی که 

همه با بی برقی و کمبود برق مواجه هستیم. 
کشور دچار یک اقتصاد مریض برق و انرژی است. قیمت 
برق تقریبا مجانی اســت، هر چند شاید برخی معتقد 
باشــند که اگر این مبلغ به میزان حقوق در کشــور ما 
سنجیده شود، این گونه نیست. این محاسبات هم البته 

صورت گرفته است. 
قیمت برق در پاکســتان ۶ سنت اســت، در ایران نیم 
سنت است. ما یک اقتصاد مریض برق داریم. این اقتصاد 
مریض برق در سال های ترســالی کمتر نمود دارد، اما 
این مشکل امسال عریان شده است و من به عنوان یک 
فعال برق و انرژی متاســفانه خوشــحالم از این عریان 
شدن مشکالت. و خوشــا به حال وزیر جدید نیرو که 
احتماال با قدرت چانه زنی باالتری می تواند روی صندلی 
وزارتخانه بنشیند. امیدوارم که مشاوران عاقلی داشته 
باشــد که راه برون رفت جدی از این مشــکالت را به او 
گوشزد کنند. در واقعی ما در یک چرخه گیر کرده ایم، 
به این معنا که قیمت برق ارزان است، بر این اساس این 
پیام به مشــترکان و مصرف کنندگان داده می شود که 
هر میزان می خواهند برق مصرف کنند، افزایش مصرف 
آنها نیز زیاد می شود. برای افزایش این مصرف و تامین 
این نیاز باید زیرساخت ایجاد شود.، این در حالی است که 
امکان ایجاد زیرساخت تقریبا غیرممکن است، چرا که 

بودجه ای برای ایجاد این زیرساخت جدید وجود ندارد 
و در نتیجه شاهد این مشکالت خواهیم بود. همان طور 
که گفتم چون قیمت برق مجانی است و بنابراین حاصل 
همه این موارد، خاموشــی است. البته در یکی دو سال 
گذشــته، نگرانی ای جدی دیگری نیــز به وجود آمده 
است که در چند ســال قبل از آن وجود نداشته است. 
در چند سال گذشته یک پیک تابستانی وجود داشت 
که بر اســاس آن همه تالش مدیران این بود که از این 
پیک عبور کنیم. اما در چند ســال اخیر، مساله تامین 
گاز در زمســتان نیز به وجود آمده که بر این مشکالت 
افزوده است که اگر در این زمینه ها چاره اندیشی نشود با 
مشکالت جدی تری روبرو خواهیم شد. الزم است تاکید 
کنم که تنها راه برون رفــت از وضعیت فعلی، افزایش 
قیمت ها نیست. خاموشی داریم، به این علت که تولید 
برق از مصرف عقب است و متهم می کنیم که چرا نیروگاه 
ساخته نشده است. در حالی که نیروگاه راه اندازی نشده، 
چون سرمایه گذاری به دلیل نبود بودجه صورت نگرفته 
است. اما سیاست قیمت گذاری تنها کارکرد ندارد، بلکه 
اصالح وضع موجود از ســه مسیر صورت می گیرد. اول 
اینکه قیمت ها را اصالح کنیم، ما نمی توانیم تعرفه برق 
را که در 40 سال گذشته متاسفانه واقعی نبوده است، 
را ناگهانی به صورت واقعــی قیمت گذاری کنیم. دوم، 
مدیریت مصرف و سوم، افزایش ظرفیت نیروگاه سازی 
پس از مدیریت مصرف است. این در حالی است که البی 
نیروگاه سازی کشــور عالقه مند است که بدون انقطاع 
نیروگاه ساخته شــود، بدون اینکه به مدیریت مصرف 

توجه شود. 

نگاه تک بعدی به مســاله انرژی و برق در کشور به حل 
مساله کمک نمی کند. به این معنا که تنها در نظر گرفته 
شود اگر قیمت برق باال رود و تعرفه های آن اصالح شود، 
برق کشور به وضعیت مطلوب می رسد. این گونه نیست 
و من مخالفم. در تجربه اقتصاد کشور تاکنون یک نمونه 
سراغ نداریم که افزایش قیمت یک حامل انرژی یا حتی 
یک کاال، به باال رفتن بهبود کیفیت و مصرف آن منجر 
شود. بنابراین اگر بگوییم مشکل برق، قیمت آن است، 
اصال موافق نیستم. چرا که ماحصل افزایش قیمت برق 
به معنای آن نیست که ماحصل آن به جیب صنعت برق 
برود، چرا که وزارت نفت در حال حاضر قیمت سوخت 
برای تولید برق را با وزارت نیرو تقریبا رایگان محاسبه 
می کند، بنابراین اگر قرار باشــد که قیمت برق واقعی 
باشد، قطعا باید قیمت سوخت نیز واقعی شود و بدین 
ترتیب در یک نظام بین وزارتخانه ای، صنعت نفت نیز 
حق دارد که سهم خود را مطالبه کند. بنابراین اگر برق 
نیز 8 سنت شود، همه آن نصیب وزارت نیرو نمی شود 
که بتواند با آن در زیرســاخت ها سرمایه گذاری کند. 
در واقع وقتی نرخ ســوخت در وضعیت کنونی واقعی 

عواملچهارگانه
بیبرقیها
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نیســت، بنابراین در افزایش قیمت ها نیز سهم سوخت 
نصیب صنعت برق نخواهد شد که صرف نیروگاه سازی 
یا مواردی از این دســت شــود. بنابراین این دیواری  که 
تنها راه رفع مشــکالت صنعت برق، آزادسازی قیمت ها 
و افزایش تعرفه ها است، دیواری قابل اتکا نیست که همه 
ما بخواهیم روی آن یادگاری بنویسیم.  برای پاسخ به این 
پرسش که چرا قطعی برق در کشــور وجود دارد، شاید 
نزدیک ترین جواب این است که تناسب میان تولید برق 
و مصرف آن وجود ندارد و علت عدم این تناسب این است 
که طبیعتا اگر نرخ رشد متوسط چهار تا پنج درصد ساالنه 
تولید برق را در نظر بگیریم، ســاالنه بین ۳ تا 4 میلیارد 
دالر باید سرمایه گذاری در این زمینه صورت گیرد، پس 
عدم سرمایه گذاری در این زمینه تاثیرگذار است، از سوی 
دیگر، شدت مصرف برق در کشور باالست. این باال بودن 
شدت مصرف برق و انرژی خود، مباحث پیچیده ای دارد. 
اما درباره اینکه چرا این میزان سرمایه گذاری در این زمینه 
صورت نگرفته، واقعا همه دست اندرکاران در این حوزه 
می دانند که این میزان بودجه برای سرمایه گذاری وجود 
نداشته است. در واقع این میزان نزدیک به یک صد هزار 
میلیارد تومان اســت که چنین پولی در کشور برای این 
ســرمایه گذاری برای تولید برق وجود نــدارد. باال بودن 
مصرف انرژی در کشور نیز به سبب منطقی نبودن تعرفه ها 
و نبود حق انتخاب مردم در انتخاب تجهیزات برقی است. 
کشور دچار یک »تله تکنولوژیک« شده، به این معنا که 
یعنی تجهیزاتی در کشــور تولید شده که کارایی و رتبه 
انرژی الزم را ندارند و اینها وارد چرخه مصرف برق کشور 
 »A« شــده اند. به عنوان مثال کولر گازی بــا رتبه انرژی
یا »A+« که در کشــور وجود نــدارد و تجهیزاتی نیز که 
به صورت قاچاق وارد می شود، یک تله تکنولوژیک ایجاد 

کرده است. بنابراین باید تصریح کنم که در باال بودن شدت 
انرژی در کشور چهار شاخه قوانین، قیمت، اطالع رسانی و 
آگاه سازی، تکنولوژی و فن آوری دخیل بوده که همزمان 
به آنها توجه نشده است. به عنوان مثال، هنوز جدالی میان 
سازمان نظام مهندسی، شــهرداری و جامعه نخبگانی 
انرژی کشور درباره رعایت شدن الگوهای مصرف انرژی 
در ساخت ساختمان ها وجود دارد و هنوز یک سال صفر 
مشخص نشــده که پس از آن دیگر ساختمانی ساخته 
نشــود که کیفیت الزم را نداشته باشد. همه فعالیت ها را 
با نگرش ها و رویکردهای نادرست گذشته پیش می بریم 
و توجه ما به مســائل پیش پاافتاده چون تعویض کولر و 
تعویض در و پنجره است. در حالی که باید تصمیم جدی 
در زمینه ساختمان ســازی با رعایت الگوهای استاندارد 

اتخاذ شود.
درباره قیمت های حامل های انرژی هم متاســفانه باید 
گفت چون حاکمیت وظیفه نرخ گذاری و تعیین تعرفه ها 
را برعهده دارد، تابع شــرایط سیاسی و اجتماعی جامعه 
است و تجربه ســال 1۳98 و تجربه های پیش از آن نیز 
نشان داد که نمی شود یک شبه نرخ ها را افزایش داد. حتی 
روند افزایش چند درصدی قیمت ها به صورت ساالنه نیز از 
سوی نمایندگانی در مجلس متوقف شد که امروز خود آنها 
مدعی این هستند که چرا با قطعی برق مواجه هستیم. اگر 
آن روند ادامه می یافت، تطبیق تورم و اقتصاد را به همراه 

داشت و االن نرخ قیمت ها واقعی شده بود. 
درباره مشکالت تکنولوژیک و نقش آن در شرایط کنونی 
هم باید خاطرنشان کنم که متاســفانه تکنولوژی ها در 
کشور عقب افتاده است. به عنوان مثال کارخانجات فوالد 
باالترین مصرف را نسبت به سرانه مصرف در دنیا دارند. 
بهترین وضعیت مصرف در این زمینه در صنعت سیمان 
است که آنها نیز تقریبا دو برابر مصرف جهانی، برق مصرف 
می کنند. ســال گذشته این آمار ارائه شد که ۶0 میلیون 
المپ رشــته ای در کشور تولید شده یا برآورده شده یک 
میلیون کولر گازی )اغلب غیراســتاندارد( سال گذشته 
وارد کشور شــده، حال باید این پرسش را مطرح کرد که 
چگونه می شود با وجود این تله تکنولوژیک، بر مشکالت 
کنونی فائق آمد؟ مشخص اســت همه ما از این مسائل 

غافل شده ایم.
در استانداردهای جهانی ضریب ذخیره برق )بین مصرف 
تا تولید( حدود 20 درصد است، به این معنا که 20 درصد 
بیش از مصرف، تولید برق وجود داشته باشد. اما متاسفانه 

در یک دهه اخیر این ضریب ذخیره وجود نداشته است. 
برای مصارف روی حدود 8000 مــگاوات نیروگاه های 
برقآبی حساب می شود که با هر خشکسالی ممکن است 
این میزان تولید تغییر کند، بنابراین بهترین پیشنهاد این 
است که این نیروگاه ها به عنوان آن ظرفیت ذخیره لحاظ 

شود تا آنکه بار اصلی تولید برق کشور روی آنها باشد. 
پیک کشــور از حدود ۵8000 مگاوات سال گذشته به 
۶1000 مگاوات در سال جدید رسیده است و پیش بینی 
می شود اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند، شاید بتوان 
در کوتاه مدت برای مشکالت فکری کرد، اما پیش بینی 
می شود این عدد در سال آینده به ۶۵ تا ۶۶ هزار مگاوات 
برســد که برای تامین آن باید امکان عملی وجود داشته 
باشد. سال جاری که با همین سیاست های اتخاذ شده از 
جمله توقف فعالیت صنایع و مواردی از این دست، خواهد 
گذشــت و مردم هم به خاموشی ها عادت خواهند کرد و 
با مشــارکت صنایع و مردم، این دوره خواهد گذشت، اما 
پرسش اساسی این است که برای حل این مساله به صورت 
اصولی برای زمستان امسال و تابستان سال آینده چه باید 
کرد؟ اولین نکته در این زمینه این است که در حال حاضر 
پروژه های نیروگاهی و همچنین پروژه هایی در خطوط 
انتقال برق در کشور وجود دارد که پیشرفت آنها باالی ۶0 
تا 70 درصد اســت و می توانند به اوج مصرف سال آینده 
کمک کنند، به شرط اینکه نبود نقدینگی این پروژه ها و 
کمبود مواد اولیه و تجهیزات آنها که منشا خارجی دارد، از 
سوی مسئوالن احصا و نقدینگی و تجهیزات موردنیاز آنها 
حل شود.  دومین رویکرد در این زمینه، اتخاذ یک الگوی 
هوشــمندانه در مدیریت مصرف نه صرفا مدیریت بار در 
کشور است که تبعات آن در آینده کاهش یابد. رهیافت 
ســوم در این زمینه انگیزش دادن به مصرف کنندگان 
در ســطوح مختلف اســت، یعنی دوره خواهش کردن 
در کاهش مصرف گذشــته است، بلکه باید برای »خرید 
خاموشی« یک بودجه ویژه در نظر گرفته شود. نکته بعدی 
که برای سال آینده می توان پیش بینی کرد، بهره گیری از 
یک مدل اطالع رسانی و فرهنگ سازی اثربخش است که 

متاسفانه امسال وجود نداشت.
بنابراین باید ابتــدا یک نگاه کوتاه مدت را مدنظر قرار داد 
تا مشکالت اساســی در دوره بحران ایجاد نشود و برای 
بلندمدت نیز باید رویکردها در ساخت نیروگاه، مشارکت 
بخش خصوصی، ســرمایه گذاری خارجی و سایر موارد 

تغییر کند.
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پرونده ویژه

در ابتدا الزم است یادآوری شــود که موضوعاتی که 
مطرح می شــود، هیچ منافاتی با تالش صنعت گران 
برق در نیروگاه ها، مدیریت شبکه، دیسپچینگ و سایر 
بخش ها ندارد که با تمام توان خود برای حل مشکالت 
در زمینه جلوگیری از خاموشی ها تالش می کنند. بلکه 
موضوع مهم در این زمینه »مدیریت« این سیســتم 
است. در واقع پرسنل تالش مناسبی دارند، اما مدیریت 

نمی تواند از این تالش افراد بهره الزم را ببرد.
یکی از مشکالتی که در این زمینه وجود دارد، نگرش 
کوتاه مدت اســت. هر وزیری که انتخاب می شود، با 
هر توانی می تواند مســاله را به هر ترتیبی جمع کند، 
هوا هم خنک می شود و تقریبا همه قضیه را فراموش 
می کنند. اما متاســفانه آنچه در وزارت نیرو در دوره 
آقای چیت چیان مدنظر قرار گرفت تا بر اســاس آن، 
روزمرگی، نگاه تک بعدی و کوتاه مدت در صنعت برق 
از میان برود و موجب شد تا موضوعاتی مثل مدیریت 
ریسک، HSE، دیدن آینده و برنامه ریزی کردن برای 
آینده طوالنی مدنظر قرار گرفتــه و اتاق های فکری 
نیز شکل گیرد، متاسفانه در دوره وزارت بعد، از میان 
رفت. در واقع متاســفانه کارهای پایه ای که در دوره 
یک وزیر انجام می گیرد، در دوره های بعدی وزارتخانه  
بعدی ادامه پیدا نکرده و این عدم پیوستگی در وزارت 
نیرو همیشه مشــکل زا بوده است. بر این اساس آقای 
اردکانیان به جای اینکه به عقل جمعی و بدنه تخصصی 
رجوع کند، خود را عقل مطلق دانســت و تصمیمات 

به جای اینکه مبتنی بر تصمیم های جمعی و گروهی 
باشــد، تصمیم های فردی شــد و تمام ساختارهای 
ایجاد شده نیز از میان رفت. دقیقا می شود پیش بینی 
کرد که وضعیت تولید برق در کشــور به چه مسیری 
می رود، میزان ســرمایه گذاری ها چه اندازه است و در 
واقع تصمیماتی که اتخاذ می شود چه تبعاتی به همراه 
دارد. به عنوان مثال، برخی از نیروگاه های کشور مساله 
ایمنی دارند و اگر مشاهده می شود برخی نیروگاه ها در 
میانه تابستان از مدار خارج می شوند، این موارد قابل 
پیش بینی اســت، اما چون نگرش مبتنی بر مدیریت 
ریسک نیســت، جزو اولویت ها قرار نمی گیرد. چون 
اولویت نیروگاه این است که فقط برق تولید کند و این 
موضوع که آیا تولید این برق پایدار اســت و مواردی از 
این دست، مدنظر قرار نمی گیرد. با نبود تفکر مدیریت 
ریسک و نبود تفکر آینده بینی و آینده نگری و متوقف 
شدن فعالیت های ریشه ای و جریان های پیشین در این 
زمینه ها، کامال این اتفاقات طبیعی است. وزارت نیرو 
اگر بعضا موفق بوده است، ناشی از شرایط طبیعی بوده 
و کمتر در اتخاذ تصمیم ها، نتایج آن در ۳0 یا 40 سال 
بعد مورد توجه قرار گرفتــه و تقریبا همه تصمیمات 
در کشــور، کوتاه مدت بوده و به تبعات بلندمدت آن 
توجهی نشده است. زمانی که یک مکانیزم و ساختار 
Risk Base Decision Making Process  و

Risk Base Management  وجود نداشته باشد، 
از بحرانی به بحران دیگر پیش خواهیم رفت. 

1.علتاصلیقطعیهایبرق:
عدم ســرمایه گذاری کافی  و قیمــت پایین برق، 

تحریم.

2.علتاصلیپایینبودنبهرهوری:
- ارزان یا مفت فروشــی برق و حامل های انرژی 
که انگیزه انتخاب وســایل مصرف کننده انرژی با 
راندمان باال و هزینه ســرمایه ای باال را از بین برده 
و مشوق ماشین آالت و تکنولوژی های پرمصرف 

انرژی شده است.
- محروم کردن کشور از تکنولوژی های روزآمد با 

ممنوع کردن واردات. 
- عدم اجرای مصوبات متعدد شورای اقتصاد برای 

بهینه سازی مصرف انرژی توسط وزارت نفت. 
- محور بودن دولت در بازار انرژی.

احمدداوودی
نائبرییسشورایرقابت
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مدیریتدانش؛حلقهمفقودهوزارتنیرو

آیاوزارتنیرو
غافلگیرشد؟

دکتربهرامجلوداری
عضوهیاتمدیریتانجمنبهرهوریایران

یک مدیریت بــرق وجــود دارد، یک اقتصاد 
بــرق. از آنجا کــه محوریت بحــث بهره وری 
اســت، باید هدایت برق به سمت بهره ور بودن 
باشد و بهره ور بودن هم صرفا با افزایش قیمت 
برق و ســرمایه گذاری محقق نخواهد شد. نه 
تنها مدیریت ریســک به عنوان یک سیستم 
مدیریتــی در وزارت نیرو وجود نــدارد، بلکه 
سیستم هایی مانند مدیریت دانش، مدیریت 
کیفیت و مدیریت بهــره وری در وزارت نیرو و 
برخی وزارتخانه های دیگر وابسته به فرد شده و 
سیستم حاکم نشده است. اگر مدیریت دانش 
در وزارت نیرو حاکم شده بود، به عنوان مثال، 
حداقل اطالع رســانی درباره خاموشی ها بهتر 
صورت می گرفت، همان طور که در سال های 
پیشــین که قطعی برق وجود داشت، برنامه 
هفتگی ســاده ای درباره آنها اعالم می شــد. 
تهیه این برنامه قطعا برای وزارت نیرو ســخت 
نیســت. مردم در حال حاضر بیــش از اینکه 

دغدغه برق داشته باشــند، دغدغه بی نظمی 
و بی برنامگــی در قطع برق دارنــد. با افزایش 
قیمت انرژی به هیچ وجه نمی توان مشــکالت 
مدیریتی را حل کرد، مشکالت مدیریتی باید با 
رویکردهای نوآورانه، خالقیت، مدیریت دانش 
و مدیریت ریســک برطرف شــود. آیا افزایش 
قیمت ها می تواند خالهای مدیریتی را برطرف 
سازد؟ چرا راندمان نیروگاه ها پایین است، آیا 
صرفا به دلیل نبود بودجه است؟ خیر. این گونه 
نیســت، بلکه اجرای روش های کایزن و بهبود 
کیفیت و بهره وری به شدت می تواند راندمان و 
بهره وری نیروگاه ها را باال ببرد. تهیه یک برنامه 
هفتگی خاموشی ها چه ارتباطی با قیمت ها و 
بودجه دارد؟ افزایش قیمت حامل های انرژی 
ساده ترین و کوتاه ترین روش مدیریتی در این 
زمینه است و در واقع یکی از روش های تنبلی 
مدیریتی است. سیستم مدیریتی باید هوشمند 

باشد و همه ابعاد مساله را مدنظر قرار دهد.

غافلگیری وزارت نیرو که کشور را نیز غافلگیر کرد، 
ناشی از عدم پیش بینی ریسک های صنعت برق 
و عدم آمادگی الزم برای رویایی با این ریسک ها 
بود. وزارت نیــرو از ظرفیت های قانونی که برای 
مدیریت مصرف دارد، به خوبی استفاده نکرده و بر 
خالف برخی نظرات مطرح شده، مدیریت صنعت 
برق را ضعیف نمی دانم، بلکه بسیاری از عوامل، 
ناشی از موضوع های ساختاری و خارج از حوزه 
وزارت نیرو و منبعث از حوزه سیاســت گذاری و 
اقتصاد انرژی است. در این زمینه، مدیریت دانش 
می تواند اثرگذار باشد.  ۶0درصد از برق کشور از 
سوی بخش خصوصی در حال تامین است، در 
حالی که دولت توان پرداخت هزینه های بخش 
خصوصی را ندارد. قیمت تمام شــده برق، عدد 
مشخصی اســت و دولت نیز قیمت مشخصی را 
برای تولید برق تعیین کرده و دولت نمی تواند این 
تفاوت را پرداخت کند و تا زمانی که این روند ادامه 
داشته باشد، هر اندازه نیز تالش شود نمی توان 
مســاله را حل کرد. اگر بودجه کشور به گونه ای  
بودکه منابع نامحدودی در اختیار داشت، شاید 
مشکلی نبود و می شد توسعه ظرفیت ها را ادامه 
داد، اما به نظر می رســد عمال این امکان وجود 
ندارد. البته تنها راهــکار، اقتصاد برق و افزایش 
قیمت ها نیست، البته عامل بسیار تاثیرگذاری 
است.  در جمع بندی موضوع می توان به ضرورت 
تکمیل پروژه های نیمه تمام، توجه به انرژی های 
تجدیدپذیر با توجه به لزوم ســرمایه گذاری در 
این زمینه، موضوع بیمه ها و پوشش ریسک ها 
و مدیریت تقاضا و برنامه ریزی مصرف اشاره کرد. 

مهندسعلیاکبراولیاء
عضوهیاتمدیرهانجمنبهرهوریایران

ورییسسابقسازمانبهرهوری
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آغاز سخن
1.مطابق آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی )IEA(، حجم یارانه انرژی ایران در 
سال 2018 حدود 70 میلیارد دالر آمریکا بوده است که با اختالف درصد کشورهای 
یارانه دهنده قرار گرفته است )در رتبه دوم عربستان با 44 میلیارد دالر و در رتبه سوم 

چین با 4۳ میلیارد دالر قرار دارند(.

2. فراتر از عدد مطلق 70 میلیارد دالری باال، نسبت یارانه انرژی ایران به تولید ناخالص 
داخلی )GDP(، بیش از 1۵ درصد است و در این شاخص نیز پس از ونزوئال و ازبکستان، 

در رتبه سوم جهان قرار داریم.

3.با توجه به داده های باال، پرسشی که ذهن خواننده را به خود مشغول می کند این 
است که: اقتصاد حدود 4۵0 میلیارد دالری ایران که برای پرداخت یارانه های نقدی 
4۵.۵00 تومانــی ماهیانه )حدود 2 میلیارد دالر در ســال( ، با چالش  های متعددی 
مواجه اســت، چگونه می تواند در پرداخت یارانه غیر نقدی 70 میلیارد دالری انرژی 

را تاب آورد؟

4. پاسخ پرسش باال را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد.
جهش ناگهانی قیمت نفت از اوایل دهه پنجاه خورشیدی، نقدینگی زیادی به اقتصاد 
ایران تزریق کرد و این پدیده ناخوشایند، تورم دو رقمی را برای اقتصاد کشور به ارث 
گذاشــت. در ادامه دولت ها برای چاره جویی این معضل و با نیت خیر مهار تورم، به 
دخالت در اقتصاد با مکانیزم قیمت گذاری از جمله قیمت انرژی روی آوردند. هدف 
آنها از حفظ قیمت انرژی کاهش قیمت تمام شــده کاالها و به این ترتیب کاهش 

تورم بود.
اما نیت خیر قیمت گذاری انرژی برای مهار تورم، در عمل با چالش هایی مواجه است. 
کهن الگوی سیســتمی »بهبودهای بی فایده« حاکی از آن اســت که سیاست ها و 
برنامه های مسکن غیراصولی که در کوتاه مدت موجب کاهش التهاب های اقتصادی 
بشوند، اما با عدم پرداختن به علت ریشه های بروز التهاب، در بلندمدت نتایج درست 
عکس آن چه نیت مان بوده است، به بار می آورند. با حبس قیمت انرژی، نه تنها اوضاع 

را بهتر نکرده است، بلکه بر وخامت مشکل تورم افزوده است.

5. راه حل چیست؟ با توجه به مکانیزم باال، نخستین پاسخ، آزادسازی قیمت عنوان 
می شود، اما با توجه به حجم باالی پرداخت یارانه، افزایش ناگهانی قیمت بدون تالش 
برای کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری، با چالش های متعددی مواجه خواهد 
شد که نتیجه اش وخیم تر شدن شرایط در حوزه های اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.

ما بر این باوریم که مساله بهره وری انرژی در ایران پاسخی یگانه ندارد و حل آن را باید 
در پیگیری و اجرای سیاست های چندوجهی از جمله اصالح ساختار کالن مدیریت و 
راهبری انرژی کشور، اصالح قوانین و استانداردها، اصالح تدریجی قیمت حامل های 
انرژی و نظارت جدی بر واردات تجهیزات پرمصرف انرژی و در نهایت اصالح و تغییر 

ذهنیت جامعه نسبت به مقوله انرژی دنبال کرد.
در گزارش پیش رو با پنج پرسش متوالی و به ترتیب:

   نخست جایگاه بهره وری انرژی را در حوزه بهره وری ؛
  دوم روند کالن ترین شــاخص سنجش بهره وری انرژی - شدت مصرف انرژی - را 

در ایران و جهان مرور؛
  در ادامه ســاختار مصرف انرژی در کشــور را به تفکیک بخش های مصرف کننده 

بررسی؛
  پس از آن دلیل افزایش تدریجی شدت مصرف انرژی در کشور خالف روند جهانی 

را مرور؛ 
  و در پایان نیز به اقدام هایی اشاره می کنیم که جای شان در تالش های انجام شده 

برای بهبود بهره وری و به ویژه بهره وری انرژی در کشور خالی است.
امید که گوش شنوایی داشته باشیم.

 واکاوی دالیل ۵۰ سال ناکارآمدی ایران 
در بهبود بهره وری انرژی

پرونده ویژه
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1.بهرهوریانرژیچیست؟
برای آنکه تعریف روشــنی از بهره وری انرژی به دست آوریم باید بدانیم بهره وری در 
معنای عام به چه معناست. بر اساس تعریف بهره وری به معنای میزان خروجی یک 
فعالیت به ازای هر واحد ورودی اســت. به عبارت دیگر، هر چه برای تولید یک واحد 
خروجی، منابع کمتری )شامل نیروی انســانی، سرمایه، مواد اولیه و انرژی( مصرف 

کنیم بهره ورتر عمل کرده ایم.
شکل 2 دســته بندی انواع بهره وری را نشان می دهد. بر این اساس بهره وری در قالب 
چهار زیرگروه بهره وری نیروی انسانی بهره وری سرمایه بهره وری مواد اولیه و بهره وری 
انرژی قابل اندازه گیری است. تعریف هر کدام از این چهار زیرگروه درست مشابه تعریف 

بهره وری کل است.
 به عنوان  مثال بهره وری نیروی انسانی نشان می دهد به ازای هر نفر ساعت نیروی کار 
چه میزان خروجی )محصول یا خدمت( به دســت آمده است و بهره وری انرژی به  ما 
می گوید به ازای مصرف هر واحد انرژی چه میزان محصول یا خدمت حاصل شده است. 
از آنجایی که موضوع این گزارش بهره وری انرژی است، در فرازهای بعدی بیشتر بر روی 

این مولفه بهره وری تمرکز خواهیم کرد.
به طور کلی در تعیین مقدار بهره وری انرژی دو عامل موثرند؛ اثر ساختاری و اثر کارایی. 
در اثر ساختاری عواملی مانند ساختار انرژی کشور، اقلیم و آب و هوا و ... نقش دارند. 

اینکه صنایع انرژی بر چه سهمی از صنایع کشور را تشکیل می  دهند، روند مصرف انرژی 
در صنایع انرژی بر چه تغییری کرده است و آب و هوا و شرایط جغرافیایی تا چه اندازه بر 
مصرف انرژی می افزایند، مواردی هستند که با عنوان اثر ساختاری بررسی می  شوند.

مولفه دیگر بهره وری انرژی اثر، کارایی است. در این مولفه میزان مصرف کاراتر انرژی یا 
حذف مصارف غیرضروری سنجیده می شوند. بیشتر تالش ها برای مصرف بهینه انرژی 
بر این مولفه داللت دارند. شکل ۳ روند بهره وری انرژی چین را به تفکیک اثر ساختار 

و اثر کارایی نشان می دهد.
همان طور که مشــخص است با وجود 2/۵ برابر شدن مقدار بهره وری طی سال های 
199۵ تا 2009، اثر ســاختاری به دلیل توســعه اقتصادی چین در صنایع با شدت 
مصرف انرژی باال تضعیف شده اســت. اما بهبود چشمگیر اثر کارآیی منجر به روند 
صعودی بهره وری انرژی شده است. در این نمونه موردی، به روشنی مشخص است 

بهره وری انرژی از ضرب دو عامل اثر ساختاری و اثر کارایی به دست می آید.
از آنجایی که اثر ساختاری، بسیار کالن و تحت تأثیر جهت گیری اقتصادی و سیاسی 
کشورهاست، خارج از کنترل یک یا چند صنعت است. به عبارت دیگر، برای بهبود آن 
به جز اصالح ساختار کالن اقتصادی کار دیگری نمی  توان کرد به همین دلیل در ادامه 

گزارش تنها برقسمت اثر کارایی تمرکز خواهیم کرد.
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2.بهرهوریانرژیباچهشاخصیسنجیدهمیشودو
وضعیتایراندرمقایسهباجهانچگونهاست؟

برای اینکه بدانیم موضوع بهره وری انرژی در کشــور چگونه اســت باید بتوانیم آن را 
اندازه گیری کنیم و برای این منظور از شاخص شدت مصرف انرژی استفاده می کنیم. 
در اقتصاد برای تولید کاال و خدمات سبد و متنوعی از انرژی )برق، گاز، سوخت مایع و...( 
مصرف می شــود. برای تحلیل میزان انرژی مصرف شده با هدف تولید یک دالر ارزش 
افزوده، ارزش حرارتی حامل های مختلف مورد اســتفاده را به نفت خام تبدیل کرده و 

شاخص شدت مصرف انرژی را با روش زیر محاسبه می کنند.

تولید ناخالص داخلی
= شدت مصرف انرژی

کل انرژی مصرف شده )معادل نفت خام(

نمودار شکل 4 نشان می دهد میزان شدت مصرف انرژی در ایران و جهان از سال 1990 
تا 2018 چگونه تغییر کرده اســت. همان طور که در این نمودار مشاهده می شود، روند 
شــدت مصرف انرژی ایران بر خالف جهان در بازه مورد بررسی افزایشی بوده و تا سال 
2018 به 0/1۶4 معادل کیلو نفت به ازای هر دالر تولید ناخالص داخلی رســیده است 
)بیش از ۶0 درصد افزایش در سه دهه و قرارگیری در جایگاه هشتم جهان به لحاظ باال 

بودن شدت مصرف انرژی(.

واژه هایــی که در حوزه بهره وری انرژی می شــنوید عبارت هایی مانند  
Energy Productivity، Energy Efficiency و ... از رایج تریــن 
مواردی است که در ادبیات بهره وری و به ویژه در صنعت برق بارها و بارها 

شنیده ایم.
این عبارت های پرتکرار و چگونگی اثرگــذاری آنها بر بهره وری کل در 
 Load شکل مقابل خالصه شده است. به طور مثال فعالیت هایی با عنوان
Management یا Demand Response از آنجایی که هدف شان 
کاهش پیک بار و جلوگیری از سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت عرضه 
جدید )در نیروگاه ها، پاالیشگاه ها و ...( برای چند ساعت محدود در سال 
است، به بهره وری سرمایه منجر می شوند. به مجموعه راهکارهای مصرف 
کاراتر انرژی، حذف مصارف غیرضروری و مدیریت بار )پیک سایی( نیز 
مدیریت سمت تقاضا )DSM( گفته می شود که با اثرگذاری بر بهره وری 

سرمایه و بهره وری انرژی بهره وری کل را بهبود می دهند.

پرونده ویژه
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3.کدامبخشهادرایرانانرژیبیشتریمصرفمیکنند؟

بر اســاس آمار ترازنامه انرژی کشور در ســال 1۳9۶ )آخرین ترازنامه منتشر شده( 
عرضه انرژی اولیه، 18۵2 میلیون بشــکه معادل نفت خام بوده است که از این مقدار 
۵14 میلیون بشکه به نیروگاه، 470 میلیون بشکه به پاالیشگاه و 8۶8 میلیون بشکه 
بدون تبدیل نوع انرژی به مصرف کننده اختصاص یافته اســت. از آنجا که بخشــی از 
این انرژی به دلیل تلفات تبدیل، انتقــال و توزیع انرژی برق، مصرف داخلی به تلفات 
تبدیل در پاالیشــگاه ها و همچنین تلفات انتقال گاز از دســت می رود از این میزان 
انرژی اولیه در نهایت 1۳۶4 میلیون بشــکه معادل نفت خام برای مصرف در اختیار 
مصرف کننده نهایی قرار می گیرد. مطابق شکل ۵، ساختمان ها با 4۶7 میلیون بشکه 
بزرگ ترین مصرف کننده منابع انرژی در کشور هستند. نکته مهم در خصوص مصرف 
بخش ســاختمان بیش از دو برابر بودن مصرف بخش خانگــی تجاری و عمومی در 
مقایسه با میانگین جهانی است. اقدامات ســاده ای مثل عایق کاری، استفاده از لوازم 
کم مصرف و اصالح سیستم روشنایی می تواند تاثیر شگرفی بر کاهش مصرف انرژی 

در ساختمان ها داشته باشد.
صنعت و حمل و نقل از نظر مصرف نهایی انرژی با ۳۳9 و ۳۳1 میلیون بشکه مصرف 
به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار دارند. در بخش حمل و نقل وضعیت کشور چندان 
به سامان نیست و بر اســاس آمار انجمن جهانی انرژی ایران در شاخص شدت انرژی 
بخش حمل و نقل در میان 94 کشور جهان رتبه  8۵ ام را داشته است.در بخش صنعت، 
7۵ درصد انرژی مصرفی در ســه زیرگروه فرآورده های معدنی غیر فلزی، تولید مواد 
شیمیایی و تولید فلزات پایه بوده که با تمرکز بر اصالح ساختار انرژی این سه زیرگروه 

می توان کاهش محسوس شدت مصرف انرژی را انتظار داشت.
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4.چرابهرهوریانرژیدرایرانبرخالفروندجهانیروبهافولاست؟
جهان و ایــران در قبال موضوع بهره وری انرژی چه رویکــردی دارند؟ چه تصمیم ها و 
سیاست های موجب شــده تا ما در زمینه بهره وری انرژی معکوس روند جهانی حرکت 
کنیم؟ مهم ترین محرک و مشوق مصرف کاراتر انرژی و یا حذف مصرف غیرضروری اهرم 
بهای انرژی اســت. تا زمانی که قیمت انرژی بسیار پایین  تر از سایر نهادها باشد، انتظار 
مصرف انرژی کاراتر، بیهوده است. این در حالی است که آمار آژانس بین المللی انرژی در 
سال 2018 نشان می  دهد که ایران در صدر کشورهای با بیشترین میزان یارانه دولتی 
انرژی قرار دارد. بر اســاس این اطالعات، ایران در سال 2018، 70 میلیارد دالر به یارانه 
انرژی اختصاص داده که معادل، 1۵/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در این سال 
بوده است. در جایگاه دوم عربستان با 44 میلیارد دالر )۵/7 درصد از تولید ناخالص داخلی( 
و در جایگاه سوم چین با 4۳ میلیارد دالر )تنها0/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی( قرار 
دارند. بدیهی است که با این حجم باالی یارانه انرژی و به عبارت عامیانه تر از ارزش فروشی 

انرژی نمی توان امیدی به مدیریت مصرف از سوی مصرف کنندگان داشت. 
اما در ســوی مقابل بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی قرار دارند که نه تنها قیمت 
انرژی در آنها واقعی و منطبق با بهای تمام شده است، بلکه از مکانیزم هایی برای تسریع 
روند بهبود بهره وری انرژی استفاده می کنند. بر اســاس گزارش کارایی انرژی آژانس 
بین المللی انرژی در ســال2019 ، با هدف مصرف کاراتر انرژی، 240 میلیارد دالر در 
حوزه های مختلف )ساختمان و صنعت( سرمایه گذاری شده که ۵8 درصد آن در بخش 
ساختمان بوده است. چین نیز به عنوان یک نمونه موفق در مهار انجام گسیخته انرژی 
با 2۵ درصد سرمایه گذاری، بیشترین سهم را در میان کشورهای مختلف داشته است. 
)شکل 7( به نظر می رسد بدون اقدام های مدون و اختصاص بودجه کافی برای پیشبرد 
این برنامه ها و همچنین اصالح قیمت حامل های انرژی توفیقی در مصرف کاراتر انرژی 

حاصل نخواهد شد.
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5.برایبهبودبهرهوریانرژیدرکشورچهمیتوانکرد؟
روند شاخص شدت مصرف انرژی ایران و روند معکوس آن 
در مقایسه با میانگین جهان به خوبی نشان داد تالش های 
جســته گریخته نهادها و سازمان های مختلف در زمینه 
بهره وری انرژی در کشور، آن چنان که باید و شاید اثربخش 
نبوده است. بررســی و کنکاش در ساختار انرژی کشور 
حاکی از آن اســت که انجام اقدام های دست کم در پنج 
حوزه زیر می تواند تا حد خوبی، گره از مشــکل مصرف 

افسارگسیخته انرژی بگشاید.

اصالحساختارمدیریتانرژیکشور
امروز در میان 20 کشور با بیشترین میزان تولید نفت در 
جهان تنها چهار کشور عضو اوپک )ایران، عراق، کویت و 
ونزوئال( و یک کشــور غیر عضو اوپک )آنگوال( برای نفت 
و برق خود وزارتخانه های مجزا دارد و در ســایر کشورها 
هدایــت امور مرتبط با بخــش انــرژی در وزارت انرژی 

پیگیری می شود.
دوگانگی موجود در مدیریت بخــش نظیر را می توان از 
موانع موجود در مســیر بهبود بهره وری انرژی به شمار 
آورد. در شــرایطی که وزارت نیرو، تنها متصدی تحویل 
پیک بار مصرفی اســت و هزینه بابت سوخت به وزارت 
نفت نمی پردازد، طبیعی اســت که این وزارتخانه تمرکز 
تالش های خود را به جای بهبــود راندمان نیروگاهی بر 
احداث واحدهای گازی جدید بگذارد. با ایجاد وزارتخانه 
انرژی این وزارتخانه نگاهــی جامع تر به تولید و مصرف 
انرژی خواهد داشــت و به عنوان مثــال صرفه جویی در 
مصرف گاز و سوخت در واحدهای نیروگاهی که می تواند 
موجب افزایش صــادرات گاز و درآمدهای این وزارتخانه 

شود در مرکز توجه مسئوالن آن قرار خواهد گرفت.

اصالحقیمتحاملهایانرژی
همان طور که پیشــتر نیز اشاره شــد، حامل های انرژی 
اصلی ترین سیگنالی است که مصرف کننده بر اساس آن 

تصمیم گیری می کند.
در ایران پایین بودن قیمت انرژی یکی از مهم ترین موانع 

بهبود بهره وری انرژی در کشور است.
به عنوان مثال قیمت برق از هزینه های تبدیل و انتقال آن 
)بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت نیروگاه ها( هم کمتر 
است. قانون تثبیت قیمت ها در ابتدای دهه هشتاد موجب 
شد قیمت واقعی برق در پایان دهه به نصف کاهش یابد 
و حتی طرح هدفمندی یارانه ها نیز به دلیل عدم تعدیل 

قیمت ها با تورم سنگین سال های بعد ناکام ماند و دوباره 
قیمت واقعی برق کاهش یافت.

در نهایت این وضعیت موجب شــده اســت که صنعت 
برق در بحران مالی گرفتار شده و توانایی پرداخت دیون 
انجام سرمایه گذاری های ارزشمند در حوزه هایی مانند 
انرژی های نو را نداشــته باشــد. با هدف اثبــات ادعای 
بهای ناچیز برق در ایران، شــکل 8 نشان می دهد که در 
کشورهای مختلف با چند ساعت کار می توان هزینه برق 
مورد نیاز یک ماه )۳00کیلووات ســاعت( را تامین کرد. 
)در محاسبات حداقل حقوق در هر کشور در نظر گرفته 

شده است(.
در ایران بهای برق مصرفی یک ماه معادل ۳ ســاعت کار 
کردن است، در حالی که به طور مثال شهروندان ترکیه باید 
۵/۵ ساعت برای تامین هزینه برق یک ماه کار کنند. این 
اعداد حکایت از آن دارد که حتی با لحاظ کردن درآمدهای 
باالتر شهروندان در کشورهای دیگر قیمت انرژی در ایران 
آنچنان ناچیز است که نسبت به حداقل درآمد ماهیانه یک 
کارگر در ایران هزینه برق پرداختی وی، باز هم در مقایسه 

با کشورهای دیگر بسیار پایین است.
قیمت گاز طبیعی نیز در ایران در بهترین حالت یک سوم 
قیمت گاز در آمریکا )که از قیمت گاز در اروپا و شرق آسیا 
کمتر است( و یک ســوم قیمت صادراتی گاز ایران است. 
این وضعیت موجب شده اســت که قیمت انرژی آنقدر 
اندک باشــد که انگیزه ای برای بهبــود فناوری در تولید 
یا بخش مســکونی با هدف صرفه جویی در انرژی وجود 
نداشته باشد. البته افزایش قیمت حامل های انرژی تبعات 

اقتصادی و اجتماعی هم به دنبال دارد. 
برخی مطالعات اشاره دارند شرط الزم برای اینکه اصالح 
قیمت های انرژی به رکود اقتصادی منجر نشود آن است 
که از یک سو سیاست های جبرانی در نظر گرفته شود و 
از سوی دیگر در جهت بهبود بهره وری اقدام شود. به طور 
خالصه اصالح قیمت های انرژی اگر چه مساله ای دشوار و 
ظریف است، اما مهم ترین فاکتور موثر بر بهبود بهره وری 

انرژی به شمار می رود.

برطرفکردنموانــعاجرایمقرراتبخش
انرژی

قوانین و آیین نامه های با موضوع مدیریت مصرف در ایران 
اگر زیاد نباشــند، کم هم نیستند. قوانینی مانند مبحث 
19 ســاختمان قانون اصالح الگوی مصرف بندهایی از 

قوانین توســعه کشور و...، ســال ها قبل در سازمان های 
ذی ربط تدوین و ابالغ شده اند اما از اجرای اثربخش آنها 
خبری نیست. هم چنان مشــترکان خانگی به مدیریت 
مصرف انرژی بی اعتنا هستند، صنعت، تالش و تکاپویی 
برای بهــره وری انرژی نــدارد و واحدهای نیروگاهی نیز 
کماکان با راندمانی نه چندان مناسب به فعالیت خود ادامه 
می دهند. به نظر می رسد مجموعه نیروهایی در ساختار 
کشور، تالش ها در زمینه بهبود کارایی انرژی را به بن بست 
می کشــانند. از جمله این نیروها می توان به تالش برای 
پرهیز از ایجاد تنش در جامعه، اقتصاد تورمی )که افزایش 
قیمت حامل های انرژی را کم اثــر می کند(، جدا بودن 
وزارت نیرو و انرژی و در نهایــت اضطراری بودن دائمی 
شرایط )نیاز به پاسخ گویی پیک بار در تابستان آینده نیاز 
به پایین نگه داشتن تورم تا انتخابات آینده و ...( اشاره کرد.

ارتقایفرهنگمدیریتمصرف
ارزان بودن همیشگی حامل های انرژی در ایران، بدمصرفی 
برق و سایر حامل ها را در میان افراد جامعه نهادینه کرده 
اســت. جمله »ایران بزرگ ترین منابع نفت و گاز جهان 
را دارد، چــرا نباید بی دغدغه مصرف کنیــم؟« را از زبان 
خیلی ها می شنویم. در چنین فضایی، فعالیت هایی که با 
هدف ارتقای فرهنگ جامعه انجام می شوند باید حساب 
شده و اثربخش باشــند. صرف پخش زیرنویس در یک 
مسابقه ورزشــی و امید به آن که افراد آن را خوانده و اجرا 
می کنند، امیدی واهی است. در بسیاری از کشورها برای 
ایجاد همســویی مردم با فعالیت های مدیریت مصرف از 
سازوکارهای مالی در پرداخت مشوق بهره می گیرند. البته 
نتایج این اقدام ها نشان می دهد آنچه بابت صرفه جویی به 
عنوان مشوق به مشترکان پرداخت می شود، در مقایسه با 

راهکار افزایش عرضه بسیار ناچیز است.

-الزامبهتولیدیاوارداتوسایلپربازده
بیش از دو برابر بــودن مصرف انرژی بخش خانگی ایران 
در مقایسه با میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی ضرورت اســتفاده از وسایل پربازده را 
دوچندان می کند. بــا وجود تصویب و ابالغ قانون اصالح 
الگوی مصرف در ســال 1۳89 و اختصاص دو ماده 12 و 
1۳ این قانون به الزام تولید یا واردات تجهیزات انرژی بر با 
برچسب مصرف انرژی، بازار مملو از وسایل فاقد برچسب 
و غیراستاندارد در ایران گویای عدم اجرای تمام و کمال 
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این قانون در 10 ســال گذشته بوده اســت. این در حالی است که در کشورهای دیگر، این 
موضوع توسط نهادها و دولت ها به طور ویژه پیگیری می شود. به طور مثال، نشان »انرژی 
استار« از سال 1992 توسط آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا و با پشتیبانی رسمی 
دولت به عنوان نمادی از وسایل پر بازده در این کشــور الزامی شده است. هزاران سازمان، 

بنگاه و شرکت )حدود 40 درصد از شرکت های فورچون ۵00( برای تولید محصوالت و ارائه 
راهکارهای در راســتای صرفه جویی مصرف انرژی با این سازمان همکاری دارند و از سال 
1992 تاکنون، برچسب انرژی استار منجر به صرفه جویی 4000 میلیارد ترا وات ساعت برق 

و کاهش ۳/۵ میلیارد تن گاز گلخانه ای است.

چکیده گزارش
درعرصــهمدیریتوراهبردی،انرژیکشــور
همچونسایربخشهاودســتگاههایعریض
وطویلیداریم؛دســتکمیکشورایعالیبه
ریاسترئیسجمهور،دووزارتخانهمجزاوچند

سازمانمتولیبهرهوریانرژیدرنفتوبرق!
امابهراستینتیجهکارایندستگاههایاجرایی
درچنددههگذشتهچهبودهاست؟چرا50سال
استکهدرمقولهبهرهوریانرژیدرجامیزنیم؟

چراهمچنانمتوســطمصرفانرژیدرخانه
ایرانیان)درهرمترمربع(حتیازدوبرابرمصرف
انرژیخانههایمســکونیدرمناطقسردسیر
شمالاروپانیزبیشتراست؟چهعواملیسبب
شدهتاازنظرشاخصشــدتمصرفانرژیدر
بخشحملونقلدرمیان94کشوررتبه85ام

راداشتهباشیم؟
اینگزارشباهدفپرداختنبهپرسشهایباال
ضمنبررسیمصرفانرژیوشدتمصرفآن

درجهانخاورمیانهوایرانازیکســووتحلیل
بخشهایمهممصرفکننــدهانرژینهاییدر
کشورازسویدیگرپنجراهکاررابرایبرونرفت
ازشرایطحاضروبهبودبهرهوریانرژیدرکشور
ارائهمیکنــد.»ضرورتایجادانســجاممیان
بخشهایمتولیانرژیکشورولزوموبازندگی
درســاختارمدیریتانرژی«،»ضرورتاعمال
نظارتجدیبرتولیدیاوارداتکاالهاوتجهیزات
پرمصرفانرژی«،»شناساییموانعیکهپیشبرد

اهدافمقرراتوضعشدهدربخشانرژیکشور
رابهچالشمیکشانندوتالشبربرطرفکردن
آنها«،»اصالحقیمتحاملهایانرژیبهعنوان
عاملیکهتوجیهاقتصادیبیشترطرحهایبهبود
بهرهوریانرژیرابامشــکلمواجهمیکند«و
درنهایت»توجهبهاهرمتوسعهفرهنگیبهعنوان
سنگبنایموفقیتدرمسیربهبودبهرهوری«،
مواردیاســتکهدراینگزارشبهآنهااشاره

شدهاست.

سندرومکلنگوروبان
بهای انرژی در ایران ناچیز، مصرف آن نابخردانه و مسرفانه 
و در نهایت شــدت مصرف انرژی کشور مایه شرمساری 
است! از سوی دیگر برای برون رفت از این شرایط تکالیف 

مشخص هستند و راهکارها بدیهی!
 نیروگاه ها باید با راندمان باالتری برق تولید کنند؛

 خودروها و موتورهای درون سوز باید با کارایی بیشتر 
و سوخت کمتری کار کنند؛

 ساختمان ها باید بهتر طراحی و اجرا شوند؛
 موتورهــای برقی کم بازده تجهیزات پر مصرف باید 

تعویض شوند؛
 تجهیزات پر مصرف انــرژی )کولر، یخچال، المپ، 
بخاری و ...( باید با گرید و برچســب انرژی بهتری تولید 

و تامین شوند؛

و در یک کالم توهم و پارادایم ذهنی مان که بر »وفور 
منابع انرژی فســیلی تجدید ناپذیر« داللت دارد، باید از 

ریشه اصالح شود.
به نظر می  رسد که راهکارهای باال که همگی بر »کارایی 
مصرف انرژی« در »سمت تقاضا« داللت دارند، شدنی و 
صد البته در مقایسه با راهکارهایی که بر سرمایه  گذاری 
جدید در »ســمت عرضه« تاکید دارنــد، چند 10 برابر 

اقتصادی و به صرفه هستند. خب پس چرا نمی کنیم؟!
پیترگلیک، فعال حوزه انرژی و آب و بنیانگذار موسسه 
پاسیفیک در کتاب »جهان در 20۵0« با یک مثال نشان 
می دهد بیش از آنکه پاسخ سوال باال را در »اقتصاد انرژی« 
جستجو کنیم، باید به ابعاد »اقتصادی سیاسی« آن توجه 

کنیم.
وی اشــاره می کند که ســرمایه گذاری کالن در بیشتر 

موارد راهکار حل مشــکالت نیست. به گفته او، بسیاری 
از نهادهای بزرگ مانند بانک جهانی به خوبی می دانند 
چگونه یک میلیارد دالر را در جایی هزینه کنند )مثالً یک 
نیروگاه بسازند(، اما نمی دانند چگونه یک میلیون دالر را 
در هزار نقطه )به عنوان مثال نصب مولد خورشــیدی یا 

بهبود بهره وری انرژی( خرج کنند! 
به نظر می رســد که ما »مهندسان« بخش انرژی کشور 
نیز تمام چند دهه گذشــته و به یمــن دالرهای نفتی 
پاسخگویی به رشد لجام گسیخته مصرف انرژی کشور 
را در راهکارهای مبتنی بر »توسعه زیرساخت های سمت 
عرضه« جستجو کرده و از »مکانیزم های ارزان و اقتصادی 

مدیریت سمت تقاضا« چشم  پوشی کرده ایم.
به زعم ما این پارادایم و ذهنیت قالب توسعه گرا، ریشه در 
جذابیت داستان روبان و کلنگ طرح های مهندسی دارد.



35

باشگاه بهره وری

سکان انرژی کشور در دست کیست؟

»شورای عالی انرژی« 
توسعه گرا یا ضد توسعه؟! 

ابوالفضلقندچی
مدیریتعالیکسبوکارDBA،سرممیزسیستمهایمدیریت
کیفیتودانشآموختهمدیریتشهریازمجمعاستاندارانایران

در این مطلب به دنبال یافتن پاسخ های مناسبی برای پرسش های مهم در راستای »بهره وری انرژی 
برای رفاه ملی« هستیم. اینکه شورای عالی انرژی چگونه خواهد توانست کشور را از کمبود انرژی و 
خســران در بهره وری برای رفاه ملی نجات دهد؟ آیا شورای عالی انرژی در شرایط داخلی و خارجی 

آماده افق گشایی ملی است؟  

رویکردژئواکونومیکبهروابطوسیاستبینالمللیدرحوزهدیپلماسیانرژی
بر مبنای این رویکرد می توان ادعا کرد که امروزه انرژی، محور سیاست و استراتژی کشورهای 
بزرگ و صنعتی است. ایران به عنوان بازیگری تاثیرگذار و واجد نقش در استراتژی های جهانی 
انرژی محســوب می شــود. اما در چهار دهه اخیر به علِت نگرش ضد غربی و همزمان وابستگی 
بخش عمده اقتصاد آن به صادرات نفت، همواره با اقدامی هماهنگ از سوی کشورهای مخالف 
خود، در جهت کاهش وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی و به تبع آن دغدغه تحریم ها و تهدید مداوم 

امنیت ملی مواجه بوده است.
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باشگاه بهره وری

لذا کشورمان ایران به ناچار با مجموعه ای از راهبردها 
در چارچوب واقع گرایی، نوواقع گرایی و نیز وابستگی 
متقابل در جهت بازیگری و نقش آفرینی در ژئوپلیتیک 
انرژی تالش دارد تا اهداف، ارزش ها و منافع خود را با 
جهان اقتصادمحور گــره زده، و به امنیت ملی دلخواه 
خود برســد. برای نقش ژئوپلیتیک انرژی در جهان و 
تاثیر آن بر امنیت ملی ایران باید به دنبال پاسخگویی 
به این پرسش باشیم که نسبت تاثیرگذاری ژئوپلیتیک 
انرژی بر امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایران چگونه 

است؟
دیپلماسی انرژی را می توان بخشی از سیاست کالن انرژی 
ایران در دوران های مختلف چه در داخل و چه در خارج 

دانست. این امر، زمینه های الزم را برای حفظ و افزایش 
سهم ایران در بازار داخلی و اقتصاد جهانی فراهم می آورد. 
انرژی به عنوان یک متغیر ژئوپلیتیک، جایگاه ویژه ای را در 
روابط قدرت در نظام جهانی معاصر باز کرده و دسترسی 
به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتبی قدرت 
جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. از این رو، هر 
یک از بازیگــران نظام جهانی به دنبال تعریفی معقول از 
جایگاه دیپلماسی انرژی خود در جهان هستند. در این 
میان، ایران با واقع شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی 
جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز 
طبیعی جهان از جایگاه مهمی در زمینه تحوالت انرژی 

جهانی برخوردار است.

امروزه، بخش انرژی ایران چنان در سطوح حاکمیتی، 
تنظیم گــری و تصدی گری در هم آمیخته شــده که 
تفکیک هــر یک از آنها و قراردادن هر یک در مســیر 
خودش، به ســادگی امکان پذیر نیست و لذا نمی توان 
انتظار داشــت که رویکرد تنظیم گــری و ایجاد نهاد 
مرتبط با آن در کوتاه مدت در ســاختار انرژی کشور 
به کار گرفته شــود. به عبارت بهتر، تنظیم گری انرژی 
نیاز به یک پیش نیــاز با عنوان شــورای عالی انرژی 
]کارآمد[ بــرای ســاماندهی امور انــرژی در کوتاه 
مدت دارد و با تشــکیل موفقیت آمیــز نهاد تنظیم گر 
در میان مــدت، به تدریج زمینه ایجــاد وزارت انرژی 

به عنوان یک راهکار بلندمدت، فراهم خواهد شد.

موضوع دیپلماسی انرژی به عنوان یکی از ضرورت های 
رفتــار راهبردی ایران باید در اندیشــه توســعه خواه و 
توسعه گرای وزیران، مســئوالن و دولتمردان به ویژه در 
داخل نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد. تاکید می شود 
که بهره گیری از دیپلماســی انــرژی، زمینه الزم برای 
کاهش خسارات به اقتصاد، بهره وری در جهت رفاه ملی 
و محدودیت بین المللی علیه ایران را نیز فراهم می سازد. 

تشکیلشورایعالیانرژیوواگذاریبخشی
ازمدیریتانرژیبهآن

لزوم تمرکز سیاستگذاری در بخش انرژی کشور و ایجاد 
هماهنگی الزم در جهت بهره گیری کامل از ظرفیت های 
کشــور در بخش انرژی موجب شده اســت که همواره 
سیاســتمداران، پیش و پس از انقالب اسالمی، به فکر 

ایجاد نهادی برای این مهم باشند.
با توجه به وابســتگی بخش برق وزارت نیرو به نفت گاز، 
نفت کوره و گاز طبیعی که اداره امور مربوط به آنها به عهده 
وزارت نفت است، نوعی تعارض میان تکالیف قانونی وزارت 
نیرو، سهم وزارت خانه های نفت و نیرو در بازار انرژی کشور 
و میزان وابستگی هر کدام از این وزارت خانه ها وجود دارد. 
در راستای متمرکز  کردن تصمیم گیری و سیاست گذاری 
در حوزه انرژی، شورای عالی انرژی در سال 1۳81 تشکیل 

و با واگذاری تصمیم سازی در سیاست هاي انرژي کشور به 
این شورا از طریق مجلس شورای اسالمی در سال 1۳89 
نقش این شورا در مدیریت و سیاست گذاری امور انرژی 
بیشتر شد. سیاست گذاری بخش انرژی کشور از جمله 
انرژی های نو، تجدیدپذیر و بهینه سازی تولید و مصرف 
انواع حامل های انرژی بر عهده شورای عالی انرژی است.

مجلس ششم به واســطه قانون اصالح مواد 2 و 4 قانون 
برنامه ســوم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی طرح تشکیل شــوراي عالي انرژي را 
تصویب کرده، چنانچه دولت وقت پیشــنهاد اصالحاتي 
در آن را داده بود که در کمیسیون هم به تصویب می رسد. 
در قالب قانون مورد اشــاره شــورای عالی انرژی کشور 
می بایست به ریاســت رئیس جمهور و عضویت وزرای 
نفت، نیرو، امــور اقتصادی و دارایــی، صنایع و معادن، 
جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت 
محیط زیست و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
تشکیل شود. شورای عالی انرژی از سال 1۳90 نشستی 
برگزار نکرد و این در حالی است که کارشناسان اقتصاد 
انرژی، برگزاری این شورای عالی را الزمه ایجاد هماهنگی 
در زمینه متمرکزســازی و جلوگیری از موازی کاری در 

سیاست های انرژی کشور می دانستند.
 در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها، 

نخستین نشست شــورای عالی انرژی کشور در دولت 
یازدهم با حضور وزیران نفت و نیرو و به ریاســت معاون 
اول رئیس جمهور روز سه شــنبه 1۳ اسفندماه 1۳92 
برگزار شــد. هدف از برگزاری نخستین نشست شورای 
عالــی انــرژی در دولت تدبیــر و امید تمرکــز بر روی 
سیاست گذاری و ایجاد هماهنگی الزم در بخش انرژی 
کشور بود و پیش بینی شده شد تا برگزاری این نشست 
با حضــور وزرای نفت و نیرو در آســتانه اجرای فاز دوم 
هدفمندی هماهنگی بیشتری بین این دو دستگاه انرژی 

کشور حاصل شود. 
اما به باور برخی کارشناسان در عمل این شورا موفقیت 
زیادی کسب نکرد. بر اســاس مطالعات به عمل آمده در 
حوزه اقتصادی، نفت، انرژی و کارشناســی مهندســی 
انرژی، در تشریح جزئیات دالیل عملکرد نامناسب این 
نهاد عالی کشور مطرح شده که »متاسفانه شورای عالی 
انرژی نتوانسته است از پس وظایف سنگین خود در این 
حوزه بر بیاید و با توجه به مشکالت نهادهای مرتبط با این 
بخش صرف تشکیل شورای عالی انرژی بدون اصالحات 
ماموریتی و ساختاری، نمی تواند موفقیت چشمگیری را 
رقم بزند«. نبود متولی مشــخص و قابل اطمینان برای 
پیگیری امور شــورای عالی انرژی از دیگر دالیل ضعف 
این شورا ســت و »ضعف سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
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کشور به عنوان دبیرخانه شــورا در زمینه پیگیری امور 
مربوط به این نهاد یکی از دالیل اصلی عملکرد نامناسب 
شورا تلقی می شود«. یکی از اصلی ترین وظایف شواری 
عالی انرژی کشور، تعیین ضوابط و الگوهای بهینه سازی 
مصرف انرژی است. مساله ای که آمار افزایش مصرف در 
هر سال خبر از شــرایط نابسامان آن می دهد. در همین 
راستا ضعف سیاستگذاری در شورای عالی انرژی یکی از 
اصلی ترین دالیل این نابسامانی است. لذا صرفا مطالبات 
مردمی نیســتند! آنها نیاز اضطراری کشور برای نجات 
جامعه از سقوط هستند. با توجه به مشکالت مربوط به 
مدیریت انرژی در کشور، منطقی ترین و کم هزینه ترین 
راهکار در دوره گذار، تقویت شــورای عالی انرژی است. 
شورای عالی انرژی مانند شورای عالی اقتصاد جایگاه فرا 
وزارتی دارد و انرژی یک بحث ملی اســت و فقط مربوط 
به یک وزارتخانه نمی شود. برای ما جای سوال است چرا 
شــورای عالی انرژی در این زمینه برنامه ریزی درستی 

انجام نداده است؟

ضرورتهاوالزامهایبهبودتوفیقشوراي
عاليانرژي

تشکیل شــورای عالی انرژی در راستای یکپارچه سازی 

ساختار اداره انرژی از نظر سیاست گذاری، برنامه ریزی، 
کنتــرل و نظارت بخــش انــرژی و زیربخش های آن و 
دســت یابی به یک نگرش یکپارچه در بخش انرژی در 
کشور و اســتفاده از فرصت های همکاری مناسب بین 
ســازمان ها و وزارتخانه های ذی ربط، در امر انرژی بوده 
اســت اما تجربه چندین ساله این شــورا نشان می دهد 
که نتوانسته است در رســیدن به اهداف خود موفقیت 
چشمگیری کسب کند. در یک جمع بندی اولیه می توان 
گفت شورای عالی انرژی، به عنوان یک شورا دارای توان 
و ظرفیت محدودی است که نمی توان انتظاری فراتر از 
قابلیت های آن داشت، چه اینکه چنین انتظاراتی در عمل 

نیز رنگ واقعیت را نخواهد دید.
عملکرد انرژی با اســتاندارد بین المللی مدیریت انرژی 
با عنــوان ISO50001:2011 و وجود برخی تجربه های 
موفق داخلی و جهانی، استقرار سیستم مدیریت انرژی 
برای غلبه بر مشکالت موجود بهینه سازی مصرف انرژی، 
کاهش هزینه هــای انرژی و زیســت محیطی عالوه بر 
کاهش شدت انرژی، افزایش بهره وری، رفاه ملی و مزایای 
زیســت محیطی، به تقویت امنیت انــرژی می انجامد 
به طوری که ســبب کاهش واردات انرژی در بسیاری از 
کشورها در ســال های اخیر شده است. مراحل مدیریت 

انرژی، اعمال کنترل بر مصرف انرژی، سرمایه گذاری در 
صرفه جویی انرژی و نگهداری و حفظ کنترل بر مصرف 
انرژی است. کاهش هزینه های مالی در مصرف حامل های 
انرژی، افزایش بهره وری انــرژی، ایجاد فرهنگ اصالح 
الگوی مصرف، ایجاد راهکارهای جدید برای اســتفاده 
بهینه از انرژی و سازگاری با استاندارد زیست محیطی و 
صیانت از محیط زیست، منابع انرژی و سرمایه های ملی 
از فواید پیاده سازی طرح ها و برنامه های قابل طرح ریزی 
شورای عالی انرژی با همکاری بخش خصوصی توانمند 

و کارآمد است.
سیاست های اصلی کشورها در زمینه بهینه سازی و 

مدیریت مصرف انرژی عبارتند از:
 حفظ امنیت تولید و عرضه  انرژی

 توسعه  پایدار بر مبنای بهبود امنیت و کارایی 
انرژی، حفاظت از محیط زیست و بهره وری اقتصادی

 توسعه  بازار انرژی در چارچوب سیستم بازار
مدیریت تقاضای انرژی

 تنوع سازی در حامل های انرژی
 استفاده از انرژی های نو

 تحقیق و توسعه
 افزایش تعامالت و همکاری های بین المللی

این سیاســت ها در شــورای عالی انرژی در جهت رشد 
اقتصادی مبتنی بر دو بال ســرمایه گذاری و بهره وری، 
قابل تبیین و سیاســتگذاری کالن هست. شورای عالی 
انرژی، به علت نقص بینش در جایگاه واقعی خود به منظور 

سازماندهی، ســاختار مدیریتی کارآمد و روزآمد برای 
سیاستگذاری کالن، مقاوم سازي اقتصاد ملی و اقتصاد 
انرژی در ســطوح ملــی و فراملی، با کارکرد به شــدت 
آسیب پذیر مواجه است؛ لذا چگونه خواهد توانست داخل 

را از کمبود انرژی و خســران در بهره وری برای رفاه ملی 
نجات دهد؟ آیا راهبردی حیاتی غیر از مرجح دانســتن 
بینش صحیح در سیاست ورزی)نه سیاست زدگی( برای 
دست یابی به توانمندی های مدیریتی اقتصاد و بهره وری 
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باشگاه بهره وری

انرژی در جهت برآورده کردن رفاه ملی در سطوح مختلف 
کاربرد انرژی در داخل کشور، وجود دارد؟

شورا مي تواند گام مهمي در جهت تحقق نگاه استراتژیک به 
مقوله انرژي باشد و زمینه تدوین استراتژي هاي کالن بخش 
انرژي را فراهم آورد. همچنین این شورا باید بتواند تصویری 

کالن از ژئوپلتیک انرژی و جریان انرژی را در داخل و خارج 
کشور ترســیم کرده و برنامه هاي میان مدت و کوتاه مدت 
دستگاه هاي ذیربط در بخش انرژي را با استراتژي هاي کالن 
این بخش هماهنگ کند. تغییر نقش دولت از تصدی گری 
بــه تنظیم گری، یکــی از مهم ترین اهدافی اســت که در 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعریف شده و این رویکرد 
منجر به تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی شده است. با وجود فراهم بودن زیرساخت های 
قانونی برای ایجاد نظام تنظیم گری انرژی در ایران، تاکنون 

این مهم محقق نشده و با چالش های اساسی مواجه است.

بنابر بررســی های به عمل آمده از سوی کارشناسان حوزه 
انرژی میزان توفیق چنین شورایي منوط به نحوه تشکیل آن 
است. تجربه کشور نشان داده است که هر گاه در سطح کالن 
مدیریت دســتگاه اجرایي خالء حاکمیتي محسوس بوده، 
جهت پرکردن چنین خالئي نسبت به تشکیل شوراهاي عالي 

اقدام شده اســت، اما برخي از این شوراها از توفیق چنداني 
برخوردار نبوده اند و بعضا نیز مصوبه های چنین شوراهایي 
نظام قانونگذاري کشور را پیچیده تر و یا مقوله تعارض قوانین 
و مقررات را تشدید کرده است. عواملی مانند وجود نگرش 
جزیره ای به تنظیم گری به دلیل فقدان نگرش سیســتمی 

در بخش انرژی، بی توجهی نسبت به تنظیم گری در فرایند 
تجدید ساختار، تبدیل انحصار دولتی به انحصار شبه دولتی 
در فرایند واگذاری های بخش انرژی و درک متفاوت متولیان 
امور انرژی در کشــور به مقوله تنظیم گــری از مهم ترین 

چالش های تنظیم گری بخش انرژی به شمار می آیند.

نمونهایازروندشاخصهایعمدهاقتصادانرژی،درترازنامهانرژیکشور1394
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به نظر مي رسد علت این بوده است که اوال ترکیب اصلي این شوراها همان مقامات بخش 
تصدي بوده و این شوراها از دبیرخانه مستقل حاکمیتي برخوردار نبوده اند و لذا همان 
مشکالت تصدي در این شــوراها نیز مطرح و این شوراها به مراجع ثانویه اي براي اخذ 
مصوبه جهت حل مشکالت تصدي تبدیل شده و ثانیا چارچوب حقوقي این شوراها و 
ارتباط آنها با مراجع قانونگذاري مشخص نشده است. بنابراین به نظر مي رسد که توفیق 
شوراي عالي انرژي مستلزم موارد زیر است. بررسي سوابق شوراي عالي انرژي )که شرح 

آن خارج از حوصله این نوشتار است( نیز ضرورت هاي زیر را تائید مي کند:
1. شوراي عالي انرژي باید از دبیرخانه مستقلي برخوردار بوده و دستور کار شورا توسط 

این دبیرخانه تعیین شود.
2.  دبیرخانــه مذکور بایــد از یک واحد کوچک ســتادي بــا کادري از خبره ترین و 
کالن نگرترین افراد باســابقه و با تجربه و متخصص در بخش انرژي تشکیل شود. این 
افراد مي توانند از مجموعه دســتگاه هاي مرتبط با بخش انرژي و از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزي شناسایي و گزینش شده و به این دبیرخانه منتقل شوند.
۳. دبیري شــوراي مذکور که مدیریت دبیرخانه را نیز به عهده خواهد داشت مي تواند 
به عهده یکي از معاونان یا مشاوران رئیس جمهور و ترجیحا معاون یا مشاور ویژه اي که 

براي این منظور تعیین مي شود، گذاشته شود.
4. بهتر است تصمیمات این شورا که در واقع به عنوان بازوي ریاست محترم جمهور عمل 
خواهد کرد، از طریق مراجع ذیربط قانونگذاري مانند شــوراي اقتصاد، هیات وزیران، 
مجامع عمومي شرکت هاي اصلي بخش انرژي مانند شرکت هاي توانیر، نفت، گاز و … )از 

جنبه حقوقی( تقویت پیدا کرده و به قوانین و مقررات الزم تبدیل شود.
در اقتصاد سیاسی می گویند تعهدات حاکمیتی دولت بدین معنا که حکومت چقدر به 
تغذیه ، سالمت، مسکن، آموزش مردم و زیرساخت های فیزیکی مورد نیاز برای ایجاد 
انگیزه برای سرمایه گذاری مردم مربوط می شود؛ لذا گزارش های رسمی که در این زمینه 
وجود دارد، را نگاه کنید. در گزارش های رســمی نکته هایی مشاهده می شود که واقعا 
می توان از خود پرسید چه کسانی امنیت ملی ما را تهدید می کنند؟ آیا حکومت گران 
می دانند کاهش تعهدات حکومت در زمینه  بهره وری برای رفاه ملی، طرح های انرژی، 
عمرانی، سالمت و آموزش مردم چسب گرایش به مرکز را دچار اختالل می کند و مردم 

را از فریادرسی حکومت، سرخورده و مأیوس می کند؟
در مسابقه عدم بهره مندی از بینش راهبردی حمکرانی انرژی، سیاستگذاری، اجراییات 
فنی، مهندســی و مالی و تشدید مناســبات رانتی نیز، اتمام حجت شرعی کنیم و به 
نهادهای تنظیم گر، برنامه ریز و نظارتی بگوییم حواس شان را جمع کنند و پارادوکس ها 
را حل کنند تا وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج برای اقتصاد ملی افزایش نیابد. از 

شورای عالی انرژی برنامه ای بخواهند که از کانال ارزیابی کارشناسی توسط نهادهای 
پژوهش مستقل هم عبور کند.

آیا شورای عالی انرژی در شرایط داخلی و خارجی آماده افق گشایی ملی است؟  یا نظام 
سیاســی دارد تالش می کند که به آن مدلی که خودش احساس اطمینان می کند به 
سوی این افق گشایی برود. باالخره افق گشایی، نگرانی  ها و احتماال التهاب های ناشی از 
تعارض منافعی دارد که نظام، نگران مدیریت آنهاست. نهادهای بالغ برآمده از اندیشه 
و سیاســت ورزی ملی قادر به جایگزینی کمبود اطالعات و تضعیف  رویکردهای منفی 
خواهد بود. نگاه حرفه ای، احساس وظیفه نسبت به سرنوشت و آینده جامعه و نسل های 
آتی آن و باورهای قوی به اصول اخالقی، مانع از آن می شود که سیاستمداران یا نهادهای 
حرفه ای به عالقه مندی مضاعف به قدرت دچار شوند و بنابراین ثبات در بازار و اقتصاد 
سیاســی و اقتصاد انرژی را تســهیل می کنند. یعنی تالش برای ایجاد بستر مطمئن 
و شــرایط کم ریسک برای افق گشــایی در آیند اقتصاد ملی، اقتصاد انرژی و بهره وری 

به منظور رفاه ملی و حمایت از تولید ملی.
در جمع بندی می توان گفت که با توجه به نیاز کشور به نهادی برای یکپارچه سازی امور 
مربوط به مدیریت انرژی با دو رویکرد می توان به گام های اصالحی پرداخت. رویکرد اول، 
حفظ شوراي عالي انرژي و اقداماتي براي بهبود آن و رویکرد دوم، ارائه راهکار جایگزین 
و حذف شوراي عالي انرژي است. با توجه به اینکه انجام اقدامات اصالحی برای تقویت 
شورای عالی انرژی امکان پذیر بوده، کم هزینه ترین و منطقي ترین راهکار تقویت این 
شــورا است. توجه به وظایف مهم شــورای عالی انرژی کشور در شرایط دشوار تحریم 
انرژی، این نکته را یادآوری می کند که این شورا نباید صرفا کارکردی نمایشی داشته 
باشد و جلسات آن سالی یک بار برگزار شود. در حقیقت برگزاری منظم جلسه های این 
شورا می تواند زمینه ای برای سیاست گذاری یکپارچه در حوزه انرژی شود و این بخش 
را از تضاد منافع و تعدد نهادهای تصمیم گیر نجات دهد. از ســوی دیگر نیز یکپارچه 
شدن تصمیات حوزه انرژی کشور در شرایط تحریمی از ملزومات طی کردن راه اقتصاد 

مقاومتی است.

برخی منابع:
1.ترازنامهانرژيسال1394

2.پنجمینهمایشســاالنهاقتصادمقاومتی؛چالشهاینظامتنظیمگریبخشانرژیایرانوارائه
راهکارهایسیاستی

3.تامالتیدرزمینهمسائلنفتوانرژيوتوسعه؛نوشتهسیدغالمحسینحسنتاش
4.نگاهیبهراهبردهاوموانعمدیریتمصرفانرژیدرکشور؛دکترعلیمبینیدهکردی

5.بایستههایدیپلماسیانرژیایراندرنظاماقتصادسیاسیبینالملل
6.تحلیليبررقابتژئوپلیتیکيقدرتهادر»بیضياستراتژیکانرژي«



40

آیا کرونا سبب خیر شده است؟

دورکاری و بهره وری
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میخوانید.

بهدلیلپاندمیکرونا،اهمیتدورکاریبیشترنمایانمیشود،البتهازپیشازشیوع
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دورکاری؛چراوچگونه؟
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گفتماناسم صفحه
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درواقعدورکارینظامیبرایمستندسازیآثاراقتصادی،اجتماعی،سیاسی،
فرهنگیواخالقیاست.ازآنجاکهبهنظرمیرسدبراثردورکاریدردرازمدت

جامعهدچارعزلتگراییمیشود،لذادورکاریبایدقاعدهمندشود.
بنابراینبایدبهاینپرسشهادرزمینهدورکاریپاسخدهیم:

چرادورکاری؟فلسفهدورکاریوضرورتآنچیست؟
درچهفعالیتهاوکارهاییمیتوانازدورکاریاستفادهکرد؟

دورکاریتوسطچهکسانیادارهومدیریتمیشود؟
دورکاری،چگونهوباچهملزوماتیضــرورتداردوابزارهایموردنظردراین

زمینهچیست؟
دورکاریباچهنظارتیاست؟نظامنظارتیمابهعنواندورکاریبرایکارچیست؟

دورکاریچگونهارزیابیمیشود؟نظامارزیابیآنبهچهصورتاست؟
اثراتوتبعاتدورکاریچهخواهدبود؟چگونهمیتواناثراتمثبتآنراافزایش

واثراتمنفیآنراکاهشداد؟
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اصطالح دورکاری برای نخســتین بــار در دهه 1970 
 Kurland( .میالدی به حوزه مفاهیم مدیریت وارد شد
Bailey &، 1999( دورکاری را به عنــوان شــکلی از 
کار انعطاف پذیر تعریــف کرده اند که امروزه امکان کار و 
خدمت رسانی در هر مکان و در هر زمان را برای کارکنان 

فراهم کرده است. 
در حال حاضر طرح دورکاري، در کشــورهاي   پیشرفته 
اقتصــادی با موفقیت در بخش هــاي مختلف صنعتي، 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در  سازمان ها و شرکت هاي 
دولتي و خصوصي در حال اجرا اســت. در ســال 2010 
میالدی، لیستر )Lister. K.، 2010( منافع حاصل از 
اجرای طرح دورکاری را با بررسی 2۵0 مورد از کتاب ها، 
مقاالت و مــدارک مربوط به دورکاری و همچنین انجام 
مصاحبه با بســیاری از کارفرمایان مطرح در موسسات 
خصوصی و دولتی محاســبه کرد. او منافع دورکاری را 
به ســه بخش منافع کارفرما، کارکنان و جامعه تفکیک 
کرد و ســپس با طراحی نوعی ماشــین حساب خاص 
)Telework Savings Calculator(  نتایــج 
را توسط »شــبکه تحقیق دورکاری« منتشر ساخت. بر 
طبق این محاســبات، آمریکا از سال 2008 میالدی هر 
سال بیش از ۶4۵ میلیارد دالر از اجرای طرح دورکاری 

منفعت کسب کرده است. 

عواملموثردرقوانیندورکاری
سازمان ها و شرکت ها با توجه به سه عامل زیر قوانین خود 

را برای دورکاری مشخص می کنند.
1. حوزه کاری شرکت

2. شرایط کارمندان
۳. نوع فعالیت هر کارمند

برای اینکه دورکاری اثربخش باشد و دچار آفت و تنش 
نشود نیاز به نظامی برای دورکاری است که ابتدا تنظیم، 
ســپس تعیین و در مرحله بعد تصویب شود. مانند نظام 

پیشنهادات و نظام دورکاری.
شرایط نظام دورکاری، به شکل زیر است:

- ادبیات دورکاری
- منشور اخالقی
- تعهد حرفه ای

- اختصاص وقت در این زمینه
- اختصاص کامپیوتر و وسایل مربوطه 

- ارتباط افراد با حوزه کاری

- کارآفرینــی برای افــراد خاص)مثال انجــام کارهای 
اپراتوری یک فرودگاه توسط معلولین الغدیر(

- گزارش دهی به موقع از انجام فعالیت ها
برخی از راه های گسترش دورکاری عبارتند از:

توسعه و نگهداری نیروی متخصص فناوری اطالعات
حرکت به سوی جامعه اطالعاتی و دولت الکترونیک

تهیه نرم افزارهایی برای تسهیل کارهای خاص مشاغل 
گوناگون

تبلیغ و انتشار اطالعات و فرهنگ سازی در مورد فرصت ها 
و امکانات کار از راه دور 

مزایایدورکاری
دورکاری با هدف افزایش کارایی نیروی کار و هم چنین 
اثربخشی و کارایی سازمان ها در دنیا و کشور ما مورد توجه 
قرا گرفته است و به نظر می رسد نیروی کار از این طریق 
در زمان های شناور با انتخاب خود و با تمرکز بیشتر و در 

شرایط مناسب تر می تواند عملکرد خود را بهبود بخشد.
مزایای دورکاری را می توان از سه جنبه فردی، سازمانی 
و اجتماعی مورد بررسی قرار داد. از مزایای دورکاری در 
جنبه فردی کاهش در هزینه و زمان مســافرت، بهبود 
فرصت های کاری، اختالل کمتر در زندگی خانوادگی و 
توازن بین زندگــی کاری و خانوادگی، انعطاف در کار و 
ایجاد کار برای معلوالن است. مزایای دورکاری از منظر 
سازمانی کاهش هزینه و بهبود بهره وری شغلی کارکنان 
و ســازمان و از منظر اجتماعی کاهش آلودگی، کاهش 
ترافیــک، فرصت های کاری وســیع تر و تجدید حیات 

اقتصادی مورد توجه قرار داد.
مزایای دیگر دورکاری عبارتند از:

1. کاهش ترافیک و مصرف انرژی.
2. کاهش نرخ بیکاری در اثر ایجاد مشاغل جدید.

۳. تدارک شرایط اشــتغال برای همه شهروندان اعم از 
معلوالن، زنان خانه دار و …

4. افزایش عدالت اجتماعی و توسعه عمران روستایی.
۵. کاهش مشــکالت مرتبط با کنتــرل حضور و غیاب 

کارکنان.
۶. توجه به نتیجه کار و نه به ساعات حضور فرد.

7. گسترش جغرافیایی حوزه های عملکرد سازمان ها و 
ارائه خدمات در سطح ملی و بین المللی.

8. امکان انتخاب کارکنان بدون محدودیت جغرافیایی.
9. بهبود شرایط کار کارکنان، افزایش رضایت و بهره وری 

شغلی کارکنان.
10. افزایش استقالل شغلی کارکنان.

11. صرفه جویی در هزینه هــای مختلف زمانی و مالی 
کارکنان.

12. کاهش فشارهای روانشناختی ناشی از محیط کار و 
تعامالت اجتماعی روزمره.

1۳. افزایش زمان آزاد کارکنان.
14. افزایش ارتباطات خانوادگی و بهبود شرایط خانواده 

کارکنان.
1۵. حفظ محیط زیست از طریق کاهش آلودگی هوا.

معایبدورکاری
دورکاری نیز هماننــد دیگر ابعاد رفتاری در ســازمان 
دارای مشــکالتی است که باید شناخته و بررسی شوند. 

نمونه هایی از این مشکالت عبارتند از:
مشــکالت مربوط به نظارت بر کارکنان در حین انجام 

دادن کار.
نگرانی از انزوای اجتماعی کارکنان و مشکالت ناشی از 

منزوی شدن افراد.
بی اعتمادی به کارکنان.

نیاز به سرمایه گذاری برای ایجاد فضای کاری در خانه.
نیاز دورکاران به سواد رایانه ای و آشنایی با زبان انگلیسی.

کنترل ضعیف و سختی ارزیابی عملکرد کارکنان دورکار 
توسط کارفرمایان.

کاهش ارتباطات شغلی و تعامالت اجتماعی.
نیاز به شبکه های رایانه ای، سخت افزارها و نرم افزارهای 

پشتیبانی.

نتیجهدورکاریبرعملکرد
دورکاری می توانــد موجــب ارتقا یا کاهــش عملکرد 
شرکت ها شود. در زمینه ارتقای عملکرد می توان گفت که 
یکی از روش های افزایش رضایت کارکنان و در نتیجه باال 
رفتن کارآیی آنها دورکاری است، چون موجب می شود 
توازن بهتری بین کار و زندگی آنها ایجاد شود، کمتر در 
رفت  وآمد باشــند و کمتر در معرض اختالل هایی که در 
محیط کار ایجاد می شود قرار گیرند. به عالوه، دورکاری 
به طور مستقیم هزینه های سرمایه ای را کاهش می دهد. 
از سوی دیگر همان طور که بیان شد دورکاری می تواند 
موجب تضعیف عملکرد نیز شــود. دورکاری ارتباطات 
شخصی بین افراد را کم می کند و جریانات دانش در میان 

کارکنان را کاهش می دهد.
باید در نظر داشت که اثربخشی سازمانی، دست یابی به 
اولویت ها و اهداف چندگانه در چارچوب نظام ارزشــی 
مشترک با فرهنگ ســازمانی است به گونه ای که کسب 
اهداف از نظر هزینه و زمان بهینه باشــد و رضایت خاطر 
ذینفع هایی را که در جهت کسب اهداف تالش می کنند، 

را فراهم سازد.
عوامل کلیدی در تعیین میانگین بهره وری نیروی کار در 

دورکاریونتیجهآنبرعملکردوبهرهوری

دکترآیداشریعتمداری
مدرسدانشگاهومشاوربهرهوری
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یک کشور با روش دورکاری به شرح زیر است:
مهارت ها و آموزش دیدن کارگران که »سرمایه انسانی« 

نامیده می شود.
کمیــت و کیفیت ســرمایه فیزیکی )مــادی( از قبیل 

ماشین آالت، ابزار، تجهیزات و سازه ها.
کمیت و کیفیت زمین و سایر منابع طبیعی.

کارایی و قابلیت های باالی فن آوری مورد اســتفاده در 
تولید.

تاثیرگذاری مدیران و کارآفرینی.
فضای سیاسی، اجتماعی و حقوقی حاکم بر جامعه.

راهکارهایافزایشبهرهوریدردورکاری
اگر شما هم جزو افرادی هستنید که در این مدت دورکار 
هســتید، راهکارهایی برای افزایش بهــره وری هنگام 

دورکاری به شرح زیر است:
- فضای کاری مناسبی برای خود تعیین کنید.

- یک برنامه زمان بندی داشته باشید و از آن پیروی کنید.
- سازمان یافته عمل کنید.

- زمانی برای دیدار و تعامل با دیگران بگذارید.
- با همکاران و مدیران ارتباط برقرار کنید.

- برای خانواده و دوستان تان مشخص کنید که چه روزها 
و ساعاتی سرکار )در خانه( هستید.

- برای روز، هفته و ماه تان برنامه ریزی کنید و آن را اجرا 
کنید.

جمعبندی
دورکاری می تواند به عنوان یک روش بهره ورانه در انجام 
خدمات اداری و شــغلی مورد توجه و بهره برداری قرار 
گیرد. ایده های خالقانه، نوآورانه و دانش بنیان در دوران 
کرونا و پساکرونا جایگاه ویژه ای خواهند داشت. با این همه 
از آنجایی که هدف ما ارتقای بهره وری در همه ســطوح 
به ویژه نیروی انسانی ماهر است، اگر شغل و حرفه فردی 
تهیه گزارش، سنجش و پایش گزارش و به عبارتی تهیه 
محتوا باشد و فاصله زمانی منزل تا محل کار وی بیش از 
یک ساعت باشد، با وجود پاندمی کرونا و در نظر گرفتن 
محیط کاری، اختصــاص دادن کامپیوتر، هزینه رفت و 
برگشت، هزینه آب و برق مصرفی و امکانات دیگر و سایر 

موارد، دورکاری برای آن فرد بهترین گزینه خواهد بود.
از طرفــی انجام کارهایــی که به حضــور فیزیکی نیاز 
دارد؛ مانند خدمات بیمارســتان ها، پزشکی، پرستاری، 
پاســخ گویی به تلفن های اداری، تهیه نامه ها و مکاتبات 
اداری، به گونه ای که فرد با ارباب رجوع ســرو کار دارد در 
هیچ شرایطی دورکاری مناسب و به صرفه نیست. با توجه 
به اینکه بهره وری نیز باید در تمام امور سرلوحه کار قرار 
گیرد، میزان حقوق دریافتی یک منشــی که کار تولید 
محتوا را انجام نمی دهد، باید به حدی باشد که جوابگویی 
تلفن و مکاتبات به صورت غیرحضوری را نیز انجام دهد. 
دورکاری در راستای بهره وری می تواند تا حدودی بعضی 
از مسائل را حل کند و مفید واقع شود، ولی با مساله عدم 
وجود اعتماد روبه رو هســتیم که با بررســی عملکرد بر 
مبنای خروجی شاید بتوان تا حدودی این مشکل را رفع 

کرد.
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بر اساس بررســی مبانی نظری و مطالعات تجربی مرتبط 
با بهــره وری دورکاران، عوامل ۵گانه انتخــاب داوطلبانه، 
مشارکت شغلی، ارزیابی عملکرد مبتنی بر خروجی، نظارت 
الکترونیک، و پرداخت متغیر )نمودار شــماره 1( به عنوان 
عوامل موثر بر بهره وری دورکاران شناسایی شده است که 
مولفه های مورد بررسی و منابع آن در جدول شماره 1 درج 
شده اســت. باید در نظر داشــت که مدیریت سرمایه های 

انسانی دورکار به عوامل زیر بستگی دارد:
الگوی شایستگی
جذب و استخدام

آموزش و توانمندسازی

جبران خدمات
ارزیابی و مدیریت عملکرد

بهداشت شغلی و سالمت فردی
مدیریت دانش

فرهنگ سازمانی
دورکاری در ایران از نقطه نظر دورکاران دارای تاثیرات مثبت 
و منفی است که در نمودار شــماره 2 به تفصیل درج شده 

است. 
بنابرایــن می توان گفت که دورکاری صرفا یک پیشــنهاد 

نیست؛ یک انتخاب آگاهانه است.
الزم به ذکر است که مباحث دورکاری از 1۵ سال پیش از 

کرونا نیز مطرح، ولی مورد بی اعتنایی بوده است. لذا باید 
مباحث مربوط به این حوزه در چارچوبی مشخص مورد 
بررسی قرار گیرد. شرکت های بزرگ خارجی مانند اپل، 
آمازون و دیگر شرکت ها در هفته یک الی دو روز دورکاری 
به صورت هیبریدی )هم حضوری و هم دورکاری( دارند 
و بسیار موفق هستند. این مباحث باید با دستورالعملی 
مناسب در بخش های مختلف آسیب شناسی شود و مورد 

اجرا قرا بگیرد. 
مبحث دیگر همان بحث اعتماد است که در واقع پرداختن 
به آن کار راحتی نیست. نیاز به فرهنگ سازمانی مناسب، 

مدیریت و ارزیابی مکرر عملکرد است.

دکترمهدیصانعییکانتخابآگاهانه
استاددانشگاهوطراحوارزیابکانونهایارزیابیوتوسعه

مولفههایتحقیقهمراهبامنابعمورداستفادهشده

منابع مورد استفادهمولفه ها

مون و استن ورث )2000(، پرز و دیگران )200۵(، فان نگ )2010(، هالکوس و بوسیناکیس )2010(، پیوریا )2011(، جمال ابوالمجد و محمد صوباغ انتخاب داوطلبانه
)2019(، حقیقی کفاش و همکاران )1۳9۳(

پرداخت متغیر
عبدل کبیر و همکاران )200۵(، پرز و دیگران )200۵(، انشاسی و همکاران )2007(، سانچز و دیگران )2007(، اوتوته )2008(، مایو و دیگران )2009(، 
طاهری )1۳8۳(، استادزاده )1۳87(، اهلل وردی و همکاران )1۳89(، حسینی نودهی )1۳91(، عرب بافرانی )1۳91(، میرزائی )1۳91(، بردبار )1۳92(، 

حقیقی کفاش و همکاران )1۳9۳(، خدابخش زاده و همکاران )1۳94(

ویکس )2000(، بلیک ولینج )2001(، کودیبا )2004(، کلیر و دیکسون )200۵(، هرتل و دیگران )200۵(، موهانتا و همکاران )200۶(، تاسکین و نظارت الکترونیک
ادواردز )2007(، عطار و همکاران )2012(، ابولمجد و صبوق )2012(، استورات و بروان )201۵(، حقیقی کفاش و همکاران )1۳9۳(

سانچز و دیگران )2008(، ریبورن و باتلر )2009(، مایو )2009(، اوفستین و دیگران )2010(، پیترز و دیگران )2010(، استادزاده )1۳87(، حسینی ارزیابی عملکرد مبتنی بر خروجی
نودهی )1۳91(، عرب بافرانی )1۳91(، حقیقی کفاش و همکاران )1۳9۳(

روگز )199۶(، ریچبل )2001(، سانچز و دیگران )2007(، ایورسون و زاتزیک )2011(، میرزائی )1۳91(، حقیقی کفاش و همکاران )1۳9۳(مشارکت شغلی
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۵ عامل موثر بر بهره وری دورکاران نیز بررسی شده است که به شرح ذیل است:

بهرهوریدورکاران

انتخاب
داوطلبانه

پرداخت
متغیر

ارزیابیعملکرد
مبتنیبرخروجی

نظارت
الکترونیک

مشارکت
شغلی

دورکاری در ایران از نقطه نظر دورکاران دارای تاثیرات مثبت و منفی است که می توان به شرح ذیل مطرح کرد:

نمودار شماره 1

نمودار شماره 2
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گفتمان

تحول دیجیتال در واقع بهره مندی از فناوری های دیجیتال در بازطراحی فرآیندها، خلق 
مدل های کسب و کار جدید و خلق تجربه های جدید برای کاربران است که البته مقصود 
تغییر در نگرش ها و نه صرفا الکترونیکی کردن فعالیت های سنتی مطرح است. به عنوان 

مثال می توان فریلنسری )مکانمندی و زمانمندی(  اشاره کرد.
متحولشدنیاالکترونیکیشدن؛مسالهایناست 

الکترونیکی شدن فعالیت های سنتی یا متحول شدن فعالیت ها؟ این پرسش مهمی است 
که در این باره می توان مطرح کرد. آیا شیوه دورکاری در زمان کرونا، شیوه مطلوب بود و آیا 
می تواند مالک ارزیابی نقاط ضعف و نقاط قوت کرونا قرار گیرد؟  کرونا به عنوان یک کاتالیزور 
عمل کرد. چنانچه زیرساخت های فیزیکی به عنوان مثال خرید سرور توسط دانشگاهها تا 
حدی آماده شــد اما فرصت ایجاد زیرساختهای نَرم وجود نداشت به عنوان مثال در ایجاد 
مهارت هایی که بسیار پیچیده است. آمادگی و فرصت الزم برای ایجاد تحول وجود نداشت. 
بنابراین برای بهره مند شدن از منافع دورکاری )افزایش بهره وری حاصل از آن( باید بر مبنای 

نگرش های جدید، هوشمندانه عمل کرده و سیاست های الزم را اتخاذ کنیم.
سیاستهایکلیدیبرایافزایشبهرهوریدردورکاری  

حوزه های سیاستی کلیدی برای افزایش بهره وری به شرح زیر است:
 

گذارفرهنگی
    ضرورت اقناع افکار عمومی )به ویژه مدیران(:

    توجه به روند جهانی دورکاری و در نظر گرفتن آن به عنوان یک پارادایم شیفت: 
شرط الزم اما  غیر کافی.

    نگاه به دورکاری به عنوان یک فرصت 
فرصتیبرایتامینمنافعاجتماعی:

    کاهش ترافیک شهری خصوصا در کالن شهرها و کمک به کاهش آلودگی هوا
    افزایش فرصت های شغلی خصوصا در مناطق روستایی

    کمک به کاهش هزینه های مســکن در مناطق پــر ازدحام نظیر مجاورت 
دانشگاه ها، ادارات و ... )تجربه چین(. 

فرصتیبرایافزایشبهرهوری:
    افزایش رضایت شغلی کارکنان و افزایش بهره وری

    کاهش هزینه های ســازمان ها )از جمله فضای سازمانی( و صرف کردن این 
هزینه در فعالیت های نوآورانه در سازمان و افزایش نوآوری

  فناوریهایدیجیتالدرخدمتدورکاری
در تامین زیرساخت های ICT امن و تسهیل در دسترسی به فناوری های دیجیتال موارد 

زیر قابل توجه است:
    اینترنت پرسرعت خصوصا در مناطق روستایی

    استفاده از کالود و کم کردن فضای سازمانی )کامپیوترهای شخصی(و کاهش 
هزینه های سازمان

    آنالین شدن اسناد اداری و دسترسی کارکنان به آن از منزل
    امنیت سایبری

    حفاظت از حریم خصوصی کارکنان
    امضای الکترونیکی 
 سطحبهینهدورکاری

ایجاد سطح بهینه دورکاری دارای مزایا و معایبی به شکل زیر است:
     دورکاری، به مفهوم دورکاری صدردصدی نیســت، بلکه شدت آن بسیار مهم است و 
باید متناســب با شرایط به صورت ترکیبی با توجه به ســطح مهارت ها )شکاف مهارتی(، 
سن )کارکناِن digital native/ کارکنان با سن باالتر( و نوع کار )فعالیت های نوآورانه( 

انتخاب شود.
    تامین محیط مناسب دورکاری در منزل از جمله کمک به ایجاد تجهیزات دفتری الزم 
در منزل، Right to disconnect )فرانسه 201۶( و انعطاف پذیری در ساعات کاری 

نیز ضروری است.
    به عالوه ارائه آموزش مهارت های الزم به ویژه کارکنان با ســطح مهارتی پایین )شکاف 
مهارتی(، کارکنان با ســطح مهارتی باال و مدیران اهمیــت دارد. آموزش مدیران از منظر 
مهارت ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد به کارکنان و تغییر از ارزیابی عملکرد ورودی محور به 
خروجی محور اهمیت دارد. به کارگیری رویکرد ورودی محور )ســنتی( در فضای مجازی 
به معنای کنترل دائم آنالین کارکنان و ایجاد اختالل در تمرکز آنهاست. آموزش کارکنان با 
سطح مهارتی باال با توجه به تحول در دوره کنونی و پیچیدگی در مهارت هاست. به عنوان 
مثال برای اساتید دانشگاه برای دوره های آنالین آموزش مهارت های الزم از جمله آموزش 
وارونه  Flipped Learning و بر عکس کردن فرآیند آموزش ســنتی ضروری است. 
چرا که فرآیند سنتی یادگیری، ارائه محتوا توسط استاد به دانشجو در کالس و حل تمرین 
و فهم مسائل توسط دانشجو در منزل است. در حالی که در فرآیند جدید یادگیری )وارونه(، 
محتوای تولید شده و بارگذاری شده در فضای مجازی، توسط دانشجو در منزل )به تناسب 
توانایی، ســرعت، عالقه و برنامه زمانی دانشجو( مطالعه می شود و سپس در کالس، مرور 
بحث، تفهیم و مباحثه صورت می گیرد. شکل گیری رابطه مابین کارفرما و کارمندان نیازمند 
یک نرم افزار خاصی است که در این مورد می توان فعالیت های مختلفی را عملیاتی کرد که 
در واقع تغییر نحوه ارزیابی است. با بررسی مدل هایی که در واقع ارزیابی مبتنی بر ورودی 
نبوده و بیشتر تمرکز بر روی مدل های ارزیابی مبتنی بر خروجی باشد، شاید بتوان مشکل 

اعتماد را به این روش حل کرد. 

لیالمنصوریفردورکاریازمنظرتحولدیجیتال
مدیرگروهمطالعاتاقتصاددیجیتالپژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات
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تکنیک های بهره وری

دکترمحمدعلیمهدویآیادورکاری،بهرهوریاست؟
استاددانشگاهورئیسموسسهتحقیقاتوآموزشمدیریتسبا

سه نکته در ارتباط با مقوله دورکاری و بهره وری شامل 
موضوع بهره وری دورکاری برای کارکنان، بهره وری 

کار و  بهره وری برای خود و خانواده آنها مطرح است.
در این تقسیم بندی ها تمرکز بر عوامل مرتبط یعنی 
بهره وری در شــرکت )بنگاه اقتصــادی(، بهره وری 
فردی، بهره وری خانواده و بهره وری اقتصاد از اهمیت 
برخوردار است. بنابراین به همه ابعاد باید رسیدگی 
شود و با تمرکز بیشتر می توان تمام مباحث را بهره ور 
ســاخت. بهره وری در مباحث اجتماعی و ســالمت 
روحی و ابزار های محیطی در کار نیز اهمیت بسیاری 
دارد. اگر الگوی تولید ناب وجود داشته باشد، می توان 
با دورکاری به کار ناب رسید. اگر فاصله محل کار و با 
محیط کار هر کسی تقریبا هیچ باشد و بتواند فعالیت 
را بــدون کمترین دغدغه و اســترس انجام دهد. در 
اقتصاد دیجیتال تا سال 20۳۵ میالدی به وضعیت 

ناب در کار خواهیم رسید.

15نکتهدربارهبهرهوریدورکاری
بدین ترتیب برای بررسی دورکاری و بهره وری پاسخ 
به چند پرســش مهم اســت. آیا انجام کار از طریق 
دورکاری با بهره وری همراه است؟ آیا میزان بهره وری 
در دورکاری در مقایسه با کار حضوری یکسان است 
یا خیر؟ آیا کارکنان و مدیران نسبت به ساعات کاری 
در مقایســه با دیگر موارد مرتبط با بهره وری متعهد 

خواهند بود؟
بر این اســاس، 1۵ نکته در ارتباط با این موضوع باید 

مورد توجه قرار گیرد:

1.انتظارات برای سازمان و افراد شفاف و واضح باشد.
2.با دورکارها همانند افراد داخل محل کار رفتار شود .

۳.مدیریت بر اساس دیجیتال باشد.
4.دورکاری باید منظم باشد.

۵.موضوع بی اعتمادی مورد توجه قرار گیرد.
۶.دورکار باید احساس خودی بودن را داشته باشد و 

متعهد به تمام فعالیت ها باشد.
7.نیاز به ابزارهای قابل اطمینان در این حوزه است.

8.به موضوع ارزیابی دورکاری توجه شود.
9.هدفمنــد بودن و تمرکز روی اهداف بســیار مهم 

به شمار می آید.
10.تمامی اهــداف خانوادگی، اهــداف توازن کار و 
خانواده و مدیریت با اهداف شرکت در یک روند باشد.
11. موضوع استراتژی های ارتباطی مدنظر قرار گیرد.

12.از اپلیکیشن ها و نرم افزارهای قوی و مناسب برای 
برقراری ارتباط استفاده شود .

1۳. از اپ ها و نرم افزارهای ارزان اســتفاده نشود که 
میزان بهره وری را پایین می آورد.

14. وظایف مشــخص شــود و از چنــد وظیفه ای 
خودداری شود.

1۵. تکنولوژی پیشــرفته علم و فنــاوری اطالعات 
اســت که فضای دیگری را به سوی بشر باز می کند و 
کامال متاثر از دورکاری است و مهندسان با کمک این 

تکنولوژی طراحی ها را تغییر می دهند.

چالشهایدورکاری
چالش ها مربوط به موضوع بهره وری، بســیار زیاد و 

پراکنده بوده و شــامل طیف عظیمی از بخش های 
مختلف اداری، فرهنگی، صنعتی، کشاورزی، محیط 
زیست و زیرســاخت های مختلف آنها و دیگر موارد 
مرتبط می شــود. حتی بانک ها نیــز از این موضوع 
مستثنی نیستند. بانک مسکن 12۵۵ شعبه دارد. 
در زمان کرونا با دورکاری قادر است 1200 شعبه را 
تعطیل کرده و همه دورکاری انجام دهند و همچنان 
به فعالیت خود ادامه دهند و این فرآیند در بانک دیگر 
مانند بانک ملت مشــاهده نمی شود. اگر این امکان 
را بانک مســکن عملیاتی کند، هر سال حدود یک 
میلیارد دالر صرفه جویی خواهد شد. سازمان امور 
مالیاتی نیز از این موضوع مبری نیست و می تواند با 
انجام دورکاری یک میلیارد دالر صرفه جویی کند. 
در ادامه این  امر باید تمرکز انجام شــود تا بهره وری 
باال برود. بدیــن ترتیب می توان گفت که دورکاری، 
موضوع بسیار گســترده ای است و طیف عظیمی از 
تعامــالت و فضاها اعم از حضــوری و غیر حضوری 
را در بر می گیرد. مباحث فرهنگی نیز بســیار موثر 
است و فرهنگ سازی در این زمینه، زمان طوالنی ای 
را می برد. تمام ســطوح روان شــناختی، اقتصادی 
و اجتماعی و معماری و ســطوح دیگر در این زمینه 
اثرگذار است، لذا دورکاری مناسب هر شغلی نیست و 
همه مشاغل نمی توانند دورکاری داشته باشند. قطعا 
به مطالعات علمی و همه جانبه نیاز دارد و باید شورای 
راهبری برای بررسی جوانب امر در این زمینه شکل 
گیرد تا شاهد پیشــرفت و توسعه دورکاری در ابعاد 

گسترده باشیم.
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گفتمان

دورکاری؛ خوب، بد، زشت
دورکاری در کرونا چه کرد و شرایط آن در پساکرونا چگونه خواهد بود؟

یکیازمسائلجدیکشورنبودتحقیقهایبهروزاستکهکارآییواثربخشیفعالیتهاوپیامدهارابسنجد،چنانچهدرزمینهنتایجدورکاریدرکشورمانهممتاسفانه
کمترگزارشمستدلومستقلیدراینزمینهمنتشرشدهاست.هرچنددراینایامگزارشهایمتعددیازنتایجدورکاریدرنقاطمختلفدنیابهخصوصشرکتهای
مطرحارائهمیشود،امامتاسفانهکمترمیتوانتحقیقمستقلومستدلیرادراینزمینهدرکشورمعرفیکرد،بهعنوانمثالسازمانملیبهرهوریایرانکهعلیالقاعده
بایدمرجعیبرایاعالمنتایجدورکاریبهخصوصدرزمینهبهرهورینیرویکارباتوجهبهدورکاریباشــد،متاسفانههیچگزارشوآماروارقامیدراینزمینهمنتشر

نکردهاست.

اعدادگزارش»مستندسازيتجاربدستگاههاياجرایيدرشرایطکرونا«

از معــدود پژوهش های صورت گرفتــه در این زمینه 
می توان به گزارشی اشاره کرد که در تاریخ 8 بهمن ماه 
1۳99 در پایــگاه اطالع رســانی ســازمان اداری و 
استخدامی کشــور منتشر شده است.  این سازمان در 
گزارشي با عنوان »مستندسازي تجارب دستگاه هاي 
اجرایي در شرایط کرونا«، نتایج یک پژوهش گسترده 
را درباره دورکاري در ایران منتشــر کرده است. بنابر 
ادعای مطرح شده، این پژوهش نخستین و بزرگ ترین 

پژوهش ملي درباره دورکاري در دستگاه هاي اجرایي 
است و نتایج بسیار جالب توجهي دارد.

رضایتبیشاز90درصدازکارمندانو77
درصدازمدیراندستگاههاياجرایي

بر اساس اطالعات منتشر شده، این پیمایش )پیمایش 
یک شــیوه پژوهشي مبتني بر نظرســنجي است( با 
پاسخگویي 89 دستگاه اجرایي کشور و در بازه زماني 

نیمه فروردین تا 19 آبان ماه 1۳99 انجام شده است. 
در مجموع 190 دســتگاه اجرایي دعوت به مشارکت 
در این پیمایش شده بودند که از این میان 89 دستگاه 
اجرایي فرم مربوطه را به صورت کامل تکمیل کردند. 
در واقــع 9۵ دســتگاه در تکمیل فرم پرسشــنامه 
مشارکت کرده بودند اما از آنجا که فرم هاي ۶ دستگاه 
اجرایي، به صــورت ناقص و با فیلدهای خالي زیاد رها 

شده بود، این ۶ فرم از تحلیل نهایي حذف شدند.

بر اســاس این پیمایش اعالم شده است که در حالي که 
برخي از کارکنان دستگاه ها تجهیزات ارتباط تعاملي و 
مداوم با محل کار نداشته اند، 89.2 درصد از کارکنان در 

زمان مناسب در دسترس بوده اند. 
نکته جالب تــر این که بیــش از 84.7 درصد از کارهاي 
ســازمان ها در زمان مقرر به انجام رسیده است و بیش 
از 8۳.۳ درصد از کارهاي انجام شــده از کیفیت مطلوب 

برخوردار بوده اند.
یکي از شاخص هاي دیگري که این پژوهش بررسي کرده، 

رضایت مندي مدیران و کارکنان از کیفیت کار گروهي 
است. 78.44 درصد از پاسخگویان اعالم کرده اند که در 
این بازه زماني و در کارهاي گروهي که به صورت دورکاري 
انجام شده، از کیفیت نهایي کار رضایت داشته اند. بیش 
از 77 درصد از مدیران دستگاه هاي اجرایي از دورکاري 
کارکنان خود رضایت داشته اند. نکته قابل توجه این است 
که 90.8 درصد از کارکنان دســتگاه ها نیز از دورکاري 
راضي بوده اند. مجموع کارکنان شــاغل در دستگاه هاي 
مشارکت کننده در این پژوهش یک میلیون و 181 هزار 

و 42 نفر بوده است.
در ادامه این گزارش آمده اســت که در این مدت به طور 
میانگین بیش از 72 درصد از جلسه هاي سازماني در 89 
دستگاه یاد شــده، به صورت ویدیوکنفرانسي و از طریق 

نرم افزارهاي مختلف برگزار شده است. 
88.27 درصــد از مدیــران و کارکنان این دســتگاه ها 
که در این جلســات حاضر بوده اند اعتقاد داشــتند که 
ویدیوکنفرانس ها کارآیي الزم را داشــته و جلســات با 

کیفیت برگزار شده است.

میزانعنوان
190 دستگاه اجرایيدستگاه  های دعوت شده برای مشارکت در این پیمایش

95 دستگاه اجراییدستگاه های تکمیل کننده فرم پرسشنامه
89 دستگاه اجراییدستگاه های اجرایی تکمیل کننده فرم پرسشنامه به صورت کامل

6 دستگاهدستگاه های اجرایی تکمیل کننده فرم پرسشنامه به صورت ناقص و با فیلدهای خالي زیاد
89.2 درصددسترسی به کارکنان در زمان مناسب
84.7 درصدانجام کارهاي سازمان ها در زمان مقرر

83.3 درصدانجام کارهاي انجام شده با کیفیت مطلوب
78.44 درصدرضایت مندي مدیران و کارکنان از کیفیت کار گروهي

90.8 درصدرضایت مندی کارکنان از دورکاری
بیش از 77 درصدرضایت مدیران دستگاه های اجرایی از دورکاری کارکنان

1.181.042 نفرمجموع کارکنان شاغل در دستگاه هاي مشارکت کننده
بیش از 72 درصدمیزان برگزاری جلسات به صورت ویدیوکنفرانسي و از طریق نرم افزارهاي مختلف

88.27 درصدمیزان رضایت مدیران و کارکنان به کارآیی و کیفیت ویدیوکنفرانس ها 



49

منبع: ایران تلنت

نظارتبردورکاريوپیشــنهادهاییبرای
ارتقایدورکاریها

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که نظارت بر 
دورکاري کارمندان به شکل هاي مختلفي انجام شده و 
جالب آن که در 9 درصد از موارد، مدیران اعالم کرده اند 
که نظارتي وجود نداشته اســت. عالوه بر این، تنها 17 
درصد از نظارت ها با استفاده از تجهیزات و نرم افزارهاي 
دورکاري انجام شــده و در ۶۶ درصد از موارد، مدیران و 
کارمندان به صورت مستقیم بر دورکاري همکاران شان 
نظــارت کرده اند. در این میان 8 درصد از پاســخگویان 
به شــیوه هایي دیگر که عمدتا ابتکاري بوده اســت بر 

دورکاري ها نظارت داشته اند.
در بخشی از این گزارش نیز پیشنهادهایی براي ارتقاي 

کیفي دورکاري ها به شرح ذیل ارائه شده است:
   تجهیز و فراهم آوردن بســترهاي نرم افزاري و سخت 
افزاري و حمایت دولت از این امر مي تواندبه انجام بهینه 

امر دورکاري کارکنان منجر شود.

  فرهنگ ســازي و آموزش کارکنــان دورکار در زمینه 
استفاده از زیرساخت ارتباطي و راهکارهاي دورکاري و 

تهدیدات امنیتي
  طراحي و به روزرساني سامانه هاي سازماني منطبق بر 

راهکارهاي دورکاري
  ایجاد شبکه ملي دورکاري به منظور ایجاد بستر امن، 

پایدار و با سرعت مناسب
  طراحي و پیاده سازي سامانه ویدئو کنفرانس دولت

  با عنایت به شرایط موجود و لزوم انجام دورکاري 
الزم است نسبت به اصالح رویه ها و تعریف مشاغل و 
فعالیت هایي که به صورت دورکار قابل انجام هستند 
اقدام شود و زیرســاخت هاي مناسب براي انجام 
فعالیت ها و اعمال نظارت هاي مدیریتي فراهم شود.

  به منظور حفظ و تامین سالمت کارکنان و پیشگیري 
از گســترش آن به خانواده ها تا مرحله دســتیابي به 
شــرایط عادي در جامعــه، طرح دورکاري دو ســوم 

کارکنان استمرار یابد.

وضعیتونتایجدورکاریدربخشخصوصی
ایران تلنت نیز مردادماه سال 1۳99 گزارشی در زمینه 
دورکاری منتشــر شــده که بنابر اعالم،4۶0 شرکت از 
صنایع مختلف در این نظرسنجی شرکت کرده بودند. بر 
این اساس، ایران تلنت )IranTalent.com( که خود 
را  به عنوان »مرجع فعال در حوزه اشتغال و سرمایه های 
انســانی« معرفی کرده با درج این گزارش در وب سایت 
خود آورده »که با برگزاری یک نظرسنجی سراسری در 
میان شرکت ها، اقدام به جمع آوری و تحلیل داده ها در 
خصوص وضعیت منابع انسانی شرکتها در ایام شیوع کرونا 

کرده است.«
طبق اطالعات به دست آمده، شرکت ها در مواجهه 
با شــیوع ویروس کرونا با مشکالت و موانعی نظیر 
کاهش بهــره وری کارکنــان، کاهــش تقاضای 
محصوالت تولیدی از سوی مشــتریان، دشواری 
تامین مواد اولیه و وصول مطالبات و تامین نقدینگی 

روبرو بوده اند.
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گفتمان

مشکالتیکهشرکتهاباشیوعویروسکروناباآنمواجهشدهاند
به گزارش ایران تلنت، نیمی از شرکت ها به علت شــیوع ویروس کرونا برخی پرسنل 
خود را دورکارکردند، که ۳7درصد از آنها برنامه دورکاری را روی همه واحدها اعمال 
کردند و بخشــی دیگر واحدهایی نظیــر بازاریابی، فنی، فروش و پشــتیبانی و منابع 
انسانی نیروهای تحت امر خود را به دورکاری فرستادند، با این حال اکثر قریب به اتفاق 
شــرکت ها واحد مالی و همچنین مدیران ارشد سازمان خود را همچنان در محل کار 

خود مستقر نگه داشتند.

برنامهدورکاریسازمانهاشاملکدامیکازواحدهامیشود؟
تحقیقات انجام شده در گفتگو با مدیران منابع انسانی شرکت ها حاکی از آن است که این 
گروه از شرکت ها ادعا می کنند دورکاری پرسنل هیچ تاثیر منفی ای در عملکرد سازمان آنها 
نداشته و مهم ترین دالیل این امر را در وهله نخست، وجود امکانات الزم جهت دسترسی 
از راه دور پرسنل به امکانات نرم افزاری داخل شرکت و در وهله بعد هماهنگی بین واحدها 
با اســتفاده از امکاناتی نظیر ویدئو کنفرانس یا  VOIP و از ســوی دیگر تعریف درست و 
متناســب پروژه ها و تعیین نقش افراد در آنها و در عین حال برنامه ریزی و هماهنگی در 

سطوح مدیریتی عنوان کرده اند.
در این میان، تمهیدات بهداشــتی و مراقبتی مختلفی از سوی شرکت های متعددی در 
فضاهای کاری صورت گرفت. افزایش ســطح بهداشتی و نظافتی محل کار، آموزش های 
بهداشتی و پزشکی مرتبط، محدود کردن سفرهای کاری، تغییر ساعات کار، محدودیت 
ارتباط مستقیم پرسنل با یکدیگر و امکان عدم حضور و استفاده از مرخصی اجباری از دیگر 

اقدامات مرتبط انجام شده توسط آنها در این ایام بوده است.

مدیرانمنابعانسانیبخشخصوصیچهمیگویند؟
یکی از شــرکت هایی که دورکاری را تاحد ممکن در فضای کار شــرکت خود ایجاد کرد، 
شرکت اینترنتی »مبین نت« است. مدیر منابع انسانی این شرکت از صدور اطالعیه هشدار 
به پرســنل در زمان شیوع بیماری در چین خبر داد و گفت: »در ابتدای شیوع این ویروس 
در چین، واحد HSE شرکت اقدام به انتشار فراخوان مرتبط کرد. در ادامه با ورود ویروس 
به ایران تمهیدات بهداشــتی مختلفی از سوی مدیریت شــرکت صورت گرفت و شرایط 
دورکاری برای اکثر واحدهای کاری فراهم شــد، به طوری که از ۶00 نفر پرسنل فعال، در 
حال حاضر تعداد 2۵0 نفر در محل کار به صورت فیزیکی حاضر هستند و در برنامه آتی از 
این تعداد نیز کم خواهد شد و به تعداد افراد دورکار اضافه خواهد شد. تغییر چیدمان و فضای 
کار پرسنلی با رعایت فاصله بهداشتی مجاز، از دیگر اقدامات انجام شده در جهت پیشگیری 
بود. انتشار گزارش ها و هشدارهای مختلف بهداشتی توسط واحد آموزش شرکت از دیگر 

اقدامات انجام شده بود.«
طبق گزارش ایران تلنت، گروه صنعتی گلرنگ هم از شرکت هایی است که امکان دورکاری را 
تاحد ممکن برای پرسنل خود فراهم کرده است. مدیر منابع انسانی این گروه صنعتی تصریح 
کرد: »با توجه به تولیــدی بودن این واحد تجاری، امکان ایجاد دورکاری برای همه فراهم 
نبود. همچنین در سطوح مدیریتی دورکاری صورت نگرفت و فقط در حوزه کارشناسان و 
کارشناسان ارشد با هماهنگی مدیران ذیربط این امر صورت پذیرفت، درعین حال، اقدامات 
پیشگیرانه و بهداشتی مختلفی در تمامی زیرمجموعه های مختلف گروه ها تعبیه شد که 
حذف ثبت اثر انگشــت جهت حضور و غیاب، اندازه گیری دمای بدن در بدو ورود، توزیع 
اقالم بهداشتی و ضدعفونی در میان پرسنل شرکت ها و کارخانجات و حذف سیستم سلف 

سرویس از موارد انجام شده در زمینه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بود.«

کرونا،دورکاریوتعدیلنیرو
یکی از نکاتی که گزارش ایران تلنت مورد توجه قرار داده اســت، تعدیل نیروها بر اســاس 

دورکاری بوده است. در این گزارش آمده است: یکی از آفت ها و مشکالت پدید آمده برای 
شرکت ها در زمان شیوع ویروس کرونا، تعدیل ناخواسته نیروها است که با وجود مشکالت 
اقتصادی  جاری کشور که همه شــرکت ها در زمان رکود ناشی از تحریم ها با آن دست به 
گریبان هستند، به عنوان مانع و مشــکلی جدید سر راه بنگاه های تجاری و اقتصادی قرار 

گرفته است.
کاهش میزان فروش، کسری بودجه، کمبود نقدینگی و عدم وصول مطالبات و سررسید 
شدن تعهدات بانکی، زنجیره ای از مشکالت اقتصادی به هم پیوسته هستند که راهی جز 
تعدیل نیروها را پیش روی شرکت ها نگذاشته و به ناچار آنها را وادار به کوچک سازی اجباری 
می کند. آمارها و اطالعات جمع آوری شــده و گفتگوی صورت گرفته با مدیران شرکت ها 
حاکی از آن است که 1۶ درصد از بنگاه های تجاری قصد تعدیل به طور میانگین 20 درصد از 
نیروهای خود را داشته و یکی از راه های برون رفت از مشکالت، کاهش نیروی انسانی خواهد 
بود. آنطور که اعالم شده، بخش بزرگ تعدیل ها در حوزه نیروهای اداری و سازمانی مانند 

فروش، بازاریابی و پشتیبانی خواهد بود.

اقداماتیکهشــرکتهاباتوجهبهوضعیتفعلیبرایسالآیندهدرنظر
گرفتهاند

مدیر منابع انسانی یکی از شرکت های فعال در حوزه فروش بیمه  نیز خبر از تعدیل بخش 
بزرگی از نیروهای فعال در شــرکت متبوع خود داد و افــزود: »باتوجه به کاهش فروش 
محصوالت شــرکت در زمینه بیمه های غیــر اجباری و مکمل ماننــد بیمه های عمر یا 
سرمایه گذاری، در سال اخیر، هیات مدیره دستور به تعدیل نیروها داد که این امر مدیریت را 
بر آن داشت تا با کوچک سازی بخش هایی مانند فروش، تدارکات و اداری، اقدام به کم کردن 
هزینه های جاری کند و پیش بینی می شود با توجه به تاثیرات منفی شیوع کرونا و افزایش 

رکود در بازار و کاهش فروش، تعدیل نیروها در سال آتی نیز ادامه یابد.«
این گزارش در جمع بندی این بخش از گزارش خود آورده است که »بسیار واضح است که 
بسیاری از شرکت ها به دلیل مشکالت و فشارهای متعدد اقتصادی، پیش از این هم برای 
تعدیل نیرو در پایان سال جاری برنامه ریزی کرده بودند و شیوع کرونا مزید بر علت شده و 
انجام این امر را به اجبار و شاید ناخواسته زودتر از زمان پیش بینی شده محقق کرده است.«

بیش از یک ســال و نیم است که دنیا درگیر شــیوع پاندمی کرونا شده است. حال با توجه 
به امیدواری فروکش کردن این ویروس با گســترش ایمن سازی و واکسیناسیون در این 
زمینه، باید دید سازمان های دولتی و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی چه مواجهی را در 
پساکرونا خواهند داشت؟ لغو کلی دورکاری ها، ادامه دورکاری یا ادامه فعالیت های به صورت 

ترکیبی از دورکاری و حضور فیزیکی نیروهای خود.
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بهره وری ســبز )GP( یک استراتژی برای افزایش بهره وری 
و عملکرد زیســت محیطی برای توســعه کلی اقتصادی - 
اجتماعی اســت. این اســتراتژی، کاربرد ابزارهای مناسب 
بهره وری و مدیریت محیطی، تکنیک ها و فن آوری ها برای 
کاهش تاثیرات زیست محیطی فعالیت های یک سازمان برای 
تولید محصوالت و خدمات اســت. بهره روی سبز بر افزایش 
ســودآوری از طریق بهبود ترکیبی در بهره وری و عملکرد 
محیطی متمرکز است. این موضوع یک تغییر در ذهنیت ها  
 GP )Green Productivity( ایجاد می کند. ، در واقــع

محیط را فرصتی برای افزایش کارایی و سودآوری می داند.
همان طــور کــه در شــکل مشــاهده می شــود، حرکت 

چرخ دنده های بهره وری با سه هدف زیر است:
  بهبود محصول
  بهبود کیفیت

  آنالیز سود

ابزارهایبهرهوریسبز:
1.طوفان فکری

2.محک زنی
۳.تجزیه و تحلیل علت و معلول

4.چک لیست 
۵.نمودار کنترل

۶.تجزیه و تحلیل هزینه و سود
7.تجزیه و تحلیل مسیر بحرانی

8.نقشه برداری زیست محیطی )اکولیبلینگ(
9.نمودار جریان مواد

FMEA.10
11.نمودار گانت

12.تراز مواد

1۳.نمودار تجزیه و تحلیل پارتو

تکنیکهایبهرهوریسبزبرپایهمواردزیراستوار
هستند:

  پیشگیری از ایجاد ضایعات
  صرفه جویی در منابع

  کنترل آلودگی
  بهبود محصول

  بهبود بهره وری و کیفیت

تکنیکهایعملیاتیبهرهوریســبزبهشرحزیر
است:

1-روش های عملیاتی بهبود 
2-تفکیک ضایعات

۳-برنامه مدیریت خوب 
)5S( 4-برنامه ۵ اس

۵-7 مودا
۶-کاهش، استفاده مجدد، بازیافت و بازیابی

7-بازیافت در داخل و بازیافت در خارج از محل
8-بهره وری و حفاظت از انرژی

9-اصالح فرآیند مواد
10-تغییرات مواد ورودی ها

11-تغییرات فرآیند/ تجهیزات
12-کنترل میزان انتشار آالینده ها به هوا

1۳-کنترل آلودگی پساب ها
14-مدیریت پسماند

1۵-طراحی برای محیط زیست
PDCA-16

متدولوژیبهرهوریســبزبا6مرحلهبهشکلزیر
است:

مرحله1:شروعکار
1-طوفان فکری

2-تجزیه و تحلیل ویژگی محل

۳-بررسی اینکه آیا نیاز به تحلیل دارد؟
4-ماتریس مسئولیت ها

۵-چک لیست ها
۶-نمودارهای جریان
7-نمودار جریان مواد

8-تراز مواد
9-محک زدن

مرحله2:برنامهریزی
1-طوفان فکری

2-تجزیه و تحلیل هزینه و منافع 
۳-نقشه برداری سازگار با محیط زیست )اکولیبلینگ(

4-نمودار استخوان ماهی
۵-محک زدن

GPمرحله3:تولیدوارزیابیگزینههای
1-طوفان فکری

2-تجزیه و تحلیل منافع هزینه
۳-نقشه برداری سازگار با محیط زیست)اکولیبلینگ(

4-نمودار استخوان ماهی
۵-حالت بررسی، تجزیه و تحلیل اثر

۶-نمودارهای پارتو
7-بررسی برنامه ارزیابی پارتو

GPمرحله4:پیادهسازیگزینههای
1-تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی

2-تیم سازی
۳-ماتریس مسئولیت

4-روش بررسی مسیر بحرانی
۵-نمودار گانت

۶-نمودارهای عنکبوت

مرحله5:نظارتوپایش
1-نقشه برداری سازگار با محیط زیست

2-حالت بررسی، تجزیه و تحلیل اثر
۳-نمودارها )کنترل و غیره(

4-نمودار عنکبوتی

مرحلهششم:پایدارسازیبهرهوریسبز
این ابزارها در اینجا تکرار می شوند، زیرا فعالیت ها به مراحل قبلی 
باز می گردند تا ثبات را ایجاد کنند و بهبود مســتمر را تشویق 
کنند. این موضوع به افراد درگیر این قدرت را می دهد تا با اعتماد 
به نفس برای موفقیت، دانش جدید خود را آماده کنند. )منبع: 

سازمان بهره وری آسیایی، کتاب بهره وری سبز، سال 201۵(

بهره وری سبز
آیداشریعتمداری

دکترایمدیریتمحیطزیست

 کیفیت  و وريبهره بهبود •
 وري سبز به شرح زیر است: ي عملیاتی بهرههاتکنیک
   بهبود عملیاتی هايروش .۱
 تفکیک ضایعات  .۲
 مدیریت خوب   برنامه .۳
 ) 5Sاس ( 5 برنامه .٤
 مودا 7 .٥
 بازیابی و بازیافت مجدد،  استفاده کاهش،  .٦
 بازیافت در داخل و بازیافت در خارج از محل  .۷
 انرژي  وري و حفاظت ازبهره .۸
 فرآیند مواد  اصالح .۹
 ها وديور مواد تغییرات .۱۰
 تجهیزات  /فرآیند تغییرات .۱۱
 ها به هواانتشار آالینده  میزان کنترل .۱۲
 ها پساب آلودگی کنترل .۱۳
 پسماند  مدیریت .۱٤
 محیط زیست  براي طراحی .۱٥
۱٦. PDCA 

 مرحله  به شکل زیر است: 6وري سبز با متدولوژي بهره
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 معرفی »کتاب توسعه« 
با تاکید بر شاخص های توسعه در ایران 
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