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برنامه ملی ارتقای بهرهوری یکی از برنامههای  12گانه مصوب ســـتاد فرماندهی
اقتصـــاد مقاومتی اســـت که دولـــت بـــرای اجرایی کـــردن اقتصـــاد مقاومتی
اعالم کـــرده ودر قالب این برنامه ملـــی تعداد  10طرح اولویـــتدار برای بهبود
بهرهوری در ســـال  1395تعریف شـــده اســـت .بهرهوری به بیانی ساده ،استفاده
بهینـــه از امکانات موجود اســـت .ســـازمان ملـــی بهـــرهوری ایران بـــه عنوان
دســـتگاه حاکمیتی سیاســـتگذار ،برنامهریز و نظارتگر ،بر اجرای این طرحها و در
چارچوب وظایف ســـازمانی خود فعالیت میکند .خانم دکتـــر رؤیا طباطبایی
رئیس این ســـازمان و دبیر هدف ملی ارتقای بهـــرهوری ،در گفتوگو با «ایران»
از چالشهـــای بهبود بهـــرهوری و جزئیات طرحهـــای برنامه ارتقـــای بهرهوری
برای حرکت به ســـمت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی ســـخن گفته است که
در ادامه میآید.

گفتوگوی «ایران» با رؤیا طباطبایییزدی؛ رئیس ســازمان ملی بهرهوری ایران

کشـــورهای پیشـــرفته ،باالی  50درصد
است.
ëëیعنی آن کشورها آنقدر بهرهور هستند
که نیمی از رشـــد را از محـــل بهرهوری و
امکانات موجود تأمین میکنند؟
بلـــه؛ اینقـــدر بـــه بهـــرهوری توجـــه
میکنند ،برنامهریزیهای دقیق دارند،
به بهرهوری میاندیشند و به بهرهوری
عمـــل میکنند .اما برای مـــا نیز هدف
 35درصـــدی از کل رشـــد اقتصـــادی
ساالنه ،دستیافتنی است.
ëëبعضی از کشـــورهای منطقه موفقتر
از مـــا در زمینـــه ارتقای بهـــروری عمل
کردهانـــد .با کشـــورهای همســـایه که در
قالـــب ســـند چشـــمانداز  20ســـاله هم
رقیب ما هستند تعامالتی دارند؟
مـــا بـــا کشـــورهای رقیـــب اصلی در
سند چشـــمانداز اگر عربستان سعودی
و ترکیـــه را در نظـــر بگیریـــم ،نـــه ولی
مـــا چـــون عضـــو ســـازمان بهـــرهوری
آســـیایی هســـتیم و  19کشـــور عضـــو
آن هســـتند ،بـــا کشـــورهای عضـــو آن
ســـازمان تعامـــات و ارتباطات خیلی
خوبـــی داریـــم از جملـــه با ژاپـــن ،کره
جنوبـــی ،مالزی ،هندوســـتان ،تایوان و
سنگاپور.

جهش در نرخ  رشد اقتصادی با  تقویت بهرهوری

ëëســـالجاری به عنـــوان ســـال اقتصاد
مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری شـــده
است .در آذر ماه ســـال  1392مسئولیت
ریاست ســـازمان ملی بهرهوری ایران را
به عهده گرفتیـــد و در بهمن مـــاه همان
سال سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
ابالغ شـــد .در یکـــی از بندهـــای  24گانه
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تأکید
خاصی بر محـــور قرار گرفتـــن بهرهوری
شده .چنین تأکیدی چه وضعیتی را برای
شما و ســـازمان ملی بهرهوری ایران رقم
زد؟
از آذر ماه ســـال  1392ســـازمان ملی
بهرهوری ایران با مدیریت جدید شروع
به فعالیت کرد .دو ماه پس از آن یعنی
در بهمـــن ماه  1392سیاســـتهای کلی
اقتصـــاد مقاومتی توســـط رهبر معظم
انقـــاب ابـــاغ شـــد .در ســـهبند آن بـــه
صراحـــت کلمـــه بهرهوری آمده اســـت
و بخصـــوص بند  3که محـــور قرار دادن
بهرهوری در رشد اقتصادی مطرح شده
و در نیمـــی از  24بند سیاســـتهای کلی
اقتصاد مقاومتی ،بـــه مؤلفههای اصلی
اثرگذار بر ارتقای بهرهوری اشـــاره شـــده
مثل دانشبنیانی و مثل عدالتبنیانی و
کار آفرینی و رقابتپذیری و غیره.
بنابرایـــن میتوانیـــم بگوییـــم در
سیاســـتهای کلـــی اقتصـــاد مقاومتی،
هیچ مقولهای به اندازه بهرهوری ،مورد
توجه قرار نگرفته است.
از همان ماههای اول مدیریت جدید
در ســـازمان ملی بهرهوری ایران دیدیم
یکی از مواد عمل نشده در قانون برنامه
پنجـــم توســـعه ،مـــاده  79بوده اســـت.
در ماده  79به ســـازمان ملـــی بهرهوری
ایران ،تکلیف شـــده کـــه «برنامه جامع
ملـــی بهـــرهوری» کشـــور را تهیـــه کند و
بعد از تصویب به هیـــأت وزیران ،برای
اجرا ابالغ شـــود .ســـال  1390ســـال اول
شـــروع برنامه پنج ســـاله پنجم توسعه
بوده اســـت ولـــی در ســـال  1394برنامه
جامع بهرهوری به تصویب هیأت دولت
رسیده اســـت .اگرچه تدوین این برنامه
عقـــب افتاده بـــود ولی وقتـــی از آذر ماه
 1392به بعد که سازمان ملی بهرهوری
شـــروع به تدوین آن کرد ،دو ماه بعد از
آن سیاســـتهای کلی اقتصاد مقاومتی
ابـــاغ شـــد .بنابراین در مقدمـــه برنامه
جامع بهرهوری هم نوشته شده که یکی
از بنیانهای اصلی در تدوین این برنامه
جامع بهرهوری کشور ،سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی بـــوده و از آن بهرهمند
شده است.
در ایـــن مدت هم برای تدوین الیحه
برنامه ششم توســـعه ،تعدادی شورای
برنامهریـــزی در نظر گرفته شـــد .یکی از
این شـــوراها ،شورای برنامهریزی ارتقای
بهرهوری بود .در آنجا هم سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه بود.
 ëëدر قانون برنامه پنجم توسعه مصوب
شـــده بود که از ســـال دوم اجرای برنامه
پنجـــم توســـعه ،دســـتگاههای اجرایی و
ســـازمانها و وزارتخانههـــا ،گزارشهای
مربـــوط بـــه بهـــرهوری خودشـــان را بـــه
ســـازمان ملی بهرهوری ارائـــه کنند .این

کارها تا چه حد انجام شده بود؟
چون سازمان ملی بهرهوری ایران ،در
آن زمـــان برنامه جامع ملی بهرهوری را
ارائه نداده بود ،سازمانها و دستگاههای
اجرایی بیان میکردند که ما نمیدانیم
چطور کار کنیم و چطور گزارش بدهیم.
مثل داستان مرغ و تخم مرغ ،این دو تا
موضوع به هم گره خورده بود.
ëëدر چارچوب شورای برنامهریزی ارتقای
بهرهوری ،جلســـاتی برای آسیبشناسی
بهـــرهوری در برنامههای توســـعه ســـوم،
چهارم و پنجم توســـعه برگزار شده بود.
نتیجه آسیبشناسی این جلسات شورا
چه بود؟
آسیبشناســـی انجـــام شـــد کـــه
چـــه عواملـــی باعـــث شـــده بهـــرهوری
ارتقـــا پیـــدا نکنـــد .در ســـطح کالن،
عواملـــی بـــر بهـــرهوری اثـــر میگذارند
مثـــل رقابتپذیـــری .خـــب ما مشـــکل
رقابتپذیری در کشور داریم.
دانشبنیانـــی نیـــز بـــر بهـــرهوری
اثـــر میگـــذارد .دانشبنیانـــی در تمـــام
عرصههـــا و حوزهها ،خیلـــی مورد توجه
قـــرار نگرفتـــه اســـت .عدالتبنیانی هم
بر بهـــرهوری اثر میگـــذارد .ما میدانیم
مســـائل مربوط به عدالت ،فساد یا عدم
شـــفافیت ،نیاز به کار دارد .مســـأله دیگر
آموزش اســـت .آموزش ما از پایینترین
ســـطوح و از آموزشهـــای دبســـتانی و
دبیرستانی و دانشگاهی ،نیاز به بازنگری
جدی دارد.
ما آیندهنگـــری نمیکنیم .یعنی االن
ما نمیدانیم  10ســـال یا  15ســـال آینده
مملکت ،دنیا و منطقه به چه رشتههای
دانشـــگاهی نیـــاز دارند .عوامـــل دیگری
هم هستند که باعث شـــدهاند بهرهوری
نتواند باال برود .استفاده از تکنولوژیهای
روز دنیـــا در ارتقای بهـــرهوری تأثیر دارد
و همچنیـــن ســـرمایهگذاری خارجـــی.
از طرفـــی تعامـــل با دنیـــا نداشـــتهایم.
ســـرمایهگذاری خارجـــی انجـــام نشـــده
بـــود .تحریمها نیـــز باعث شـــده بود که
مـــا نتوانیم بـــه تکنولوژیهـــای روز دنیا
دسترسی داشته باشـــیم ،نتوانیم با دنیا
تعامل کنیم و نتوانیم واردات و صادرات
مناسبی داشته باشیم .حوزههای اصلی
رقابتپذیـــر مـــا ،حوزههای نفـــت و گاز
و پتروشـــیمی مـــا هســـتند که بـــه دلیل
تحریمها ،خیلی خلل به آنها وارد شـــده
بود.
ëëبرنامه جامع ملی بهـــرهوری ،در مرداد
 1394توســـط هیـــأت دولـــت تصویب
شـــد .تا قبل از تهیـــه این برنامـــه جامع،
آیـــا آمـــار و اطالعاتی که در مـــورد میزان
بهرهوری کشور داده میشود قابل استناد
و مستحکم نیست؟
ســـازمان ملـــی بهـــرهوری ایـــران،
آمارهـــای مربـــوط بـــه بهـــرهوری را از
ســـالهای  1375و حتـــی قبلتـــر از آن
دارد .برنامـــه جامع بهرهوری کشـــور در
تاریخ  11شـــهریورماه  1394توسط آقای
جهانگیـــری معـــاون اول محترم رئیس
جمهوری ابالغ شد.
 ëëســـازمانهای دولتی بیـــان میکردند
ضابطـــهای وجود ندارد کـــه گزارشهای

بهـــرهوری ســـازمان خـــود را ارائـــه کنند
آیا آمـــاری کـــه در مورد میـــزان بهرهوری
ســـالهای قبـــل داده میشـــود صحت
ندارد؟
صحـــت دارد .روی ســـایت اینترنتی
ســـازمان ملـــی بهـــرهوری ایـــران ،آمـــار
مربوط به بهرهوری نیروی کار و بهرهوری
ســـرمایه و بهرهوری کل عوامـــل تولید و
انرژی بـــرای بخشهـــای  9گانه اقتصاد
کشورمثل بخشهای کشاورزی و صنعت
درج شده است .بحث سازمانها درباره
آمـــار نبود .آنها باید تـــک تک میگفتند
برای ارتقای بهرهوری چـــه کار کردهاند.
آمـــار ،یک چیز دیگر اســـت .اگر کنار آن،
آمار هم میدادند چه بهتر .چون برنامه
جامع بهرهوری کشـــور ابالغ نشـــده بود
بهانـــهای بود بـــرای اینکه ایـــن موضوع
خیلی جدی گرفته نشـــود .اما االن دیگر
این بهانه نیست و هم خودشان تعامل
خیلـــی خوبی با ســـازمان ملی بهرهوری
دارند و هـــم ارتباطـــات و همکاریهای
خیلی ارزشمندی با همدیگر داریم.
در زمینه آمار نیز دســـتورالعملهای
سنجش شـــاخصهای بهرهوری توسط
آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه
و بودجه کشـــور برای  17وزارتخانه اخیراً
ابالغ شده است.
ëëیـ ــک سـ ــوم از  8درصد رشـ ــد اقتصادی
مورد نیاز کشـ ــور طبق قانـ ــون برنامههای
پنج سـ ــاله توسـ ــعه باید از محـ ــل ارتقای
بهـ ــرهوری تأمین شـ ــود .در سـ ــال  1391که
رشد اقتصادی حدوداًمنفی  7درصد بوده،
وضعیت بهرهوری چگونه بوده است؟
وقتی رشـــد اقتصـــادی منفـــی بوده،
رشـــد بهـــرهوری هـــم معنایی نـــدارد و
وضعیـــت خوبـــی نداشـــته اســـت ولی
ســـال  1393که رشد اقتصادی  3درصد
بـــود از آن  3درصـــد ،حـــدود  2درصد از
طریق ارتقـــای بهرهوری حاصل شـــده.
اگر ســـهم باالیی از بهرهوری از رشـــد به
صورت پایدار و بادوام باشـــد آن وقت ما
میتوانیم خوشحال باشیم که بهرهوری،
ســـهم خودش را از رشـــد اقتصادی ایفا
میکند .ستاد اقتصاد مقاومتی  12برنامه
ملـــی بـــرای تحقـــق اقتصـــاد مقاومتی
تعریف کـــرده که یکی از ایـــن برنامهها،
برنامه ملی ارتقای بهرهوری است.
برنامـــه شـــماره یـــک ،برنامـــه ملی
ارتقای بهرهوری است.
ëëســـازمان مدیریـــت و برنامهریـــزی،
دستگاه مسئول اجرای برنامه ملی ارتقای
بهـــرهوری اســـت و وزارتخانههـــای کار و
تعـــاون ،وزارت نفـــت ،جهادکشـــاورزی
و صنعـــت و معـــدن ،دســـتگاههای
همکاربرای ارتقای بهـــرهوری نیروی کار،
ســـرمایه ،انـــرژی و آب هســـتند .در ایـــن
زمینه چه اقداماتی انجام شـــده اســـت
برای اجرایـــی و عملیاتی کـــردن اقتصاد
مقاومتی؟
در نهایت برای  12برنامه ملی تحقق
اقتصـــاد مقاومتی ،مجموعـــاً  200طرح
به تصویـــب ســـتاد فرماندهـــی اقتصاد
مقاومتی رســـید .تعداد  120طرح از آنها
بـــرای اجـــرا در ســـال  1395در اولویـــت
قرار گرفت.از ایـــن  120طرح اولویتدار،

تعداد  10طرح سهم برنامه ملی ارتقای
بهرهوری است.
یکی از طرحهای برنامه ملی ارتقای
بهـــرهوری ،کاهش تلفات شـــبکه توزیع
بـــرق به کمتـــر از  10درصد اســـت و تک
رقمی شـــدن آن بـــرای نخســـتین بار در
صنعت بـــرق کشـــور .یک طـــرح دیگر،
نصـــب کنتورهای هوشـــمند روی چاهها
و نصـــب ابزارهای اندازهگیری مناســـب
در منابـــع آبهـــای ســـطحی روی 1000
ایستگاه است.
پروژه ســـوم پـــر و مســـلوبالمنفعه
کـــردن  20هزار حلقه چـــاه فاقد پروانه و
مضر بـــه مصالح عمومی اســـت .طرح
چهارم ،ساخت بخش بخار نیروگاههای
گازی به ظرفیت  7هزار مگاوات اســـت.
طرح پنجم ،اجرای سیستم اندازهگیری
هوشمند( )AMIو شروع هوشمندسازی
شـــبکه با نصب  400هزار کنتور هوشمند
در سال  1395است.
پروژه ششـ ــم ،اصـ ــاح الگوی مصرف
آب در بخـ ــش شـ ــرب و کاهـ ــش درصـ ــد
تعـ ــداد واحدهـ ــای بـ ــا مصـ ــرف بـ ــاالی
 20مترمکعـ ــب .طـ ــرح هفتـ ــم ،توسـ ــعه
سـ ــامانههای نوین آبیـ ــاری در  250هکتار
اسـ ــت .طـ ــرح هشـ ــتم ،توسـ ــعه تولیـ ــد،
اصالح ،بازسازی و نوسـ ــازی هزار و 777
هکتار از واحدهای گلخانهای .طرح نهم،
ساخت و تکمیل شبکههای فرعی آبیاری
و زهکشی به میزان  150هزار هکتار.
از همه مهمتر که ما در سازمان ملی
بهرهوری ،مجری آن هستیم طرح دهم
برنامه ملی ارتقای بهرهوری است یعنی
اجرای چرخه مدیریت بهبود بهرهوری
در  10بنگاه بزرگ اقتصادی منتخب.
ëëانتخاب کردهاید که کدام شـــرکتهای
ایرانی چرخه مدیریت بهبود بهرهوری را
اجرا خواهند کرد؟
ما بـــرای اینکه کار خـــوب پیش برود
اینطور عمل کردیم .به وزارت نیرو نامه
نوشتیم و آنها اسامی شرکتهای بزرگ
را بـــه ما دادنـــد .با وزارت نفـــت مکاتبه
کردیم و آنها اســـامی شرکتهای بزرگ
را دادنـــد .بـــا وزارت صنعـــت و معدن
نیـــز همیـــن طـــور .ســـه اســـتان کرمان،
آذربایجان شـــرقی و لرســـتان به عنوان
اســـتانهای پایلوت(طـــرح آزمایشـــی)
اقتصـــاد مقاومتی انتخاب شـــدهاند .به
رئیس ســـازمان مدیریت و برنامهریزی
این ســـه اســـتان هـــم نامه نوشـــتیم که
تعـــدادی از بنگاههـــای بـــزرگ اســـتان
خودشان را به ما معرفی کنند.
حداقل  10بنگاه بزرگی که تا آخر اجرای
این چرخه در این طرح همکاری میکنند،
بعـــداً میتواننـــد بـــرای بقیـــه بنگاههـــای
کشـــورمان الگو شوند.در منشـــور این طرح
خواســـته شده اگر هر شـــرکت ،کارهایش را
درست انجام بدهد تشویق شود.
ëëاز زمانی که برنامههـــای ملی در قالب
مصوبههـــای ســـتاد اقتصـــاد مقاومتـــی
مطرح شـــده و به تصویب رسیده ،عمالً
چه اتفاقاتی در حوزه بهـــرهوری رخ داده
است؟
افقی کـــه برای اجرای سیاســـتهای
کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی دیـــده شـــده

حداقل تا پایان دوره ســـند چشـــمانداز
اســـت .از  120طـــرح اولویـــت دار ســـال
 1395کـــه  10طـــرح هـــم ســـهم برنامه
ملی ارتقای بهرهوری اســـت و در ســـال
 1395استارت آنها زده شده است ،فقط
یـــک گام از  10گام بـــرای اجرایی شـــدن
سیاســـتهای کلـــی اقتصـــاد مقاومتی
اســـت.ما فکـــر میکنیم ایـــن طرحهای
 10گانـــه برنامه ملی ارتقـــای بهرهوری،
خیلی عملیاتی هستند و خوب هستند.
کافی نیســـتند ولـــی به هر حـــال اجرای
آنهـــا الزم بوده اســـت .البته مـــا برخورد
کردهایم به مقطعی که ســـرمایهگذاری
در کشـــور کـــم اســـت و همچنیـــن
ســـرمایهگذاری خارجی هم کم اســـت.
این شـــرایط ،یک مقدار مشکل است .با
همین شـــرایط مشکل ،فکر شده که این
طرحهـــا بـــرای گام اول از  10گامی که تا
پایان دوره ســـند چشـــمانداز مورد نظر
اســـت ،میتوانند اقدامـــات خوبی برای
شروع کار باشند .یک ساله هم یعنی در
ســـال  1395میخواهیم این کارها را به
انجام برسانیم.
ëëدر حوزههـــای بهـــرهوری نیـــروی کار و
ســـرمایه و انرژی و آب ،آیـــا آموزشهای
خاصی شـــما در چارچوب سازمان ملی
بهرهوری ارائه کردهاید یا دستگاهها با شما
همکاری میکنند؟
بخـــش خیلـــی مهمـــی از کارهـــای
ســـازمان ملـــی بهـــرهوری ،آمـــوزش
اســـت .االن  15ســـرفصل را به تمامی
دســـتگاهها دادهایم کـــه بهرهوری آب،

ëëشـــما از ســـال  1384به بعد مدیر گروه
شاخصســـازی آینـــده پژوهـــی مرکـــز
تحقیقـــات اســـتراتژیک بودهایـــد و یکی
از گروههـــای زیرمجموعـــه معاونـــت
پژوهشهـــای اقتصادی مرکـــز تحقیقات
اســـتراتژیک کـــه آن معاونـــت را آقـــای
نوبخت به عهده داشتند و ریاست مرکز
هم به عهـــده آقای دکتـــر روحانی تا قبل
از انتخاب به ریاســـت جمهوری .آماری
کـــه مربوط بـــه ســـال  2014در شـــاخص
رقابتپذیری بهرهوری است رتبه ایران
 83بین  144کشـــور بوده اســـت .در یک
چشـــمانداز  5ســـاله یا  10ســـاله ،امیدوار
هســـتید کـــه بتوانیـــم ســـهم بهـــرهوری
کشـــورمان را بـــه یک ســـوم از کل رشـــد
اقتصادی ساالنه برسانیم؟
خوشبختانه در ســـال  2015شاخص
رقابتپذیـــری ایران  9پلـــه صعود کرده
و به رتبه  74دســـت یافته اســـت .یعنی
دنیا هم بر این عقیده اســـت که تعامل
ایـــران با دنیا بیشـــتر شـــده و شـــاخص
رقابتپذیـــری ما توانســـت  9پله ظرف
یک سال ارتقا پیدا کند.
االن مشـــکالت منطقـــه خاورمیانـــه
و مشـــکالت جهـــان را داریـــم .تبعـــات
برگزیـــت یعنـــی خـــروج بریتانیـــا از
اتحادیـــه اروپـــا و تأثیرات آن بـــر بازارها
را مالحظـــه فرمودید که چـــه تأثیری بر
بازارهای ســـهام و بازارهای ارز گذاشت.
میخواهم بگویـــم االن در موقعیتی در
جهان هستیم که تغییرات خیلی سریع
و خیلی شـــگرف رخ میدهد .منطقه ما

به طور تاریخی
تقریباً نشان داده
شده بهرهوری سهم
 25درصدی از رشد
اقتصادی ساالنه
ایران داشته است.
بنابراین رسیدن به
سهم  35درصدی
امکانپذیر است.
سهم بهرهوری از
رشد اقتصادی اکثر
کشورهای پیشرفته،
باالی  50درصد
است

10پروژه برای ارتقای بهر ه وری در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
1

کاهش تلفات شبکه توزیع برق به کمتر از  10درصد

2

نصب کنتورهای هوشمند روی چاه ها و نصب ابزارهای اندازه گیری مناسب در منابع آبهای سطحی روی  1000ایستگاه

3

پر و مسلوب المنفعه کردن  20هزار حلقه چاه فاقد پروانه و مضر به مصالح عمومی

5

اجرای سیستم اندازه گیری هوشمند( )AMIو شروع هوشمندسازی شبکه با نصب  400هزار کنتور هوشمند در سال 1395

4

احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت  7هزار مگاوات

6

اصالح الگوی مصرف آب در بخش شرب و کاهش درصد تعداد واحدها با مصرف باالی  20مترمکعب

7

توسعه سامانه های نوین آبیاری در  250هکتار

9

احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به میزان  150هزار هکتار

8
10

توسعه تولید ،اصالح ،بازسازی و نوسازی هزار و  777هکتار از واحدهای گلخانه ای
اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره وری در  10بنگاه بزرگ اقتصادی منتخب

نیروی کار ،انرژی و ســـرمایه ،از جمله
اجـــزای آن هســـتند .مـــا از دســـتگاهها
خواســـتهایم کـــه از ایـــن  15دوره
آموزشی ســـازمان ملی بهرهوری ،پنج
ســـرفصل که بـــرای آنهـــا اولویت دارد
انتخـــاب کنند تا طبق برنامهریزیهای
انجام شـــده ،این دورهها برگزار شـــود.
ایـــن دورههـــا را بـــا بهترین اســـتادانی
کـــه در کشـــور وجـــود دارنـــد برگـــزار
خواهیم کرد.
بـ ــرای مثـ ــال بهـ ــرهوری انـ ــرژی برای
وزارت نیـ ــرو اولویت دارد یـ ــا آب ،اولویت
دارد ولـ ــی ممکـ ــن اسـ ــت بـ ــرای وزارت
خارجـ ــه ،اولویتهـ ــای دیگـ ــری مهـ ــم
باشـ ــد .به همین دلیل گفتیم هر دستگاه
اجرایـ ــی ،پنج دوره اولوی ـ ـتدار را انتخاب
کند.

هم از نظر سیاســـی ،منطقهای است که
االن یک مقدار مشکل دارد.
ëëدر برنامههای پنج ساله چهارم و پنجم
توســـعه مقرر شـــده بود یک ســـوم رشد
اقتصادی ساالنه از محل بهرهوری تأمین
شود یعنی حدود  33/3درصد که تحقق
پیدا نکرد .برای برنامه ششم توسعه اعالم
شـــده که ســـهم بهرهوری به  35درصد از
کل رشـــد اقتصادی کشـــور برســـد .واقعاً
میتوانیم در  5ســـال آینده به این هدف
برسیم؟
ما میتوانیم .به طور تاریخی تقریباً
نشـــان داده شـــده بهرهوری ســـهم 25
درصـــدی از رشـــد اقتصـــادی ســـاالنه
ایران داشـــته است .بنابراین رسیدن به
ســـهم  35درصدی امکانپذیر اســـت.
سهم بهرهوری از رشـــد اقتصادی اکثر

 ëëکره و ژاپن هر ســـال باالی  50درصد از
کل رشـــد اقتصادی را از محل بهرهوری
تأمیـــن میکننـــد .آیـــا تعامـــات با آن
کشـــورها میتوانـــد تأثیر عینی داشـــته
باشد و کمکهایی دریافت کردهاید؟
ارتباطات را داریم بیشـــتر میکنیم.
تعامالتـــی در قالـــب برنامههـــای
دوجانبه داریم .برای مثال االن تایوان
گفتـــه اســـت آمادگـــی دارد کـــه روی
موضوعات محیط زیســـت و بهرهوری
ســـبز با ایران همکاری داشـــته باشـــد.
کره جنوبی هم بیان کرده اســـت که در
زمینههای پتروشیمی ،عالقهمند است
با ایران همکاری کند.
ëëدر حوزههای آموزشی و فرهنگسازی
مرتبط بـــا بهـــرهوری در ســـازمان ملی
بهرهوری چه فعالیتهایی داشتهاید.
ما به کمیت توجـــه نمیکنیم بلکه
به کیفیت توجـــه میکنیم .انتشـــارات
خیلی خوبی را برای مفاهیم بهرهوری
و تکنیکهـــای بهـــرهوری و در زمینـــه
محاســـبات بهـــرهوری ،داشـــتهایم و
تعـــدادی هم زیـــر چاپ داریـــم .همه
اینهـــا را به صورت الکترونیکی نیز روی
سایت اینترنتی سازمان ملی بهرهوری
گذاشتهایم.
در هـــر ســـال بیـــن  70تـــا  80نفر از
متخصصـــان ایرانـــی بـــرای دورههای
ســـازمان بهـــرهوری آســـیایی اعـــزام
میشـــوند .مجموعـــه گزارشهـــای
حضور متخصصان ایرانی را که از سال
 2010تـــا  2015به این دورههـــا رفتهاند
در  10دســـتهبندی عنـــوان موضوعی از
جمله «بهـــرهوری در بخش عمومی»،
«بهـــرهوری در بخـــش کشـــاورزی و
غذا»« ،بهرهوری انـــرژی»« ،بهرهوری
در بنگاههـــای کوچـــک و متوســـط» و
«بهرهوری ســـبز و پایـــدار» در لوحهای
فشـــرده( )CDمنتشـــر کردیـــم و روی
ســـایت ســـازمان ملـــی بهـــرهوری هم
گذاشتهایم و قابل دانلود شدن است.
این کار ،شاید یکی از ارزشمندترین
کارهایـــی باشـــد کـــه ســـازمان ملـــی
بهـــرهوری در زمینـــه ترویـــج بهرهوری
و انتشـــار مطالـــب و مـــواد الزم
آموزشـــی ،در ســـالهای اخیـــر انجـــام
داده است.
ëëسازمان ملی بهرهوری ایران به عنوان
ســـازمانی حاکمیتی چه همکاریهایی
با انجمنهای خصوصـــی و غیردولتی
مرتبط با بهرهوری داشته است؟
یکی انجمن بهرهوری ایران است و
یکی هم انجمن توسعه بهرهوری .ما با
این انجمنها ارتبـــاط و تعامل داریم.
اخیـــراً ایـــن دو انجمـــن بـــه مناســـبت
روز بهـــرهوری و بـــا همکاری ســـازمان
مدیریـــت صنعتـــی ،یـــک همایـــش
برگزار کردند و اتفاقـــاً راجع به اقتصاد
مقاومتـــی هم بود .روز بهـــرهوری ،اول
خرداد اســـت .از من به عنوان سخنران
افتتاحیه دعوت کـــرده بودند .وظیفه و
رسالت ما این است که عالوه بر بخش
دولتـــی ،بـــا بخشهـــای غیردولتـــی و
تعاونی نیز ارتباط داشته باشیم ،حتی
با بنگاهها.

