ساخت نهادی ،زیرساخت
اصولی برای چابک سازی،
همکاری ،هم افزایی
دکتر محمدجواد ایروانی
دی ماه 1397

تغییر رژیم سلطنتی به جمهوری اسالمی
تحول در بُعد
حقوقی حکمرانی

تغییر شرایط احراز مبتنی بر وراثت به
شرط احراز مبتنی بر شایستگی

نهادگرایی و نهادسازی مبتنی بر باور؛
از مردم ،با مردم و برای مردم

انقالب اسالمی

موجب دو تحول

اسالم محوری

اساسی شد :
تحول در بُعد

استکبارستیزی

حقیقی حکمرانی

عدالت

(تغییر درآرمانها)

مردم ساالری دینی
توجه به انسان با تعریف الهی

نظام سازی با رویکرد نهادی
حضرت امام(ره) که به درستی می دانستند ادامه
حرکت انقالب اسالمی با اتکای بر بروکراسی ریشه
دار در سیستم سلطنتی امکاان ذاریر نیسات .در

اولین روزهای ذیروزی انقالب نهادهایی را بارای
استمرار حرکت انقالب طراحی کردند ویژگی بارز
این نهادها مردمی بودن آنها بود.

نهادها مجموعه هایی هستند که آسیب هاای رایا
سازمانهای دولتی و منفعت گرایی صرف ساازمانهای

خصوصی را ندارند.
به هر میزان که این ویژگی در ساختارهای مختلاف

جلوه گر شد ،ویژگی نهادی آنها (یعنی انطباق آنهاا
با روحیه انقالبی و اصول و ارزش های مورد قباول
جامعه) بارزتر گردید و به هر میزان به این ویژگای

نزدیک تر شدند کارآمدی آنها افزون تر گردید.

کارکرد نهادهای انقالب اسالمی

اای
اوزه ها
االمی در حا
االب اسا
اای انقا
نهادها
اقتصادی -اجتماعی به عنوان بازوان نظاام و
در خدمت اهاداف راهباردی انقاالب شاک
گرفتند ،این نهادها علیرغم سهم اندکی کاه از
ای در
ات بزرگا
اد برفیا
اور دارنا
ااد کشا
اقتصا
الگوسازی و ذیشرو بودن دارناد و هماین امار
موجب ارتقای کارآمدی آنها می شود.

این نهادها دارای ساخت نهادی هستند بدین معناا
که مبتنی بر نظام ارزش انقاالب اساالمی و باا
رویکرد از مردم ،با مردم و بارای ماردم شاک
گرفته اند ،انعطاف ذریری باال ،اخاالق محاوری،

انضباط مالی و تبعیت از جهت گیریهای راهباردی
نظام به ویژه سیاستهای کلای اقتصااد مقااومتی
مهمترین ویژگیهای این نهادها است.

مجموع نهادهای تحت پوشش کمتر از
 1/1درصد  GDPخروجی عظیمیی
در توانمندسییازی -خودکفییا ی-
محرومیت زدا ی منطقه ای داشتند.

سهم نهادها نسبت به شرکتهای دولتی

جدول اطالعات مالی نهادهای انقالب اسالمی (بخش اقتصادی) سال مالی 1395
(ارقام به میلیارد ریال)

مبنا  :صورت های مالی تلفیقی سال 1395

عنوان

 GDPسال ( 2014میلیارد ریال)

1395

نسبت سهم نهادها در دارایی ها

ییی

%5/9

نسبت سهم نهادها در خالص دارایی ها

ییی

%5/7

نسبت سهم نهادها در درآمدها

ییی

%7/2

نسبت سهم نهادها در سود قبل از کسر مالیات

ییی

%12

نسبت سهم نهادها در مالیات

ییی

%35/5

نسبت سهم نهادها در سود خالص

ییی

%10/6

درآمد نهادها به( GDPروش اسمی)

( 16,150,000معادل  425میلیارد دالر)

%4/3

درآمد نهادها به ( GDPروش )P.P.P

( 60,838,000معادل  1,601میلیارد دالر)

%1/1

* ارقام صورت های مالی شرکت های دولتی از مجموعه رسیدگی های انجام شده سال  1396سازمان حسابرسی
و ارقام بودجه از کتابچه بودجه سال  1396استخراج شده است.

ساخت نهادی
نهاد حد اعالی بلوغ ساخت یک سازمان است .سازمانی که توانسته است
حداکثر انطباق را با ارزش های یک جامعیه داشیته باشید و اهیدا
مشترک و حیاتی با جامعه پیرامون خود تعریف کند یعنیی بیه نیوعی
اهدا خود را در راستای اهدا جامعه تعرییف کنید و در ریارروب
رفتاری خود در عین رعایت نظم و انضباط ,درار جابجایی هد نشیود
( یعنی خدمت بیه میردم را در اولوییت خیود قیرار دهید و دریار
دیوانساالری زاید و پیچیده نشود) و در نظام شایسیته سیاالری خیود
نگاهی متوازن و رارروب دار به تعهد و تخصص ایجیاد کنید ,واجید
ویژگیهای نهادی است.

این ویژگیها به سازمان قیدرت انعطیا میی دهید و
سازمان بهتر می تواند تغییرات محیطی را درک کنید و
اقدامات انطباقی مناسبی طراحی و عملیاتی نماید.

یکی از دغدغه های اصلی ,میزان حاکم بودن سیاخت
نهادی است که همواره باید مدنظر باشد .گیرایش بیه
ساختارهای دیوانساالرانه تهدیدی جدی اسیت کیه در

دیدار رهبر معظم انقالب با فرماندهان سیااه از سیوی
ایشان هشدار داده شد.

رابکی و رابک سازی

سرعت عمل واقعی سیازمان در درک تغیییرات محیطیی,
شناخت مسیرهای انطباقی ,طراحی سازوکارهای انطباق با

محیط و اجرایی سازی آن رابکی سازمانی است.
با عنایت به سرعت تحوالت اقتصادی -فرهنگی -اجتماعی
که درهم تنیدگی آنها بر پیچیدگی تحیوالت میی افزایید

موجب شده است رابکی ) (Aglityکه به نیوعی معنیای
زیرکی نیز می دهد از مباحث ویژه مدیریت شود.

سازمان رابک ,با اتکای به مؤلفه های راهبیردی
خود ,سعی می کند نقطه تمرکز و توجه اش را بیر
اهدا اصلی قیرار داده و فعالیتهیا و اقیدامات
غیرمرتبط را به گونه ای از خود دور کند و حتیی
اقدامات الزم ولی غیر راهبردی را با اسیتفاده از

ظرفیتهای دیگران انجام دهد تا وقیت ,انیر ی و
توجه خود را بر امور اصلی متمرکز کند.

پراکندگی فعالیتهای بیه طیور طبیعیی بیر

پیچیدگی خواهد افزود و به نیوعی موجیب
پخش شدن توجه بیه رنیدین موعیوع بیا
اهمیت های متفیاوت و الزامیات و شیرایط
مختلف خواهد شد .بر همین اساس انتخیاب
نقاط کانونی توجه اهمیت اساسی دارد.

در اثر تحوالت محیطی ,کسب و کارهیا دریار تحیول
می شوند و حتی ممکن است در ررخه حیات به سیوی
افول حرکت کننید ,برخیی کسیب و کارهیا اهمییت
راهبردی خود را در زنجیره ارزش افیزای صینعت از

دست بدهند و یا به دلیل ارتقای توانمندی مردم ,قابلیت
واگذاری به مردم را داشته باشند ,شناسایی این موارد و
اقدام سریع و صحیح از مصادیق بارز رابک سازی است.

در اصل هشتم اصیول موعیوعه فعالیتهیای

اقتصادی -اجتماعی به صراحت به عیرورت
این امر پرداخته شده است و در تعریف عوامل
حیاتی موفقییت

) (CSFو شیاخص هیای

کلییدی عملکیرد ) (KPIبیه جنبیه هیای
اجرایی سازی آن توجه شده است.

توضیح ذی اص :
به منظور ذرهیز از ذیچیدگی ها و هزینه
های مالی و اجتماعی و انسانی ناشی از
فعالیت های بنگاه داری و شرکت داری،
الزم است نهادهاا بار چاباک ساازی
فرآیندهای اداری و اجرایای همانناد
اصالح سااختار ماالکیتی – مادیریتی،
استفاده مناسب از تکنولوژی اطالعاات و
ارتباطات و کاهش تصدی گری تمرکاز
نمایند .همچنین با استفاده از راهبردهای
برون سپاری آن دسته از فعالیت هاایی
که موجب اتالف وقت مدیران می شاود
،فرصت الزم برای ذرداختن به فعالیات
های مهم و اساسی تر را فراهم نمایند.

8
چابک سازی
و کاهش تصدی گری
دستگاههای تحت ذوشش

برنامه ریزی
جهت اجرای
سیاستهای کلی
نظام اداری

عالوه بر آن در اصل  12نیز بر خروج

از داراییهای کوریک و کیم بیازده
تأکید شده است.

توضیح ذی اص :
ضروری است دستگاههای تحت ذوشاش باه
نحوی عم کنند که توازی و تداخ و رقابت
مضر بین آنها نباشدواز فعالیت های ناهمگون
و نامتجانس ذرهیز نمایند .لارا الزم اسات
چیدمان کلی دستگاههای تحات ذوشاش و
تعدد و تنوع آنهاا در ایان جهات ماورد
بازنگری قرار گیرد.
همچنین الزم اسات در دساتگاههای تحات
ذوشش دارایی های موجود مورد باازنگری
قرار گرفته و در جهات فاوق بازمهندسای
شوند .به نحوی که اطمیناان حاصا شاود
منابع در جهت اصول راهبردی مصوب مورد
استفاده قرار می گیرد .ضمن اینکه تبادی
دارایاای هااا اسااتحکام حقااوقی منااابع
دستگاههای تحت ذوشش را در ذی دارد.

12
تجدید ساختار
کلی دستگاههای
تحت ذوشش دفتر تبدی کام
دارایی ها و تأکید بر خروج از
فعالیتهای کوچک اقتصادی و محدود
کردن فعالیتها در رشته های مشخص و معین

برنامه ریزی بلندمدت و راهبردی جهت
بهینه سازی ساختار دارائی ها و منابع دراختیار
براساس رشته های اصلی فعالیت

میزان خروج از
فعالیتهای
کوچک اقتصادی

همکاری و هم افزایی
نهادهای اقتصادی -اجتمیاعی در عیین
تفاوت هایی که با یکدیگر دارند در حوزه
هد راهبردی و کالن خود که در اصل 2

اصول موعوعه آمده است اشتراک دارند.

توضیح ذی اص :
جهت کماک باه رفاع استضاعاف و
اازی اقشااار
ات و توانمندسا
محرومیا
مستضعف فعالیتها در قالب یک سامانه
واحد و در دو بخش کاامال مساتق
ات
اا رعایا
اادی با
ارومین و اقتصا
محا
الزامات بند یک فاوق صاورت مای
ذریرد .اجرای برنامه توانمندساازی
محاارومین و تااأمین مااالی باارای
محرومین و سرمایه گراری های مالی
خطرذریر (شراکت در سارمایه)  ،از
مصادیق این گونه امور است.

2
مأموریت اصلی
دستگاههای اقتصادی
تحت ذوشش اقتصادی صرف
نبوده و کمک به زدودن محرومیت
از چهره جامعه اسالمی می باشد
 -2افزایش
مستمر در سهم
بودجه محرومیت زدایی
و توانمندسازی نقاط
محروم با تأکید بر تخصص
در امور زیربنایی

یکی از پیچیده ترین و در عین حال اجتماعی تیرین فعالیتهیا,
توانمندسازی است ,به علت دشواری این مسیر ,اغلیب تیالش
دارند با ارا ه کمکهای مقطعی و بالعوض در حوزه محرومین و
محرومیت زدایی فعالیتهایی کنید .در عیین حالیکیه ارا یه
کمکهای معیشتی به قشری از محرومین که توان الزم برای کار

کردن را ندارند ,عزت و کرامت ایجاب می کند افرادی کیه از
توان الزم برخوردارند ,توانمندی آنها احیا شده و خود تبدیل
به فعال اقتصادی شده و از درآمد و حاصل تالش خود ,ارتزاق
کنند.

نهادها در این مسیر با طراحی الگوهای وییژه پیشیرو
بوده اند و توانسته اند خدمات برجسته ای داشته باشند,
عالوه بر حجم قابل توجه فعالیت نهادها در این زمینه که

ستاد اجراییی و بنییاد برکیت ,بنییاد مستضیعفان در
طرحهای نوآورانه خود به ویژه در منطقه قلعیه گین
داشته و ابتکارات کمیته امداد و طرح تکاک کوثر و سایر

نهادها ,نکته مهم و راهبردی توان مدل سازی این نهادها
است.

جا دارد میدل بنییاد برکیت در توانمندسیازی
اقتصادی ,مدل بنییاد مستضیعفان در مشیارکت
اجتماعی و مدل کمیته امداد در توسیعه مشیاغل

یق
یای موفی
یوان الگوهی
یه عنی
یک بی
یرد و کوری
خی
مستندسازی و ارا ه شوند.

همکاریهای بین نهادی ,همکاریهای نهادها با مردم
و مؤسسات مردمی و همکاریهای نهادها با دولیت
بعد برجسته ی این مدلها است که قدرت اهرمیی

کردن منابع محدود نهادها را فراهم کرده اسیت.
توان نهادها در بسی منابع این امکیان را فیراهم
کرده که نتای و دست آوردها ,فراتیر از منیابع

مصر
است.

شده باشد و این همان معنای هم افزاییی

یکی از اقدامات اساسی که در جهت حاکمیت شرکتی
صورت گرفته است تهیه نظام های راهبری مطلیوب
در نهادهای انقالبی است که توسط مؤسسه حسابرسی
مفید راهبر و با همکاری خود نهادها شکل گرفتیه و

ابالغ گردید و هم رنین سازمان بورس نییز اخییراً
برای شرکتهای بورسی اصول حیاکمیتی شیرکتی را
تنظیم و ابالغ کرده است.

نهادها می تواند در رنین مواردی پیشرو و الگیو

باشند ,تأکید بر شفافیت ,رقابت پذیری ,انضیباط
مالی از جنبه های مهم کار است کیه میی توانید
زیرساخت قابیل اطمینیانی بیرای همکیاری و
هم افزایی پدید آورد.

نهاد نظارت فرانهادی در جهیت ارتقیا و بهبیود
انضباط مالی و شکل گیری همکاری و هم افزاییی
براساس رویکرد تعامل با نهادهیا توانسیته اسیت
زیرساختهای الزم را فراهم کنید و دسیتاوردهای

زیر را نهادینه سازد؛ نشسیت رسسیای نهادهیای
اقتصادی -اجتماعی که به صورت مستمر انجیام
می شود نقش مهمی در این دست آوردها دارد.

این دستاوردها عبارتند از:
 -1انجام حسابرسی مالی و نیز حسابرسیی عملییاتی
(عملکرد)
 -2برگزاری منظم مجامع عمیومی عیادی نهادهیا و

پیگیری تحقق تکالیف مطرح شده در مجامع
 -3تعالی سازمانی و ارزیابی عملکرد در جایزه ملیی
تعالی و پیشرفت

 -4بودجه ریزی برنامه محور و حرکیت بیه
سوی بودجه ریزی عملیاتی
 -5نظام سازی برای تحقق اقتصاد مقیاومتی
در نهادها مبتنی بیر میدلهای مشیخص
علمی

 -6شکل گیری کمیته همکاری و هم افزایی بیین
نهادی در حوزه های
 -توانمندسازی و محرومیت زدایی (برای مثال ساخت مسکنی

که نهادها در برنامه ریزی های خود دارند صیرفاً از مسییر
بنیاد مسکن انجام می شود)

 -در حوزه حقوقی

 -در حوزه دانش بنیانی

 -7مطالعات مشترک بین نهادی برای رابک سازی
 مطالعه وعع موجود در  11کسب و کار -مطالعه هماوشانی ها در زنجییره ارزش هیر 11

کسب و کار
 مطالعه خألها در زنجیره ارزش طراحی نظام برنامیه رییزی راهبیردی بیرایرابک سازی مبتنی بر شاخص های معین

