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ی ص  ارزیا وی  ی  شا       دمات اار  و   رف ل ا
د     ه تان) ره(    ی امام اا د   تان  د  ا

  ٢بسطامی اکبر علی - ١شریفی امین محمد

  :چکیده
 بـه  حرکـت  کـه  اسـت  ضـرورتی  جامعه ابعاد تمام در مصرف الگوي ک ی از برخورداري و اصالح
 رهبـري  معظـم  مقـام  تأکید و جدي توجه مورد کشور منابع از بهینه استفاده هدف با آن سمت
 دیگـر  جـاي  هـر  از بـیش  اسالم بمکت در مصرف الگوي نظري مبانی دیگر سوي از. گرفت قرار
 بـزرگ  نهادهـاي  از کـی  ی عنـوان  به) ره(خمینی امام حضرت امداد کمیته. است بوده توجه مورد

______________________________________________________________________________________ 

  کارشناس ارشد توسعه -1
  کارشناس ارشد مدیریت -2
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 يهـا   روش و هـا  برنامـه  ،خـود  اساسنامه مطابق سازمانی، بعد بر عالوه غیردولتی البته و عمومی
 الگـوي  هدایت امکان شک بدون و کرد خواهد ارائه نیازمندان هاي محرومیت رفع براي مناسبی
 بررسـی  درصـدد  مقالـه  این. دارد نیز را پوشش تحت نفر میلیون پنج به نزدیک بین در مصرف

) ره(خمینـی  امـام  امـداد  کمیته در مصرف الگوي اصالح به معطوف هاي فعالیت و ها برنامه ثیرأت

ـ  نیـروي  وري بهـره  شـاخص  انـرژي،  مصرف تغییرات هدف این با. است کردستان استان  سانی،ان
 بـه  اقـدام  و رسـیدگی  زمـان  مـدت  خـدمات،  حجـم  بـه  تـشکیالتی  هـاي  هزینه نسبت شاخص

  .گرفت قرار بررسی مورد 1388 سال اول ماهه 6در اداري هاي نامه و مددجویی هاي درخواست
 کرده پیدا افزایش آب مصرف و کاهش بنزین و یلئگازو گاز، برق، مصرف که داد نشان نتایج

 اداري هـاي  نامـه  گـردش  و مددجویی هاي درخواست به اقدام و سیدگیر زمان بخش در. است
 حجـم  افـزایش  تبـع  بـه  انـسانی  نیروي وري  بهره شاخص. است افتاده اتفاق گیري چشم کاهش
 شـاخص  طور همین. دهد می نشان افزایش کمی لحاظ به کار نیروي تعداد بودن ثابت و خدمات
 نتایج مطابق پایان در. است کرده پیدا افزایش تخدما حجم به نسبت عملیاتی اداري هاي هزینه

  . شود می ارائه مربوط سیاستی و اجرایی پیشنهادهاي آمده دست به
  خدمات و مصرف الگوي ارزیابی هاي شاخص مصرف، الگوي :کلیدي هاي واژه
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  :لهئمس تبیین و مقدمه
 خویش سخنرانی راسمم در و نوروزي پیام در رهبري معظم مقام جدید، سال به ورود آستانه در
 به که فرموند توصیه مسئوالن و مردم آحاد به) علیه اهللا سالم (هشتم امام مطهر مرقد صحن در

 و دسـتورالعمل  و فریضه یک صورت به را لهئمس این و کنند حرکت مصرف الگوي اصالح سمت
 از که رمودندف تأکید انقالب رهبر. دهند قرار مدنظر کشور براي حیاتی و مهم امر یک عنوان به

 تولیـد  در مـصرفی  هـاي  نهاده سبد کلی طور  به. کنیم استفاده وجه بهترین به باید کشور منابع
. اسـت  اخـتالل  دچـار  کـاربرد  نـوع  و ترکیب نظر از ما خانوارهاي مصرفی سبد و خدمات و کاال
 نـده کن مـصرف  عوامـل  هـم  و تولیدکننده عوامل هم. است پایین بسیار سبدها این در وري بهره
 شـود  می یاد تولیدکننده ویژه بنگاه یک عنوان به آنها از نیز اقتصاد ادبیات در که خانوارها یعنی
 شناسـایی  نـسبی  توافـق  کیـ  در اقتـصاددانان . کننـد  نمـی  اسـتفاده  خوبی به خود هاي نهاده از

 بیـان  مـصرف  الگوي را امکانات از برداري بهره در جویی صرفه و اعتدال رعایت و واقعی نیازهاي
 و دارد توزیـع  و تولید شکل و میزان نوع، تعیین در مهم نقشی جامعه، یک در مصرف. کنند می
 ضرورت درباره نکاتی است مناسب بنابراین. است تولید میزان و نوع از متأثر خود دیگر، سوي از

  ).1388 شیخی،( .گردد مطرح مصرف صحیح الگوي اتخاذ
 سـوق  تـر  بـیش  چه هر مصرف سمت به را فرد هک باشد اي گونه به جامعه وضعیت اگر  -1

 کـه  است روشن و یابد می اختصاص مصرف به جامعه درآمدي منابع اعظم بخش دهد،
 گـذاري  سـرمایه  بـراي  مناسب زمینه و کاسته کل انداز پس میزان از وضعیتی چنین در

 ضـعف  و آورده دنبـال  بـه  را اجتمـاعی  فقر و تولید کاهش مسئله این. گردد نمی فراهم
 در امـور  ایـن  و ،نماید می فراهم را اجتماعی انحطاط و فرهنگی فقر زمینه نیز اقتصادي
 استقالل و دهد می افزایش گر سلطه هاي قدرت برابر در را جامعه پذیري آسیب مجموع،
 راه از جامعه افزایش روبه نیازهاي مینأت که چنان .کرد خواهد تهدید را کشور سیاسی
 را وابـستگی  رونـد  جهـانی،  بـازار  از خرید براي نیاز مورد ارز مینأت گیرد، انجام واردات
 .کرد خواهد تشویق
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 کمیـابی  و محـدودیت  بـا  تولیـد  عوامل و ندارد وجود مطلق فراوانی اي جامعه چهی در  -2
 و منـابع  بهینـه  تخـصیص  بـه  توانـد  می جامعه بر حاکم مصرف الگوي. باشند می مواجه
 و ضروري نیازهاي دربرگیرنده که اي گونه به. کند کمک تولید عوامل کارگیري به نحوه

 بـراي  را الزم زمینـه  یـک،  هر اهمیت میزان تشخیص و بندي اولویت با و باشد اساسی
 و امکانات سو، یک از که این به توجه با بنابراین. آورد فراهم امکانات از منطقی استفاده

 دیگـر،  سوي از و مواجهند یهای محدودیت با زمانی مقطع هر در جامعه هاي  توانمندي
 لزومـاً  وضـعیتی  چنین است، افزایش حال در همواره جمعیت رشد سبب به نیاز میزان
 خـدمات  و کاالهـا  نـاچیز  تولید آن، تحقق عدم صورت در که طلبد می را تولید افزایش
 بـه  محرومیت و فقر افزایش جز اي نتیجه روند این و گردد می تقسیم زیاد جمعیت بین
 .داشت خواهدن دنبال

 داشـته  اختیار در را نفت فروش و صادرات از حاصل درآمدهاي کشوري که صورتی در  -3
 سـمتی  بـه  اقتـصاد  هـدایت  بـراي  را الزم زمینه باید کشور آن در مصرف الگوي باشد،
 اداره خـوب  را جامعـه  اقتصاد دبتوان درآمدها، این قطع یا کاهش هنگام که آورد فراهم

 افـزایش  همـواره  جامعـه  پـذیري  آسـیب  نتیجه در و وابستگی ،صورت این غیر در ،دنک
 کـشور  این. گردد مبتال آرژانتین همچون کشورهایی سرنوشت به است ممکن و یابد می

. دارد داخلـی  بـدهی  دالر میلیـارد  150 و خـارجی  بـدهی  دالر میلیـارد  130 به قریب
 نقـشی  رف،مـص  و تولیـد  در صـحیح  الگـوي  نداشـتن  که دهد می نشان موضوع بررسی
 اجتمـاعی  و فـردي  آثـار  مصرف، در منطقی و صحیح الگوي اتخاذ. است داشته اساسی

 و نیازهــا بـا  جامعـه  یـک  امکانـات  تـا  کـالن،  سـطح  در زیـرا  دارد، دنبـال  بـه  فراوانـی 
 از اجتناب بدون فردي سطح در همچنین و نگردد، منطبق جامعه آن افراد هاي خواست
 و درآمـدها  نمـودن  متـوازن  معنـاي  به -معیشت رتقدی و تجملی و غیرضروري مصارف
  .آید نمی وجود به است، مادي رفاه اصلی شرط که روانی، و روحی آرامش -ها هزینه

 و کـاال  مـصرف  نحـوه  در اساسـی  عامل دو که است آن بیانگر نظري مبانی و تجربی شواهد
  ). 1378 نیا، صدقی( دارد اساسی ثیرأت خدمات
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 در کـه  ،باشد  می جامعه آن مصرف فرهنگ دوم و جامعه اقتصاد دخر و کالن هاي لفهؤم اول
 فرهنـگ (جامعـه  در کـاالیی  هـر  مصرف الگوي بین -1: است آمده دست به افته ی دو رابطه این

 و گـذاران  سیاسـت  عملکرد -2.دارد وجود سویه دو رابطه کاال آن اقتصادي يها  مؤلفه و) مصرف
 رفتـار  دیگر سوي از. است دوسویه رابطه طرف کی دهنده شکل همیشه کشور اقتصاد مسئوالن
 در اي کننده تعیین ثیرأت جامعه عمومی نهادهاي طور همین و) حاکمیت( عام تعبیر ک یدر دولت
  .دارد عامل دو هر

 حاکمیـت  نخـست  خـدمت،  ا ی کاال هر براي صحیح مصرف الگوي ک ی طراحی براي بنابراین
 هـاي  فعالیـت  و سـاختارها  اصـالح  سـراغ  به یدبا است، مصرف الگوي این طراح خود که جامعه

 از کی ی دولت است الزم که شود می گفته دیدگاه همین زاویه از. باشد نظر مورد کاالي اقتصادي
 توزیـع  نظـام  اصـالح  آن و کنـد  اصالح را جامعه در مصرف الگوي اصالح اساسی هاي زیرساخت
  )1388 سبحانی،( .است درآمدها

 و بوده جامعه نهادهاي و حاکمیت فعالیت حوزه در همگی تصادياق هاي فعالیت و ساختارها
 هـاي  فعالیـت  ایـن  اگـر  اسـت  بـدیهی . اسـت  کاالیی هر منطقی مصرف الگوي طراحی نیاز پیش

 نیـز  اقتـصادي  سـاختار  اصـالح  بـا  کننـد،  سـازي  فرهنـگ  فعلی شرایط در اند توانسته اقتصادي
 طراحـی  از هـدف  واقـع  بـه . باشند ونرهنم درست مسیري به را جامعه ذهنیت و باور توانند می

  ). 1378 نیا، صدقی( است همین هم مصرف الگوي
 البتـه  و عمـومی  بـزرگ  نهادهاي از کی ی عنوان به نیز) ره( خمینی امام حضرت امداد کمیته

 ارائـه  رسـالت  تـشکیالتی،  و اداري ابعـاد  از برخورداري بر عالوه که شود می شناخته دولتی غیر
 امکـان  شـک  بـدون  و داشته را نیازمندان هاي محرومیت رفع براي مناسب يها  روش و ها  برنامه
 اساسـنامه ( دارد را پوشش تحت نفر میلیون پنج به نزدیک بین در مصرف الگوي هدایت و اجرا
 انـرژي،  مـصرف  تغییـرات  بررسـی  درصدد حاضر مقاله). 1387عملکرد، گزارش و 6 ماده امداد،
 مـدت  خـدمات،  حجـم  به تشکیالتی هاي هزینه نسبت شاخص ی،انسان نیروي وري  بهره شاخص
 اسـتان ) ره( خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  در مددجویی هاي درخواست به اقدام و رسیدگی زمان

 ایـن  در کـه  باشـد   مـی  1387 سـال  مشابه مدت به نسبت 1388 سال اول ماهه 6 در کردستان
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 لـذا . اسـت  عملیـاتی  مذکور هاي بخش زا هریک در متعددي اجرایی راهکارهاي و ها برنامه دوره
  :نمود بیان زیر صورت به را مقاله اهداف توان می

  شده اعمال اجرایی راهکارهاي و مصرف الگوي اصالح هاي برنامه بررسی -1
 هـاي  سـاختمان  در) بنـزین  و یـل گازوئ گـاز،  بـرق،  آب،( انرژي مصرف تغییرات بررسی -2

   حمایتی
  انسانی نیروي وري بهره شاخص تغییرات بررسی -3

 خدمات حجم به نسبت عملیاتی -اداري هاي هزینه شاخص تغییرات بررسی -4

 مددجویی هاي درخواست به پاسخ و رسیدگی مدت شاخص بررسی -5

   :نظري مبانی
 دنبـال  بـه  خـرد  اقتـصاد . اسـت  مطرح کالن و خرد گونه دو در آن اقتصادي اصطالح در مصرف
 مصرف کالن نگاه در اما است، او مطلوبیت ازيحداکثرس اساس بر کننده مصرف رفتار یابی بهینه
 کل تقاضاي و ملی درآمد اساسی عناصر از کی یخانوارها، شخصی مصارف سرجمع عنوان به ملی
 .اسـت  توجه قابل ...و ملی انداز پس تورم، چون دیگري مباحث در آن نقش و دهد می تشکیل را

 نگـاه  ایـن . اسـت  خـدادادي  منـابع  از اريبرد بهره با ارتباط در آن، اصالح و مصرف به سوم نگاه
 آن بر عالوه و شده شامل هم را دولتی مصرف بلکه شود،  نمی خصوصی بخش مصرف به منحصر

 ،خـود  همـراه  بـه  مصرف نوع این اصالح. گیرد می بر در هم را گذاري سرمایه مصارف اي گونه به
 دینی هاي آموزه نقش و طلبد  می ار خود بحث ها نگاه این از ک یهر. دارد پی در را پایدار توسعه

 مـصرف  کوتاه سخن این در. است بررسی قابل اقتصادي نظام اهداف تحقق در آن تأثیر و آن در
  ).1388 فرد، فراهانی( دهیم  می قرار توجه مورد را شخصی

 مـورد  نظـري  مباحـث  در کـه  اسـت  موضوعاتی از جامعه در خدمات و کاالها مصرف الگوي
 کاالهـایی  از هایی مثال... و دارو مسکن، سوخت، آب، برق، مصرف الگوي. است گرفته قرار توجه

 حـاکم  اقتصادي اوضاع به توجه با. است بوده مطرح آنها درباره مصرف الگوي بررسی که هستند
 داراي ،کاالهـا  مـصرف  بـراي  الگوهایی تعیین موجود، امکانات از بهینه استفاده لزوم و کشور بر
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 در تأثیرگـذار  عوامـل  تـرین  مهـم  از کاال ماهیت و نوع است بدیهی. است توجهی درخور اهمیت
 طبقـه  کـاال،  مـصرف  علـت  قبیـل  از مختـصاتی  درواقـع، . است کاالیی هر مصرف الگوي تعیین

 که سال از فصولی یا و ها ماه حتی و کاال کننده مصرف جغرافیایی منطقۀ کننده، مصرف اجتماعی
 دیگـر،  سـوي  از. دارنـد  دخالـت  کـاال  مـصرف  الگوي عیینت در همگی شود، می مصرف کاال این

 کاال، گذاري قیمت نحوه شده، تولید کاالي کیفیت کاال، تولید یا ورود چگونگی مانند موضوعاتی
 الگوي تعیین در که هستند ازعواملی کاال، غیردولتی و دولتی انحصار و کاال بودن یارانه مشمول
  ).1378 نیا، صدقی( دارند دخالت کاالها مصرف
 ایـن  ینـد ابر کـه  پـذیرفت  باید بگیریم، نظر در اولیه عوامل عنوان به را عوامل این تمام اگر
 نـوع  دیگـر،  عبـارت  بـه  ،شـود  مـی  مـردم  بین در مصرف فرهنگ از نوعی ایجاد موجب ها مؤلفه

 نوعی واقع به داده، شکل را کننده مصرف قهئذا غیرمستقیم طور  به اقتصادي هاي دستگاه عملکرد
 روشنی به که است نکاتی از یکی کاالها، مصرف لهئمس به نگاه این. دهد می رخ سازي فرهنگ از
 بـارز،  مثال یک. دهد نشان را مردم فرهنگی باورهاي و اقتصادي هاي فعالیت بین رابطه تواند می

. است خارجی خودرو خریداري براي بیشتر مالی امکانات داراي هاي گروه ویژه به و جامعه تمایل
 جـا  و انتقال نقش عمده طور  به که هستند جامعه در مشخصی کاربرد داراي شخصی خودروهاي

 خـودرو  یـک  کـارکرد  که گفت توان می بنابراین،. دارند برعهده شهر در را خودرو صاحب بجایی
 کـه  هـستیم  آن شـاهد  متأسفانه ولی. است یکسان کلی نگاهی در خارجی خودرو یک و داخلی
 خریـد  بـه  تمایل مردم بازهم باشد، خارجی خودرو از کمتر خیلی ایرانی روخود قیمت اگر حتی
 خـودرو  دارنـده  کـه  اسـت  امکانـاتی  و تولیـد  کیفیت از ناشی واقعیت این. دارند خارجی خودرو
  . شود نمی دیده ایرانی خودروهاي در و است دارربرخو آن از خارجی
 در رهبـري  معظـم  مقـام . اسـت  ذیرتب و اسراف از دوري اسالم مبین دین دستورات از یکی
 و معـروف  بـه  امـر  ضـرورت  به و تأکید بزرگ گناه این از اجتناب لزوم بر نیز1386 سال مهرماه
 دسـتورات  اساس بر و اسالم مبین دین در. فرمودند توصیه عزیز مردم آحاد توسط منکر از نهی
  پذیرفتـه  وادهخـان  شخـصیت  و شـأن  خـور  در مـصرفی  سطح و الگو یک رعایت معصومین، ائمه

 بـاالي  و اعتدال حد در مصرف نیز اقتصاد علم ادبیات در. است گرفته قرار تشویق مورد و شده 
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 متعارف، مسکن یک نظیر امکاناتی از برخورداري. است معقول و شده پذیرفته امر یک فقر خط
 ريامـ  مـسلمان  یـک  منزلت و شأن اندازه به کافی و مناسب پوشاك کافی، و سالم غذاي و آب

  ).1387 کالنتري،( است واجب و پسندیده
 شـود  مـی  اطالق مصرف از سطحی به اسراف. است مطرود و منکر اي پدیده اسراف مقابل در
 کامـل  استفاده خدمات و کاالها از یا و کند مصرف خود شأن در و معقول نیاز از فراتر انسان که
 از الگـویی  طـاغوت  رژیـم  دوره در همتأسفان .شوند می محسوب میل و حیف دو هر اینها. نبرد را

 در. بـود  غربی جامعه تبذیر و اسراف فرهنگ از متأثر که شد داده شکل جامعه سطح در مصرف
 تجمالتـی  کاالهـاي  شـلیک  معـرض  در هدف بازار عنوان به ما چون کشورهایی جوامع الگو این
 تـأمین  بـراي  صرفیمـ  بـازار  کـردن  باز جامعه، در تولید اضمحالل آن اصلی هدف و گرفته قرار
  ).1388 شیخی،( است بوده غربی سوداگران منافع
 است کشور داخلی اقتصاد حال به مضر و انفجاري الگوي یک الگو این اقتصاد علم دیدگاه از
 تولیـد  تـوان  از فراتـر . شـود  مـی  خدمات و کاال بازار در اساسی هاي تعادل عدم ایجاد موجب که

 و شـده  عرضـه  و تقاضـا  بین شکاف موجب و است بیگانه هاي کننده تولید براي تأمینی و داخل
 ایـن  بـا  ایرانـی  کننـده  مـصرف  درواقع). 1388 کاشی، خداداد( .کند می تشدید شدت به را تورم
 تردیـد  بـدون  و واقـع  در. شود می تورم و تعادل عدم موجب خود دست با و خود رفتاري الگوي
 وري بهـره  عدم ،مصرف در نابسامانی دیگر نبهج. است پدیده همین تورم اي ریشه عوامل از یکی
 مصرفی الگوي. اند شده خریداري و انتخاب اندازه به و درست که است خدماتی و کاالها از کافی
  )1388شیخی،( :از عبارتند که دارد هایی ویژگی کاذب
 گـاه  که حقیقی نیاز از پیش خدمات، و کاالها مصرف و خرید تقاضا، در تبذیر و اسراف -1

 محـصوالت  و غـذایی  مـواد  ویژه به مصرفی مواد ضایعات ایجاد و سرمایه اتالف موجب
  .شود می کشاورزي

  اولویت بدون و غیرضروري خدمات و کاالها مصرف و خرید -2
 تکانـه  موجـب  کـه  آن طبیعی و ضروري زمان غیر در خدمات و کاالها مصرف و تقاضا -3

 هاي روش با ناآشنایی دلیل به باز که شود می قیمتی هاي جهش ایجاد و بازار به) شوك(
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  .شود می ضایعات سبب و اتالف موجب نگهداري
 گـرفتن  قـرار  دسترس در براي مناسبنا جاي و مکان در خدمات و کاال مصرف و تقاضا -4

 از دور به واقعاً که شود می بازارهایی در قیمتی هاي جهش و بازار به تکانه موجب باز که
  .است انتظار

 انتخـاب  با توان می که صورتی در جایگزین، صورت به خدمات و کاالها مصرف و تقاضا -5
 عمومی نقلیه وسایل از استفاده مثل ،نمود جویی صرفه مصرف در مناسب جایگزین یک
  بنزین مصرف و شخصی خودروهاي از استفاده جاي به

  خودمحوري و فردگرایی خصلت حاکمیت و مصرف در مشارکت فرهنگ ضعف -6
 شدید جویی صرفه باعث خدمات و کاالها مصرف در دیگران دادن شرکت که نمود توجه باید

  .دارد عظیمی ثواب اسالم نظر از پسندیده عمل این عالوه به و شود می هزینه ییاکار افزایش و
 کننـده  ویـران  و متضاد نیروي دو به ما اقتصاد که است این شود، داده تذکر باید که اي نکته

  :از عبارتند که تاس گریبان به دست ویژگی چهار با
 تولید هاي بنیان ضعف -1

  انسانی نیروي وريبهره متوسط بودن پایین  -2

 است اقتصاد این براي کشنده سم یک که رويزیاد و مصرف ولع  -3

 دولت با مردم هماهنگی و مشارکت فرهنگ سطح نبودن قبول قابل  -4

 ایـن  آنهـا  از کـدام  هـر  که است اقتصاد موتور کندي و افت موجب متضاد ویژگی چهار این
 و هـدایت  بـصیرت  بـا  سامانه این تا دهند نمی اجازه و کشند می سویی به را اقتصاد ضعیف پیکر
 عـادي  امـري  اقتـصاد  بـراي  خارجی و داخلی بالهاي برابر در پذیري آسیب بنابراین. شود تدبیر
  ).1388 سبحانی،، 1383زاده، حجت( شود می

 دیگـري  و تولیـد  افـزایش  یکـی  دارد؛ راه دو اداقتص بنیه تقویت که گفت باید اساس این بر
 تولیـد،  افـزایش  و تولیـد  نهادهاي و عوامل به فشار با تنها توان نمی بنابراین. مصرف سازي بهینه
 خاصـی  هـاي  محـدودیت  بـا  اقتـصاد  ظرفیت زمانی مقطع هر در زیرا. نمود تجربه را واقعی رشد
 مـصرف  کـاهش  و سـازي  بهینـه  دوم راه .رود مـی  تحلیـل  آن از بیش عوامل توان و است مواجه
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 گـذاري  سـرمایه  نـرخ  آن تبـع  به و انداز پس نرخ غیرضروري مصرف کاهش با. است غیرضروري
 تولیـد  بـراي . شـود  می فراهم اقتصادي بیشتر رشد براي مساعدي زمینه و یافت خواهد افزایش
  .کرد گذاري هدف را صادراتی بازارهاي باید داخلی تقاضاي مازاد

 نظـام  کـه  -ما کشور در تولید تقویت منظور به داخلی مصرف گسیخته افسار افزایش نظریه
  .است غلط اي نظریه -است اختالل دچار تولید

 اقتـصاد  طبیـب  کـه  هستیم ما این ،نیست دولت تنها ما اقتصاد طبیب که شود می مالحظه
 شده، اصالح رفتار این با که ماییم. کنیم تقویت را اقتصاد مصرف، تنظیم با باید و بوده خودمان
 تـر  سریع کنیم، شروع خانواده سطح در اقتصادي رفتار اصالح با اگر. آورد خواهیم پایین را تورم
  .رسید خواهیم ملی و کالن سطح در اقتصاد اصالح یعنی مقصود منزل سر به

 بـا  مـشکلی  اسالم دین که است نکته این به توجه مصرف الگوي اصالح بحث مبانی از یکی
 جامعه در عمومی رفاه تحقق نیز اسالم اقتصادي نظام اهداف از کیی. ندارد خوب زندگی و هرفا

   :فرماید می باره این در کریم قرآن. است
ُزِینَۀَ اللَّهِق رَّمنْ حالّتیلْ م  قِ قُلْ هِیز باتِ مِن الرِّ الطَّی لِعِبادِهِ و ج  أخْرَ

آیاتِ لِقَومٍ  الدنْیا خَالِصۀً یوم الْقِیامۀِ کَذَلِکآمنُوا فِی الْحیاةِ لِلَّذِینَ نُفَصلُ الْ

     یعلَمونَ

 را پـاکیزه  هـاي  روزي و آورده پدیـد  بندگانش براي خدا که را زیورهایی بگو پیامبر اي
 ایمـان  کـه  اسـت  کسانی براي دنیا زندگی در ها نعمت   این بگو گردانیده؟ حرام کسی چه

 کـه  گروهـی  بـراي  را آیـات  مـا  گونـه  ایـن . است آنان خاص  نیز قیامت روز و اند آورده
   )32 آیه االعراف(. کنیم می بیان روشنی به دانند، می
 جاي در که است شده گرفته نظر در نیز اجتماعی و فردي راهکارهاي هدف این تحقق براي

 رشـد  و تعـالی  با سو هم آن گیريکار به و سرمایه و ثروت داشتن بنابراین،. است طرح قابل خود
 از دیگـر  یکـی . هـست  نیـز  اسالم دین تشویق مورد بلکه نیست، مذموم تنها نه ها، انسان معنوي

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


    
 � همایش اصالح الگوي مصرف مجموعه مقاالت   �  180  

 مالکیت لهمسئ به مکتب این نگرش به توجه اسالمی، اقتصاد نگاه از مصرف الگوي اصالح مبانی
 بـراي  طبیعـی  منـابع  الکیـت م اسـالمی،  اقتصاد در). 1386 بهاروند، ، 1388 فرد، فراهانی( است
 فهمیـده  روایـات  و قرآن آیات از آنچه اساس بر حتشری این از هدف و شده گرفته نظر در دولت
 خاصـی  گـروه  انحـصار  در امـوال  ایـن  و برند ببهره ها آن منافع از همگان که است این شود، می

 آن احتـرام  و تاهمیـ  بـر  و شـده  امـضا  خصوصی مالکیت نظام، این در اگرچه طرفی از. درنیاید
 در. است لیبرالیستی مکاتب از متفاوت اسالم در مالکیت به نگاه نوع اما است، شده فراوان تأکید
 متعـال  خداونـد  جانب از اموال این و است خداوند براي اصل در اموال همه مالکیت اسالم، دین
 شـده  داده رارقـ  آنـان  اختیار در خود وکمال سعادت به دسترسی جهت بشر افراد استفاده براي
 در کـه  اسـت  کـرده  تجـویز  را مـصارفی  تنهـا  خداوند، عنی یاصلی، مالک دلیل، همین به. است

 هر اجازه لیبرال، مکاتب در مطلق آزادي و فردي مالکیت دیدگاه .باشد هدف این تحقق راستاي
 بـه  را آن توانـد  مـی  دارد، کـاالیی  کـه  کسی. کند می اعطا فرد خصوصی اموال در را تصرفی نوع

 از وي. کند تفریط آن نگهداري در حتی و بریزد دور را آن ا یببخشد دیگري به ا یبرساند مصرف
 بـر  که است حالی در این. است کرده تصرف خودش اموال در نیست،زیرا سرزنش قابل نظر این
. نیـست  روا آن در تبذیر و اسراف و نیست جایز باارزش مال بردن بین از ی،کمال خدا نگاه اساس

 بـا  را آن بایـد  فـرد  کـه  است شده گرفته نظر در حقوقی نیز دیگران براي اموال این در عالوههب
رُومِ ٱ و لِلسائِلِ معلُوم حقٌّ اَموالِهِم فی و بپردازد؛ معلوم حق و زکات و خمس عنوان حـلْم  در بـا 

 اسـالمی  اي جامعـه  در که مسلمانی فرد که گرفت نتیجه چنین توان می مبنا دو این گرفتن نظر
 و خـوب  لبـاس  مناسـب،  مـسکن  داشتن .باشد داشته مرفهی زندگی بتواند باید کند، می زندگی
 مایحتـاج  است موظف فردي چنین. است او حقوق از کند، تأمین را او بدن نیازهاي که خوراکی
 تـشویق  نیز وادهخان براي رفاه ایجاد به دینی هاي آموزه طبق او. کند تأمین را اش خانواده و خود
 بـراي  اسـت  اي وسـیله  تنهـا  بلکـه  نیـست،  هـدف  او بـراي  مصرف ها، این همه با اما است، شده

 بـین  از دارد، اختیـار  در کـه  را اموالی هیچگاه او امانتدار و خداوند خلیفه عنوان به او. سعادتش
 و کنـد  نمی وادار تشریفات و گرایی تجمل به را او ،شدن مرفه. کند نمی تبذیر و اسراف و برد نمی
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 خـود  شود نمی راضی او. دارد بازنمی خداوند اد یاز را او ها نعمت این از برخورداري تر مهم همه از
  ).منبع همان( ببرند سر به مسکنت و فقر در وعانشن هم و باشد نعمت و درناز

 ملـی  سـازمان  بررسی به) ره(خمینی امام امداد کمیتهدر انرژي مصرف وضعیت بررسی سابقه
 و گرفـت  قرار بررسی مورد امداد ساختمان 50 تعداد بررسی این در. گردد می بر ایران وري بهره
 نـشان  نتـایج . گرفـت  قـرار  مقایـسه  مورد 86 سال اول ماهه 6 اب 87 اول ماهه 6 مصرف میزان
 سـطح  کاهش لحاظ به را ششم رتبه امداد کمیته ،مختلف دستگاه 30 تعداد بین از که دهد می

 وري  بهـره  سـازمان ( .باشد داشته مصرف کاهش درصد 20است توانسته و بوده ورداربرخ مصرف
  ) 1387 ایران،

  ها روش و مواد
 مـصرف  هـاي بخش در آماري هاي داده از مطالعه این در نظر مورد اهداف به دستیابی منظور به

 سـتان کرد اسـتان  هـاي شـاخه  و امداد کمیته واحدهاي تمامی سطح در عملیاتی -اداري هزینه
 هریک در مددجویی هايدرخواست به پاسخ و رسیدگی نحوه با رابطه در. است گردیده استفاده

 مـورد  ماهـه  6 زمـانی  دوره در مختلف هايسرفصل در نامه 40 تعداد متوسط طور  به هاشاخه از
 هـا برنامه و هابخش از ک ی هر در متعددي اجرایی راهکارهاي مدت این در. درفتنگ قرار بررسی

  :گرددمی ارائه زیر جداول در انرژي بخش راهکارهاي نمونه يابر که شد جراا
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  انرژي بخش اجرایی راهکارهاي :)1(جدول

 اجرایی راهکارهاي موضوع ردیف

1 
 مـصرف  پـر  هـاي  المـپ  جـاي  به مصرف کم هاي المپ جایگزینی

 اي رشته

 ها محوطه در اضافه هاي نورافکن حذف 2

3 
 منظـور  بـه  هـا  المـپ  کـردن  تمیـز  جهت بندي زمان هبرنام تنظیم
 انرژي بازده کاستن

 مصرف اوج ساعات در برقی وسایل از استفاده عدم 4

 بالاستفاده و اضافه هاي المپ کردن خاموش 5

 پرمصرف برقی وسایل از غیرضروري استفاده کاهش یا و خودداري 6

 مصرف کاهش جهت برق خازن تابلوي استقرار 7

 تعطیالت و اداري ساعات غیر در موتورخانه کردن خاموش 8

9 
 عـدم  منظـور  بـه  کـل  اداره واحدهاي تعداد به برق کنتور تفکیک
 برق هزینه تصاعدي محاسبه

10 

ش
بخ

 
رق
ب

 

 پارکینگ هاي چراغ اتوماتیک شدن خاموش جهت تایمر نصب
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  بنزین و لیگازوی گاز، بخش اجرایی راهکارهاي :)2( جدول

 اجرایی راهکارهاي موضوع ردیف

 گرمایشی هاي موتورخانه مستمر تنظیم و کنترل 1

 انرژي رفتن هدر از جلوگیري جهت ها پنجره کردن دوجداره 2

 انرژي اتالف از جلوگیري جهت ها پنجره روي بر درزگیر نصب 3

4 
 بـرون  کـاهش  منظور به ها اتاق تمامی در ضخیم هاي پرده نصب
 سرما صلف در حرارتی رفت

 اصلی ساختمان ورودي براي دوم درب نصب 5

6 
 و دوجـداره  منـابع  و سیـساتی أت هـاي  لولـه  تمـامی  کـاري  عایق
 انبساط

 سرما فصل شروع زمان در کولرها کانال دریچه بستن 7

8 
 هـدر  از جلـوگیري  منظـور  بـه  ها پنجره نمودن باز از خودداري

 گرما رفتن

9 

خت
ـو
سـ

 

 تعطیالت و اداري ساعات غیر در موتورخانه کردن خاموش

 موجود خودروهاي اغلب نمودن سوز گاز 1

2 
 یـدکی  قطعـات  از دراسـتفاده  خودروها تعمیرات انجام بر نظارت
 آنها تعمیر و بادوام

 اداري وقت از خارج در خودروها استفاده بر نظارت 3

4 
 در دقت هدف با وخودر تحویل هنگام در ضمانت و تعهد گرفتن

 خودرو نگهداري

5 
 توسـط  اداري مأموریـت  به کارکنان نفره تک اعزام از جلوگیري
 اداري خودروهاي

6 

وها
ودر
خ

 و 
ین
اش
م

 
الت
آ

 

 نقل و حمل بر نامحسوس نظارت
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 اجرایی راهکارهاي موضوع ردیف

 لوکس و تشریفاتی دوام بی تجهیزات ضرور، غیر اموال خرید عدم 1

 تجهیزات و اموال موقع به تعمیرات انجام 2

3 
 سـاخت  یـا  موجود فضاي هاي زمینه در دوام با مصالح از استفاده
 جدید فضاي

 شده انجام تعمیرات و اموال تمامی وضعیت دقیق پیگیري ثبت 4

5 

 کـه  سـاعاتی  در ویـژه  بـه  رهااانب ها، پارکینگ راهروها، هاي المپ
 ایمنـی  ضوابط رعایت حد در تنها درس می حداقل به آمد و رفت
 .شوند خاموش زائد هاي المپ و گردند روشن

6 

 تـرك  از قبل شود داده تذکر خدماتی نیروهاي ویژه به نیروها به
 هـا  اتـاق  و آشپزخانه بهداشتی، هاي سرویس پنجره و درب محل،
 آشپزخانه شوفاژ نظیر اضافی گرمایشی هاي سیستم و شود بسته

 .نمایند اموشخ را راهروها و

7 
 بــودن خـاموش  از محــل تـرك  از قبــل سرپرسـتان  و مـسئوالن 
 .شوند مطمئن تکثیر هاي دستگاه و پرینتر ،رایانه سیستم

 گردد جویی صرفه میزان یک به کار محیط تمام کردن روشن از 8

9 
 کـار  سـطح  تنظیم با متناسب و مناسب جاي در میزها قراردادن

 طبیعی نور از حداکثري استفاده منظور به اداري فضاي در

 گرما فصل از پیش دهی سرویس و کولر هاي پوشال تعویض 10

11 

وال
ام

 ، 
ات
هیز
تج

 و 
اي
فض

 
کی
یزی
ف

 

 بـه  اداري فـضاهاي  از را الزم بازدیـد  تـردد،  ساعات پایان از بعد
 کـردن  خـاموش  بـه  نـسبت  بودن، خالی صورت در و آورده عمل

 .نمایند اقدام اضافی روشنایی
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 کمـی  اهـداف  بـا  حاصله مقادیر سپس و محاسبه تغییرات درصد ابتدا ها بخش از هریک در
 صـورت  بـه  آنها محاسبه نحوه و استفاده مورد هاي شاخص همچنین. گردید مقایسه شده تعیین
  :باشد می ذیل

 به و ریال حسب بر (بنزین و یلگازوئ گاز، برق، آب، هاي بخش در انرژي مصرف کاهش -1
 )1387 سال ثابت قیمت

 )روز حسب بر(مددجویی هاي درخواست به اقدام و رسیدگی مدت -2

 )روز حسب بر(اداري هاي نامه به پاسخ و رسیدگی مدت -3

   انسانی نیروي وري بهره شاخص -4

  خدمات حجم              
  ثابت نیروهاي تعداد           

 خدمات حجم به عملیاتی اداري هاي هزینه نسبت شاخص -5

  یعملیات اداري هايهزینه 
  خدمات حجم         

  گیري نتیجه و ها یافته
 اجـرا  بـه  هدف هاي بخش از هریک در متعددي اجرایی هاي شیوه 1388 اول ماهه 6 دوره طی

  . است شده ارائه) 1( جدول در آن نتایج که درآمد
  :انرژي مصرف کاهش)الف

 21 میـزان  بـه  بـرق  مـصرف  87 سـال  اول ماهه 6 با مقایسه در 1388 سال اول ماهه 6 در
 داشـته  کاهش درصد 4 میزان به بنزین و درصد 13 میزان به گاز. است تهیاف کاهش درصد
 هـاي  برنامـه  از یـک  هـر  کمـی  اهداف .دهد می نشان افزایش درصد 3 آب، مصرف اما ،است
 مصرف برنامه در که باشد می درصد 10 و درصد 10 درصد، 10 درصد، 15 ترتیب به مذکور
 تحقق اهداف آب و بنزین مصرف بخش در اما ،بوده جلو شده بینی پیش اهداف از گاز و برق
 .است نکرده پیدا
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  :مددجویی هايدرخواست به اقدام و رسیدگی زمان کاهش)ب
 ماهیـت  و امـداد  رسـالت  براسـاس  مـددجویان  به موقع به و سریع پاسخ اهمیت به توجه با

 اول ماهـه  6 در .گرفـت  قرار نظر مورد برنامه این افراد، معیشتی هاي نیازمندي به رسیدگی
 به است رسیده روز 22 به1388 اول ماهه 6 در که بوده روز 30 پاسخ زمان متوسط ،1387
 .ایـم  بـوده  روبـرو  مـددجویی  هاي درخواست به پاسخ زمان کاهش درصد 26 با دیگر عبارتی
 4 هنـوز  کـه  بـود ) روز 20 در پاسـخ  (درصـدي  30 کاهش برنامه این در شده تعیین هدف
  . دارد وجود فاصله فهد به رسیدن تا درصد

  :اداري هاي نامه به پاسخ زمان کاهش) ج
 قابـل  اهمیـت  از اجرایـی  عملیـات  جریـان  و امداد هاي فعالیت تسریع به توجه با برنامه این

 متوسـط  1387سـال  اول ماهـه  6 در. گردید احصاء روز برحسب که است برخوردار توجهی
 25 (روز 3 به 1388سال اول ماهه 6 در که بوده روز 4 اداري هاي نامه به پاسخگویی زمان
 پیـدا  کـاهش  روز 2 بـه  که بوده درصد 50برنامه این کمی هدف. است یافته کاهش) درصد
  .هستیم عقب برنامه هدف از درصد 25 این بنابر کند،

   :انسانی نیروي وريبهره افزایش) د
 سنجش و است انسازم عملکرد بهبود هايشاخص مهمترین از یکی انسانی نیروي وريبهره
 و هزینـه  و مـصرف  الگـوي  و سازمانی ریزيبرنامه در توجهی قابل ثیرأت تواندمی آن ايدوره
  .باشد داشته زمان
 701 بـه  ،88سـال  دوم ماهه 6 در که است بوده 680 شاخص این ،87 سال اول ماهه 6 در

 اول ماهـه  6 بـراي  درصـد  5 برنامه این کمی هدف .ایم داشته بهبود درصد 3 و است رسیده
  .دارد وجود فاصله برنامه از درصد 2 که است بوده 1388 سال
  :خدمات حجم به عملیاتی اداري هاي هزینه نسبت شاخص کاهش) هـ

 طـرح  هـاي  نظـام  در شـده  بینـی  پیش اهداف و سازمان استانداردهاي به توجه با برنامه این
 6 در نظـر  مـورد  شاخص .است شده تدوین خدمات کیفی سطح ارتقا منظور به امداد تحول
 140/357بـه  1388سال اول ماهه 6 در مبلغ این که بود ریال 87،500/365سال اول ماهه
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 بـوده  درصـد  5 مقدار به شاخص کاهش برنامه، هدف البته). کاهش درصد 3/2( رسید ریال
  .هستیم عقب عملیاتی لحاظ به درصد 3به نزدیک که

  کمی هايشاخص ساسا بر هابرنامه از حاصل نتایج :)3 (جدول

یف
رد

 

وان
عن
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برن
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ش
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 به 87

88)
صد
در

 
ات
ییر
تغ

( 

 برق مصرف 1
 به(ریال
 )ثابت قیمت

 مصرف کاهش
 میزان به کاهش
 درصد 15

 کاهش درصد 21

 گاز مصرف 2
 به(ریال
 )ثابت قیمت

 مصرف کاهش
  کاهش

 درصدي 10
 کاهش درصد 13

 آب مصرف 3
 به(ریال
 )ثابت قیمت

 مصرف کاهش
  کاهش

 درصدي 10
 افزایش درصد3

 بنزین مصرف 4
 به(ریال
 )ثابت قیمت

 مصرف کاهش
  10کاهش

 درصدي 
 کاهش درصد 4

5 

 به رسیدگی مدت
 هاي درخواست

 مددجویی

 زمان کاهش روز
 کاهش

 درصدي20
 کاهش درصد 30

6 

 به پاسخ
 درخواستهاي
 مددجویی

 زمان کاهش روز
 کاهش

 درصدي30
 کاهش درصد 26

7 

 در) پاسخ(اقدام
 هاينامه خصوص
 دریافت اداري

 شده

 زمان کاهش روز
 کاهش

 درصدي50
 کاهش درصد 25
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8 
 نیروي وريبهره

 انسانی

 حجم
  خدمات
 تعداد
 نیروهاي
 ثابت

 افزایش
 وريبهره

 کاهش
 درصدي5

 افزایش درصد 3

9 

 نسبت شاخص
 اداري هاي هزینه

 حجم به عملیاتی
 خدمت

 هايهزینه
 اداري
  عملیاتی
 حجم
 ارائه خدمات
 شده

 شاخص کاهش
  کاهش

 درصدي5
 کاهش درصد 3/2

 
 اول ماه 6 در کردستان استان) ره(خمینی امام امداد کمیته در که داد نشان بررسی این نتایج

 آب مصرف و کاهش بنزین و گاز برق، مصرف 1387 سال مشابه مدت با مقایسه در 1388 سال
ـ  توجه با نتیجه این. دهد می نشان افزایش  از ک یـ  هـر  در شـده  اتخـاذ  اجرایـی  راهکارهـاي  هب
 کـم  هـاي  المپ جایگزینی: نظیر اي گسترده راهکارهاي برق بخش در. است انتظار قابل ها بخش

 خـاموش  مصرف، اوج ساعات در برقی وسایل زا استفاده عدم اضافه، هاي نورافکن حذف مصرف،
: نظیـر  مـواردي  شـامل  سـوخت  بخـش  راهکارهـاي . است شده اجرایی اضافه، هاي المپ کردن

 کولرهـا،  کانـال  دریچـه  بستن درزگیر، نصب ها، ساختمان از بخشی در ها پنجره کردن دوجداره
 راهکارهـاي  امـا . باشـد  مـی  ....و سازي فرهنگ ، ساختمانها گرمایشی سیستم کردن سوز دوگانه
 شـیرهاي  کردن پدالی و مرغوب شیرآالت از استفاده نیازمند و بوده ضعیف نسبت به آب بخش
 مـصرف  زمینه در سازي فرهنگ شاید همچنین. باشد  می هوشمند آالت شیر از استفاده ا ی و آب

  . باشد ثرؤم است نتوانسته آب بهینه
 زمـان  کاهش بررسی مورد دوره در وییمددج هاي درخواست به اقدام و رسیدگی بخش در

 آمـاري  نمونه در مطالعه تکرار به منوط افته ی این اعتبار البته که دارد وجود درصد 30 میزان به
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 هاي درخواست به اقدام و رسیدگی که دهد می نشان افته یاین جهت هر به اما باشد می بزرگتري
 لحـاظ  بـه  فرهنگـی  و مـسکن  ال،اشتغ حمایت، :شامل اصلی هاي بخش از هریک در مددجویی

 بهینـه  موجـب  بتوانـد  کـار  ایـن  که رسد می نظر به و بوده سازي دراستاندا نیازمند زمان مدت
 هـم  اداري هـاي  نامه گردش به مربوط بخش البته. شود مددجویان به خدمات ارائه زمان سازي
 کـاهش  دالیل از کی ی تغییر این شاید و داد نشان را درصد 25 میزان به کاهشی که شد بررسی
  .باشد مددجویی هاي درخواست به اقدام و رسیدگی زمان
 بـه  خـدمات  حجـم  نسبت اساس بر که انسانی نیروي وري  بهره شاخص که داد نشان نتایج 
 به نتیجه این. دهد می نشان افزایش درصد 12 میزان به بود آمده دست به ثابت نیروهاي تعداد
. اسـت  کـرده  پیـدا  افـزایش  خـدمات  حجـم  ،نیروها بودن ثابت وجود با که دهد می نشان خوبی
 بـا  رابطـه  در تـوان  نمـی  اصـوالً  و شـده  محاسبه کمی صورت به انسانی نیروي وري  بهره شاخص
 افـزایش  و کارکنـان  تجربه افزایش اما ،نمود قضاوت خدمات کیفیت و انسانی نیروي هاي مهارت
 روحیـه  از برخـورداري  کـه  است واضح .مردبرش تغییر این علل از توان می را آنان کاري ساعات
 بـا  ،دهد افزایش را خدمات سطح و برانگیخته را امداد کارکنان چنین این است توانسته امدادي

 نیـاز  ک یـ  عنـوان  به و بوده ضروري نیروها تعداد و خدمات حجم بین تناسب يربرقرا حال این
 بر مبتنی خدمات شرح و وابطض تعریف دیگر سوي از. شود توجه مهم این به جدي طور   به باید
  .است ضروري نیز مددجویان متنوع نیازهاي و ها فعالیت تغییر

 بررسـی  ایـن  و بـوده  هـا  شـاخص  دیگر از خدمات حجم به عملیاتی اداري هاي هزینه نسبت
 9 میـزان  بـه  1387سـال  مـشابه  مـدت  نسبت به 1388 سال دوم ماهه 6در که دهد می نشان
 بـارز  وجـوه  از کـی  ی عنـوان  به همواره شاخص این بودن پایین. است افتاده اتفاق کاهش درصد
 بـه  خـدمات  ارائـه  در را آن مزیـت  و شـده  شناخته دولتی هاي دستگاه سایر با مقایسه در امداد
 بـودن  پـایین . سـازد  مـی  آشـکار  کـشور  از خارج در نظام نماینده و داخل در دولت معین عنوان
 رعایـت  مصداق و است غیردولتی دستگاه ک ی ماهیت با مطابق عملیاتی اداري هاي هزینه نسبت
  .باشد می آن در منابع مصرف بهینه الگوي
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  اجرایی و سیاستی پیشنهادهاي 
 انرژي، مصرف کاهش در اجرایی راهکارهاي تأثیر بر مبنی بررسی این نتایج به توجه با -1

 جرایـی ا هـاي  شـیوه  ظرفیـت،  ایـن  از بیـشتر  گیـري  بهره منظور به شود می پیشنهاد
 اجراي براي اساس همین بر. باشد داشته ادامه الزم نهادي سازوکارهاي اتخاذ با مربوط،
 مـشاهده  امـداد  اداري واحـدهاي  سطح در هایی نیازمندي ها شیوه و راهکارها از بعضی
 خـصوص  ایـن  در. گـردد  اقـدام  و ریـزي  برنامه آن رفع به نسبت است الزم که شود می

 نیازمنـد  سـازمانی  فرهنـگ  ءارتقـا  و تر مرغوب تجهیزات از استفاده و آب بهینه مصرف
  .است تر جدي توجه

 کـه  شـود  مـی  پیـشنهاد  انـرژي  بهینـه  مـصرف  در اجرایی واحدهاي تشویق منظور به -2
 تـا  گیـرد  قرار واحد آن اختیار در عملیاتی اعتبار عنوان به شده جویی صرفه هاي هزینه
 .نماید هزینه مربوط هاي زمینه در

 به نهاد این ماهیت و) ره(خمینی امام امداد کمیته رسالت و بررسی این نتایج به توجه با -3
 هـاي  بخش از ک ی هر در مددجویی هاي درخواست به اقدام و رسیدگی که رسد می نظر

 ایـن  و بـوده  سازي استاندارد نیازمند زمان لحاظ به فرهنگی و مسکن اشتغال، حمایت،
 آن آثـار  قینـاً  ی کـه  است» هافرایند اصالح «و »کارسنجی «برنامه دو مستلزم خود مهم
 .شود محرومان به خدمات ارائه زمان مدت سازي بهینه موجب تواند می

 دیگر عبارت به است کرده پیدا افزایش خدمات حجم نیروها، تعداد بودن ثابت وجود با -4
 تـوان  مـی . دهد می نشان افزایش بررسی، مورد دوره در انسانی نیروي وري  بهره شاخص
 اما ،بوده کارکنان مهارت و تجربه ارتقاء از ناشی افزایش این از بخشی که نمود استدالل
 ریـزي  برنامـه  کـه  هرچنـد . اسـت  کاري ساعات تعداد افزایش از ناشی قطعاً دیگر بخش
 کنـار  در امـا  اسـت،  تأکید مورد قطعاً آموزش طریق از کارکنان هاي مهارت ءارتقا براي
 الزم نیـز » کارآمـدي  رویکرد «با تشویقی هاي سیستم ایجاد و امدادگري فرهنگ ءارتقا
 کارکنـان  تعـداد  و خدمات حجم بین تناسب برقراري خصوص در امداد النئومس است
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 هـاي  نیازمنـدي  افزون روز تنوع افزایش به توجه با امر این. باشند داشته جدي اهتمام
  .دارد اصیخ اهمیت محرومیت و فقر هاي الیه شدن تر پیچیده و مددجویان

 سـرانه  بـودن  پـایین ) ره(خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  از انتظارات و فرضها پیش از یکی -5
 فرض پیش این حاضر بررسی نتایج که است خدمت واحد در عملیاتی اداري هاي هزینه

 غیـر  دستگاه ک ی عنوان به امداد بارز وجوه از کی ی عنوان به شاخص این. نمود تأیید را
 از بـیش  که دهد می نشان خوبی به و است مطرح ها دستگاه سایر با مقایسه در دولتی
 الگـوي  رعایـت  در رهبـري  معظم مقام منویات پاسخگوي تواند می دیگري دستگاه هر

 بیـشتر  موجـود  هاي ظرفیت شود می پیشنهاد زمینه این در. باشد منابع مصرف صحیح
  .شود گرفته کار به و شناسایی

  :منابع
 ،"اسالم اقتصادي نظام در نظر مورد مصرف الگوي پیرامون یپژوهش" .احمد بهاروندي، -1

 .1386، 12 شماره ، راهبرد نشریه

 ، قـدس  نـشریه  ، اسـت  نظـر  تجدید نیازمند خانواده مصرف الگوي .عالیه زاده، حجت  -2
19/1/1383. 

 ،"بازرگـانی  هاي بررسی نشریه ، جامعه در حاکم مصرف الگوي". فرهاد کاشی، خداداد -3
 .1388، 129 شماره

 ریاسـت  اول معـاون  بخـشنامه  اول فـاز  گـزارش  خالصـه ". ایران وري بهره ملی سازمان -4
 دفتـر  ،"عمـومی  و دولتـی  هـاي  سـاختمان  در انـرژي  سـازي  بهینه مورد در جمهوري
 مرکـزي  محتـرم  شـوراي  بـه  رسـمی  اي نامـه  در ارسالی (، انرژي وري بهره و مطالعات
 .10/1/1388 تاریخ 67620/103 شماره ،) ره( خمینی امام امداد کمیته

 ،1388،ویژه گفتگوي ، دانشگاهی نخبگان و استادان اندیشی هم مرکز .حسن سبحانی، -5
 ، www.hamandishi.net/index.php : دسترس قابل

 .16/1/1388 تاریخ یکشنبه ، ایران روزنامه .عبدالمجید شیخی، -6
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 تـاریخ  اقتـصادي  زاراب نشریه ، آن عملی جایگاه و مصرف الگوي.محمدحسن ، نیا صدقی -7
13/4/78. 

  :سـایت  در دسـترس  قابـل  ،"اسـالمی  اقتـصاد  در مـصرف  الگوي" .سعید ، فرد فراهانی -8
www.saipaonline.com/view-6638 ،1388. 

 امـور  و ریـزي  برنامه معاونت ،1387 سال عملکرد گزارش .)ره(خمینی امام امداد کمیته -9
 .1387، مجلس

 .1386، مرکزي شوراي مصوب راهبردي اسناد.)ره(خمینی امام امداد کمیته -10
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