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  امر اجتماعی، آگاهی گسترش کنار در  فناوری  چشمگیر  توسعه لطف به  امروزه 

  همگان قضاوت محضر در و  شده  خارج دربسته هایاتاق  از حکمرانی و سیاستگذاری

  مطالبه   به   رفته   رفته   شفاف،  و   علمی  سیاستگذاری   که   است  جهت   همین  به.  است  گرفته  قرار

  نیست   مصون جدید عمومی مطالبه این برابر  رد نیز ایران ما کشور. شودمی تبدیل عمومی

  جمهوری  کردند، اشاره  انقالب  دوم  گام بیانیه در انقالب معظم رهبر که همانگونه  زیرا

  مبرا  نو هایموقعیّت و هاپدیده  برابر در بودن ادراک و  احساس فاقد  و تحجّر از اسالمی

  به  دستیابی یعنی امری چنین. ندارد مماشات نیز خود اصول  حفظ  در حال  این با  است،

  مجهز  جدید  دانش به  هم و  باشد داشته  تطابق  اسالمی و  ملی اصول  با  هم  که سازوکاری

  این  جوانان برابر در حکمرانی و سیاستگذاری امر در کار برای  را پهناوری  فضای باشد،

 . است گسترانده  بوم  و مرز

  دوم  دهه  هایسال نخستین در اکنون  شریف صنعتی دانشگاه  سیاستگذاری  پژوهشکده  

 سازان تصمیم بدنه  به سیاستگذاری روز دانش تزریق ضمن تا است  تالش در خود فعالیت

 حوزه  این مزمن مسائل حل جهت اثربخش راهکارهای یافتن زمینه در را  آنان کشور،

  وفاق و  صالح  پایین، به  باال مقطعی هایگیریتصمیم از  فراتر که راهکاری  رساند؛ یاری

  و  علم سیاستگذاری رشته تثبیت  و تاسیس به کمک. باشد برداشته در نیز را اجتماعی

  های فعالیت  از نمونه دو نظام عالی سطوح در حکمرانان مشاوره  حلقه به ورود  و فناوری

  مذکور،  مورد   دو  بر  افزون.  است  بوده   98  سال  در  هدفی  چنین   به  دستیابی  برای  پژوهشکده 

  که  است  پذیرفته انجام گرشته  سال  در  شکده وهپژ همکاران توسط  متنوعی  های فعالیت

 . پرداخت خواهد آن  از  ایگوشه  نمایش  به  حاضر مستند

  نقشی  خود، همکاران تعهد  و  دانش بر تکیه  با و  خدا یاری  با بتواند پژوهشکده  است امید

 .نماید ایفا کشور در حکمرانی و  سیاستگذاری امر اعتالی در کوچک هرچند
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 گستره و افزون روز رشد پژوهی، سیاست هایتفعالی از تجارب متعدد انباشت شاهد پژوهشکده  تأسیس از لاس 11 گذشت با

 گیری شکل اقماری و نهادهای ایجاد در آمیز موفقیت نسبتا گذاری جمله سرمایه از پژوهشکده  پیرامون شبکه و هات فعالی تنوع

 . هستیم آن از حاصل الزامات

 اجتناب را های پژوهشکده فعالیت محیطی، بازسازماندهی هایشچال و کشور محیط در آمده  بوجود اتها، تغییراین بر عالوه 

 انعطاف با باید عمر دوم دهه در کاراتر و تر اثربخش حرکت برای را آن ذیل شبکه و پژوهشکده  ساختار لذا ساخته است ناپذیر

 تعریف شریف صنعتی دانشگاه  ذیل مستقل حقوقی واحد یک نعنوا به پژوهشکده  .گردد روز به جدید، شرایط نسبت به پذیری

 فلسفه به توجه با .کند می فعالیت دانشگاه قواعد چارچوب در فناوری و تحقیقات وزارت علوم، از قطعی زمجو اساس بر و شده 

 قابلیت کنار رد فراگیر کشور مسائل را آن محدوده  و نیست محدود موضوعی منظر پژوهشکده از عمل حوزه  پژوهشکده  وجودی

  .کندمی تعریف داخلی های

 پژوهشکده  علمی و محوری هویت که پژوهشی کارکرد.شودمی همزمان دنبال اصلی کارکرد سه کارکردی منظر از پژوهشکده  در

 ساز هویت بخش کارکرد این .است مسائل حل و تبیین به علمی پرداخت و نظری نگاه  کننده  تضمین و دهدشکل می را

 شریف صنعتی دانشگاه  به آن اتصال الزمه مسائل، با برخورد در مشخص فکری نگرش و مکتب ایجاد ضمن و بوده پژوهشکده 

   .است

کالن  ساختار در. است کارکرد این بروندادهای از المللی بین علمی مجامع در دفاع قابل علمی و آکادمیک محصوالت تولید

 .بود دخواه کارکرد این متولی پژوهشی معاونت ه،پژوهشکد

 ساختار با ارتباط ت.  اس مسائل حل به فعال ورود و تغییر تضمین کننده  که حکمرانی فرآیند در اثرگذاری  وسازی  تسیاس کارکرد

 از پشتیبانی  و جدید رویکردهای سازی پیاده جهت حاکمیتی با بدنه فعال تعامل و حلراه  و ها ایده  انتقال و کشور حکمرانی

های پژوهشکده از  در اندیشکده  خدمات از بخش این تخصصی، به نیاز توجه با .است بخش این های مسئولیت از هاآن اجرای

 .شد  خواهد محقق حکمرانی اندیشکده  جمله در

 مقدمه 
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 با یافتهتوسعه  هایانسان وجود بدون ت. اس بخشی هر در نیازهای توسعه پیش از اجتماعی سرمایه و انسانی هایظرفیت توسعه

 در پژوهشکده  سازیظرفیت و آموزشی هایفعالیت رو این از د.وجود ندار فراگیر مسائل حل امکان نیاز دمور مهارت و دانش

 طریق از را اجتماعی و سیاستیهای ی نوآور سازیه پیاد و گیریزمینه شکل  تا شد خواهد دنبال حکمرانی و نوآوری مدرسه

 .نماید فراهم برتر و مناسب استعدادهای پرورش

 از بود که خواهند پژوهشکده  عملیاتی اصلی بخش سه نوآوری حکمرانی و اندیشکده  کنار در پژوهشکده  در شیپژوه معاونت

 . شد خواهند و پشتیبانی حمایت پژوهشکده  ارکان سایر طریق

  در گزارش حاضر فعالیت های پژوهشکده سیاستگذاری به صورت عناوین فعالیت ها در شش دسته با توجه به ماهیت آن و خروجی 

و ارائه شده است. گزارش، خالصه سیاستی، دیدگاه تخصصی، یادداشت تحلیلی،    های علمی تولید شده در پژوهشکده دسته بندی 

رویداد علمی و کارگاه های آموزشی خروجی های مختلفی هستند که در گزارش عملکرد آورده شده است. گزارش یک نوشتۀ  

گیران سیاسی است. ای تصمیمهای روشن برگذاری متمرکز شده و دارای توصیه ای است که بر مسائل سیاستپژوهشی چند رشته 

گیرندگان و افراد پرمشغله  پردازد و معموالً هدفش اثرگذاری بر تصمیمصورت خالصه به یک موضوع سیاستی میخالصه سیاستی به 

بی پیشنهاد بهینه است. یادداشت های تحلیلی  ای از بیان یک موضوع، پیشنهادهای سیاستی آن و ارزیااست و معموالً شامل خالصه 

پردازد. »در فرآیند سیاستگذاری«، »حکمرانی در عمل« و ترین متن سیاستی است که به بررسی مختصر یک بحث داغ روز میوتاه ک 

گذاری مناسب  »حکمرانی در نظر« نیز از جمله رویدادهای مهمی هستند که در پژوهشکده سیاستگذاری برگزار می شود. تحقق سیاست

گذاران  ها در میان سیاست های متقن و علمیِ ناظر به عمل، نیازمند مطرح کردن دقیق نتایج پژوهشوهش ها و پژعالوه بر اتکا بر تحلیل 

گذاری آورده شده است. رویدادهای حکمرانی در  ها است که در گزارش تحت عنوان در فرایند سیاست و پشتیبانی از این سیاست

ها و نظرات  های مختلف به فراخور موضوع آن نشست به ارائه دیدگاه نظران حوزه ها، صاحب ایی عمومی است که در آن هعمل نشست 

صورت ارائه و سخنرانی. رویدادهای  صورت مناظره برگزار گردند و یا به تواند کامالً چالشی و به پردازند. این جلسات میخود می

  عوامل موثر بر اتخاذ یک سیاستها،  لمی سیاستها، های نظری است که تبیین تحلیلی و عرائه تالشمنظور محفل احکمرانی در نظر نیز به 

 های مختلف را در خود جای می دهد.تحلیل محتوا و فرآیند سیاستگذاری و بررسی آثار و تبعات سیاست
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ستگذاری با توجه به دسته بندی فوق به  در فصل های اول تا هفتم دستاوردهای و خروجی های حوزه های تخصصی پژوهشکده سیا

کیک ارائه شده است. در فصل هشتم فعالیت های آموزشی و اجتماعی مبتنی بر توسعه پایدار برای ایران که توسط مدرسه توسعه  تف

ین  پایدار انجام شده آورده شده است. در فصل نهم رویدادهای ملی برگزار شده که شامل چهارمین همایش آموزش عالی و سوم

می شود آمده است. در فصل دهم گزارش حضور اعضای پژوهشکده سیاستگذاری در  کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی 

عرصه های مختلف بین المللی اعم از حضور در کنفرانس های بین المللی، کارگاه ها و جلسات تعاملی با مراکز پژوهشی فعال در  

ارسی منتشر شده در مجالت علمی داخلی و  است. در فصل یازدهم مقاالت انگلیسی و ف حوزه سیاستگذاری در سطح جهان بیان شده 

می باشد. فصل    98خارجی آورده شده است. فصل دوازدهم شامل گزارش عملکرد فصلنامه علمی سیاست نامه علم و فناوری در سال  

دهد. فصل های گذشته را به تفکیک کارفرما نشان می  و قراردادهای در حال انجام از سال    98سیزدهم قراردادهای منعقدشده در سال  

 چهاردهم و پانزدهم به ترتیب شامل سازمان ها و موسسات همکار و گزارش آماری نیروی انسانی پژوهشکده می باشد. 
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 پژوهشکده سیاستگذاری در نگاه آمار
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  ست،یزط یو مح یاجتماع ،یبر توسعه اقتصاد ت و نقش آن در سازمان ملل متحد مطرح شد، صنع دار یکه اصطالح توسعه پا 1987از 

پژوهشکده   حوزه بوده است. نیمرتبط با ا یپژوه استیو س یگذاراست یس ینهادها ریو سا یالمللن ینهاد ب نیمحور مباحث ا

و توسعه  به صنعت  خود را  یاصل  یتیفعال یهااز حوزه  یکی، 1387خود در سال  س یاز بدو تأس فی شرصنعتی دانشگاه  یگذاراستیس

 نیدتریجد یسازاده یمحور به دنبال پ ن یموجود در پژوهشکده، ا یهال یو پتانس هات یاختصاص داده است. با توجه به ظرف داریپا

حوزه،   نیا یرو، حوزه عملکرد ن یاست. از ا یو مل یامنطقه  یهات یاتکا به منابع و ظرف کردیبا رو ینعتص  ی استگذاریس یهاروش

 .ردیگی ها را در بر متا سطح خرد و شرکت  یاستگذاریدارد و از سطوح کالن س یتوجهعت قابل وس

 

 
 

معرفی  
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شناسی عدم استقبال سرمایه گذاران در تامین مالی  آسیب

های فصل منابع آب و اجرای طرح   

های متناظر هریک از  و مدل های بخش آب و نیز عدم ارائه الگوها گذاری در طرحهای سرمایهعدم شناسایی و معرفی فرصت

 ها از عوامل موثر بر پایین بودن مشارکت بخش خصوصی است. زمینه

های  گیری از ظرفیت سازی و نیز عدم بهره گیری و تصمیمریزی، تصمیممهمشارکت مردم در مراحل مختلف برناضعف  •

 های آب از مشکالت دیرینه مدیریت بخش آب کشور است.بخش خصوصی در حوزه فعالیت

ساز و کار فروش اوراق ها )داخلی و خارجی(، ها، منابع و تسهیالت بانکطی دهه اخیر استفاده از منابع داخلی شرکت •

 های حوزه آب گسترش یافته است. دولت برای تامین مالی پروژه  اینانس خارجی در کنار منابع مالیمشارکت و ف

های مختلف اقتصادی،  های انجام شده در بخش گذاریدولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی سرمایه •

 گذاران فراهم نماید. ن الزم برای سرمایهخصوصی را همراه با پیشبینی تضامی  -های مختلف مشارکت عمومیزمینه و روش

گذاری در  علی رغم وجود قوانین باالدستی در زمینه ایجاد شرایط مناسب، جهت حضور بخش خصوصی در سرمایه •

 های آب، تاکنون بخش خصوصی تمایل زیادی نسبت به حضور در این عرصه نشان نداده است. طرح

های متناظر هریک های بخش آب و نیز عدم ارائه الگوها و مدل طرح  ی درگذارهای سرمایهشناسایی و معرفی فرصتعدم   •

 ها است. گذاریها، از عوامل موثر بر پایین بودن مشارکت بخش خصوصی در سرمایهاز فرصت 

های وصی در زیرساختگذاری بخش خصهای کالن سرمایهچالش های مشارکتی بخش آب:های عمومی پروژه چالش •

سازی و ارتقا دانش و مهارت در بخش عمومی  ظرفیت؛  گذاری و تنظیم مقررات در بخش آباستحکمرانی، سی؛  کشور

 تامین مالی و حمایت مالی؛ گذارسنجی و فرآیند انتخاب سرمایه مطالعات پیدایش و امکان؛ و خصوصی

 

 علیرضا خیری 

نژاد محسن روحانی  

 سجاد صالحی 

 حبیب نعمتی

 گزارش 
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ای باید برای آب مازادی که از پروژه به دست خواهد آمد، اقدام به بازاریابی کند و به نوعی به  شرکت آب منطقه  •

 هت فروش آن اطمینان بدهد. گذار از جسرمایه

نعقاد قرارداد، جهت تحویل آب حجمی به صنعت، اقدام به مذاکره با  ز فراخوان و اای باید قبل اشرکت آب منطقه •

 ها، این موضوع را به طور شفاف اعالم کند. مراکز صنعتی نماید و ضمن تفاهم با آن 

قانون الحاق موادی   56و در قالب ماده  70-30مشارکتی به منظور تامین مالی پروژه، الزم است دولت در یک ساختار  •

 (، در پروژه مشارکت کند.56نون اصالح ماده )و قا 1384قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  به

تواند با استفاده از منابع داخلی خود، اقدام به تامین بهای ظرفیت پروژه کند و ریسک تحقق  ای میشرکت آب منطقه •

 .آب به کشاورزان را پوشش دهدفروش 

ب به سایر ذینفعان در صورت عدم خرید آب توسط کشاورزان  اختیار کامل برای فروش آ گذارالزم است به سرمایه  •

 داده شود. 

گذار و اخذ مجوز ایجاد فضای گردشگری در  مخزن پایین دست  واگذاری اراضی به صورت اجاره بلندمدت به سرمایه •

 گذار است. وقی مطلوب برای سرمایهو مناطق کنار آن مش

پذیری قیمت آب برای فروش آب مخزن به متقاضیان احتمالی آن و  م به بررسی کششد اقدا ای بای شرکت آب منطقه •

 همچنین فروش آب به کشاورزان کند.

 گذار اعطا شود.سال به سرمایه 10الی  5معافیت مالیاتی الزم است برای  •

های  اری، باید هزینهبردره های بهمقابل ریسک جهش نرخ ارز و تورم و افزایش هزینه  گذار درجهت حفاظت از سرمایه •

 جاری به درآمدهای حاصل از فروش آب به کشاورزان متصل باشد.

شود که پروژه به  های ناشی از آن، توصیه میها و چالشگذاری پروژه و حساسیتبا توجه به باال بودن مقدار سرمایه •

 شود. کوچکتر تقسیم شود و یا این که اجرای پروژه در دو فاز انجام چندین پروژه 

گذار انجام شود؛  های توزیع و مصرف داخل اراضی کشاورزان به هیچ وجه نباید توسط دولت یا سرمایهاجرای شبکه  •

 برداری واگذار شود. های بهره بلکه باید به خود کشاورزان یا تشکل
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بهسازی، گذاری بخش خصوصی در مشارکت و سرمایه  

های دولتی برداری از آزادراهنگهداری و بهره  

های وری پایین بخش دولتی، نیاز به مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخته های مالی شدید و بهرنظر به محدودیت 

 ای کشور امری ضروری است. نقل جاده وحمل

وجه جوابگوی  دهد که بودجه بخش دولتی به هیچ های دولتی در ایران و سایر کشورها نشان میپروژه تجربیات  •

 ی جدید نیست.هابرداری از زیرساختنیازهای مالی کشورها برای احداث، تکمیل و بهره 

غیردولتی و   هایها و تجریبات بخش های مالی خود و همچنین استفاده از مهارتها در راستای رفع محدودیت دولت  •

 اند.وری، اقدام به مشارکت با بخش خصوصی نموده به منظور باال بردن بهره 

مشارکت با بخش خصوصی در حوزه آزادراهی به دو شکل »واگذاری مسئولیت ساخت آزادراه به بخش خصوصی«  •

 های در حال بهره برداری به بخش خصوصی«، قابل اجراست.و »واگذاری آزادراه 

ش خصوصی به  برداری به بخهای در حال بهره ر در کشورهای مختلف و نیز ایران، واگذاری آزادراه در سالیان اخی •

 نظور بازسازی، تعمیر و نگهداری مد نظر قرار گرفته است. م

قطعه آزادراهی توسط   20کیلومتر است که در قالب بیش از  2300ها در ایران بیش از در حال حاضر طول آزادراه  •

 برداری هستند. و نگهداری آزادراهی مختلف در حال بهره  های احداثشرکت

های مالی شدید بخش  وزه مورد نیاز است که نظر به محدودیت گذاری در این حالر سرمایهمیلیارد د  2ساالنه بیش از  •

 ای کشور امری ضروری است. نقل جاده وهای حملدولتی، نیاز به مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت

قانون الحاق برخی   27های موجود در ماده  با استفاده از ظرفیت  ROTاضر واگذاری آزادراه دولتی به روش  در حال ح •

قانون بودجه نسبت به قانون مشارکت، دارای مزایای   19شی از مقررات مالی دولت و تبصره مواد به قانون تنظیم بخ

 بیشتری است.

 

 علیرضا خیری 

نژاد محسن روحانی  

 سجاد صالحی 

نعمتیحبیب   

 گزارش 
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مشارکت در ساخت   ها به ها، باید افراد و شرکتدرصدی دولت در هزینه  50های تشویقی مانند مشارکت با تدوین بسته  •

 تشویق شوند.ها آزادراه 

تعیین نرخ عوارض بهتر است با توجه به نوع پروژه و مختصات آن و با توجه به نرخ تورم و از طریق یک فرمول شناور   •

 صورت گیرد. 

رت  ریزی باید بر عهده وزاهای مختلف دولتی وجود دارد، برنامهها که مشکل تعارض منافع میان بخش در برخی پروژه  •

 ور اجرایی باید بر عهده سازمان راهداری باشد. راه و شهرسازی و ام

هد  دولت باید در خصوص کسب درآمدهای بخش خصوصی از طریق عواید حاصل از عوارضی یک آزادراه اطمینان د  •

 و تمام اقدامات الزم برای دسترسی بخش خصوصی به درآمدهای خود را اجرایی سازد.

گذار، منجر به بروز مشکالتی برای مسئوالن بخش  ب سرمایهبه به فرآیند رقابت انتخاورود یک بخش خصوصی کم تجر •

 شود.  های خصوصی )رقیب( میدولتی و سایر بخش 

 گذاران را به این بخش تسهیل کند. که در اختیار دارد، ورود به سرمایه تواند با تغییر در ابزارهایی دولت می •

 تاه است الزم است نسبت به کیفیت حساسیت باالیی وجود داشته باشد. وک  ROTاز آنجایی که دوره قراردادهای  •
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 مرور اجمالی بر شاخص جهانی نوآوری 

های بین المللی در زمینه نظام نوآوری ملی کشورها، دارای  بندی ترین رتبه عنوان یکی از اصلی شاخص جهانی نوآوری به 

 لحاظ کند. های خودریزینقاط ضعفی است که سیاستگذار باید آن را برنامه 

   بسنجد. گیرد،می انجام امروزه  که  طور همان  را نوآوری که  است هاییسنجه  یافتن نوآوری، سنجش  کلیدی چالش •

ن تشکیل  از هفت رک  د کهدهشاخص جهانی نوآوری هر ساله وضعیت تعداد زیادی از کشورها را مورد بررسی قرار می •

 . ه استشد

های دانشی و  خروجی، پیچیدگی کسب و کار، ها، پیچیدگی بازارارکان نهادی، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت •

 گانه شاخص جهانی نوآوری هستند. ؛ ارکان هفتنهفناورانه و خروجی خالقا

  کردن  فراهم  و شوند می  ورکش یک  توسعه سبب که  وکارکسب کننده جذب  نهادی  هایچارچوب  نهادی: ایجاد  رکن •

 .  اندنوآوری، در این رکن بررسی شده   ارتقا  های الزم برایمشوق  از مناسبی ساختار مطلوب و حکمرانی

 کند.  نمایان  را کشور هر  در انسانی سرمایه کیفیت  تا کندمی  تالش رکن تحقیقات: این و  انسانی سرمایه رکن •

 کند.می تسهیل را  کاالها و  خدمات و  ایده  تبدیل  و تولید  اسب،نم هایزیرساخت آوردن  فراهم ها:زیرساخت رکن •

  و  «گذاریسرمایه وجوه »  ،«اعتبار»  زیررکن سه  وجود اهمیت  جهانی، اقتصادی هایبحران  بازار: ادامه پیچیدگی رکن •

 . است کرده  مشخص وکارکسب  در  موفقیت برای را «المللیبین   بازارهای به دسترسی» 

 کند.شود، ارزیابی میمی  نوآورانه هایفعالیت  به   منجر که را  هاشرکت عملکردر: وکاکسب پیچیدگی رکن •

 شوند. می شناخته  نوآوری  و  اختراع ثمره  عنوان به  که شود می مواردی فناورانه: شامل و  دانشی هایخروجی رکن •

 رکن زیر سه ه ازاست ک  داشته تأکید خالقیت سنجش بر خالقانه: شاخص جهانی نوآوری همواره  هایرکن خروجی •

 آنالین تشکیل شده است.   خالقیت خالقانه، خدمات و  کاالها  نامشهود، هایدارایی

 

 گزارش  امیرعلی کریمی 
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  چنین  دهنده  تشکیل های سنجه  است و  کننده  گمراه  کشور یک  نوآورانه  عملکرد دادن نشان  منظور به  عدد  یک  ارائه •

 .گیرند قرار بررسی مورد تریعمیق  صورت  به   باید هاییشاخص

 گردند؛  جمع  یکدیگر  با  اینکه  نه  بگیرند  قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  هم  از  جدا  شبخ  دو   عنوان   به  باید  خروجی  و   ورودی •

  مقایسه  یکدیگر با را هاآن  وریبهره  و کارایی محاسبه طریق از توان می ها،خروجی و هاورودی  جداگانه ارزیابی از پس

 . کرد

  به   شده   ایجاد   نوآوری  خروجی  میزان  نده هد   نشان  که  بردمی  بهره   نوآوری  کارایی  نرخ  شاخص   از  نوآوری  جهانی  شاخص •

  ارکان   امتیاز  میانگین  بلکه  دهدنمی  قرار  خود  دهیرتبه  اصلی  مبنای  را   شاخص  این  حال  این  با  است ولی  بوده   ورودی  ازای

 . گیردمی نظر در  اصلی امتیاز  عنوان به  را

  حاصل  از  باید  شود،  محاسبه مختلف ارکان در  هاآن امتیازات  میانگین  محاسبه  طریق از کشورها  اصلی  امتیاز آنکه  جای  به •

 .آید  دست  به ورودی  به  خروجی نسبت 

 : عبارت اند از نوآوری جهانی  شاخص ایرادات برخی •

   نیست.  صحیح  نوآوری جهانی  شاخص  در نوآوری تعریف •

  چندانی  ربط  و  نداگرفته  اندازه  را اجتماعی -سیاسی های داده  و  کالن  اقتصاد هایداده  بیشتر  شده، ارائه  خروجی شاخص •

 ندارند.  نوآوری  خروجی به

  دهند می  نشان   را   یوتیوب   در  شده   بارگذاری   ویدیوهای   تعداد  همچون   مواردی   که   خالقانه   هایخروجی  رکن   هایشاخص •

 . نیستند مناسبی هایشاخص  کشورها، متفاوت فرهنگ  و زبان، دسترسی در تفاوت   دلیل به

  نوآوری با چندانی ارتباط  الکتریسیته  خروجی ها،سرمایه  از حفاظت ات، لیما پرداخت آسانی  همچون  هاشاخص از برخی •

 .ندارند

  محدودیت   صحیح  و  متقن  داده   ارائه   در   ها،آن   از  برخی  بودن  محرمانه   دلیل  به  هاپتنت   تعداد  همچون  هاشاخص  از  برخی  در •

 . دارد وجود
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آالت کشاورزیرصد فناوری ماشین  

 ورزیوری تولیدات کشاتوسعه سطح مکانیزاسیون کشاورزی و افزایش بهره 

 .  داشت خواهد  رشد درصد 60 اندازه به  2006 سال با  مقایسه در 2050 سال  در غذایی مواد مصرف •

آالت به بخش کشاورزی، افزایش سطح زیر کشت، افزایش  ورود ماشین :  اهداف توسعه مکانیزاسیون در کشورهای مختلف •

 محصوالت و در کل صنعتی شدن بخش کشاورزی اشاره کرد.میزان تولید در واحد سطح، بهبود کیفیت 

 بندی کرد.  ریزی و مدیریتی طبقه های اجتماعی، اقتصادی، فنی و برنامه چالش: های توسعه مکانیزاسیون در ایرانچالش •

  بودن   نپایی  کافی؛  گذاریسرمایه  : عدمجمهوری اسالمی ایران  در  کشاورزی  آالتماشین   بازار  توسعه  های اصلیمحدودیت  •

  ریزی برنامه  در  الزم  توجه   عدم  کشاورزی؛  ادوات   کارگیری  به  اقتصادی   توجیه   عدم   فناوری؛  برداران؛ ضعفبهره   مالی  توان 

-ماشین  قیمت  با  کشاورزی  محصوالت  قیمت  تناسب  کشاورزی؛ عدم  بخش  ماشینی  نیازهای  تامین  به  کشور  صنعتی  توسعه

 بانکی  سیستم کافی حمایت مکانیزاسیون؛ عدم توسعه برای قانونی ماتالزا و مناسب ساختار وجود کشاورزی؛ عدم های

 کشاورزی   تجهیزات  واردکنندگان  یا  و  سازندگان  توجیه  مکانیزاسیون؛ عدم  توسعه  نیاز  مورد  مناسب  تسهیالت  تامین  جهت

  و  تحقیقاتی  ،اجرایی های بخش بین  کارآمد  ارتباط خود؛ نبود محصوالت  سازی بهینه و  اصلی کشور  نیازهای  مورد در

  و  معنوی جایگاه  ایجاد ساماندهی، عدم کشاورزی؛ تجهیزات و  ادوات  تولیدی  و  صنعتی مراکز با مکانیزاسیون ریزیبرنامه

   مکانیزاسیون  بخش مختلف اصناف   و  فعاالن به  دهی هویت 

مناسب؛   های فناوری کارگیری به  و  انتقال برای  مناسب هایمکانیزاسیون: زمینه  مسیر کننده  تسهیل  داخلی های فرصت •

 ماشین استانداردسازی و ارزیابی آزمون، هایکشاورزی؛ قابلیت  بخش در دانشگاهی کرده  تحصیل و متخصص نیروهای

 تولید   فرآیند در کشاورزی  هایماشین کارگیری به   برای  کشاورزان مندیکشور؛ عالقه  داخل  در ادوات و  ها

 

 بهزاد دوستی 

 امیرعلی کریمی 
 گزارش 
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 آالت  کارگیری ماشینآالت کشاورزی در مورد نحوه بهعموم کاربران ماشین اطالعات  و  دانش  تویتق •

 های نوین ترویج دانش و حمایت از خرید الگوییسازی در خصوص مزایای مکانیزاسیون از طریق شیوه آگاهی •

 تسهیل و ایجاد بستر رفع محدودیت در اعطای تسهیالت بانکی  •

 خدمات کننده  ارائه های شرکت تشکیل  ها ونیاوتع  تأسیس مقررات بهبود  •

 آالت کشاورزی دهی و حمایت از نوآوری در ساخت ماشینشتاب •

 اتخاذ سیاست یکپارچه و پایدار در زمینه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی  •
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 برنامه مرکز نوآوری و فناوری

 ری ی فناوری و نوآوطریق توسعه نهادتوسعه منطقه آزاد ماکو از  

  محصوالت   تولید   صنعتی،  کشاورزی  ونقل، حمل  و   لجستیک  ارزش  هایزنجیره   در  نسبی  های مزیت  دارای   ماکو  آزاد   منطقه •

 .است هابافتهدست   و روستایی کشاورزی محصوالت گردشگری، دامی،

های  دهنده ابآوری، مراکز رشد و شتماکو، ابتدا مراکز نودر راستای طراحی مفهومی مرکز نوآوری و فناوری منطقه آزاد   •

 مختلف کشور و جهان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.

های  اند از مأموریت، تخصص، ساختار تأمین مالی، شیوه دهنده عبارتگام اجرایی برای تأسیس یک شتاب  9بر همین مبنا   •

التحصیل شده و  غهای فاراز استارتاپ  به شبکه، شیوه حمایت ها، بسته حمایتی، دسترسیجذب، انتخاب استارتاپ 

 گیری و ارزیابی عملکرد.  اندازه 

 اصلی  مأموریت  اساس   این  گردید که بر  تعیین  فناوری  و  نوآوری  مرکز  وظایف  و  مأموریت  ابتدا  ساختاری،  طراحی  منظوربه  •

 توسعه منظوربه  ماکو ادزآ منطقه قانونی و زیرساختی جغرافیایی، هایمزیت از برداریبهره  فناوری، و نوآوری مرکز

   .است کشور  به  تکنولوژی  انتقال تسهیل  و نوآورانه  وکارهایکسب  فضای بهبود کارآفرینی،

سازمان در اصفهان و   کارمندان آموزشی برای فناوری، دو دوره  و  نوآوری  مرکز اجرایی بومی کادر آموزش منظور  به •

 شد.    گرفته نظر  در تهران

طقه آزاد ماکو، جلسات مختلفی با حضور ذینفعان و با اهدافی چون  ه مرکز نوآوری و فناوری منسازی برناممنظور پیاده به  •

 دهی و توسعه شبکه مرکز نوآوری تشکیل شد.و همچنین شکل   چگونگی تجهیز و بازسازی مرکز نوآوری

 

 گزارش  امیرعلی کریمی 
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 انیبناقتصاد نوآور و دانش  ک یاقتصاد منطقه به  لیشده تبدگم یهاحلقه  لیتکم •

 در منطقه یاورانتقال فن لیو تسه ان یبننوپا و دانش یوکارهاکسب از  تیحما •

 نوآورانه  و  صورت فناورانه به  منطقه دارارزش اولویت   هایزنجیره  مسائل و مشکالت حل •

ارزش   هایزنجیره   چارچوب در کارآفرینان و  انگذار سرمایه ایده، صاحبان  وکارکسب توسعه و  اندازی راه  در تسهیل  •

 طقهنم داراولویت 

 بنیان وکارهای دانشتربیت و توانمندسازی نیروهای بومی جهت توسعه کسب  •

 حل مسائل فناورانه و نوآورانه زنجیره ارزش •

 های کشوردهنده های شتابمنظور تکمیل فعالیت های کشور بهآپبه استارت خدماتارائه  •

 های نوآورانه شتابدهی به طرح •
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رود: ضرورت بازبینی رویه هتبیین مسئله آب در زایند 

 مدیریت بازتخصیص آب 

 .بازتخصیص پایدار استبه   رود گذار از بازتخصیص خاموشرویکرد مناسب برای حل مساله زاینده 

کشاورزان    ،رودنده یزا  زیمصارف در حوضه آبرتقاضای  منابع و    نیبر منابع آب و شکاف ب   تیاز ظرف  شیب  یبارگذاربه دنبال   •

 اند. یابی به حقابه خود محروم شده دست از 

 کند.ر را تهدید میخطر فرونشست در محدوده رودخانه، آثار باستانی شه •

نفعان مختلف حوضه برابر نیست  اند، اکنون دسترسی به آب در بین ذی نفعان در بروز این مساله نقش داشته اگر چه همه ذی  •

 و این موضوع موجب تعارض بین آنها شده است.  

  ر ییدر صورت عدم تغ و است دریافت آبآنها  یو مطالبه اصل نفعانی ذ اغلبگرش رود، ندر شرایط فعلی حوضه زاینده  •

 . باز نخواهد شد رودنده یقفل مساله زا ین موضوع،ا

 . های انتقال آب، امکان فراهم شدن آب مورد انتظار وجود نداردبا منابع فعلی حوضه و حتی در صورت اجرای تمامی پروژه  •

زش  سعه صنایع است که ارگذاری گسترده برای تومیلیون نفر جمعیت و سرمایه  4رود میزبان حدود امروز حوضه زاینده  •

 گیرند.افزوده و اشتغال زیادی ایجاد کرده و همواره در اولویت تامین آب قرار می

رود، باعث شده است جامعه بالتکلیف باشد و اگر چه کشاورزان  برداری از زاینده عدم پذیرش لزوم برقراری نظام جدید بهره  •

 ی دیگری مصرف شود. ها منابع در جاهاآن صاحبان اصلی آب هستند اما در عمل بدون جلب توافق 

های فراتر از  شود و معموال با امید به بارندگیای نامعلوم موکول میرود به آینده های زاینده با این وضعیت حل مساله حقابه  •

 شود.نرمال، مساله به صورت پایدار حل نمی

 

 خالصه سیاستی سروش طالبی
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های مختلف و یادگیری از آنها فراهم  امکان تجربه روش   ، نفعان توسعه یابدهای ذی ظرفیت  د یبا  رودنده یحل مساله زا  یبرا •

 ها و اقدامات گام برداشته شود. سیاست بهبود ها ایجاد شود و به تدریج در مسیر شود، امکان انعطاف در مواجهه با چالش

بوط به  به همراه انتشار شفاف اطالعات مر یشفاف و عموم ح،یصر یگفتگو جیو ترو نیگزیجا یهاارزش جادیبا ا دیبا •

تا بازتخصیص خاموش گذشته به تدریج با جلب توافق   جامعه هدف را بهبود داد  یکردها یها و رونگرش  رود،نده یزا

 نفعان در مسیر بازتخصیص پایدار، قرار گیرد.ذی

نیازهای  نفعان حوضه، مشخص کننده باید شفاف و در نتیجه گفتگوی عمومی میان ذی رودنده یزا سالهبه مجدید  کردیرو •

 با اولویت حوضه باشد. 

عادالنه   ، تیاولوبا  جدید  به مصارف رودنده یزا یداران اصل انتقال آب از حقابه  ندیفرادر رویکرد جدید باید نحوه تنظیم  •

 باشد. صاحبان حق  ت یو همراه با رضا

شدگی ن آن از قفل رود و خارج کردنفعان مختلف برای رسیدن به راهکار زاینده ورهای گفتگوی عمومی بین ذیحم •

 تواند حول پاسخ به سواالت زیر باشد: کنونی، می

 شود؟ برداری آب چگونه تثبیت میشود و حقوق جدید بهره تقاضای مصرف اضافه بر منابع موجود چگونه اصالح می  •

 سالی و بلندمدت برای مصارف مختلف چگونه است؟ خصیص درون گیری تی تصمیم مکانیزم و متول •

  دست  نییپا نیساکن متقدم  تی مالک تحت آب برداشت به نسبت را باالدست نیساکن دانستن  محق تصور توانیم چگونه •

 کرد؟  اصالح

های انجام شده،  گذاریسرمایه  دار( ودار و غیر حقابه جبران خسارت از دست رفتن حقوق آب )رسمی و غیر رسمی، حقابه •

 شود ؟  چگونه انجام می

 توان نظام حکمرانی و سازمان جدید برای مدیریت آب ایجاد کرد که توانایی خلق اعتماد داشته باشد؟  چگونه می  •

  ل اعما های حوضه در قبال تخلف  توانیم چگونهای جلوگیری از تخلفات قابل ارائه است و ای برچه مکانیزم بازدارنده  •

 کرد؟ قانون
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سازی آب دریا شیرین  

نسق    سازی مصارف موجود، بهبود حکمرانی آب و افزایش نظم وسازی در بهینه های شیرین استفاده از منابع مالی کالن طرح 

 علی.داران فبر و نهایتا خرید آب از حقابه آببرداری، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال کم در بهره 

درصد از این مقدار    53میلیون مترمکعب در روز بوده که    85زدایی آب دریا در جهان  مجموع ظرفیت نمک  2015در سال   •

   در خاورمیانه انجام شده است.

توان منبع آبی جدید برای رفع برخی از نیازهای انسان در نظر گرفت، اما زدایی را میچه نمک دهد اگراین عدد نشان می  •

 تکا به این منبع در جهان، محدود و برای مصارف خاص بوده است.میزان ا

برای مواجهه با کمبود آب بخش بزرگی از مساحت کشور و رفع چالش تامین آب و یا جبران کسری آب زیرزمینی و   •

 سازی آب دریا اصال امیدوار کننده نیست.ها، گزینه شیرین خشکی تاالب

سازی آب دریا ، محدودیت بزرگ شیرینبرداریهای سنگین بهره اولیه و هزینه گذاری باالی از منظر اقتصادی سرمایه •

 خواهد بود.  

بهای فعلی در کشور گویای  با آب مقایسه مقادیر قیمت تمام شده آب شیرین سازی و منتقل شده به شهرهای بزرگ کشور،   •

 غیر منطقی بودن تامین آب به این شیوه است. 

ای است که مردم و مسئولین  از مناطق خشک و تشنه ب به مقاصد شرقی و مرکزی کشور مساله دیگر عبور خطوط انتقال آ •

 محلی آن مطالبه آب دارند.  

 ای جدی است که بازگشت آن به دریاها مساله ساز است.  سازی مساله های شیریناز جنبه محیط زیستی نیز، پساب مجتمع •

 

 دیدگاه تخصصی  سروش طالبی
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  شود؛ بلکه شود و به شکل تبخیر از حوضه خارج نمیمیآب تخصیص داده شده برای شرب و صنعت در واقع مصرف ن •

گردد. با تصفیه این پساب، آب حاصل شده، قابل  بخش اصلی آن به صورت پساب به چرخه آب درون حوضه باز می

 مصرف در بخش کشاورزی و صنعت است. 

رها و صنایع را مجبور به تصفیه آب  های باال به دنبال آب جدید باشیم، باید شهها با هزینه به جای اینکه برای این بخش   •

 و بازچرخانی و یا تحویل این آب به کشاورزان کرد.

  90زی کرده است؛ مقایسه این عدد با حدود ریسازی آب دریا برنامهمیلیارد تامین آب حاصل از شیرین  1دولت برای  •

توان این میزان آب  آب میدرصد کاهش مصرف  1دهد که با حدود میلیارد مترمکعب مصرف آب در کشور نشان می

 را صرفه جویی کرد.

توان  کن وجود دارد، این منابع را میهای آب شیرین گذاری در طرحاگر واقعا منابع مالی کالنی در کشور برای سرمایه •

برداری، توسعه اقتصادی و ایجاد  سازی مصارف موجود، بهبود حکمرانی آب و افزایش نظم و نسق در بهره صرف بهینه 

 داران فعلی کرد.بر و نهایتا خرید آب از حقابه آبال کماشتغ
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 منابع متزلزل فصل آب بودجه

 عدم تناسب رشد بودجه بخش آب با تورم 

با سازگاری با   های انتقال آب هیچ سنخیتی اعتبارات برای اجرای انواع پروژه  ، وجودفصل منابع آب الیحه بودجه در •

اش  را تا مرز نابودی تمدن دیرینه   تواند ایران که میکند؛ سیاستی  یبیشتر آب کمک م  عرضه   خشکسالی نداشته و صرفا به 

 . پیش ببرد

گویا با   هیچ تغییری نکرده است و  سازه محور وزارت نیرو  دهد که رویکردهای می نشان 99 بودجه سال بررسی الیحه •

شعارهای خود را    نویسی،کم آبی، مسئوالن وزارت نیرو در فصل بودجه    هایی برای سازگاری باوجود تشکیل کارگروه 

 .اندکلی فراموش کرده  به طور

چهار   این بخش بودجه  98در سال در حالی که  ش بینی شده است پی هزار میلیارد تومان بودجه آب ، پنج99در سال  •

اما میزان رشد آن متناسب   بودجه بخش آب نسبت به سال قبل رشد داشته، به این ترتیب  ؛هزار و صد میلیارد تومان بود

 . با نرخ تورم نبوده است

ها بودجه دریافت  توسعه ملی و یارانه  صندوق بخش آب از سه منبع عمومی،  ؛  ندارد  وجود  آب   مین بودجه اتامکان    احتماال •

 دارد.  یروشن شود، وضعیتبا اذن رهبری تأمین می هایی که از صندوق توسعه ملیاما فقط بودجه کندمی

است که بودجه امسال بخش آب تا   این در حالیو  ش جدی روبه رو هستیمچالبا  ، آب برای تأمین بقیه بودجه بخش  •

 است. تخصیص یافتهدرصد  80سقف 

  آبیاری تحت فشار، تأمین آب روستایی و آبخیزداری  یورو برای میلیون 450از محل صندوق توسعه ملی احتماال  •

 . نقباضی استث آب ادر بح  99بودجه سال توان گفت می کلی به طور و  تخصیص داده خواهد شد 

 

 دیدگاه تخصصی  لیال مرگن
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 اراضی  مدیریت
  با آب  مسائل از ای  مقدمه

  و  هرج و  آب حقوق رویکرد

قانون  تضعیف و مرج  

کشاورزی  آب  بازتخصیص  

صنعتی  کشاورزی برنامه حذف سدها، از توهم تا واقعیت  

،  اقتصادی  پیامدهای ارزیابی

  و محیطیزیست، اجتماعی

  آزادسازی از ناشی سیاسی

  در آب  انتقال و خریدوفروش

رفسنجان  دشت شناسی حوزه قانونگذاری  آسیب 

ران از منظر سازوکارهای  ای

( 1تأثیرگذار بر منابع آب )  

اصالحات نهادی به منظور  

ارتقای ظرفیت سیستم حکمرانی  

برای انطباق با شرایط جدید  آب 

( 2آبی )  

ها در  یشرفتپ"کتاب   26فصل 

"حکمرانی آب زیرزمینی   

ای و انتقال  انتقال آب بین حوضه 

جهان -آب از دریا  

ای و انتقال  انتقال آب بین حوضه 

ایران -آب از دریا  

زیرزمینی در حکمرانی آب 

 خاورمیانه و شمال آفریقا

سیاست کاهش مصرف آب و  

های کلیدی آن شچال  

تجارب جهانی مدیریت منابع  

های  آب در مواجهه با چالش 

 جدید

روایت جامعه محلی از مسائل  

مرتبط با مدیریت آب در منطقه  

حسنلو واقع در حوضه آبریز  

 دریاچه ارومیه 

هامکتوبات سیاستی؛ گزارش  
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ارزیابی نظام حکمرانی ارتقای  

وری آب در بخش  بهره 

 کشاورزی

رودتدوین تاریخ شفاهی زاینده   

مطالعه و مستندسازی تجارب  

وکارهای روستایی توسعه کسب 

 غیر کشاورزی در ایران 

های بررسی ظرفیت سازگاری نظام

برداری متفاوت آب و زمین در بهره

 مواجهه با کمیابی آب 

برداری آب  تحوالت نظام بهره 

بختگان و تحلیل   -حوضه طشک

 بازتخصیص صورت گرفته 

های  ها و شکست موفقیت

منابع  تاریخی جهان در مدیریت 

 آب زیرزمینی

بازنگری نظام تخصیص منابع  

 آب شرح خدمات پیشنهادی 
 قانون توزیع عادالنه آب 

تعیین تکلیف حقابه ها در زاینده  

 رود

سیاست کاهش مصرف آب و  

های کلیدی آن چالش  

پدیده شوراسازی در نظام  

مدیریت آب: نگاهی بر تجربه  

آب  شورای عالی  

تجارب جهانی مدیریت منابع  

های  آب در مواجهه با چالش 

 جدید

گرایی هوشمند در ارس مزیت  

های پیشنهادی برای  سرفصل

پروژه بهبود فضای کسب و کار 

ایجاده در حمل و نقل   

گرایی ترجمه کتاب مزیت

ها و تهدیدها  هوشمند، فرصت 

برای سیاستگذاری نوآوری  

ای منطقه  

هامکتوبات سیاستی؛ گزارش  
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آالت  رصد فناوری ماشین 

 ( 2کشاورزی )

آالت  ماشین رصد فناوری 

( 1کشاورزی )  

طرح شتابدهنده هلدینگ  

بنیان لیدکو دانش   

  و  مشارکت توسعه

  خصوصی بخش گذاریسرمایه

  نقل  و حمل بار  هایپایانه  در

ایجاده   

 بخش مشارکت و گذاریسرمایه 

 و نگهداری، بهسازی در خصوصی

 به دولتی هایآزادراه  از برداریبهره 

 ROT روش

آسیب شناسی دالیل عدم استقبال 

منابع  سرمایه گذاران داخلی در تامین

مالی و اجرای طرح های فصل منابع 

 آب

های تصمیم به  تدوین گزارش

 واگذاری استخر زاهدان 

 

به   های تصمیمتدوین گزارش

تعاون، کار و  واگذاری اداره کل 

 رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان

هامکتوبات سیاستی؛ گزارش  



27 

 

  

ای به سوی  دریچه تاریخ شفاهی 

شناخت پدیده مبهم  

 »سوءمدیریت«

-محیطی و محیطارزیابی زیست

یست ارزیابیز  

گرای غلط درباره تر و  

 خشکسالی

پویش آبادانی و برکت یا پویش  

 آهن و بتون؟ 

مهندسان مشاور آب   هاىشرکت

 در گذر تحوالت 
 منابع متزلزل فصل آب بودجه 

 آب زیرزمینی زاینده رود  شیرین سازی آب دریا 

نظام نامه احیای زاینده رود؛  

ظرفیتی برای حل مسائل زاینده  

 رود؟ 

 شعارزدگی در بازار آب 

کالف سردرگم حقوق 

ای ترین  حقوق آب پایه _آب

 بنیان حکمرانی آب است 

قوق  ترم نیست )ححقوقی که مح

 آب( 

مرور اجمالی بر شاخص جهانی  

 نوآوری 

رود؛  آب در زاینده مسئله  تبیین 

ضرورت بازبینی رویه مدیریت  

 بازتخصیص آب 

یدگاه تخصصی مکتوبات سیاستی؛ د  
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 الدین یزدیدکتر نجم
پژوهشگر پژوهشکده  

سیاستگذاری دانشگاه صنعتی  

 شریف

 دکتر علی علیزاده
عضو هیات علمی معاونت تحقیقات 

 و فناوری وزارت بهداشت 

 دکتر محمودرضا مرآتی
مدیره شرکت  رئیس هیات 

 بنیان پویندگان راه سعادتدانش

 تر ابوالفضل باقریکد 
های  مدیرکل دفتر هماهنگی

 بنیان اقتصاد دانش 

 اللهیاریدکتر علی عماری
دبیر اتحادیه مطالعات فناوری  

 تجهیزات پزشکی 

سالمت نقش خرید دولتی در توسعه نوآوری بخش   

1398دی ماه   
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 دکتر یزدی

 حاالت مختلف تدارکات عمومی نوآوری:  •

قالب تدارکات به بخش  ستقیم؛ در این حالت،  دستگاه دولتی سفارش نوآورانه ای را در می نوآوری متدارکات عمو •

 دهد.خصوصی می

تدارکات نوآوری در نقش کاتالیزوری؛ به عبارت دیگر این واحد تعریف تدارکات نوآوری است و صرفأ تجمیع  •

 نیست. 

 اند. استراتژیک آن دستگاه یا نظام مرتبط  تدارکات عمومی نوآوری راهبردی؛ بدین معنی که به اهداف  •

کند هایی را تعریف میهای راهبردی، دولت سیاستدر این حالت مشابه سیاستگذاری تدارکات عمومی نوآوری عام؛   •

 های اجرایی است. های موردمحور یا آیین نامه که نقش پشتیبان داشته و در مقابل سیاست

شود که تدارکات عمومی ته میتوسعه؛ این حالت تدارکات به حالتی گف  تدارکات عمومی نوآوری در حوزه تحقیق و  •

 . شودپرداخته می تحقیق و توسعهر نیست در انتها به محصول تجاری برسد بلکه به قرا

 دکتر باقری

توسط معاونت علمی و با کمک وزارت بهداشت و صندوق نوآوری و   پزشکی تجهیزات بازار  توسعه  و  تولید برنامه  •

جویی ارزی، به عنوان یک برنامه به منظور افزایش نوآوری از طریق خرید دولتی آغاز شده  و با هدف صرفهشکوفایی  

 است.

بازار مقیاس    جویی ارزی بسیار حائز اهمیت است زیرا این نهاد از طریق خریدهای گسترده بهوجود هیئت امنای صرفه •

 دهد.می

 دکتر مرآتی

رقابت دولت و بخش  ، کیفیت پایین محصوالت، گذاریامنیت سرمایهلی: داخ تولیدموانع تهدیدکننده برنامه  •

 خصوصی، تحصیص ارز دولتی به کاالی خارجی
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 دکتر اللهیاری

تولیدکننده   هم و کننده مصرف هم شودمی باعث سختگیرانه  استاندارد نظام  تقاضا و کیفیت تقاضا، میزان و حجم •

 رضایت داشته باشند. 

 گری به توسعه نوآوری کمک کند.گری و تنظیمهیلدر بازار، از طریق تس  دولت باید به جای حضور  •

به توسعه   استانداردسازی نظام . نوآوری کمک کند توسعه  به  که دهد می دولت  به را  امکان این  دولتی خرید  پتانسیل •

  کند.المللی کمک میای و بین بازارهای منطقه 

 دکتر علیزاده

  طرح  قالب  در که  شد می سالمت  نظام  صرف ما درصد تولید ناخالص داخلی 6-5 حدود  سالمت  تحول  طرح از قبل •

 .  رسیده است درصد  9 به  اخیر  های  سال در نظام سالمت   تحول

  نیازهایی   و  محصوالت   خرید  به   ای از این منبع مالیعمده   سازی این طرح(، بخش دلیل پیاده مالی )به    گردش  افزایش  با •

 .تارد، سرریز شده اسبه آن نیاز وجود د  حوزه  این  در که

   شود.صرف می دارو حوزه  در دالر میلیارد 4.5پزشکی و  تجهیزات دالر هزینه  میلیارد 1.5مالی،  گردش منظر از •
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گری نوآوری؛ مشوق یا مانع؟ تنظیم   

 یدکتر مهدی الیاس
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت 

 علمی و فناوری ریاست جمهوری

 دکتر مهدی محمدی 
 های حوزه  دبیر ستاد فناوری 

 اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی

 مهندس علی مجیدی 
 مدیرعامل گروه پیشتاز

 دکتر میثم نریمانی
علمی پژوهشکده  عضو هیات

 مطالعات فناوری

1398ماه دی   
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 دکتر الیاسی:

در نهادهای   ها و هم تکاملیگیری و توانمندسازی شرکت برای رسیدن به اقتصاد نوآور توجه به دو موضوع شکل •

 گر ضروری است.  ظیمتن
گری در جامعه ما، تقابل سنت و مدرنیته است؛ بدین صورت که وجود نوآوری در کارکرد اولین مساله تنظیم   •

 آورد. هایی که در حال حاضر در حال کار بصورت سنتی هستند، تغییراتی را بوجود میبخش
اثراتی در اکوسیستم های جدید یک عنی که ورود تکنولوژی گری ارزیابی تاثیرات است؛ بدین ممساله دوم تنظیم •

 اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ... دارد که باید بتوان اثرات آن را فهمید و کنترل کرد. 
گری، مساله محتوای داخلی است که چگونگی طراحی بخش در این مرحله مورد توجه قرار  مساله دیگر تنظیم •

 گیرد. می

 :محمدی دکتر

ای  های دیجیتال را بتوانیم داخل جامعهاینکه یک نظام نوظهور مانند فناوریهای مهم برای مؤلفه  یکی از بدون شک  •

 جا بندازیم، مفهومی به نام مشروعیت بخشی است. 
 گذاری حوزه دیجیتال تاثیرگذار است. های اقتصاد دیجیتال بر حوزه مقرارتچالش   •
وضوعات مرتبط با انحصار رقابت،  ها و می، حریم خصوصی و داده به بعد، در سه حوزه هوش مصنوع 2015از سال  •

 گری نوآوری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. تنظیم
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 دکتر نریمانی
پذیری با میزبان است  ها است و اینکه چه حدی از مسئولیت ها، چگونگی به رسمیت شناختن آن فرماولین چالش پلت  •

 و چه حدی از آن با کاربران است.  
کننده حد مسئولیت محتوا، شامل میزان مبادالت در سه حوزه اصلی دیتا، مالی و خدمت بین پلتفرم و  عوامل تعیین  •

 کاربر هستند. 
گری نوآوری و فناوری بسیار  گیری انحصار نیز در حوزه تنظیم ها و شکلقیاس پلتفرم مسایل مرتبط با بزرگ شدن م •

 حائز اهمیت است.  
 مهندس مجیدی: 

شود بسیار گسترده است؛ یکسان بودن شرایط برای بازیگران مختلف  یع است و نوع خدماتی که ارایه میسو  ITحوزه   •

 فعال در این حوزه دارای اهمیت بسیاری است.  
گری به این نظام  گیری نظام صنفی در حوزه فناوری اطالعات اتفاق بسیار خوبی است زیرا بخشی از تنظیم شکل •

 دانند که مشکالت آن چیست. از بازیگران یک حوزه نمی  گردد و هیچ کسی بهتربرمی
 های اصلی بخش حاکمیتی، توجه به محتوای در دسترس و توجه به سطح ممیزی محتوا است. از  دغدغه •
ر تولید محتوا باید جلوی انحصار گرفته شود چون اگر انحصار بخواهد به وجود بیاید قطعا فساد در بخش خصوصی  د •

 ین مخالف رقابت سالم خواهد بود. آید و ابه وجود می 
گذاری است که این موضوع سبب  مورد دیگر توجه به شفافیت در قوانین است و به تبع آن کاهش ریسک سرمایه •

 گذاران جدید در این بازار به وجود آیند.  سرمایه خواهد شد تا 
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 نظام تخصیص آب، تحوالت موردنظر و اصالحات موردنظر 

 عباسقلی جهانی
ریزی  مدیر اسبق دفتر برنامه

 کالن آب و آبفا وزارت نیرو 

 رابیصدیقه ت
ریزی مدیرکل دفتر برنامه

 کالن آب و آبفا وزارت نیرو 

 سروش طالبی
کارشناس برنامه آب و توسعه  

 سیاستگذاری شریفپژوهشکده 

1398دی ماه   
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 صدیقه ترابی

ریزی باشند، در کنار این موارد  آبریز قابل برنامههای در حالی که در بازنگری نظام تخصیص آب الزم است که حوضه  •

 نیازمند پایش منابع آبی نیز هستیم.  

 های هیدرولوژیکی و اکولوژیکی دیده شود. در بازنگری نظام نامه تخصیص آب الزم است تلفیق روش •

 ست.ا داده  قرار کار وردست در ها را  وزارت نیرو در راستای بازتخصیص آب اقداماتی مانند طرح تعیین و تکلیف حقابه  •

  چقدر و کجا چه کسی، که  است این شودمی مطرح آب بازار چون دیگر سازوکارهای از استفاده  در که  ایمسئله  اولین  •

 ق دارد.  ح

هایی است که وزارت نیرو در جهت  سازی اطالعات مصارف )به ویژه کشاورزی( نیز یکی از مهمترین طرحطرح شفاف •

 ات منابع آبی انجام داده است.  سازی آمار و اطالعشفاف

سبب بروز دو چالش اجتماعی یعنی درگیری   ،ای بیش از اندازه از توان حوضه تخصیص داده یا مصرف شوداگر در حوضه  •

که کمتر در مورد آن پرداخته   کندشود و دیگر اینکه اثرات زیست محیطی بروز مییگر یا مردم با دولت میمردم با یکد

 .شودمی
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 ی جهانیسقلعبا

های آبی به آب  هدف اصلی در حکمرانی آب، رسیدن به امنیت آبی به معنی دسترسی پایدار آحاد جامعه و اکوسیستم  •

 . استمورد نیاز 

 است. دو شرط اصلی کیفیت و قیمت صحیح در نظام تخصیص ایران مغفول مانده  •

ضه بیشتر منابع آب برای پاسخ به  شود که عردر بررسی عرصه و محیط حکمرانی آب در وضع موجود مشخص می •

 . در نظام تخصیص ایران است تقاضاهای آب، الگوی غالب حکمرانی

 داشت.  خواهیم جامعه و آبی های شرایط بحرانی در اکوسیستم  ،باشد متداوم فعلی اگر الگوهای حکمرانی •

 های تغییر الگوی حکمرانی است.  اصالحات در نظام تخصیص آب یکی از مولفه   •

 نهادهای مدنی، جوامع محلی و بخش خصوصی تشکیل شده است.   ی خوب از نقش آفرینی متوازنحکمرانالگوی   •

 سروش طالبی

عنای جابجایی حقوق آب از مصارف گذشته برای تأمین نیازهای جدید در شرایط بسته شدن حوضه  آب به م بازتخصیص •

 ت. آبی اس

و   شودای انجام میهای مذاکره روشآب به صورت داوطلبانه در قالب بازار آب یا  بازتخصیص  •

 .شودمیآب نیز به صورت رسمی، اداری و تصاحب آب انجام  بازتخصیص غیرداوطلبانه روش

شود که جابجایی حقوق آب به صوت تدریجی و بدون آگاهی  آبی گفته می بازتخصیص خاموش به  بازتخصیص  •

 شود.  داران و در فضایی مبهم گفته می  حقابه کامل

حقوق عامه و بهره بردار در  ازعدم پشتیبانی نظام قضائی  وآب  بازتخصیص ها بی رغبتی دولت بهاز چالش یکی دیگر •

 ، است.پایدار آب زتخصیصبا حوزه 
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های مهندسین مشاورتحوالت منابع آب و شرکت  

 هاشمیمحمدعلی بنی
 تهرانمدیر سابق موسسه آب دانشگاه 

 محمدرضا عسگری
 علمیعضو سابق هیات

 گاه صنعتی امیرکبیرنشدا

 هرمزد رامینه
 رئیس سابق مهندسان مشاور 

1398دی ماه   
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 محمدرضا عسگری

اند اما درباره پیدایش پروژه های اخیر در قوانین سازمان برنامه، پروژه شناسایی را توجیهی و تفضیلی اعالم کرده در سال •

 د تصمیم گرفته شود. هنوز هم قانون نگفته است که کجا، توسط چه کسی و چگونه بای 

 ایم.  مهندسان مشاور بودیم و امروز به چهار هزار شرکت رسیده شرکت در جامعه  400در ابتدا ما  •

 وقتی محل اجرای پروژه از پیش تعیین می شود، این ایراد از مهندس مشاور نیست.   •

 اساسا ایراد به حکمرانی و به توزیع کار است. •

 هرمزد رامینه

 شود.  ها کم رنگ تر میوص در قسمت پیدایش طرحمشاور به خص نقش مهندسان  به مرور •

ی و جزیاتی از این دست  یکنند، نقشه اجراهایی که به ما ابالغ میایم که برای طرحهایی تبدیل شده در حقیقت به شرکت •

 کنیم اما در نهایت مسئولیت همه چیز بر گردن ماست.تهیه و در برخی موارد بر اجرای آن نظارت می

شود، فقط به این خاطر  ای انجام میانجام مطالعه ندارد. اگر مطالعه  ی و سیستم مدیریتی کشور، اعتقادی به یهای اجراتگاه سد •

 ی کنند. یها را اجرااست که چیزی در دستشان باشد که بتوانند طرح

ی مشاور در ایران شش ماه تا  ماه اجرا می کنند اما به شرکت ها 18سال مطالعه و در  15همه جای دنیا یک پروژه را در  •

 .شوددهند و پروژه در یک یا دو دهه ساخته مییک سال فرصت مطالعه می 

هایی هستند که تمام کارهای عمرانی درصد اعضای جامعه مهندسان مشاور در حال رفتن به کما هستند. اینها شرکت 50 •

 شوند.  ده خارج میها دارند از رها انجام شده است. تمام این شرکتکشور به دست آن 

 محمدعلی بنی هاشمی

اساتید    و   دهدها با مهندسان مشاور را نمیه و مسائل حاکم بر کشور اجازه رقابت بین بخش پژوهشی دانشگاه ساختار دانشگا •

 . نیستندای مناسب های مشاوره دانشگاه برای انجام کاری مشابه شرکت

بر اساس نظم خاصی   ا به شریف و سیالب را به دانشگاه تهران دادند.ارومیه رمطالعه    ،ما نفهمیدیم چرا مطالعه گتوند را به ما •

 ود. شاین واگذاری ها انجام نمی
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 رویدادها؛ نشست تخصصی

تحوالت منابع آب و  

 ر های مهندسین مشاوشرکت

نظام بازتخصیص؛ تحوالت مورد  

 نیاز، اصالحات مورد نظر

نقش خرید دولتی در توسعه  

 نوآوری بخش سالمت 

گری نوآوری؛ مشوق یا  تنظیم

 مانع؟ 

 رویدادها؛ حکمرانی در نظر 

  حکمرانی: بحران برابر  در انفعال

 ایران در زیرزمینی آب
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 رویدادها؛ دوره آموزشی   

احیای دریاچه ارومیه و  

رود الزامات رویکرد میان  زاینده 

 ای به حل مسائلرشته 

 درآمدی بر تاریخ شفاهی 
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جلسه کارگروه سازگاری با  

تحوالت زیست محیطی سازمان 

 زیست محیط

ا معاونت محیط طبیعی  ه بجلس

زیستسازمان محیط  

جلسه با کارگروه فرونشست  

زیستسازمان محیط  

جلسه با مسئولین سازمان  

ای ونقل جاده راهداری و حمل  

جلسه با کارگروه مدیریت 

زیستپسماند سازمان محیط   

جلسه با دفتر مدیریت تاالب ها  

زیستسازمان محیط  

 جلسه با مسئولین سازمان اوقاف 

ی با مسئولین رانی و اثرگذاری سیاست سلسله جلسات اصالح حکم  
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ترویجی؛ حضور در رسانه - اثرگذاری اجتماعی  

بازتخصیص خاموش با توجیه  

 شرب« تأمین »نیازهای 

قربانیان تخصیص آب و سنبه پر  

مدیریت منابع آب   _زور صنعت

خواهد راهکارهای تخیلی نمی   

زرگ آب گذار بغیبت سیاست   

مدیریت در منابع آبی  وقتی سوء 

گیریمرا با خشکسالی اشتباه می  

حقوق مالکان اصلی با جابجایی  

شودآب ضایع می   

بازتخصیص خاموش آب و  

ها  قربانیانی که باید برای آن 

ای اندیشید چاره   

  در آب  هایسیاست  شکست

پالیسی  رادیو اول اپیزود-ایران  

ایجاد دفتر نمایندگی مرکز ملی 

مطالعات راهبردی کشاورزی و  

در اتاق اصفهان  آب  

یص درست آب منوط به  بازتخص

برداران شفافیت در حقوق بهره 

 است
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  ی هاتوسعه بنگاه ،  باالدست نفت و گاز  عیدر صنا  یگرمیو تنظ  یاصالح نظام حکمرانخود را در    یرسالت اساسحوزه تخصصی انرژی  

  ن یو همچن  کشور  یگفتمان  یها ت یتوسعه ظرف  یتالش برا،  در بخش برق کشور  یگرمیتوسعه نظام تنظ،  دست  نییپا  عیدر صنا  یلاخد

 .تعریف نموده است ،داریتحقق توسعه پا یبرا یالمللن یو ب یمل ی هاتیاستفاده از ظرف

 

 

 

 معرفی 
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 اصالح ساختاری رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت 

 

 .کند رییآور تغشرکت سود کی کننده بودجه دولت به  ن یاز تأم باید  نفت  یت ملت به شرک نگاه دول 

 

سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت را موظف به طراحی روابط مالی جدید شرکت ملی نفت   1398بودجه سال قانون  •

 .های شرکت کردسازی هزینه و دولت با هدف تقویت جایگاه تجاری شرکت و شفاف 

های از منظر شاخصاند های ملی نفت که رابطه مالی بر پایه سود را پیاده کرده دهد، شرکتالمللی نشان میبین  تجارب •

 اند. فنی و اقتصادی عملکرد بهتری داشته

و   ینهاد هایدر بخش رییبه تغ ازیزمانبر و ن  ه،یمدل سود پا یسازاده دهد، پیتجربه کشورهای در حال توسعه نشان می •

 . دارد ی و قرارداد یمال یهامیرژ

برداری و نیازمند  به دو دسته در حال بهره رژیم مالی دولت و شرکت ملی نفت براساس وضعیت میادین نفت و گاز  •

 شود.گذاری برای توسعه تقسیم میسرمایه

ز منظر کوتاه قانون رفع موانع تولید ا 12گذاری روابط مالی بین دولت و شرکت ملی نفت بر پایه ماده در بخش سرمایه  •

 وجود دارد.    IPCالتی، فی و برداری غیر از مدل فعلی سه روش پیشنهادی رویمدت مناسب است و در بخش بهره 

برداری عبارت است از: انعطاف پذیری، پایداری، ایجاد انگیزه برای افزایش  های رابطه مالی مناسب در بخش بهره شاخص •

 ات مناسب نفت و تقویت جایگاه تجاری شرکت ملی نفت.  ها، انگیزه برای صادرتولید و کاهش هزینه 

مدل  برداری، اخذ رویالتی و مالیات از شرکت نفت توسط دولت است، اما ه آل در بخش بهرها مدل ایده این شاخص  •

ی  ازیامت ی و شباهت با قراردادها نفت ینفت در سرچاه به شرکت مل تی در انتقال مالک یحقوق یدگیچیپ  لیبه دل یالتیرو

 . ستیمطلوب ن یگذاراستیس یارب

بر درآمد    اتیمال   ،ها الزم است شرکتنه یهز  تیو شفاف  رکتش  نه یکرد بهنه یهز  در زمینه  زه یانگ  جادیا  ی برا  یالتیرودر مدل   •

 محمدرضا کثیری 

 سیدحامدتوانگر
 گزارش 
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 کنند. های ملی نفت موفق از رابطه مالی بر پایه سود به جای بر پایه درآمد استفاده میشرکت •

کننده بودجه دولت به  ن ینفت از تأم  یت ملنگاه دولت به شرک  تغییر سازی رژیم مالی بر پایه سود، باید دو اقدام برای پیاده  •

 سازی شرکت ملی نفت ایران انجام شود. تجاری آور و شرکت سود کی

 و کاهش وابستگی بودجه به نفت    بودجه یاصالحات ساختار •

 گری بهینه در صنعت نفت و گاز سازی نظام تنظیم پیاده  •

های باالدستی نفت و گاز با شروط  لی عمده پروژه گذار داختاسیس »شرکت ملی توسعه نفت ایران« به عنوان سرمایه  •

 دن و عرضه سهام از طریق بورس اوراق بهادار ایرانغیردولتی بو 

 تدوین چهارچوب هزینه تمام شده شرکت ملی نفت ایران به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی. •

سازی هزینه تمام  عب گاز با هدف شفاف و هر متر مکمدت، مدل فی به ازای تولید هر بشکه نفت کار کوتاه به عنوان راه •

 شرکت ملی نفت برای یک بازه ده ساله مناسب است. شده 

تواند راه را  و می موفقیت در اجرای مدل فی، موجب تدوین چهارچوب هزینه تمام شده شرکت ملی نفت خواهد شد   •

 تر هموار نماید. های پیشرفته برای اجرای مدل 
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ها  ارزیابی آثار تحریم پتروشیمی ایران و استراتژی شرکت   

 در شرایط تحریمی 

های ایرانی مسئله  مواجهه مؤثر تولیدکننده   ایرانی، رقبای ایران، تحوالت اخیر در این بازارها و نحوه بازارهای فروش محصوالت  

 .حوزه است نفعان اینذی  گیران صنعت پتروشیمی وگذاران و تصمیممیز سیاستروی

های ازجمله تحریم الن صنعت پتروشیمی تنگ کرده،های خارجی که طی چند سال اخیر عرصه را بر فعامحدودیت •

 .دهدها نشان میهای شرکتخود را در افزایش هزینه  اثر مستقیم یا غیرمستقیم،

این مدت درآمدهای   اخیر آهنگ افزایش ظرفیت خود را هر چند به کندی اما پیش برده و در سال  8پتروشیمی طی  •

حجم صادرات را تا حدی   عی، کاهشدر مقاط ،های وابسته به آنتیافزایش قیمت نفت و کامودی دلیلصادراتی به 

 .جبران کرده است

متانول و گریدهای    های اصلی مربوط به صادرات حجم و درآمدهای صادراتی پتروشیمی  درصد   75حدود  ،  97در سال   •

 . اتیلن بوده استمختلف پلی

اخیر به دالیل    ایهتنوع صادرات ایران در سالد  دهبررسی مقاصد صادراتی این محصوالت طی دوره ده ساله نشان می •

   است.  کاهش یافته مختلفی ازجمله تحریم و فقدان استراتژی کالن در بازاریابی محصوالت به شدت

های خارک و  فروش متانول که این سهم درهای الفینی بیشترین سهم را داشته، در حالیهزینه خوراک در پتروشیمی •

 . فناوران کمتر بوده است

ونقل  هایشان را هزینه حملهزینه  درصد  12محصوالت صادراتی مایع دارند، حدود    فناوران کهدو پتروشیمی خارک و   •

 است. تشکیل داده 

میلیون تن از طریق   8/10د اند. در حدوصادرات پتروشیمی را محصوالت مایع تشکیل داده  درصد  48، 96سال در  •

 ا مالکیت های مایعی که عمدتا به صورت چارتر بکشتی

 .شده است خارجی انجام

 

 سعید طهماسبی

د توانگرحامسید  
 گزارش 
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 با فرض فروش های داخلی وتحریم، اقدام به خرید تانکرهای شیمیایی و صادرات محصول با کشتی با حفظ شرایط •

های  جویی ارزی برای پتروشیمیصرفه  دالر  میلیارد 5/0 ا آتی، حدود سال  5های در اختیار طی تمام کشتی محصوالت

 . خواهد شد این حوزه حاصل

 ای به تحریم ایران اعمال کرده است، توجه ویژه  نهایی که علیه ایراایاالت متحده در شبکه تحریم •

فناوری اطالعات، امکان   های رخ داده در زمینه های پولی و بانکی داشته باشد زیرا اوال با پیشرفتدر دسترسی به شبکه 

نه وجود  های جایگزین کمتری در این زمیحلتر از تبادالت کاال شده و ثانیا راه رهگیری و شناسایی مبادالت مالی آسان

 دارد. 

های  کاهش تراکنش، ایظرفیت بالک چین در حذف نهادهای مالی واسطهاز توان ها میمنظور دور زدن این تحریمبه  •

 د.استفاده کر های تراستیایجاد شرکتو   های بانکی متعددایجاد الیه ، مالی
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  برق  تعرفه نظام تغییر منظور به پلکانسه  طرح پیشنهاد  

 بخش خانگی 

 

درصد مشترکین ایجاد نکرده و باعث پایداری درآمدهای دولت در    75های  ، تغییری در هزینه پلکان در عین سادگیطرح سه

 بلندمدت خواهد شد. 

برق  شده تناسب قیمت فروش و هزینه تمام ته وزارت نیرو و شرکت توانیر، عدم های انباشبرق، بدهی  رشد باالی مصرف •

   ترین مسائل و مشکالت صنعت برق کشور هستند.از اصلی 

 گذاری ناکارآمد کنونی دارند. عمده این مسائل ریشه در نظام قیمت •

ن توجه به عواملی همچون  صورت ثابت و خارج از مجموعه صنعت برق و بدودر سازوکار فعلی، قیمت فروش برق به  •

 شود.برق تعیین می   ینمشده تأمصرف برق و حتی هزینه تمام  هزینه فرصت 

با حفظ منافع بازیگران این  گذاری فعلی اصالح نظام قیمت در گروی  شرط حل عمده مشکالت صنعت برق کشور، پیش •

 گیری کشور است.های ساختار تصمیمصنعت و نیز مالحظه محدودیت 

، کشش  وهواییی آب هااقلیم  گذاری پلکانی، متفاوت بودن ام قیمت گذاری برق به دالیلی همچون نظقیمت اصالح نظام  •

خاصی دارد  های ... پیچیدگی و های انرژیهای اجتماعی و سیاسی حول موضوع یارانه برق، حساسیت  قیمتی بسیار پایین 

 باشد.ها در اجرا همراه بایست با حداقل چالشو از این رو می

های قیمتی  ترین آنها تغییر پلکانمده ای موجود مطرح است که عنظام تعرفه های سیاستی مختلفی برای اصالحگزینه •

 بندی به ازای هر مشترک خانگی است. مشترکین باالی الگو و طرح سهمیه  موجود، افزایش تعرفه

 ابل فهم باشد. م مشترکین ساده و قبایست برای عموبه طورکلی طرح اصالحی بهینه می •

 سعید طهماسبی

 علیرضا رسولی
سیاستیخالصه   
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اقلیم به عنوان الگوی مصرف در نظر گرفته شده و جدول  درصد مشترکین هر  75پلکان، مصرف در طرح پیشنهادی سه  •

های این دسته از مشترکین ایجاد  گردد که تغییری در هزینه تعرفه برای این دسته از مشترکین با دو پله به نحوی طراحی می

 نگردد.

خ تسعیر سامانه نیما که  درصد متوسط قیمت ریالی برق صادراتی با نر 50مشترکین باالی الگو، معادل پله سوم تعرفه برای  •

 و اعمال خواهد شد. گردد، محاسبهتوسط وزارت نیرو تعیین و اعالم می

 یابد.پلکان کاهش می 3پلکان به  7پلکان، جداول تعرفه از با اجرای طرح سه  •

پله   ساعت و ریال به ازای هر کیلووات  524ساعت و با کف قیمت کنونی یعنی کیلووات  150پله اول در طرح جدید تا  •

 شود.ساعت محاسبه میریال به ازای هر کیلووات  750ساعت و با قیمت کیلووات  300و  150بعدی بین 

سنت و  5/7درصد ریالی قیمت برق صادراتی ) 50ساعت نیز به صورت کیلووات 300مصرف مشترکین باالی الگو یعنی  •

 شود.تومان( محاسبه می 12000نرخ تسعیر 
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  تی بر وضع یاجمال یمرور

  یشرکت ها  ی ها نه یدرآمد و هز

 وزارت نفت  رمجموعهیز

 ه ی نفت و گاز روس یحکمران
  میمقابله با تحر یراهکارها

 ران یا یمیپتروش

نفت   یشرکت مل یروابط مال

با دولت  ریالجزا  

  یرابطه مال یاصالح ساختار

و دولت  رانینفت ا یشرکت مل  

  یمیپتروش میآثار تحر یابیارز

شرکت ها در   یو استراتژ رانیا

یمیتحر طیشرا  

شرکت   یبر رابطه مال یمرور

آرامکو با دولت عربستان و  

آن  ریاخ راتییتغ  

 مکتوبات سیاستی؛ گزارش
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 یعیگاز طب  یحکمران یارتقا

اصالح نظام   ی در گرو رانیا

 یعیگاز طب  ی گذار متیق

 

اساسنامه    یطرح مجلس برا

  یشکل یگاز اقدام یشرکت مل

 یاصالحات اساس ی به جا

 وزارت نفت 

 

 یعیگاز طب  یحکمران یارتقا

اصالح نظام   ی در گرو رانیا

 یعیطب  گاز ی گذار متیق

  ی برا نیگزیجا یراهکار شنهاد یپ 

  یشرکت مل یساز یخصوص

 رانینفت ا

 

نگاه به   رییتغ  یاقدامات الزم برا

بودجه   ن ینفت از تام یشرکت مل

 ی به سودآور

 

  یهانه یمحاسبه هز د یبرنامه جد

 صنعت نفت و گاز 

 

ظور  پلکان به منطرح سه  شنهاد یپ

برق بخش   نظام تعرفه رییتغ

 یخانگ

 

  ن یدر تدو یهمکار شنهاد یپ

گر صنعت نفت   میاساسنامه تنظ

 و گاز 

 مکتوبات سیاستی؛ دیدگاه تخصصی 

 مکتوبات سیاستی؛ خالصه سیاستی 
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 طراحی ساختاری رابطه ملی شرکت ملی نفت و دولت 

 حسینیسید محمد 
نماینده مجلس و عضو هیات  

 امنای صندوق توسعه ملی

 دکتر علی کاردر
 مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران

 مهندس میرزایی
 مدیرکل بودجه وزارت نفت 

 محمدرضا کثیری
مدیربرنامه حکمرانی نفت اندیشکده 

 حکمرانی شریف

 

1398ماه دی   
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 مهندس حسینی:

شرکت ملی نفت در طراحی هر برنامه جدید مالی مهم   و  ملی توسعه وقصند  دولت، شامل نفت  حوزه   نفعانذی  نظر  تأمین •

 .شود  تواند منجر به شکست این طرحعدم توجه به این مسئله، میکه  است

 شود.  توجه  دولت گریتصدی   کاهش و خصوصی بخش  نقش  افزایش موضوع در نهادی   هایزمینه  الزم است به  •

  از  گیریبهره  به بیشتر توجه  کشور و بودجه  تأمین و  تولید ن توا حفظ به منظور گذاری در صنعت نفتسرمایه •

 نفت، الزامی است.  صنعت در مردمی خرد هایسرمایه

 دکتر کاردر:

  تواند می  تنها  نفت ملی شرکت  و  شود می تولید  افت موجب جدید گذاری سرمایه مورد در گیرییمتصم عدم  آینده،  در •

 کند. تأمین  را داخل کشور نیاز

 .های مردمی بودبخش خصوصی و سرمایه   توان از استفاده  مبتنی بر و جدید  راهکارهای  ال دنب به باید •

 مهندس میرزایی:

های آن، نسبت به محاسبه دقیق هزینه تمام  استفاده از ظرفیت   ای را در دست انجام دارد که بتواند باشرکت ملی نفت برنامه  •

 .شده نفت و گاز اقدام کند

  اختیار  در پنهان  یارانه صورت درصد است، به 70 حدود تولید نفت و گاز که از حاصل درآمدهای از ایعمده  بخش •

 . ندارند نفت صنعت  توسعه در منابع  این تخصیص در  نقشی هیچ  نفت   شرکت و  دولت عمالً که گیردمی قرار مردم

  های سال طی انجام شده  یهاگذاریسرمایه میزان بودن  کم بر عالوه  گاز، و  نفت  حوزه  در گذاری سرمایه در ارتباط با •

 بررسی شود.  گذشته هایگذاری سرمایه بازدهی  باید اخیر،
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 مهندس کثیری: 

 شود. استفاده می درآمد، پایه بر  و سود پایه بر مالی نظام دسته دو ا ازدنی ملی نفت هایشرکت در •

  اهداف  کلیه  تا دهد می نفت شرکت هب  را بقیه  و  برداشته نفت  فروش از را خود سهم ابتدا دولت درآمد، پایه  بر نظام در •

 .پذیردنمی حوزه  این  در ریسکی و  کند محقق را

شود و  می تقسیم ای صنعت نفت، سود بین دولت و شرکت های جاری و سرمایهز کسر هزینها بعد سود، پایه بر مدل در •

 .اندکرده  استفاده  را سود مبتنی برم مالی نظا ،موفق هایشرکت

 کند. تغییر  باید  نفت صنعت گیریتصمیم  ت دولت درمداخال مدل •

 . است ضروری شدن شرکت ملی نفت تجاری  مالی برای منابع  به دسترسی و کردهزینه  مدل سازیشفاف •

 انجام پذیرد.  واسط  نهاد یک توسط ایران نفت  ملی شرکت سهام از بخشی سازیخصوصی •

ن را  ایرا  نفت  بخش  در داخلی هایگذاریسرمایه ه عمد  دولتی،   غیر  شرکت  یک  عنوان  به  نفت  گذاریسرمایه  ملی  شرکت •

 انجام دهد. 
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جایگاه تنظیم گری در نظام  

 حکمرانی صنعت نفت و گاز 

تنظیم گری نفت شرکت پاالیش  

 و پخش 
 اصالح ساختار برق عراق

طراحی ساختاری رابطه مالی  

 شرکت ملی نفت و دولت 

بازآرایی بازیگران نهایی  

پتروشیمی الزمه حکمرانی  

 مطلوب

 رویدادها؛ نشست تخصصی

 رویدادها؛ کارگاه 
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 سلسله جلسات اصالح حکمرانی و اثرگذاری سیاستی با مسئولین 

  با سازمان برنامه  یجلسه هماهنگ

 و بردجه 

 رعاملیمد ،یتربت  یجلسه با اقا

گاز یشرکت مل  

  یبازرگان رانیجلسه با مد

ها یمیپتروش  

کل بودجه وزارت   ریمدجلسه با 

ییرزاینفت، مهندس م  

اکتشاف   تیریجلسه با مد

  ینفت، آقا یشرکت مل

ی هند   دصالحیس  

شرکت و ارائه در کنفرانس نفت  

رو یو ن  

ح رابطه  اصال نفت، ریجلسه با وز

نفت و دولت  یشرکت مل یمال  

  ینفت، رابطه مال ریجلسه با وز

نفت و دولت  یشرکت مل  

نایب  ، کاردرجلسه با مهندس 

 رئیس صندوق بازنشستگی نفت 

  مالی ، رابطهنفت ریجلسه با وز

 نفت 
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و کالن داده،   یابر انشیرا ،یبلوک  ره یزنج ،یاطالعات و ارتباطات از جمله هوش مصنوع ینوظهور فناور یهایفناور ریرشد چشمگ

احصا نحوه   ،حکمرانی عصر دیجیتال یکرده است. حوزه تخصص یارا دچار تحوالت گسترده  یو حکمران دی تول ت،یرینظام مد

 کند. یها را دنبال مده یپد ن یکشور با ا  یمواجهه هوشمندانه نظام حکمران

 

 

 معرفی 
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های ریاضی انتشار  مالحظات و احتیاطات در کاربست مدل 

 گذاریبیماری برای سیاست 

 

یات دنیای واقعی، در صورتی که اهداف  قبول از جزئوی و دارای حد قابلهای ریاضی قوسعه مدلمحققین در صورت عدم ت 

 نند. از انتشار عمومی نتایج کمّی آن خودداری ک  باید   سیاسی یا اقتصادی خاصی را مدنظر ندارند،

ت پارامترهای کلیدی دخیل در شیوع بیماری و  گذار نیاز به شناخهنگام شیوع یک بیماری واگیردار نوظهور، سیاست •

 گیری دارد.متغیرهای مختلف تصمیم های مختلف غیردارویی برمداخله برآورد اثر 

ی  ومیر در سناریوهای مختلف، بیشینه گذار عبارتند از تعداد ابتال و مرگگیری برای سیاست متغیرهای تصمیم  مهمترین •

 بینی سیر انتشار بیماریو پیش ی یو و دستگاه تنفسسیتخت بیمارستانی، اتاق آی  داد، تعداد تعداد مبتالیان و زمان رخ

که نه تنها تعداد عوامل اثرگذار بر رفتار سیستم و ارتباطات    ، یک سیستم پیچیده استواگیردار  هایاکوسیستم شیوع بیماری  •

 بینی شود. پیش  به ظهور رفتارهای غیرقابل ها زیاد است، بلکه تعامل این عوامل با یکدیگر نیز ممکن است منجر بین آن 

ها از سیر انتشار کرونا در ایران و سایر کشورها بینی کیفی یا کمّی این مدل خیر شاهد اخبار مختلفی از پیشا هایماه در  •

ی کشورها  گذارمنجر به تغییر سیاستو  اند های بعضا بسیار متفاوتی از متغیرهای تصمیم ارائه داده بینیایم که پیش بوده 

 اند. شده 

ومیر در صورت عدم اعمال  بینی تعداد باالی مرگال کالج انگلستان با پیش دانشگاه امپری 19محور کوویدمدل فرد •

فرانسه  کشور  های دولت آمریکا و هشدار برای  گیرانه، باعث تغییر سیاست دولت انگلستان، تاثیر بر سیاستها سختمداخله 

 . شد

 

 میثم علیزاده

 حسین میرزاپور
 گزارش 
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گذاران آگاه یا  ی سیاستهای دقیق و منطبق بر شرایط دنیای واقعی که بتوانند باعث افزایش توانایلزوم توسعه مدل  •

 . گذاران ناآشنا بشودگمراهی سیاست جلوگیری از 

 بینیتبیین دقیق هدف مدل و پرهیز از خلط اهداف توصیفی/توضیحی با پیش •

 الوصول جهت تسریع در امر واکنش به بحران موجود های غیرمرتبط سهلپرهیز از تغییر کاربری مدل  •

 خلیورها بدون کالیبره کردن با شرایط داهای سایر کشپرهیز از استفاده از مدل  •

 پرهیز از ارائه عمومی نتایج کمّی در صورت عدم توسعه مدل با جزئیات کافی •

 کنندهارائه رفتار مسئوالنه در خصوص افکار عمومی و احتمال تولید اخبار گمراه  •

 های کوچک ولی دارای جزئیات کافین به توسعه مدل یاتشویق دانشجو •

های  گیریهمه  ها برای هر منطقه در زمان وقوع ه های مبتنی بر تحلیل دادبینیپیش ارائه  های محلی و داده تمرکز بر تحلیل  •

 نوظهور )شهر، شهرستان، یا استان( 

های  اری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تعریف پروژه کهم •

 های واگیردار رای شیوع بیماری های ریاضی مناسب بمدل  یای برای توسعه رشته تحقیقاتی بین 

های واگیردار در سطح استان و یا شهرستان  سازی شیوع بیماری ی زیربنا و مدل ها جهت توسعه های استانحمایت از دانشگاه  •

 های استانی به یک مدل ملّیریزی برای قابل تجمیع بودن مدل و ایجاد تیم راهبری ملّی جهت برنامه

 گیریای در این حوزه پس از فروکش کردن همه رشته ای و بین تحقیقات رشته مالی و زیربنایی از  یت حما •

 خدادهای واگیردار نوظهور در زمان رهای بیماریآوری مرتب و روزانه داده های ملّی جهت جمع ایجاد برنامه  •

نام  ختی به های شنایکی از سوگیری  شدنانتشار اخباری که محرک احساسات منفی قوی هستند ممکن است باعث فعال •

 شود.توجهی به احتمال«  »بی
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رژی یار( نزین )انیارانه بسامانه شبیه ساز اصالح   

در شود و می بروزرسانیکننده درآمد ناشی از فروش سهمیه بنزین است، در طول زمان همراه با تورم قیمت بازار که تعیین 

 .شودی مازاد بنزین حفظ میقدرت خرید ناشی از درآمد فروش سهمیه  نتیجه 

 های تعیین نرخ بنزین بوده است.ترین سیاست، ایران شاهد متنوع1398تا  1355از  •

بندی دونرخی بنزین در دولت  ها در مجلس هفتم و سهمیه افزایش سالیانه قیمت در دولت اصالحات تا قانون تثبیت قیمت  •

 . ترین اقالم مصرفی مردم استگذار در تعیین قیمت یکی از کلیدی سیاستای از رفتار نهم تنها گوشه 

 .بندی دونرخی رقم خوردتومانی، تکرار تجربه سناریو سهمیه  1000نیز بعد از چند سال تثبیت قیمت بنزین  98آبان  24 •

رغم این رویکرد علیده که  بو  خودروه هر  گذاران بر تخصیص سهمیه بنزین ب ها اصرار سیاستاهمیت در این سال  نکته حائز •

 .سابقه دارای مشکالت متعددی است

 درصد خانوارهای ایرانی اساسا خودرو شخصی ندارند.   43 ،بنابر آمار منتشره  •

 برابر دهک دهم است.  22ای اول از یارانه بنزین میزان برخورداری دهک هزینه  •

المال عمومی جامعه، بین اقشار خاصی از جامعه ن بیتعنوابنزین به به هر خودرو، توزیع ظالمانه یارانه  تخصیص سهمیه •

 است.  

برخوردار از جمله ای برای اقشار کمکننده ی ناعادالنه این توزیع، وضعیت تورمی فعلی کشور تبعات نگرانعالوه بر جنبه  •

 . و مسائل امنیتی منبعث از آن دارد معیشت چالش تامین 

 تعیین قیمت دوم برای بنزین است.    ،بندیسهمیه ی های مهم در تمامی طرحمساله  •

 

 گزارش  احمد رونقی 
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 است.   ( کد ملی فرد محور )به هربندی محور در تخصیص سهمیه بنزین، سهمیه  حل جایگزین خودروراه  •

شده به هر   داده  ی تخصیص سهمیه  که گیردلیتر سهمیه بنزین تعلق می n طرح، به هر ایرانی دارای کد ملّی ماهیانهاین در  •

 .شودنوار او داده میفرد، به سرپرست خا

با معیارهای عدالت    ،ی بنزین بین اقشار جامعهی بنزین و بازتوزیع یارانه این روش با ایجاد بازار برخط خرید و فروش سهمیه  •

 سازد. بندی را نیز محقق میتر بوده و اهداف کلی سهمیه منطبق

 .پردازدگری مییم گری و تنظپخش پول، به تسهیل  گری وجای تصدی در این روش دولت به  •

ای برخط توسط سازوکار نماید و قیمت دوم بنزین در سامانه ای را تعیین می در این طرح دولت صرفا قیمت بنزین سهمیه  •

 .گرددعرضه و تقاضا تعیین می

ن سهمیه بنزین است، در طول زما  کننده درآمد ناشی از فروشاهمیت چنین سازوکاری آن است که قیمت بازار، که تعیین  •

 شود.ی مازاد بنزین حفظ میقدرت خرید ناشی از درآمد فروش سهمیه  درنتیجهد و شوروز میهمراه با تورم به 
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 صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی 

شده کودکان و نوجوان از طریق نهادسازی، تولید قوانین و مقررات مضاعف و محدودسازی فعالیت  جداسازی فضای صیانت 

 مدت.راهبرد فرهنگی کوتاه بخش خصوصی ولو به عنوان یک  

 موضوع کودک و نوجوان، از جمله مهمترین محورهای مسئولیت اجتماعی رگوالتورهای فضای مجازی است.  •

، اجتماعی و فرهنگی، ناچارند درباره تبلیغات  های منحصر به فرد سیاسیاز ویژگی  نظررگوالتورهای فضای مجازی صرف •

 گیری کنند. سیاسی، اخبار جعلی و محتوای مضر تصمیم

های شخصی کاربران، بیشترین  میلیارد دالری یوتیوب به واسطه تخلف در صیانت از داده  5تا پیش از جریمه سنگین  •

تعلق به موضوع صیانت از کودکان بوده  احکام قضایی صادر شده در فضای مجازی، مترین شکایات مردمی و سنگین

 ت.اس

سازی هوشمند از  بندی سنی، کنترل والدین، مسئولیت سردبیری مضاعف و آگاه زنی محتوا، تمایزبخشی، رده برچسب •

 دهد.ازی را تشکیل میشده در زمینه صیانت از کودکان در فضای مجالمللی اعمالهای بینپرطرفدارترین سیاست

اصلی بسته سیاستی جامع در زمینه صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را مشتمل بر دو بعد  ی  هاتوان مؤلفه می •

 پایین دانست که این اجزاء به صورت مکمل در کنار یکدیگر اثربخشی سیاست را تضمین خواهد کرد.بهباال و باال به پایین

 داند.  ده مسئولیت را متوجه خانواده میال، ناظر بر موضوع سواد مجازی است و عمبعد پایین به با •

 

 عمادالدین پاینده

را مجدی زاده هز  
 گزارش 



70 

 

  

کنند کاربران چه  ها، تعیین میهای دیجیتال با استفاده از جایگاه برتر خود در بازار و با بکارگیری الگوریتم فرمپلت •

 محصوالتی را بیشتر ببینند تا در نهایت بازار برندهای تجاری طرف قراردادشان توسعه پیدا کند.  

اکمیت مشخص شود و سپس با بوجود  ری، خطوط و پارامترهای اصلی مدنظر حابتدا طی یک فرآیند مشورتی سیاستگذا •

  .های پلتفرمی توافق صورت پذیردکت شرکتآوردن یک نظام انگیزشی مناسب، در مورد اعمال آن با مشار

گر و  گرانه میان نهادهای تنظیمتنظیمهای خصوصی هستند که به عنوان میانجی خودهای محتوای کودک، شرکتدیدبان •

 دهندگان محتوا باید در فضای مجازی  فعالیت کنند.ارائه

زنی ژانری و پایش مستمر، نظرخواهی مردمی ی، برچسببندی سنبندی، رده رود در آینده نزدیک مسئولیت رتبهانتظار می •

محتوای  های دیدبانی و سایر خدمات محتوایی مرتبط در حوزه تولیدات کودک از سوی متولیان مربوطه، به شرکت

 واگذار شود. کودک 

  ه آثار دیداریتواند به تدریج حق انتشار و عرض وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری سازمان سینمایی و ساترا می •

 کننده باشد.  شنیداری غیرایرانی را محدود نماید و این کار منوط به اخذ مجوز رسمی خرید حق پخش از تهیه -

لم به مدت دو ساعت  کشور به صورت ماهانه زنگ نمایش فیاند در برنامه رسمی مدارس  وزارت آموزش و پرورش می تو •

 را اجباری کند. 

کنندگان کودک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که به موجب آن، مخاطب  رورش، تهیهتنظیم قرارداد بین آموزش و پ •

کنندگان محتوا  ی و فنی مدارس در اختیار تولید بالقوه تضمین شده برای تولیدات داخلی در ازای توسعه امکانات زیرساخت

 تواند حائز اهمیت باشد. قرار گیرد، می

ه صیانت از کودکان در فضای مجازی در قالب قراردادهای چندجانبه بین  ایرانی در زمینحمایت از تولیدات فنی  •

 تعریف است.تولیدکنندگان و مدارس قابل 
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  یبا روش ها  یورناف یمگریتنظ

 ییبر مقررات زدا یمبتن

  یهاپلتفرم  یاقتصاد  اتیمرور ادب

بر   د یچندمنظوره با تأک 

شنیکیسوپراپل  

سبوک یرمز ارز ف برایل  

نظام مسائل کودک و نوجوان  

یمجاز یدر فضا  
تیکتاب رسانه و حاکم  

  استیطرح درس س ن یتدو

تحول   یها  ی فناور یگذار

نیآفر  

  ران یها در اکننده  عیتجم یبررس

 و جهان 

  تیریو کارزار مد روسیکرونا و

 بحران در کشور 
 Digital DNAکتاب 

  استگذاران یچرا س"ترجمه مقاله 

"باشند برا ینگران رمز ارز ل دیبا  

خلق ارزش از  "ترجمه مقاله 

"نیبالکچ ی تکنولوژ قیطر  

هامکتوبات سیاستی؛ گزارش  
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استخراج    ندینامه فرآ نییآ

 رمزارز؛ از چاله به چاه!

  میان تنظنقشه مداخالت سازم

  یفضا ریمقررات صوت وتصو

در حوزه  یمجاز

ها شنیکیسوپراپل  

استخراج رمزارزها؛   یگرمیتنظ

تا فرصت   یتی از چالش امن

 یاقتصاد

 

شناسانه عملکرد  بیآس یبررس

اطالعات  یشبکه مل  

از    انتیص حه یدرباره ال ینکات

  یکودکان و نوجوانان در فضا

یمجاز  

و سنجش    یابیارز یالگو  شنهاد یپ

  ی و سازمانها هاشکده یاثر اند

 مردم نهاد 

  یمگریتنظ  یهوشمندساز

تال یجید غاتیتبل  

 مکتوبات سیاستی؛ خالصه سیاستی  
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سهلِ   کا؛یروب شنِیکیسوپراپل

 ممتنع

Huawei یبررس    ی بند  میتقس 

یشده بر اساس موضوع  

به   کایپاسخ هوشمندانه امر برا،یل

ن یکو تیب  

و معامالت امالک؛   نیچبالک 

در خدمت اعتماد  یفناور  

  ی بر کالهبردار  یانیپا ن،یکچالب

یعلم  

به   نیچگذر از بالک 

گرید یشده ع یتوز  یهایفناور  

:  نیبالکچ یو فناور  نترنتیا

! ک؟یدموکرات ای انه یاقتدارگرا  

چگونه   تال؛یجیسالمت د

در   یانقالب نیبالکچ

  دی اقتصاد پد  یهوشمندساز

 آورد؟ 

  یفضا گریمیتنظ  یتوارهز

صِرف به   یگذاربا مقررات ؛یمجاز

! م؟یرسی م یتکنولوژ یگَرد پا  

ی نترنتیا  یها  یداده و تاکس  
نخبگان و مجلس   ن یشبکه آنال

رانیا  

  ی با روش ها ی فناور یگر میتنظ

ییبر مقررات زدا یمبتن  

 مکتوبات سیاستی؛ دیدگاه تخصصی 
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روی یک سکه؟ اطالعات و محدودیت اینترنت دو شبکه ملی   

 دکتر امیر ناظمی 
 رئیس سازمان فناوری

 اطالعات ایران  

 دکتر یاسر جاللی
 دستیار ویژه رئیس سازمان

 تبلیغات اسالمی  

 بزرگ کیوان جامهدکتر 
 معاون توسعه راهبردی و امور 

 ناپ های فشرکت

 دکتر حسین میرزاپور
راهبر حوزه حکمرانی عصر دیجیتال  

 گذاری شریفپژوهشکده سیاست

1398ماه دی   
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 ناظمی:دکتر 

مفهوم   بازطراحی و معماری  به شبکه ملی اطالعات بازسازی مفهوم   غیر ازاجرایی پروژه  به عنوان بخش وزارت ارتباطات   •

 . محتوا؛ زیرساخت، خدمات و کردیمالیه را از هم تفکیک  3 دلیلبه همین آن پرداخت؛  

که دالیل آن واگذاری به نهاد خصولتی،   رقابت کنند با رقیبان خارجی نتوانستند بومی پیام رسان و موتور جست وجو •

 فیلترینگ سرویس خارجی و اعطای سوبسید بود. 

حذف    سوبسید بی مورد عرضه نکردیم تا در بازار رقابت  زیرانقشه و خدمات ابری ما قابل مقایسه با رقیبان خارجی هستند   •

 شوند.  

 .لی اطالعات رشد نخواهد کرده مشبک، های میلیاردی و فیلترینگ رقیب سرویس بومیبا وام •

 دکتر جاللی:

 کنم؛ دسترسی است، دسترسی پایدار، امن و عادالنه است. چیزی که من از شبکه ملی اطالعات اراده می •

خواهید یک محدودیت را عقب برانید و دسترسی محدود شود که شما میای آغاز میمفهوم شبکه ملی اطالعات از نقطه •

 را توسعه دهید. 

 شود با مفهوم استقالل ایجاد کرد.طالعات قرار است که دسترسی ایجاد کند و این دسترسی را میملی ا شبکه  •

 شبکه ملی اطالعات معادل قطع اینترنت نیست؛ بلکه اینترنت جاری است. •

صوصی  دولت و بخش خ؛  در معرض نقد و نظر مردم و نخبگان قرار بگیرد  ت بهتر استتبیین الزامات شبکه ملی اطالعا   سند •

 نند.داتکلیف خود را نمیهنوز 

اما    کردکاربر نگاه  و    ، خدمات، محتواتوان به زیرساختشبکه ملی اطالعات را موجود واحد ببینیم. از زوایای مختلف می •

 .نباید تفکیک کنیم

 دکتر مرآتی

بخش خصوصی،    دولت ورقابت  ،  کیفیت پایین محصوالت،  گذاریامنیت سرمایهداخلی:    تولیدبرنامه  موانع تهدیدکننده   •

 تحصیص ارز دولتی به کاالی خارجی
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 دکتر جامه بزرگ:

موضوعی  شبکه ملی اطالعات کامال مبتنی بر شبکه زیرساخت، روتر، دیتاسنتر و امثال آن است و کمترین  تعریف اولیه  •

 که به آن پرداخته شده در مورد محتوا و کاربردهای آن است. 

ترین کمکی است که  گری قوانین و مقررات حوزه شبکه ملی اطالعات مهمتنظیمها و در واقع شفافیت در سیاست  •

 تواند به بخش خصوصی کند.حاکمیت می

تلقی شود، شکل    کشور یک موضوع حیاتی و کلیدی   در ای جدی نسبت به اینکه اقتصاد دیجیتال  اراده   ،در الیه حاکمیت •

 نگرفته است. 

 الملل باشد، محکوم به شکست است. کامل شبکه داخلی اینترنت از اینترنت بین شبکه ملی اطالعات اگر به مفهوم استقالل   •

 میرزاپور:دکتر 

خواست   روزی هم اگردنیا  که  فراهم کنیم در دنیا صاد دیجیتال جایگاهیاقت در حال گسترش در فضای ما باید بتوانیم •

 .یمه ادامه د  د، ما بتوانیمقطع کن ما را  ارتباط

های خصوصی داخلی و  ی در جنگ دائمی هستیم، ادامه حیات شرکتا همواره در فضای مجازبا این ایدئولوژی که م •

 های خارجی جای بسی تردید است. حتی رقابت با سرویس

 توانیم اینترنت را طوالنی مدت ببندیم. اگر بخواهیم هم نمی  •
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 رمزارز ملی؛ از توهم تا واقعیت 

 اردکانیاهلل فاطمیدکتر ولی
 مدیرعامل شرکت یکتا ققنوس پارس

 

 دکتر محمد جالل
 بالکچین کارشناس فناوری

 دکتر رضا محمدی
 های هوشمند مالی امینمدیرعامل فناوری

 دکتر سجاد فالح
هیات عامل سازمان فناوری  عضو 

 اطالعات ایران 

1398ماه دی   
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 :فاطمیدکتر 

 . رمز ارز ملى توافقى براى تسویه آنى ارائه خدمات است •

 .شودیتالى چاپ مىجها و به جاى چاپ کاغذى و ضرب سکه، به صورت دیحذف واسطه  با جدید این فناورى   •

 . خارج از مسئولیت نظام بانکى باعث مخالفت حاکمیت و بانک مرکزى شده استدر  خرید و فروش ارزهای دیجیتال  •

 .است  فناورى  هاى اینترین عامل مخالفت حاکمیت با رمزارزها، عدم شناخت کامل تهدیدها و فرصت مهم •

 ترین دغدغه دولت است. شفاف نبودن رمزارزها اصلی •

تواند در راستاى شفافیت و کاهش ریسک نظام بانکى و رشد  نشان دهیم که ابزارهاى بالک چین و پول دیجیتال مىد بای •

 . تولید، کمک کننده دولت باشد

 جالل: دکتر
مبتنی بر بالکچین   ارز بومی تواناست و قطعا میگیری ارزش پول دارای سه کارکرد ذخیره ارزش، ابزار مبادله و اندازه  •

 داشت. 

های خرد که هزینه باالیی دارند باعث کاهش  محور در داخل خیلی وسیع نیست اما در تراکنشچینبالک  رمزارزکارکرد    •

 . ها مفید استشود و برای توریست هزینه می

 . صد استها قابل رتراکنش وجود ندارد زیرا مرکزی نگرانی حکمرانی بانک چین محور، های بالکرمزارزدر  •

 . استفاده کند بین کشوری تواند از رمزارزسرعت تسویه و هزینه تراکنش هم از جمله مزایایی است که یک بازرگان می •

 های فناورانه مواجهه فعال نداشته باشیم، قطعا محکوم آن فناوری خواهیم بود.اگر با پدیده  •
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 دکتر فالح:
، بدنه فنى دولت هیچ ترسى از بالک  یبیند اما به طور کلرا در تمرکز بر نظام پولى مىزى حیات خود انک مرک اگرچه ب •

 . چین ندارد و اتفاقا به دنبال توسعه کارکردهاى مختلف این فناورى جدید است

 . تواند پشتوانه آن باشدرمزارز ملى نیاز به پشتوانه دارد که ریال کاغذى مى •

که با افت ارزش ریال، رمزارز ملى  ملى قرار دادیم باید مراقب کاهش ارزش آن باشیم چرااگر ریال را پشتوانه رمز ارز  •

 .نیز با مشکل جدى مواجه خواهد شد

اگر بتوانیم بین رمز ارز ملى و سایر ارزهاى دیجیتال دنیا تعامل ایجاد کنیم، رمز ارز ملى براى مردم قابل اعتمادتر خواهد   •

 . بود

 دکتر محمدی:
 هاست. گیری رمزارز مستقل از آن و به خصوص بانک مرکزی نگران شکل  بدنه حاکمیت •

 شود.هایی در حاکمیت ایجاد می های نوظهور حساسیتمعموال بعد از ورود بخش خصوصی به حوزه فناوری  •

 کردند.  هزار کاربر استقبال  50الغ بر ما توکن مبتی بر طال را برای اولین بار در کشور در فضای واقعی منتشر کردیم و ب •

از نوسان نرخ ارز و افزایش نرخ تورم جلوگیری   1397توانست در بحران اقتصادی سال های مبتنی بر طال میانتشار توکن •

 کند.

   گری بر آن است.مهمترین چالش حوزه رمزارز همکاری حاکمیت با بخش خصوصی و اعمال تنظیم  •
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آشنایی با یادگیری ماشین و  

کاربردهای آن در  

 گذاریسیاست

ها و  آشنایی با نظریه بازی

 کاربردهای آن در علوم انسانی

کالن داده  دیو سف اه یس  

ر رویدادها؛ حکمرانی در نظ  

 رویدادها؛ کارگاه 
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دوره سوم طرح شهید احمدی  

 روشن 

  ای د یتهد ؛رمزارزاستخراج 

 فرصت؟!

ی در عملرویدادها؛ حکمران  

 رویدادها؛ دوره آموزشی 
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 رویدادها؛ نشست تخصصی  

 همایش پول و توسعه 
چهارم بر   ینقش انقالب صنعت

 ی اقتصاد جهان

  یهای و فناور یسازاجتماع

تجربه   کی یبررس تال؛یجید

 یالمللن یب

 واقعیت  تا  توهم از؛ ملی رمزارز
  راهبرد  یا ملی تهدید ؛ کوین بیت

 تصادیاق

  مزیت تا دولتی  هایداده  از

 خصوصی  رقابت

  حکمرانی و  هاسوپراپلیکیشن

 مجازی فضای ملی

؛  ها مربع ستاره  معمای

  خدمات گریتنظیم هایچالش

 افزوده ارزش

  و  اطالعات ملی شبکه

  یک روی  دو  اینترنت   محدودیت

 ؟سکه

  در پارادایم  تغییر؛ بالکچین

 گذاری؟ سیاست
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 سلسله جلسات اصالح حکمرانی و اثرگذاری سیاستی با مسئولین 

 «های »تهران هوشمنددغدغه 
  و  جعلی اخبار، کرونا بحران

 گر تنظیم  نهادهای  نقش

زنگ خطر ورود جنگ تجاری  

فناوری   حوزه  آمریکا و چین به

 اطالعات و فضای مجاری 

  سرنوشتی چینبالک  آیا

 ؟ کندمی پیدا   اینترنت نندما

به   کایپاسخ هوشمندانه آمر برا،یل

ن یکو تیب  

برابری    10بینی افزایش پیش

میزان استخراج رمز ارز در  

 کشور

در   یاجتماع ت یها و مسئولرسانه

رانزمان بح  

  استیبا دفتر ر یشیهم اند

اطالعات  یسازمان فناور  

ترویجی؛ حضور در رسانه - اثرگذاری اجتماعی  

کلّ سازمان  رانیجلسه با مد

ران یاطالعات ا یفناور  

سه با پژوهشگران سازمان جل

اطالعات و ارتباطات   یفناور

تهران  یشهردار  

http://gptt.ir/%d8%af%d8%ba%d8%af%d8%ba%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af/
http://gptt.ir/%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b0%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1/
http://gptt.ir/%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b0%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1/
http://gptt.ir/%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b0%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1/
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  رسانه و ارتباطات  یدر حوزه تخصص ،یو کشوردار یابعاد حکمران ریدر حوزه رسانه و اثرات آن بر سا یحکمران یهای دگیچیپ

و   یام و نگاشت کارکردنظ ن یا گرانیکشور مشتمل بر باز یا نظام رسانه  یساختار ل یاساس تحل ن یبر ا .ردیگیقرار م یمورد بررس

 .تحوزه قرار گرفته اس نیآن در دستور کار ا ی نهاد

 

 

 معرفی 
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های صوت و تصویر فراگیر مقررات زمان بحران رسانه عمادالدین پاینده  

مداران  های سیاستها و برنامهتواند باعث تقویت یا از دست رفتن اجماع الزم در حمایت از سیاستارتباطات بحران می

 .شود

توجه   های اخیردر دهه  برای شناسایی فرایند ارتباطات بحران بایستی به تحوالت رویکردهای مربوط به مدیریت بحران •

 کرد. 

-های خاصی را همراه با چکتکنیکی تمرکز داشت که برنامه پیشنهادهای ارتباطات بحران بیشتر بر شمسی   80طی دهه  •

 کرد.های مشخص تجویز مییست ل

های حاصل  توجه بیشتری را معطوف به مسائل استراتژیک کرده و بر تاثیرات نااطمینانی ،متخصصان امر 90در طی دهه   •

 از بحران و همچنین نتایج احتمالی مختلف ناشی از اقدامات تاکید داشتند.

 کند.می  معنا پیدا و شهروندان  های جمعیرسانه، گونه میان بازیگران سیاسیارتباطات بحران در یک رابطه مثلث  •

های فشار، های مخالف نظیر گروه های جمعی هستند و در همان حال گروه ن، رسانهارابط اصلی میان مردم و سیاستمدار  •

 های جمعی، اطالعات و عقاید خود را به مردم منتقل کنند. ... سعی دارند با دسترسی به رسانه  ها وها، شرکتاتحادیه

   کند، میزان اعتبار دولت و سخنگویانش است.اطات بحران را معین میرتبمهمترین عاملی که کارآمدی دولت در ا •

و  شهرت و تعداد   خچه یتاربه طوری که  دارند  یافکار عموم  دهی به در شکل مضاعفیها نقش زمان بحران، رسانه  در •

 .گردد یاعتمادسازو حاکمیت از  یمردم تیحما شیافزا یدر راستا یعامل  تواند یرسانه م کیمخاطبان  یباال

  ، دینما یسامانده کپارچهی یهاه یرو لیها را در زمان بحران ذکه عملکرد رسانه یگرمیتنظ ینابم مقرره بر کیوجود  •

 . دارد یتوجه انیشا ت یاهم

 

 گزارش 
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این نظر یک روانشناس یا متخصص    های صوت و تصویر در »زمان بحران« نحوه فعالیت خود را زیرشود رسانهتوصیه می •  

 کنند. حوزه ساماندهی

ای در »زمان بحران« را دیده های تخصصی و ویژه الزم درباره پوشش رسانهآموزش های صوت و تصویر فراگیررسانه •

 . باشند

های صوت و تصویر فراگیر از بازنشر مجدد و مکرر اطالعات معمول، روزمره یا غیرضروری مرتبط با بحران که  رسانه •

 .مان بحران هستند، پرهیز کنندو حیاتی درباره ز  فاقد نکته جدید، جذاب

مبادرت به تهیه  ، های تخصصی پوشش بحران بر حسب نوع واقعههای صوت و تصویر فراگیر با تشکیل کمیتهرسانه •

 ای را داشته باشد. که ارزش پوشش رسانه  کننداز بحران  های تحلیلیگزارش

استفاده مجدد از آن اجتناب کنند، مگر در مواقع   ه در زمان بحران و ها از آرشیوسازی تصاویر و مطالب منتشرشدرسانه •

 ضروری و با رعایت مواد مندرج در مقرره.

جزئیات رضایت اخذ شده   ،شوددر مواردی که محتوای صوتی یا تصویری مربوط به مصاحبه با قربانیان حادثه پخش می •

 ه شود. الع مخاطبان رسانداز آنان مبنی بر مصاحبه یا شرکت در یک فیلم مستند به اط 

بهتر است مدیر  ،  هایا اطالعات منحصر به فرد و متأثرکننده پیرامون بحران   های اقتصادی های نوظهور مثل بحران در بحران •

 . رسانه استراتژی بهترین مدل بیان و نمایش محتواهای مرتبط با آن را پیش از هرچیز طراحی کند

دادن گروه، حزب یا فرد خاص و برندینگ اجتماعی صرجلوه های سیاسی، مقصیتسازی از شخها باید از قهرمانرسانه •

 . در بحران پرهیز کنند

 



91 

 

 

 

 

 سارا حسینی
های  نامه خدمات رسانهارتباطات تجاری در بازنگری آیین

 سمعی و بصری 

امحدود است، قدرت، از کنترل داشتن بر تقاضا  ن باًیتقری انتخاب سرگرمی هانه یگزدر دنیای دیجیتال که محتوا فراوان و 

 .ردیگیم نشأت

ا کاربران  جایگاه برجسته دو شرکت گوگل و فیسبوک در اکوسیستم دیجیتالی، امکان انباشت فزاینده اطالعات در ارتباط ب •

 .کندیم هاآن ی هاآژانس و  دهندگانی آگهو این اطالعات را تبدیل به منبعی مهم برای   کندیمرا فراهم 

جذاب بمانند و به ایفای نقش خود   دهندگان یآگهیی را به کار گیرند تا برای هاوه یشبازیگران قدیمی حوزه رسانه باید  •

 بپردازند. هاآن اجتماعی  راتیأث تدر تولید محتوا، اخبار/ اطالعات، آموزش و 

با    هاآنتوجه به عالیق و ترجیحات شخصی    دو شرط الزم و اساسی است تا بتوان کاربران را با هاداده و علم آنالیز    هاداده  •

 ی تبلیغاتی، مورد هدف قرار داد.هاام یپ

یغاتی خود را طوری انتقال دهند که دیگر  ی تبلهاامی پی و بازیگران عرصه فناوری باید ارسانه ی هاشرکت ، کنندگانغ یتبل •

 و آزار دهنده برای توجه ما قلمداد نشوند.  ارزشی بی امسئله 

درباره تقلب و   کنندگانغ یتبل تهدیدات در حال ظهور در عرصه تبلیغات دیجیتال مربوط به نگرانی  یکی دیگر از •

 ست.  های آگهپذیری ی تبلیغاتی و قابلیت مشاهده بردارکاله 

های  های شخص ثالث« در ارتباط با سایتهای مختلف را بر آن داشته است تا از »اندازه گیری و سنجشائل سرویساین مس •

 اطمینان حاصل کنند.  هاانسان توسط  شانیغاتیتبلی هایآگهخود بهره گیرند تا از دیده شدن 

 

 گزارش 
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  بازنگری  در تجاری  ارتباطات

 AVMSD نامهآیین

 City News کانال جریمه

Network  خاطر توسط آفکام به  

  بینندگان  از کافی محافظت عدم

 مضر  محتوای درمقابل

  پخش مقررات بر حاکم اصول 

بحران  زمان در یرتصو و  صوت  

  به مجوزدهی الزامات اهم

  تصویر و  صوت های سرویس

اروپایی کشورهای در فراگیر  

  «بحران زمان»  مقررات پیشنویس

تصویرفراگیر  و  صوت  هایرسانه  

:  ویدئو  آنالین گذاریاشتراک 

  هایجنبه  و  مخاطبان، پیشنهادات

 اقتصادی

،  فدرال ارتباطات  کمیسیون

(2018-0202) راهبردی برنامه  

  بر  نظارت برای هاییدستورالعمل

 پخش

  اساس  بر نفعان ذی  تحلیل

  بانک  پیشنهادی چهارچوب

 جهانی

  برای  اروپا  اتحادیه دستورالعمل

  اطالعات   نشر با  مقابله

کنندهگمراه   

  وضعیت ،  انگلستان VOD بازار

 آتی  هایپیشرفت  و فعلی

 حوزه  در ERGA گزارش

  عصر در قضایی صالحیت 

 همگرایی

  دستورالعمل اعمال  و انتقال 

-صوتی ایرسانه  هایسرویس

صویریت  

هامکتوبات سیاستی؛ گزارش  
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  ی اقتصاد کشور قرار داده است؛ معضالت  نه یریو عمدتا د  ی تمرکز خود را بر حل معضالت اصل  تخصصی سیاستگذاری اقتصادی  حوزه 

و بحران   ینگی بمب نقد، (ریاخ  ی هادر سال نده یبودجه مزمن و فزا یدولت )کسر ی بحران مالای، ارانه یناکارآمد  یهااست یسنظیر 

را مورد بررسی قرار  نامساعد کسب و کار ط یو محو  یبازنشستگ یهاق بحران صندو، یو تجار یارز ی ناکارا یهااست یس، یبانک

 دهد.می

 

 

 معرفی 
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مطلوب  وضعیت به  گذار و بنزین  بندیسهمیه   طرح بررسی  

 

 

     
   بازار  تشکیل و  فعلی گذاریقیمت سازوکار تغییر از طریق   انرژی هایحامل اییارانه  نظام لزوم اصالح 

 

 های انرژی  با کشورهای همسایه و سودآوری قاچاق حامل  97شکاف قیمت بنزین در سال  •

مالحظات و تبعات متعدد از نظر وضعیت   مشکل بودن تصمیم گیری برای اعمال تغییر در قیمت بنزین با توجه به وجود  •

 ای کشور  اقتصاد سیاسی فعلی نظام یارانه 

 بندی بنزین  ضمن سهمیه  98آبان  24در قالب بسته حمایت معیشتی از تاریخ میلیون خانوار  18پرداخت مبالغ نقدی به  •

 های انرژی در طرح مذکور  گذاری حاملعدم اصالح نظام قیمت  •

 های انرژی کشور  ها به عنوان مهمترین ایراد بازار حامل کننده مطلق قیمت نوان تعیینحضور پررنگ دولت به ع •

 گیری درباره تغییرات قیمت بنزین  سی درمورد تصمیمهای بین نهادهای سیاگیری بحث شکل •

 یه  عدم تاثیر قابل توجه این سیاست بر کاهش قاچاق با توجه به تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسا •

 مندی بسیاری از اقشار محروم از خودرو  عادالنه نبودن شیوه فعلی طرح با توجه به عدم بهره  •

 های آنالین  ای به رانندگان تاکسیپرداخت مابه التفاوت هزینه بنزین مصرفی با قیمت سهمیه شکل گیری رانت و فساد در   •

 زایش قیمت بنزین  عدم مدیریت انتظارات تورمی و بطبع آن افزایش تورم ناشی از اف •

 اجرای سیاست بدون ارتباط مؤثر با مردم و عدم توجه به ضرورت اقناع افکار عمومی  •

 ای به دلیل اعطای مبلغ یکسان به خانوارها با بعد یکسان  های درآمدی و هزینه جابجایی بعضی از صدک  •

 

 سعید عباسیان

 علی مروی 

نیانمرتضی زما  

ضیاییسینا   

 گزارش 
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 تخصیص سهمیه بنزین تنها به یک خودروی هر خانوار   •

 ها  های آنالین و خودداری از اعمال سقف قیمت برای این شرکت شرکت تاکسیتوقف ارائه اعتبار به   •

 افزایش سهمیه خانوارهای پرجمعیت نسبت به سایر خانوارها   •

 تومانی توسط دولت   3000توقف عرضه بنزین  •

 فراهم نمودن امکان مبادله سهمیه در یک بازار متشکل   •

 دن یارانه نقدی و حفظ قدرت خرید افراد شر جلوگیری از مستهلکافزایش یارانه ها به منظو •
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مدت سازی در ایران در افق کوتاه اصالحات خصوصی   

گر، ارائه دهنده خدمات عمومی گر به دولت تنظیمگر و مداخلهسازی، تغییر پارادایم از دولت تصدی هدف اصلی از خصوصی

 کننده است. و بازتوزیع 

 شود. ها میآن  مجموعه  زیر هایبنگاه   بودن ضررده  و  باال  کار نیروی  تعداد پایین، ییکارا ها باعث دولت  گریتصدی  •

  اختیار  در هابنگاه  مالکیت و  مدیریت که زمانی اما دارد، وجود دولت مداخله  امکان همچنان  چند هر سازیخصوصی  با •

 .خواهد یافت  افزایش دولت  برای کار این  هزینه باشد،  خصوصی  بخش

 ترپررنگ  از  حاکی  اقتصاد  در  دولت   نقش  به  مربوط  هایشاخص  بررسی  ،44قانون اصل    اجرای  از  سال  11  گذشت  از  پس •

 است.  گریتصدی  عرصه در  دولت حضور  شدن

  تخصیص  و تعریف بازیگران، ساختار نظر از اساسی هایعیب  (44 اصل ها )در قانونواگذاری  حکمرانی الگوی  •

 .دارد بازیگران برای  شده، گرفته نظر  در انگیزشی  سازوکارهای و  اصلی کارکردهای

  الگوی  سازی،خصوصی   پیشین   ملزومات  سازیپیاده   عدم   اساسی  ایراد   سه   از   برآمده   ایران  در  سازیخصوصی   موفقیت   عدم •

 است.  بوده  ناکارآمد  ارزیابی نظام  و سازیخصوصی فرآیند در معیوب حکمرانی

ها، موفقیت این امر حتی  ی است که در صورت عدم توجه به آن هایسازی نیازمند ملزومات و زیرساختتحقق خصوصی •

ها در متن گزارش شود. ملزومات، موانع و آسیب شناسی آن با بهترین طراحی استراتژیک برای واگذاری نیز محقق نمی

 آورده شده است. 

 

 

 گزارش  سینا ضیایی
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زدایی، تسهیل  به منظور مقررات  44صل  قانون ا  7و    1های موجود در مجلس شورای اسالمی، اصالح مواد  با توجه به ظرفیت  •

 در فرآیند صدور مجوز و ایجاد بازار رقابتی است.  

 و تصویب آن در شورای سران قوا   44تدوین استراتژی واگذاری با همکاری بخش خصوصی در شورای عالی اصل  •

ها از لیست  ین سه گروه و حذف بنگاه ها بین اّ آن   جاییگانه، جابه های سه های گروه ایجاد شفافیت در چگونگی تعیین بنگاه  •

های دولتی  خانه های بخشی وزارت گیریتواند از تصمیممیواگذاری و ارائه گزارش عملکرد توسط نهادهای مسئول 

 جلوگیری کند و از تعارض منافع حول این موضوع بکاهد. 

کره و مزایده و کاهش تقارن اطالعات  در دو روش مذا  خصوصبه   ایفای نقش اتاق بازرگانی در فرآیند انتخاب خریداران  •

 میان مجری و خریدار  

ها که باعث ایجاد تعارض منافع جدی در  گری آنای از کارکرد تصدی های توسعهنگری سازماکارکرد تنظیم کیتفک •

 گذاری توسط این نهادها شده ها و همچنین چگونگی مقررات های ذیل آن فرآیند واگذاری بنگاه 
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  ارز  سیاست موفقیت میزان

تورم  کنترل در ترجیحی  

  بندیسهمیه طرح بررسی  و  نقد

مطلوب  وضعیت به  گذار  و  بنزین  

 حکمرانی بر اجمالی مرور

ایران در سازیخصوصی  

تجارت  الیحه  شناسیآسیب  
 سطح در 2008 مالی بحران

یافتهتوسعه  کشورهای  

گزارش مکتوبات سیاستی؛  

خالصه سیاستی مکتوبات سیاستی؛   

  زایی درآمد مفهومی چارچوب

  اصالحات  راستای  در پایدار

بودجه  ساختاری  
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  افزایش  یا ساختار اصالح

هاهزینه   

 مکتوبات سیاستی؛ دیدگاه تخصصی 

کشور حکمرانی الگوی  و  نفت  
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 رویدادها؛ حکمرانی در عمل

 تمالیا سازیپیاده  ملزومات

 درآمد  مجموع بر
باز  بازار عملیات تولید  مالی تامین  هایچالش   

  و  پول  تابستانی  مدرسه برنامه

 بانک

 رویدادها؛ دوره آموزشی 
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های خرد در مشارکت سرمایه  

 بازار سرمایه

انحصار در صدور مجوز   

 کسب و کار 

چالش بیکاری و حکمرانی  

 اشتغال در ایران
فرصت سوزی تاریخی در  

ای کشور رانه نظام یااصالح    
 بورس گفتار 

کارآفرینان بزرگ لوکوموتیو  

بنیان اقتصاد دانش   

بازار کلیه؛ نجات جان یا کاال  

 شدن انسان؟ 

بررسی طرح بانکداری جمهوری  

 اسالمی ایران

 رویدادها؛ نشست تخصصی



105 

 

 

  

 مجلس  اقتصادی کمیسیون
 مالیات تخصصی کارگروه 

 بودجه  ساختار اصالح  طرح

جوان  صاددانان اقت  شبکه  

اقتصاد  پژوهی سیاست  شبکه  

 سلسله جلسات اصالح حکمرانی و اثرگذاری سیاستی با مسئولین 

 اما و اگرهای بنزین تک نرخی

ترویجی؛ حضور در رسانه - اجتماعیاثرگذاری   
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دولت    یسنت  ره یکشور با توجه به ضرورت عبور از دا  یحکمران  یالگو  یبر بازطراح  گریتخصصی الگوهای حکمرانی و تنظیم   حوزه 

به   یگری از تصد تیحاکم کردیرو رییپردازد. تغیم یدولت یهااست یس یدر اجرا یمدن ی و نهادها ینقش بخش خصوص شیو افزا

 است.  یحوزه تخصص ن یموضوع ا گرید یگرمیتنظ

 

 

 معرفی 
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  در  دولت اندازه مساله از گذر ؛ دولت بازطراحی ضرورت  

 ایران 

 

  بدون  بر آن( دولتی اقتصاد برابر در بازار اقتصاد) ایدئولوژیک تمرکز صرفادولت و رویکرد و  اندازه  مساله عدم درک ابعاد 

 تغییر  اعمال سیاستی ابزارهای یا و   مفهوم این  هایپیچیدگی  به   توجه

 :مفهوم اندازه دولت چهار وجه اصلی •

و چگونگی مدیریت   کردنسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص ملی، چگونگی کسب درآمد و هزینه  ی: شاملابودجه 

 تعادل مالی حساب دولت  

 .  هاو پیامدهای آن  دولتیاندازه دولت متناسب با تنوع و تعدد مقررات سنجش  :گذاریقاعده 

ها و  اولویت   باتوجه به  جتماعی و عمرانی  گرایی اقتصادی، او اندازه آن در تصدی   دولت  نقشگری: ترسیم حدود  تصدی 

 اجتماعی کشور-وضعیت اقتصادیو   های کالن نظامسیاست

 ف.  ها و سطوح مختلتوزیع نیروی انسانی دولت در بخش نحوه تعداد و شامل منابع انسانی: 

  تفکیک جمله از) عمومی بخش ساختار به توجه با دولت اندازه  تعدیل خصوص در سیاستگذاری لزوم انجام هرگونه •

 .دولت در فعالیت سطوح و  ساختار و( مرکزی دولت و  عمومی دولت عمومی، بخش

  بدون  در نتیجه  کشور محلی هایمدیریت یا و عمومی بخش به آن انتقال  و مرکزی دولت اختیارات  و نقش از کاستن •

 .شد خواهد  کمتری هایهزینه  متحمل  دولت خصوصی، بخش  به حاکمیتی کارکردهای و وظایف واگذاری 

  اصراری ان، انجام بهینه ساختار و  جامعه در آن مطلوب نقش از تصویری داشتن بدون دولت سازی کوچک بر اصرار •

 .است ثمربی   و  نادرست

 

اهلل هنرور روح  

 سیدمجتبی شهرآیینی
 گزارش 
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 ها: سازی واحدهای عمومی دستگاه و یکپارچه  تجمیع •

در حال حاضر  ) به منظور متمرکز یا نیمه متمرکز کردن فرآیند اداری واحدهای عمومی برداری از فناوری اطالعاتبهره 

هستند و فرآیند  های دولتی پراکنده ها و دستگاه در سطوح مختلف سازمان واحدهای عمومی نظیر منابع انسانی و مالی

 (.پذیردها نیز به صورت سنتی و یا در قالب جزیره های الکترونیکی منفصل از یکدیگر صورت میاداری اغلب آن 

 ها: های بخشی در سطح شهرستانها و سازمانو یکپارچه سازی دستگاه  تجمیع •

افزایش کارایی نیروی انسانی و ارائه متمرکز  به منظورها در سطح و تجمیع ادارات دستگاه  در ساختارها تجدیدنظر

های دولتی در سطح  در حال حاضر هر یک از دستگاه های مازاد )و آزاد ردن سرمایههای جاری هزینه کاهش خدمات، 

ب ناکارایی در استخدام نیروی انسانی  ن رویکرد موجها دارای ادارات و دفاتر مستقل از یکدیگر هستند که ایشهرستان

 (. های گزاف شده استستادی و صرف هزینه 
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 گریتنظیم  هایچالش  و اشتراکی اقتصاد هایپلتفرم 

 

 اشتراکی  اقتصاد هایمواجهه با پلتفرم مختلف در  گرانتنظیم میان کارتقسیم برای  مفیدی  عمل ارائه راهنمای

)متصل    ی اواسطه  اوالً   بر بستر وب هستند که   یکاربرد  ی هاافزارها و برنامه نرم   ی،اقتصاد اشتراک بازار  در    ین های آنالپلتفرم •

 هستند.  ی دهنده( و مشتر)خدمات دکننده یتول  یان ( میاکننده 

 های مبادله« است.»هزینه شده است، کاهش اساسی در  ترین عاملی که سبب رشد بسیار سریع این بازارمهم •

 هایی پویایی و نوآوری  تسهیالت،  دستاوردها، با  هرچند اشتراکی  اقتصاد هایپلتفرم  ظهور  معتقدند پژوهشگران  از بسیاری •

 . است نداده  رخ ایویژه  اتفاق گریتنظیم  ضرورت  و  اقتصاد تاریخ  جهت از اما  است، بوده  همراه 

دو دسته کلی از  بررسی مسائل و موضوعات مختلف    گیرد. بای مختلفی را در برمیهاجنبه   دیجیتالهای  گری پلتفرم تنظیم •

 شوند.  اند که هرکدام به سه بخش تقسیم میگری شناسایی شده های تنظیمچالش

گری داده و فناوری اطالعات،  مگیرند که شامل مسائل تنظیبندی مسئله قرار می های تشخیص و صورتدر دسته اول چالش 

 گری بخشی است. ری بازار و رقابت و تنظیم گتنظیم

 کارمیو تقس گری، تعیین مسئولیت گری است که شامل نیاز به داده برای تنظیم های اجرای تنظیم دسته دوم ناظر به چالش 

 گر است.سازی در نهادهای تنظیم گر و ظرفیت بین نهادهای تنظیم

 .یستدهنده خدمات اطالعات نارائه یککننده دارد، صرفاً تعیین  ی مبادله نقشکلیدی  یهادر مشخصه  یاگر پلتفرم •

گر حاکمیتی گری کرد، نیازی به دخالت مستقیم تنظیمتنظیم  ایغیرمداخلههای حلکه بتوان از طرق راه  در هر موردی •

 نیست.  

 

 محمدمهدی جعفریان

اهلل هنرور روح  

 مرتضی زمانیان

 گزارش 
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های مشارکت  ها روش تفرم بر ایجاد و صحت اعتماد دیجیتالی نظارت کنند؛ بدان معنا که پلباید تنظیم گران حاکمیتی  •

 جلوگیری نمایند.  ها محتوای آن  از دستکاری در نحوه ارائه یا مردم و نظردهی را افزایش دهند و 

گر حاکمیتی ست، تنظیمگری ادر مواردی که مسائلی از جنس اثرات جانبی )آلودگی هوا، ترافیک و مانند آن( علت تنظیم •

 ت عامه را تضمین کند. باید ورود کند و با ایجاد قواعدی، منفع

ی که مانع سوءاستفاده یک یا چند شرکت و به  گیری محیط رقابتی آن است که قواعدشکل  ترین اقدامات برایاز مهم •

شوند، گرچه این  اعمال    نکرده است  پیدا  سلطه  زمانی که هنوز شرکتی بر بازاردر  شوند،  می اخالل در رقابت    وجود آمدن

 . ری بعد از این مرحله نیستگبه معنای عدم امکان تنظیم 

برای   یت محدود منع ایجاد جلوگیری از ایجاد شروط انحصاری در معامله )اند از عبارت  هایی از این قواعد نمونه  •

عدم تبعیض میان  شرایط ایجاد کارتل )جلوگیری از ، و محصول یاجلوگیری از فروش بسته (، دهندگان خدماتارائه

 (.ففروشندگان و تولیدکنندگان مختل 
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 گذاریسیاست  در  آن نقش و ایران پارلمان عملکرد اصالح  

 ملی  حکمرانی و

 

  افزایش  برای مجلس داخلی نامه آیین اصالح جهت در ایمقدمه  مجلس، ارائه کارآمدی ارتقا و موجود های رویه اصالح 

 مجلس های  خروجی کیفیت  و کارآمدی

ها، مصدر و ابتکار قانونگذاری، حق وتوی قـوانین، وجود نهادهای موازی یا  پنج معیار اختیارات و صالحیت چهچنان •

نسبتاً   قدرتمند، هذاری به سه دستگس قانونلمجا را در نظر بگیریم، گذاری و حق امضاء و انتشار قوانینرقیب در قانون

 . دون شقدرتمند و ضعیف تقسـیم می

 کننده دارند. ا نیز نقش تعیینهگذاری در سیاست ،هیمجرقوه گذاری و نظارت بر ر قانوند عالوه بمجالس قدرتمن •

 مؤثر باشد.  ساختار حکمرانیتواند در انسجام، هماهنگی و نقش مجالس در تمرکز و انضباط رأی احزاب مییزان م •

ساختارهای بیرون از مجلس مانند ساختار اداری و اجرایی متمرکز، نبود نظام حزبی منسجم و نبود نظام انتخاباتی که بـه   •

-گذاریهای مجلس برای تأثیرگذاری در سیاست صتشود که فرقدرتمندی و نهادمندی احزاب کمک کند، موجب می

 . ها تقلیل یابد

 . گسیختگی است و نیاز مبرم به مراقبت و مواظبت دارد م لجا و  غواگریقدرت ا مهم حاکمیت و خصیصه •

مقررات رفتار پارلمانی و استانداردهای اخالقی عنصری ضروری برای اطمینان پیدا کردن و حفاظت کردن از اعتماد  •

 های دموکراتیک، شفافیت و عدالت است. اثر بخشی سیستم عمومی به

سیاسی هستند که برای دخیل کردن نظرات و چشم اندازهای سیاسی مردم هر ی ها موسسه مجالس اولین و مهمترین  •

 . اندشده   سیتأسی دولتی هات یفعالجامعه در اقدامات و 

ی زینالومهد  

 ثمانه اکوان 

 حنانه اکبری 

 خالصه سیاستی
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نظام مستخدمین عمومی در   انواع حکمرانی نوین 

 انگلیس 
 انگیزش در بخش عمومی

سیاست های کلی نظام قانون  

گذاری شاخص ها و نظارت بر  

 آن

درآمدی بر نظارت عمومی برای  

سالمت اداری با تمرکز بر  ارتقاء

های نوین استفاده از فناوری   

اصالح عملکرد پارلمان ایران و  

نقش آن در سیاست گذاری و  

 حکمرانی ملی

پیش درآمدی بر اصالح ساختار  

در بخش عمومی )مفهوم شناسی  

 و رویکردها( 

های اقتصاد اشتراکی و  پلتفرم

گریهای تنظیمچالش  

نظام انتخاباتی مجلس شورای  

 اسالمی بهتر است چگونه باشد؟ 

های اقتصادی در  برنامه پیشنهاد 

 فضای مجازی
بررسی تطبیقی نظام خدمات  

 عمومی مورد فرانسه

بررسی تاریخی تکوین نظام  

 مستخدمین عمومی در فرانسه 

درآمدی بر  نقش و جایگاه نظام  

های شورایی و شوراهای عالی  

 در نظام حکمرانی

مرور آخرین مقاالت حوزه 

(2019پارلمان )  

طرح پیشنهادی پژوهش نحوه  

بنام    حضور برودکسترهای

های اجتماعیجهانی در رسانه   

هامکتوبات سیاستی؛ گزارش  
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گیری در تخصصی شدن تصمیم 

های مجلس کمیسیون  

تحلیل و آسیب شناسی جایگاه 

شوراهای عالی در نظام  

حکمرانی و ارائه راهکارهای  

 اصالحی

مساله اندازه دولت و ضرورت  

 استخراج نقشه حکمرانی کشور

اعد اخالقی ؛ راهی  تدوین قو

می به  برای افزایش اعتماد عمو

گذارینهاد قانون   

های توییتر پس از  تحلیل داده 

سرافراز اسالم  شهادت سردار 

سلیمانیحاج قاسم   

ضرورت بازطراحی دولت، گذر  

ران از مساله اندازه دولت در ای  

نامه  نویس آئین بررسی پیش

سیاستهای  قانون اجرای  7ماده 

44کلی اصل  

ای بر مصوبه دولت درباره  ردیه

 پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی 

 مکتوبات سیاستی؛ خالصه سیاستی 

 مکتوبات سیاستی؛ دیدگاه تخصصی 
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 بازطراحی کالن ساختار دولت؛ الزامات و راهبردها

 دکتر محمد قاسمی
های  سرپرست مرکز پژوهش

 مجلس شورای اسالمی

 هزاد محمد فالحدکتر علی
اجتماعی و دولت  دبیر کمیسیون امور 

 الکترونیک هیئت دولت 

 دکتر عالالدین رفیع زاده
معاون نوسازی اداری سازمان 

 اداری و استخدامی کشور

 دکتر وحید یاوری
 عضو هیئت علمی دانشگاه 

 امام صادق )ع(  

 

 1398ماه دی 
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 دکتر قاسمی:

  عنوان  به  مصارف و منابع و حاکمیتی وظایف یانم تفکیک از برود و دولت  کالن ساختار بازطراحی سمت کشور باید به •

 .توان ترسیم نمودمی  بودجه  خط  5  دیدگاه،  این  با  شود.می  گفته  بودجه  خط   آن  به   اقتصاد  در  که   کند  شروع  اجرایی  وظایف

زه حو، اجتماعیهای بازتوزیعی و تأمین حوزه سیاست، های حاکمیتیامور و ماموریت حوزه  این پنج حوزه عبارت است از •

 .حوزه مدیریت توسعه و امور مالیو  های عمرانیحوزه طراحی و تنظیم برنامه ، های عمومیها و امور بنگاه تصدی 

  گاز  و  نفت  مانند  انفال  مدیریت  به  که هاییشرکت  یکی. شوند تقسیم  مجزا  کامالً بخش دو به  باید  دولتی  هایشرکت •

  متفاوت   کامالً  صنعت  و  کشت  با   نفت  شرکت  به طور مثال ساختار.  ندکنمی  اجرایی  کار  که  هاییشرکت   دیگری  و  پردازندمی

 .است

  یک صرفاً را  بودجه که  دولتی شود.می  آغاز عملیاتی راهکار  و  ریزیبودجه  ساختار بازطراحی با  دولت  ساختار بازطراحی •

  تعیین  قانون به بودجه قانون  پیشرفته  کشورهای  در که  حالی در کند  اصالح را  بیمار ساختار  این تواند نمی داند می ابزار

 . است شده   تبدیل  دولت وظایف  هایمحدوده 

 زاده:دکتر فالح

 پرهیز شود. کثرگرایی و ایجاد شوراهای مختلف گیری برای اداره کشور ضروری است و باید از تتمرکزگرایی در تصمیم •

  هنجارهای  مراتب  سلسله   در  مختلف  اهای شور  امور شده و مصوباتگذار  ساز دور زدن دولت به عنوان سیاستشوراها زمینه  •

 نیست.  مشخص حقوقی

 وجود ندارد.   آنها اجرای پایش  برای  نهادی و  واحد  هیچ  و  بوده  زیاد  بسیار  دولت مصوبات •
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 مهندس میرزایی:

های آن، نسبت به محاسبه دقیق هزینه  استفاده از ظرفیت  ای را در دست انجام دارد که بتواند با شرکت ملی نفت برنامه  •

 .تمام شده نفت و گاز اقدام کند

  اختیار  در  پنهان یارانه صورت درصد است، به 70 حدود تولید نفت و گاز که از حاصل درآمدهای از ایعمده  بخش •

 . ندارند نفت صنعت  توسعه در منابع  این تخصیص در  نقشی هیچ  نفت   شرکت و  دولت عمالً که گیردمی قرار مردم

  های سال طی انجام شده  هایگذاری سرمایه میزان بودن کم بر عالوه  گاز، و  نفت  حوزه  در گذاری سرمایه در ارتباط با •

 بررسی شود.  گذشته هایگذاری سرمایه بازدهی  باید اخیر،

 دکتر رفیع زاده:

  این مقدماتی کارهای از یکی. نداریم کشور توسعه اصلی بازیگران از مشخصی تعریف هنوز دولت کالن ساختار در •

 .باشیم داشته  دولت مداخله  حدود  و  دولت  فلسفه از مشخصی تعریف یبایست  که است

  اداری، نظام اصالح اصلی  هایبرنامه  از نیست. یکی دولت موفقیت عدم یا موفقیت دلیل دولت بودن بزرگ یا کوچک •

 .است «دولت ساختار و  نقش مهندسی» 

عبارت است   اداری نظام اصالح  و دولت  یبازطراح مبحث  در  عملیاتی و اجرایی هایچالش  و مصادیق   از  دو مورد  •

ها  ها در برابر تجمیع آن دولتی و مقاومت دستگاه  های دستگاه  به وابسته  پژوهشی و  کاربردی علمی تعداد زیاد موسسات

 سازمانی. های پست کاهش با  مدیران و عدم همراهی 

 یاوری:دکتر 

  به  باید  زیرا نیست درستی فکر شود،  می حل چیز ههم  کنیم درست  را  ساختار اگر کنند  فکر هابرخی این موضوع که •

 کرد. توجه[ عامل] انسان

  دولت   نابسامان   ساختار  آن،   امثال   و   دولت   سازیکوچک  مانند   قوانینی  تصویب   با   تا   بود  شده   تالش  بار  چند  نیز  گذشته   در •

  قانون   و  سند  چند  صرفاً  که  ینیمبمی  بوده،  تأکید  مورد  دولت  ساختار  اصالح  همواره   که  دهه  دو  این  در  اما  ساماندهی شود

 . ندارد  وجود  آن شناسیآسیب و  هافعالیت  این  اجرای نحوه  از  ایمطالعه هیچ   و است  مانده  جا به
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 رویدادها؛ نشست تخصصی  

نظام مستخدمین عمومی در   انواع حکمرانی نوین 

 انگلیس 
 انگیزش در بخش عمومی

ای کلی نظام قانون  سیاست ه

گذاری شاخص ها و نظارت بر  

 آن

درآمدی بر نظارت عمومی برای  

ارتقاء سالمت اداری با تمرکز بر 

های نوین استفاده از فناوری   

پارلمان ایران و  اصالح عملکرد 

نقش آن در سیاست گذاری و  

 حکمرانی ملی

پیش درآمدی بر اصالح ساختار  

در بخش عمومی )مفهوم شناسی  

یکردها( و رو  

های اقتصاد اشتراکی و  پلتفرم

گریهای تنظیمچالش  

نظام انتخاباتی مجلس شورای  

 اسالمی بهتر است چگونه باشد؟ 

حکمرانی در عملرویدادها؛   

خدمات  سرانجام قانون مدیریت 

 کشوری
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ترویجی؛ حضور در رسانه - اثرگذاری اجتماعی  

 شگرد جدید قاچاقچیان سوخت 

 سلسله جلسات اصالح حکمرانی و اثرگذاری سیاستی با مسئولین 

جلسه اول نشست تخصصی  

بررسی پیش نویس برنامه ارتقاء  

سالمت، پیشگیری و کنترل فساد  

 اداری 

بررسی مدل بهینه نظارت عمومی 

 و درونی

بررسی مساله اندازه دولت در  

 ایران

درآمدی بر کنترل اجتماعی در  

عملکرد بخش دولتی  مدیریت  

جلسه سوم نشست تخصصی  

بررسی مدل عملیاتی نظارت  

 عمومی

تخصصی  جلسه سوم نشست 

بررسی پیش نویس برنامه ارتقاء  

سالمت، پیشگیری و کنترل فساد  

 اداری 

جلسه دوم نشست تخصصی  

رسی پیش نویس برنامه ارتقاء  بر

سالمت، پیشگیری و کنترل فساد  

 اداری 
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  ، یمختلف مانند مهاجران اقتصاد یهاگروه  ان یرا در م رانیو از ا رانیمهاجرت به ا تی درصدد است وضع رانیرصدخانه مهاجرت ا

جامعه به مهاجرت در  التیتما تی عالوه بر آن وضع . نماید شیرا پا کرده لیو مهاجران ماهر و تحص انیجوپناه  ،یلیمهاجران تحص

رصدخانه   نیهمچن. ردیگیقرار م یگسترده مورد بررس ایمحدود  یادوره  یهاشیمایآن با پ لیدالو   یمختلف اجتماع یهاگروه  انیم

 جاک یمختلف مرتبط با مهاجرت را  یهادر حوزه  ید یمختلف تول یهاداده  جیبه تدر تواندیاست که م یمحمل رانیمهاجرت ا

پژوهان    استیس  ژه یبه و  یپژوهش  یهاافراد و گروه   ریکه رصدخانه و سا  دینما  جادیها و اطالعات را ااز داده   یکرده و بستر  یآورجمع

  جه یو در نت ی انسان ی رویموثر بر نو حوزه مهم  ن یدر ا ی گذاراستیو س یزیربه برنامه  یدانش واقع ی باز و برمبنا دی با د زانیرو برنامه 

 توسعه کشور بپردازند. 

 

 

 معرفی 
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(  Travel Banمسافرت )  تیمحدود  ییکارآمدن دولت ترامپ، صدور فرمان اجرا  یپس از رو  هادادیرو  نیترمهمیکی از   •

 بود.کشور  ن یبه خاک ا  ،رانیجمله ا از  ،کشور عموماً مسلمان 7اتباع  یبرا

از   شتریب ران یو ا ن یچ ی کشورها ی اعمال شده برا ییزایو یهات ی از آن است که محدود یتر حاک ق یدق یهایبررس جینتا •

 کشورها است.  گرید

  ی هاو شرکت شرفتهیپ یقاتیها، مراکز تحقاز دانشگاه  ی انتقال دانش و فناور ی عنوان منابع اصله ب  ینیچ الن ی فارغ التحص •

High-Tech اند.کشور در طول دو دهه گذشته بوده  نی به داخل ا ییکایآمر 

  ی زاهایو  دیتمد  ا یو    د ایی موارد عدم ت  ی در گزارشات خود با اشاره به حجم باال   «میتا»   هیو نشر  «بلومبرگ»   ی خبر  هایگاه یاپ •

 اند.کرده  ادی کایو آمر ن یچ انیم یاز آن به عنوان ابعاد تازه جنگ تجار ،ینیچ ان یدانشجو

  ار یبستر بس یو متخصصان بازگشت الن یالتحصفارغ ز ین ران یدر ا ، ینیچ النیالتحصثرات مدل بازگشت فارغا مالحظه با  •

 هستند.   ایدن یفناور شرویها و مراکز پخصوص از دانشگاه ه ب  ،نینو  یانتقال دانش و فناور یبرا  یداریمناسب و پا

نفر از متخصصان و   1400از  شیب ، شتهسال گذ 4در طول  ،یجمهور استیر یو فناور  یطبق آمار معاونت علم •

 اند. به داخل کشور بازگشته   یقاتیها و مراکز تحقخارج از کشور از دانشگاه  یرانیا الن یالتحصفارغ

ی با احتمال باالی بازگشت  و متخصصان کشورها   انیاز دانشجو  یجهت مقابله با ورود برخ  یی«زایقابل و»ت  کردیرو  کایآمر •

 کرد. ادی «جنگ مغزها» توان تحت عنوان یاز آن مگرفته است که   ش یدر پرا 

 

ممانعت از ورود   ا یو   یریسختگو همچنین  یران یو متخصصان ا انیدانشجو یبرا د یکاهش صدور روادبررسی علل 

 کایمعتبر به خاک آمر د یرواد ی و محققان دارا ان یدانشجو

 بهرام صلواتی  دیدگاه تخصصی  از جنگ اقتصادی تا جنگ مغزها! 
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  ران یروند، کشور ا نیبا ا یغرب یاز کشورها یبرخ یو احتماالً همراه رانیبا ا «جنگ مغزها» و  یی«زایتقابل و» با توجه به  •

در سطح قابل ها  آن   یو دانشگاه  یکه بازار اقتصاد  یی نظیر چین و روسیهبا کشورها  دی نظام رواد  لیتواند در جهت تسهیم

 هستند، گام بردارد. ا یروز دن یاز دانش و فناور یقبول

به کشورها    یورود  یدر مباد  ان یاز دانشجو  یبرخ  یکه برا   ی، توجه به مشکالتیاناعزام دانشجو  ندیفرآ  یساماندهدر جهت   •

ثربخش است. نقش  و ا  دیمف اریبس  یو کنسول یقانون تیمافراهم نمودن و در دسترس قراردادن خدمات ح د،یآیم شیپ

 باشد.  یتیتر و حماتواند فعاالنه ی م نهیزم نیدر ا رانیا یکنسول یها  یندگیوزارت خارجه و نما
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  160  ن یب  تیجمع  رییمهاجرت و تغ  ل یسنجش پتانس  ی را برا  ییهاشیمایتا کنون بطور منظم پ     2005گالوپ از سال    موسسه •

 . کرده استها را منتشر آن  ج یسه ساله نتا ایدو  یزمان یهاکشور انجام داده که در دوره 

 ، باشدیت مبزرگسال در صورت برداشته شدن همه موانع مهاجر  تیرشد جمع  لیپتانس  افتنی  یکه در پ  شیمایپ  کی  جینتا •

 شود.گفته میبالقوه مهاجرت«  انی»شاخص جر به آنمنتشر شده است که  

شاخص   ن یاست که ا ن یگذاران ااست یس یخصوص برا ه بالقوه مهاجرت« ب انیو کاربرد »شاخص جر گاه یجا ت یاهم •

   .دهدیاتباع هر کشور نسبت به مقوله مهاجرت را نشان م ت یذهن

  یانسان یرویمهاجرت ن تیریمد ایو  یریتا در جهت جلوگ کندیکمک م ارانگذاستیبه س همچنین شاخص مذکور •

  گر یاز د از یمورد ن ی انسان ی رویجذب ن ت یبالفعل کردن ظرف یالزم را برا طیشرا ایو  ده کر یزیرفعال و کارآمد برنامه

 .  دینکشورها فراهم نما

 2015  یهاسال  ن یکشور ب  150نفر بزرگسال در    ونی لیم  میانجام شده توسط موسسه گالوپ، با حدود ن  شیمایپ  نیآخر  در •

بالقوه    انی»شاخص جرها،  از این مصاحبه به دست آمده    یهاانجام شده است. از داده   یتلفن   ایرودررو    یهاهمصاحب  2017تا  

 . شده استمحاسبه مهاجرت« 

 

 جریان بالقوه مهاجرت و جایگاه ایران بر اساس این شاخصشاخص جهانی 

 بهرام صلواتی  گزارش  جایگاه ایران در شاخص جریان بالقوه مهاجرت 
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 شده است.   جادی کشورها ا های استعدادیظرفیت  سهیو به منظور مقا 2013استعداد، در سال  یریپذرقابت  یشاخص جهان •

  نی که توسط ا ییشاخص، تا کنون در شش نوبت منشر شده است. تعداد اقتصادها ن یکشورها طبق ا سهیگزارش مقا •

 است.   افتهی شیافزا 2019مورد در سال  125،  به 2013مورد در سال  103از   ،اندشده  ی بندشاخص رتبه 

و  یمرکز یایکشور آس 10 نیو ب 97 گاه یاستعداد در جا یریپذرقابت یدر شاخص جهان رانی، ا2019طبق گزارش سال  •

 قرار دارد.   7در رتبه  یجنوب

  ی که کشورها برا  نچهآ  یابیاز ارز  یبیاست که ترک   یخروج-یمدل ورود  کیاستعداد    یریپذرقابت   یمدل شاخص جهان •

  کنند یکار خود در ارتباط با استعدادها مشاهده م جهی( و آنچه که به عنوان نتهای )ورود دهند یاستعدادها انجام م

 . کندی ( را ارائه مهای)خروج

  یهامربوط به شاخص مهارت  ر یرتبه در سه دوره اخ ن یشاخص جذب و بهتر  ها مربوط به در تمام دوره  رانیرتبه ا ن یبدتر •

 بوده است.   یدانش جهان

 است.  تهجزو سه کشور آخر قرار داش ،ها در شاخص جذبتمام دوره   یبنددر رتبه  رانیکشور ا •

 

 در این شاخص رانی ا ت یوضعارزیابی  استعداد و  یریپذرقابت  یمدل شاخص جهانبررسی 

 بهرام صلواتی  گزارش  جایگاه ایران در شاخص جهانی رقابت پذیری استعداد
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قابل   یبه راحت ی بیشتر مهاجرانهاو مهارت  التی. تحصاست «انتقال دانش و مهارت ت یقابل»  این موضوعاز عوامل  یکی •

 شناسند. ینم تیها را به رسمآن انیاز کارفرما یاریو بس ست ین  ی میزبانال به کشورهاانتق

بهتر   یشغل تفرص  افتنی د یمهاجران به ام بوده وها تر از انتظار آن ن یی، پااین افرادشده به  ه یارا یشغل ی شنهادهایلذا غالباً پ  •

   زنند.یها سرباز مآن  رشیو باالتر، از پذ

داشته و    یتعارض کمتر  زبان یم  یدر کشورها  انیکارفرما  یشغل  پیشنهادهایبا    نیپائ  التیهاجران با تحصمدر نقطه مقابل،   •

 .  دهندیدر بازار کار پاسخ مثبت م  ی شنهادیپ  یفرصت شغل ن یبه اول خیلی سریع

شکاف    نیااز کشورها    یبرخ  و در  ستین  کسانی  ری مهاجرپذ  یکشورها  انیدر م  یمهاجران و افراد بوم  انیم  یشکاف شغل •

 است.   زیناچ  اریاز کشورها بس یبزرگ و در برخ اریبس

از نوع عام باشد،   زبان یم ی کشورها ی . هر چقدر نظام مهارتاست زبانیم ی شورهاک  ینوسان مربوط به ساختار مهارت  نیا •

 است.  مهاجران باالتر  التینرخ انتقال مهارت و تحص 

ر کشور میزبان، از دیگر عوامل تاثیرگذار بر شکاف شغلی میان  همچنین ساختار بازار کاعواملی چون زبان رسمی و  •

 مهاجران و افراد بومی است. 

 

مهاجران با سطح تحصیالت باالتر در  نسبت به  نی پائ الت یمهاجران با سطح تحص بررسی علل پایین بودن نرخ بیکاری

 کشورهای میزبان 

معمای نرخ باالتر بیکاری مهاجران تحصیلکرده نسبت به  

میزبان ین در کشورهای مهاجران با تحصیالت پای  
 بهرام صلواتی  گزارش 
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 2018تا    2008  هایسال   ن یب  یعی، مخاطرات طب2019( در سال  IDMC)   یداخل  یآوارگ  شیارش مرکز پاگز  نیطبق آخر •

   .مردم در جهان شده است یاز جنگ و خشونت باعث آوارگ شتریدر مجموع سه برابر ب 

ان مجبور به  در جه یمیاقل راتیینفر در اثر تغ ونیل یم 143از  شی، ب2050تا سال  ،2018در سال  یبانک جهانطبق تخمین   •

 مهاجرت خواهند شد. 

که   بر این باورندمحققان  برخی دیگر ازو  ی«سازگار» راهکار جهت  کیمهاجرت به عنوان  از محققان معتقدند  ایعده  •

   است. یطیمح طیدر برابر شرا یشکست در سازگار  ایو  ی«عدم سازگار» مهاجرت به منزله 

  ها که به آن  بوده  یسازگار ینوع استراتژ کمانند سیل یا خشکسالی، یی میو اقل یطی مح راتییتغ ل یبه دلمردم  ییجابجا •

 خود را بهبود بخشند. یزندگ شرایط ه و کردرا حداقل  ب یآس زانمی تا  دهدمی امکان

در قبال   یسازگار ی برا اینه یعنوان گزه امکان مهاجرت ب شیدر افزا ی دینقش کل یمهاجرت ی اهاست یس انیم ن یدر ا •

 ارند.  د یمیاقل راتییتغ

نموده   نیتدو یدر ارتباط با مهاجرت و سازگار کردیرودو ، 2015( در سال IOMمهاجرت ) یالمللنیسازمان ب •

 افتهی لی مهاجرت تسه قیاز طر یشتیمع یتنوع بخشو  افته ی لیمهاجرت تسه قیکاهش فشار بر مناطق از طر:است

 ده یدب یهاجران از منطقه آسم یاجتماع یهات یمهاجران و حما یارسال یاستفاده از وجوه مال •

با   یسازگار یمثبت در راستا  کردیمهاجرت را به عنوان رو ایو استرال  ایکلمب ا،یکشورها از جمله هند، نپال، اسپان یبرخ •

 .کنندی م نیمهاجرت تدو لیتسه ی خود را در راستا هایها و برنامه استراتژی  و دانسته  یمیاقل راتییتغ

 

 سازگاری و یا عدم سازگاری در برابر شرایط محیطی مهاجرت به دلیل تغییرات اقلیمی؛ روشی برای 

 رقیه صمدی  دیدگاه تخصصی  مهاجرت: راهکار سازگاری در برابر تغییرات علمی 
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  هایاست که کشورها چارچوب  یضرور  ،یآت  هایدر سال  یعیطب  یایبال  ارگانتعداد آو   شیفزابا در نظر گرفتن احتمال ا •

 .ندینما  نیتدو المللین یو ب یرا در سطح مل یطیو مح یمیمحافظت و حفظ حقوق آوارگان اقل ی برا یقانون
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نقدی بر یک نظر غیرکارشناسی 

در زمینه مهاجران افغانستانی در  

 ایران

مهاجران افغانستانی در ایران؛ می 

 مانند یا می روند ؟ 

دولت های رفاه ملی در مقابل  

جابجایی آزاد: آیا حق با میلتون  

 فریدمن بود؟  

آیا همه مهاجران اجباری واجد  

هستند؟ شرایط عنوان »پناهنده«   

فقط   "ویزا "آمریکا از ابزار  آیا

نشجویان ایرانی استفاده  علیه دا 

 میکند؟ 

بیکاری مهاجران معمای نرخ باالتر 

تحصیلکرده نسبت به مهاجران با 

 تحصیالت پائین در کشورهای میزبان؟!

افزایش مهاجرت از طریق  

گذاریسرمایه  

زنگ خطر مهاجرت های اقلیمی  

 در جهان

افغانستان در صدر کشورهای  

پناهجوفرست به کشورهای  

OECD  2018در 

مهاجرت؛ راهکار سازگاری در  

اول( برابر تغییرات اقلیمی )بخش   

مهاجرت؛ پاشنه آشیل امنیت  

2030اتحادیه اروپا در   

استارتاپ ویزا: تقویت ظرفیت  

نوآوری از طریق سیاست های  

 مهاجرتی

سازگاری با تغییرات اقلیمی؛  

راهکار جایگزین مهاجرت 

 )بخش دوم( 

قاچاق مهاجران؛ پرخطر و  

 مرگبار

نود و هشت درصد پناهجویان با  

ند در آلمان  خواهاقامت دائم می

 بمانند! 

 مکتوبات سیاستی؛ دیدگاه تخصصی 
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عملکرد برجسته سوئیس در  

 مدیریت سرمایه انسانی 

پدیده  بی اعتنایی بین المللی به 

آوارگی های داخلی؛ نگاهی به  

 وضعیت کشور یمن

سیستم های مهاجرتی امتیازی تا چه  

ن تحصیلکرده و با ع مهاجراحد مناف 

کند؟ مهارت باال را تامین می   

ادغام پناهندگان؛ فرآیندی  

جوامع  آهسته اما پیوسته در 

کشور آلمان(  میزبان )تجربه  

روند افزایشی پناهجویان ورودی  

2019به یونان در سال   

رمزگشایی ارتباط بین مهاجرت، 

 محیط زیست و جنسیت 

از جنگ اقتصادی تا جنگ  

 مغزها!
مهاجرت هدفمند مبداً و مقصد  

کند!را منتفع می   

»مدیریت مهاجرت« بجای »مرثیه  

 مهاجرت« !

محدود کردن مدت اقامت  

دانشجویان بین المللی پس از  

 پذیرش در ایاالت متحده 

ی مهاجرت و  تیغ دو لبه 

های پیش روی سیاست  چالش

 گذاری 

اثر فرمان محدودیت مسافرتی 

(  Trump Travel Banترامپ )

 بر گرین کارت ایرانیان 

 مکتوبات سیاستی؛ دیدگاه تخصصی 
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جایگاه ایران در شاخص جریان 

 Potential Netبالقوه مهاجرت )

Migration Index ) 

بررسی تغییرات جریان جابه جایی 

دانشجویان ایرانی در آمریکای 

 شمالی)ایاالت متحده و کانادا(

آیا پدیده فرار مغزها صرفاً  

مختص کشورهای جنوب )در  

 حال توسعه( است؟ 

 وجوه ارسالی مهاجران
سیاستها و برنامه های بین المللی  

 چرخش نخبگان

جایگاه ایران در شاخص جهانی  

پذیری استعداد رقابت  

 کارآفرینی مهاجران در آمریکا

چشم اندازی بر جریان مهاجرت  

ایران و سایر  های بین المللی در 

 کشورها

وضعیت ایران در مهاجرت های  

 بین المللی دانشجویان 

جابجایی   چشم اندازی بر جریان

ین المللی دانشجویان در آمریکا ب

 )با تمرکز بر دانشجویان ایرانی( 

د دانشجویان بین  نرخ رشد تعدا

المللی ایران در مقایسه با روند  

 جهانی

ر  گردش و جابجایی ثروت د

 جهان

شهرنشینی، پناهندگان و مهاجران  

 نامتعارف در ایران
 پرونده مهاجرت گیت ایران 

توسعه ویزای استارتاپی در جهان  

و تأثیر آن بر استارتاپ های  

 ایران

هامکتوبات سیاستی؛ گزارش  
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  ننی ایاوهی  یوسی پروفسور 
 دانشگاه تورکو فنالند 

 

 دکتر سعیده سعیدی
مطالعات فرهنگی  پژوهشکده 

 و اجتماعی وزارت عتف 

 بهرام صلواتی دکتر
 پژوهشکده سیاستگذاری شریف

 دکتر حسین میرزایی
 دانشگاه عالمه طباطبایی

 مهندس سیاوش خالدان 
 موسسه توسعه دانش فردای ایرانیان 

 مدرسه تابستانی حکمرانی و سیاستگذاری مهاجرت 

 1398ماه خرداد 
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 سعیده سعیدیدکتر 

  ان یو مهاجرت و ابعاد مختلف مهاجرت نامتعارف را با ب  ت یجنس  ،یالمللنیب  یهااز جمله انواع مهاجرت  یموضوعات  ایشان •

 .ندمطرح نمود یشناسانسان   یهاخود از منظر پژوهش  اتیتجرب
و   ارائه کردند  «کیاسپوراتیو مطالعات د یبازگشت ی هامهاجرت» خود را تحت عنوان  ی هابحث  ادامه ایشان در  •

 قرار دادند.   یرا مورد بررس هایژگ یو ن یا جادیا  لیدور از وطن و دال یرانیا  یهاجماعت یهایژگیو
موضوع، ضعف در  نیمهم ا لیاز دال یکی( وجود دارد و Fragmented diasporaتکه تکه ) یاسپوراید رانیدر مورد ا •

 ارتباط افراد با دولت فرستنده است. زمیمکان

 ننی ایاوهی  یوسی دکتر 

 پناهندگان در اروپا آغاز کرد. تیریو مد استیبحث خود را با س نن یایاوهی یوسیدکتر  آقای •

 .و اردن پرداخت  ه یترک   ونان،ی  یپژوهش خود در کشورها  جیاساس نتامهاجران بر  انیدر م  تالیجیشکاف د  به موضوع  او •

 بهرام صلواتی دکتر

  ژه یکشورها به و یگذاراست یموثر در س یهایریگپرداخته و جهت  یکار یهاابعاد مختلف مهاجرت یبه بررس ایشان •

 . کردند هیمهاجران ارا یهانبازار کار ج یهایژگیرا در مواجهه با روندها و و رانیا
  یهاروند مهاجرت راتییپرداختند و تغ رانیدر جهان و ا ییدانشجو یهامهاجرت تیوضع یبه بررس یدکتر صلوات •

 . کردند یشده را بررس راتییتغ  نیا جادی کشورها که باعث ا یهاو برنامه  هااست یدر سطح جهان و س یلیتحص
و    های اشاره داشتند و استراتژ  ایو استرال  نیسهم کانادا، چ  شیو افزا  یالمللن یب  نایاز دانشجو  کایبه کاهش سهم آمر  ایشان •

 کردند.  نییرا تب انیدانشجو یهاییجادر قبال جابه  کایو آمر  یمالز ن، یچ یراهبردها
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 دکتر حسین میرزائی
 یریگر خصوص شکل کشورها د یهااست یو س یقوم یهات ی درباره موضوع مهاجرت و اقل یرزائیدکتر م یجناب آقا •

 مربوط به مهاجران صحبت کردند.  یقوم یهات یاقل

  اتیداده شد؛ نظر ح یتوض یمرتبط با مطالعات مهاجرت یهامتفاوت رشته  یکردهایمهاجرت و رو یستیراستا، چ نیا در •

  نیی تب ر د و کالن نه ایخرد، م ی هاو نقش نظام  یعوامل اقتصاد گاه یمهاجرت و جا یها نظام  ه یو نظر مهاجرت  یاقتصاد

 مهاجرت بحث شد. ده یپد

را   یتیباال و تکثر قوم اریتنوع بس ی مهاجرت یهااستیکشورها از نظر س نیبازتر یدر ادامه عنوان کردند که حت شانیا •

 .  دهندیخشونت نرم افراد مهاجر را مطابق خواست خود شکل م یو با نوع رندیپذینم
 مهندس سیاوش خالدان 

بازگشته به کشور(   یرانیو طرح مابک )متخصصان ا Iran Knowledge و تجارب موسسه هات یدر خصوص فعال ایشان •

 دادند.   حیتوض  شود، یانجام م  یجمهور استیر یو فناور  یمعاونت علم تیکه با حما
-Public) یو خصوص یخارج از کشور و غالبا با مدل مشارکت بخش دولت یرانیا صانموسسه در خصوص متخص نیا •

private participation ) کندیم  تیفعال . 
مختلف    یشهرها  یهاها و سازماندر دانشگاه   یآموزش  یدادهایو رو  نارهایسم  یبه برگزار  توانیم  هات یفعال  نیاز جمله ا •

 . خارج از کشور و  طرح مابک اشاره کرد ان یرانیبا  ارائه ا رانیا
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 رویدادها؛ نشست تخصصی

اجتماعی  _یکپارچگی فرهنگی 

رانی بازگشته به  متخصصان ای

 کشور )مابک( با جامعه

ایدکا؛ اولین رویداد مهارت  

افزایی صادرات به افغانستان ) با  

مهاجران( اولویت   
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های تحلیلی ترویجی؛ اخبار و یادداشت - اثرگذاری اجتماعی  

تصویری از جمعیت نیروی کار 

جهان ) به مناسبت روز جهانی  

 کار و کارگر(!

ل ترید؟!آیا پس از مهاجرت خوشحا  

چرا ترامپ به دنبال ایجاد دیوار  

حائل در مرز میان آمریکا و 

است؟مکزیک   

مشوق شما برای مهاجرت 

 کیست؟! )دیگران یا خودتان( 

سیاسی شدن بحران مهاجرت و  

مهاجران! ) فشار برجامی ایران بر  

 اروپا یا آمریکا؟!( 

جایگاه خاورمیانه در نقشه  

ه  جهانی مردم آواره و بحران زد

 در اثر جنگ و ناامنی!

افزایش چشمگیر تعداد  

 دانشجویان بین المللی!
 آیا حق با آقای عراقچی بود؟! 

 قابل توجه جنگ طلبان !!!

 ) عواقب انسانی جنگ و ناامنی( 

بهشت و باتالق مهاجران  

 تحصیلکرده و ماهر!

تمایل به بازگشت به ایران و عدم  

تمایل مهاجرت به اروپا در میان  

ران افغانستانی!مهاج  

مهاجران اقتصادی و کاری  

کدام کشورها دارند؟ تمایل به   

بورسیه   "دانشجویان بین المللی در دنیا 

را برای ادامه  "ه پایینشهری "و  "تحصیلی

و   "کیفیت دوره "تحصیل در خارج به 

ترجیح می دهند!  "رتبه دانشگاه"  

نفر یکی به فکر    5از هر 

جرت  مهاجرت است! )میل به مها

 در کشورهای عربی منتخب( 

ید ) چین و  ظهور قطب های جد

روسیه( جاذب دانشجویان بین  

 المللی!
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های تحلیلی ترویجی؛ اخبار و یادداشت - اثرگذاری اجتماعی     

کننده  کشور اعزام  20رتبه بندی 

 مللی در دنیا! دانشجو بین ال

جغرافیای جابجایی دانشجویان )  

 اعزام و جذب( 

افزایش نرخ جابجایی و رشد  

سریع جمعیت دانشجویان بین  

 المللی در دنیا! 

به   "نه" !رفتن از کشور به "نه"

 !آمدن مهاجران جدید 

یل اصلی کاهش اقبال  دال

 دانشجویان بین المللی به آمریکا!

کاهش سهم و درآمد آمریکا از  

بازار جابجایی بین المللی  

 دانشجویان! 

نگرانی دانشگاه های آمریکائی از  

دست دادن دانشجویان چینی در اثر 

چین! -جنگ تجاری آمریکا  

 خبر زرد و دروغ! 

اقتصاد مهاجرت: چرا مهاجران 

ایرانی به کشور پول نمی  

 فرستند؟

وی کار اندازی بر نیر چشم

 جهانی!

پیمایش دانشجویی بین المللی:  

میل زنان برای ادامه تحصیل در  

خارج یک و نیم برابر مردان  

 است!

  J1و   F1کاهش صدور ویزاهای 

برای ایرانیان در آمریکا برای  

 سومین سال متوالی! 

های کشورهای  سیاست تفاوت 

مختلف از جمله ایران در  

 پذیرش مسئله تابعیت دوگانه!!

بلومبرگ: عقب ماندن آمریکا  

ستعد و ماهر!در جذب افراد م  

افزایش شدید نرخ رد  

درخواست ویزا کاری  

( برای ورود  H-1Bمتخصصان )

 به آمریکا!
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های تحلیلی ترویجی؛ اخبار و یادداشت - اثرگذاری اجتماعی    

روند بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران  

تحوالت تأثیرگذار در  و پاکستان در بستر 

 ! 2018و  2017افغانستان در سال های 

روند رشد تعداد دانشجویان 

اروپایی و آمریکایی که در خارج 

کنند! از کشور تحصیل می   

هانی فیلم های حوزه  فستیوال ج

2019مهاجرت،   

زبانگی یا چندزبانگی ؟ بی  
همه دارند از ایران مهاجرت  آیا 

 می کنند؟!

اجماع جهانی برای   "در مورد 

چقدر می دانید؟  "مهاجرت  

اعیاد و مناسک مذهبی زمینه ساز  

بزرگترین جابجایی های انسانی  

 در جهان!

 آمار جهانی میل به مهاجرت!

به  میل "از آرزو تا واقعیت! )از 

اقدام به  "تا  "مهاجرت

("مهاجرت  

اقتصاد مهاجرت: چرا کشورهایی 

همچون استرالیا به دنبال جذب  

 دانشجویان بین المللی هستند؟ 

آمار مغالطه آمیز فرار مغزها و خروج 

هزار نفری نخبگان از  180ساالنه 

کشور توسط وزارت بهداشت تکذیب 

 شد!

سیر نزولی مهاجرت قطعی 

برتر کنکور سراسری و   فراتن

 المپیادهای علمی

چرا مهاجران اروپایی بریتانیا را  

 ترک می کنند؟ 
کاهش نرخ اخذ تابعیت  

 مهاجران در کشورهای میزبان! 

آمار   "وقتی بی دقتان سخن از 

به   "مهاجرت نخبگان در کشور 

 میان می آورند! 
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های تحلیلی و یادداشت ترویجی؛ اخبار - اثرگذاری اجتماعی  

افزایش جابجایی بین المللی دانشجویان 

در به سمت کشورهای در حال توسعه 

 قیاس با کشور های توسعه یافته!

ی به دلیل  قانون »اعطای شهروند

تولد در خاک« در چه کشورهایی 

 به رسمیت شناخته شده است؟ 

دولت ترامپ به دنبال لغو قانون  

اعطای شهروندی به دلیل تولد  

 در خاک آمریکاست!

نگاهی به آخرین تحوالت  

عید  پیرامون ماجرای پناهندگی س

 مالیی طی دو روز گذشته! 

ترکیه سیاست درهای باز در قبال  

ای را ادامه  پناهجویان سوریه 

دهدمی  

دخانه  فرصت همکاری در رص

 مهاجرت ایران!

دالیل روی گردانی دانشجویان  

 بین المللی از آمریکا!
افزایش چشمگیر میل به  

 مهاجرت در آمریکای التین! 

نگاهی به تغییرات احتمالی در  

قوانین مهاجرتی آمریکا و  

 تعارض ذی نفعان 

ثبت بیش از یک میلیون  

 پناهجوی جدید 

کاهش تعداد پناهجویان در اثر 

ست راستی  سیاستهای دولت های د 

 و ملی گرا در کشورهای میزبان!

پرونده   "انتشار گزارش 

"مهاجرت گیت ایران  

جایگاه ایران در میان کشورهای  

به آمریکافرستنده محقق   

جایی )  گزارش رسمی از جابه 

ها بین المللی( ایرانی-داخلی   

- نمایه تبادالت دانشجویی ایران

مریکاآ  
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های تحلیلی ترویجی؛ اخبار و یادداشت - اثرگذاری اجتماعی  

پخش زنده؛ سمینار مرکز 

سیاست گذاری مهاجرت  

(MPC) 

ها با خرید ملک  آیا فقط ایرانی

کنند؟ اقدام به اخذ تابعیت می  

جهانی شدن و افزایش مهاجرت  

گذاری سرمایهبا   

اعیاد و مناسک مذهبی ) از جمله  

مراسم اربعین( زمینه ساز  

بزرگترین جابجایی های انسانی  

 در جهان!

تکذیبیه انتشار آمار غلط مهاجرتی 

معلوم الحال توسط برخی از سایت های 

 به نقل از رصدخانه مهاجرت ایران!!!

یک سوم برندگان آمریکایی 

های علمی رشته جایزه نوبل در 

اند! از مهاجران بوده   

سیاست چرخش نخبگانی،نیمه  

مغفول و پنهان مهاجرت در 

 ایران!

دانشجوی   406به  DAFIبورس  

 پناهنده در ایران تعلق گرفت 

  رصد آمارهای واقعی مهاجرت

 نخبگان در دانشگاه شریف

ارتباط جابجایی افراد با گسترش 

 و اپیدمی جهانی ویروس!  

 ( GLEam) پروژه 

بازندگان و برندگان جنگ  

استعدادها در دنیا؛ کانادا در حال  

تبدیل شدن به مقصد اول  

 استعدادهای برتر دنیا است ! 

افت شدید نرخ بازگشت  

 مهاجران افغانستانی از ایران!!
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هایی با عنوان  ، اقدام به برگزاری سلسله نشست 1397ها و نهادهای حامی، از مهرماه توسعه پایدار، با همکاری جمعی از سازمان مدرسه

های دولتی،  های توسعه پایدار ایران در بخش ها به بررسی مسائل مهم و اولویت این نشست  »توسعه پایدار برای ایران« نموده است.

کارهای پردازد و با هدف ترویج مفاهیم مرتبط و راه المللی میاهی ویژه به تجارب منتخب داخلی و بین با نگخصوصی و مردمی و 

 .مندان، آزاد استها برای عموم عالقهشود که شرکت در آن مندان حوزه توسعه پایدار برگزار میعملیاتی برای فعالین و عالقه 

 

 

 

 

 
ها به  شود در آنگردند و سعی میها به صورت »پرونده محور« برگزار مینشست  ، این با توجه به گستردگی حوزه توسعه پایدار

های کشور ارتباط  حال با مسائل و چالش اند و در عین هایی پرداخته شود که کمتر در مجامع مرتبط طرح شده موضوعات و چالش 

 گزار شد: ار برنشست توسط مدرسه توسعه پاید 7، تعداد 1398در سال نزدیکی داشته باشند. 

 « بشاگرد و محرومیت: رهایی یا تثبیت؟» همایش  .1

 « ها و امیدهای آب زیرزمینیبیمنشست »  .2

 «یادگیری از تجارب ناموفق و اشتباهات در مسیر توسعه محلیدو نشست »  .3

 خودرو« بدون های شنبه»سه نگاهی انتقادی به پویش نشست  .4

 «کتر علیرضا نبیحضور دکارآفرینی برای افراد دارای سوء سابقه با نشست »  .5

 «داستان کشمون-بسترسازی برای خرید مسئوالنهنشست »  .6

 

 های توسعه پایدار برای ایران  برگزاری نشست
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 همایش بشاگرد و محرومیت: رهایی یا تثبیت؟ 

 1398اردیبهشت  4
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 ها و امیدهای آب زیرزمینی نشست بیم 

 1398اردیبهشت  15
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  ب ناموفق و اشتباهات در مسیر توسعه دو نشست یادگیری از تجار

 محلی

 

 1398تیر   18
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 های بدون خودروشنبهنشست نگاهی انتقادی به پویش سه  

 1398شهریور  26



154 

 

  

 بسترسازی برای خرید مسئوالنه؛ داستان کشمون

 کارآفرینی برای افراد دارای سوء سابقه با حضور دکتر علیرضا نبینشست 

 

 

 1398مهر  8

 1398آذر  23
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های در محل پژوهشکده و  های آموزشی ویژه است که به دو شیوه دوره های مهم مدرسه توسعه پایدار، برگزاری دوره یکی از فعالیت 

 شود.ها برگزار مینیز در محل سازمان

 مدرسه بهاره توسعه پایدار  .1

 مدرسه پاییزه توسعه پایدار  .2

 

 های آموزشیهبرگزاری دور
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نوان بستری برای هم افزایی میان دانش آموختگان ادوار مختلف مدرسه توسعه پایدار و  کانون همراهان مدرسه توسعه پایدار به ع

 آغاز کزده است.  1398از مهر همچنین بستری برای یادگیری مادام العمر برای توسعه پایدار به طور رسمی فعالیت خود را 

 المللی جام جم از شبکه بین های بومی خراسانتوسعه پایدار از طرح احیای گندم پخش فیلم بازدید مدرسه  .1

 برگزاری جلسات کانون همراهان مدرسه توسعه پایدار  .2

 
 

 

 

 شروع به کار کانون همراهان مدرسه توسعه پایدار 
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 دستاوردهای پروژه احیای گندم بومی خراسان در منطقه گرمسار.بازدید از 3

 شروع به کار کانون همراهان مدرسه توسعه پایدار 
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 معرفی رشته نوآوری اجتماعی سمینار •

اردیبهشت    17در  مدرسه نوآوری اجتماعی روشنا و حمایت موسسه حامی علوم انسانی  مدرسه توسعه پایدار،  در نشستی که با همکاری  

قتصاد  در دانشکده مدیریت و ا روی آن، از سمت سخنرانانهای کاری و تحصیلی پیشبرگزار شد، رشته نوآوری اجتماعی و فرصت 

 معرفی شد.  دانشگاه شریف

 «بازی توسعه پایدارها در زمین زیستی»جای محیطسمینار آموزشی  •

با هدف تبیین رابطه بین فعالیت های محیط زیستی و تحقق توسعه پایدار و کاستی های موجود در   آذر و 19آموزشی در  این سمینار

 ن طهماسبی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. میان کنش گران این عرصه در ایران با ارائه آقای هامو

 

 

 ا هسایر فعالیت
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 گذاری عمومیپنل حکمرانی و محرومیت زدایی در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست  •

مدرسه توسعه پایدار، با پنل »قلعه های گنج: نقش حکمرانی در توسعه مناطق محروم« در سومین کنفرانس ملی حکمرانی و سیاستگذاری 

، مسئله حکمرانی مطلوب برای مناطق محروم به بحث  می ایفای نقش داشت. در این نشست، با حضور مدیران ارشد بنیاد علویعمو

گذاشته شد و ضمن نقد رویکردهای سنتی بنیاد علوی در مناطق محروم، مدل جدید و در دست طراحی بنیاد به بحث و نظر عمومی  

 گذاشته شد. 

 زدایی« در وبسایت مدرسه توسعه پایدار رد و محرومیت راه اندازی صفحه ویژه »بشاگ •

ای  احث مطرح شده و نیازهای شناسایی شده برای کمک به توسعه و آبادانی مناطق محروم کشور عزیزمان، صفحه ویژه با توجه به مب

طالب مفید و مرتبط برای عالقه  در وبسایت مدرسه توسعه پایدار به بهانه همایش »بشاگرد و محرومیت« ایجاد شده که در آن عالوه بر م

 ده شده است. مندان حوزه محرومیت زدایی، قرار دا

 

 

 ها سایر فعالیت



160 

 

  

 در منطقه بلوچستان  انجشنواره داستان نویسی کودک •

مدرسه توسعه پایدار با همکاری شبکه روستاهای دوستدار کودک چابهار و دشتیاری، اولین جشنواره داستان نویسی کتابخانه  

برگزار کرد. حوزه ادبیات کودک و نوجوان در    1398در بهمن و اسفند  کان در منطقه چابهار و دشتیاری بلوچستان را  های کود

در  1398ای در انتهای سال های ویژه دید فعالیتی مدرسه توسعه پایدار است که برنامه های جبرخوردار یکی از حوزه مناطق کم

کتابخانه روستایی    6کودک از    56ها بوده است، با دریافت آثار داستانی  ی از این برنامه رابطه با آن آغاز شد. این جشنواره که یک

 منطقه دشتیاری، به کار خود پایان داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها فعالیتسایر 
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ها و مؤسسات آموزش نفر از دانشجویان، معاونین آموزشی دانشگاه   500با حضور بیش از    1398اردیبهشت    9همایش در تاریخ    این

 عالی سراسر کشور در سالن مرحوم جباری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. 

  یکی   اساس  همین   بر  .است  داشته   جامعه  پیشرفت   در   ایکننده تعیین   نقش   بشری،   ی انهاده  ترینمهم  از  یکی  عنوانبه   همواره   دانشگاه 

  داشت   توجه  باید  .است  جامعه  و  مراکز  این  میان  نسبت   تعیین  عالی،  آموزش  گذاریدر سیاست  موردبحث  ضوعاتمو  ترینمهم  از

  خصوص  در وظایفش  به پرداختن عدم صورت در خود، ذاتی وظیفه علت  به دانشگاه  مشخص طوربه  و عالی آموزش مراکز که

 . داشت نخواهد  اعتباری  و ارزش جامعه،

بر   را  موضوع  هفت  لندن جهانی دانشگاه  استاد آدی  پاول یان باره دراین.گیردمی دربر را  موضوعات از  وسیعی طیف وظایف این

 شمارد:برمی جهانی، معتبر شواهد اساس

  جهانی نخبگان و استعدادها هادانشگاه ؛ نمایند ترمطلوب را شهرها  ظاهر توانند می هادانشگاه ؛ هستند  ملی اقتصاد موتور هادانشگاه 

-اجتماعی تحوالت  هادانشگاه ؛ دارند المللیبین  روابط گیریشکل  در مهمی نقش هادانشگاه ؛ کنندمی جذب خود یسوبه  را

 .دهندمی  بهبود  را  عمومی  زندگی  هادانشگاه ؛  شوندمی  کشور  سیاسی  فضای   شدن  باز  موجب  دانشگاه ؛  نمایندمی  تسهیل   را  تکنیکی

 

 

 

 عالیچهارمین همایش ملی آموزش

 امر آموزشجانبه در منظور هماهنگی و جلب حمایت همه ای آموزشی به ها و نهاده تعامل بین دستگاه  •

 های نوین آموزشی در جهت ارتقاء سطح کیفی آموزشی و راهکارهای ارتقاء سطح استانداردهای آموزشی معرفی شیوه  •

 ویژگی اخالق آموزشی در ارائه خدمات علمتوجه به  •

 د آموزش و اشتغال و اهمیت آموزش عالی در اقتصا •

 

 اهداف همایش 
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عالی پوستر چهارمین همایش ملی آموزش    
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عالیصاویر منتخب چهارمین همایش ملی آموزشت  
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عالیتصاویر منتخب چهارمین همایش ملی آموزش  



167 

 

  
 سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری 

به همت پژوهشکده سیاست   1398 دی ماه سال 26و  25 در روزهایگذاری عمومی سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست

برگزار مرکز همایش های صدا و سیما در محل با محوریت »گذار به نسل جدید حکمرانی«  و گذاری دانشگاه صنعتی شریف

نظام، شریعتمداری وزیر   مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر ضاییر محسن  هایی همچون دکترشد. در این دوره از کنفرانس چهره 

نخبگان،   ملی بنیاد مقام قائم پور سهراب سعید کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دکتر حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، دکتر

  و  تاق ایراندری معاون وزیر کار، دکتر عاملی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، مهندس خوانساری نایب رئیس ااحمد می

 مسئوالن کشوری حضور داشتند.   از جمعی

گذاری عمومی  گذاران حول موضوعات اساسی حکمرانی و سیاستبا هدف گردهمایی و تعامل محققان و سیاست   این کنفرانس

  تقنین،  نظام  قضائی، –گری، معضالت اقتصاد ایران، حکمرانی در عصر دیجیتال، نظام حقوقی انی و تنظیم نظیر الگوهای حکمر

های مرتبط با فرهنگ و جامعه و مسائل  الملل و چالش ای، حوزه بینات و تعامل مردم با حاکمیت، مباحث توسعه انتخاب نظام

ها و راهکارها در هر یک  ائل، روندها، ابتکارات و همچنین چالش شود. در این رویداد جدیدترین مسزیست محیطی برگزار می

 . گیردهای سیاستی مورد بررسی قرار میبخشیها در کنار آخرین اثراز حوزه 
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هایی همراه بوده است. به  ها و چالش بعد از انقالب اسالمی با موفقیت گذاری عمومی ساله نظام حکمرانی و سیاست 40تجربه 

و ارائه جدیدترین دستاوردهای محتوایی از سوی دیگر، مسیر را برای اتخاذ الگوی   سوازیک گذاری این تجربیات اشتراک 

به همین دلیل محور موضعات سومین کنفرانس، گذار به نسل جدید   هموارتر خواهد نمود.  گام دوم انقالب حکمرانی مناسب

 حکمرانی قرار گرفت.

که   ارسال شدس به دبیرخانه کنفرانمقاله  121چنین برگزار گردید. همسیاستی  -نشست تخصصی 45کنفرانس، بیش از  ایندر 

 . های مختلف ارائه گردیداین دو روز برای عالقمندان به حوزه ه و در طول  مقاله مورد پذیرش قرار گرفت 34 از این بین

بین آثار ارسالی، به سه   پس از داوری از ویدئوی سیاستی از سوی محققان به دبیرخانه کنفرانس ارائه شد که 20 عالوه بر این، 

سازی بود. این جایزه در ستورزی و سیاتعلق گرفت. دیگر نوآوری این کنفرانس اهدای جایزه اندیشه های نفیسیاثر جایزه 

های  ها و پژوهشکده اثر مختلف از اندیشکده   20ای کشور در طول سال گذشته بوده و بیش از  واقع انتخاب برترین آثار اندیشکده 

اثر  3ای شرکت در این بخش ارسال شد. کمیته علمی این جایزه، سازی برگذاری و تصمیمهای مختلف سیاستفعال در حوزه 

سازی را به آنان اهدا  ورزی و سیاست ای را به عنوان آثار برتر این حوزه انتخاب نموده و اولین جایزه اندیشهاندیشکده برگزیده 

 نمود.

 

 

 

 سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری 

https://www.mehrnews.com/tag/%DA%AF%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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 پوستر سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری 
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 عمل  و نظر  عرصه در گذاریسیاست  هایچالش  و  دستاوردها جدیدترین شدن مطرح •

 کشور عمومی هایعرصه  مشکالت  و مسائل با  یعموم گذاریسیاست  نظر وند پی •

 عمومی مسائل به مند  عالقه مختلف هایرشته  محققان بین در ایرشته بین  گفتمان و  بحث فضای ایجاد •

   گذاریسیاست مراکز و  حکومت با  گذاریمشی خط و دولتی  مدیریت حوزه  پژوهشگران و دانشگاه  روابط  گسترش •

 جامعه آحاد میان در عمومی گذاریمشیخط  و دولتی مدیریت  ادبیات ازیسعمومی •

 ایران  در عمومی گذاریسیاست تجارب بعضی بررسی و  تحلیل •

 

 گذاریالگوهای حکمرانی و سیاست •

 گذاری اجتماعیجامعه، فرهنگ و سیاست  •

 های کالن و نظام تقنین سیاست •

 نظام انتخابات و تعامل مردم با حاکمیت •

 گری و دولت تنظیم گرتنظیم •

 های اقتصاد ایران ابرچالش •

 نظام جامع رفاهی و تامین اجتماعی •

 حکمرانی نظام اداری  •

 مگانی و ورزش قهرمانیسیاستگذاری ورزش ه •

ها و اطالعات  محور و نقش داده سیاستگذاری شواهد •

 در سیاستگذاری

 حکمرانی آب و محیط زیست  •

•  

 

 حکمرانی در عصر دیجیتال •

 قضایی-حکمرانی نظام حقوقی •

 حکمرانی نظام آموزش و پرورش •

 حکمرانی نظام آموزش عالی •

 افزاییای و مهارتحرفه-حکمرانی نظام فنی •

 نه و ارتباطات حکمرانی رسا •

 المللیالملل و نهادهای بین روابط بین سیاست خارجی،  •

 حکمرانی ساختارهای بخش انرژی •

 حکمرانی نظام سالمت  •

 سیاستگذاری مهاجرت •

 سیاست صنعتی و توسعه پایدار •

 بنیان نوآوری و اقتصاد دانش  •

 

فرانس اهداف کن  

محورهای کنفرانس    
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 تصاویر منتخب سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری 
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 تصاویر منتخب سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری   



173 

 

 

 

  



174 

 

  



175 

 

، میزبان پروفسور یوسی یاوهیاینن از گروه جغرافیای دانشگاه تورکو فنالند در راستای انجام پروژه مطالعاتی 1398در خرداد ماه  

و  مشترک میان پژوهشکده سیاستگذاری )رصدخانه مهاجرت ایران( و دانشگاه تورکو فنالند تحت عنوان »مهاجرت، شهرنشینی  

 انی در ایران« بودیم.  ادغام مهاجران افغانست

( شرکت در مطالعات میدانی پروژه مشترک در شهرهای اصفهان و  1های حضور پروفسور یاوهیاینن در ایران مهمترین برنامه

 "مهاجرت سیاستگذاری و حکمرانی"المللی تحت عنوان های بین( ارائه سخنرانی در اولین مدرسه تابستانی مهاجرت2تهران، و 

های اجباری و پناهجویی«  های کاری و اقتصادی«، »مهاجرتمحورهای »مهاجرت  از جمله در   تابستانی تخصصی  بود. این مدرسه 

های  کتاب   از نمایشگاه کتابی    تابستانی   در حاشیه مدرسه تشکیل گردید.  های بازگشتی«  و همچنین »جابجایی تحصیلی و مهاجرت

 .برگزار گردید حوزه مهاجرت

با حضور پژوهشگرانی از دانشگاه های مختلف کشور،   که "سیاستگذاری و حکمرانی مهاجرت"ی مدرسه تابستان ر روز اول د

خانم دکتر  ، پناهندگی از کشور افغانستان برگزار شدشرکت کنندگانی از سازمان های غیردولتی و فعاالن حوزه مهاجرت و 

هاجرت و ابعاد مختلف مهاجرت نامتعارف را با  مهاجرت های بین المللی، جنسیت و مسعیده سعیدی موضوعاتی از جمله انواع 

   .ندبیان تجربیات خود از منظر پژوهش های انسان شناسی مطرح نمود

 

 ی مهاجرت سیاستگذاری و حکمراناولین مدرسه تابستانی 
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 اولین مدرسه تابستانی سیاستگذاری و حکمرانی مهاجرت 
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به موضوع شکاف  ه و سپس  ست و مدیریت پناهندگان در اروپا آغاز کردادامه آقای دکتر یوسی یاوهیاینن بحث خود را با سیادر  

 ند. اساس نتایج پژوهش خود در کشورهای یونان، ترکیه و اردن پرداختدیجیتال در میان مهاجران بر 

،  های کاری و اقتصادی برگزار شدبا محوریت مهاجرتکه   "گذاری و حکمرانی مهاجرتمدرسه تابستانی سیاست "دوم روز 

پژوهشکده   صلواتی متخصص بازار کار جهانی و مهاجرت از رصد خانه مهاجرتِبهرام آقای دکتر  بتدا شاهد ارائه ا

ی  های کاری از جمله روندهای عمده به بررسی ابعاد مختلف مهاجرت بودیم که شریف صنعتی گذاری دانشگاه سیاست

های  آن بر وضعیت شغلی مهاجران درکشورهای مقصد، ویژگی  های مهاجرتی و تاثیری کاری در سال های اخیر، نظام هامهاجرت

های موثر در  گیریو جهت ندهای کاری بر کشورهای مبدا پرداختشغلی مهاجران در مقایسه با افراد بومی و اثرات مهاجرت 

   ردند.برشم ا روندها و ویژگیهای بازار کار جهانی مهاجران گذاری کشورها به ویژه ایران را در مواجهه بسیاست

گیری های کشورها در خصوص شکل های قومی و سیاست آقای دکتر میرزائی درباره موضوع مهاجرت و اقلیت در ادامه 

 -رینظریات اقتصادی مهاجرت از جمله دیدگاه اقتصادی نئوکالسیک، رویکرد ساختا، های قومی مربوط به مهاجراناقلیت 

 صحبت کردند. ل اقتصادی در تبیین پدیده مهاجرت های مهاجرت و جایگاه عوامتاریخی و نظریه نظام 

 

 اولین مدرسه تابستانی سیاستگذاری و حکمرانی مهاجرت 
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صلواتی به بررسی وضعیت  بهرام دکتر  اختصاص داشت که طی آن، موضوع جابجایی و مهاجرتهای تحصیلی روز سوم به 

ی  هاها و برنامه د مهاجرتهای تحصیلی در سطح جهان و سیاست های دانشجویی در جهان و ایران پرداختند و تغییرات رون مهاجرت

 . کشورها که باعث ایجاد این تغییرات شده را بررسی کردند

هایی که تاکنون در این خصوص اجرا شده مورد تحلیل و بررسی قرار آمارهای مهاجرت دانشجویی مرتبط با ایران و برنامه  همچنین

   م شده، توضیح داده شد.ه توسط رصدخانه مهاجرت ایران درارتباط با این گروه انجاگرفت و نتایج حاصل از دو پیمایش ک 

. در سخنان  ( پرداختندهای دور از وطنهای بازگشتی و مطالعات دیاسپوراتیک )جماعتمهاجرتبه خانم دکتر سعیدی در ادامه 

از جمله فاصله واقعیت جامعه از   ،هستند مورد بررسی قرار گرفتها و مسایل مختلفی که ایرانیان بازگشتی با آن مواجه چالش ایشان

ر افراد از کشور خود، حس فروپاشی پس از بازگشت، نحوه برخورد نظام آموزش عالی با مهاجران بازگشتی و نبود  تصو

 . های مناسب در جهت فعلیت یافتن تخصص افرادزیرساخت

 

 مهاجرت اولین مدرسه تابستانی سیاستگذاری و حکمرانی 
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دکتر »میثم علیزاده« متخصص علوم اجتماعی میزبان کارگاه  1398دی ماه  25پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف 

انداز  بود.  در این کارگاه، مباحث هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و نظارت بر آن، و چشم محاسباتی از دانشگاه پرینستون

عی و یادگیری ماشینی مورد ارائه و بحث قرار گرفتند. همچنین  در این کارگاه حکمرانی در نسبت با آینده هوش مصنو

توان به تخصیص بهینه منابع، تشخیص فقر و ثروت  هایی برشمرده شدند، که از آن جمله میکاربردهای این دو حوزه با ذکر مثال

های متقاضیان  اهای آنالین، و تشخیص ویژگیها و دیگر محتوها و توئیت سایتهای تلفن همراه، تشخیص نوع وباز فراداده 

 اشاره کرد.

 

 ذاری کارگاه آشنایی با یادگیری ماشین و کاربردهای آن در سیاستگ 
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 کارگاه آشنایی با یادگیری ماشین و کاربردهای آن در سیاستگذاری 
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 رتبه دانشگاهی و سیاستگذاری فرانسه  مراکز عالی دیدار و بازدید از

ه پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه  روزه به فرانسه، اعضای اندیشکده حکمرانی و سیاستگذاری شریف )زیرمجموع 5در سفری  

صنعتی شریف( به همراه چهار نفر از نخبگان طرح شهید احمدی روشن از مراکز عالی رتبه دانشگاهی و سیاستگذاری فرانسه  

(، موسسه مونتین و  Ena، مدرسه مدیریت ملی ) پو نسیدانشگاه سامراکز داشتند.  بازدید کردند و دیدارهایی نیز با مدیران این 

 ه راهبردهای فرانسه چهار مرکز مورد بازدید بودند.  موسس

 دانشگاه ساینس پو 

علوم  شد و اکنون برجسته ترین دانشگاه فرانسه در حوزه سیاستگذاری و سال پیش تأسیس  150در دانشگاه ساینس پو که حدود 

اری دیدارهایی برگزار شد. همچنین  اجتماعی است، با مدیر بخش ارتباطات خاورمیانه و همچنین کارشناس آزمایشگاه سیاستگذ

یکی از اساتید معروف ساینس پو که در سایر موسسات پژوهشی اتحادیه اروپا، موسسه بروگل و اندیشکده های    -با پرفسور پیزانی

  دیداری برگزار شد و در خصوص ادامه  -مورد اعتماد مقامات دولت فرانسه در حوزه اقتصاد استاروپایی نقش آفرینی داشته و 

 تعامل با ایشان در قالب وبینار مذاکره شد.
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 بازدید از مدرسه مدیریت ملی

قابل توجهی از   ( از قدیمی ترین مراکز تربیت پرسنل اجرایی و مدیریتی فرانسه است و هم اکنون درصدEnaمدرسه مدیریت ملی )

آن است که جزو معدود  Enaیت مدرسه آموختگان این مدرسه هستند. جذابروسای جمهور، وزرا و مدیران ارشد دولتی دانش

دانشگاههایی است که از ابتدای ورود )به شرط کسب امتیازات الزم( فرد حائز یک پست دولتی از پیش مشخص، می شود و طی  

سالهای تحصیل نیز حداقل حقوق را دریافت می کند. در سالهای اخیر این مدرسه تالش کرده است با پیشنهاد برخی دولتها، همین  

ادر اجرایی دولت را برای کشورهای دیگر نیز پیاده نماید. مثال در منطقه ما، دولت مصر، کویت و بحرین جزو  دمات تربیت ک خ

 درخواست دهندگان برای استفاده از تجربه مدرسه مدیریت دولتی فرانسه هستند.  

 

 رتبه دانشگاهی و سیاستگذاری فرانسه  دیدار و بازدید از مراکز عالی
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 بازدید از موسسه مونتین 

رود که رویکرد حمایت از اتحادیه اروپا و همچنین اتکا به  های غیردولتی اروپا به شمار میترین اندیشکده این موسسه، یکی از موفق

کلی خود برگزیده است. در دیدار این موسسه، ضمن ارائه حوزه های کاری و  بازار برای مدیریت اقتصاد را صریحاً به عنوان رویکرد 

اجتماعی، حوزه های  -ای توسعه مفاهیم سیاستی و احصاء راهکارهای معضالت اقتصادیروشهای مورد استفاده توسط موسسه مونتین بر

و مطالعه    ICTاعی و سیاستگذاری بهینه بخش  قابل تعامل طرفین مورد بحث قرار گرفت. نحوه مدیریت انتظارات مردمی و عرصه اجتم

فرانسه( محورهایی هستند که قابلیت همکاری در آنها   تطبیقی نحوه مقابله با اخبار دروغ و مخرب در کشورهای اروپایی )و خصوصا

 مورد توافق قرار گرفت.

 رتبه دانشگاهی و سیاستگذاری فرانسه  زدید از مراکز عالیو با دیدار
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 وسسه راهبردهای فرانسهبازدید از م

که مرکز ارتباط دولت با دیگر مراکز پژوهشی  این نهاد، موسسه پژوهشی عالی رتبه ای در ارتباط با دولت )ذیل نخست وزیری( است 

بوده و بازوی تحقیقاتی و علمی دولت به حساب می آید. رویکرد این مجموعه در تحلیل سیاستها و اقدامات دولت پیشینی نبوده و به  

های  ه شواهد و داده صورت پسینی آنها را تحلیل می کند، لذا پس از وقوع موضوعات به بررسی و مدلسازی آنها می پردازد. اتکا ب 

 واقعی برای تحلیل و ارزیابی سیاستهای اتخاذ شده توسط دولت فرانسه، از اصول جدی این موسسه است.

 

 رتبه دانشگاهی و سیاستگذاری فرانسه  دیدار و بازدید از مراکز عالی
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های چهار صنعت پیشرفته منتخب ایران، با  سنجش کارایی نوآوری شرکت "ا. عبدی  و ا. کریمی، ع. ملکی

  1398، 49-76، صص 2، شماره 8، جلد مدیریت نوآوری ،"هاداده استفاده از مدل جمعی تحلیل پوششی 

 

سیاست   ،"  ضا؛ با تأکید بر تدارکات عمومی حامی نوآوریهای نوآوری طرف تقا سیاست"  ،ع. ملکی و ن. یزدی

 1398، 481-494، صص 2، شماره 11، جلد علم و فناوری

 

 
پردازی تطبیقی »تدارکات عمومی حامی مفهوم"، ع. بنیادی نائینی و ن. ا. یزدی، ع. جاسبی، ع. ملکی 

، "سازی پیوست فناوری ی پیاده تدارکات عمومی حامی نوآوری: گامی به سوتوانمندسازی« در مقایسه با 

 1398، 127-154، صص 3، شماره 8، جلد مدیریت نوآوری
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و   یاز معاونت امور مطبوعات 891/124به شماره ثبت  23/02/87 خیپروانه انتشار خود را در تار ی نامه علم و فناوراستیفصلنامه س

کل   ریمد ی واز س یجیترو  - یعلم ازیامت 28/07/93 خیدر تار ن ینمود. همچن افتیدر یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یغاتیتبل

حال حاضر در شناسه فصلنامه  . در دیاعطا گرد ی نامه علم و فناور است یبه فصلنامه س یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یپژوهش

  ن یدکتر عبدالحس   یجناب آقا  از،یو صنعت به عنوان صاحب امت  ی علم، فناور  یگذار  استیپژوهشکده س  -  فیشر  یدانشگاه صنعت

گردند. الزم به ذکر است که   یذکر م ریبه عنوان سردب انی اشتر ومرثیدکتر ک   ی مسئول و جناب آقا ریبه عنوان مد ی نیروح االم

تحت عنوان   هینشر ،یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یابالغ شده از سو ،یعلم اتینشر نامهنیبراساس آئ 09/02/98 خیاز تار

نامه   نیتوجه به آئ با ری و سردب هیریتحر ئت ی ه ی اعضا لیدل  ن یهم . به دینمایم ت یفعال ینامه علم و فناور استیس یفصلنامه علم

قرار گرفتند و   دییموردتا هیاول یشده در بررس یمعرف یشدند. اعضا یمعرف یو فناور قاتیو به وزارت علوم، تحق نییتع دیجد

 .شده است 98سال  یازدهیو امت  یابیارز ندیفصلنامه وارد فرآ

نامه علم و فناوریفصلنامه سیاست  
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  دانشگاه علوم پزشکی تهران  ین روح االمینی نجف آبادی،عبدالحس  •

 کیومرث اشتریان، دانشگاه تهران  •

 نائینی، دانشگاه تربیت مدرس   نوری قاضی سپهر سید •

 محمدی، دانشگاه تهران  ملک حمیدرضا •

 آملی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساالر حسین •

 ابراهیم سوزنچی کاشانی، دانشگاه صنعتی شریف •

 دانشگاه عالمه طباطبائینائینی،  نوری  قاضی سروش سید •

 علی ملکی، دانشگاه صنعتی شریف )پژوهشکده سیاستگذاری(  •

 

 مدیر داخلی: علی اکبر اسدی •

 ویراستار: مهناز مقدسی •

 صفحه آرا: سمیه حسنی  •

 ویراستار انگلیسی: امیررضا خاوریان گرمسیری •

 

 اعضای هیات تحریریه 

 اعضای اجرایی فصلنامه 
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 تعداد دریافت فایل اصل مقاله تعداد مشاهده مقاالت  انتشارفصل  شماره پیاپی شماره دوره

09 

 1125 2450 بهار  26 01

 1889 1040 تابستان  27 02

 337 673 پاییز 28 03

 81 597 زمستان 29 04

 3432 4760 مجموع

 انتشارفصل پیاپیشماره شماره ورهد 

تعداد 

 مقاله

 نوع مقاله

مطالعه 

 گزارش  ترجمه ترویجی مروری موردی

09 

 0 1 3 1 2 7 بهار  26 01

 1 1 3 1 2 8 تابستان  27 02

 1 1 5 0 1 8 پاییز 28 03

 0 0 2 3 1 6 زمستان 29 04

 2 3 13 5 6 29 مجموع

 سایت فصلنامه االت از وبآمار مشاهده و دریافت فایل اصل مق

 شده تعداد، نوع و شماره مقاالت منتشر 
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 1397قرادادهای در حال اجرا از سال 

ماکواندیشکده توسعه منطقه ای  طراحی و تاسیس  

 صنعت و توسعه پایدار/ آکادمی نوآوری 

طراحی و تاسیس سراهای نوآوری در دانشگاه آزاد اسالمی با هدف سوق 

 دادن دانشگاه به سوی دانشگاه حل مساله

 صنعت و توسعه پایدار/ آکادمی نوآوری 

یران طراحی چارچوب اجرایی برنامه آینده نگاری علم و فناوری ا   

توسعه پایدار/ آب و توسعه صنعت و   

آسیب شناسی عدم استقبال سرمایه گذاران در تامین مالی و اجرا 

آبیطرحهای   

 صنعت وتوسعه پایدار / مشارکت عمومی و خصوصی 

 1398منعقد شده در سال  قرادادهای
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گزارش تصمیم به واگذاری اداره کل تعاون کار فعالیت پژوهشی و ارائه 

 زاهدان رفاه اجتماعی در مناطق محروم

 صنعت وتوسعه پایدار / مشارکت عمومی و خصوصی 

به واگذاری استخر در مناطق  گزارش تصمیمفعالیت پژوهشی و ارائه 

 زاهدان محروم

 صنعت وتوسعه پایدار / مشارکت عمومی و خصوصی 

 توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پایانه های بار 

 جاده ای

 صنعت وتوسعه پایدار / مشارکت عمومی و خصوصی 

 ینگهدار ،یدر بهسازتوسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی  

 ROTبه روش  یدولت یاز آزادراه ها یه بردارو بهر

 صنعت وتوسعه پایدار / مشارکت عمومی و خصوصی 

 وزارت تعاون، کار و رافه اجتماعی
 اداره کل تعاون، کار و رافه اجتماعی سیستان و بلوچستان

 وزارت تعاون، کار و رافه اجتماعی
 اداره کل تعاون، کار و رافه اجتماعی سیستان و بلوچستان

ه مهاجرت ایرانتاسیس رصدخان  

 صنعت وتوسعه پایدار 

 1398منعقد شده در سال  قرادادهای
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های سیاستی اصالح قیمت فروش برق خانگیبررسی گزینه  

 انرژی 
 

 پیشنهاد اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش گاز 

 انرژی 
 

گزینه های سیاستی اصالح رابطه مالی دولت و بررسی   

فت ایرانشرکت ملی ن  

 انرژی 
 

ارزیابی آثار اقتصادی تحریم پتروشیمی و سیاست بهینه صندوق 

برابر آنبازنشستگی کشوری در   

 انرژی 
 

بندی اقتصادی خانوارطرح پیشنهادی آزمون وسع و رتبه  

 حکمرانی عصر دیجیتال
 

 وزارت تعاون، کار و رافه اجتماعی
 معاونت رافه

 1398منعقد شده در سال  قرادادهای
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 معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 
 ستاد وژیه توسعه فناوری اننو

 ریاست جمهوری 
کشورسازمان ربانمه و بودجه   

 ریاست جمهوری 
 معاونت علمی و فناوری

 ریاست جمهوری 
کاری اه ی فناوری و نوآوریمرکز هم  

 ریاست جمهوری 
کاری اهی تحول و پیشرفت  مرکز هم

ریانجمهوری اسالمی ا  
 وزارت نیرو

 جمهوری اسالمی اریان
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

اسالمی اریانجمهوری   
 وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپشکی

 جمهوری اسالمی اریان
 وزارت تعاون کار و رافه اجتماعی

 جمهوری اسالمی اریان
 وزارت کشور

 های همکار سازمان
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 شورای عالی فضای مجازی
 مرکز ملی فضای مجازی کشور

 های همکار سازمان
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 و مدارک تحصیلی تفکیک همکاران براساس جنسیت
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 همکاران براساس دانشگاه محل تحصیل و رشتهتفکیک 
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