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 مقدمه

و با تشکیل   های کشور،های اندیشکده آوری اطالعات فعالیت و سیاست سازی با جمع  جایزه اندیشه ورزی
و یک هیئت داوران مرکب از افراد باسابقه   هامتشکل از مدیران و پژوهشگران اندیشکده ی میک هیئت عل

ی موضوعی گوناگون  هادر حوزه   هابرتر اندیشکده   هایت پژوهش ها و فعالیای،    اندیشکده اثرگذار در حوزه    و
نماید و  می ی با اهمیت در زمینه کار اندیشکده ای ارزیابی  هارا بر اساس شاخص   هانموده و آن   شناساییرا  

 دهد.  می یر مادی و معنوی قرار آثار برتر را مورد تقد

 افاهدضرورت و 

گیری کالن در هر کشور بسیار  تصمیم یت سیاستگذاری و  برای ارتقای کیف  هااندیشکده   اقداماتپژوهش و  
در صورتی که با روشی صحیح انجام شود و با جدیت  در سطح ملی  هااهمیت دارد و بازدهی این فعالیت 

و    هاو کیفیت پژوهش   شوری کهانگاهی به وضعیت اندیشکده اما  مورد پیگیری قرار گیرد بسیار باال است.  
در کشور به صورت جدی قابل   هاو اثرگذاری اندیشکده  هافعالیت دامنه د که هدمی نشان  هااقدامات آن 

ی  توسعه کیفی و ک ، نبود الگوهای  های کم اثر بودن برخی اندیشکده ها رسد یکی از علتمی ه نظر است. بم 
ی اثرگذاری است. این جایزه تالش  هادل خته بودن مای و ناشنامناسب برای پژوهش و فعالیت اندیشکده 

کند، برخی الگوهای موفقی که توانسته اند به تاثیرات مثبت در فضای سیاستگذاری و تصمیم گیری  می
ای و  را به عنوان الگو به جامعه اندیشکده  هادست یابند را شناسایی کند و عالوه بر تقدیر مالی، آن کشور

 ی نماید. ورزی کشور معرف اندیشه 

 برای جایزه نامزدینحوه 

در فضای  اند اند، مثال اینکه توانسته به نحوی شاخص بوده که  هااندیشکده  اماتو اقد هاپژوهش 
توانند برای  اثرگذار باشند می  ای دست یابند وبه نتیجه  یری کشور در حد خودگسیاستگذاری و تصمیم 

،  اندیشکده فعال کشور( 10مرکب از پژوهشگران حداقل ) می هیئت علیک شوند.  نامزد دریافت این جایزه 
درصد   20که حداقل توسط  مواردی نمایند.ها انتخاب می های اندیشکده از بین پژوهش جایزه را  نامزدهای

هر اندیشکده  قابل ذکر اینکه  شوند. نکته می معرفی  نامزدشوند، به عنوان  علمی تایید اعضای هیئت 
از   نامزدهای جایزهاما تعداد  .کند تایید نامزدی مجموعه خود را به عنوان هالیت و فعا هاتواند پژوهش می ن

 هر اندیشکده محدودیتی ندارد. 
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 ت داوراننحوه انتخاب هیئ

 ی ذیل را دارا باشند:هافر از افرادی است که ویژگی ن 5هیئت داوران جایزه مرکب از  

 .سابقه پژوهش و فعالیت در یک اندیشکده را داشته باشند -
یا در حال   را تجربه کرده باشند یدولت  ا ی یت یدستگاه حاکم  ک یدر  ی استگذاریاز جنس س تیفعال -

 حاضر مشغول به آن باشند. 

توسط اعضای هیئت   ی پیشنهادیهاگزینه  بین داوران بر اساس اجماع و یا رای گیری از ئتاعضای هی 
 شود.می انتخاب  علمی

 نحوه داوری

هر   داوران،ک از گردد و هر یمی شده به ایشان عرضه  مشخص نامزدهایپس از انتخاب هیئت داوران، 
که بیشترین میانگین    نامزدهایینمایند.  می امتیازدهی    5تا    1ی ذیل از  ها را بر اساس شاخص  شده  نامزدمورد  

 امتیازات را دارا باشند، به عنوان دریافت کننده جایزه شناخته خواهند شد. 

 دهیها و معیارهای امتیاز شاخص

یازدهی  داوران امت   م به ذکر است که زیر آمده است. البته الز پیشنهادی به داوران در    معیارهای امتیاز دهی
ها و بر مبنای نظر تخصصی  ها با در نظرگرفتن این شاخصدهند، بلکه آن را به تفکیک هر شاخص انجام نمی 

 نمایند.ایزه اعالم می برای هر یک از نامزدهای ج  5تا   1یک امتیاز از بین اعداد خود، 

چندرسانه ای بر مبنای  کیفیت محصوالت ی و تدوین اثر پژوهشی  و رعایت استانداردهای نگارش  -
 آن 

 میزان اولویت، ضرورت و اهمیت مسئله و نحوه تبیین مسئله  -
 ها نحوه جمع آوری داده و اطالعات و تحلیل آن  -
 مکان پذیر بودن پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده از جهت بدیع بودن و ا -
عه و ایجاد اجماع  سازی موضوع دربین عموم جاماجتماعی قبیل پیگیری اجرایی سازی راهکارها از  -

 نخبگانی در بین سیاستگذاران 
ای )قانون، سیاست، ساختار حاکمیتی،  کیفیت محصوالت نهایی پژوهش و فعالیت اندیشکده  -

 سایت، اپلیکیشن و ...( و میزان اثرگذاری آن 
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اب  انتخ  توانند معیارهای می   نظرات بین خود  توانند بر اساس اجماعهیئت داوران می که  ذکر است  الزم به  
 آثار برتر را جرح و تعدیل نمایند. 

 میزان جایزه

ها برای افزایش میزان  و تالش  ار شده استمیلیون تومان برای کل جوایز تامین اعتب   30در حال حاضر مبلغ  
 جایزه ادامه دارد. 

 تیم اجرایی 

به کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری   1ان تینک تنکس ایده این جایزه توسط تیم فعال بر روی سایت ایر 
عمومی داده شد و مورد موافقت شورای سیاستگذاری کنفرانس حکمرانی قرار گرفت که با همکاری همه 

 ر پلتفرم کنفرانس اجرا گردد. های کشور داندیشکده 

  

 

1 https://iranthinktanks.com 

https://iranthinktanks.com/
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 فراخوان و تشکیل هیئت علمی جایزه   دوم: فصل
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 مقدمه

داده شد و    1398ازی به صورت غیر رسمی از ابتدای دی ماه  سورزی و سیاست اندیشه فراخوان برنامه جایزه  
ستگذاری عمومی  رانی و سیااندیشی، اطالعیه آن بر روی سایت کنفرانس حکمپس از برگزاری یک رویداد هم 

می جایزه  ها خواسته شد که نماینده خود را برای حضور در هیئت علقرار گرفت. در این فراخوان از اندیشکده 
 معرفی نمایند و نامزدهای پیشنهادی خود را برای ورود در فرآیند جایزه معرفی نمایند. 

 اندیشیرویداد هم

شکل    اندیشی دربارهه با برگزاری رویدادی با موضوع هم این جایز   یفراخوان و تشکیل هیئت علم  روند اجرایی
  ر محل پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریفهای کشور د با حضور نمایندگان اندیشکده   و محتوای جایزه

جهت  اندیشکده  15برای این جلسه از تعداد حدود برگزار شد و  98دی  4این رویداد در تاریخ آغاز گردید. 
 ها افراد زیر حضور یافتند:از بین آن   ت گردید که حضور دعو 

ینده کنفرانس  آقای حسین میرزاپور: نماینده پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف و نما .1
 حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

 آقای علی سروشیان: نماینده مجموعه تترا  .2
 بخش: نماینده مرکز رشد دانشگاه امام صادق )ع( ایزد  حمید آقای .3
 های اقتصادی بومی عی: نماینده مرکز تحقیقات مبانی و مدل لی زار آقای ع .4
 آقای مازیار عطاری: مدیر بنیاد توسعه فردا  .5
 انی: نماینده اندیشکده صنعت و فناوری )آصف( ی کمجتبی  آقای  .6
 تصاد مقاومتی آقای ایمان مشایخی: نماینده شبکه تحلیلگران اق .7
 انقالب اسالمیآقای امیرعلی ناقدی: نماینده اندیشکده برهان  .8
 پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت : نماینده پژوهشکده سیاستآقای محمدعلی حسنی نیک  .9

 مباحث مطرح شده در جلسه 
 شده توسط حاضران جلسه به ترتیب زیر است: برخی نکات مطرح 

ها به این جایزه به عنوان ابزاری برای مطرح کردن مجموعه خود خوب است که دوستان اندیشکده  ✓
 اند نگاه کنند.  نکنند، بلکه به عنوان الگوسازی برای افرادی که هنوز وارد این فضا نشده   نگاه

یادی داده  بر روی آن مانور تبلیغاتی زل به صورت پایلوت اجرا شود و تواند در سال اواین جایزه می  ✓
 . های بعد بر روی برندسازی آن کار شودنشود تا اشکاالت احتمالی آن مشخص شود و در سال 
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دار نمایند. بهتر  ایده این جایزه بسیار خوب است، اما تعجیل در آن ممکن است اصل کار را خدشه  ✓
 گری موکول شود تا در یک فرآیند با تامل بیشتر انجام شود.است این کار به زمان دی

کار نیازمند زمان است، اما خوب است زمان بندی به نحوی انجام شود که به زمان کنفرانس   این  ✓
 های بعد اصالح شود.د و بر اساس بازخوردها در سال برس

زم است این جایزه را به  افزایی است نه رقابت. ال ای کشور نیاز به ایجاد هم در فضای اندیشکده  ✓
های نوپا یا افرادی که بسیار باسابقه  نماید. مثال به مجموعه نحوی مطرح نمود که ایجاد رقابت ن

 هستند جایزه داده شود. 
زیرا الگوهای فعالیت  های خصوصی و دولتی از هم تفکیک شوند.  م است اندیشکده ایزه الز در این ج  ✓

 بندی کنیم.ها را دسته ن نیاز داریم اندیشکده و عملکرد ایشان متفاوت است. بنابرای
به نحوی شناخته شود که اعتبار علمی آن از جذابیت مالی آن بسیار بیشتر باشد. به  باید جایزه ✓

 ها جذاب باشد که آن را دنبال نمایند.  رای مدیران دولتی و هم برای اندیشکده نحوی که هم ب
یک  بعد خارج از کنفرانس حکمرانی مطرح شود و  های شاید خوب باشد موضوع این جایزه در سال  ✓

های مختلف کنفرانس، این  ل و مخصوص به خود داشته باشد. با توجه به برنامه رویداد مستق
 شود. ها گم می امه موضوع در البالی برن

 خوب است تعداد دریافت کنندگان جایزه محدود شود تا اعتبار آن باالتر برود.  ✓
توانند با این  ها میها است و اندیشکده دیشکده ایزه، بازاریابی برای انترین نقش برای این ج مهم  ✓

 جایزه شناخته شوند.  
ها از یکدیگر باشد و فضای  اندیشکده  یافتنتواند به عنوان یک پلتفرمی برای اطالع این جایزه می  ✓

 ترش دهد.  تعامل و همکاری را گس
اندیشکده حکمرانی شریف و پژوهشکده  کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی فقط محدود به   ✓

توانند در آن  های مختلفی مییک پلتفرم است که افراد و مجموعه  ، بلکه سیاستگذاری نیست
ها  این جایزه هم، پژوهشکده سیاستگذاری هم مانند سایر مجموعه   حضور داشته باشند. در رابطه با

 است.  
ای رسمی از طرف کنفرانس برای همه  نامه  فرآیند جایزه باید منصفانه و شفاف باشد و الزم است  ✓

ل شود تا هم در جریان باشند و هم اینکه بتوانند در فرآیند جایزه مشارکت داشته  ا ارساهاندیشکده 
 های اجرایی را مخصوصا در سال اول جبران نماید.  تواند کاستی موضوع میباشند. شفافیت  

رح یک اندیشکده اجرا نشد، به صورت مستقیم  الزم است هیئت داوران توجه داشته باشند که اگر ط ✓
توان نتیجه گیری کرد که طرح مناسب نبوده است. شاید مقصر پیاده نشدن یک طرح، دستگاه  نمی 

 مجری مربوطه باشد. 
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هایشان استفاده  ها در میزان اثرگذاری فعالیت سنجی ادعای اندیشکده هایی برای صحتید از روش اب ✓
د استقبال واقع شده  ید طرح ما توسط فالن مقام مسئول مور ده بگواندیشکشود و به صرف اینکه 

 است، کافی نیست. 
ین فرآیند مشارکت  ها اجماع حاصل شود و همه در ا برای این جایزه الزم است در بین اندیشکده  ✓

 داشته باشند.  
 بودن توجه ها از بعد بنیادی یا کاربردی خوب است هیئت داوران به تفاوت کارهای اندیشکده  ✓

 این علت که کاربردی نیست رد ننماید.  های بنیادی را صرفا به شد و طرح داشته با
اتفاق نظر همه افراد  با توجه به اینکه ساحت اندیشه، ساحت نقادی است، قطعا این جایزه هم با  ✓

بندی این است که این کار  رسد جمع ه نظر می هایی متوجه کار است. اما بقابل اجرا نیست و ریسک 
 شود تا اشکاالت آن هم به دست آید.  انجام

 هانامه از طرف رئیس کنفرانس برای اندیشکدهارسال 

ه جایزه تا حدی مورد جرح و تعدیل  بندی نظرات اعضای شرکت کننده در این جلسه، طرح اولیبر اساس جمع 
و سیاستگذاری  از طرف رئیس کنفرانس حکمرانی ها آماده شد تا ای برای اندیشکده نامه  متن قرار گرفت و

برای مدیران   98دی  7این نامه که تصویر آن در زیر آمده است در تاریخ . ا ارسال گرددهعمومی برای آن 
 اندیشکده ها ارسال گردید. 
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 های ذیل ارسال گردید:موعه برای مج این نامه 

 ر ی رکبیام   یاستگذاریس شکدهیاند .1
 یبرهان انقالب اسالم شکدهیاند .2
 ی راهبرد  یپژوه نده یموسسه افق آ .3
  ه یرشد دانشگاه امام صادق )عل مرکز .4

 السالم( 
 توسعه فردا  ادیبن .5
 آرا  یپژوهش مرکز .6
 )آصف(   یصنعت و فناور شکدهیاند .7
 ن ی قی شکدهیاند .8
 ف ی ط یل یتحل   -یعلم گروه .9
  ی انرژ یراهبرد  تی ری مد یپژوهش گروه .10

 ندگان یآ
 ن ییتب  یراهبرد  شکدهیاند .11
 مهاجر  یراهبرد  شکدهیاند .12
 یور مطالعات فنا پژوهشکده .13
  ی هاو مدل  ی مبان  ی قات یتحق مرکز .14

 ی بوم  یاقتصاد
 ران یا  یبرا تیشفاف شکدهیاند .15
 مرصاد  شکدهیاند .16

 ( تان ی)ا  ران یتفکر ا  یها کانون  شبکه  .17
و مطالعات   ی پژوه است یس پژوهشکده .18

 حکمت  یراهبرد
 اندیشکده حکمرانی شریف  .19
 جهان اسالم  یپژوه نده یآ موسسه  .20
 ران یآب ا  ریتدب شکدهیاند .21
علوم و معارف    یراهبردمطالعات    موسسه  .22

 اسالم 
 تترا  شرکت .23
 ی پژوه نده ی انداز و آچشم  پژوهشکده .24
 ی اقتصاد مقاومت  لگرانیتحل  شبکه  .25
 پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف  .26
و   یکشاورز یلعات راهبرد طا م یمل  مرکز .27

 آب 
 ر یتدب  یاقتصاد  تی امن  پژوهشکده .28
مجمع   یراهبرد  قاتیتحق پژوهشکده .29

 مصلحت نظام  صیتشخ
 اموسسه معن .30

 

 پیوست نامه 
ها توسط  همچنین توضیحات راهنمای زیر به عنوان پیوست نامه ارسال گردید تا نحوه ارسال پروژه 

 زه را مشخص نماید: ها جهت ورود در فرآیند نامزدی جای اندیشکده 
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 تشکیل هیئت علمی جایزه

ها  رفت و برخی اندیشکده ها صورت گهایی جهت معرفی نماینده توسط اندیشکده پس از ارسال نامه، پیگیری 
به ن و همکاران در این برنامه مشارکت نمودند. نادر سطح مدیر )مسئول اصلی( و برخی دیگر در سطح معاو

مجموعه )مخاطب اصلی نامه( همکاری   هایی که در سطح مدیرکه مجموعه جهت رسمیت کار تاکید گردید 
 های معرفی در پیوست این فایل قرار دارد. . نامه نمایند، نماینده خود را در نامه مکتوب معرفی کنندنمی 

 سازی ورزی و سیاستها برای ورود به فرآیند داوری جایزه اندیشه سال پروژه دستورالعمل ار 

ورزی و  های برتر خود در فرآیند نامزدی برای جایزه اندیشه دادن پروژه یا پروژه جهت شرکت 
ا از طریق نماینده مجموعه )های( مذکور ر ای پروژه سازی، لطف مستندات مکتوب و چندرسانه سیاست 

ا از طریق صفحه جایزه در سایت کنفرانس ارسال فرمایید. به عالوه، لطفا در یک متن  ر هیئت علمی ید
ای توضیحات الزم جهت امتیازدهی بهتر به پروژه را  دقیقه  15تا  10ای، یا در یک صوت صفحه  3تا  2

 شاره نمایید. ه در سواالت ذیل آمده است اتوانید به مواردی کارسال فرمایید. در این توضیح می 

آوری دیتا، تحلیل اطالعات، پیشنهادها و راهکارها،  های این پروژه از نظر متدولوژی، جمع نوآوری  .1
 گیران و ... چه مواردی بوده است؟سازی موضوع، پیگیری در سطح تصمیم اجتماعی 

  های ده و اعتبار علمی پژوهش ها استفاده شکیفیت منابع و اسنادی که در این پروژه از آن  .2
 م شده به چه ترتیب است؟ ای انجا پایه 

دامنه و سطح اثرگذاری مورد انتظار برای این پروژه چه بوده است و این پروژه تا چه حد توانسته   .3
 است به لحاظ عملیاتی نقطه اثر مطلوب دست یابد؟

 ید چیست؟ نمامحصول و دستاورد نهایی این پروژه که آن را شایسته تقدیر می  .4
شده و هزینه مالی انجام شده بر روی این پروژه به چه ی انسانی صرف کیفیت و کمیت نیرو  .5

 میزان بوده است؟ 
هایی و به چه میزان در جریان انجام شدن این پروژه یا  چه حجمی از مخاطبان، با چه روش .6

این پروژه از   های حاصل از آن قرار گرفتند و چه بازخوردهایی در حین و پس از انجام خروجی
 شد؟  ها دریافتآن 

 دیگری که احتماال در امتیازدهی داوران نسبت به این پروژه موثر است ذکر نمایید. هر نکته  .7
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  ورزی« در پیامرسان بله ایجاد یک گروه با عنوان »هیئت علمی جایزه اندیشه   تسریع کار،در ادامه و به جهت  
جدول زیر وضعیت  در آن عضو شدند.  ( هانمایندگان اندیشکده کلیه مشارکت کنندگان )مدیران و شد و 

 دهد: رنامه جایزه را نشان می ها با بهمکاری اندیشکده 

 نامه پاسخ  عضو در هیئت علمی  نام اندیشکده  
 بله  حبیب اله ظفریان  ر ی رکبیام   یاستگذاریس شکدهیاند 1
 بله  امیرعلی ناقدی  یب اسالمبرهان انقال شکدهیاند 2
 بله  سعید سمیعی  ی راهبرد  یپژوه نده یموسسه افق آ 3
  - الم( لسا  ه یرشد دانشگاه امام صادق )عل مرکز 4
 بدون نیاز  مازیار عطاری  توسعه فردا  ادیبن 5
  - آرا  یپژوهش مرکز 6
 بله  مجتبی کیانی  )آصف(   یصنعت و فناور شکدهیاند 7
  - ن ی قی شکدهیاند 8
  - ف ی ط یل یتحل   -یعلم گروه 9
 بله  حیرانی حسین  ندگان یآ  یانرژ  یراهبرد  تیریمد  یپژوهش  گروه 10
 بله  علی شیرمحمدی  ن ییتب  یراهبرد  شکدهیاند 11
 بله  محمدحسین بنا  مهاجر  یراهبرد  شکدهیاند 12
 بله  محمد سلطانی علی یمطالعات فناور  پژوهشکده 13
 بله  علی زارعی  ی بوم یاقتصاد یا هو مدل یمبان  یقات یتحق مرکز 14
 بله  محمدعلی زارع  ران یا  یبرا تیشفاف شکدهیاند 15
 نیاز بدون  حمید عظیمی  مرصاد  شکدهیاند 16
 بله  زکریا حسینی  ( تان ی)ا  ران یتفکر ا  یها کانون  شبکه  17
  ی و مطالعات راهبرد  یپژوه است ی س پژوهشکده 18

 حکمت 
 بله  محمدعلی حسنی نیک 

 بدون نیاز  علی مروی  مرانی شریف اندیشکده حک 19
 بله  محمدرضا محمدی  جهان اسالم  یپژوه نده یآ موسسه  20
ی  نور  انوش ران یآب ا  ریتدب شکدهیاند 21

 اسفندیاری 
 بله 

  - علوم و معارف اسالم   یمطالعات راهبرد  موسسه  22
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 نامه پاسخ  عضو در هیئت علمی  نام اندیشکده  
 بله  علی سروشیان  تترا  شرکت 23
 بله  مند احمد برو ی پژوه نده ی انداز و آچشم  پژوهشکده 24
 بله  ایمان مشایخی  ی اقتصاد مقاومت  لگرانیتحل  شبکه  25
 بله  حسین میرزاپور  پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف  26
  - و آب   یکشاورز ی مطالعات راهبرد یمل  مرکز 27
  - ر یتدب  یاقتصاد  تی امن  پژوهشکده 28
  ص ی مجمع تشخ یراهبرد قاتیتحق پژوهشکده 29

 مصلحت 
-  

  محسن دنیوی  ناموسسه مع 30
 

ر  های دیگ های دیگری نیز از برنامه جایزه در سایت کنفرانس و از راه های فوق، اندیشکده عالوه بر مجموعه 
 ها عبارتند از: پیدا کردند و نماینده خود را معرفی نمودند. این مجموعه اطالع 

 ارسال نامه  عضو در هیئت علمی  نام اندیشکده  
  مصطفی محمدی  بیاء مرکز راهبری ورثه االن 31
ا  32   فرزاد حجتیان  اندیشکده محن 
 بله  روزبه پارساپور  مرکز مطالعات خلیج فارس  33
  ناصر ترابی  دی اندیشکده جها 34

 

اندیشکده کشور در برنامه این جایزه مخاطب قرار گرفتند که از این   34بدین ترتیب در مجموع، تعداد 
مجموعه به صورت غیررسمی نماینده معرفی    4نده معرفی نمودند و  مجموعه به صورت رسمی نمای  22تعداد،  
 کردند. 
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 ترکیب هیئت علمی جایزه

  22تعداد ، ها در پیوست )بخش آخر این سند( آمده استه تصویر آن شده ک دریافتهای نامه بر اساس 
سایر   .در آمدندی ورزایزه اندیشه در هیئت علمی ج به عضویت اصلی ها نفر از مدیران و اعضای اندیشکده 

 . شونداند، اعضای ناظر هیئت علمی محسوب میافرادی که به صورت غیررسمی معرفی شده 

 ه ی جایز ئت علماعضای اصلی هی
اند و عضویت  اند و همکاری خود را اعالم نموده بوده خطاب نامه(فرد ) اعضایی که مدیر اندیشکده مربوطه 

 ها نیاز به نامه معرفی ندارد: آن 

 ی ید عظیمآقای حم .1
 آقای مازیار عطاری  .2
 آقای علی مروی  .3

 ت: ها دریافت شده اساند و نامه معرفی آن نبوده  اعضایی که مدیر اندیشکده 

 عید سمیعی ی سآقا .4
 آقای مجتبی کیانی  .5
 آقای محمدعلی زارع  .6
 آقای زکریا حسینی  .7
 آقای محمدرضا محمدی  .8
 آقای انوش نوری اسفندیاری .9
 آقای علی سروشیان  .10
 آقای ایمان مشایخی  .11
 آقای حبیب اله ظفریان  .12
 آقای امیرعلی ناقدی  .13
 آقای علی شیرمحمدی  .14
 آقای محمدحسین بنا  .15
 آقای علی زارعی   .16
 برومند آقای احمد  .17
 سین حیرانی ی ح آقا .18
 آقای محمدعلی حسنی نیک  .19
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 روزبه پارساپور آقای   .20
 محمد سلطانی آقای علی  .21
 آقای حسین میرزاپور  .22

 اعضای ناظر در هیئت علمی جایزه
ها  د، اما نامه معرفی آن ن های مربوطه معرفی شد نماینده مجموعه  غیررسمی به عنوان  افراد ذیل به صورت

 .  یافتندجایزه حضور ئت علمی به عنوان عضو ناظر در هی و   دریافت نشد

 آقای محسن دنیوی  .1
 آقای فرزاد حجتیان  .2
 آقای مصطفی محمدی  .3
 آقای ناصر ترابی  .4

 رسان »بله«تشکیل گروه هیئت علمی جایزه در پیام

  رسان »بله« ایجاد شد تا ها، گروهی در نرم افزار پیام ز معرفی اعضای هیئت علمی توسط اندیشکده ا پس
نفر از اعضای اصلی و ناظر هیئت علمی در این گروه    24علمی را تسهیل نماید.    تعامالت بین اعضای هیئت 

 فت.های دیگر صورت گر رسان نفر دیگر از طریق پیام  2رسانی به عضو شدند و اطالع 

 صفحه برنامه جایزه در سایت کنفرانس

و منوی اصلی سایت  اطالعات آن در اسالیدر  مندان از روند اجرایی این برنامه،جهت اطالع همه عالقه 
 س نیز قرار گرفت. لینک صفحات مربوط به جایزه در سایت کنفرانس به ترتیب زیر است: کنفران

http://gppconference.ir/fa/?id=179&p=178 

http://gppconference.ir/fa/?id=180&p=178 

 

 روند اجرایی جایزه برنامه زمانی

ها و سررسیدهای روند  هلتهای ذیل به عنوان مبا هماهنگی انجام شده با اعضای هیئت علمی جایزه، تاریخ 
 اجرایی جایزه در نظر گرفته شد:

 

http://gppconference.ir/fa/?id=179&p=178
http://gppconference.ir/fa/?id=180&p=178
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 نده ینما  یجهت معرف  هاشکده یاند  ی: ارسال نامه رسمید 12پنج شنبه  ✓
 زه یجا یجهت نامزد هاشکده ی ها و اقدامات اند پژوهش   نی: اعالم عناوید 14 شنبه  ✓
 زه یجا  ینامزد یها و اقدامات برا: ارسال مستندات پژوهش ید 16 دوشنبه  ✓
  ا ی  یمثبت، منف ی داوران )را ئتیجهت انتخاب ه  یعلم ئتیه  ی: اعالم نظر اعضاید 17شنبه  سه  ✓

 ( یشنهاد یع هر عضو به هر داور پممتن
 زه یجا  یشدن نامزدها مشخصو   یعلم ئتیه  ی: اعالم نظر اعضاید  18 چهارشنبه  ✓
 ه ز ی کنندگان جا  افتی در انتخاب یداوران برا  ئتیه  ی: اعالم نظر اعضاید 23 دوشنبه  ✓

بیشتری بتوانند در فرآیند  های  ها و پروژه های فوق چند روز تمدید گردید تا مجموعه البته در برخی از مهلت 
  کت نمایند. جایزه مشار 
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  های پیشنهادی توسطمعرفی پروژه  سوم: فصل
 جهت ورود در فرآیند جایزه  هااندیشکده 
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 مقدمه

های  ها خواسته شد که عناوین و خالصه اندیشکده سازی از ورزی و سیاست در فراخوان جایزه اندیشه 
ینده خود در گروه هیئت علمی  د در فرآیند بررسی جایزه از طریق نماهای پیشنهادی خود را جهت وروروژه پ

یافته برای ارسال عناوین  کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی ارسال نمایند. در زمان اختصاص   یا ایمیل
 خالصه پروژه به همراه مستندات مربوطه دریافت شد.  50، در مجموع هاهای پروژه و خالصه 

 زهرسی در جایها برای برهای پیشنهادی اندیشکدهژهعناوین پروفهرست 

در جدول ذیل آمده   خالصه پروژه به ترتیب زمانی دریافت ها های پیشنهادی توسط اندیشکده عناوین پروژه 
 است. آمده  در فصل ششم هاپروژه این  ترتیب امتیازی  است.

 

 اندیشکده عنوان پروژه
 اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر  ردهای مقابله با تحریم نفتی ایران راهب  تدوین
  یجذب و ارتقاء اعضا نامه ن ییآ  ه یچارچوب اول نیتدو
گام   ه یانیبر ب یکشور مبتن   یهادانشگاه  یعلم ئتیه

 ی دوم انقالب اسالم
 پژوهی انداز و آینده پژوهشکده چشم 

قرار  و است  یاجتماع  یها ب ینظام رصد آس یطراح 
 آن  ازیموردن یامانه هاس

 شرکت تترا 

یورویی« برای انعقاد پیمان  طراحی الگوی »حسابداری 
 دوجانبه پولی 

 اد مقاومتی شبکه تحلیلگران اقتص

پیشنهاد الگوی اصالح تعرفه برق مشترکین پرمصرف  
 خانگی

 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 

صاد مقاومتی پیشنهاد اقدامات راهبردی برای تحقق اقت
 در بخش انرژی 

 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 

بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش  
 مسکن 

 اقتصاد مقاومتی شبکه تحلیلگران 

بررسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از  
 منظر مدیریتی و ساختاری 

 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 
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 اندیشکده عنوان پروژه
تگاه دولتی در چارچوب اقدامات  دس 10لکرد ارزیابی عم

 دار اقتصاد مقاومتی اولویت 
 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 

ی برای مبارزه و های استفاده از توان مردممطالعه روش 
 ت زنی( پیشگیری از فساد )سو 

 اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر 

 دیشکده راهبردی تبیین نا ران یبحران آب عراق بر ا   یامدهای پ  لیو تحل  یبررس
 اندیشکده راهبردی تبیین  س ی پار یط یمحست یتوافق ز  یبررس

تدوین سناریوهای محتمل بازی آمریکا با برجام و  
 ها بررسی الزامات آن 

 اندیشکده راهبردی تبیین 

بررسی مخاطرات تصویب الیحه الحاق ایران به  
 املی )پالرمو(یافته فر کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان 

 راهبردی تبیین اندیشکده 

 موسسه آینده پژوهی جهان اسالم  و عربستان   رانیدو کشور ا  نی ب یها تنش   یاب یشه یر
 سسه آینده پژوهی جهان اسالم و م ان یجهان اسالم و اقتصاد دانش بن

 موسسه آینده پژوهی جهان اسالم  ی اسالم یدر کشورها یگردشگر یاستگذار یس
ا )مطالعات حکمرانی نرم ایران(  کالن قوه قضائیه ی و نگاشت مسائل  رسبر  اندیشکده محن 
  کردیو کنترل ناجا با رو یمرکز فرمانده  یشناسب یآس

 داده محور  یحکمران 
ا  انی نرم ایران( )مطالعات حکمر  اندیشکده محن 

ا )مطالعا اصالح قانون صدور چک  یری گیالگو و پ  یطراح   ایران( ت حکمرانی نرم  اندیشکده محن 
  تی با محور یبازار خدمات حقوق  یشناس بیآس

 از نظام وکالت  ییانحصارزدا
ا )مطالعات حکمرانی نرم ایران(   اندیشکده محن 

از    تیبت و حما اصالح قانون ث یری گیالگو و پ  یطراح 
 ت یحقوق مالک

ا )مطالعات حکمرانی نرم ایران(   اندیشکده محن 

 پژوهشکده مطالعات فناوری مدیریت تبادل فناوری یکپارچه طراحی سامانه 
مدل   یبر مبنا  ینابارور مه یب  یمال   نیتام یالگو  یطراح 
P4P 

 های تفکر ایران )ایتان( شبکه کانون 

 های تفکر ایران )ایتان( شبکه کانون  ران یدر ا نییپا نی ازدواج در سن یبررس
 های تفکر ایران )ایتان( نون اکشبکه  بخش مسکن  یات ی اصالح نظام مال

 مرکز مطالعات خلیج فارس  فارس  جیخل  نیموزه آنال  یسازاده ی و پ یطراح 
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 اندیشکده عنوان پروژه
در   تیشفاف کردیبر رو یمبتن  یهازم یمکان  یطراح 

 ی اسالم  یمجلس شورا
 اندیشکده شفافیت برای ایران 

و   یاسالم یدر شورا  تیشفاف یها پروژه   یراهبر
 تهران  یشهردار

 ت برای ایران ه شفافیاندیشکد 

 پژوهشکده مطالعات فناوری فناورانه  یهات ی ضمانت فعال یساز و کارها طراحی
)سربازان(   یفه کارکنان وظ یآموز طرح جامع مهارت 

 مسلح  یروهاین
 پژوهشکده مطالعات فناوری

  یرانا  یمقاومت اقتصاد   یگرها مان  یابیو ارز یلتحل
 ( ی)اقتصاد مقاومت 

 ب اسالمیرهان انقالاندیشکده ب

 اندیشکده برهان انقالب اسالمی یشرفت پ  یرانیا یاسالم یسند الگو  ینقد و بررس
 اندیشکده شفافیت برای ایران  ی سینوو مشارکت در قانون  یسینوسامانه جمع 

و    انیلوع ییهمگرا  یالزامات و ساز و کارها یبررس
 ه یترک  یسن   انیگرااسالم 

 اندیشکده مرصاد 

  یو شورا  یدولت سعود داتیمقابله با تهد یراهبردها
 ی اسیفارس در حوزه اقتصاد س جیخل یهمکار 

 اندیشکده مرصاد 

 یاس یدر اصالحات نظام س  رانیا  یراهبرد کردی رو  نیتدو
 ه یسور یت یو امن 

 اندیشکده مرصاد 

 اندیشکده مرصاد  ه یرکو ت رانیا  یخارج  استی س یبررس
طرح معامله قرن با تمرکز بر نقش  له بامقاب یراهبردها
 مهاجر  انینیفلسط

 اندیشکده مرصاد 

 اندیشکده مرصاد  زنده اهل سنت  ینگاشت رهبران مذهب 

 )قصد(  یجهادگران اقتصاد مقاومت  یشبکه جامع علم
های اقتصادی  مرکز تحقیقات مبانی و مدل

 بومی
  در بستر تحوالت رانیفالت ا  حقوق آب در یبررس

 ی و اجتماع   یاقتصاد
 اندیشکده تدبیر آب ایران 

 اندیشکده تدبیر آب ایران  آب کشور  یحکمران  یمقدمات  یاب یارز
 اندیشکده تدبیر آب ایران  آن   یامدهای و پ یآب کشاورز صیبازتخص  یبررس
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 اندیشکده عنوان پروژه
بر در راستای  آب طراحی چارچوب تحلیلی توسعه کم 

 کشور بازسازی مسیر توسعه 
 یر آب ایران اندیشکده تدب

 اندیشکده تدبیر آب ایران  آب   یورکشت از منظر بهره   یالگو  یارها ی مع یاب یارز
»آب، فرهنگ و   یراهبرد یوگوها گفت  دادیرو  یبرگزار

 جامعه«
 اندیشکده تدبیر آب ایران 

 موسسه افق آینده پژوهی راهبردی  یعربستان سعود یپژوه نده یآ
ل کردی )بازیگران، استقال بررسی آینده معمای 

 ها( ها و استراتژی عموضو 
 موسسه افق آینده پژوهی راهبردی 

 موسسه افق آینده پژوهی راهبردی  بررسی آینده اکوسیستم استارتاپی ایران 
 

هایی را جهت بررسی در فرآیند جایزه ارسال نمودند.  اندیشکده پروژه  16با توجه به جدول باال، در مجموع 
دهد که ای پیشنهادی توسط هر اندیشکده محدودیتی نداشت، اما جدول باال نشان می هتعداد پروژه 

 اند.  معرفی نموده را پروژه  6و حداکثر    1ها حداقل یشکده اند
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شده به عنوان های معرفی ای از پروژه خالصه فصل چهارم: 
  نامزد جایزه 
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 مقدمه

ها جهت بررسی در فرآیند  عرفی شده توسط اندیشکده م  هایدر این فصل توضیحات کوتاه و مستندات پروژه 
های  عرفی گردد. در این مصفحه معرفی می   4تا    2گردد. در اینجا هر پروژه به صورت کوتاه و در  جایزه ارائه می 

ها، روند اجرا، نحوه پیگیری موضوع در سطوح کالن، اثرات،  ارائه توضیحات محتوایی پروژه  عالوه برکوتاه، 
در واقع هر  بازخوردهای به دست آمده و به طور کلی نقاط برجسته اصلی مطرح شده است.  ا،دستاورده

 ته تقدیر و دریافت جایزه است؟ کند که چرا پروژه مذکور شایسخالصه مختصرا برای داوران بیان می 

ها،  پروژه ی اهای مکتوب و چندرسانه شامل فایل ها تر پروژه تر و کامل مستندات و متون تفصیلی به عالوه، 
 های به اشتراک گذاری فایل درج شده است. ها یا سرویس های اندیشکده ایت هایی به وبسبه صورت لینک 

 پروژه( درباره هر Briefارائه توضیحات کوتاه )

برای اعضای هیئت علمی و هیئت   پروژه هر کلیه مستنداتامکان مطالعه کامل با توجه به اینکه احتماال 
بنابراین الزم است که هر پروژه به صورت خالصه به ایشان توضیح داده شود تا نسبت   ،دداوران وجود ندار 

رش متن توضیحی برای آزاد است، اما  . نحوه نگااطالع یابندهای اصلی هر پروژه  ها و موفقیت به شایستگی 
 شود در آن به موارد ذیل اشاره شود:پیشنهاد می 

و راهکارها،  آوری دیتا، تحلیل اطالعات، پیشنهادها مع ج  های این پروژه از نظر متدولوژی،نوآوری  .1
 گیران و ... چه مواردی بوده است؟سازی موضوع، پیگیری در سطح تصمیم اجتماعی 

ای  های پایه ها استفاده شده و اعتبار علمی پژوهش نادی که در این پروژه از آن کیفیت منابع و اس .2
 انجام شده به چه ترتیب است؟

برای این پروژه چه بوده است و این پروژه تا چه حد توانسته   ذاری مورد انتظاررگدامنه و سطح اث .3
 است به لحاظ عملیاتی نقطه اثر مطلوب دست یابد؟

 نماید چیست؟ این پروژه که آن را شایسته تقدیر می  محصول و دستاورد نهایی .4
روژه به چه میزان  پ   کیفیت و کمیت نیروی انسانی صرف شده و هزینه مالی انجام شده بر روی این  .5

 بوده است؟ 
هایی و به چه میزان در جریان انجام شدن این پروژه یا  چه حجمی از مخاطبان، با چه روش .6

ها  د و چه بازخوردهایی در حین و پس از انجام این پروژه از آن های حاصل از آن قرار گرفتنخروجی
 دریافت شد؟ 

 بت به این پروژه موثر است ذکر نمایید. نس هر نکته دیگری که احتماال در امتیازدهی داوران  .7
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بندی نظرات  آید. الزم به ذکر است که با توجه به جمع در ادامه، توضیحات کوتاه مربوط به هر پروژه می 
 ها به سه بخش زیر تفکیک شده است:پروژه یئت علمی و هیئت داوران، اعضای ه

 ( میهای برنده جایزه )منتخب هیئت داوران و هیئت عل پروژه . 1

ترتیب بیشترین امتیازات هیئت داوران و در صورت مساوی بودن، بر اساس  ها به پروژه در این بخش، 
 هیئت علمی قرار گرفته است.  دریافت شده از بیشترین امتیازات

 های نامزد جایزه )منتخب هیئت علمی( . پروژه 2

صورت مساوی بودن، بر اساس   ترتیب بیشترین امتیازات هیئت داوران و درها به پروژه در این بخش، 
 هیئت علمی قرار گرفته است.  دریافت شده از زاتبیشترین امتیا

 های معرفی شده در جایزه . پروژه 3

هیئت علمی    دریافت شده از طرف  بر اساس بیشترین امتیازاتترتیب بیشترین  ها به  پروژه در این بخش،  
 قرار گرفته است.
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 سازیسیاستورزی و ه اندیشهجایز  ههای برندبخش اول: پروژه

ها، ابتدا توسط حداقل  های برنده جایزه، مواردی هستند که پس از معرفی توسط اندیشکده منظور از پروژه 
باالترین  اند، و در مرحله بعد نیز ی به عنوان نامزد جایزه تایید شده از اعضای هیئت علم نفر( 4درصد ) 20

ی بودن آرای هیئت  در صورت مساو اند.ریافت نموده دهیئت داوران  ز ها ارا نسبت به سایر پروژه امتیازها 
 . گرفته استهیئت علمی مالک قرار آرای  ،  پروژهداوران نسبت به دو یا چند  

های بعد  هر پروژه در فصل ی هیئت علمی و هیئت داوران نسبت به  زم به ذکر است که تفصیل آرای اعضاال
 آمده است. 
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 اصالح قانون صدور چک  یریگیگو و پ ال یطراح . 1

 اندیشکده محّنا )مطالعات حکمرانی نرم ایران(

http://bit.ly/chequeLaw 

فرد با اتکا به   ند یفرا  نیاست. در ا  دار اعتباری و مدت  دی خر ،اقتصادیامروز در مبادالت  ی ازهایاز ن یک ی
است که   یاابزار معامله   نیتری . در کشور ما چک اصل کندی امروز م  یازهاین  ن یاقدام به تأم  ندهیآ  یدرآمدها

درصد  حجم   42از  ش یکشور، ب یسمر  ی. طبق آمارها کندی م جاد یا  ی صادفعاالن اقت  ی را برا ی کارکرد نیچن
عنوان چک به  یباال تی دهنده اهمشان که ن شود؛یجا مچک جابه  قیاز طر یمال  یهاتراکنش 
  ی کشور است. ضرورت کارآمد ساز  یدار در نظام اقتصادابزار معامله مدت  نیترو ارزان  نیرتالوصول سهل 

متعدد در قانون صدور   یاصالح و بازنگر ،یفرد آن در مبادالت اقتصادمنحصربه  یای زااز م یمندچک و بهره 
با شکست مواجه  لیاما به عموما به دو دل وجود،ن یداشته است. باا یمختلف را در پ  یچک در مقاطع زمان 
 .ورده بودآ دبه وجو  یاقتصاد  نیفعال یبرا یاده یشده و مشکالت عد 

ویکرد سیستمی  ی فاقد ردر مواجهه با مشکالت چک برگشت   استگذاری سحات اخیر  تا پیش از اصال  نکه یا   اوال
کاهش    ایو    تیوتنها با تق  ای رفع علل صدور چک بال محل نبوده و عموما به معلول پرداخته و ثان  بوده و دنبال
داشته است.   یبرگشت  یها از صدور چک بال محل و چک یدر کاهش مشکالت ناش یسع یفر یمجازات ک

  ی ها پر شد و در ادامه چک  یچک برگشت  انیها از زندانزندان  ،یفر یمجازات ک ش یصورت که با افزا ن یبد
نمود که  خارج یفریات کاز مج شمول را از  که بخش اصلی کارکرد چک در اقتصاد ایران هستند، وعده دار

 . دیصدور چک بال محل گرد  دیمنجر به کاهش اعتبار چک در جامعه و تشد 

شد. طبق  ییزاتغال و اش د یتول  وکار، مانع رونقکسب  یدر فضا یمعامالت و ناامن  سکیر شیاامر با افز  نیا
ذکر است    انیاست. شا   خوردههزار فقره چک برگشت  300و    ونی لیم  17حدود    1396در سال    یآمار بانک مرکز

و در   دهدی نمرا پوشش  ی درون بانک  یبرگشت  یهابوده و چک یبانک ن یب یهاکه آمار فوق در رابطه با چک
اساس   بر .باشدیفقره م ون ی لیم 17از  شتریمراتب ب ه ب 96در سال  یبرگشت  یهاتمام چک  یواقع آمار واقع

  ی اقتصاد  یهاازنظر بنگاه  94و  93بستان تا در یبرگشت  یها مجلس شاخص چک یها گزارش مرکز پژوهش 
پله   9شاخصه با  نی ، ا95ا در بهار سال وکار بوده است؛ امکسب  طیبر مح  رگذاری مانع و دغدغه تأث نیام 14

  ر ی اخ   یهادر سال   یاوضاع چک برگشت   تکه نشان از وخام  شدل یوکار  تبد کسب   ی مانع جد  نیجمصعود به پن
 . دارد

http://bit.ly/chequeLaw
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معامالت    سکیصدور چک با هدف کاهش رواعد و سازوکارهای  اصالح قهمیت موضوع،  با توجه به ابعاد و ا 
ا   مربوطه  یاقتصاد  یاجتماع  یها ب یآس ز ا  یریشگی بر چک و پ یمبتن  یاعتبار در دستور کار اندیشکده محن 

فرآیندها و کارکردهای    قی دق   یشناس  بیو آس   یکارشناس  یها ی پس از انجام حجم گسترده بررس  قرار گرفت.
  گر یاز تجارب موفق د  یمندبهره  نیو همچن  ای اصلی صدور چک بال محلهک با هدف شناسایی ریشه چ 

ویژگی مهم   . تدوین گردید ح قانون صدور چکبسته پیشنهادی جهت اصال چک، نی قوانها در حوزه کشور 
ی محور است  های اصالحات اخیر بهره گیری از قواعد خود کنترل، فناوی اطالعات و رویکرد پیشگیر نوآوری 

جرای  صورت ا  که احتمال و انگیزه صدور چک بال محل را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد و در نهایت، در
عتباری مبتنی برچک در پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی ناشی  صحیح ضمن کاهش ریسک معامالت ا

  ان یدرصد زندان  75موجود،  یها بر اساس آمار کند. چرا که های برگشتی نقش به سزایی ایفا می از چک 
است که   نی تر انده دهو نکته تکان دهند یم ل یتشک یبرگشت  یهااز چک  یناش یرا بدهکاران مال  رعمدیغ
  ز یکه عمدتًا ن  دهند یم ل ی چک تشک انی ( را زندانرعمدیزن )جرائم عمد و غ انی از زنداندرصد  90از  شیب

 متأهل هستند. 

برگان بانکی و اقتصادی  به یکی از  پس از تدقیق توسط کارشناسان و خ عمده مفاد بسته پیشنهادی مذکور  
چک، ارائه گردید. پس از  رگروه تدوین طرح اصالح قانون صدور  نمایندگان مجلس به عنوان مسئول اداره کا

کسب تایید اجمالی ایشان بسته پیشنهادی در کارگروه مذکور مطرح و عمده موارد آن مورد تصویب قرار  
ها و نهادهای مختلف اعم از بانک مرکزی، قوه  ح مذکور در ادامه با مشارکت کارشناسان دستگاه گرفت. طر

قوقی قضایی نهایی و سپس در صحن علنی مجلس  قتصاد، وزارت اطالعات در کمیسیون ح قضائیه، وزارت ا
 شورای اسالمی تصویب شد.

شده در قانون »اصالح  از اصالحات مقرر   ی بخش  یاجرا  ، یدر بانک مرکز  افته یتوسعه   یهارساخت یبا توجه به ز
  ی خاص  یفن  رساختی ز جادیبه ا زا یقانون صدور چک« بالفاصله بعد از ابالغ قانون مذکور ممکن بود و ن

مندرج در قانون توسط  فیل از تکا یبخش 23/8/1397 خ یپس از ابالغ قانون در تار ،یرو نینداشت. از هم 
و   اد یسامانه ص ی اندازصدور دسته چک با راه  ی»سامانده شد.  یات یلها عم و بانک  ی بانک مرکز ه،یقوه قضائ 

راه    قیاز طر  رندهیگ  یتقارن اطالعات در زمان صدور چک برا  یب نس   یها به آن«، »برقراربانک   یتمام  وستنیپ
صدور    قیمطالبه وجه چک از طر  دیجد  ندیفرآ  جادیو »ا  «یرگشت سوابق چک ب  یامک یسامانه استعالم پ   یانداز
اهم اقدامات   روز« 20ظرف کمتر از  یماهو  یدگ یبدون رس یصادرکننده چک برگشت  ه یدادگاه عل ه یئاجرا

 است.چک بوده  دیقانون جد یاجرا   یاستاگرفته در ر صورت 

  و  بیدر دوازده ماهه پس از تصو یبرگشت  یهاتعداد چک یاساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکز بر
  ی فعاالن اقتصاد  لیکه البته با توجه به نوسانات بازار و کاهش تما   ته فای به شدت کاهش    دیابالغ قانون جد 
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اما نکته حائز  . ردندا یچندان  تی اهم یبرگشت  یهاتعداد چک صرف کاهش به انجام معامالت مدت دار، 
  ی روند کاهش   کی  یدارا  ز،ی( نیامبادله   یها)سهم آن از چک   یبرگشت   یهااست که نسبت چک   نیا  تیاهم

 . است افتهیدرصد کاهش  40حدود  96با سال  سهیو در مقا ه معنادار بود 

 

  

طبق آمار بانک    یذکر است به لطف اله  انیشا
  ی برگشت   یهانسبت ارزش و تعداد چک  یکزمر 

  یدر مهر ماه سال جار  ،یامبادله  یهابه چک
حد خود در دو سال گذشته   نیترن ییبه پا 
  ادعا کرد که  توانی م ن،یاست. بنابرا  دهیرس

قانون »اصالح قانون   شدنییو اجرا بی تصو
  ی هاچک صدور چک« در کاهش نسبت 

 است.موثر بوده   یبرگشت 
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 . بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن2

 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 

http://moqnet.ir/wp-content/uploads/2019/06/97-CGT-PR.pdf 
کتاب مالیات بر عایدی امالک حاصل دو سال کار کارشناسی کانون تفکری و جلسه با خبرگان و نشست با  

ک برای مقابله با سوداگری در  الیات بر عایدی امالجهانی است. پروژه م افراد مختلف و بررسی تجربیات 
ن حوزه گذاشته. همچنین بحث  در شبکه کلید خورد و جلسات مستمری با خبرگا 96 بخش مسکن، از سال

مطلب تهیه شد که در آن مدلهای خارجی و   150تا  100در فضای رسانه ای مطرح گردید و پرونده ای با 
  ن بررسی ها و پیگیری ها در نهایت به طرحی تبدیل گرفته بود. جمیع ایا مورد بررسی قرار  تجربیات کشوره 

ه خود رسیده است و هم اکنون با پیگیری هایی  شد که طی اصالحات این مدت به بیست و دومین نسخ
که اعضای شبکه انجام دادند، در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی شدن و تصویب است. این کتاب  

ت دیگر  ست که در واقع همه مباحث کارشناسی کار و تجربیا قی و کانون تفکری اجی دو سال کار تحقیخرو
ن آمده و در نهایت مبتنی بر مباحث مطرح شده، قانون پیشنهادی  کشورها که برای ایران پیشنهاد شده، در آ 

ان سازی رسانه ای  کار باشد. در پیگیری این مسئله عالوه بر جری 22ارائه شده است که همان نسخه 
ین کلیپ مستند کوتاه "متر بر  رسانه ای نیز کلیپ های متعددی تهیه شد. معروفترسترده، در فضای چندگ

ین بار از شبکه های مختلف تلویزیونی پخش و در فضای مجازی نیز منتشر گردید و  ثانیه" بود که چند
 میلیون بازدید شد. 1نزدیک به 

اولین بار در کشور نوآوری این کار   به صورت جامع برای یات بر عایدی امالکارائه طرح قانونی مال نوآوری:
ات از سوداگران مسکن بحث زیاد شده بود اکنون در خصوص مالیات بر عایدی و لزوم اخذ مالیبوده است. ت

 اما هیچ گاه این موارد به قانون تبدیل نشده بود.

نی بر تجربیات  مطالعات جهانی مبت  نظر خبرگان متعدد، عالوه بر استفاده از کیفیت منابع و اعتبار علمی:
 ت علمی و معتبر جهانی نیز استفاده شده است.دیگر کشورها انجام شده و از مقاال

با توجه به جریان رسانه ای گسترده که روی این کار در رسانه ها و صداسیما و ... انجام   سطح اثرگذاری:
حتی دولت نیز با   بر آن تاکید دارند. است و همه خبرگان  شد، بحث به یک مطالبه عمومی تبدیل شده

 زمینه دست به کار شده است. دیدن تحرکات مجلس، خود در این

تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی امالک دستاورد این کار است که هم اکنون در حال   دستاورد:
 پیگیری است. 

http://moqnet.ir/wp-content/uploads/2019/06/97-CGT-PR.pdf
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میلیون تومان    200ز بودند و حدود  و بر این کار متمرکنیر   3طی مدت دو سال    نیروی انسانی و هزینه مالی:
 ان به صورت غیرمستقیم برای آن هزینه شده است.میلیون توم  100به صورت مستقیم و 

نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی به صورت مستمر با این کار درگیر   حجم مخاطبان درگیر و بازخوردها:
 کرده است.  بهبود کار استفاده و از نظرات آنها دربوده و شبکه با آنها تعامل مستمر داشته 
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 تهران یو شهردار یاسالم  یورادر ش تیشفاف یهاپروژه یراهبر. 3

 اندیشکده شفافیت برای ایران 

http://shafaf.tehran.ir/ 

 مقدمه 

های مهم اندیشکده شفافیت برای ایران  این متن به صورت اختصاصی به عنوان سند تبیینی یکی از پروژه 
سازی )شناسایی و تقدیر از  ت ورزی و سیاسجایزه اندیشه هیئت علمی و هیئت داوران جهت ارائه به 

انتشار عمومی،   ده از به قصد دیگری یانگاشته شده است. استفاهای کشور( های برتر اندیشکده پروژه 
 نیازمند کسب اجازه از اندیشکده شفافیت برای ایران است. 

 شناسه پروژه 

شفافیت شورای اسالمی و شهرداری   هایپژوهش، مشاوره و مشارکت در راهبری پروژه  عنوان
 تهران 

 تا کنون )در جریان(  96از مرداد  زمان 

 Shafaf.tehran.ir   Data.tehran.ir      Api.tehran.ir های اینترنتی پایگاه 

 شهرداری تهران ،  شورای اسالمی شهر تهران همکار  هاینهاد 

 

 شد؟  ورا و شهرداری تهران از کجا شروعشفافیت ش

ای وارد کارزار انتخابات شورای شهر  سرکار خانم دکتر بهاره آروین، نامزدی بود که با شعار شهرداری شیشه 
نتخاب شد. اندیشکده شفافیت برای ایران از همان  شد و توسط مردم به نمایندگی شورای شهر تهران ا 96

س از  دل دانش و تجربیات، شکل بگیرد. پا ایشان برقرار کرد تا جریان تباابتدای نامزدی، ارتباطی وسیعی ب
 ی شورا انتخاب شدند.  ی جدید شورای شهر، خانم دکتر آروین به عضویت در هیئت رئیسه تشکیل دوره 

ی شفافیت در  رسید تمرکز بر مسئله نظر می پیشنهادات ارائه شده، به  های انجام شده وحسب مشورت 
ی شفافیت  متمرکز و منسجم است. به همین کمیته  شورای شهر و شهرداری تهران، نیازمند ساختاری

 شورای شهر تهران به ریاست ایشان و ذیل کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شد. 

 

http://shafaf.tehran.ir/
http://shafaf.tehran.ir/
https://data.tehran.ir/
https://api.tehran.ir/
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 هران ل سامانه شفافیت شهرداری ت صفحه او

 کمیته شفافیت و اندیشکده شفافیت برای ایران  

عضو فعال آن بوده و نقش جدی در   گیری کمیته شفافیتاندیشکده شفافیت برای ایران از ابتدای شکل 
 شهرداری تهران داشته است.  تحقق شفافیت در شورای شهر و 

ران در آغاز و پیشرفت شفافیت  های اندیشکده شفافیت برای ایها و مشارکت ها، مشاوره ی پژوهش از جمله 
 توان به موارد زیر اشاره کرد: تهران، می شهرداری و شورای شهر 

 ایی کشورهای مختلف  افیت در نهادهای شور ی تجربیات شفمطالعه  ●
 شهرهای مختلف جهان   بررسی الگوهای شفافیت در شهرداری  ●
 رگزار شده است.( جلسه ب 96مشارکت فعال در جلسات کارشناسی کمیته )تاکنون بیش از  ●
فع شهرداری تهران و حضور در دیوان عدالت اداری برای دفاع  نگارش متن قانون مدیریت تعارض منا ●

 آن در پی شکایت مهندسین که منجر به ابقا و تقویت مصوبه شد.  از  
ی پایگاه شفافیت شهرداری تهران  سازی معماری پایه مطالعه، طراحی و مشاوره در پیاده  ●

(shafaf.tehran.ir ) 
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 ی باز شهرداری تهران  نگارش سند سیاست داده  ●
 data.tehran.ir ی باز شهرداری تهران:ی پایگاه داده پژوهش و مشاوره در توسعه  ●
 api.tehran.irشهرداری تهران:  API ی پایگاه پژوهش و مشاوره در توسعه  ●

 }حتما چیزهای دیگری هم هست!{  ●

 ی جدید حل مسئله شیوه 

 جدید از حل مسئله بود. ای ای نوین و شیوه هران، تجربه ای شهر و شهرداری ت تحقق شفافیت در شور 
 ند، عبارتند از:  کهایی که این مسیر را متمایز می گام 

گام اول: همراه کردن یکی از اعضای تاثیرگذار شورای شهر تهران با مفهوم شفافیت به صورت کامل   ●
 و دقیق 

رکز و  تهران: اختصاص بودجه، کارشناس، نهاد متمگام دوم: تشکیل کمیته شفافیت شورای شهر  ●
 ی شهرداری و شورای شهر  های سطح باال در بدنه ن انجام پیگیری امکا 

 های گذشته: شفافیت ناظر به آینده است.  گام سوم: شروع شفافیت از خود و عدم رجوع به زمان  ●
 به عنوان درگاه متمرکز شفافیت.    shafaf.tehran.irهای مرتبط، به طور خاص گام چهارم: ایجاد سامانه  ●

 2به گام  گام پنجم: رشد گام ●
 حن شورای شهر  گام ششم: تثبیت و پایدارسازی: اخذ مصوبات الزم از ص ●
 3ها: مسابقه تهران به روایت شفاف سازی داده کاربردی  گام هفتم:  ●

 سازی برای مسائل و نهادهای متنوع را دارد.  این رویکرد قابلیت پیاده 

 افیت در شورای شهر و شهرداری تهران ن تحقق شفاثرات کال 

الن شفافیت در شهرهای مختلف  ی میهن است. تحقق شفافیت در تهران، جنبشی از فعاتهران، قلب تپنده 
ختلف کشور از جمله مشهد، اصفهان، یزد، بجنورد،  ارش شهرهای مکشور ایجاد کرد. تا زمان نگارش این گز 

 

ی جدید مدیریت شهری دورهای باالی یک میلیارد تومانی که در برای مثال، ابتدا فقط اطالعات قراردادهای هزینه 2
ای و مشارکتی گسترش یافت. دامنه شمول د منتشر شد و آرام آرام دایره آن به قراردادهای هزینهمنعقد شده بودن

 ت. ی متوسط و کالن افزایش یافرقمی قراردادها هم به بازه
3 http://cmpt.shafaf.tehran.ir/  

http://cmpt.shafaf.tehran.ir/
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های ارزشمندی  شفافیت شهرداری و شورای شهر قدم  مسیر  در  … ر و شیراز، قم، کرمان، بوشهر، شهریا 
 4اند. برداشته 

ها و  نهاد باالدستی شهرداری ها به عنوان کده، شورای عالی استان های انجام شده توسط اندیشبا پیگیری 
نیز به  ها قرارداده و گزارش آن را فافیت را به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی فعالیت شوراهای شهر، ش

ها و شوراهای شهر به  . همچنین مصوباتی برای الزام تمام شهرداری 5صورت شفاف منتشر کرده است 
 ها قراردارد.  ور کار شورای عالی استان شفافیت در دست

 شهر و شهرداری تهران اثرات نهادی تحقق شفافیت در شورای 

شورای شهر تهران منجر به کاهش سهم  عالوه بر اثر کالن ملی و باالدستی، تحقق شفافیت در شهرداری و 
 . کل قراردادهای شهرداری شده است ت به قراردادهای ترک تشریفات نسب

 

 

 رک تشریفات از کل قرادادهای شهرداری تهران دادهای تسهم قرار 

 

  https://discuss.tp4.ir/t/topic/817?u=khaniفیت هر شهر را در فهرست کامل و نشانی پورتال شفا 4
 ببینید  

5 http://shafaf.shoraha.org.ir/fa-IR/shafaf.shoraha.org/5162  

https://discuss.tp4.ir/t/topic/817?u=khani
http://shafaf.shoraha.org.ir/fa-IR/shafaf.shoraha.org/5162
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درصد قراردادها )بر اساس مبلغ   34، 96های شهرداری تهران در سال ینه ادهای هزدر قرا  به عالوه، از بین
صه عمومی انجام شده است. این در حالی است که در  درصد به صورت مناق 66د( با ترک تشریفات و  قراردا
ومی  درصد به صورت مناقصه عم 79دادها )بر اساس مبلغ قرارداد( با ترک تشریفات و درصد قرار  21، 97سال 

 انجام شده ست. 

 بندی جمع

ای از توانستن است؛ توانستن برای اصالح  ونه تحقق شفافیت در شورای اسالمی و شهرداری تهران، تحقق نم
عمومی و یک نهاد خصوصی غیردولتی    مند بین یک نهاد، تعاملی نظام ای روشن. در این پروژه ده و ساخت آین

ی نوین حل مسائل حکمرانی، منجر به نتیجه  یق یک شیوه در راستای یک هدف عالی شکل گرفته و از طر
ی شفافیت در تمام مراحل این  ایران، به عنوان نهاد متخصص مسئله  شده است. اندیشکده شفافیت برای

 ه، راهبری و توسعه حضور فعال داشته است.  های پژوهش، مشاور نی در نقشی بزرگ و طوال پروژه 
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ی کارکنان وظیفه )سربازان( نیروهای آموزمهارتطرح جامع . تدوین 4
 مسلح

 پژوهشکده مطالعات فناوری

 

 مقدمه 

ت تکمیلی که در حوزه  ی گذشته پژوهشکده مطالعات فناوری و اقداماها پژوهش اس بر اس  1394در سال  
ی مرتبط با اشتغال  ها حلراه ی از مسائل و اره یزنج صورت گرفته بود تالش شد تا  آموختگان دانش اشتغال 
ناسبی تعریف  ی پژوهشی و کاربستی مهاپروژه   هاآنشناسایی و برای کمک به برطرف کردن    آموختگاندانش 

با اولویتی در دستور  از ابتدا تالش شد تا مسائل    مرتبط به هم بوده و  شدهییشناساوعه مسائل  شود. مجم
  ازجمله   آموختگان دانش کار قرار گیرد که حل آن بتواند به حل دیگر مسائل نیز کمک کند. لذا ضعف مهارتی  

 شناسایی شد.   آموختگاندانش پذیر  بر اشتغال اثرگذار از عواملیکی  عنوانبه مواردی بود که 

  متأثر ی بود که اشتغال پذیری جوانان را نیز به ازجمله دیگر موضوعات  همچنین در همین راستا سربازی
در   ژهیوبه ی مواجه بود که نارضایتی عمومی را در جامعه و ها چالش و خدمت وظیفه عمومی با  ساختیم

عدم توجه به اشتغال جوانان در   شدی می ن یبش یپ که یی جاآناز میان قشر جوان به وجود آورده بود. لذا 
  کشور هستند امنیت در  ن یتأمداشت و نیروهای مسلح نیز که متولی آینده تهدیداتی را به همراه خواهد 

 ی زیادی را متحمل خواهند شد. هانه یهزدر این خصوص  

اشتغال  به بهبود  که هدف آن کمک    ی کارکنان وظیفه آموز مهارت طرحی با عنوان طرح جامع    سینوش ی پلذا  
شی خدمت وظیفه عمومی بود، در  پذیری جوانان و همچنین ارتقاء جذابیت، نشاط و افزایش اثربخ

نیروهای   که یی ازآنجا. قرار گرفتپژوهشکده مطالعات فناوری تهیه در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح 
تغییرات حرم   تالش شد تا با استناد به  مسلح مقاومت خاصی در خصوص اصالح مقوله سربازی داشتند

شود و فواید طرح برای نیروهای مسلح و جامعه  تحصیلی سربازان و با یک رویکرد نرم به امنیت نگریسته 
 ی تبیین شود. خوب به 

 شدیمدر طرح مذکور نگاهی نو به سربازی عنوان شد که با ماهیت نیروهای مسلح سازگار بود و موجب 
با ارتقای اثربخشی   حالنی درعال بیشتری همراه شود و با اقب ومی در نگاه جامعه که خدمت وظیفه عم

ی خدمت  آموزمهارت در طرح جامع  درواقعبطالت و اتالف وقت به جوانان دست ندهد. سربازی احساس 
  15تقسیم شد که افراد از سن پس از خدمت و  حین خدمت؛ قبل از خدمت وظیفه عمومی به سه دوره 
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که هم به   رند یبگ  ادیی را ی هامهارت قبل از خدمت بتوانند  که ی رت درصوو  شوندیم ل این طرح سالگی مشمو
قبل از  مشوق  7از  توانندی متغال کمک کند و هم بخشی از نیازهای نیروهای مسلح بار پاسخ دهد اش

تا از  مشوق در نظر گرفته شد و تالش شده است  17استفاده کنند. در حین خدمت نیز بیش از  خدمتی
 موردتوجه   مؤثر  یریکارگبه ی استفاده شود و در این بخش  کارآموز یک دوره مهارت ورزی و    عنوانبه سربازی  

 قرار گرفت.  

ق تسهیلگر اشتغال از قبیل  مشو 6همچنین دوران پس از خدمت نیز برای کارکنان وظیفه مهارت آموخته 
در نظر گرفته شده است که  الت بانکی و ...گواهی سابقه کاری حین خدمت، معاف بیمه و مالیاتی، تسهی 

ی الزم برای اجرای شدن آن در  ها ی زن ی راولیه این طرح و  بتواند منجر به بهبود اشتغال جوان شود. پیشنهاد ا
و با همت ریاست محترم   1396دنبال شد و بحمداهلل در سال نیروهای مسلح  ستاد کلدر تعامل با  95سال 

وظیفه که وظیفه اجرای   کارکنانی آموز مهارت رگاهی با عنوان قرارگاه مرکزی ستاد کل نیروهای مسلح قرا
 ی آن از خردادماه شروع عملیاتی شد.  ها ت یفعال ی را داشت تشکیل و وز آم مهارت طرح جامع 

از سوی پژوهشکده مطالعات فناوری صورت گرفته بود موجب شد تا با   پیشنهاد این طرح که یی آنجا از 
اتاق فکر قرارگاه که درواقع نقش سیاست سازی و تصمیم سازی در خصوص طرح را بر  شروع اجرایی طرح 

و با نام اتاق فکر و اقدام   96ین پژوهشکده ایجاد شود. اتاق فکر مذکور از خردادماه سال داشت در ا  عهده
یی  اهحوزه پشتیبانی پژوهشی، مطالعاتی و در  تی مأموردر پژوهشکده تشکیل شد و تاکنون ر سرباز ماه

 ی کارکنان وظیفه را بر عهده دارد. آموز مهارت نقش کاربستی ذیل طرح جامع 

 . دهدی ماتاق فکر و اقدام سرباز ماهر در پژوهشکده مطالعات فناوری را نشان شکل زیر ساختار 

 

 

 

 

  

 

 



سازیورزی و سیاستجایزه اندیشه  

29 

رح  پروژه پژوهش پشتیبان ط  14در حال حاضر اتاق فکر و اقدام سرباز ماهر  ی پشتیبان:هاپژوهش الف(. 
ط در  افزایش جذابیت و نشا ازجمله ی طرح هات ی مأموری دارد که مبتنی بر مسائل و آموزمهارت جامع 

ری و رصد اشتغال  سربازان، تسهیل اشتغال پذی  مؤثری  ر یکارگبه ی و توانمندی سربازان،  آموز مهارت سربازی،  
 . باشدی متعریف و انجام شده است یا در حال انجام   سربازان

کمیته تولید محتوا با   5در حال حاضر ذیل اتاق فکر و اقدام سرباز ماهر  ی تولید محتوا:هاته یکمب(. 
 که وظیفه تولید محتوای کاربردی پشتیبان طرح را بر عهده دارند:  اندشده ات ذیل تشکیل موضوع

 تدوین اسناد راهبردی طرح را بر عهده دارد؛  تی مأمورکه   اسناد راهبردی و نقشه راه کمیته •

که وظیفه تبیین جایگاه حقوقی طرح و همچنین تثبیت طرح در    مقرراتی، قوانین و  حقوق   کمیته •
 دارد؛  ر عهدهب کشور را 

ذیل طرح   که وظیفه شناسایی و اجرایی سازی تسهیالت  ، امتیازها و تسهیلگریهامشوق کمیته  •
 ی را بر عهده دارد؛ آموز مهارت جامع 

ی  ها مهارت کشور که وظیفه شناسایی مشاغل و  ازیموردن و  و مشاغل موجود هامهارت کمیته  •
 دارد؛ کشور و همچنین نیروهای مسلح را بر عهده  ازیموردن

آینده و   بازار کاری ها مهارت که وظیفه شناسایی مشاغل و  ی آیندههامهارت کمیته مشاغل و  •
 همچنین آینده مشاغل را بر عهده دارد. 

به کمک   درواقعی آموزمهارت ی طرح جامع هات یمورأم :نامهتفاهمی سازاده یپج(. میزهای پیگیری و 
تالش شد که به قق شدن هستند و در این طرح از ابتدا طرح در حال مح نفعیذ دستگاه لشکری و کشوری 

ی لشکری و کشوری اهداف طرح را دنبال و محقق سازیم و پژوهشکده نیز  هادستگاه ی میان ساز شبکه 
ی لشکری و کشوری  هادستگاه ی اجرایی نقش واسط میان هادستگاه  پژوهشی وابسته به   نهادک ی عنوانبه 

منعقد شده    نامه تفاهم ی پیشبرد طرح  دستگاه لشکری و کشوری در راستا  19با  را بر عهده دارد. در حال حاضر  
 اجرایی شده است.   کامالً است که  

ی اجرایی  هات یفعالا ضمن  ی تالش شد تآموزمهارت در ذیل طرح جامع    :هانشستو    هاش یهماد(. دبیرخانه  
در دستور کار قرارگاه مرکزی   ی و ترویج فرهنگ مهارتی نیزسازفرهنگ و مطالعاتی اقدامات مرتبط با 

ی و راهبری  زیربرنامه و از همین رو نیز اتاق فکر و اقدام سرباز ماهر مسئولیت  ردیقرار گی آموزمهارت 
و   هاش یهما این  ازجمله ی را عهده دارد است. موز آمهارت ی مرتبط با طرح جامع هانشست و  هاش یهما 

 به موارد ذیل اشاره کرد:  توانی م هانشست 
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که در این همایش بیش    97ی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، اردیبهشت  آموز مهارت ایش ملی  هم •
مقاله متمرکز بر مسائل طرح به دبیرخانه همایش ارسال و مقاالت ارسالی در سه سطح  830از 

 استخراج گردید؛   هاده ی او  تحلیل 

  97  ماهی د استان در    31ی لشکری و کشوری با حضور  هادستگاه نخستین نشست مشترک و استانی   •
 انجام شد؛   98و ابالغ برنامه   97در تهران، این نشست با هدف ارزیابی عملکرد سال 

بیین  که با هدف ت  98 ماهبهشت ی ارداستان در  31دومین نشست مشترک و استانی با حضور  •
 انجام شد؛  98ی سال هابرنامه 

ی و تبیین  رسان اطالعاه و با هدف آبان م 26بازان ماهر که در سر-ی کارآمدها پنجه همایش ملی  •
ی در قبل از خدمت برگزار شد و دانش آموزان برگزیده مهارتی،  آموز مهارتی طرح جامع هابرنامه 

 .دادندی مایش را تشکیل مهارت آموخته جامعه اصلی این هم و سربازان انیدانشجو

 ی ذیل طرح:های نوآور

ی  آموزمهارت ی طرح جامع هات ی مأمورملی بر ساختار و  در این پروژه از ابتدا سعی شد تا نگاهی کالن و 
ی را محقق ساخت. لذا مسئله پروژه  ور بهره حاکم باشد و تالش شد تا بتوان با حداقل زمان و هزینه حداکثر  

سازی و استفاده از پنجره   ی طراحی و تبیین شد و تالش شد تا ضمن اغنابخشفرا یک موضوع  عنوانبه 
محقق شود. از ابتدا و قبل   نفعانی ذمیان سایر  کارم یتقسی و ساز شبکه با رویکرد ، اهداف طرح هافرصت 

یق  . همچنین تالش شد تا دو بعد تحققرار گرفتی تهیه و مبنای کار اه یاول از شروع اجرایی طرح نقشه راه 
موکول نشود. بست یا به عبارتی اجرای طرح به بعد از مطالعه  و پژوهش و کار و تحقق با یکدیگر دنبال شود  
و وظایف ذاتی   هات یمأمور مطالعه  باطرح شناسایی شدند و  نفعانی ذپیش از شروع اجرایی طرح 

برد برای   -ضای بردک فی یآموز مهارت ی طرح جامع ها ت یمأمورطرح در قبال اهداف و  نفعی ذ ی هاسازمان 
ی  ات یو عملمنعقد    نفعانیذر  مشترکی میان سای   نامه تفاهم وبر اساس همان نیز  تعریف شد    نفعانی ذهمه  
 شد.

 ی طرح و دستاوردها:اثرگذاردامنه 

. درواقع در  سازدی م متأثری ایرانی را هاخانواده این پروژه یک پروژه کالن و ملی است و به عبارتی تمام 
سرباز ورودی و خروجی خدمت وظیفه عمومی داریم    عنوانبه ر نیروی جوان  هزا   350نه نزدیک به  کشور ساال

هزار نیروی جوان در اختیار نیروهای مسلح خواهند بود.  700با احتساب دوساله خدمت سربازی سالی  که 
درصد جامعه   50 باً ی تقرکه  کردهل یتحص این طرح در تالش است تا سربازی را برای جوانان و ویژه جوانان 

به مقوله سربازی را در   به یک فرصت کارورزی و کارآموزی تبدیل کند و نگاه  دهند ی مسربازان را تشکیل 
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در میان نیروهای مسلح ارتقاء دهد. در این طرح تالش شده است که   ژه یوبه میان اقشار مختلف جامعه و 
از خدمت نیز بتوانند با  د و افراد مشمول قبل و گذران نگریسته نشو  ساله  2یک دوره  عنوانبه به سربازی 

آن استفاده نمایند و بعد از خدمت نیز تدابیری در نظر  ی خود برای خدمت از مزایای حین خدمت سازآماده 
ی را برای افراد و جامه به همراه داشته باشد. از ابتدای شروع  وربهره گرفته شده است که بتوان حداکثر 

 ذیل را برشمرد:  دستاوردهای محقق شده  ی ازبخش  توانی م  تاکنونح طر

 ی و کشوری؛ دستگاه لشکر 19اجرایی با  نامه تفاهم ی و ساز شبکه  •

 ؛ تاکنون  96هزار سرباز در دوران خدمت سربازی از سال  300ی مهارتی بیش از هاآموزش  •

ریه  در دو قالب ام   یردولت یغخصوصی و    انیبن دانش ی  ها شرکت اخذ مجوز انجام خدمت سربازی در   •
 ؛ انیبندانش و پروژه جایگزین   انیبندانش 

ی و تخصیص ظرفیت در  آموزمهارت مربی ویژه  اخذ مجوز سرباز آزمایشگاه، سرباز محقق و سرباز  •
 این حوزه؛ 

 ی کارآفرین؛ ردولت ی غ نهادمردم ی هاسازمان اخذ مجوز انجام خدمت در   •

 کل نیروهای مسلح؛  ل، حین و پس از خدمت از سوی ستادی قبها مشوق تصویب و ابالغ  •

 شد.  سایر دستاوردها خارج از حوصله این نوشتار است که مستندات آن تقدیم خواهد •

موفقیت آن در همراه کردن   کندی ممتمایز   هاپروژه نکاتی که به نظر این پروژه را از سایر   نی ترمهم یکی از 
ی  هاسازمان ت ملی سایر  شارک و م  کارم یتقسموفقیت این طرح در  دو ضلع پژوهش و اجرا است و همچنین  

گردد. همچنین در این پروژه تالش  ی ملی محقق  هات ی ظرفباعث شده است تا استفاده حداکثری از    نفعیذ
کمک کنیم که مسائل مرتبط با یکدیگر در دستور کار   زمانهم انتخاب درست حوزه تمرکز  واسطه به شد تا 

یان دستگاه و مدل  تا یک الگوی تعریف مشترک مسائل موه بر این در این پروژه تالش شد قرار گیرد. عال
 ی آن حاصل شود.ری گیپ
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 یدر حکمران  ریی)کتاب تغ هیو نگاشت مسائل کالن قوه قضائ  یبررس . 5
 (ییقضا

 اندیشکده محّنا )مطالعات حکمرانی نرم ایران(

http://bit.ly/HokmraniQazaee 

مهمترین مؤلفه محیطی اقتصاد و پیشرفت کشور یکی از  اصالح محیط حقوقی و قضایی کشور به عنوان 
ا در  اهمحورهای اصلی فعالیت  سال گذشته بوده است. با توجه به نقش جدی و محوری    5ی اندیشکده محن 

محور،  پژوهی مسئله نهاد قضاء در اصالح نظام حقوقی و قضایی کشور، ابتدا مبتنی بر روش و تجربه سیاست  
 ی قوه قضائیه شناسایی و اولویت بندی شده است.  نقاط گره در مسائل کلید

های رایج  ه قضائیه، مطالعه علمی و پژوهش ا در احصاء مسائل کالن قو تاکید اصلی اندیشکده محن  
حصول این    دانشگاهی در کنار مطالعه و بررسی میدانی و رویارویی با مسائل واقعی دستگاه قضا است.برای

ها و پژوهش های پیشین کشور و تجربیات کشورهای موفق، بیش  گزارشنتیجه تا کنون عالوه بر مطالعه  
مانند برخی معاونین،    احبه پژوهشی و هم اندیشی فکری با ذینفعان و مطلعان مختلف این حوزهمص   550از  

ارشناسان بیرون قوه، مراجعین و  های مختلف قوه قضائیه، اساتید دانشگاه و ک مدیران و کارشناسان بخش 
و نتایج   رگزار نظر بمات متعدد قوه در نقاط مختلف کشور، اصحاب رسانه و سایر افراد صاحبمخاطبین خد

را  »کتاب تغییر در حکمرانی قضایی« این جلسات تحلیل و بررسی شده است که خروجی آن پیکره پروژه 
صل تالش هشت ماهه تیمی سه نفره از اعضای  تشکیل داده است. انجام پروژه و تدوین کتاب ماح 

ا است که پس از جمع ا فعالیت اندیشکده در   سال5های تحلیلی تهیه شده طی آوری گزارش ندیشکده محن 
 محورهای مختلف، این اثر را پدید آوردند. 

 400ز پس از تدوین کتاب، برای استفاده از نظرات مدیران، مسئوالن و صاحبنظران، این کتاب برای بیش ا
ارسال شد. بازخورد کتاب در سطح مدیران و مسئالن قضایی بسیار  نفر در در حوزه های قضایی و تحلیلی 

آفرین اصلی در  های بعدی اندیشکده به عنوان یک نقش وجب شکلگیری همکاری خوب بود و م
 های حوزه قضایی را فراهم آورد.  سازی میم تص

اساس سیر محتوایی  به رشته تحریر درآمده است. بر این فصل 6کتاب »تغییر در حکمرانی قضایی« در 
 ی سیاستی تنظیم گشته است؛ شناسی و ارائه راهکارها کتاب با ارائه مبانی و رویکردها، آسیب 

 فصل اول: رویکرد حل مسئله 

http://bit.ly/HokmraniQazaee
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ی  شده، تحت تاثیر رویکردها های ارائه در مواجهه با مسائل دستگاه قضایی کشور، اثرگذاری و کارآمدی راهکار 
ای مسائل قوه قضائیه توسط مسئولین و  اتخاذ رویکرد حل ریشه  ا است. عدماتخاذشده در ارائه آنه 

 اقدامات صحیح و مهم قوه در راستای بهبود وضعیت نظام قضایی  ده است که اوالگذاران، سبب شسیاست
خی جریانات داخلی  دشمنان نظام جمهوری اسالمی و بر   های موجود دستاویز کشور کمرنگ گردد و ثانیا ضعف

رای  در ارائه راهبرد ب ایرویکرد صحیح و ریشه ه مطالبات شخصی و جناحی گردد؛ لذا اتخاذ برای دستیابی ب
قوه قضائیه امری ضروری در اثرگذاری و کارآمدی راهکارها است. بر این اساس، رویکردهای  اصالح و تعالی 

نی بر اقتصاد رفتار  نگر و سیستمی«، »دیدگاه مبت، کل چهار سرفصل با عناوین »تفکر پویاحاکم بر کتاب، در  
گذاری« و »تفوق  ساله از منظر سیسات پژوهی و تحلیل مو استخدام رویکرد فناوری نرم«، »رویکرد سیاست 

 رویکرد پیشگیری از وقوع جرم در نسبت با رویکرد رسیدگی قضایی« ارائه گشته است.

 : وجوه اهمیت فصل دوم

یت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به  هوری اسالمی، مسئول در نظام حکمرانی جم 
. از طرفی قوه قضائیه حلقه بازخورد در معماری کالِن حکمرانی  6عدالت بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است 

ل  دلی تم را فراهم آورد. همچنین به تواند موجبات تعالی و ارتقای کل سیس جمهوری اسالمی است که می
دلیل معماری محتوایی قوه بر مبنای فقه نتصاب مستقیم رئیس قوه توسط مقام معظم رهبری و به ا

سنجی طراحی جامعه مبتنی بر نهاد  کارآمدی آن، بر کل پروژه انقالب اسالمی و امکاناسالمی، کارآمدی یا نا 
 ای برخوردار است. عاده ال دین تاثیرگذار است؛ فلذا از اهمیت فوق 

یابی در نظام قضایی کشور آشکار گردد در این فصل با پنج تیتر »مسئولیت  مسئله که اهمیت برای این  
ها«، »تاثیرات  گری برای سایر دستگاه رد نظام بازخورد و ایفای نقش تنظیم تحقق عدالت در جامعه«، »کارک 

ضایی به ولی  تماعی«، »انتساب مستقیم دستگاه ققضایی بر تحوالت اقتصاددی و اج -متقابل نظام حقوقی
 افزار قوه قضاییه بر مبنای فقه اسالمی« وجوه اهمیت قوه قضاییه تبیین شده است. فقیه« و »معماری نرم 

 شناسی وضع موجود سوم: آسیب ل فص

شناسی وضع  با توجه به وجوه اهمیت و رویکردهای حل مسئله که در دو فصل پیشین بیان شد، آسیب 
، که بیشترین نقش را در تخریب و  یا رویدادهای رایج دستگاه قضایی ها هجود با تمرکز بر ارائه پدید مو 

گردد گشته است. در واقع آنچه در این فصل ارائه می ناکارآمدی دستگاه قضایی دارند، در این فصل ارائه 
قوه قضائیه و زندگی   مشکالت و معضالت عیان نظام حقوقی و قضایی است که مستقیما با نوع عملکرد

 

 قانون اساسی 156اصل 6
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های ورودی و هم به فرایندهای  سی، هم به حجم پرونده شناباط هستند. بطور کلی در آسیب مردم در ارت 
 یابی آن بپردازیم. ل بعدی با تحلیل و ریشه رسیدگی اشاره شده است تا در فص 

 فصل چهارم: تحلیل عّلی و موانع تغییر 

های  »قواعد و رویه   عامل 5بلی در این فصل در ابتدا، برای ریشه یابی معضالت گفته شده در فصل ق 
های شفافیت قضایی«، »ضعف عملکرد قضات«، »ساختار  اکارآمد«، »عدم توسعه زیرساخت فسادخیز و ن

چابک و عدم تمرکز قوه قضائیه بر امور قضایی« و »تسلط گفتمان متمرکز و عدم استفاده از ظرفیت  غیر 
ای تحلیل؛ »غلبه یق الیه . و با تعمشناخته شد نده معضالت نظام قضاییعوامل تشدیدکن مردم« به عنوان 

سیستمی و سیاستگذارانه  دیدگاه مبتنی بر فرد در فقه و فقدان رویکرد فقه حکومتی«، »فقدان رویکرد پویا،  
بر  بر مسائل قضا«، »معماری مخرب اقتصاد قوه؛ بروز تعارض کمال و بقا« و »عدم وجود نهاد نظارتی کارآمد 

 شناخته شدند.  مسائل قوه قضاییهو علل   هاریشه قوه قضائیه« به عنوان 

 فصل پنجم: چه باید کرد؟ 

قضا در فصل قبلی، پیشنهادات اصالحی در دو سطح  در این فصل با توجه به سه الیه تحلیل مسائل دستگاه  
ته شده در فصل قبلی  و موضوعی ارائه گردید. در سطح کالن پیشنهادات کتاب بر حل چهار ریشه گفکالن 

نوعی نیازمند اتخاذ تصمیمات راهبردی در حوزه حکمرانی   جهت رفع آنها را بیان کرده که به پیشنهاد در 4
پیشنهاد عملیاتی و کوتاه مدت، راهکارهایی برای حل  8ت موضوعی با ارائه  کشور است و در سطح پیشنهادا

 مسائل جاری قوه قضائیه ارائه شده است. 

 ست ها فصل ششم: پیو

زئیات عملیاتی راهکارها، در این فصل چهارعنوان از  ر برخی از مسائل و ارائه ج در نهایت برای ارائه عمیقت 
 محورهای اصلی اندیشکده ارائه شده است. 

در مجموع این کتاب سعی در ارائه چارچوبی جدید در تحلیل نظام قضایی کشور دارد. چارچوب مطالعه 
 ر است.  یاتی برای ارتقاء نظام قضایی کشوئل قوه قضائیه نیاز جدی و بلکه ح نگر و پویا در تحلیل مسا کل 
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از  )غیر سازیورزی و سیاستاندیشه های نامزد جایزهبخش دوم: پروژه
 (یزهجا های برندهپروژه

ها،  مواردی هستند که پس از معرفی توسط اندیشکده  ها( )غیر از برنده  جایزه، نامزدهای نظور از پروژه م
، اما در مرحله بعد توسط  اندتایید شده ایزه لمی به عنوان نامزد ج نفر از اعضای هیئت ع 4توسط حداقل 

قبل، در درجه  های این بخش نیز مشابه بخش پروژه  .اندانتخاب نشده هیئت داوران به عنوان برنده جایزه 
داوران، امتیازات  امتیازات اند. در صورت مساوی بودن زات هیئت داوران مرتب شده اول بر اساس امتیا

 سازی قرار گرفته است.ک مرتب طرف هیئت علمی مال شده از دریافت 

های بعد  آرای اعضای هیئت علمی و هیئت داوران نسبت به هر پروژه در فصل الزم به ذکر است که تفصیل  
 آمده است. 
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 یدر مجلس شورا تیشفاف کردی رور ب یمبتن  یهازمیمکان یطراح . 6
 (یاسالم  یس شوراجلم ندگانینما یآرا تی)ماژول اول: شفاف یاسالم 

 اندیشکده شفافیت برای ایران 

https://iranthinktanks.com/benchmarking-transparency-of-parliament 

 چیستی طرح 

پردازد به دنبال آن است  لس شورای اسالمی می نامه داخلی مجاین طرح که در اصل به اصالح قانون آیین 
شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اطالعات آرای موافق، مخالف و ممتنع و غیبت در   که با
شورای اسالمی در اختیار مردم قرار دهد. طرح  های نمایندگان را از طریق پایگاه رسمی مجلس گیری رأی 

این مهم اتفاق یست و تاکنون پنج طرح در مجلس شورای اسالمی برای  شفافیت آرای نمایندگان یک طرح ن
های مذکور عبارتند از: آقای  کنندگان طرح افتاده است اما با موفقیت رو به رو نشده است. اسامی ارائه 

حاجی دلیگانی، آقای سید علی ادیانی، آقای مجتبی ذوالنور و آقای محمد    محمد جواد فتحی، آقای حسینعلی
 کیلی. علی و

 اهمیت موضوع 

های جهان مطابق با شرایط و مقتضیات خاص خود در خصوص موضوعاتی که تمامی پارلمان ترین  یکی از مهم 
ان است. رأی هر نماینده  گیری در پارلم اند، اطالعات رأی هایی وضع کرده انتشار یا عدم انتشار آن سیاست 

لذا  ها و لوایح مطرح شده است. خصوص طرح ها و مطالعات او در ی تمامی فعالیت در حقیقت نتیجه 
شفافیت آراء عالوه بر اطالع مردم از عملکرد نمایندگان خود در مجلس شورای اسالمی، موجب خواهد شد  

 تا نمایندگان نسبت به رأی خود پاسخگو باشند. 

ممتنع و  های چنین اطالعات مربوط به رأی ی تمامی نمایندگان پارلمان و هم وابق رأی ده دسترسی به س
های نتایج  ی داده های مهمی است که هر پارلمان شفاف باید دارا باشد. ارائه ژگیاز وی   دهی،ها در رأی غیبت 
ها  مایندگان و نوع رأی آن ها تنها به اعالم اسامی نگیری در هر پارلمان متفاوت است. برخی از پارلمان رأی 

وه بر انتشار  کنند، برخی دیگر عال ن خوان اکتفا می های غیر ماشی به طرح یا الیحه ی مورد نظر در قالب 
های مختلف نموداری و آماری بر روی  گیری و اسامی نمایندگان، این اطالعات را با فرمت های رأی داده 

های جانبی و همراهی بیشتر مردم با امور  را برای تحلیل  وبسایت پارلمان عرضه کرده و بدین وسیله زمینه 
 ند. کنپارلمان فراهم می 

https://iranthinktanks.com/benchmarking-transparency-of-parliament
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صورت علنی  گیری با روش قیام و قعود و به ره نخست تا دوره هفتم، رأی در مجلس شورای اسالمی نیز از دو
  تب ث جایی اما بوده مشخص  ها و لوایحشده است. بدین صورت که رأی هر نماینده به طرح انجام می 

  دستگاه  یوسیله  به  یریگرأی  الکترونیکی،  هایدستگاه  افزودن از پس  و هشتم  مجلس  از. است شدهنمی 
  دقت  و سرعت  افزایش  بر عالوه  الکترونیکی  تجهیزات  افزودن  با  واقع در . گیردمی صورت فیمخ صورت به  و
کسی به این تغییر دقت نکرد.  ای از نمایندگان مجلس تغییر مهم دیگری نیز اتفاق افتاد که گویا  ر  اخذ در

شفافیت اندکی که در  آراء مخفی شد و واسته تمام صورت ناخ به گیری با استفاده از تجهیزات در رأی 
 گیری از نمایندگان وجود داشت از بین رفت.رای 

 دالیل لزوم شفافیت آرای نمایندگان 

  نظارت مردمی: •

ر  کنند، د ها در پارلمان چه می انند که نمایندگان آن ی اصلی دموکراسی نمایندگی است و اگر مردم ندمسئله 
ماعی و فضای مجازی این ظرفیت را به مردم داده است  جت های ایستند. امروزه شبکه ها نی آن واقع نماینده 

ی خود نظارت کنند. یک نماینده یا بر اساس اصول اخالقی، مطابق منافع  های نماینده تا بر اقدامات و فعالیت 
زد. شفافیت آراء  کند یا نگرانی از کاهش اعتماد مردم، او را به انجام چنین کاری وادار می ساملی عمل می 

ی اجتماعی و اعتماد  آن دسته از نمایندگانی که تعهد اخالقی کافی را ندارند، از افت سرمایه  کند کمک می 
  مردمی خود بهراسند.

 نظارت احزاب و نهادهای سیاسی: •

  علنی  هاینطق . ندارد وجود مجلس در در نمایندگان عملکرد کیفیت و نوع از کافی اطالعات حاضر، حال در 
  ترین مهم .  نیست  کافی  نمایندگان   عملکرد  ارزیابی  برای  هاآن   غیاب  و  حضور  از  بخشی  و  مجلس  در  نمایندگان
وانند  تدهد آراء اوست. اگر آراء شفاف شود، نهادهای سیاسی و احزاب می می انجام نماینده که  اقدامی
 زند. ای مجلس بپردا هل داده و تحلی  های دقیقی از عملکرد نمایندگان ارائه داده و به مقایسه گزارش 

  ها:نظارت رسانه  •

ها حضور پیدا  گیری ها بر مجلس، تعداد باالیی از نمایندگان در رأی بدون نظارت صحیح و مستمر رسانه 
 رأی   از   پیش  ساده  یمطالعه   یک  حتی   نمایندگان  های مستقل برخی ازکنند. همچنین بر اساس پژوهش نمی 
 . دهدمی  رخ  هاگذاری کم   و هاکاری کم  انواع محرمانگی فضای در و ندارند الیحه  یا طرح به  دادن
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 کاهش فساد:  •

های  معنای استفاده از قدرت برای منافع شخصی یا منافع گروه المللی به های بین فساد مطابق تعریف سازمان 
نفع اعم  های ذی خواری دشوارتر خواهد شد. گروه ست. با شفافیت آراء انواع فساد و ویژه کوچک و خاص ا

  برای  هاییامکان  آراء محرمانگی شرایط  در  … های اقتصادی و ز وزراء، فرادستان، نهادهای سیاسی، گروه ا
  نمایندگان …و تطمیع و  توانند با انواع تهدید، رشوه های نامبرده می کنند. افراد و گروه می  پیدا  فساد  انجام

  که  هاییپارلمان  در که  دهدمی  نشان نیز تجربی تلعامطا. کنند وادار خواهندمی خود که  کاری انجام به  را
  .است کرده پیدا  کاهش فساد  انواع اند،شده  شفاف آراء

  پاسخگو ساختن نمایندگان:  •

شود که نمایندگان برای رأی  موجب می  شفافیت آراء، نمایندگان را نسبت به عملکرد خود مسئول ساخته و
 استدالل بپردازند. می و  قناع افکار عمو به هر طرح یا الیحه به ا

 ی خیر همگانی:افزایش آگاهی، آموزش و گفتگو درباره  •

  و  کنند پیدا تخصیص باید  چگونه  منابع و چیست؟ عمومی خیر که  این یدرباره  عمومی بحث و گفتگو  
  ی طریقه  و حاکمیت مسائل به  نسبت عمومی آگاهی که  شودمی  باعث شوند توزیع باید چگونه  منافع

ط مردم  توس طرح آن مجلس، در  الیحه  یک طرح از پیش  مثال برای. کند پیدا افزایش هاآن  به  رسیدگی 
گیری نیز نمایندگان بایستی در پیشگاه مردم از چرایی و دلیل  گیرد و پس از رأی ارزیابی و مورد تأمل قرار می 

هایی آن است که سطح  ن ی ی خود دفاع کنند. نظر مردم هر چه که باشد اعم از انتقاد یا تشویق، نتیجه رأ
 ی اعتماد مردم به حاکمیت افزایش پیدا خواهد کرد. آگاهی عمومی افزایش پیدا کرده و در نتیجه 

 :نمایندگان رفتار شدن ترملی   •

  سیاسی   هایفراکسیون   و  هاتشکل   احزاب،  از  گانیندنما  محلی  و  قومی  هایشبکه   اکنون  که   رسدمی   نظر  به  
ندان  شهرو تمامی   برابر در  نماینده  و کنند   سوال نماینده از توانندمی  همه   آراء نیل ع انتشار با.  تأثیرگذارترند

ای تر خواهد شد و خیر عمومی را  ایران مجبور به پاسخگویی خواهد شد، در نتیجه مالحظات او فرامنطقه 
 ی انتخابیه ترجیح خواهد داد.خیر حوزه  بر خیر شخصی و

 : آینده  باتانتخا برای مردم ترصحیح  گیریتصمیم  •

تواند راهنمای احزاب  ید و این معیار می آمی  دستبه  نماینده عملکرد ارزیابی برای معیاری آراء شفافیت  با 
ی بفرستند. بدون شفافیت  و شهروندان باشد تا نمایندگان پرکار، توانمند و عالم را به مجلس شورای اسالم

  زیادی   بخش  مثال  برای   وجود ندارد.لکرد نمایندگان  یابی و داوری عمآراء هیچ متر و شاخص معینی برای ارز
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ها  دهی آنافرادی مانند جرمی کوربین و یا برنی سندرز متکی بر حسن سوابق رأی   باالی  اجتماعی  یسرمایه   از
تواند نشان دهد که من مخالف حضور  یعنی جرمی کوربین می ها در نهادهای نمایندگی است. برای دهه 

ی رأی مثبت به حضور ارتش ایاالت  ند هیالری کلینتون چون سابقه م، اما فردی ماننیا در عراق بود بریتا
  شده  گرفته  مردم از  داوری معیار  این ایران در  گرداند.متحده در عراق را دارد، اقبال عمومی از وی رو می 

 . بردارند  یا دهند قرار لیست در را کسی اساس این بر توانند نمی  هم احزاب است،

  :Advocacyگری یا های حمایت هبود عملکرد گروه نه برای ب ایجاد زمی •

گری بدانند که هر شخصی چه مواضعی دارد تا  های حمایت شود که گروهوجود سوابق نمایندگان باعث می 
ی عملکرد  صورت از وی توضیح بخواهند. نتیجه و در غیر این در صورت همخوانی مواضع از او حمایت کنند 

 تر خواهد شد. روجی مصوبات مجلس به خیر عمومی نزدیک گری این است که خ ت های حمای بهتر گروه 

  ی شفافیت آراء:ی موفق سایر کشورها در زمینه تجربه   •

ی  آراء در شورای شهر تهران تجربه ی موفق بسیاری از کشورهای جهان، در ایران نیز شفافیت  عالوه بر تجربه 
ها برای بازخواست و سؤال از اعضای  ه به شهروندان و رساننظارت عمومی، کمک    موفقی بوده است. افزایش

 Legislativeرود. در یک بررسی توسط سایت موارد این موفقیت به شمار می شورای شهر از جمله 
Openness Data Explorer  شفافیت  الزامات و قوانین دارای کشور  سی بررسی، مورد  کشور چهل حدود  از  

  دارند  آراء شفافیت نیز آرژانتین و شیلی و تونس مانند نیز توسعه  حال در امعو ج  از بسیاری اند،بوده  آراء
  دهد.ها اطالعات را در اختیار مردم قرار می های پارلمانی آن و سایت 

 سالمی ایران و مجلس نمایندگان ایاالت متحده دهی نمایندگان مجلس شورای ا ی رفتار رأیمقایسه 

ی  ستور کار مجلس شورای اسالمی ایران در بازه بررسی صد طرحی که در دشفافیت برای ایران با  ی  مجموعه 
ای مشابه  ی آن با صد طرح مجلس نمایندگان ایاالت متحده در بازه قرار گرفته و مقایسه  97خرداد تا مهر 

(July- September 2018ب )درصد از کل   36صورت میانگین تایج زیر دست یافت. در این تحقیق به ه ن
ها و لوایح اعالم نظر نکرده، رأی ممتنع داده و یا در  هنگامی بررسی طرح ان مجلس شورای اسالمی نمایندگ

را  درصد از نمایندگان  5اند. این آمار در مجلس نمایندگان ایاالت متحده تنها گیری غایب بوده هنگام رأی 
 شود.شامل می 

 جایزه است؟ چرا این طرح شایسته دریافت 

ترین حقوق مردم در مجلس یعنی شفافیت آرای  از بدیهی ای برای تحقق یکی ه کارزار سیاسی و رسان .1
  خطیبان،  نخبگان، از بسیاری توجه  که  بود 1397  ترین کارزارهای تبلیغاتی سالنمایندگان، یکی از بزرگ 



سازیورزی و سیاستجایزه اندیشه  

40 

  تا  سیما و  صدا از ایرسانه  حتواهای م  انبوه انتشار . کرد جلب  خود به  را دانشجویی فعاالن و  رسانه   اهالی
های سرشناس و  های چهره و مصاحبه  ها سخنرانی  در موضوع بازتاب و هابیانیه  و  غیررسمی های رسانه 
چنین بیانات رهبری در درس خارج در دفاع از مقوله شفافیت و اسالمی خواندن آن همه از برکات  هم 
 رح سراسری موضوع شفافیت آرا بود. ط

دیل شد و آثار آن در  ه اصلی در مجلس شورای اسالمی تب کارزار بوده که شفافیت به مطالبپس از این  .2
های انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس و مطالبه شفافیت اموال و دارایی  طرح شفافیت هزینه 

تنها مطالبه اصالح ساختاری از مجلس شورای  نمایندگان مشهود گشت. مطالبه شفافیت مجلس امروز به  
های  های رسمی و تشکل های مکرری که از جانب نهاد تماس المی بدل شده است و این امر در اس

گیرد، مشهود  غیررسمی برای دریافت محتوا حول مسئله شفافیت انتخابات با اندیشکده صورت می 
صد شاخص احصاشده در زمینه شفافیت مجلس  ای برای تحقق بیش از  تواند زمینه است. این مسئله می

 به نهاد قوه مقننه گردد.  کارآمدی و افزایش اعتماد عمومی که نهایتا به کاهش فساد، افزایشباشد 
با توجه به اهمیت مقوله شفافیت آرا و نقش آن در اصالح ساختاری مجلس شورای اسالمی باید گفت   .3

تسهیل بسیاری  ح در یک مسئله جزئی بوده و منجر به که اصالح در مجلس شورای اسالمی فراتر از اصال 
   ند.کور خواهد شد که از مسیر مجلس عبور می از اصالحات ساختاری در کش
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 اجتماعی و استقرار سامانه های موردنیازهای  آسیبرصد    . طراحی نظام7
 آن

 شرکت تترا

https://iranthinktanks.com/wp-content/uploads/2020/01/RasadBook-1.pdf 

برنامه ششم توسعه بود  80های اجتماعی، یکی از مفاد مذکور در ماده رصد آسیب  تقرار نظامتدوین و اس
ته بود و از طریق شورای اجتماعی کشور به سازمان امور اجتماعی  که اجرای آن بر عهده دولت قرار گرف

ین سند  اجتماعی کشور کمک کرد. در قالب تدو تفویض شد. تترا نیز بعنوان مشاور و مجری به شورای
قانونی »نظامنامه رصد اجتماعی« که در شورای اجتماعی کشور به تصویب رسید؛ و طراحی و استقرار سامانه  

 رکز ملی رصد اجتماعی کشور در راستای اجرای مفاد این نظامنامه.های موردنیاز م

 نوآوری ها  -1

ام مند بودن رصد اجتماعی در  ظعارضه اصلی در عدم ن 11و شناسایی  این سند با عارضه یابی رصد اجتماعی 
عارضه یابی  که در واقع رفع کننده ی این عارضه ها بودند.  کشور شروع شد و راهکارهایی را پیشنهاد کرد

رصد اجتماعی بیش از آنکه حاصل مشورت با »متخصصین زمینه های اجتماعی« باشد، با مشارکت  
چند که امکان اقناع متخصصین زمینه سخت    م شد. این یکی از نوآوری ها بود. هر»متخصصین رصد« انجا 

تصدی گرایانه ی دولت«    می شد؛ اما با تالش فراوان و جلسات متعدد محقق شد. نوآوری دیگر، تغییر »نگاه
همچون  در تدوین نظامنامه رصد اجتماعی به »نگاه رگوالتوری« بود؛ که جا انداختن آن در موضوع عملیاتی 

آوری دیگر، حمایت از »تسهیل انتشار داده های اجتماعی« در قالب مفاهیم  داده و رصد، کار سختی بود. نو 
آن در سند نظامنامه اجتماعی بود. همچنین بسیاری از  ( و گنجاندن open dataمربوط به داده های باز ) 

  فت طرح این سند، طراحی و پیاده سازی سامانه هایی که در اجرای نظامنامه مورد نیاز بود، همزمان با پیشر 
 شد.

 منابع و اسناد  تیفیک -2

سهای معتبر  در شروع فرآیند مطالعاتی، سعی شد که اواًل ادبیات رصد اجتماعی در دنیا بررسی شود؛ سروی
رصدی دنیا بنچمارک شد؛ جلسات مصاحبه ای با برخی افرادی که در اجرای مراکز رصدی دنیا مشارکت داشتند،  

کتابچه رصد اجتماعی نیز تدوین شد که در واقع سند پشتیبان   ار شد؛ و در نهایت گزارشی تحت عنوانبرگز 
 نظامنامه بود.

https://iranthinktanks.com/wp-content/uploads/2020/01/RasadBook-1.pdf
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 ی و سطح اثرگذار   دامنه -3

بایستی کل سازمانهای مرتبط با حوزه های اجتماعی می بود. البته هر کدام به نحوی در    دامنه این طرح می 
تگاه اجتماعی و تمام استانداریها  دس 10نظامنامه در اختیار بیشتر از  این ماجرا مشارکت داده شدند؛ سند

شناسایی ظرفیت   قرار گرفت و نظرات اصالحی آنها بر روی نظامنامه گرفته شد. با تمام دستگاهها در جهت 
داده ای شان جلسات متعددی برگزار شد. تقریبًا همه در جریان چهارچوبها و رویکردهای حاکم بر سند  

مه مستقر شده بود، قرار گرفتند؛ و از آنها استفاده هم کردند.  امه و سامانه هایی در راستای نظامنانظامن
از آنچیزی است که باید انجام   %20چیزی در حد اما اگر واقعی بخواهیم تحلیل کنیم، اتفاقی که افتاده، 

مه های ذیل آن است که باید  بشود. البته مرحله ی مهمی که در سند نظامنامه وجود دارد، تنظیم آیین نا
نماینده تمامی دستگاههای اجتماعی انجام بشود؛ و زمانی این طراحی به نقطه اثر می رسد که همه با حضور  

 خود در چهارچوبهای تدوین شده در سند نظامنامه، برخورد کنند. ی دستگاهها با داده های 

 پروژه  نیا ییو دستاورد نها  محصول -4

سامانه مهم ذیل این   6ه تصویب رسید؛ و ثانیًا شورای اجتماعی ب رصد اجتماعی که در اواًل سند نظامنامه 
سامانه خبرخوان    -5ردگیری پروژه  سامانه    -4سامانه مدیریت اسناد    -3سامانه مدلسازی    -2داشبورد    -1سند )

 عملیاتی شد.  سامانه پیمایش آنالین( که بعنوان سرویسهای مرکز رصد ملی اجتماعی طراحی و  -6اجتماعی  

 ی مال   نه یصرف شده و هز یانسان   یروی ن تی فیو ک تی کم -5

پیاده سازی و  میلیون تومان هزینه شده. و برای طراحی و  150برای تدوین نظامنامه رصد، چیزی حدود 
نفر بطور   100سال درگیری با این کار، حدود  1.5میلیارد تومان. در طی  1.5استقرار سامانه ها چیزی حدود 

 کار را اجرا کردند.  وقت و پاره وقت، بخش های مختلفی از تمام

 بازخوردها  -6

مشارکت کنند. این   مهمترین اطالع رسانی به دستگاههایی بود که در راستای اجرای این طرح می بایستی
 دستگاهها از طریق رسمی و با نامه نگاری سازمان امور اجتماعی در جریان کار قرار می گرفتند و نظرات خود

ی کردند و مهمترین کاری که محل تعامل بود، سند نظامنامه رصد بود را در مورد کم و کیف کارها ارائه م
تکمیلی و جزئی برای اصالح آن پیشنهاد می دادند. عالوه بر  که غالبًا کار را کاری قوی می دانستند و نظرات 

رخی  شده بود که بیشتر برای جا انداختن باین نیز کارهایی در قالب موشن گرافی و سایر قالب ها نیز تولید  
مفاهیم و معرفی برخی سامانه ها در داخل خود سازمان مورد استفاده قرار می گرفت. غیر از این موارد، برای  
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که   –ر کردن عمومی مردم، کار رسانه ای ویژه ای طراحی نشد؛ و البته تا این نقطه از فرآیند استقرار درگی
 ه است. سانه ای عمومی مشاهده نشدنیاز چندانی به کارهای ر  –شده است   کمتر از نصف کار انجام

)دیدبان منتخب، مدیریت  های مرکز رصد اجتماعی داشبورد آنالین یکپارچه مدیریت اجتماعی و سامانه 
مستندات و مدیریت عملکرد( که در این پروژه طراحی و پیاده سازی شده است، از طریق لینک زیر قابل  

 :مشاهده است

https://nsoc.ir/app/webroot/dima 

  

https://nsoc.ir/app/webroot/dima
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 مان دوجانبه پولی. طراحی الگوی »حسابداری یورویی« برای انعقاد پی8

 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 

http://moqnet.ir/wp-content/uploads/2019/06/980222-hemati.pdf 

یمان به جای دالر و یورو  پیمان پولی یک سازوکار معامالتی مستقل است که از طریق آن، کشورهای طرف پ 
کنند. پیمان پولی در جهان و میان کشورهای مختلف  از ارزهای ملی در تبادالت مالی و تجاری استفاده می 

به تناسب حجم پیمان، میزان ارتباط دو کشور و سایر مباحث،  ه یافته و الگوهای متفاوتی دارد که توسع
 شود. به کار گرفته می 

روا  بت به انعقاد پیمان پولی و اثرگذاری آن در کاهش وابستگی به ارزهای جهان یکی از انتقاداتی که نس
د زمانی که  فین پیمان است. در واقع برخی معتقدن همواره مطرح بوده، »نوسانات نرخ ارز« برای یکی از طر 

ف دیگر  ارز یکی از طرفین پیمان با نوسان مواجه شود، امکان انعقاد پیمان پولی وجود ندارد، چرا که طر 
پیمان متضرر می شود. این انتقاد که همواره مطرح شده و حتی کارشناسان و برخی مدیران بانک مرکزی  

 شده است.  الگوهای پیشرفته پیمان پولی مرتفع  نیز بر آن صحه گذاشتند، در

ی را  در همین راستا، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، الگوی »حسابداری یورویی« در انعقاد پیمان پول 
ماه پیگیری، طبق   15طراحی و در تعامل با بانک مرکزی، آن را ارائه و پیگیری نمود. در نهایت پس از حدود 

لی استفاده شده و مسئله نوسان نرخ ارز حول  ، از این الگو در پیمان های جدید پوگفته رئیس بانک مرکزی
 آن مرتفع گردیده است.

 شرح زیر بوده است:فرآیند پیگیری و اثرگذاری بر مسئله به 

و پس از عدم حصول   977خرداد  20شبکه در نامه به دکتر سیف رئیس سابق بانک مرکزی در تاریخ  یک(
، لزوم  978مرداد  12قت بانک مرکزی در تاریخ همان نامه به دکتر همتی رئیس جدید ونتیجه، با ارسال 

 استفاده انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهای همسو و طرف تجاری را مطرح نمود. 

انعقاد پیمان   997شهریور  10بانک مرکزی در پاسخ به نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در تاریخ  دو(
مهم تصمیم گیری در  "موضوع نوسانات نرخ ارز یکی از عواملپذیر دانست: ا به دلیل ذیل امکان ناپولی ر 

 

7 http://moqnet.ir/198 
8 http://moqnet.ir/217 
9 http://moqnet.ir/221 

http://moqnet.ir/wp-content/uploads/2019/06/980222-hemati.pdf
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خصوص پیمان های پولی است زیرا جهت تسویه نهایی حساب ها در پایان هر سال مالی، موضوع پذیرش  
ند خواهد بود  ریسک نوسانات نرخ ارز کشور مقابل مطرح می شود که عاملی تاثیرگذار در موفقیت این فرآی

ارزش پول ملی آنها دارای نوسان زیاد و افت   به اجرای پیمان پولی با کشورهایی که  ... به طور کلی تمایلی
 ارلزش در طول زمان باشند، وجود ندارد." 

این پاسخ بانک مرکزی به وضوح عدم آشنایی کارشناسان و مدیران این نهاد با الگوهای جدید پیمان   سه(
نک مرکزی در  ن اقتصاد مقاومتی در پاسخ به نامه باداد. به همین دلیل، شبکه تحلیلگرا ی پولی را نشان م

، این نقد را غیرکارشناسی و غیروارد قلمداد کرد و الگوی »حسابداری یورویی« را به شرح  9710آبان  1تاریخ 
 یمان پول ارائه کرد.آنچه در نامه آمده بود، به عنوان راهکار حل مسئله »نوسانات نرخ ارز« در انعقاد پ

تی در ارتباط با کارشناسان سابق و فعلی بانک مرکزی  بکه تحلیلگران اقتصاد مقاومن نامه، شپس از ای  چهار(
و حضور در جلسات مختلف از جمله جلسه با کارشناسان و مسئولین وزارت نفت و شرکت در جلسه کمیته  

ه نمود. در  ن به روش »حسابداری یورویی« را ارائاقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی، مدل انعقاد پیما
دید که الگوی کامل انعقاد پیمان پولی نیز تهیه و در قالب یک قرارداد، در اختیار  ادامه این جلسات، مقرر گر 

در اختیار بانک مرکزی قرار   9811اردیبهشت  22بانک مرکزی قرار گیرد. این الگو نیز طی نامه ای در تاریخ 
 ید بانک مرکزی استفاده شد.پیگیری های مختلف، در قراردادهای جدگرفت و پس از 

ان با اقدامات فوق، در فضای رسانه ای کشور نیز جریان سازی تخصصی صورت گرفت و با استفاده  همزم  پنج(
از ظرفیت همه رسانه ها اعم از خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و ... بر این مسئله تاکید  

ظرفیت "مقاومتی نیوز:  ری شود. عالوه بر این با استفاده از د تا به عنوان یک مطالبه عمومی پیگی گردی
مطلب    170با تعداد    12پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی" به عنوان رسانه تخصصی اقتصادی، یک پرونده 

ن منبع تخصصی دستگاه  متنوع از الگوی پیمان پولی و بررسی آن در کشورهای مختلف تهیه شد که به عنوا 
رسانه ای توانست جریان نخبگانی و تصمیم گیری   مورد استفاده قرار می گرفت. این فضایها و رسانه ها 

 در این مسئله را هموار نموده و مباحث را به یک مطالبه عمومی تبدیل کند. 

اکنون  مهر گفت:    3خ  در همین راستا و به عنوان دستاورد حاصل شده، همتی رئیس کل بانک مرکزی در تاری
را به  ورویدر واقع  م،ی بر ینام م  وروی از  زیمواقع ن یرخ . اگر بمی ندار یبا دالر تعامل تجار ه ترکیه و روسیبا 

داشته باشد، طرف مقابل ضرر   زیدو کشور افت و خ  یتا اگر پول مل  م یادر نظر گرفته  ل یتبد یمبناعنوان 

 

10 http://moqnet.ir/348 
11 http://moqnet.ir/422 
12 http://moqavemati.net/category/swap/ 
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ی است که در پیمان  اقع تفسیری از الگوی حسابداری یوروی این گفته رئیس کل بانک مرکزی، در و نکند.
د استفاده قرار گرفته و مسئله نوسان نرخ ارز را مرتفع نموده است؛ مسئله ای که  های جدید پولی مور 

 پیش از این توسط بانک مرکزی به عنوان یک مانع در انعقاد پیمان پولی مطرح شده بود. 

استفاده از روش »حسابداری   ه پیش از این، الگوی پیمان پولی بادر پایان ذکر این نکته ضروری است ک
بقه نداشته و در جریان این مسیر بوده که بانک مرکزی، با مسئله همراه شده و آن را پیگیری  یورویی« سا

نموده است. ضروری است استفاده از این الگو در انعقاد پیمان پولی در تعامل با دیگر کشورها نیز در دستور  
 شود. قرار گیرد و هر چه سریعتر عملیاتی  کار

در پیگیری این مسئله، نوآوری محتوا و الگویی بود که توسط شبکه طراحی شده بود و نمونه   نوآوری:
 مشابهی نداشت و به همین دلیل اجرایی شد.

شورها  برای طراحی الگو از الگوهای مشابه در پیمان پولی که میان دیگر ک کیفیت منابع و اعتبار علمی:
 منعقد شده، استفاده شد. 

 این کار بر مسئولین بانک مرکزی و تصمیم گیری آنها اثرگذار بوده است.  ری:ثرگذا سطح ا

مورد یعنی  دستاورد نهایی این اقدام انعقاد پیمان پولی با کشورهای طرف تجاری است که در یک    دستاورد:
 روسیه به گفته بانک مرکزی محقق شده است. 

میلیون   50بوده و حدود  بر این موضوع متمرکز یک نفر به مدت یک سال و هزینه مالی:نیروی انسانی 
 میلیون تومان به صورت غیرمستقیم برای آن هزینه شده است.  100تومان به صورت مستقیم و 

ین بانک مرکزی و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس با این  مسئول حجم مخاطبان درگیر و بازخوردها:
 به ایشان ارائه شد و در نهایت به تایید آنها رسید. گیر بوده اند و بحث در جلسات مختلف موضوع در 

عنوان »حسابداری یورویی« اگر در اینترنت جستجو شود تنها جایی که این بحث را ارائه داده   سایر موارد:
بکه ارائه شده  اقتصاد مقاومتی و رسانه آن بوده است. یعنی این موضوع تنها توسط ششبکه تحلیلگران 

بقیه نیز در آن نقشی داشته باشند؛ چون در بعضی موضوعات چند نهاد فعال   است و موضوعی نیست که 
 . ما در این موضوع تنها شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی فعال بوده استهستند و یک نهاد پیشرو است؛ ا
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ظام از ن انحصارزداییآسیب شناسی بازار خدمات حقوقی با محوریت . 9
  کالتو

 اندیشکده محّنا )مطالعات حکمرانی نرم ایران(

http://bit.ly/Vekalat 

نظام  ن از جمله اصلی ترین ارکان تشکیل دهنده بازار خدمات حقوقی و سیستم قضایی هر کشور را می توا
ضایی کشور در تضمین سالمت قضایی و  حقوقی و قضایی در آن کشور دانست. نقش حیاتی دستگاه ق

های پس از انقالب، موجب اولویت پیدا کردن حل مسائل قوه قضائیه  عی در سال تحقق نظم و عدالت اجتما
ه است. عدم  ز مسائل موجود در بازار خدمات حقوقی گشتدر ساحت فرایندهای قضایی و درعوض غفلت ا

ر با کوچک نگه داشتن این بازار عالوه بر تحدید سالمت  توجه به مسائل موجود در بازار خدمات حقوقی کشو
محور و حرکت  ی جامعه، موجب تشدید فاصله گرفتن نظام حقوقی و قضایی کشور از نظام پیشگیری حقوق 

 ان شده است.  به سمت نظام مبتنی بر درم 

شده تا   برآن " سعیار خدمات حقوقی با محوریت انحصارزدایی از نظام وکالتباز در پروژه " آسیب شناسی  
نقش گلوگاهی نحوه صدور پروانه وکالت در توسعه بازار خدمات حقوقی مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.  

بازار خدمات حقوقی علی الخصوص رویه    در این پروژه اثبات می شود که چگونه غفلت از مسائل موجود در
الت ضمن ایجاد سطح باالیی از نارضایتی صاری صدور پروانه وکالت با افزایش هزینه های دسترسی به عدانح

کاهش کارآمدی نظام قضایی و همچنین سوق این نظام از پیشگیری به سمت  ه های اجتماعی منجر ب
 . درمان شده است

 انجام کار مزیت های پروژه از حیث شیوه 

 حقوقی  ساختارمند در مطالعه و شناسایی مشکالت و مسائل موجود در سطح بازار خدماترویکرد پویا و  

نگاه پویا به چرخه مسائل و مشکالت جاری در بازار خدمات حقوقی و ارتباط آن با نظام قضایی از جمله  
سطح آشفتگی  ث شده علی رغم باال بودن  ویژگی های بارز این پروژه بوده است. رویکرد پویا در این پروژه باع
ابط علی ومعلولی بین مسائل و مشکالت  در مسائل مرتبط با حوزه اجتماعی، شبکه ای منظم و عمیقی از رو 

 رد. مرتبط با بازار خدمات حقوقی شکل بگی

 

 

http://bit.ly/Vekalat
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 عدم اکتفا به مطالعات کتابخانه ای برای جمع آوری اطالعات و بهره گیری از شیوه میدانی  

وژه می توان به دایره گسترده افراد مورد مصاحبه چه از حیث کیفی و چه گر ویژگی های مثبت این پر از دی
مصاحبه  100ه حدود حیث کمی در مرحله تحقیقات میدانی اشاره کرد. در مرحله تحقیقاتی این پروژ از 

مد. باال بودن  پژوهشی تفصیلی از طیف های مختلف متقاضیان و ارائه دهندگان خدمات حقوقی به عمل آ
باعث شده  اد مصاحبه های صورت گرفته ضمن کاهش اثرپذیری پروژه از چهارچوب های ذهنی  تنوع و تعد

 عمومی احصا و سپس غربال شود.تا تمام مسائل و مشکالت موجود در این حوزه در الیه های صنفی و 

 کشور دنیا 18انجام مطالعات تطبیقی با رویکرد مسئله محور بر روی 

کشور از گستره   18فه وکالت و همچنین اختیارات متولی نهاد وکالت در ی دقیق فرایند ورود به حر بررس
ژه است. پیدا کردن  ختلف اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی از دیگر مزیت های مطالعاتی در این پروهای م

همچنین درک بهتر  مناسب ترین تعاریف برای مولفه های موجود در پژوهش مانند "بازار خدمات حقوقی" و  
وان از جمله اصلی ترین موجود بین قوائد حاکم بر بازار خدمات حقوقی این کشورها با ایران را می تتمایزات  

 روژه دانست.  دست آورد های مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این پ

ید پیرامون  ورود به حوزه مطالعات تطبیقی بدون شناخت دقیق مسئله ها و اهدافی که فعالیت تطبیقی با 
رتبط آن ها صورت بگیرد از آفت های اصلی انجام فعالیت های تطبیقی علی الخصوص در پژوهش های م

را نیز برای آن ها به    با حوزه علوم انسانی است که ضمن اتالف انرژی زیاد از گروه پژوهشی، آورده ی زیادی
عمدتا کلی و فاقد گزاره های ارزشمند   دنبال نخواهد داشت. زیرا اطالعات بدست آمده از این نوع مطالعه 
یقی را می توان از جمله ویژگی های  سیاستی است. از این رو ورود مسئله محور به حوزه مطالعات تطب

  مثبت مطالعات تطبیقی صورت گفته در این پروژه دانست.

 برای حل مسئله موجود  ات اجرایی مانند مدیریت ذی نفعان در اولویت بندی راهکار های  ظلحاظ کردن مالح

ترین مسئله    پس از آسیب شناسی بازار خدمات حقوقی و شناسایی انحصار در حرفه وکالت به عنوان اصلی
ه سعی شد تا ابتدا تمام راهکار  روژ حاکم بر بازار خدمات حقوقی زمان ارائه راهکار فرا رسیده بود. در این پ

ین راهکار ها به عنوان راهکارهای نهایی اولویت  های موجود گردآوری شود و نهایتا اجرایی ترین و موثرتر
م بودن زیرساخت های قانونی و مقرراتی، فراهم  بندی و انتخاب شوند.  مدیریت ذی نفعان، میزان فراه

لفه های مورد بررسی برای اولویت بندی راهکار های موجود در  بودن زیرساخت های اجرایی و... از جمله مو
 این مرحله بوده است. 
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 آوردهای اجرایی و پژوهشی دست 

 های پژوهشی دست آورد 

 ار خدمات حقوقی  شناسایی روابط علی معلولی و شبکه مسائل حاکم بر باز  (1
 مطالعه و بررسی نظام وکالت در کالیفرنیا آمریکا  (2
فرایند ورود به حرفه وکالت و همچنین نحوه مدیریت ذی نفعان در کشور های  مطالعه و بررسی   (3

وبی، انگلیس، استرالیا، برزیل، مالزی، ایتالیا، آمریکا، پاکستان، ترکیه،  هند، آلمان، کره جن
 جنوبی، سوئیس، عراق و مصر فرانسه، روسیه، آفریقای 

ورگ، آلمان، هلند، اتریش،  بررسی نحوه دخالت سیستم قضایی کشورهای آمریکا، لوکزامب  (4
 لیتوانی، سنگاپور و ژاپن در حرفه وکالت 

 ورود افراد به بازار خدمات حقوقی  طراحی و تدوین مدل مطلوب (5
 ر خدمات حقوقیطراحی و تدوین مدل مطلوب ارزیابی عملکرد بازیگران فعال در بازا  (6
 ای وکال طراحی مفهومی سامانه شفافیت عملکرد حرفه  (7
عه فعالیت شخصیت های حقوقی در بازار خدمات حقوقی بر توسعه این  مطالعه اهمیت توس (8

 بازار 
 پیدا نکردن فعالیت اشخاص حقوقی در بازار خدمات حقوقی ریشه یابی علل توسعه  (9

 ها در حوزه جریان سازی و تصمیم سازی دست آورد 

 گفتمان شدن موضوعات انحصار و فرارمالیاتی وکال  در الیه های اجتماعی و نخبگانی (1
احیای مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به عنوان نهاد دوم صدور پروانه وکالت   (2

 در کشور 
 سال  10برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز وکال پس گذشت حدود  (3
 ذیل این نهاد  دازی سامانه شفافیت عملکرد وکالجلب موافقت مرکز وکال به راه ان (4
دن بنگاه های اقتصادی برای معرفی نماینده حقوقی در  ابالغیه رئیس قوه قضاییه به مجاز ش (5

 دعاوی کیفری 
ید نظر شورای رقابت در رابطه با بارگزاری فرایند صدور پروانه  اخذ رای موافق از هیئت تجد (6

 مجوز های کسب و کار وکالت روی پایگاه جامع اطالع رسانی 
دیوان عدالت اداری و ملزم   گرفتن تاییدیه برای مصوبه هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد در (7

الت روی پایگاه جامع اطالع  شدن مرکز وکال و کانون وکال به بارگزاری فرایند صدور پروانه وک
  رسانی مجوز های کسب و کار 
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 ناورانههای ف. طراحی ساز و کارهای ضمانت فعالیت10

 پژوهشکده مطالعات فناوری

http://www.tsi.ir/~tsiir/content/ -بررسی-سازوکارهای -ضمانت-فعالی ت-فناورانه -با- تأکید-بر-حوزه-اخذ
 اعتبار-و-صادرات 

است که ما در حوزه بازار پول و   یعلم و فناور یمال  نیدر نظام تام یسوال اساس ک یاز  ی پروژه ناش نیا
ابزار مهم آن ابزار ضمانت    کیکه    نانیاطم   نیمدر حوزه بازار تا  یول   م،یرا انجام داده بود  ییتهای فعال  ه یسرما

که شکل گرفته  یمساله ا انی ب نیبا ا ه بود. لذاانجام نشد یکار  یاورعلم و فن یمال  نیاست در حوزه تام
شد که با   یپروژه سع نی . در امیپروژه رفت نیسراغ شکل دادن ا  یو فناور یبود در تعامل با معاونت علم

  ات ی بر ادب   یمبتن   یاز نظام ضمانت اعتبار   یکامل   یطراح   کیدر مرحله اول    شودیکه انجام م  یعلم  یبررس  کی
حوزه مشخص شد و   نیا  نفعانی اساس پروتکل مصاحبه از ذ نیا  برت گرفت. ور ص یالملل  نیب اتیو تجرب

که در   ی بر تجربه ا یداشتند مصاحبه شکل گرفت. مبتن  ت یحوزه فعال  نیکه در ا  یافراد  ی با تمام بای تقر
ن استخراج شود. متن و مدل مرتبط با آ کیشد  یسع ادیداده بن ه یهست بر اساس نظر یفیک  یه هاپروژ 

 یکه سع میدیموجود رس نی کوتاه مدت و با فرض قوان یراهبردها یسر کیپروژه به  نیما در ا تیدر نها 
و   نی قوان یسرکیکه در قالب  یبلندمدت و کالن  یو در مرحله دوم راهبردها  م یکن  ییآنها را اجرا می کرد

 شد.   شنهادیانجام داد پ  شودیمقررات م 

بود  نیپروژه شکل گرفته ا  نیکه در ا  یا ژهینکات وز ا یک یپروژه حاصل شد.  نی از ا  یمختلف یها یخروج 
  ی عن ی موضوع خوب کار کرده بودند  نیکه در ا  یپروژه تعامل خودمان را با دو کشور  نیکه ما به واسطه ا 

انتقال    م یدو نهاد شکل داد   نی با ا  یو تعامالت   م یکرد   دی مربوطه را بازد   ی نهادها  م،ی د کشور ژاپن وکره شکل دا
تجربه در معاونت   نی . اشدییو اجرا ی دو کشور داشتند طراح  ن یحوزه هرکدام از ا  نیه در ا نرم ک ی تکنولوژ

طرح   کی  در قالب  انیاقتصاد دانش بن  ینظام مال   سی نو  شیاز پ   یقسمت   یشکل گرفت. در مرحله بعد  یعلم
ود بحث ب  نی که مرتبط با ا  یموضوعات   یسر  کید.  ش  دهطرح استفا  نیا   یدر مجلس شکل گرفت که ازخروج 

شکل گرفت بعنوان مثال استفاده از ابزار ضمانت درتوسعه  بازار   یگر ید  یبا نهادها ییقالب پروژه هادر 
  ی پژوهش فناور  یکه صندوق هامصوبه در سازمان بورس و اوراق بهادار شد  کی به  لیبود که تبد  ه یسرما

بعنوان ضامن قرار   انیبننش دا یانتشار پروژه ها یبرا  توانندیشدند و م خته رکن ضمانت شنا کی بعنوان 
 . رندیبگ

  کند ی م یادی ز یحوزه استفاده ها  ن یاز ا  انی دانش بن ستمیکه شد اکوس ییها یبا توجه به نهادساز  عمال
موضوع  ک یدر قالب  میبود دهی که ما در پروژه به آن رس ی شد که خال جد سی تاس  یبطور مشخص شرکت 

http://www.tsi.ir/~tsiir/content/بررسی-سازوکارهای-ضمانت-فعالیت-فناورانه-با-تأکید-بر-حوزه-اخذ-اعتبار-و-صادرات
http://www.tsi.ir/~tsiir/content/بررسی-سازوکارهای-ضمانت-فعالیت-فناورانه-با-تأکید-بر-حوزه-اخذ-اعتبار-و-صادرات
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دادن هست که به نام شرکت   سیوال سردر ح  ینهاد بخش خصوص  کیشد.  سیتاس یاعتبارسنج 
فصل از کتاب تجربه ضمانت شرکت    ک ی  م یکه داشت   ی الملل   ن یاعتماد و در تعامل ب  ن یارزش آفر  ی تبارسنج اع
افتاد که   یبار در حوزه ضمانت اتفاق م ن یاول یبرا ن ی ا چاپ شد. OECDکوچک و متوسط که توسط  ی ها

 نتشر شود. کشورها مستند و م   ریدر کنار سا  رانیتجربه ا

  ی جانب  ی ها نه یتومان بود که در ادامه با هز ونی لیم  160شد بود بالغ بر  انجامپروژه  نیکه در ا  یا  نه یهز
 شد.  نه یزه  96وژه در سال پر   نیکه در ا  یون ی لیم 300در حدود  یزی چ  میریآن در نظر بگ

  یی ایدر بانک آس working paper کیپروژه قابل توجه هست،  نی ا یعلم ی بطور مشخص هم دستاوردها
کوچک و متوسط کشورها  در    یشرکت ها  یمال   نیخصوص چاپ شد، فصل کتاب تجربه ضمانت تام  نی در ا
  ی ساز  میاز نظر کاربست و تصم  ی مهم بعد یل یچاپ شد، نکته خ  OECDآنها و  ه ینشر قیکه از طر یکتاب 

اقتصاد دانش   یمال  نی مد، طرح تاموضوع کر  نیاز ا  یخوب  یاستفاده ها  یکه اتفاق افتاد نهاد معاونت علم
  ی استخراج شد و نهادساز   ن یسازمان بورس بطور مشخص از ا   ره ی مد  ئتی بود، مصوبه ه  ن یا  ستخرجم  ان یبن

کوتاه مدت   یکردن راهبردها   ییربست پروژه در قالب اجرااک  ندیفرا نیپروژه شکل گرفت. ا  ن یا  قیکه از طر
  ی ها ندوقو ص یدولت  ی صندوقها نیب رایوان مثال اخ است. به عن یری گیو بلندمدت کماکان در حال پ

  ن ی و تفاهم نامه مربوطه ب یطراح  ی و ضمانت نامه پشتوانه ا یی مدل ضمانت نامه اتکا ی پژوهش و فناور
 شد.  ییپارک دانشگاه تهران اجرا  یعاون و صندوق پژوهش و فناورت  یگذار ه یصندوق ضمانت سرما 
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 ریم نفتی ایرانتدوین راهبردهای مقابله با تح. 11

 امیرکبیر  سیاستگذاری  شکدهاندی

http://amtt.ir/ تحریم-نفت- و-راهکار-مقابله -با-آن 

جمهوری اسالمی ایران از آن دسته کشورهایی در جهان است که از وابستگی اقتصاد خود به فروش نفت 
دهد نه آشیل، فرصت خوبی را به دشمنان نظام می به عنوان یک پاش برد. این وابستگیمی خام بشدت رنج 

تاکنون نیز در این زمینه تا حدی موفق  های مختلف کشور را از این ناحیه تحت فشار قرار دهند و  تا در برهه 
  300ت متحده تا  اند. به نحوی که طبق آمارهای غیر رسمی، فروش نفت خام ایران تحت فشارهای ایاالبوده
های عبور  یافتن راه   های تحقیقاتی جهت ر بشکه در روز نیز رسیده است. لذا با این توضیح، انجام پروژه هزا 

 ها ضرورت دارد. از تحریم و بی اثرکردن تحریم 

ای تحت عنوان »تحریم نفت؛ عبور در کوتاه مدت، بی اثر کردن در بلندمدت«  به همت اندیشکده  پروژه 
ها و  قالب گزارشی محرمانه انتشار یافت. در این گزارش با بررسی واقعیت ذاری امیرکبیر و در سیاست گ
رداخته شد. راهکارهای این گزارش دو بخش  های عملیاتی ناشی از تحریم نفت، به ارائه راهکار پمحدودیت 

  ها از ثر کردن تحریم شوند. راهکارهای بلندمدت از حیث راهبردی و بی اکوتاه مدت و بلندمدت را شامل می 
ت سزایی برخوردار هستند. لکن راهکارهای کوتاه مدت از این جهت اهمیت دارند که به نوعی مسیر اهمی

ند نمود. به عبارتی کشور با توجه به فشارهای خارجی، برای رسیدن به  رسیدن به راهبردها را هموار خواه
این دوران گذار مورد   کارهای کوتاه مدت دراهداف استراتژیک خود نیازمند دوران گذاری است که راه

 گیرند.  استفاده قرار می 

در این بین، دو    در این گزارش لیست جامعی از راهکارهای کوتاه مدت مقابله با تحریم نفت آمده است که 
هزار بشکه به  200توان حداقل راهکار بدیع حاصل شده است و ادعا شده با استفاده از این دو راهکار می 

میلیارد دالری   4هزاربشکه افزایش فروش نفت خام موجب افزایش بیش از  200ش نفت خام افزود. فرو
ضمن اینکه این عدد از افزایش   درآمدهای کشور خواهد شد که به خودی خود عدد قابل توجهی است.

ا نمود  احتمالی درآمدهای دولت ناشی از افزایش قیمت بنزین نیز بیشتر است! شاید به جرأت بتوان ادع
جزو اولین کارها در حوزه نفت و تحریم های اعمال شده بر آن بود. ضمن اینکه در آن تالش  که این کار، 

ر فروش نفت، گزارش جامعی شامل تمامی راهکارهای  شده است با شنیدن نظرات مسئولین دخیل در ام 
 موجود تدوین شود.  

http://amtt.ir/تحریم-نفت-و-راهکار-مقابله-با-آن
http://amtt.ir/تحریم-نفت-و-راهکار-مقابله-با-آن
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ی حاکم بر  علت فضای امنیت  هایی دارد که به فته فروش نفت ایران و ورود آن به بازارهای بین المللی ناگ
نفت کشور، بسیاری از حقایق و تجربیات آن مستند نشده و یا باید از کالم مسئوالن سابق آن رمزگشایی  

ها که به خودی خود امری ارزشمند است، در این گزارش ضمن رمزگشایی و مستند کردن این ناگفته  نمود.
ی، به دو راهکار بدیعی در الف، ضمن مطالعات کتابخانه ناسان و مسئوالن مخت با ابداع و تلفیق نظرات کارش

مجددًا توسط همان ها، ها و تحلیل ایم. سپس تمامی یافته مقابله کوتاه مدت با تحریم نفت رسیده 
کارشناسان مورد تایید قرار گرفته و به عبارتی روایی درونی آن انجام شده است. ذکر این نکته ضروری  

حل مساله بوده و در کار تنها به ارائه یک گزارش صرف بسنده نشده است. لذا   که رویکرد این پروژهاست 
یات اجرایی راهکار نیز مشخص شود و در قالب های مسمتر، تالش گردید ابعاد عملیاتی و جزئضمن پیگیری 

گاه صنعت نفت، جهت  بسته پیشنهادی به نهادهای مسئول ارائه گردد. بنابراین با مجموعه تخصصی پژوهش
های نفتی زیرنظر  های اجرایی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام و هلدینگ فزایش دقت تخصصی و با مجموعه ا

 پیشنهادها متجلی گردید.ها آن در قالب ی هایی صورت گرفت و خروج آن همکاری 

های متعددی  گیری در نهایت پس از نگارش، این گزارش به صد تن از مسئولین مربوطه ارسال گردید و پی
ی موارد و پس از مطالعه گزارش، طی جلساتی به صورت حضوری ارائه گزارش صورت  ت گرفت. در برخ صور 

شرکت ملی نفت، ارائه ای از گزارش به سمع و نظر مسئوالن و   المللگرفت. به عنوان نمونه در امور بین 
خانی برای یکی  شمناب آقای دریادار های صورت گرفته، ج کارشناسان این بخش رسید.  در نتیجه پیگیری 

م صادر کردند؛ در نامه دکتر جلیلی به مهندس زنگنه دو راهکار بدیع این گزارش ذکر  از راهکارها دستور اقدا 
ای در مجمع  سخ، جناب آقای زنگنه به راهگشا بودن این راهکارها اذعان نمودند و در جلسه شد و در پا

روش نفت، یکی از راهکارها طرح و در  سابق و کارشناسان ف تشخیص مصلحت نظام با حضور مسئولین
 ر گرفت و به صورت گزارش مجمع تشخیص از جلسه خارج شد. مجموع مورد موافقت حاضرین قرا 

 توان نقاط قوت این گزارش را در موارد زیر خالصه کرد: ی در مجموع م 

 های راهبردی، عملیاتی و ناظر به حل مسأله روز تلفیق نگاه  .1
 هایی از آن و امنیتی نفت و بیان ناگفته ی غبارآلود هایی در فضا ه ج یافتاستخرا  .2
 ها به راهکارهای کارآمد رمزگشایی از کالم مسئولین سابق و تبدیل یافته  .3
 ترین گزارش در باب راهکارهای مقابله با تحریم نفت خام اولین و جامع  .4
 ارائه دو راهکار کوتاه مدت بدیع فروش نفت خام  .5
 اتی رها با کمک نهادهای تخصصی و عملیه راهکا عمق بخشیدن بدقیق کردن و  .6
 پیگیری راهکارها تا حل مساله و متوقف نشدن صرفا به ارائه گزارش  .7
 برای جلوگیری از ارائه راهکارهای غیرواقعی و غیرعملی به کشور  تاکید بر روایی گزارش .8
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مهندس زنگنه و جلسه های مثبت نظیر دستور آقای شمخانی، نامه دکتر جلیلی، پاسخ خروجی .9
  مجمع تشخیص 
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برای مبارزه و پیشگیری از استفاده از توان مردمی  هایمطالعه روش .12
 )سوت زنی( فساد

 اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر 

http://s6.picofile.com/file/8384224626/سوت_زن ی _اند یشکده _ام یرکب یر.pdf.html 

استفاده از سازمان های نظارتی یا حسابرسان داخلی و خارجی از راه های متداول کشف فساد است که در  
 ثر کشورها مورد استفاده قرار می گیرند.  برخی از محدودیت های روش نظارت متمرکز عبارت است از: اک

 ین و متخلفین عدم تقارن اطالعات بازرس -1
 نبود امکان حضور در تمام موقعیت ها  -2
 امکان تبانی بین بازرس و متخلف  -3
 هزینه اجرایی باال  -4

رخورد با متخلفین گردد. از سوی دیگر معمواًل به این موارد می تواند منجر به عدم موفقیت در کشف و ب
واقعی برای مبارزه با فساد    دلیل عدم همسویی منافع بازرسین با کشف تخلف، انگیزه کافی نیز جهت تالش

ظارتی  در این افراد وجود ندارد. از طرفی در صورت تعیین مشوق هایی برای کشف فساد در سازمان های ن
زمان به وجود فساد ایجاد شده و ناخودآگاه رفتار های سازمان های نظارتی  نیز مشکل وابستگی بقای سا

ه دنبال روش دیگری جهت کشف و برخورد با مفاسد  طبق این قاعده تنظیم خواهد شد. بنابراین باید ب
  نظارتی مردمی برای کشف و انهدام اقتصادی بود.یکی از قوی ترین ابزارهای مبارزه با فساد، استفاده از توان  

تخلفات است. نظارت عمومی از پایین به باال که مردم بازیگر اصلی آن هستند طبق آمارهای جهانی اولین  
ت به طوری که حدود نیمی از فسادها در سازمان های دولتی و خصوصی از این  عامل کشف تخلفات اس 

های نظارت مردمی  گونه بستری در جهت تسهیل فرآیند طریق یافت می شوند. . با این وجود در کشور هیچ  
ایجاد نشده است و حمایتی نیز از گزارش دهندگان فساد صورت نمی گیرد. در مواردی نیز برخوردهای جدی  

 زارشگران مشاهده شده است. با گ

باید توجه داشت که برخورد احساسی و تبلیغاتی با روش "استفاده از ظرفیت مردم در نظارت)سوت زنی(" 
جب خسارت های جبران ناپذیری خواهد شد.بستر های الزم برای استفاده ی  نه تنها سودی ندارد بلکه مو 

 بخش تقسیم کرد:صحیح و کارامد از روش سوت زنی را می توان به چهار 

حمایت کامل از گزارشگران تخلف در برابر اخراج از کار،تنزل مرتبه ی شغلی،کاهش حقوق،تهدید های جانی    -1
 است به دلیل این گزارشگری برای شخص گزارش دهنده اتفاق بیفتد.   و یا هرگونه تهدید دیگری که ممکن

http://s6.picofile.com/file/8384224626/سوت_زنی_اندیشکده_امیرکبیر.pdf.html
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نوی:وقتی شخصی گزارش فساد مالی مسئولی  تشویق و تقدیر از گزارشگران تخلف  به صورت مادی و مع  -2
نظارتی اعالم میکند در صورت به نتیجه رسیدن گزارش و دستگیری متخلف درصدی از   را به سازمان های

سبب اطالع و هشدار گزارشگر به خزانه وارد می شود به عنوان پاداش به شخص گزارشگر  مبلغی که به 
ه این پاداش نه از خزانه ی دولت بلکه از جریمه ی اخذ  تعلق می گیرد.مساله ی قابل توجه این است ک

به  ه ی دولت کم نشود بلکه شده از متخلف تامین می شود که باعث می گردد نه تنها هیچ پولی از خزان
سبب جریمه ی دریافتی بر میزان آن افزوده هم بشود. مساله ی بعدی که اهمیت پاداش را بیش از پیش  

گیزه ی گزارشگری افراد حاضر در تیم مفسدان و متخلفان علیه فساد و تخلف  نشان می دهد باال بردن ان 
نکه بخواهند با آن  زارش فساد ببینند تا ایخود است که باعث می شود اشخاص نفع مادی خود را در گ

همراهی کنند. از تشویق هایی که به صورت معنوی انجام می شود نیز می توان به قهرمان سازی این افراد  
انه ها پرداخت تا این عمل در جامعه به ارزش بدل شود و همه ی مردم جامعه و شهروندان در شرایط  در رس

 نجام دهند. مشابه،کاری مشابه گزارشگران ا

مانه و مهیا کردن بستر امن و سهل گزارشگ دهی که شهروندان به آن اطمینان داشته هویت محر  -3
زارش پس از مدتی مشخص نتیجه ی پیگیری را به شخص  باشند،همچنین دو طرفه باشد و بعد از گرفتن گ

اد  نده باعث باالرفتن اعتم گزارش دهنده اعالم کند.اعالم کردن هر مرحله از  پیگیری ها به شخص گزارش ده 
 عمومی به سیستم خواهد شد.

زنی  استفاده حداکثری از رسانه ها و شفافیت سیستم: باید تمامی پول هایی که با عنوان پاداش سوت    -4
یر  پرداخت می شوند به صورت شفاف و با ذکر گزارش گزارشگر در سامانه ای همگانی منتشر شود،در غ 

به بهانه ی پاداش پرداخت شوند که خود به زمینه  اینصورت ممکن است این پرداخت ها با مقاصد دیگر و 
گونه ای که مردم هم از  ای برای فساد تبدیل می شود.تمامی پرونده های خارج از مباحث امنیتی باید به 

وقوع فساد و هم از گزارشگری و برخورد قاطع با مفسد مطلع شوند رسانه ای شود.این امر سبب میشود تا  
حد خود رسیده و خوشبینی مردم عالوه بر سیستم سوت زنی به سازمان های   تماد عمومی به باالتریناع

 نظارتی نیز افزایش یابد. 

های جمهوری اسالمی ایران در اندیشکده  زنی منطبق بر شرایط سازمان  سازو کار اجرایی و حقوقی سوت
 .این طرح در کشور طراحی شده است  سیاست گذاری امیرکبیر به عنوان مرجع مطرح کننده

 فرایند و روند پروژه: 

 منابعی که برای پروژه ی سوت زنی مورد استفاده واقع شد عبارتند از: 

 و...(منابع دینی )قرآن ، نهج البالغه  •
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 قوانین وآیین نامه های جمهوری اسالمی ایران،قوانین کشور های خارجی،قوانین بین المللی  •
  whistleblowers.gov  ،whistleblowers.org   ،ACFEپژوهش های بین المللی)سازمان شفافیت بین الملل، •

 و...(

از پژوهش های داخلی  به دلیل عدم وجود مطلب مناسب و ساختارمند در پژوهش های داخلی نتوانستیم 
ه توسط اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر و  استفاده کنیم و در واقع پژوهش ها و گزارشات تدوین شد 

 جع داخلی سوت زنی مبدل گردید. کارشناسان این مجموعه به مر 

بعد از تکمیل شدن نسبی پژوهش ها، تحلیل ها و ساختارمند کردن آن ها به اساتید حوزه های حقوق  
شناسی،علوم سیاسی و مدیریت مراجعه شد و پس از ارائه مبحث با توجه به نظرات آن ها و   ،جامعه 

 گرفت. شناسان اندیشکده مطالب مورد ویرایش قرار تحلیل های کار 

پس از آن با مسئولینی که مستقیم یا غیر مستقیم مبحث سوت زنی به حوزه ی کاری ان ها مربوط می  
ر این جلسات مطلب به آن ها ارائه شده و در پایان به سواالت و ابهامات  شد جلسات متعدد برگزار شده و د 

کرده و به نوین بودن و  از مبحث استقبال در بحث های مفصل پاسخ داده شد.تقریبا تمامی مسئولین 
 کارامدی ان اذعان داشتند.  

این معضل شروع    سرعت پیشروی مدل سوت زنی در ساختار، مطلوب کارشناسان اندیشکده نبوده و برای حل
ه و پس از توجیه آن ها دو هدف آگاهی  به برقراری ارتباط گسترده با خبرگزاری ها و رسانه های جمعی کرد

از فشار افکار عمومی برای ایجاد اراده در مسئولین برای اجرای طرحی که آن را  بخشی به مردم و استفاده 
گرفت که نتیجه ی ان در رسانه ها من جمله صدا  در جلسات خصوصی تایید کرده بودند در دستور کار قرار 

 و سیما و در سخنرانی های مسئوالن به وضوح قابل مشاهده است.

با سوت زنی به سراغ اشخاصی رفتیم که به علت نبود قوانین وساختار  برای ارتباط مفهومی نزدیک تر مردم  
گام در راه مقابله با فساد گذاشته اند    سوت زنی متضرر شده بودند. بسیاری از آن ها از روی اعتقاد واخالق

ن افراد  ولی به علت نبود قوانین و همچنین عدم عزم برخی مسئوالن در مبارزه با فساد جای فاسد با ای
خورد های جدی صورت گرفته بود.یکی دیگر از گام های ما پروژه ی قهرمان سازی از سوت زنان به عنوان بر 

روی اعتقاد و وظیفه پرداخته و لی به جای تشکر با آن ها برخورد شده   کسانی که به مقابله ی با فساد از
 واقع شد.  بود قرار گرفت، که برای جا انداختن مفهوم سوت زنی بسیار موثر

اندیشکده ی سیاست گذاری امیرکبیر در پروژه ی سوت زنی دو هدف را توامان مد نظر داشت.یکی از این  
قوقی برای سوت زنی و دیگری ایجاد بستر های فرهنگی،آموزشی و  اهداف ایجاد بستر های ساختاری و ح 

ت بسیار بهتری  یر در وضعی شناساندن مفهوم سوت زنی به مردم بود که به با کمک خداوند در هر دو مس
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نسبت به روزی که کار را شروع کردیم قرار داریم.ریز هدف های غایی ما تصویب قانون سوت زنی در مجلس  
ای سوت زنی معتبر ذیل هدف اول و همچنین شناساندن مفهوم سوت زنی،تاسیس  و ایجاد سامانه ه 

ش شدن عمل سوت زنی در  همچنین ارز سازمان مردم نهاد،رونق تولیدات فرهنگی مربوط به سوت زنی و 
 بین عامه مردم ذیل هدف دوم است. 

یر به طور کلی گزارشگری  الزم به ذکر است تا قبل از اجرایی شدن پروژه سوت زنی توسط اندیشکده امیرکب
را موجب سیاه نمایی می دانستندو بعد از   از دید مسئولین عملی مذمت شده محسوب شده و این عمل

ا روش های ساختار مند به آن ها سوت زنی به یکی از کلیدواژه های اصلی  ارائه ی سوت زنی همراه ب
 سخنرانی هایشان تبدیل شد.

ده در ذهن برخی مسئولین  ه مقبولیت بخشیدن به مفهوم اندیشکیکی از دستاورد های دیگر این پروژ 
انی کارامد و  بود.یعنی اندیشکده ی سیاست گذاری امیرکبیر به عنوان مرکزی که یک ایده ی نوین حکمر 

موثر پیشنهاد داده است و با نگاه گفتمان های سیاسی رایج کشور من جمله عدالت،آزادی و توسعه به آن 
هان مسئولین عنوان اندیشکده رو به عنوان مراکزی قابل اتکا مطرح نمود)اذعان برخی  پرداخته است در اذ

 مسئولین(. 

وری است.زیرا عالوه بر تمامی جلسات، همایش ها و  حجم مخاطبینی که این پروژه برایشان ارائه شده کش
که تولید شده است  رسانه ها در چند برنامه تلویزیونی پر بیننده ارائه انجام شده است.ضمنا محصوالتی 

 در سه طح عامه ی مردم،خبرگزاری ها و رسانه و هم چنین متخصصی و سیاستمداران بوده است. 

 اطالعات بیشتر درباره پروژه 

http://amtt.ir/استفاده-از-ظرفیتهای-مردمی-برای-مبارزه 

همایش   فضای مجازی، پروژه ی سوت زنی در کشور)صدا و سیما، خبرگزاری ها، مطبوعات،ان سازی  فایل جری
 ها و...( 

https://b2n.ir/772102 
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 تیاز حقوق مالک تی اصالح قانون ثبت و حما یریگیالگو و پ یطراح . 13

 ایران(حکمرانی نرم اندیشکده محّنا )مطالعات  

http://bit.ly/AsnadAdi 

در کشور، به   یرمنقول اموال غ  هاییت از مالک  ییدرصد باال ی،مقامات قضائ  یبعض  ای یررسانه طبق اظهارات غ
و بدون   یبه ناچار به صورت عاد یزن یتنوع مالک ین نشده است. انتقال ا ییشناسا  یمموجب اسناد رس

چون    هایییب بر بروز آس  هنقل و انتقاالت عالو   ین. فقدان نظارت حکومت بر اگیردی انجام مارت حکومت  نظ
  ، های دادگستری(پرونده   یه )بیش از ده درصد از قضائ  یقوه   ی دعاو  یش و افزا   خواریین معامالت معارض، زم

که طبق گزارش   یی جا شده است. تا یتتزلزل حقوق مالک یلکسب و کار به دل ی موجب راکدتر شدن فضا
  ی رسم  یزیکیف یتاز مالک یانتص )  PPPیرشاخصدر ز یرانرتبه ا (  (IPRIیتحقوق مالک المللیین شاخص ب

 برآورد شده است.   11کشور منطقه   15 نیو در ب  92کشور جهان،   127 یاندر م 2017دادگاه( در سال  رد

ز نخبگان بر این امر اجماع دارند که  وجود این مساله در حالی است که درچند سال اخیر طیف وسیعی ا 
های مکرر مجلس برای تغییر قانون و »مشروط کردن  سئله ضروری است اما تالش تغییر رویکرد در این م

  62ماده    ی نگهبان به دلیل چالش فقهی مواجه شده است. ا انتقال مالکیت به ثبت رسمی« با مخالفت شور 
چنین اعالم نظر شرعی شورای نگهبان در خصوص مغایرت مواد  های توسعه کشور و هم احکام دائمی برنامه 

 های فقهی است. ای از این چالش ( نمونه 1395ل قانون ثبت با شرع )هر دو در سا 48و  22

ی راهکاری برای  ایی علل اعتبار معامالت عادی و رواج آن، بسته سدر این پژوهش سعی شده است با شنا
ترین  ائه شود. حکم اولیه شرعی مبنی بر رضایی بودن عقود تملیکی مهم اعتبارسازی آن ار کاهش رواج و بی 

اعتبارسازی معامالت عادی به واسطه  رواج آن شناسایی شد و البدًا بی  دلیل اعتبار معامالت عادی و
دن عقود تملیکی حداقل در حوزه اموال غیرمنقول در سطح قانون راهکار آن دانسته شد. با این  ر تشریفاتی ک

 اعتباری معامالت عادی مستلزم مالحظاتی است: کم بر بی حال ح 

شوند  اعتبارسازی معامالت عادی، سایر عللی که سبب ابطال سند رسمی می اواًل نیاز است در کنار بی  •
 ناپذیر گردد. ابطال  ینیز برطرف شده و سند رسم 

 شود. ناپذیر کردن سند رسمی جبران خسارت ثانیًا باید از متضررین ناشی از ابطال  •
آزمایی قضایی شده و  های ثبت نشده تا تاریخ تغییر قانون در دوره گذاری راستی ثالثًا باید مالکیت  •

 تثبیت گردند.

http://bit.ly/AsnadAdi
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شنهادی پژوهش بود. مجموعه راهکارهای  یطراحی جزئیات برای هر سه مالحظه فوق جزء مهمی از راهکار پ
طریق قوه قضائیه تقدیم دولت و سپس   ای قضایی در دست تدوین است تا ازپیشنهادی در قالبی الیحه 

 مجلس شود.

 های پروژه نوآوری 

  های وارد شده به قوه قضائیه، برای گیری آماری از پرونده در این پروژه برای اولین بار از آمار تحلیلی و نمونه 
 چنین  هایی که به علت اعتبار معامالت عادی شکل گرفته است استفاده شد. هم محاسبه حجم پرونده 

های متنوعی در سطح احکام اولیه ساخته و طح راهکار به دلیل ماهیت پیچیده فقهی مسئله، فرضیه س  در
های روایی آن  له دهای و تکمیل اها در حال تکمیل است. برای ساخت این فرضیه ادله روایی بعضی از آن 

 جلسه مختلف با فضالی قم و مؤسسات فقهی برگزار شده است.  20بیش از 

جلسات متعددی با مسئوالن عالی مرتبط از جمله ریاست محترم قوه قضائیه و  سازی نیز م در سطح تصمی
ولت  دهای مختلف چنین بسیاری از نمایندگان مجلس و دبیران کمیسیون بسیاری از معاونین ایشان و هم 

 و بعضی وزرای دولت برگزار شده است.

 شده   انجام ایپایه  پژوهشهای علمی اعتبار و شده   استفاده منابع کیفیت

های حقوقی انجام شده در این زمینه، ادبیات بحث نسبتًا غنی بود؛ با این حال  ی پژوهش با توجه به سبقه 
ر، فاقد راهکار جزئی و قابل اتکا بود که سبب  ا گذار اجرای راهکهای قابل توجهی از مسئله از جمله دوره بخش 

ز این پژوهش مصروف به طراحی دوره گذار شد. از  باقی ماندن مسئله گشته بود. لذا بخش قابل توجهی ا 
این حوزه، به دلیل تعریف اشتباه مسئله فقهی های مفصل فقهی در رغم بحث و بررسی طرف دیگر علی 

مسئله باشد. در حوزه مطالعات تطبیقی به دلیل سبقه مفصل   لتوانست حالهای تولید شده نمی جواب
ف دنیا، ادبیات غنی و کاملی یافت شد که به تکمیل مدل نهایی  پرداختن به این مسائل در کشورهای مختل

 حل مسئله کمک شایانی نمود.

 پروژه  این برای  انتظار مورد اثرگذاری دامنه

سئولین، در حال حاضر الیحه مذکور در حال تدوین در  مبا توجه به ضریب پیدا کردن مسئله در نگاه 
چنین دفتر  ی مختلف از جمله اقتصاد و دادگستری و هم هاهای مختلف قوه قضائیه است. وزارتخانه بخش 

اند. مجلس شورای اسالمی نیز شروع به  های خود دانسته یت هیئت دولت نیز تدوین این الیحه را جزء اولو
 های ذیل کمیسیون قضایی کرده است.ود در این زمینه در سطح کارگروه ج های مکتوب مو بررسی طرح 
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 پروژه  هایدستاورد 

های راجع به اموال  معامالت عادی در این الیحه، امکان رصد برخط تمام معامالت و مالکیت بار کردن  اعتبا بی 
رای معامالت مال  امن ب  صددرصدناپذیر کردن مالکیت رسمی یک مسیر  کند و با ابطال غیرمنقول را فراهم می 
 سازد. غیرمنقول فراهم می 

 و مالی  منابع انسانی

سال( به صورت متمرکز و تمام وقت بر روی این   1سال و پنج نفر هر یک  3 نفر سال )یک نفر 8تا کنون 
 اند. موضوع کارکرده 

 سازی  جریان

شان واقع شده و  ومشان عمقبول  ارائه و مورددر الیه مسئوالن مسئله و راهکار آن برای بسیاری از ایشان 
یافته است و در بعضی موارد مانند قوه  ای ایشان نیز انعکاس  در بعضی موارد این موضوع در اظهارات رسانه 

یی منتج شده است. در الیه نخبگان بسیاری از اساتید  قضائیه و دولت به حمایت برای تدوین الیحه قضا
سازی و غیره به  انان، مراکز پژوهشی و تصمیم دانان، حقوقدگران، اقتصاددانشگاه، دانشجویان، پژوهش

سازی برای  اند. در الیه جریان ن مسئله در جریان موضوع قرار گرفته های راجع به ایها و ارائه واسطه گزارش 
های مکتوب، ملی و مجازی  واسطه عمومیت مسئله برای مردم و حضور منظم در رسانه  عموم مردم نیز به 

 اند.طلع شده ه از مسئله مبخشی از جامع

 نکات مهم پایانی

ی مسئل های ناشی از وجود این  ه است که در آن آسیب یکی از نقاط قوت این پروژه تدوین درختواره عل 
های ناشی  چنین سعی شده است ابعاد آماری آسیب گیری آن تعیین گشته است. هم لل شکل مسئله و ع

پذیری مالکیت رسمی، حجم  رجاری ناشی از ابطال م مطالبات غید؛ همانند حجاز این مسئله نیز بررسی گرد
 ی قضایی مرتبط، فرار مالیاتی بالفعل و بالقوه ناشی از آن و غیره. ها اراضی خرد شده کشاورزی، حجم پرونده 

تجربیات تطبیقی این پروژه نیز به صورت گسترده استخراج گشته است و با کمک آن مدل بومی برای  
قانون   15وه بر آن به دلیل حجم باالی سوابق تقنینی این موضوع بالغ بر گشته است. عالای آن تدوین اجر 

 رسی شده است که به تدوین هر چه بهتر الیحه کمک خواهد نمود.  مطالعه و بر
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 )کتاب اطلس رهبران( زنده اهل سنت ینگاشت رهبران مذهب . 14

 اندیشکده مرصاد 

https://iranthinktanks.com/mapping-islamic-religious-leaders / 

و   یاسالم یها ان یجر ین یاز صحنه ع ییهوا یانقشه  ایزنده اهل سنت، اطلس  ینگاشت رهبران مذهب 
کالن   یراهبردها نییدر تع تواندی که م دهدی قرار م ار یدر جوامع اهل سنت در اخت  ین ی د ینهادها   تیوضع

سنت بر اساس دو   هلا ی مذهب  یها ان ی. جرردیمورد استفاده قرار گ یاسالم یها ان ی کشور در تعامل با جر
 «،ی»صوف  «،ی»نو سلف «، ی»سلف «،ی»سنت  انیجر 6در  ی بندقابل دسته  «،یو »رفتار «یاشه یمولفه »اند

به لحاظ   توانی را م انی مبنا، افراد شاخص و رهبران هر جر نی . بر اباشندیو »نو مبلغان« م  «ی»جهاد
 نمود. ل ی و تحل یبررس «یان یجر کی نامی و »د  «یو اجتماع  یالت ی »گستره تشک «،یاه شی»اند 

 و اهداف   ضرورت

  ی که جهان اسالم در حال جهان   دهدی نشان م یاسالم  یو کشورها   هاان ی نسبت به تحوالت جر ق یدق ینگاه 
  ی ها جناح  شوند؛ی و با هم متحد م ابندیی را م گر یکدی بالقوه  یمعنا که شرکا ن ی. بد شدن است یو فراِمل 

  گر ید  یهاان ی در جر ند،یآ دربودن به  یهم که نتوانند از محل  ییهاان ی جر کنند؛ی م ییاخود را شناس بیرق
 . شوندی هضم م

به خود را   ک ینزد یاسالم یهاان یبا جر یراهبرد  ی های همکار  د یبا زی ن ران یا  یاسالم ی جمهور ان،ی م ن یا  در
  ن، ی. بنابرادی اند برآشده  یو فرامل قدرتمند  ند،یفرآ نی که در ا ییرقباشکل دهد که بتواند از پس  یبه نحو 
  ت ی در جوامع اهل سنت حائز اهم  ژهیبه و  ،یاسالم  یها ان ی نگرانه و جامع از جرکل   یر یداشتن تصو  اریدر اخت

اهل   یرهبران مذهب  ن یرگذارتریشفاف از تاث  یر یو تصو ییهوا یاپژوهش، ارائه نقشه  نی است. هدف از ا
نظام در رابطه با    یها استیانتخاب س  یبرا  ییند راهنمااست تا بتوا   هاتابعه آن   انی نت جهان اسالم و جرس

 جهان اسالم باشد. 

 پژوهش  روش

  ی مبتن  یل ی چارچوب تحل  ک یاز   ،یاسالم  یهاان یجر ی ن ی نه عجامع از صح ی پژوهش جهت ارائه قرائت  ن یا  در
سنت استفاده شده    هلا  ی ها ان یجر  یشناخت و طبقه بند   یراب  «یو »رفتار  «یاشه یبر دو دسته مولفه »اند 

به صورت همزمان    ناگونگو  یهاف ی و ط  هاان یاست. سپس جرشده   یو معرف   ییشناسا   ی کل   انیجر  6  تای و نها
 ه یبر پا  اناتیجر ،یشناسان یبودن جر تری است. به جهت واقعقرار گرفته  یمورد بررس گریکد یو ناظر بر 

https://iranthinktanks.com/mapping-islamic-religious-leaders/
https://iranthinktanks.com/mapping-islamic-religious-leaders/
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اهل سنت(،   یموثر )رهبران مذهب   یها چهره   یو معرف   یبررس  یاند. برا شده   یها معرف آن   زنده موثر  یها چهره 
 است. شده  لیو تحل  یآور جمع  ینت نتر یا ها از منابع موجود مکتوب و از داده   یعی حجم وس

 اهل سنت  یاسالم  یهاان یجر یبندو طبقه   شناخت

و   یاشه یاند  ی هااست. دسته اول مولفه اهل سنت دو دسته مولفه قابل استفاده  یها ان یشناخت جر یبرا
 هستند.   یرفتار  یها دسته دوم مولفه 

 یاشه یاند یهامولفه 

 :ردیگی قرار م لیدر سه دسته ذ یاسالم  یهاان ی جر یاشه یاند یها مولفه 

  ی به معنا  ییگرابه تعبد و مصلحت   ادیز  شاتیگرا  زانیم  یبه معنا   ییادگرای: بنییگرامصلحت  ای  ییادگرای. بن1
 فاصله داشتن از تعبد صرف است. 

است.   یو تفکر اسالم ع یدر مورد مراجع تشر یخ ی تار یامناقشه  تی: سلفییگراسنت  ای ییگرای سلف. 2
  ی سنت  یها. در مقابل گروه دانندی م یاسالم نیرا منحصر در سه نسل نخست تی مرجع نیا  یسلف ی هاگروه 

 د. از دوره مدرن امتداد دهن  شیممکن است آن را تا پ

  یبر مناسک ظاهر  هاان ی جر دیتاک  زانیدر م قت«یطر –  عتی دوگانه »شر :ییگراقت یطر ای یی گراعت ی . شر3
  ن ییدو مورد، عامل تع نی از ا  کیبه هر  لی تما  زانی. م کندی م  دای ( نمود پقت ی)طر یاعمال قلب  ای ( عتی )شر

 و مرشدان است.   انیصوف  کسل ورود به   ایو   ثیهمچون فقه و حد  یاشتغال به علوم ظاهر  یبرا یاکننده 

. البته در عالم تحقق، شودی م جادی نه ا( با هشت خا2×2×2) یسه بعد یسیسه مورد، ماتر نی ا اساس بر
. ردی قرار بگ  اناتی جر  یبنددسته   یبرا   ییمبنا  تواندیم  سیماتر  نی. اما ا ستیپر ن  سیماتر  نیا   یهاتمام خانه 

 است. ستخراج  قابل ا «یو »صوف  «ی»نو سلف «، ی»سلف «،یعمده »سنت  انیچهار جر س،ی ماتر  نیاز ا

 ی رفتار  یهامولفه 

  توانند ی وجود دارند که م زین  ی هستند، پنج مولفه رفتار یاصل  ی هاکه مولفه  یاشه یاند  ی هابر مولفه  عالوه
  ها در مورد »مشارکت شامل موضع گروه   ،یرفتار  یهاباشند. مولفه   گذارر یتاث   یاسالم  یهاان ی در شناخت جر

  ، یرفتار   یهامولفه   نی. بر اساس اتاس  ل«ی نقالب« و »غرب و اسرائا  و  عه ی »ش  ر«،ی »جهاد«، »تکف  «،یاسیس
 .شودیمداده  زی تما  گرید  یهاان یو »نو مبلغان« از جر «ی»جهاد انیدو جر
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 اهل سنت  یاصل  اناتیجر یمذهب  رهبران

البته . شوندی م ییشناسا هاان ی جر آن یرهبر مذهب  ای یمحور یهاچهره  ،یاصل  انیجر 6 صیاز تشخ پس
خودش  انیها، تراز فرد در جرعدم ذکر چهره  ایدر ذکر  اریندارند. مع گریکد یمعادل  یافراد لزوما تراز  نیا

 : ازعبارتند  انی هر جر یافراد اصل   بیترت  نیسنت. بد است، نه در کل جهان اهل 

  ی ف(، مصطه یترک تی گولن )رهبر جنبش هزماالزهر مصر(، فتح اهلل  خی)ش بی الط احمد :یسنت  انی. جر1
عربستان(، طاهر   یه یعالم مالک نی تر)برجسته  ه ی(، عبداهلل بن بیاندونز  ی العلماعام نهضت  سی )رئ یبسر

 پاکستان(.   یهای لو ی بر یچهره مذهب  نیتر)مهم  یالقادر 

  فی )عالم مطرح ط  یمصر(، صفوت حجاز   نیسلم اخوان الم  ی)رهبر معنو   یالقرضاو  وسفی  ی:نوسلف   انی. جر2
 (. ری حزب التحر ری مطاء ابورشته )ااخوان مصر(، ع یقطب 

  ی)چهره اصل  ین یعربستان(، ابواسحاق الحو یسعود ی کبار علما  أت یالفوزان )عضو ه صالح  ی:سلف  انی. جر3
)چهره    یعثمان   ی(، محمدتقتیکو  یه یحرک  ه یسلف  یمصر(، عبدالرحمان عبدالخالق )چهره اصل   یه یالبان  ه یسلف
 در پاکستان(.  یغی جماعت تبل ریلوهاب صاحب )امپاکستان(، محمد عبدا یه یوبندی رز دبا

  ی دولت اسالم ری)ام یاردن(، ابوبکر البغداد یالقاعده  ی)رهبر معنو  یالمقدس ابومحمد  ی:جهاد  انی. جر4
 اق و شام )داعش((.عر 

 (. یـ حقان  ینقشبند قتیطر خی )ش یالکلبان   هشام :هی صوف انی. جر5

 شبه قاره هند(.  یچهره اسالم نیرتری)شه  کیذاکر نا مصر(،  مبلغان شکسوتی خالد )پ  عمرو :مبلغان. نو 6

 ی رهبران مذهب  یان یجر  کینامی و د  یالت یگستره تشک ،یاشه یاند یهامولفه 

  ی ها در نسبت با مولفه  ی فکر انیدر باال، ابتدا جر شدهیی شناسا یپژوهش، در مورد هر رهبر مذهب  نیا  در
 – ییگراعتی و »شر «گراییسنت – ییگرای»سلف ،«گراییمصلحت  – ییادگرا ی »بن یعن ی  یاشه یاند
، از جمله بدنه او فوذو عوامل ن یالت یتشک انی. در مرحله دوم، جرردیگیقرار م ی مورد بررس «ییگراقت طری

و قدرت    یاه قدرت رسان  ،ی اسیقدرت س  ،یالت یرشد آن، گستره تشک   زانیمتاثر از او و م  یت یو جمع  یاجتماع 
مورد   یگروه به نقطه کنون  تی وضع دنیرس  یو روند زمان  کینامیله سوم، دمرح  . درشودی م یبررس یمال 

  ی ها ها و واکنش کنش   ین یبش یپ  ی ابزار برا  ن یدتریمف  ان،یجر  کیرفتار    کینام ی. فهم د ردیگی مطالعه قرار م
  . کندی در جهان اسالم فراهم م  های بند هه و جب  اناتی جر یپژوه نده یآ  یرا برا نه یاست و زم   انیآن جر یآت 
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 اصالح تعرفه برق مشترکین پرمصرف خانگیپیشنهاد الگوی . 15

 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 

http://moqnet.ir/wp-content/uploads/2019/06/980223-hasanvand.pdf 

بودن آن،  ای بوده است که علیرغم پلکانیر کشور طی سال های اخیر به گونه نگی دگذاری برق خا قیمت
  یارانه پنهان برق شده برق اختالف دارد. این اختالف قیمت همان ت تمامرفته با قیم متوسط قیمت فروش

د؛  شوناست که به موجب آن، مشترکینی که برق بیشتری مصرف کنند، از یارانه برق بیشتری برخوردار می
 است.    برابر  10مصرف بیش از  تا جایی که طبق آمارها، یارانه برق مشترکین پرمصرف نسبت به مشترکین کم

رویه شده و در فصل  بیعدالتی، باعث تشویق مشترکین به مصارف گذاری عالوه بر بیوه قیمتشی این
ر  بهینه سازی مصرف انرژی د   شود. با توجه به تاکید برمی خاموشی بحران تابستان نیز باعث کمبود برق و

گذشته   بیش ازگذاری های کلی نظام و همچنین عواقب ناگوار خاموشی برق، اصالح نظام قیمتسیاست 
 ضرورت دارد.  

  96از آذرماه سال    اری برق با تمرکز بر مشترکین پرمصرف خانگی گذاصالح نظام قیمتدر همین راستا، پروژه  
 سه هدف کلی دنبال شد که عبارت بودند از:  وارد فاز جدیدی شد. در این پروژه،

 یارانه پنهانگفتمان سازی از مفهوم و جایگاه الگوی مصرف در کشور و مبحث   الف(

 مصارف مازاد بر الگو    سازی قیمت برق برایهدفمندکردن یارانه برق با واقعی ب(

 مدیریت مصرف و جلوگیری از خاموشی برق در کشور   ج(

توسعه  های مختلفی در سه محور عبارت از  های مختلف زمانی، فعالیت اف فوق، در بازه برای دستیابی به اهد
انی  های زمصورت گرفت. در ادامه به تفکیک بازه سازیپیگیری و تصمیم و  ایسازی رسانه جریان، مفهوم

 های انجام شده در این سه محور تشریح شده است. مختلف، اهم فعالیت

 تا انتهای سال  1396مرحله اول: آذرماه سال 

ای  به مجلس، تصمیم گرفته شد تا بنده 97با توجه به اهمیت موضوع، همزمان با ارائه بودجه سال 
ان مجلس نیز ارائه شود. در عین حال،  تهیه و به نمایندگ   97بودجه سال    14پیشنهادی برای الحاق به تبصره  

مایندگان مجلس نسبت  ها نیز دنبال شد تا ن ی ها و مصاحبه با خبرگزارای از طریق سایت های رسانه فعالیت 
 به موضوع، اقناع و نسبت به تصویب آن اقدام نمایند. 

http://moqnet.ir/wp-content/uploads/2019/06/980223-hasanvand.pdf
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مرکز پژوهشهای مجلس نیز ارسال و مورد تایید این نهاد قرار گرفت. اما گزارش مربوط  الحاقی به  پیشنهادات  
توجیه مسئولین در این   عدم قوت کار رسانه ای و به آن پس از تصویب بودجه منتشر شد. با توجه به 

ات دولت با  ، اقدام خاصی از سوی دولت و مجلس صورت نگرفت و در اواخر اسفندماه همین سال، هیبازه
های ذیربط اعالم نمود. این  اه درصدی تعرفه برق برای همه مشترکین موافقت و آن را به دستگ  7افزایش 

 ذشته بوده است.های گسال  مصوبه همانند مصوبه 

 1397تا آذر   1397ردین وم: فرومرحله د 

ف برق، در فصل تابستان  داد که با توجه به کاهش حجم بارندگی و رشد سالیانه مصر ها نشان میبینی پیش
. به همین دلیل برای آغاز جریان سازی و پیگیری بحث در سال جدید،  با خاموشی برق مواجه خواهیم بود

 ت گرفت.انجام شد و اقدامات مختلفی صور برنامه ریزی 

  در اولین اقدام، تجربیات جهانی در زمینه مقابله با بحران خاموشی تهیه گزارش مرکز پژوهش های مجلس:  
مقابله    یبرق تابستان و راهکارها  نیابعاد بحران تام   یاب ی»ارزبررسی شد و نتیجه کار در گزارشی تحت عنوان  

ون تغییرات  پژوهشهای مجلس قرار گرفت و بد  ارش مورد استقبال و تایید مرکزآماده گردید. این گز   با آن«
 . 13منتشر شد 

رهای متنوعی برای جلوگیری از خاموشی برق پرداخته با توجه به اهیمت بحران برق، در این گزارش به راهکا
ربیات جهانی  ها، اصالح تعرفه برق به خصوص برای مشترکین پرمصرف بود. تجترین آن که البته مهم  شد

 کرد.  تایید مینیز همین مطلب را  

ای آغاز  سانه های ر پس از انتشار گزارش مذکور به عنوان پایه کار، فعالیت   ای:انتشار مطلب در فضای رسانه
شد و طرح اصالح تعرفه برق مشترکین پرمصرف در صدر اخبار خبرگزاریهای مختلف قرار گرفت. بسیاری از  

مانند مهر و  هایی ی در صفحه اصلی خبرگزاری توسط تیم پیگیری کننده کار، حت های تهیه شده یادداشت
ین جریان که مستمرا ادامه داشت، منجر  روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید و مورد استقبال قرار گرفت. ا 

ای کامال با طرح  به جهت دهی رسانه ها و فعالیت های خودجوش آنها نیز شد. خوشبختانه فضای رسانه 
های مختلفی را در  ت کردند و مصاحبه زرات نیرو هم با این طرح موافقهمراه شد تا جایی که مسئوالن و

 این زمینه انجام دادند.  

 

13 https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1064293 
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آن بود که تا پیش از این، هیچگاه مسئولین وزارت نیرو به صورت علنی بر  در این زمینه   نکته قابل توجه
نه ای گسترده و مطالبه  دند، اما پس از جریان سازی رسااصالح تعرفه برق مشترکین پرمصرف تاکید نکرده بو

 ید. حث، این جسارت در آنها ایجاد شد و این بحث در عمده مصاحبه های آنها ذکر گردعمومی ب

عالوه بر این، از ظرفیت رسانه تخصصی مقاومتی نیوز نیز استفاده شده و یک پرونده ویژه این بحث با  
فت. این  و تجربیات جهانی در آن قرار گر گردید که مباحث پایه ای متعدد عنوان تعرفه گذاری انرژی ایجاد 

ازی رسانه ای بود و به مورد ارجاع  ، به نوعی منبع دیگر رسانه ها در جریان س14مطلب  90پرونده با بیش از 
 ی گرفت. قرار م

در اواخر تیرماه و زمانی که مقدار اوج بار   استفاده از فرصت های مرتبط با بحث و مطالبه از مسئولین:
ای عمومی از سوی یک  امه ر خود رسید و خاموشی های تابستان در همه شهرها آغاز شد، ن شبکه به حداکث

ه معاون اول محترم رئیس  تیم پیگیری کننده بحث توجیه شده بود( خطاب بتشکل دانشجویی )که توسط  
امه  ح تعرفه برق مشترکین پرمصرف تاکید شده بود. در کنار این ن جمهور منتشر شد. در این نامه بر اصال 

ای  به معاون اول و با فاصله زمانی دوهفته نیز نامه مشابه دیگری از ریاست کمیسیون انرژی و خطاب 
وه بر این، از ظرفیت سایر نهادهای پژوهشی و تحلیلی جهت نامه نگاری و مطالبه عمومی  ه شد. عالفرستاد

 .15شد بحث استفاده 

جمهوری رسیده و ایشان بر آنها  ون اول ریاست ها به دست معاهای بعدی نشان داد که این نامه پیگیری 
ه هیات دولت با این طرح موافق است. به  دستورات الزم را برای پیگیری صادر کرده و مرقوم نموده بودند ک

را نیز برای ارائه به هیات دولت   همین دلیل، کمیسیون زیربنایی دولت نیز با این طرح همراه شد و طرحی 
ها، اهمیت و میزان تاثیرگذاری این اقدام را نشان می داد.  ن اول بر روی این نامه آماده کرد. دستورات معاو
های دانشجویی چندان با اهمیت به نظر ای مطالبه گرانه به ویژه از جانب تشکل شاید در نگاه اول، نامه ه

 که این ابزار بسیار اثرگذار است.  ما تجربه ما نشان داد نرسد، ا

ای در مجلس شورای اسالمی  در ادامه پیگیری ها، جلسه   اقتصاد مقاومتی مجلس:  استفاده از ظرفیت کمیته
ترین مسئوالن و  زبانی کمیته اقتصاد مقاومتی تشکیل و در آن از مهم مردادماه و به می 1مورخ دوشنبه 

ه با استقبال خوبی از سمت نهادهای مدعو دولتی و خصوصی نظران دعوت شد. خوشبختانه این جلسصاحب
 ها تاکید کردند. ها بر مساله اصالح تعرفه برق پرمصرف اه شد که عموم آن همر 

 

14 https://moqavemati.net/category/energyt/ 
15 http://moqnet.ir/367 
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ها با شدت  ای ایجاد و این بار اصالح تعرفه برق پرمصرف دید رسانه پس از برگزاری جلسه نیز، یک موج ج 
جلسه، به عنوان توافقی میان دولت و مجلس در بحث مذکور    بیشتری از زبان مسئوالن بیان شد و گزارش

 رح شد. مط

با توجه به همکاری خوبی که بین شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس  
اسالمی ایجاد شده بود و عمال مدیریت کمیته در اختیار شبکه قرار داشت، یک گزارش سیاستی  شورای 

خانگی«   پرمصرف  کینتر مش   تعرفه   ابعاد و آثار حل بحران خاموشی برق از طریق اصالحبررسی  تحت عنوان »
گزارش از سمت  ای نیز منتشر شد. چاپ و انتشار این با برند کمیته تهیه و در محافل کارشناسی و رسانه 

وع بیش از  ، مسیر آینده اصالح تعرفه را هموارتر کرد و وزارت نیرو را با این موضیک نهاد موجود در مجلس
 .16پیش همراه نمود 

ای، گزارشات مذکور نیز به های رسانه در کنار فعالیت دها و اجماع نخبگانی:  ارسال گزارش به مسئولین و نها
بکه  ان درخواست شد تا امکان جلسه مشترک با اعضای گروه انرژی ش نهادهای مرتبط فرستاده و از ایش

 تحلیلگران اقتصاد مقاومتی را فراهم آورند.  

های مهم قرار گرفت و محتوای  خی از دستگاههای مستمر، این امر مورد استقبال بر خوشبختانه با پیگیری 
توان به جلسات برگزار شده در  یها م ترین آن گزارشات منتشر شده به ایشان ارائه شد. از جمله مهم

  زیع برق تهران بزرگ و، شرکت توانیر، شرکت توسازمان برنامه و بودجه  کمیسیون اقتصادی هیئت دولت،
 و نهادی در موضوع تحت پیگیری شد.  منجر به اجماع نخبگانی ی اشاره کرد. این مسئله اتاق بازرگان 

ای باعث شد تا اصالح تعرفه برق  عالیت رسانه االی ف حجم ب   توسعه فعالیت های رسانه ای و عدم توقت آن:
بیش    1397وزرات نیرو قرار بگیرد؛ طی مدت تابستان  مشترکین پرمصرف مورد توجه جدی مردم و مسئوالن  

 ب در این زمینه در رسانه های مختلف منتشر شد. عنوان مطل 200از 

ه این موضوع اختصاص یافت و در این برنامه،  ب  97مردادماه سال    19در ادامه برنامه مناظره روز جمعه مورخ  
ن پرمصرف در برابر گزینه قطعی برق صنایع رای  درصدی به اصالح تعرفه برق مشترکی 80 مردم با رای قاطع 

از شبکه دو پخش  از ظرفیت برنامه های عمومی مثل برنامه زنده باد زندگی که صبح ها    دادند. عالوه بر این،
 می شود، استفاده شد. 

اساس، مسئوالن نیز تا حدقابل توجهی با این طرح همراه شدند و مکررا از زبان شخص وزیر نیرو   اینبر 
ده تا درصد کمی از  باعث شگذاری گذاری انرژی ناعادالنه بوده و این شیوه قیمتته شد که قیمتگف

 

16 http://moqnet.ir/565 
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برق را به طوری جدی  ساز شوند. در نتیجه وزرات نیرو طرح اصالح تعرفه  رویه بحرانمشترکین با مصارف بی
 از هیات دولت خواستار شد. 

های  مسئوالن وزرات نیرو، زمان یت چندرسانه ای:پیگیری وعده مسئولین وزارت نیرو و استفاده از ظرف 
ردند و در ابتدا اعالم کردند که این طرح تا پایان مهرماه تصویب  یب و ابالغ طرح اعالم کمختلفی را برای تصو
ماه همین سال، وزیر نیرو اعالم کرد که این  مهر گذشت و طرح تصویب نشد. در آبانخواهد شد. اما ماه 
هایی مخالفتکه    رسیداه تصویب خواهد شد. با توجه به تعویق تاریخ مصوبه، به نظر میطرح تا پایان آذرم 

  ای شروع شد.از سمت هیات دولت با این طرح انجام شده و به همین دلیل مجددا موج جدید رسانه 

ت  در موج جدید رسانه ای، بر روی ساخت کلیپ و محصوالت چندرسانه ای تمرکز شد. نهایتا نیز کلیپی تح 
. این کلیپ عالوه بر  17منتشر شدعنوان »پشت پرده خاموشی« در اوایل آذرماه تهیه و به صورت عمومی 

اده شد. خوشبختانه این کلیپ  ها و مسئوالن مرتبط نیز فرست ها، به بسیاری از دستگاهانتشار در اکثر رسانه 
 زار بازدید رسید. ه 500با استقبال بسیار خوبی روبرو شد و آمار بازدید آن نیز به حدود 

 1397تا پایان سال  1397مرحله سوم: دی ماه 

شدن وعده وزیر نیرو بودند؛ اما فصل پاییز هم تمام شد و خبری  مندان منتظر عملیو دغدغه صین متخص
ای بر این نکته تاکید شد که این  ی مسئوالن نبود. به همین دلیل مجددا در فضای رسانه اهاز تحقق وعده 
 های وزارت نیرو هستند. شدن وعدهق خواهد شد و مردم منتظر عملیوعده کی محق

، نامه بعدی با محوریت اصالح تعرفه مشترکان  98بندی برای سال شدن فصل بودجه وجه به نزدیکت با
  خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسالمی منتشر شد. این نامه تا حدی در ایشان پرمصرف تهیه و 

ید کرد. با این  ای بر ضرورت اجرای این طرح تاککه کمتر از دو هفته بعد، در مصاحبه اثر گذاشت؛ تا جایی 
ان در حد  رسید که ایشان پیگیری عملی برای این کار انجام داده باشند و صحبت های ایشی وجود به نظر نم

 مصاحبه باقی ماند.  

انرژی، این بار تالش چندانی   هایبا توجه به تجربه قبلی مبنی بر مخالفت مجلس بر اصالح قیمت حامل 
  15ورت نگرفت. با این وجود، بند پیشنهادی برای الحاق به تبصره برای اقناع ایشان برای اصالح تعرفه ص

نمایندگان ارسال شد. همچنین تنها با یکی از نمایندگان   ، تهیه و برای تعداد محدودی از98جه سال بود
ده و ایشان نیز این بند را در کمیسیون تلفیق مطرح کردند  کمیسیون تلفیق به صورت مستقیم وارد عمل ش

 

17 https://moqavemati.net/?p=73555 
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های انرژی، به دلیل فضای حاکم بر مجلس ناشی از  دیگر طرح های موجود در خصوص حاملکه مشابه 
 ا مخالف این کمیسیون مواجه شد.وضعیت نامطلوب اقتصادی، ب

طرح به تعویق افتاده و قطعا   گفتند که تصویب اینها میهرچند که مسئوالن وزرات نیرو در مصاحبه 
ز آن بود که این طرح با مخالفت شخص رئیس جمهور روبرو شده  تصویب خواهد شد؛ اما اخبار ما حاکی ا 

شد که ایشان در اسفندماه  یه از آنجایی تقویت مین دلیل بعید است به تصویب برسد. این فرض و به همی
 ابطال قبوض برق نیز داده بودند.با طرح مشابهی مخالفت کرده و دستور به  92سال 

هایی از  منتشر شد، بارقه  97سفند ا 8ایران که در روز چهارشنبه مورخ  البته مصاحبه وزیر نیرو با روزنامه  
ها برای تصویب طرح صورت گرفت. در  به همین دلیل آخرین تالشامید به تصویب این طرح را زنده کرد. 

ای  ، نامه 97اسفندماه سال  18ر آخرین قدم نیز در روز شنبه مورخ ای شروع شد. دنتیجه موج جدید رسانه 
 شکل دانشجویی خطاب به شخص رئیس جمهور منتشر و این مسئله مجددا مطالبه شد. مت یک تاز س

 طرح مصوب و نکات مهم 

ور،  فوق منجر شد تا نهایتا طرح اصالح تعرفه برق مشترکین پرمصرف برای اولین بار در کش  عه عملیاتمو مج
 به تصویب هیات دولت برسد.  97اسفندماه سال    19در تاریخ 

درصد افزایش یابد؛ اما به کل   7به میزان  98کرد تا تعرفه برق همه مشترکین در سال  لت مقررهیات دو
درصد در طول چهارماه فصل گرم )اول خرداد تا   16ن خارج از الگوی هر اقلیم، به میزان بهای برق مشترکی

 ( افزوده شود.  آخر شهریور 

درصد اما کل   7ا برق مشترکین داخل الگو تنهشود تا در فصل گرم، تعرفه در واقع این تصمیم سبب می
سال گذشته افزایش یابد. همچنین  درصد نسبت به  23های برق مشترکین خارج از الگو به میزان تعرفه 

الگو اقدام به کاهش مصرف نمایند، آنگاه از  داد که اگر چنانچه مشترکین داخل    مصوبه مذکور این اجازه را
 فی برخوردار شوند. تخفیف قیمت برق اولین پله مصر 

ار تعرفه برق  البته این مصوبه دولت، هدف نهایی و نقطه مطلق مطلوب کار نبود؛ چرا که با این طرح، ساخت 
رای اولین بار در کشور  ا بدر پله های مصرفی تغییر نمی کند و تنها مشترکین پرمصرف جریمه می شوند. ام 

قدم بزرگ رو به جلو محسوب می شود و زمینه را   است که این جریمه اعمال می گردد و از این جهت، یک
 . های آتی فراهم می نمایدوب در سال برای حرکت به سمت نقطه مطل

 به طور کلی می توان موارد زیر مهمترین نقاط اثرگذاری بر کار دانست: 

 ش های پایه ای کارشناسی به عنوان مبنای کار اقدام به ایجاد گزار  •
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 ه اقتصاد مقاومتی مجلس لت با استفاده از ظرفیت کمیتهمراه کردن همزمان مجلس و دو •

 مطالبه عمومی رسانه ای جریان سازی گسترده رسانه ای بدون توقف و تبدیل بحث به  •

 استفاده از فرصت های مختلف در توجیه مسئولین تصمیم گیر  •

از مسئولین از جانب نهادهای مختلف اعم از تشکل های دانشجویی و نهادهای  مطالبه بحث  •
 ژوهشی پ

 تمرکز یک تیم بر کار و رصد اتفاقات و اقدامات به صورت مستمر و واکنش نسبت به آن  •

وه توجیه همه جانبه رسانه ها و استفاده از ظرفیت تشکل های دانشجویی  این کار، شیدر پیگیری    نوآوری:
ا به طور کامل  بحث از مسئولین را می توان به عنوان نوآوری مطرح کرد. چرا که باعث شد فضدر پیگیری 

 ی و ... نشود.برای اجرای پیشنهاد شبکه آماده شود و از آن تعبیر به گران 

در جریان ارائه پیشنهاد و کار تحلیلی، مدل کشورهای پیشرفته در این زمینه   ار علمی:کیفیت منابع و اعتب
 العه قرار گرفت و در طراحی مدل به آن استناد شد.مورد مط

 اد شده بر مسئولین وزارت نیرو برای اتخاذ این تصمیم اثرگذار بود. نه ای ایجفضای رسا سطح اثرگذاری:

 کاهش مصرف، به عنوان دستاورد این کار بوده است.  جرای آن و تاثیر آن برمصوبه وزارت نیرو و ا  دستاورد:

تمرکز  به مدت یک سال دو نیرو به صورت متمرکز و دو نیرو به صورت غیر م  نه مالی:نیروی انسانی و هزی
میلیون   150تومان به صورت مستقیم و  میلیون 100برای این کار وقت گذاشتند. هزینه این کار حدود 

 شود.به صورت غیرمستقیم برآورد می  تومان

نمایندگان کمیسیون اقتصاد و انرژی مجلس با  مسئولین وزارت نیرو و حجم مخاطبان درگیر و بازخوردها: 
باحث در جلسات و از طریق نامه نگاری به ایشان ارائه گردید و در عمده  این موضوع درگیر بوده اند و م

 رد با پیشنهادها همراه بودند.موا

صفر    این بحث در برهه های مختلف زمانی توسط دیگر نهادها نیز مطرح شد، اما فرماندهی و پیگیری  ر:سای
 تا صد کار را شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی بر عهده داشته است. 
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 نویسیت در قانوننویسی و مشارک جمع. سامانه 16

 اندیشکده شفافیت برای ایران 

https://jamnevisi.ir/ 

 مقدمه 

]خوب[شان را هم   هایهای خوب دارند و قانون»قانون«، رمز حیات و ممات کشورهاست. کشورهایی قانون 
یابند؛ پس داشتن قوانین خوب، اولین گام الزم اصالح  می کنند و توسعه ی کنند، پیشرفت مخوب اجرا می 

درصد مواد اقتصادی برنامه   80های مجلس بیش از طبق گزارش مرکز پژوهش  و تعالی جامعه است.
حتی یک اشکال داشته باشد   نویسی داشتند و قانونی که ی پنجم حداقل یک مورد اشکال قانون توسعه 
 د.  اجرا ندار  قابلیت 

اکنون مسیر غالب نگارش قانون، سپرده شدن این نگارش به جمعی محدود بوده است که علیرغم  از دیرباز ت
نویسی  جمع .  را متحول کند  تواند آن شان، در نهایت »محدود« هستند؛ مسیری که اینترنت می همه توانمندی 

نویس  ی پیش تهیه  آیندوانند در فر و عالمان بتنفعان  د که عموم مردم بویژه ذی کنبستری را فراهم می 
زدایی از متون قانونی  ی ارتقاء و اشکال متون قانونی کشور مشارکت کنند، بستری که به طور جدی زمینه 

یش از  کنیم بهترین است! پ نویسی اولین نیست، اما فکر می کند. جمع کشور عزیزمان، ایران را فراهم می 
هایشان را برای  سر دنیا را مرور کردیم و بهترین خوبی ای مشابه از سرا هنویسی )تقریبا( تمام نمونه تولد جمع 

 کنیم.ایم. در ادامه ضرورت و اهمیت سامانه را بررسی می نویسی گلچین کرده جمع

 ضرورت سامانه 

عموم را، فرمولهای اعتمادبخش را برای   ها را، مدلها را، فرمولهای عملی و قابل فهم»مسئولین باید زمینه 
قضائیه، هم   مجریه، هم قوه  ند. در هر بخشی میشود این کارها را کرد. هم قوه ت مردم فراهم کنمشارک
 خاص خود میتوانند این را تأمین کنند؛ از ابتکار مردم، از فکر مردم، از نیرو و انگیزه  مقننه به شیوه  قوه

ند؛ این جزو  انند استفاده کن میتو  -که قشر عظیم و وسیعی هستند  -انان ما مردم، از نشاط جوانِی جو 
 رهبر معظم انقالب  شاءاهلله با سازوکار شفاف از سوی مسئولین انجام بگیرد«.کارهائی است که باید ان 

 نویسی نیاز است؟ چرا سامانه جمع 

 ی است اشکاالت زیر را دارد: نویسی کشور که رویکرد متمرکزتوان گفت رویکرد موجود در قانون می
 جلسات محدود افراد محدود +  رویکرد متمرکز =  ●

https://jamnevisi.ir/
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 افراد محدود = هزینه زیاد + فکر )شناخت( محدود + دسترسی محدود  ●
 پذیری افراد حاضر در جلسات عدم مسئولیت  ●
 پذیری بسیار محدود نظارت  ●
 گیری محدود از دانش )تجارب( توزیع شده میان افراد مختلف بهره  ●
 نفعان مختلف یک مسئله مال نظر ذی در اع دشواری ●
 های زیر را رقم بزند:تواند ویژگی انه که مکملی بر فرآیند فعلی می سپار رد جمع رویکاما  

 جای یک خروجی واحدهای متعدد به دستیابی به خروجی  ●
 پرداخت تنها در عوض نتیجه  ●
 های جدید شناسایی و بکارگیری استعداد  ●
 تشویق )تحریک( هدفمند بازار  ●
 ها پذیر کردن ناشدنی امکان  ●
 (   collaborative innovationعی ) تحریک نوآوری جم ●
 سمت واقعیت های خوب به توانمندسازی ایده  ●

 سپاری قانون رویکرد جاری)متمرکز(  ویژگی 
 متعد  محدود  از حیث خروجی 
 تر قوی ضعیفتر  کیفیت خروجی 

 بیشتر  کمتر  احتمال دستیابی به نتیجه 
 کمتر  بیشتر  فرآیند پژوهش   درگیری مجری در

 بسیار گسترده )توزیع شده(  )فردی( اندک  ادامنه تحریک تقاض
 بسیار زیاد  اندک  رقابت در انجام کار 

 گسترده  اندک  تأثیر بر روابط دانشگاه و حاکمیت
 باز  بسته  سبک نوآوری 

 بسیار زیاد  کم  های نوینبه ایده دسترسی 
 کم  زیاد  هزینه 
 کم  زیاد  زمان
 نیازمند تدبیر مستقل  رزیابی ند افرای

 
 

همانند اصل پروژه، بصورت  تواند می
توزیع شده صورت پذیرد که یادگیری و  

 فواید خاص خود را دارد. 
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 سپاری قانون رویکرد جاری)متمرکز(  ویژگی 
پژوهشگران و استعدادهای پراکنده در   فاقد دانش انباشته  دانش انباشته سامانه 

ها و  سطح کشور، به همراه تخصص 
 تجارب آنها 

 

 ( Jamnevisi.irل مشاهده در نویسی )قابانه جمعهای کلی سامقابلیت
 های سمت کاربر عادی قابلیت

 ( ذیل هر متن قانونی و نیز هر نظر دیگر؛ commentقابلیت درج نظر ) ●
 آنها؛ قابلیت درج متن پیشنهادی پیرامون هر ماده، و نیز در نظر ذیل  ●
 کردن آنها؛  کاربران و قابلیت فهرست های کلیه ا و مشارکت هقابلیت ثبت فعالیت  ●
قابلیت درج »پیشنهاد و گزارش«، با مواردی همچون: پیشنهاد قانون مکمل، پیشنهاد قانون متعارض،   ●

 پیشنهاد ناسخ و منسوخ، پیشنهاد حذف، گزارش مغایرت با قانون اساسی، گزارش مغایرت با شرع، 
 ف؛ متون قانونی مختل   نطقی میان مواد درد به منظور ایجاد ارتباط ملیت ثبت برچسب بر کلیه مواقاب ●
 قابلیت ثبت »پسند« و »عدم پسند« توسط کاربران بر هر مؤلفه از سامانه؛  ●
 ها؛ ها و قوانین ثبت شده و نیز برچسب جستجو در میان متن طرح  ●
 سامانه )قابلیت تنظیم(؛  قابلیت مطلع شدن کاربران از تحوالت ]منتخب[ از ●
 ها؛ رسانی تحوالت و اطالع در درج  ( بودن Real Timeبلیت مهم »به لحظه بودن« )اق ●
 قابلیت گفتگو میان کاربران مختلف سامانه؛  ●
 گذاری آنها؛ های سامانه به منظور امکان اشتراک ارائه هایپرلینک مختص کلیه مؤلفه  ●
 یل متون قانونی نمودارهای آماری مختلف از اطالعات موجود ذ ●
 ه های آنها در سامانمشارکت  حاوی اطالعات شخصی و فهرست، ربرانیل شخصی کاصفحه پروفا  ●
 ها با تنظیمات مختلف و کاربردی گیری و پرینت مشارکت قابلیت گزارش  ●

 گذار(های سمت کاربر ویژه )قانونقابلیت
 قابلیت درج متون قانونی توسط کاربران ویژه؛  ●
 سامانه ثبت کرده است لیه متون قانونی که در وی قابلیت مدیریت بر ک ●
 ختصاصی بر روی قوانین قابلیت دریافت مشارکت ا ●

 های سمت کاربر دبیرقابلیت
 های یک کاربر خاص امکان محدود یا حذف کردن مشارکت  ●

  

https://jamnevisi.ir/
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 رانی بحران آب عراق بر ا یامدهایپ  و تحلیل یبررس . 17

 اندیشکده راهبردی تبیین 

http://tabyincenter.ir/up/abboh.pdf 

های آب و هوایی، وضعیت  این پروژه سعی دارد تا با ارائه تصویری دقیق از تاریخ، جغرافیای جمعیتی، ویژگی 
های  های خانگی، صنعت و کشاورزی، چالش منابع آبی، مدیریت آب، شبکه توزیع، میزان مصرف در بخش 

عراق، در راستای بررسی و   بیای و فرامرزِی تأثیرگذار بر کیفیت و کمیت منابع آهای منطقه ه آبی، پروژ 
 ای متفاوت و کارآمد از تبعات بحران آب عراق بر امنیت ملی کشورمان گام بردارد. مطالعه 

گاه  عراقی، دید -های علمی مشابه داخلی، تکیه بر منابع معتبر علمی و آکادمیک عربیه مطالعه پروژ 
گران فعال در  جمله اموری بود که پژوهش  از گیران عراقی درباره بحران آب این کشور کارشناسان و تصمیم 

کارهای  تونستند به هدف اصلی و نهایی خود  یعنی ارائه راه ها می پروژه حاضر با تدقیق و تعمیق در آن 
زی جمهوری اسالمی ایران در برابر  ساعملیاتی و منحصر بفرد جهت برون رفت از بحران آبی عراق و  مصون 

  تبعات فرامرزی آن نائل آیند.

گیری از کارشناساِن متخصص و  جا که این پروژه توسط اندیشکده راهبردی تبیین و با بهره از آن 
ریزی و تکمیل  التحصیل در رشته مطالعات عراق و غرب آسیا و آشنا به زبان و منابع علمی عربی پایه فارغ 

رزهای مشترک با عراق،  م های آبی کشور درقابلیت و کارآیی باالیی در افزایش کیفی پروژه شده است، از 
های عملیاتی  های آبی برخوردار بوده و  توصیه برداری توأمان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از این پروژه بهره 

سازی  وس در خنثی سازی، با آثار مثبت فراوان و کامال ملمارائه شده از سوی آن نیز در صورت پیاده 
های اجتماعی، خدماتی و  ن در سوء استفاده از شکاف ناهای آهای دشمنان، ناکام گذاشتن برنامه توطئه 

 رفاهی همراه خواهد بود.  

سازی اجرای آن است که با توجه به وضعیت استثنائی حاکم بر  نکته حائز اهمیت در این پروژه مردمی 
للی،  المای و بین فرهنگی و حتی رویکرد منطقه -اعم از اشتراکات قومیفضای اجتماعی دو کشور ایران و عراق  

بر آن موجی از وفاق و   ه و مضاف ین کردهای اجرای آن را تضم تسریع در پیشبرد پروژه و کاهش هزینه 
 ها با یکدیگر رقم خواهد زد.  ها  و دولت اعتماد عمومی میان مردم دو کشور، مردم با دولت 

از پایان یافتن  ها پس های عملیاتی همین بس که ماه ب توصیه و خروجی آن در قال  در اهمیت این پروژه
فرامرزی    رفت از بحران آبی عراق و مهار تبعاتیه مفید و عملیاتی به منظور برون  توص  12تدوین پروژه و ارائه  

ی و مطالعه  گذارها سرمایه آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران، سازمان ملل متحد نیز پس از سال 

http://tabyincenter.ir/up/abboh.pdf
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تر  ها به شکلی کامل ین زمینه ارائه کرد که همگی آن توصیه کاربردی در ا  5علمی بر روی منابع آبی عراق، 
 اضر گنجانده شده بود.توصیه پروژه ح   12در میان 

 ترین پیامدهای بحران آِب عراق را به شرح ذیل احصاء نموده است:پروژه ایران و بحران آب در عراق مهم 

 جرت، منازعات اجتماعی(. )امنیت غذایی، بهداشت، بیکاری، مها  ر زندگی مردم عراقران آب بپیامد بح .1
ثباتی سیاسی، برجستگی و نافرمانی مدنی، بی )واگرایی    پیامد بحران آب بر رابطه مردم و دولت عراق .2

 های معارض(. هویت قومی در برابر هویت ملی، فعال شدن گروه 
های  )ناامنی مراکز و اماکن ایرانی در عراق، تحریم کاال  ایران-عراق پیامد بحران آب بر روابط مردم .3

در مناطق قومی،  های معارضن، فعال شدن گروه ایرانی، واگرایی فرهنگی، سیل مهاجرت به ایرا
 ها و احزاب حامی ایران در عراق(. تضعیف گروه 

ای،  قه های منطو همکاری  )کاهش روابط سیاسی   پیامد بحران آب بر روابط دولت عراق با دولت ایران  .4
قومی ودشدن( روابط اقتصادی، اثرگذاری بر معادالت های فرهنگی، تحدید)محد ایجاد محدودیت 

 ایران(. 
مهاجرت داخلی، تغییر ترکیب جمعیت و کاهش آن در مناطق مرزی،کاهش  )  نتسری بحران به ایرا .5

 . امنیت مراکز نفتی و اقتصادی، نفوذپذیری بیشتر مناطق قومی مرزی(

گانه کارشناسی و عملیاتی خود را  12ارهای کهای و راه ترین توصیه ای  در نهایت مهم صفحه  70این پروژه 
گیری بهتر  به منظور برون رفت از بحران،  و اجرایی در راستای تصمیم   های مختلف امنیتیجهت ارائه به نهاد 

 رح ذیل ارائه کرده است:   ها و مصونیت از تبعات فرامرزی  بحران آب عراق  به شمهار چالش 

های آبریزی که خارج از  امر به ویژه در رابطه با حوضه  ین)ا مدیریت علمی و جامع حوضهای آبریز .1
تواند با تبعات  ها میرفته و عدم همکاری و هماهنگی کشورها درباره آن مرزهای سیاسی قرار گ

د، حائز اهمیت فراوان  تخریب سرزمین، مشکالت سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی همراه باش
 است(. 

ت فنی، حقوقی و دیپلماتیک در راستای تدوین یک  اقداما )شامل  پذیریتقسیم کار و مسئولیت .2
 های آبی(. توافق در راستای پاسخگو بودن کشورهای مجری طرح ای و مورد  پروتکل منطقه 

گیری از  ی، بهره ای امنیتی مترتب بر کشت فراسرزمین ها )با توجه به نگرانی  کشت فراسرزمینی .3
هزینه و سهولت جابجایی برای ایران کامال  افت، عد مسظرفیت کشاورزی در عراق از نظر امنیتی، ب 

گسترده و منحصر بفرد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی   مقرون به صرفه بوده و از مواهب
 برخوردار است(. 
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ی  مهندسی دولتی و خصوص -ی فنیها)استفاده از ظرفیت شرکت   بازسازی شبکه آب و فاضالب عراق .4
های ناشی از تبعات  نگرانی  سازی قدرت نرم ایران و رفعر بیشینه ایران که تأثیری غیر قابل انکار ب

المللی  ای و بین ان آب در عراق داشته و دست باال را در رقابت با دیگر رقبای منطقه سخت و نرم بحر 
 نصیب کشورمان می کند. 

)حمایت و پشتیبانی از یگان مهندسی حشدالشعبی    ندسی حشدالشعبیاستفاده از ظرفیت یگان مه  .5
« با وزارت مسکن و وزارت آموزش عراق همکاری  »برنامه استراتژیک ملی عراقاکنون در قالب  ه هم ک

تواند ابزاری و  داشته و در ساخت مسکن، مدرسه، آبرسانی و احداث سد و آبگیر فعال است، می
 یران باشد(. منحصر بفرد در خدمت منافع ا 

)به   ایهای منطقه ها از رودخانه وزه حقابه تخصصی در سپاه پاسداران در ح-یل کارگروه جهادیتشک .6
ها  سازی برنامه تواند نقش مؤثری در هماهعنگی، اجرا و پیاده موازات کارگروه فعال در وزارت نیرو می 

 کارهای  مختلف کشورمان داشته باشد(. و راه 
تالفات  وفصل اخ گری و مشاوره در راستای حل راق)میانجی میان ترکیه و ع  کاهش فضای تنش و تقابل .7

 م آب بیشتر از سوی ترکیه به عراق(.و تلطیف فضای موجود برای سرازیر شدن حج
میان ترکیه،سوریه   1923)مشاوره حقوقی به عراق در رابطه با معاهدات  مشاوره حقوقی و دیپلماتیک   .8

و پروژه گاپ و سد الیسو جهت فشار بر ترکیه و   1946تکل الحاقی و عراق درباره دجله و فرات، پرو
 دریافت حقابه خود(.

های  گیری از توان نیروهای بسیج و سازماندهی گروه )با بهره  کاری و ایجاد پوشش گیاهینهال .9
 ها با نیروهای حشدالشعبی و بسیج مردمی عراق(. جهادی در ایران و همکاری مشترک آن 

ده کرده و  )ترکیه از آب به عنوان یک سالح استفا یین دستیز وضعیت کشور پاخارج کردن عراق ا .10
ی از آن است. به همین دلیل با وارد کردن اردن و کویت به معادالت آبی برداری سیاسبه دنبال بهره 

دجله و فرات که خواهان خرید آب از ترکیه هستند، عمال عراق را از کشوری پایین دستی نسبت به 
 نی و باالدستی تبدیل خواهیم کرد(. ات به کشوری میا دجله و فر 

کاری مؤثر در مدیریت  )این گزینه راه   کن در ساحل خلیج فارسشیرین   ات مشترک آبایجاد تأسیس .11
و مهار بحران آب است که ضمن رفع بخش زیادی از نیازهای آب شرب کشور در مناطق مرزی،  

اجتماعی به حاشیه - ای اقتصادیهبه نفع همکاری های تاریخی دو کشور در حوزه مرزی را نیز  چالش
 خواهد برد(. 

گرفته در جامعه نخبگانی  تلطیف فضای تقابلی شکل )  ی دیپلماسی عمومی آبی در عراقسازفعال  .12
های آبی ایران در مرزها شامل رودخانه سیروان با روشنگری و اطمینان بخشی در  عراق درباره طرح 
  این زمینه(.    
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 . طراحی سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری18

 پژوهشکده مطالعات فناوری

https://iranthinktanks.com/technology-exchange-management-system/ 

 معرفی پروژه و متدلوژی پژوهش  -1

  جهت  ایمانه طراحی و ایجاد ساطراحی و ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری    هدف از اجرای پروژه
چارچوب اجرایی در این پروژه مراحل زیر اجرا شده   است. ازنظرتقاضای فناوری بوده تسهیل جریان عرضه و 

 است: 

 مرور ادبیات درخصوص نهادهای واسطه  •
I.  بازار( بررسی نهادهای مشابه داخلی )فن 
II.  21ان ای ، ای20ای تیتی، اس 19، اینوسنتیو 18بررسی نهادهای مشابه خارجی )موسسات ناینسیگما ،

 ( 22مچ 2بی
 ها جهت دریافت داده  ش کیفی مصاحبه استفاده از رو •

I.  مصاحبه عمیق با خبرگان )خبرگان در این پژوهش شامل کارگزاران تبادل فناوری، مدیران پارک 
 بازار، کارشناسان و مدیران ستاد توسعه فناوری نانو هستند( فناوری و فن 

II.  در چین ای تیتیاسمصاحبه با بازدیدکنندگان از موسسه 
III. شده  های انجامی مصاحبه مستندسازی و کدگذار 
 های پیش رو شناسی وضعیت کشور و چالش ها به منظور آسیب تجزیه و تحلیل داده  •
 طراحی مدل اولیه در حوزه نانو    •
 های مختلف مدل ارائه شده طراحی و اجرای مدل نهایی در حوزه نانو و تجزیه و تحلیل بخش  •
 پروژه ری اثرگذادامنه و سطح   -2

،  1394نانو" در سال  یجاد "شبکه تبادل فناوری ای پروژه(،  با اعنوان کارفرم نانو )به  ستاد ویژه توسعه فناوری
ن  ی ب ی ان و کارگزاران تبادل فناوری، در ابتدا سعی نمود که ارتباط مؤثریکنندگان، متقاضشامل عرضه 

 

18NINESIGMA  
19Innocentive  
20Shanghay Technologt Transfer and Exchange (STTE)  
21European Enterprise Network (EEN)  
22B2Match  

https://iranthinktanks.com/technology-exchange-management-system/
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ملکردی  منه عد. دایجاد نمایدل فناوری ا ان تباارگزار صنعتی و ک یمتقاض  یها کنندگان فناوری، شرکتعرضه 
های صنعتی  ها و مساله این شبکه در مرحله پایلوت صرفا محدود به فناوری نانو بوده و تالش شده چالش 

 از طریق این فناوری پاسخ داده شود.

ری به  تبادل فناوهای این شبکه گسترش یافته و مدل پلتفرمی شبکه دامنه فعالیت  1398از ابتدای سال 
های فناورانه برای ایجاد بنیان تعمیم داده شد. این پلتفرم اکنون از همه پاسخهای حوزه دانشفناوری   کلیه 

های این  کند. به طور کلی ماموریت های صنعتی استفاده می تحول در صنعت کشور و رفع موانع و مساله 
 شبکه شامل موارد زیر است:

 ضای فناوری عرضه و تقاکپارچه از تامین زیرساخت اطالعاتی ی  ▪
 بادل فناوری رآیندهای تحمایت از ف ▪
 شناسایی، جذب و توانمندسازی کارگزاران تبادل فناوری ▪
 های تبادل فناوری کمک به کاهش ریسک پروژه  ▪
 های کاری استاندارد در حوزه تبادل فناوری تدوین و انتشار رویه  ▪
 محصول و دستاورد نهایی پروژه   -3

پروژه   176فناوری این شبکه ثبت شده و  در سامانه جامع تبادل ی فناورانه تقاضا 2500تاکنون بیش از 
پروژه تبادل فناوری تحت سیستم    150تبادل فناوری به اتمام رسیده است. در حال حاضر نیز بیش از    موفق

 د: باشهای انجام شده به شرح زیر می مدیریت پروژه این شبکه قرار دارد. ماهیت و تفکیک پروژه 
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شناسایی، جذب و   سازی کاربست اجرایی پروژه موفق به ده ارفرمای پروژه در راستای پیاین کهمچن 
کارگزار حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تبادل فناوری شده است. عالوه بر این،   50توانمندسازی بیش از 

ی از منظر  ضاهای صنعت نتایج خروجی پروژه مذکور منجر به ایجاد یک پلتفرم کارآمد برای پاسخ به تقا
زوده اقتصادی، با تکیه بر توان داخلی  یمی کشور شده است و عالوه بر ایجاد ارزش اففناورانه در شرایط تحر

 ای فراوانی داشته است. فناوران دستاوردهای استراتژیک فناورانه 

 های مالی انجام شده انسانی و هزینه کیفیت و کمیت نیروی  -4

 اند. فعالیت داشته  در انجام پژوهش 1جدول نفر مطابق  7انسانی  در این پژوهش از نظر نیروی

 تعداد مشخصات  ردیف 

 5 کارشناسی ارشد  1

 2 دکتری  2

 

 شود.ریال برآورد می 261،700،000همچنین مبلغ پروژه مذکور، 

 و دریافت بازخورد  مخاطباندر جامعه حاصل از آن   های خروجی و  پروژه ترویج  -5

داران اقتصادی  ، صنعتگران و بنگاه مدیریت فناوری و نوآوری کشور، سیاست گذارانجامعه بخش بزرگی از 
های تخصص،ی،  ارگزاران تبادل فناوری با ابزارهای مختلف نظیر رویدادهای و نمایشگاه ، فناوران  و ک

شنا  ی آن آرسانی، به نوعی با پروژه و دستاوردها های اجتماعی، چاپ کتاب و سایر ابزارهای اطالعشبکه 
دعاست.  بنگاه صنعتی، شاهدی بر این م 1،000عتی برای حدود تقاضای صن  2،000اند که ثبت بیش از شده 

 فهرست برخی از اقدامات ترویجی پروژه در قالب کاربست اجرایی به شرح ذیل است:

 B2Bو  Demo day  ،Reverse Pitchهای تخصصی، برگزاری رویدادها و نشست  (1
 صصی و رخدادهای صنعتی های تخ شرکت در نمایشگاه  (2
 96-98متمادی های های موفق در سال انتشار کتابچه پروژه  (3
 انتشار کتاب بزرگ مریخی، کوچک ونوسی با همکاری انتشارات رسا  (4
 هایی از روایت رسوخ موفق فناوری در صنایع؛ چشم صنعت روشنانتشار کتابچه برش  (5
 ساخت موشن گرافیک و تهیه فیلم عملکردی  (6
 ی های اجتماعی، وبسایت و رسانه مل طریق شبکه  انی ازرساطالع  (7
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شناسایی صنایع مخاطب برنامه از طریق تعامل با نهادهای همکار نظیر سازمان صنایع کوچک و  (8
 بازار ملی ایران های صنعتی ایران و فنشهرک 

  دوره تخصصی  30آموزش کارگزاران تبادل فناوری در قالب بیش از  (9
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داده  یحکمران  کردی و کنترل ناجا با رو یمرکز فرمانده  یشناس بیآس. 19
 رمحو

 اندیشکده محّنا )مطالعات حکمرانی نرم ایران(

http://bit.ly/MarfookN 

است، آنچنان که اگر در تامین امنیت خللی وارد شود به تبع    ترین نیاز موجود در هر جامعه امنیت اساسی
نظمی شده و فرایند کشور متوقف خواهد شد.  ادی و اجتماعی جامعه نیز دچار تشتت و بیآن نظامات اقتص 

برای ابعاد مختلف ناامنی  تظامی جمهوری اسالمی)ناجا( بعنوان متولی اصلی امنیت در کشور، »باید  نیروی ان
ایش پیچیدگی  . این برنامه متناسب با گسترش موضوعی و افز 23« برنامه داشته باشد و با آنها مقابله کند

 گیری است. ای نظام تصمیمکردها و ابزارهای جدید، تقویت توان تحلیلی و ارتقجرائم، نیازمند بکارگیری روی 

بندی و تحلیل اطالعات  آوری، دسته بینی جرائم از طریق جمعیکی از رویکردهای جدید، حرکت به سمت پیش 
دارد. روزانه حجم عظیمی از اطالعات در   های میدانی و راهبردیگیریاست که نقشی اساسی در تصمیم

رانندگی، جرائم مجازی، اطالعات اقتصادی، جرائم   های مربوط به تخلفات هوضوعات امنیتی اعم از داده م
شود که اگر در بستری امن و مطمئن مورد استفاده قرار گیرد،  مدنی و غیره در سطح جامعه تولید می

معه منتج گردد. بنابراین  گیری از وقوع جرم در سطوح مختلف جا ه پیشبینی و به تبع آن بتواند به پیشمی
عملکری ناجا، اولویت اول ارتقا توان تحلیل راهبردی از طریق توسعه مبادی ورودی  ت و ارتقا سطح  برای تقوی 

و پردازش اطالعات است که باید مبدا تصمیمات سطوح مختلف فرماندهی باشد. به جهت ساختاری این  
  پذیرد. ا انجام میدر مرکز کنترل و فرماندهی )مرفوک( در ناج ماموریت 

 انجام شده اقدامات زیر صورت گرفت: بر همین اساس در پژوهش 

 مطالعه اسناد و مستندات موجود و مرتبط با مرفوک  .1
در این خصوص تمامی اسناد و مستندات دردسترس احصاء و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در   •

 .فصیلی، بخش مرتبط با مرفوک ارائه شده استپیوست گزارش ت

 

 

 2/6/94بیانات مقام معظم رهبری  23

http://bit.ly/MarfookN
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 نظران وصاحبمصاحبه پیمایشی از کارشناسان  .2
اختصاصی و تفصیلی با فرماندهان محترم   جلسه مصاحبه  14در ادامه و پس از مطالعه اسنادی،  •

های ارتباطی برگزار گردید که با اتکاء  مجموعه، کارشناسان مرفوک و همچنین فعاالن حوزه فناوری
 ا، مدل کارکردی مرفوک طراحی شد.  به نظرات فرماندهان و کارشناسان زبده ناج 

 های مختلف مرفوک ها و قسمت های میدانی از ردهبازدید .3
یکی از اصول اساسی سیاست پژوهی تحلیل میدانی و برآورد صحنه عملیات به موازات مطالعات   •

ری و صحنه واقعی و میدانی است. در  های نظنظری به منظور شناسایی و کاهش فاصله میان گزاره 
عالوه بر مطالعه و بازدید ستاد مرکزی مرفوک،   استا بر اساس طراحی ساختاری مرفوکهمین ر 

واحدهای مرفوک در استان تهران، استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد و شهرستان بینالود نیز  
و با کارشناسان هر بخش بحث و   های استانی و جغرافیایی مرفوک بازدیدبه عنوان نمونه از رده

 صورت پذیرفت. تبادل نظر 
 و مرفوک در سایر کشورها مطالعات تطبیقی پلیس .4

سند مکتوب  250یافته تعداد با هدف استفاده از تجربیات موفق جهانی از جمله کشورهای توسعه  •
 در مورد مرفوک و مسائل اصلی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.  

 در موضوعات مرتبط با مرفوک اندیشی جلسات هم .5
اندیشی با حضور افراد گروه پژوهش  جلسات هم   نتایج و تدوین گزارشالعات، اتقان  برای تحلیل اط •

 های زمانی مختلف برگزار شد. و مشاوران و کارشناسان موضوعی در بازه 
 

 محتوایی  دهیچک

صورت گرفته، نظر کارشناسان و جلسات  مرفوک و با اتکاء بر مطالعات تطبیقی  در ابتدا با توجه به کارویژه
ترل،  نظام  دیشی، ماموریت مرفوک بروزرسانی و تدقیق شد. طبق این تعریف، مرکز فرماندهی و کنهم ان
ل  های کارآمد و صحیح برای انتقا اطالعات صحیح، کامل و بهنگام از مبادی امن و کارآمد از مسیر آوری  جمع

ساز برای فرماندهان  های تصمیمشمند اطالعات جهت تولید گزارهاطالعات و تحلیل بهنگام سیستمی و هو 
این ماموریت دال محوری پروژه در آسیب شناسی، ترسیم شبکه   .های عملیاتی و راهبردی استدر رده

 مسائل و ارائه پیشنهادات سیاستی است. 
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 مساله شناسی مرفوک و   یشناس   بیآس

ن مقایسه  ده برای مرفوک استخراج و با وضعیت فعلی آشها، در ابتدا وضعیت طراحیحصاء آسیب برای ا
های موجود مقایسه توان مرفوک فعلی با یک مرفوک  استخراج آسیب شد. یکی دیگر از مبادی مهم برای 

این دو روش  های مشابه آن در سایر کشورها بود که بر اساس  کارآمد و مطلوب و استفاده از تجربه سیستم
های  در ادامه در سه دسته آسیب دی های مرفوک در شرایط فعلی بدست آمد که  ها و ناکارآم ارزیابی آسیب 

 مدیریتی به شرح ذیل بیان کرد:  -های ساختاریهای فنی و فناورانه، آسیب رویکردی، آسیب

 های رویکردی:آسیب 

 افزاری به سایر نهادها رویکرد وابستگی به بیرون و اتکاء زیرساختی و سخت  •
 های مردمی ویژه ظرفیت نی به بیروهای  گیری از ظرفیت در تحلیل و عدم بهره رویکرد بسته و متمرکز •
 های جدید رویکرد سلبی در رعایت اصول حفاظتی و رفتار منفعالنه در برخورد با چالش  •
 گزارش مرفوک ها با غیرمرتبط بودن سازوکارهای ارزیابی عملکرد و تخصیص منابع رده •

 مدیریتی: -های ساختاری آسیب 

 ه متزلزل مرفوک در ساختار ناجا جایگا  •
 آمد و اداره محور مرفوک ستاد خلی ناکار ساختار دا •
 های اجتماعی عدم وجود نظام پایش شبکه  •
 های ناجا فقدان سیستم یکپارچه مدیریت سامانه  •

 های ناظر بر فناوری و زیرساخت های فنی:آسیب 

 و تحلیل اطالعات  آوریافزاری و سخت افزاری در جمع های نرم رساخت قدیمی بودن زی  •
 های جغرافیایی جرم  یه نقشه هوشمند نبودن فرایند ته •
 های انتظامی های هشدار در ماموریت عدم استفاده از سامانه  •
 گیرندگان و ماموران پلیس یابی برخط تماسعدم استفاده از سیستم موقعیت  •
های  یت یکپارچه سامانه های جدید در مدیرابزارهای پایش تصویری و خالء فناوری بکارگیری غیرموثر  •

 تصویری 

 : گزارش داتها شنیپ دهیچک

وری مرفوک و  های داخلی کشور جهت ارتقاء بهرههای فوق الذکر و با توجه به ظرفیتبا توجه به آسیب 
پیشنهادات زیر جهت ارتقاء توان    های خارجی مشابه مرفوک،ها و مدل همچنین با عنایت به پایش سیستم
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گذاری  تپیشنهادات ذیل در سطح سیاس گردد. الزم به ذکر است که فوک ارائه  میراهبردی و عملیاتی مر 
 گردیده و ضمن هر پیشنهاد سیاستی، تعدادی اقدام عملیاتی نیز آورده شده است.  ارائه 

ویکرد درونزا و کاهش وابستگی    توسعه مبادی ورودی اطالعات به مرفوک با جهتگیری تقویت ر . أ
 رونی های بیبه مجموعه 24ناجا

آوری اطالعات  ع تمرکز بر ارتقا نقش مردم در حوزه جم اقدام اولویت دار با    13در این سطح  1
 مورد نیاز ناجا از سطح جامعه ارائه شده است.

 ف محوله  اصالحات ساختاری با هدف تقویت جایگاه مرفوک و نیز تسهیل اجرای ماموریت و وظای . ب

صل تمرکز  ی اصالح ساختار مرفوک ارائه شده است که اپیشنهاد برا 4برای اصالحات ساختاری این سطح، 
ادارات مرفوک است. برای  آنها بر بازگشت ساختار مرفوک ذیل حوزه ریاست ناجا و ایجاد و یا ادغام برخی 

 اد گردد. این مهم نیز حتما باید کارگروهی با ماموریت تحول سیستمی ناجا ایج

تعریف  اهداف مشخص در حیطه وظایف و  احصاء دقیق نیاز فرماندهان در سطوح مختلف و  . ج
 های مورد انتظار از مرفوک در سطح شهرستان، استان و کشور خروجی 
با توجه به ماموریت اصلی مرفوک یعنی تامین نیاز فرماندهان در ایجاد اشراف اطالعاتی و  2

  ای بلندمدت و راهبردی جهت احصاء یلی، الزم است برنامه ساز تحلهای تصمیمتولید گزاره 
های مختلف متناسب با  یف کار مرفوک در رده نیازهای اصلی فرماندهان تنظیم شده و تعر

 نیاز فرماندهان طراحی و اجرا گردد. 
تعدیل رویکرد »حفاظت ناجا« به عنوان پیش نیاز استفاده از بستر فناوری اطالعات و افزایش  . د

 مشارکت مردم در تحقق ماموریت مرکز 
-، در رویه فاظتیهای ح رفوک آن است که باید در قبال دغدغه م  اقتضای ماموریتی مجموعه  3

های ناجا عمل نماید؛ شبیه رویه متفاوتی که پلیس فتا در قبال ی متفاوت از سایر بخش ا
ی اطالعات  های تخصصی دارد. توسعه و گسترش بستر فناور فضای مجازی با سایر پلیس

های  ا نیازمند بکارگیری فناوری و افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردمی در ماموریت ناج 
 های حفاظتی موجود در این مورد را به حداقل رسانید.  توان دغدغه اطی است که می نوین ارتب

عات  ایجاد و تقویت زیرساخت تحلیلی توانمند با هدف استفاده بهینه و کارآمد از حجم باالی اطال . ه
 تولید شده 

 

 « به »عامل استراتژیک تعیین قدرت« در ناجابرای عملیاتمقدمه الزم تغییر جایگاه اطالعات از » 24
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ر  وری و تحلیل اطالعات باید ارتقاء یابد. د آافزاری در جمع افزاری و سختهای نرمزیرساخت  4
 دار ارائه شده است.  پیشنهاد اولویت  4این راستا 

 تغییر در رویکردهای مرتبط با مدیریت منابع انسانی   . و

ها  رویکردهای جدید  در استخدام و استفاده از توان تیم تحول در رویکردهای منابع انسانی، مستلزم اتخاذ  
برای ناجا پیشنهاد شده است که تمرکز آنها  اقدام اولویت دار  3ا است. در این راساتا و افراد توانمند در ناج 

 وان نخبگان است. بر ایجاد بسترهای همکاری جدید و با کمترین مالحظات امنیتی برای استفاده از ت
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 P4Pالی بیمه ناباروری بر مبنای مدل . طراحی الگوی تامین م20

 یتان(ن )اای تفکر ایرا هشبکه کانون 

https://itan.ir/wp-content/uploads/2018/06/ارائه - الگو ی-تامین-مال ی-بیمه -ناباروری-بر-مبنا ی-مدل-
P4P.pdf 

میلیون زوج، نابارور   3.5های ایرانی معادل پنجم زوج از یک که بیش  دهدوجود نشان می های آماری مداده 
های حمایتی بسیار ناچیز و ناکارآمد، امکان استفاده  های باال و پوشش هستند. با این وجود به دلیل هزینه 

باروری  های کمک یران عمل از خدمات درمانی برای بخش قابل توجهی از این افراد در کشور وجود ندارد؛ زیرا در ا
دهد به  ای که دولت به این خدمات اختصاص می های درمانی نیست و یارانه جزو بسته خدمات پایه بیمه 

های درمان ناچیز است؛ همچنین این یارانه در دفعات محدود و به زوجین با شرایط خاص  نسبت کل هزینه 
ها  انی در شهرستان دمات درمور برای دریافت خ های انتظار زوجین ناباریابد. از طرفی صفاختصاص می 

سال در صف انتظار دریافت خدمات درمانی    1طوالنی است. در کردستان و زنجان زوجین نابارور باید بیش از  
 های نازایی( دارد. منتظر بمانند. این پدیده ریشه در کمبود متخصصین درمان نازایی)فلوشیپ 

 های پروژه نوآوری 

روی زوجین نابارور برای درمان ناباروری در هفت  ائل پیش مترین مس دقیق مه  شناسایی یبرا  گزارشاین در 
کننده به مراکز درمانی«، »متخصصین درمان نازایی  سطح »مراکز درمان ناباروری«، »زوجین نابارور مراجعه 

ان ناباروری و  مردان و زنان«، »مدیران مراکز درمان ناباروری«، »اظهارنظر مسئولین حاکمیتی در مورد درم
ای« و »تجربه کشورهای  های هزینه مالی دولت«، »اسناد باالدستی مرتبط با ناباروری و پوشش های ایت حم

 پیشرفته در درمان ناباروری« پژوهش و بررسی صورت گرفت.

 استفاده منابع مورد 

ز آمار ایران و  احوال کشور و مرکها، از آمارهای رسمی کشور همچون سازمان ثبت در این سلسله گزارش 
از   مورداستفاده اده شد. مقاالت المللی همچون سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی استف هادهای بین ن 

و   NCBI ،Lancet ،ResearchGateهای رسمی همچون ها نیز از مقاالت معتبر پذیرفته در سایت گزارش 
JSTOR  .بوده است 

 

 

https://itan.ir/wp-content/uploads/2018/06/ارائه-الگوی-تامین-مالی-بیمه-ناباروری-بر-مبنای-مدل-P4P.pdf
https://itan.ir/wp-content/uploads/2018/06/ارائه-الگوی-تامین-مالی-بیمه-ناباروری-بر-مبنای-مدل-P4P.pdf
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 سطح اثرگذاری 

نمایندگان مجلس رسید و موجب شد  خصوصاً شور ن حوزه اجتماعی کاندرکاراگزارش فوق به دست دست
های اشتباه در موضوع مربوطه اصالح شود. همچنین پس از مطرح شدن موضوع در فرض بسیاری از پیش 

ها به این مطلب جلب شد. بسیاری از از خبرنگاران و  صدا و سیما دامنه وسیعی از توجهات و انگیزه 
اکنش مثبتی به مطلب داشتند و اظهار انگیزه برای  یج تحقیق و پس از شنیدن نتا ها نیزتحلیلگران رسانه 

 افزایی در این مورد داشتند. هم 

انجام شده  های جانبی/جلسات/ارتباط و تعامالت با نهادها و...(ها/پژوهش فهرست اقدامات )شامل پیگیری 
 عبارتند از: 

 عارتباط با صداوسیمای جمهوری اسالمی برای طرح موضو  •
 مجلس   یها پژوهش   ارتباط با مرکز •
 ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسالمی  •
 های کثیراالنتشار ها و روزنامه ارتباط با رسانه  •

 دستاورد نهایی 

اقدامات گروه با همکاری نهادهای همکار منجر به موافقت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با تصویب  
 وجین نابارور شد.های مالی از زقانونی در زمینه حمایت 

 شده  هزینه صرف

ها انجام  سازی مرتبط با گزارش میلیون تومان برای تولید، پیگیری و جریان  20نفر ساعت کار و  2000حدود 
 شده است.

 بازخوردها 

های سطح اول منتشر شد. بازخوردهای مسئوالن و  ها و خبرگزاریهای خبری در روزنامه ها و سوژه یادداشت 
اقدامات خودجوش دیگری نیز در این زمینه از سوی  بود. برخی مثبت  عموماً ضوع مردم در این مو 

 مندان شکل گرفت. دغدغه 
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. راهبردهای مقابله با تهدیدات دولت سعودی و شورای همکاری خلیج 21
 سیاسیفارس در حوزه اقتصاد 

 اندیشکده مرصاد 

https://iranthinktanks.com/strategies-to-confront-the-threats-of-the-saudi-government / 

مستقل و   ی(ب یدشمن )ونه رق  ی همکاری خلیج فارسورا ش  یعربستان و سازوکار کنون  ،یدر تراز راهبرد 
  ر یاخ  ۀ ما با دو جبه تیدر وضع نی ادی بن راتییغاست و ت  یست یون یصه  م یمتحده و رژ االتیبا ا  اسیمقهم 

خود را در   زیها و اهداف متما دشمن روش  نی. اشودی نم یسعود داتیتهد  نیاد ی منجر به برطرف شدن بن
قابل درک و تدارک   یاسی س  اداز آن در چارچوب اقتص یدارد که بخش مهم ایرانمهوری اسالمی ج  ۀ واجهم

جامعه و  ۀ استخدام برگ نیبازار نفت و همچن  ینزول  ای یصعود مدتکوتاه  کیدر تحر یاست. نقش سعود
است.   رانیآن با ا  یاسیس-یعربستان در نزاع اقتصاد  یمهاجر، دو ابزار محور یگرااسالم  یهاالت یتشک
و مصالح انقالب   رانیرا به منافع ا  یدرجه اول  یت یت امنبرده و ضربا  دو ابزار بهره  نیبالفعل از ا  هایعودس

عربستان و   تی که در وضع یر ینظکم  یدار یو با توجه به ناپا  ت یواقع ن ی. نظر به ا نداوارد نموده  یاسالم
 :گرددی م شنهادیپ   ریز یوجود دارد راهبردها  ورای همکاری خلیج فارس ش

پرونده    نیسطح ا  یفارس و ارتقا  جی خل  ۀپروند  و اقدام در  میبه ساختار شناخت، تصم   یبخشانسجام  •
 . یخارج استیو س  یمل   تیدرجه اول امن ۀدسه پرون یدر مستوا

  ی ها ه یو سپس ال  تی بعد امن  ۀ اقتصاد و در مرحل  یۀ به ال  یبخشت ی عربستان محور  ۀ در خصوص حوز  •
به   دوم توجه  یۀ است. در ال ه یقابل توص ی ساختار متول  تیدر فعال  یو فرهنگ  یفکر  ،یاسیس

 است.  یمتخاصم ضرور  یودر قلمر یفرودولت  گرانیتعامل با باز یهاها و مهارت ضرورت 
 آن  ۀ از قدرت عرض  ییتالش جهت ضربه به آرامکو و اختالل و اعتبارزدا •
 بلندمدت   یبا قراردادها مت،یق  یدر مقابل دستکار رانیا  یدرآمد نفت  یساز مصون  •
در عربستان در    ی ت یچالش بالقوه امن   نی مهاجر به عنوان مهمتر  ۀ جامع  ان یبر گسل م  یگذاره یسرما •

 ی اله ی قب ای یمذهب   یهابا شکاف  اسیق

  

https://iranthinktanks.com/strategies-to-confront-the-threats-of-the-saudi-government/
https://iranthinktanks.com/strategies-to-confront-the-threats-of-the-saudi-government/
https://iranthinktanks.com/strategies-to-confront-the-threats-of-the-saudi-government/


سازیورزی و سیاستجایزه اندیشه  

90 

 . اصالح نظام مالیاتی بخش مسکن22

 های تفکر ایران )ایتان(شبکه کانون 

http://s6.picofile.com/file/8384336268/ کمک_به_ اصالح_ش یوه_ساخت_و_عرضه_مسکن_در_طرح_اقدا
 pdf.html.م_مل ی _مسکن

 های پروژه نوآوری 

موضوع اجماع رسانه ای مناسبی در روزنامه ها، خبرگزاری ها و صدا و سیما صورت گرفت. برای مثال  در این  
 نگاه های مختلف سیاسی در انتشار مطالب مربوطه همکاری می کردند.  رسانه ها با

 اده شده منابع استف

کز آمار ایران و  احوال کشور و مر ها، از آمارهای رسمی کشور همچون سازمان ثبت در این سلسله گزارش 
 همچنین داده های مسئولین وزارت راه و شهرسازی استفاده شده است.. 

 دامنه اثرگذاری 

ین و مسکن، تنها  هزار واحد در پروژه های سازمان ملی زم  20هزار واحد در شهرهای جدید و  200د از حدو
 های جانبی/پژوهش  ا/هدرصد به صورت مشارکتی احداث خواهد شد. فهرست اقدامات )شامل پیگیری  10

 ط به شرح زیر است: ب ارتباط و تعامالت با نهادها و...( مرت جلسات/

در حضور وزیر راه و    سالمی و ارائه در جلسه کمیسیونعمران مجلس شورای اارتباط با کمیسیون  •
 ازی و معاونین وی شهرس

 جلسه با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و ارائه به ایشان  •
 سه و ارائه به رئیس سازمان ملی زمین و مسکن و معاون وزیر راه و شهرسازی جل •
 به آن ها جلسه با نمایندگان مجلس و ارائه  •
 جلسه با دبیران اقتصادی خبرگزاری ها  •

 دستاورد نهایی پروژه 

گروه با همکاری نهادهای همکار منجر به تغییر شیوه ساخت در پروژه های شهرهای جدید و ثبت  اقدامات  
 نام خانواده ها و تحویل واحدها به قیمت تمام شده ها شده است.

 

http://s6.picofile.com/file/8384336268/کمک_به_اصلاح_شیوه_ساخت_و_عرضه_مسکن_در_طرح_اقدام_ملی_مسکن.pdf.html
http://s6.picofile.com/file/8384336268/کمک_به_اصلاح_شیوه_ساخت_و_عرضه_مسکن_در_طرح_اقدام_ملی_مسکن.pdf.html
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 نیروی انسانی صرف شده 

انجام  ها سازی مرتبط با گزارش ان برای تولید، پیگیری و جریان میلیون توم 20کار و نفر ساعت  1800حدود 
 شده است. 

 مخاطبان و بازخوردها 

ی و  رسانه های کثیراالنتشار مخاطبین بسیاری در  با توجه به انتشار موضوعات در برنامه های تلویزیون 
 معرض بحث قرار گرفتند. 
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بر در راستای بازسازی مسیر . طراحی چارچوب تحلیلی توسعه کم آب23
 توسعه کشور

 اندیشکده تدبیر آب 

http://iwpri.ir/home/download?id=1532 

خیز به کارهای اندیشکده تدبیر آب کشور است که با نگاهی تحول ترین بر یکی از شاخصآبتوسعه کم 
ئه  ژوهی ارا پاین محصول اندیشکده که در قالب یک سند سیاست  مسئله توسعه و آب نگاه کرده است.

توان با مصرف آب کمتر اقتصاد بزرگتری داشت؟  آیا می شده است به دنبال پاسخ به این سوال است که 
در برنامه ششم توسعه در پیش روی جامعه ایران قرار گرفته است چون برخالف  این سوال اصلی است که  

میلیارد   11که قرار است نیست، بل تری از منابع آب کشور مقدور های پیشین نه تنها برداشت اضافه برنامه 
مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کمتر برداشت شود. پیامدهای اقتصادی این کاهش برداشت در برنامه  

 وری به ویژه در بخش کشاورزی جبران شود.م توسعه قرار است از طریق افزایش بهره شش

بیر پیش بینی شده در برنامه  عمق تدا   ای که در کانون توجه این پژوهش قرار گرفته است، دامنه ومسئله 
ی  ششم توسعه که در چارچوب این مقاله در حد یک برنامه اجرایی کاهش مصرف است، می باشد. در صورت 

ای که تنها با بخش کشاورزی  ای است. برنامه است که آنچه مورد نیاز است، یک برنامه تمام عیار توسعه 
ر سبک زندگی، نظام اقتصادی و سازگاری با شرایط  ه تحول دسروکار ندارد و به صورت فراگیری سه مولف

این تحقیق بر اساس موازین    محیطی و جغرافیایی را مورد توجه قرار داده است. تحول در نظام اقتصادی در
اقتصاد سبز و جداشدگی رشد اقتصادی از مصرف آب و بخش دیگر از تحوالت را برای بومی کردن این  

 شده، تبیین و توضیح داده می شود. دوین و معرفی تحلیل ت موازین بر اساس چارچوب

رچوب بومی جامع بر اساس  بر و ارائه یک چاآب نوآوری این تحقیق در نگاهی جامع به مسئله توسعه کم 
های جغرافیایی و فرهنگی و تاریخی کشور است. چارچوب تحلیل انتخاب شده با محور قرار دادن  پتانسیل 

های فرهنگی متعدد توجه دارد. چارچوب توسعه توسعه، عناصر و مولفه  ه مدیریتمحور برویکرد فرهنگ 
 است. یافته توسط خود محقق تحقیق از نکات برجسته این تحقیق 

http://iwpri.ir/home/download?id=1532
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ای ندارد. به همین دلیل به یکی از خالءهای  این تحقیق در کشور در حوزه خود منحصر بفرد بوده و نمونه 
ای و چندسطحی از مسئله توسعه و آب و ارائه یک چارچوب  چندالیه مهم آب کشور را پرداخته است. درک  

. به دلیل نگاه فنی، اجتماعی، گرایانه یا دگردیسانه یکی از اتفاقات شاخص در این تحقیق استمتحول 
اقتصادی و فرهنگی حاکم بر این تحقیق، در انجام این تحقیق از اسناد مختلف تاریخی، فرهنگی، فنی و  

گذاران و مدیران  شده است. نو آوری مسیر اثرگذاری نتایج این تحقیق بر سیاست   استفاده  اجتماعی مختلف
 ان و مدیران کشور بسیار سخت و دشوار بوده است.  گذار با توجه به تفکر مهندسی حاکم بر سیاست 
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 یاسالم  یدر کشورها یگردشگر یاستگذاریس. 24

 پژوهی جهان اسالم موسسه آینده 

 

 مراحل   یط   در   جی تدربه   و  است  داشته   وجود  یانسان   جوامع  در  ان زم  ری د  از  که   هنک   است  یاده یپد   یگردشگر
  ما  که  ییای دن. است دهیرس  خود یکنون   یک یاکولوژ -  یاجتماع  و یاقتصاد  ،یفن  یموضوع  به  مختلف یخ ی تار

  ی ار ی بس در که  چرا دارد؛ ی انسان  ارتباطات و ی همدل  به  ازی ن گذشته  از شتریب می کنی م یدگ زن  آن  در امروز
 خل  نی ا که  است یمناسب  فرصت ،یگردشگر و شده یانسان  ارتباطات نیگزیجا یک یالکترون  ارتباطات ابعاد،
  بر  و ابدیی م تشارن ا ایدن نقاط نیدورتر در یراحت به  دیعقا  و افکار ،یگردشگر رواج با. کند پر را یارتباط 
  خود  سابق کارکرد ییایجغراف یمرزها  نیچنم ه . رندی پذ ی م ریتأث  هاآن  از و گذارده ریتأث مقابل ی هاشه یاند
 .  است  شده ای مه یجهان  فرهنگ یریگشکل  یبرا  طیشرا  رو نی ا  از  و داده دست از را

  ت ی سنخ  با نید  کی روانیپ  و منطقه  کی مردم انی م تواندی م که  است  ی ابزار نی ترنه یهزکم  یگردشگر
  یبرا   یی هافرصت   است   قادر   و   آورد   وجود  به   ت وحد  کشور،   هر   یمل   منافع   از  حفاظت  ن یع  در   فراوان،   یفرهنگ 
  فرهنگ  با  طرف  دو بیترت  ن یبد  تا سازد  فراهم محل مردم  و گردشگران  انیم  یفرهنگ  مبادالت یبرقرار 

  ی گردشگر  از حاصل یفرهنگ  مبادالت. گذارند امتر اح  هم  فرهنگ به  ج یتدربه  و شوند آشنا  شتریب گر یکد ی
  گر یکدی به  هاانسان  شدن ترک ینزد  و های داورش یپ  کاهش ن،یطرف شه یاند افق  شدن ترع یوس موجب

  بر . کندی م کمک یفرهنگ  توسعه  و جهان متنوع یها فرهنگ  شتریب درک به  یگردشگر  نیچنهم. شودیم
  گوناگون   ملل  و  اقوام  نیب   ارتباط  و  یفرهنگ   تعامل  و  تبادل  یسو ه ب  یراه   یگردشگر  توسعه   دگاه،ید  نیا   اساس

  صلح  در ضرورتاً  یگردشگر .سازدی م فراهم را یاجتماع  و یاقتصاد  ییشکوفا و ینگ فره توسعه  امکان که 
  ی در یگردشگر. است مختلف یهاراه  از امر  نیا انجام یبرا  یاد یز لی پتانس یدارا  یول  کند،ی نم مشارکت 

  ی ها چالش   یبرا  یقدرتمند  پاسخ  و  المللنیب  یتوسعه   و  یعموم  یپلماسی د  یبرا  یابزار   ان،هج   یسو   به   است
  موجب  و است مختلف جوامع  مردمان نیب تفاهم و  یدوست  آورام یپ یگردشگر. است سمیترور و یجهان 

  صلح  یبرا یابزار  مثابه به  ظاهرشدن  ییتوانا یگردشگر ربو  نظر اساس بر. شودی م گریکدی  با آنان وندی پ
 به  را ی گردشگر. دارد شورک یاسی س و ی اجتماع  ،یاقتصاد  ابعاد بر یفراوان  ر یتأث یگردشگر .دارد را ی جهان 
  و  نیتردبخش یام  را یگردشگر ترنر سیلو. نامندیم دود بدون صنعت عنوانبه  ،یاقتصاد تی اهم لحاظ

  ت یقابل  ن یشتریب  یگردشگر است معتقد  و روستروبه  آن  با سوم جهان  که  داندی م ی صنعت  نیترده یچ یپ
  دارند   یمحصول تک   اقتصاد  که   ییکشورها  یبرا   ژه یوبه   صنعت  نی ا  .دارد  درآمدزا  عی صنا   گر ید   ین ی جانش  یبرا   را

  جاد یا  را ید یعا نی شتریب ی الملل ن یب یگردشگر. است کارساز اریبس  هستند نفت فروش به  وابسته  مثالً 
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 یی زااشتغال  و دولت یبرا درآمد جادیا  ها،رساخت یز در یگذار ه یسرما  بیترغ در یمهم نقش و کندیم
 توسعه  در یااندازه  به  یگردشگر صنعت امروزه . است داشته  ای دن سراسر در  می رمستقی غ و میمستق
 . اندنهاده  نام «ینامرئ  »صادرات را  آن اقتصاددانان که  دارد تی اهم کشورها  یاجتماع   - یاقتصاد

  هزار  چند یباستان  و یتمدن  آثار ،ییایجغراف متنوع ی ها ت یموقع زا  یبرخوردار ل یدل به  یاسالم یكشورها
 ن یچنهم   و   یمیاقل   ط یشرا  یگستردگ   و  تنوع   و  هاقاره   و   جهان  نقاط  یاقص   در  یت یجمع  عیوزت  و  ی پراكندگ   ساله،
  در. برخوردارند ی الملل ن یب و  ی داخل  ی گردشگر از ت یحما در  ییباال بالقوه تیظرف و  گاهی جا از  یفرهنگ  یغنا
  غلط   یهای تگذاراسیس  ها،ت یریمد  سوء  ها،ت ی محدود  یبرخ   اعمال  با  یاسالم  یكشورها   از  یتعداد  نیب   نیا
  ن یا   در یگذاره یسرما  و  یگردشگر  صنعت توسعه   لحاظ به  را یتوجه  درخور و موفق عملكرد یفرهنگ  تحجر  و

  اردن  و امارات مانند  یکوچک  یکشورها یحت  و  یمالز ه،یترك چون  ییكشورها مقابل  در. اندنداشته  حوزه 
  ی اصل   سؤال  نیبنابرا .  اندداده   اختصاص  خود  به   را  یگردشگر   صنعت  از  یرشد  به   رو  و  درخور  مناسب،  یسهم
  در  و اند بوده موفق  یگردشگر صنعت در که  یاسالم یکشورها که  است نیا  است مطرح کتاب نیا  در که 
  ی مل  ناخالص دیتول  از ی توجهقابل  م ه س هاآن  یگردشگر  درآمد ،یفرهنگ  و یعی طب  راثیم حفظ نیع

 رند؟ یگی م بهره یگردشگر صنعت توسعه   تجه  ییراهکارها چه  از دهدی م  لیتشک را کشورشان

  یراهکارها  ی بررس ،یگردشگر صنعت اهداف به  دنی رس راه شناساندن و ییشناسا منظوربه  کتاب، نیا در
  دستور  در  ی مالز و ی اندونز مراکش، امارات، مصر، عربستان، اردن، ه،یترک ی کشورها در یگردشگر توسعه 

  ی اسالم یکشورها  در یگردشگر توسعه  یبرا مناسب ییراهکارها ،شناخت ن یا با متناظر و  گرفته  قرار  کار 
  ی کشورها  در یگردشگر توسعه  یراهکارها ییشناسا بر یمبتن  حاضر، پژوهش ن یبنابرا . است دهیگرد ارائه 
  های پژوهش  ریسا به  نسبت رو،ش یپ پژوهش. است یاسناد  روش و یقیتطب مطالعه  کمک به  ی اسالم
 :شودیم اشاره   هاآن  به  طورخالصه به   که  است ییهات ی مز یدارا  ،یگردشگر حوزه در موجود

 مجموعه   کی در یاسالم   یکشورها  در یگردشگر موفق یالگوها  یبررس •
  مانند  یگردشگر انواع  یبندطبقه  براساس یاسالم  یکشورها یگردشگر مقاصد و هاجاذبه  فیتوص •

  ی گردشگر  انواع و یک یکترونال  ،یبازرگان  و یتجار  ،یورزش سالمت، ،ی عی طب ،یفرهنگ  یگردشگر
 ی مذهب 

 ی جهان  یهاسازمان  یهاگزارش و  آمار براساس کشورها یگردشگر عملکرد یبررس •
 موردنظر  یکشورها  در یگردشگر یفرهنگ  و یاجتماع  ،یاسی س ،یاقتصاد اثرات لی تحل •
   یاسالم یگردشگر حدود و احکام یبررس •
  و  یساختار ی هات یظرف  یبررس و ار گذاستیس نهاد عنوان به  ها دولت کردیرو و نقش  لی تحل •

 ی ز یربرنامه  یالگوها 
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 کشور  نقشه  یرو  یگردشگر  مقاصد یمعرف  •
 کشور   آن در یگردشگر فرصت و  دیتهد ضعف، قوت، نقاط یبررس •
 ی اسالم  یکشورها در یگردشگر توسعه  یبرا  مناسب ییراهکارها ارائه  •

  قرار   یبررس  مورد  گریکد ی  با   توامان  یرگردشگ   یل ی تحل  و  یفیتوص  ابعاد  تا  است  شده  تالش  مجموعه،  نیا   در
  ی ها برنامه  و یگذار استیس  ساختار ی بررس به  ،یگردشگر مختلف  یها جاذبه  و  آثار ی معرف  ضمن تا ردیگ

  ی ز یربرنامه  درصدد یگردشگر موفق یالگوها  شناخت با بتوان تا شود پرداخته  کشورها یگردشگر توسعه 
 . مییبرآ زمانی عز کشور  یمحل  و یمل  ،یانطقه م ،یالملل ن یب سطح  در یگردشگر  توسعه  یبرا

  اول   فصل   در .  گرفت  خواهد  قرار  بحث  مورد  یگردشگر  با  مرتبط   ینظر  می مفاه  و  ف ی تعار  کتاب،  اول  بخش  در
  ی گردشگر   مختلف  انواع   و  م یپردازی م  مفهوم   ن یا   مختلف  ف یتعار  ان ی ب  به   یگردشگر  فی تعار  تنوع  به   توجه   با
  ی بررس  مورد  یک یالکترون   و   انه یجوعدالت   سالمت،  ،یورزش   ،یشناخت بوم   ،یمذهب   ،یفرهنگ   ی گردشگر  جمله   از

  به  ،یمل  یها ی گذاراست ی س و یزی ربرنامه  در یگردشگر گاهیجا عنوان با دوم فصل  در. گرفت خواهد قرار
 ی م  ی گردشگر یاستگذاریس در  دولت  نقش  و  یگردشگر ی استگذاریس ی ها ه مشخص و فیتعار یبررس
  ها دولت  تنها رایز دهد ادامه  خود یبقا به  ستین قادر  هادولت  مداخله  بدون یشگرگرد صنعت. میپرداز

  تنها   و  دارند  را   بخش  نی ا  از یموردن   ی مال   منابع   و  نیقوان  وضع  ت،یامن   ،یاسیس  ثبات  نی تأم  توان  که   هستند 
 نکه یا به  توجه  با نیهمچن . کنند فراهم را یاساس یها رساخت یز و الزم امکانات و خدمات قادرند هادولت 

  سوم   فصل  در  است  یاجتماع   و  یفرهنگ   ،یاسیس  ،یاقتصاد  دهیتن درهم   و  دهیچیپ   عوامل  از  متأثر  ،یگردشگر
 . شد خواهد انیب  گریکد ی  یرو   بر مذکور یها  بخش  یمنف و مثبت راتیتاث

  ه خچی تار  و  میپرداز یم  یاسالم   یگردشگر  و  یمذهب   ی گردشگر   با  مرتبط  می مفاه  ان یب  به   ،ابکت  دوم  بخش  در
  ی گردشگر   صنعت  از  سالم  و  حی صح  یبرداربهره .  شود یم  ارائه   جهان  در  ارتیز  و  یمذهب   یگردشگر  از  یکوتاه 

  آن  تی موفق شرط نینخست و باشد همراه یاسالم ی هاارزش  و قرآن از الهام با دی با یاسالم یکشورها  در
  و  میآور فراهم یاسالم ت ای روا و یقرآن  اتیآ اساس  بر را یمذهب  یگردشگر جذب یها نه ی زم که  است نیا
 .می ساز ایپو  و فعال را صنعت ن ی ا  ،یاسالم ورسومآداب  و  یمذهب  نیقوان  چارچوب در

  موفق   یها الگو   یمعرف   به   سوم   بخش   در   ی اسالم  ی کشورها  در  یگردشگر   یها شاخص  و  ابعاد   درک  منظور  به 
  ، یعرب  متحده  امارات ،یمالز کشور  هشت  بخش، نیا  در. پرداخت میخواه  یاسالم یکشورها در یگردشگر

  فصل،  هر در . اندشده  یمعرف  موفق  یکشورها  عنوانبه  اردن و  مراکش ،یسعود عربستان ،یاندونز ه،یترک
  ی گردشگر انواع براساس کشور آن یگردشگر یهاجاذبه  و آثار یبندطبقه  به  کشور، هر یمعرف  از پس
  خواهد   پرداخته   یمذهب   یگردشگر   انواع  و  یک یالکترون  ،یبازرگان   و  یتجار   ،یورزش  سالمت،  ،یعی طب  ،یفرهنگ 
  از  پس  و  گرفت خواهد قرار ی بررس مورد ی گردشگر ی فرهنگ  و ی اجتماع  ،یاقتصاد راتیتاث ادامه  در. شد
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  اشاره   یگردشگر   در  دولت  نقش  و  کردیرو  به   ،کشور  آن   در  یگردشگر   و  سفر  یریپذ رقابت   یهاشاخص   لی تحل
  قوت،   نقاط  تا  است  شده  تالش  نقشه،  یرو  بر  یگردشگر  ناطقم  یمعرف   از  پس  ،ی ان ی پا  بخش  در.  شد  خواهد
  بر  رگذاریتاث عوامل چهارم بخش در .ردیگ قرار  ل یتحل مورد کشور آن در یگردشگر فرصت و دیتهد  ضعف،
  رگذار یتاث  یاسیس  حوادث  و  یگردشگر  ازی موردن  یها رساختی ز  و  ها برنامه   ملزومات،  جمله   از  یگردشگر   رشد
 . است گرفته  قرار یبررس مورد یعرب  بهار و سپتامبر  11 حوادث جمله  از یاسالم  یاکشوره   در یگردشگر  بر

کتاب به لحاظ خالقیت در موضوع و نگاه ویژه به موضوع در خصوص نوآوری پروژه، باید اشاره کرد که این 
  ای ت از اهمیت ویژه الل"، که پیشتر در محافل علمی کشور به آ ن کمتر پرداخته شده اس"گردشگری ح 

 برخوردار است.    

توان  تواند عملیاتی باشد، میدر این خصوص که متغیرهای مورد پژوهش در کتاب حاضر به چه میزان می 
شده است، تالش   ان بیش از یک سالی که برای پژوهش حول موضوع گردشگری اسالمی صرفگفت در زم

ا توجه به اهمیت توجه به شگری اسالمی"، که بشده است که با مطرح و بسط دادن علمی موضوع "گرد
اند  تو های دینی، مدلی مناسب و اجرایی در کشور ماست، مدلی کامال عملیاتی ارایه شود. این پروژه می ارزش 
اد منبع درآمدی کارآمد و پایدار، در  م، به ایجساز توریس ی مدلی مناسب و قابل اجرا در حوزه ثروتبا ارایه 

 ع نفتی منجر شود. راستای استقالل اقتصاد کشور از مناب 

ی  ی پژوهشی در حوزه این کتاب توسط موسسه آینده پژوهی جهان اسالم، با بیش از یک دهه سبقه 
سید یحیی صفوی،  اقتصادی جهان اسالم منتشر شده و نویسندگان کتاب، آقایان دکتر    مطالعات سیاسی و

هیئت علمی گروه مطالعات    ید حمزه صفوی،  عضو عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین و دکتر س 
طول  پردازی، مطالعات اولیه و اجرای پروژه بیش از یک سال به  ای دانشگاه تهران هستند. مراحل ایدهمنطقه 

 انجامیده است. 
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پیشنهاد و عربستان و  رانی دو کشور ا نیب یهاتنش یاب یشهی ر. 25
 از روابط دو کشور ییزداتنش یبرا رانی ا یابتکارها

 پژوهی جهان اسالم نده موسسه آی

http://www.iiwfs.com/iiwfs-reports/1232- گزارش- نشست-بررسی- روابط-ا یران-و-عربستان 

دو   نی اند. روابط اه پشت سر گذاشته را در چهل سال گذشت ی ب ی روابط پرفراز و نش یو عربستان سعود رانیا
  ل ی دل نیانداخته است. به هم ه یسا قایو شمال آفر ایاز تحوالت منطقه غرب آس یادی کشور بر بخش ز

کشورها و منطقه   نیا  یرا برا   یمتعدد  یمنف  یامدها یپ  تواندی مکنونی    زیآمها و روابط خصومت تداوم تنش 
در   1398ایران در خرداد  امور خارجه  ری وز ی از روابط دو کشور زدای در راستای تنش  به دنبال داشته باشد. 

که البته نه از   کردمطرح را  «یت ی امن یوگوهامجمع گفت لی « و »تشکمنع تجاوز مانی »پ شنهادیدو پبغداد 
 رو نشد.به فارس با استقبال رو  جی خل ه یاشح  یاز کشورها کیچ ی طرف عربستان و نه ه

یتی منطقه غرب آسیا در چهار دهه گذشته به انحاء مختلف تحت تاثیر  از طرفی روندهای سیاسی و امن
ا خصومت ایران و عربستان قرار داشته است. اهمیت این موضوع باعث  آمیز و حتی توأم بروابط رقابت 

ربستان همواره جزء مسائل مهم منطقه باشد. برخالف نظر بسیاری  زدایی میان ایران و عشده که مسئله تنش 
گردد و صرفا محصول  می دار میان ایران و عربستان به روابط میان دو کشور برگران اختالفات ریشه از تحلیل 

اماراتی در واشنگتن حاکی از این است  -های سعودیبراین البی داخالت خارجی در امور آنان نیست. عالوه م
دهد بلکه خود ان سوق نمی ای خود را به سوی تخاصم با ایر تنها آمریکا شرکای منطقه نه  در حال حاضرکه 

سازی  د. لذا در شرایط کنونی خنثی آوردناین کشورها هستند که "تهدید" ایران را به مرکز توجه کاخ سفید می 
وفصل مسائل امنیتی  ی حلخصومت عربستان نسبت به ایران و فراهم آوردن شرایط همکاری سازنده برا

 منطقه ضروری است. 

حبه تخصصی با کارشناسان داخلی و خارجی صورت گرفته است. هدف از  مصا  16در این پژوهش در مجموع  
ها از ابتکار اخیر ایران و  ی دو کشور، دالیل عدم استقبال سعودی هاها بررسی ریشه تنشاین مصاحبه 

وگو رغم تالش برای گفت ست. ذکر این نکته ضروری است که علی های ضروری برای اعتمادسازی بوده اگام 
علمی و سیاسی سعودی، هیچ پاسخی از افراد ساکن عربستان و خارج آن دریافت نشد.   هایبا شخصیت 

 پردازیم. اند می به معرفی افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفته   در ادامه این بخش

 

http://www.iiwfs.com/iiwfs-reports/1232-گزارش-نشست-بررسی-روابط-ایران-و-عربستان
http://www.iiwfs.com/iiwfs-reports/1232-گزارش-نشست-بررسی-روابط-ایران-و-عربستان
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 ها و سوابق سمت  نام ردیف

مرانی گر روابط ایران و همسایگان عرب آن و پژوهشگر مهمان در مدرسه حکتحلیل  ی تامر بداو 1
 فراملی در انستیتوی دانشگاه اروپا 

سابق مسائل غرب آسیا در سازمان  استاد دانشگاه جوج تاون آمریکا و تحلیلگر  پل پیالر  2
 سیا 

مسائل سیاسی و امنیتی خلیج فارس در  استادیار دانشگاه لیل فرانسه و محقق  هنی فاتیحا دازی  3
 موسسه تحقیقات استراتژیک دانشگاه ارتش 

 گر مسائل غرب آسیا و سفیر سابق ایران در عراق دیپلمات و تحلیل  فردانایی  حسن 4
 شناس ارشد مسائل غرب آسیا و رئیس اداره امور عربستان در وزارت خارجه کار  وندحسن درویش  5
 سفیر سابق ایران در لبنان و اردن و کاردار پیشین در عربستان سعودی  دستمالچیان احمد  6
قق ارشد مؤسسه مطالعات خاور میانه آمریکا و استاد مدرسه مطالعات  مح جیمز دورسی  7

 گاپور المللی دانشگاه نانیانگ سنبین 
 آفریقا در وزارت امور خارجه دستیار وزیر و مدیر کل خاورمیانه و شمال  حمیدرضا دهقانی  8
محمدرضا رئوف   9

 شیبانی 
وزارت امور خارجه در امور سفیر سابق ایران در سوریه، لبنان و اردن و معاون سابق  

 عربی 
 مطالعات ایرانی لندن  گر ارشد مسائل غرب آسیا و رئیس آکادمیتحلیل  سید سلمان صفوی 10
 شناسی دانشگاه لبنان آسیا و استاد جامعه گر مسائل غرب  تحلیل  طالل عتریسی  11
 نشگاه جورج تاون قطر ای داالمللی و منطقه استاد دانشگاه و رئیس مطالعات بین  مهران کامروا  12
حقیق و پژوهشگر ارشد بنیاد پژوهش علمی پاریس و نایب رئیس موسسه ت انیس لوالوا  13

 مطالعات خاورمیانه و مدیترانه 
 کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا  هادی محمدی  14
  کار آمریکایی، سفیر پیشین آمریکا در عربستان سعودی دیپلمات پیشین و کهنه  ریچارد مورفی  15

 و معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه 
و متخصص مسائل سیاسی ایران، غرب آسیا و   استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا شیرین هانتر  16

 سیاسی اسالم 
 های ایران و عربستانها و تنش ریشه دشمنی 
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جموع دو دیدگاه  دهنده این موضوع است که در مهای صورت گرفته در این پژوهش نشاننتایج مصاحبه 
کننده تخاصم  ران شروع ای  اول  نگاهیابی تخاصم میان تهران و ریاض وجود دارد. در  در ایران در خصوص ریشه 

این مسئله عنوان   ه دومدیدگا زایی دو کشور دارد و در است یا دست کم سهمی برابر با عربستان در تنش 
بیشترین لطمه را از پیروزی انقالب ایران   شود که عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهایی که می

 قالب ایران جلوگیری کند. دیده است از ابتدا به دنبال این بوده که از پیشرفت ان 

های اختالفات دو کشور  ترین ریشه مهم عوامل زیر به عنوان    رانیا   دگاهیدر دطبق مطالعات پژوهش حاضر و  
 اند: شناسایی شده 

 در امور داخلی و خارجی کشورهای منطقه؛ ای های فرامنطقه مداخله قدرت  •
 ی؛  اوگوها درباره مسائل منطقه حذف شدن ایران از فرایند گفت •
 گرایی.خصومت تاریخی دو کشور بر مبنای مسائل هویتی و فرقه  •

 زدایی تنش ابتکارهای رسمی ایران برای 

»پیمان منع تجاوز« و »تشکیل  جدیدترین ابتکار ایران برای دست یافتن به نظم امنیتی پایدار دو پیشنهاد 
امور خارجه کشور مطرح شد که    در بغداد توسط وزیر  1398وگوهای امنیتی« است؛ که در خرداد  مجمع گفت 

 رو نشد.به فارس با استقبال رو  یک از کشورهای حاشیه خلیجالبته نه از طرف عربستان و نه هیچ 

 یران زایی اهای تنش های عدم استقبال عربستان از طرح علت

را هم تجربه    زداییهایی تنش رغم تیرگی روابط ایران و عربستان در چهل سال اخیر، اما دو کشور در سال علی
اوج بهبود روابط دو کشور  اهلل هاشمی رفسنجانی به عنوان اند. معموال از دوران ریاست جمهوری آیت کرده 

رو نشد که شاید بتوان  به ربستان با استقبال روزدایی اخیر ایران از طرف عشود. با این حال طرح تنش یاد می 
اعتمادی به تهران«، »تغییرات نسلی رهبران در  ترین علل این عدم استقبال را مواردی چون »بیمهم 

 المللی« دانست. ک منطقه« و »شرایط بین عربستان«، »جلوگیری از تثبیت وضعیت ژئوپلتی

 وگو ودی به مذاکره و گفت زدایی و ترغیب طرف سعهای ضروری برای تنش گام

وگو و مذاکره را  جام گفت توان سه مجموعه اقدام ضروری برای ترغیب طرف سعودی به ان به طور کلی می 
 در نظر گرفت: 

کرد داخلی نسبت به چگونگی تعامل با عربستان  سازی رویسازی و اجماع : یکپارچه های اعتمادسازگام •
 تواند انجام دهد. ست که ایران می ترین اقدامات اعتمادسازی اسعودی از مهم 
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ند که در شرایط کنونی باید دست به  گران بر این باور : برخی تحلیل دهنده بازیانجام اقدامات تغییر •
مذاکرات شوند. البته باید توجه داشت که های سعودی، مجبور به آمدن پای میز اقداماتی زد که طرف 

 بروز جنگ بین دو کشور شود.تواند حتی موجب ها می افزایش بیش از حد تنش 
بستان سعودی دو دیدگاه  گران مسائل غرب آسیا نسبت به استقالل عر: تحلیل زدایی با آمریکاتنش •

تنها عربستان را مستقل  و برخی نه دانند  متفاوت دارند. برخی عربستان را کنشگری وابسته به آمریکا می 
دهنده به رویکرد آمریکا در قبال ایران  آن را شکل دانند بلکه حتی هایش در تقابل با ایران می در کنش 

های عربستان نفوذ دارد.  گیری اشنگتن همچنان بر تصمیم حال این باور وجود دارد که ودانند. با این می
 گذرد.زدایی ایران و آمریکا می ایی ایران و عربستان از تنش زدلذا این گروه معتقدند که راه تنش 

-اید اشاره کرد که این کتاب به لحاظ نوع نگارش که مبتنی بر مصاحبه با برجسته در خصوص نوآوری پروژه، ب
الملل است، از ساختاری تازه برخوردار است. گفتنی است علی رغم تعدد  بین زه روابطترین اندیشمندان حو

نگرفته  محور" در جوامع علمی غربی، این سبک نگارش کتاب در کشور ما مورد توجه قرار  "مصاحبه   هایکتاب
ید گفت  در خصوص افراد مصاحبه شونده با  و از این حیث ساختار کتاب از نوآورری خوبی برخوردار است.

فراد دانشگاهی،  ها در قالب جدول باال ارایه شده است، از ای افراد انتخاب شده که لیست آن که کلیه 
و عربستان هستند. واقعیت  ی سیاست بین الملل و به خصوص روابط ایران  اندیشمند و متخصص در حوزه

حاضر تنها منبع   ه پروژهتوان ادعا کرد ک ها بسیار دشوار است و میآنست که دسترسی به این شخصیت 
 های این افراد است. فارسی دسترسی به ایده 

توان  تواند عملیاتی باشد، میای مورد پژوهش در کتاب حاضر به چه میزان می در این خصوص که متغیره 
ن بیش از سه ماه که برای طرح سواالت مصاحبه شوندگان صرف شده است، تالش شده  گفت در زما

های  هایی شفاف و صریح و اجتناب از پاسخ تی و اجرایی، و تاکید بر دریافت پاسخ سواالتی کامال عملیا
هی  دیپلماتیک در دستور کار قرار گیرد. در واقع با توجه به تعدد آثار علمی موجود در کشور که با نگا

بین  های موجود تئوریک به بحران روابط ایران و عربستان سعودی پرداختند و تداوم و بعضا تشدید تنش 
های تیوریک خارج  چارچوباند که ساختار کلی پژوهش را از  ، پژوهشگران تالش کرده 1394دو کشور پس از  

 نموده و ارایه راهکارهایی عملیاتی را در دستور اصلی کار قرار دهند. 

  بینانه از روابط ایران و عربستان سعودی و تواند با ایجاد بستری مناسب جهت تحلیل واقعپروژه می این
سازان سیاست خارجی کشور  مابین به ارایه راهکارهایی جهت کاهش منازعات، در بین تصمیمهای فیتنش 

شناسان و به  بندی و تحلیل نکات مطرح شده توسط کار بپردازد. گفتن است بخش سوم کتاب به جمع
 زدایی بین دو کشور پرداخته است. ضرورت تنش
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ی  ی پژوهشی در حوزه اسالم، با بیش از یک دهه سبقه این کتاب توسط موسسه آینده پژوهی جهان 
ی دارد منتشر شده و نویسندگان کتاب اقای دکتر سید حمزه صفوی، عضو هیئت  ا مطالعات سیاسی منطقه 

ای در دانشگاه تهران  نژاد، دانشجوی دکتری مطالعات منطقه دیه معدنعلمی دانشگاه تهران و خانم مه 
  ی اجرای پروژه مطالعاتی بیش ماه و مرحله   6العات اولیه و هماهنگی بیش از  پردازی، مطهستند. مراحل ایده 

 ماه به طول انجامیده است.   3از 

کتاب اطالعاتی در دست نیست، اما  با توجه به اینکه پروژه به تازگی منتشر شده است، در خصوص بازخورد  
اند بازخوردهای مثبتی دریافت شده  ده ی وزارت امور خارجه که کتاب را دریافت کر از مراکز علمی برجسته 

 است. 

 بندی جمع

زدایی ایران و  های تنش ی در باب چالشو خارج  یبا کارشناسان داخل  یبه تخصص مصاح  16در این پژوهش 
دهد که از دیدگاه ایران ریشه ها نشان میخروجی این مصاحبه  ورت گرفت.ای صعربستان و امنیت منطقه 

  ی و خارج   یدر امور داخل   یا فرامنطقه   هایقدرت   مداخله »در مسائلی همچون    های موجود بین دو کشورتنش 
  ی خ ی خصومت تاری« و »ا وگوها درباره مسائل منطقه گفت  ند یاز فرا  ران یحذف شدن ا «، »منطقه  یکشورها
  شنهاد یدو پرغم این مشکالت ایران با یی« نهفته است. علی گراو فرقه  یت یمسائل هو یبر مبنا دو کشور

ط بین دو کشور داشت  زدایی روابسعی در تنش   «یت ی امن  یوگوهامجمع گفت   لیمنع تجاوز« و »تشک   نمای»پ
چون   یموارد ا ترین علل این مسئله ر توان مهم رو نشد که میبه ها رو که با استقبالی از سوی سعودی

  ک یژئوپلت تی وضع تیاز تثب  یر یرهبران در عربستان«، »جلوگ ینسل  راتییبه تهران«، »تغ یاعتمادی »ب 
ختلفی در بین کارشناسان مختلف برای ترغیب  . در این شرایط نظرات مدانست  «یالملل ن ی ب  طی منطقه« و »شرا

توان به ها می ترین آن که از مهم  زدایی روابط دو کشور وجود داردطرف سعودی به مذاکره برای تنش 
 « اشاره کرد. کا یبا آمر زدایینش ی« و »ت باز  دهندهر تغیی اقدامات «، »انجاماعتمادساز  یهاگام »
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 آب یورکشت از منظر بهره یالگو یرهاایمع یاب ارزی . 26

 اندیشکده تدبیر آب ایران 

http://iwpri.ir/home/download?id=1056 

هندوانه که به منابع آب کمتر    ای   میزعفران بکار  ست؟ینه؟ درباره گندم نظر شما چ   ایآب بر است    هندوانه 
  ی شناسان مختلف انبوه کار  یاز سو  م؟ یهم داشتم باش یوربهره  ن یشتریب گریو از طرف د  م ینبرسا  ب یآس

. اندک تامل درباره  شودیم  ه ها و مقاالت مشاهدکشت در رسانه   ی الگو مختلف درباره اصالح    یاز اظهارنظرها
  ی دگ یچینشان از پ  شود،یارائه م  مینکار ای می چه بکار نکه ی که در گفتارها و نوشتارها درباره ا ییهاه یتوص

مورد   دی به کشت محصوالت مختلف، چندان که با ه یو توص یریگم یتصم  یبرا یو مالحظات متعدد ضرور
 ندارد.    یو محاسبات   یاند و پشتوانه منطقصادر شده   یس و احسا  ی تصورات شهود  ه یواغلب بر پا   ست یتوجه ن

از   ییهابه پرسش  پاسخ ی برا های ر کاست کشت با وقوف ب ی الگو  ی ارهایمع یاب ی ارز یپژوه است یمقاله س
وجود دارد؟ و  آب  یورکشت، از منظر بهره  یدرباره الگو  یریگم یتصم  یبرا ییارهایجنس که چه مع ن یا

استفاده از   یدر پ  یو اجتماع  یاقتصاد یامدهایچه پ دهد؟یرا به دست م یج ی اچه نت ارهایمع نیکاربرد ا 
  ی بار تمام باورها  نی اول  یبرا  یپژوه است یس  قیتحق  نی شت وجود دارد. اک  یارائه شده درباره الگو   یها ه یتوص

محصوالت   یبه بررس یعلم  اریاساس پنج معوبر  ده یکشت را به چالش کش ی درباره الگو  جیمعمول و را 
 پردازد.  یم یکشاورز   مهم

ندگان  گو با خبرگان و کشاورزان و صادرکنوگفت ی بر مطالعات کتابخانه ا ی مبتن  قیتحق یاصل  روش
  رندگان یگم ی دو گروه مخاطب مورد توجه بوده است: نخست، تصم  قیتحق  نیاست. در ا  یمحصوالت کشاور 
  ی مانند الگو  یاده یچیخود را درباره مقوله پ یهاه یو توص هام یتصم  دی بدانند که نباتا  یو کارشناسان دولت 

مقاله   نیاورزان و زارعان هستند که ااستوار سازند. گروه دوم، کش نانه یظاهرب  یهاه یو پا یکشت، بر مبان 
 فاده باشد. و آن قابل است  نیا  یهاه یو نقد توص  یریگم یو کمک به تصم  یآگاه   یارتقا  یبرا  تواندیم

انجام شده    یعلم   یپژوه استی س  یکارها   نی تری از کاربرد   یک یمقاله    نی است که ا  نیمقاله در ا   نی ا   ینوآور 
به   یکشاورز  یهات ی موثر در جهت دادن فعال  یساز می که تصم  دهدیکشت است. نشان م   ی در موضوع الگو 
  ن یکشاورزان در ا وماود است و لزاز تصور موج  ترده ی چیپ اری مورد نظر دولتمردان کشور بس یسمت و سو 
مثال   ی خود نخواهند شد. برا جهت ریی به تغ ی راض  گذاراناست ی جانبه س ک ی یها با مشوق  ی مورد به سادگ 

چون گندم   ینسبت به محصوالت  یشتریدهد که لزوم هندوانه مصرف آب ب یان منش یبررس نی ا جی نتا
 ت. ورتر هم هس بهره  ،یوربهره  اسی ندارد که بلکه در مق

http://iwpri.ir/home/download?id=1056
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و   یبخش دولت  گذاراناستیبا س  یحضور م یمختلف از جمله جلسه مستق ی هاوه یبه ش قیتحق نی ا جی نتا
از   یموج  قیتحق  نی بوده است. به دنبال ا ذاررگیوگو قرار گرفته و تاثمطرح شده و مورد گفت یخصوص 

ها  پژوهش   ن ینجام ادر ا   یت یراستا شکل گرفته است ک دانشگاه کرمان مرکز  ن یدر ا  یدانشگاه   یپژوهش ها
 داشته است. 
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 سازیورزی و سیاستاندیشه  های معرفی شده در جایزهبخش سوم: پروژه

اند، اما نصاب  معرفی شده   ها توسط اندیشکده هستند که  های معرفی شده در جایزه، مواردی  منظور از پروژه 
 اند.و به بخش داوری وارد نشده اند نفر( از طرف هیئت علمی را جهت نامزدی کسب ننموده  4الزم )تایید 

اند. البته در صورت مساوی  آرای اعضای هیئت علمی مرتب شده   ها در این بخش، به ترتیب بیشترینپروژه 
 ها مالک قرار گرفته است.زمانی دریافت توضیحات کوتاه پروژه  بودن آرا، ترتیب

 آمده است.   پنجم ژه در فصلالزم به ذکر است که تفصیل آرای اعضای هیئت علمی نسبت به هر پرو 
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قتصاد مقاومتی در بخش . پیشنهاد اقدامات راهبردی برای تحقق ا27
 انرژی )کتاب مسیر انرژی ایران(

 د مقاومتی شبکه تحلیلگران اقتصا

http://moqnet.ir/wp-content/upload s/2019/06/97-مسیر-انرژی.pdf 

کتاب مسیر انرژی ایران مجموعه شاخصی هست که در نوع خود مشابه ندارد؛ در این کتاب مجموعه 
در حوزه انرژی کشور انجام شود تا اقتصاد مقاومتی محقق گردد، ارائه شده است. در  اقداماتی که باید 

ویکردهای خود را  اقتصاد مقاومتی برگزار می کند، شبکه رجریان همایش های ساالنه ای که شبکه در حوزه  
در   در قالب کتابچه ای منتشر می کند. سال گذشته موضوع همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی انرژی بود؛

این راستا اعضای گروه انرژی و مجموعه مشاوران شبکه که در حوزه انرژی فعال بودند، یک تیمی را تشکیل  
و از خبرگان مختلف استفاده نمود و بر   حوزه انرژی، بحث های مختلف را جمع کرد دادند و این تیم در 

وزه انرژی باید با چه رویکردی  اساس منطقی مشخص که مورد تایید شبکه بود، در این زمینه که کشور در ح 
حوزه انرژی  اقدام در حوزه انرژی ارائه کرد. در فصل اول کتابچه رویکرد کالن پیشنهادی برای    33عمل نماید،  

اقدام عملیاتی ارائه شده که باید انجام شود    33بر این رویکرد در فصل دوم    کشور ارائه شده است. مبتنی
اقدام،   33محقق گردد. در نهایت مبتنی بر همان دیدگاه پایه و  تا اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی

شاخص کار است و در حال حاضر   سیاستهای کلی حوزه انرژی کشور هم ارائه شده که یکی از بخش های
 طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری میشود تا در اصالح سیاست های انرژی اثرگذار باشد. دارد از  

ه شده در حوزه انرژی که نگاهی جامع به این قدرت کشور دارد، ارائه اقدامات عملیاتی  رویکرد ارائ نوآوری:
از نمونه های   ار برده شده در این کتاب است که آن را و سیاست های کلی بر اساس آن، نوآوری به ک 

 مشابه خود متفاوت می کند.

وزه انرژی استفاده شده و نظرات  برای تهیه این کتاب، از عمده خبرگان ح  کیفیت منابع و اعتبار علمی:
تندات  ایشان اعمال گردیده است. همچنین نسخه تکمیلی کار نیز به همراه مبانی و بحث های پایه ای و مس

 هر اقدام در حال تهیه است.

این کتاب برای همه فعاالن حوزه انرژی کشور ارسال شده و به بخش قابل توجهی از آنها   اثرگذاری: سطح 
 ارائه شده است.  به صورت حضوری

اصالح سیاست های کلی انرژی و انجام هر یک اقدامات، دستاورد این کتاب محسوب می شود  دستاورد:
 کامل محقق نگردیده است.   که هنوز به طور

http://moqnet.ir/wp-content/upload%20s/2019/06/97-مسیر-انرژی.pdf
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ماه برای تهیه این کتاب زمان گذاشتند و هزینه   6نفر به طور مستقیم  5و هزینه مالی:  نیروی انسانی 
لیون تومان بوده است. اما هزینه غیرمستقیم این کتابچه و دانشی که مبتنی  می 200مستقیم آن حدود 

 تومان ارزش داشته باشد.  بر آن تهیه شده، قابل محاسبه نیست و شاید میلیاردها

همه فعاالن حوزه انرژی کشور که قرار است کار به آنها ارائه شود. تاکنون    درگیر و بازخوردها:حجم مخاطبان  
یندگان کمیسیون انرژی مجلس، اعضای مجمع تشخیص، معاونین وزارت نفت و الگوی  به بخشی از نما

 . مورد تایید و استقبال قرار گرفته است  ایرانی اسالمی پیشرفت این کار ارائه شده و به شدت
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. تدوین سناریوهای محتمل بازی آمریکا با برجام و بررسی الزامات 28
 هاآن

 اندیشکده راهبردی تبیین 

http://tabyincenter.ir/up/bazi.pdf 

ه اندیشکده راهبردی تبیین برای بررسی سناریوهای پیش روی  بازی آمریکا و برجام عنوان گزارشی است ک
قبل از   1397جمهوری اسالمی ایران پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک انجام داده، این اثر در اردیبهشت 

در این گزارش وجود دارد این است    اینکه ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعالم نماید، انجام شد. نوآوری که 
یکی از   عنوانبه ی و حکمرانی در این حوزه، گذاراستیسبه  کندی موه بر اینکه این گزارش کمک که عال
است.   شدهگرفته تهیه این گزارش به کار    ، روشی است که درکندیمی مهم سیاست خارجی کمک  ها حوزه 

  تماماً گزارش  ی اینهاداده اندیشکده راهبردی تبیین با دو روش به بررسی این سناریوها پرداخته است. 
ی منابع کرده و  آورجمعاقدام به  ساار حاصل رصد و پایش منابع خارجی است. در این راستا خود اندیشکده 

 منابع این گزارش لحاظ شده است.   ی درتوجهقابل کیفیت  جهتن یازا 

 این دو روش به شرح ذیل است:

 جلسات طوفان فکری  .1
 جلسات گروه متمرکز  .2

اندیشکده تبیین در این دو سطح از جلسات، سناریوهای مختلف برای آینده   به این صورت که کارشناسان
 : دندشی بندجمع برجام را بررسی کردند. بعدها این سناریوها در سه دسته ذیل 

 سناریوهای ممکن  .1
 ناریوهای محتمل س .2
 ناریوهای مطلوب س .3

ی مشخصی که  هال یتحل ی ی بود که برای جمهوری اسالمی ایران انجام شد. بر مبنا بنددسته این سه قالب 
این سناریوها بر اساس   تیدرنها ی شده است. ازده ی امتهر یک از کارشناسان داشتند، به این سناریوها 

دارد که مربوط به الزامات جمهوری   ی شدند. این گزارش بخش دومی همبنددسته میزان وقوع احتمالشان 
،  مدتکوتاه مطلوب در سه مقطع زمانی اسالمی ایران جهت تحقق سناریوی مطلوب خود. این سناریوی 

http://tabyincenter.ir/up/bazi.pdf
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ی مشخصی  های ز یربرنامه  هان ی اشده است و برای هر یک از  قرارگرفته  مدنظر بلندمدت و  مدتان یم
 جزء دوم گزارش لحاظ شده است.که در  شدهارائه 

یک تصمیم راهبردی برای   عنوانبه ، سطح کالن است. شدهی ن یبش یپسطحی که برای اثرگذاری پژوهش 
بر مبنای چارچوب اساسی کشور در سیاست   هاه یتوصتم سیاسی کشور تالش شده که یک سری سیس

 شبه ک مربوط به یک گزارش و ی ژوهش همخارجی و منافع ملی کشور ارائه شود. دستاورد نهایی این پ 
و   . در مورد کمیتپردازدی ماست که با بررسی واقعیات به ارائه یک تجویزات در این حوزه  نامه است یس

شش نفر از کارشناسان    حدوداً کیفیت نیروی انسانی که برای تهیه این گزارش صرف شده باید اشاره شود که  
ی دفاعی امنیتی،  ها حوزه ی، مطالعات سیاست خارجی، انطقه مالعات اندیشکده راهبردی تبیین در حوزه مط

 دخیل بودند. رصد راهبردی  ازجمله و مسائل جاری و روزمره   هام یتحری،  اهسته توافق 

و اشتغال   اندبوده افرادی متخصص  عموماً ی بوده که اگونه به خلی در گزارش هم اکیفیت نیروهای د
و   سازم یتصمست. این گزارش عالوه بر اینکه به مراکز متعدد خارجی ابررسی مسائل سیاست  شانروزمره 

سط کارشناسان اندیشکده تبیین در  است، تو  شدهارسالی گذار است یس تصمیم گیر و یا اثرگذار در فرایند 
و به   شدهارائه ی استراتژیک ریاست جمهوری با حضور کارشناسان مختلف هایبررسنهادهایی مانند مرکز 

که گزارش مطلوبی باشد و در آن مقطع   شودیمارزیابی  طورن ی ا، شدهه یتهمشابهی که ی هارش گزا نسبت 
 زمانی یک پژوهش ناب و ممتاز باشد. 
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 سازی موزه آنالین خلیج فارسراحی و پیاده. ط29

 مرکز مطالعات خلیج فارس 

http://www.persiangulfstudies.com/museum 

 ها اهمیت موزه 

رهنگی را می  ک کشور را دستاورد و میراث مردمان آن سرزمین در گذر زمان بدانیم، توسعه فیاگر فرهنگ 
م درک ریشه ها، کشف هویت و استمرار فرهنگ آن کشور تعریف کنیم. در حقیقت توسعه فرهنگی، ی توان

دهد. این پیوند و وحدت باعث اتکای به نفس، قدرت و احترام   جامعه امروز را با میراث گذشته پیوند می
رهنگ سازی بیگانه آنها را از گزند فک جامعه میشود و  ینسل های آینده نسبت به فرهنگ، زبان، دین و هنر  

   .و وارداتی غربی مصون و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه را قدرتمندتر و پربارتر می کند

سعه فرهنگی با سفارش، دستور و شعار اتفاق نمی افتد، بلکه همکاری و تالش  نکته قابل تأمل اینکه تو 
تدبیر و ظرافت در برابر نسل حاضر قرار  ته را با مضاعف نهادهای مختلف جامعه را می طلبد تا میراث گذش

ر  دهند تا اعتماد به نفس ملی تقویت گردد. از این جهت است که موزه ها، آثار تاریخی و کتابخانه ها د 
موزه یکی از نهادهای مهم   .امر توسعه فرهنگی از اهمیت فراوانی در جوامع بین المللی برخوردار هستند

 توسعه جوامع نقش مهمی را ایفا نموده است. نسانس در  فرهنگی است که بعد از ر 

  و  غرب که  یمیعظ یمال  منابع  و یزی ست عه ی ش و یز یست رانیا  یها  تیفعال دامنه  روزافزون گسترش با
  و  یدولت  مختلف یسازمانها و مطبوعات از یار یبس امروزه اند، داده اختصاص مسئله  نیا  به  تیوهاب

  ن ی عناو از فارس جیخل حی صح نام فیتحر بایه ایران میپردازند و به سیاه نمایی عل جهان در یخصوص 
 کی به  مسئله  نیا حاضر حال در! کنند ی م استفاده" جیخل" ا" یبصره جیخل" -" ی عرب  جیخل: "مانند یمجعول 
  فارس  جیخل منطقه  یمتول  همواره  خیتار  طول در که   است شده لی تبد رانیا مانند یکشور یبرا  یمل  چالش
  فارس،   جی خل  در  تی هو  رییتغ  نیجاعل.  است  داده  اختصاص  خود  به   ایدر  نی ا  در  را  یآب   مرز  نیشتریب  و  بوده
  ی راهبرد  در بلکه  کنند، وارد خدشه  رانیا  یخ یتار و یفرهنگ  تی هو و منافع به  تنها  نه  تا هستند تالش در

  ز ی ن منطقه  رد  رانیا یاسالم یجمهور یک یت یژئوپول و یاسیس  یات یح  منافع به  زدن ضربه  دنبال به  کالن
 . هستند

 ضرورت صیانت از خلیج فارس

( در خصوص اهمیت خلیج  یالعال   مدظله موزه خلیج فارس در درجه اول در راستای فرمایشات امام خامنه ای )
  رغم ی علفارس برای ملت ایران و نام آن و همچنین رابطه مستقیم آن با دفاع از منافع ملی کشور می باشد.  

http://www.persiangulfstudies.com/museum
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  امر   نیا   متاسفانه   آن،  از  انتیص  و  منطقه   نی ا  به   ژهی و  توجه   ضرورت  و  فارس  جی لخ   تی اهم  بر  شانیا   دیاک ت
  ی م گسترش  حال در یادی ز  رعتس با  فارس  ج یخل  نام ه یعل  یالملل   نیب  یها   تیفعال  و  مانده مغفول تاکنون
و تنها مرکز مطالعات خلیج فارس است که به صورت خصوصی با تشکیل اتاق های فکر به صیانت از   باشد

 ن نام بین المللی میپردازد. ای

با توجه به نیاز مبرم فرهنگی کشور به منظور صیانت از هویت ملی خلیج فارس در مقابل تالش شیوخ عرب  
جی و داخلی با فرهنگ، اسناد و نقشه های چندین هزار  ز منطقه و آشنایی پژوهشگران خار برای ایرانزدایی ا 

هنگ غنی و میراث تاریخی ایران "موزه آنالین خلیج فارس" ساله خلیج فارس و همچنین بمنظور ترویج فر 
در کشور  ایجاد گردید. این موزه که به صورت آنالین طراحی شده برای نخستین بار است که  2010در سال 

توجه به تعریف سازمان یونسکو موزه یا نمایشگاه دائمی نقش اساسی در توسعه راه اندازی میگردد. با 
  .یک کشور محسوب میشودکانون سواد فرهنگی   ه وفرهنگی کشورها داشت

  رتبه نخست بیشترین موزه هزار موزه   35هزار موزه در سراسر جهان وجود دارد که آمریکا با    55هم اکنون 
های جهان را به خود اختصاص داده است. همه ساله میلیون ها نفر از شهروندان، دانش آموزان و  

ن خارجی برای آشنایی با فرهنگ، هنر و تاریخ آمریکا از این موزه ها  دانشجویان آمریکایی و یا گردشگرا
ن نخستین کشور تاسیس  ر میگیرند. ایران بعنوابازدید میکنند و تحت تاثیر قدرت نرم فرهنگی آمریکا قرا

کیلومتر ساحل در جنوب، متاسفانه بدلیل کم   5000شده در جهان با گنجینه ای از فرهنگ و تمدن غنی و 
به مقوله خلیج فارس و موزه تاکنون نتوانسته این میراث ارزشمند را به داخل و خارج کشور به  توجهی 

مند فرهنگی، اقتصادی و عامل توسعه گردشگری  ی آن بعنوان ابزار قدرت خوبی معرفی نماید و از ظرفیت ها
عمومی کشور و   استفاده نماید. لذا طراحی و راه اندازی این موزه در راستای قدرتمند شدن دیپلماسی

 تاثیرگذاری از طریق سایبری بر افکار عمومی منطقه و جهان بوده است. 

 موزه: برخی منابع و اسناد مورد استفاده برای 

 ات خلیج فارس آرشیو مرکز مطالع -
 آرشیو ملی قطر  -
 دانشگاه خلیج فارس  -

 سایت بریتیش میوزیوم  -
 ایران  سازمان گیتاشناسی -
 موسسه فرهنگی موزه های بنیاد   -
 وزارت امور خارجه رکز اسناد م -
 کتابخانه ملی ایران  -
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 اسناد وزارت خارجه کویت  -
 اسناد آرشیو ملی عربستان  -
 حاب موسسه جغرافیایی دنیای س -
- World Digital Library     www.worlddigitallibrary.org 
- British Digital library        https://www.bl.uk 

-  Online Collections          https://www.bl.uk 

- Library of British Council 
- Digital Library of US Congress 
- Digital Public Library of America 

 ؟ بودنیازمند اتاق فکر خلیج فارس چرا موزه 

را به صورت علمی و تخصصی با بهره   ییده و مشاوره های در موزه است كه ا یقات یاتاق فكر ساختاری تحق
سطح موزه،    دهد تا ضمن باالبردن کیفیت و استاندارد  یگیری از دانش روز دنیا در حوزه خلیج فارس ارائه م

تلف  خالقیت و نوآوری هایی را پیشنهاد نماید تا موزه از جذابیت های داخلی و بین المللی برای اقشار مخ 
ت سطح موزه بدون اتاق فکر و اندیشکده به یک نمایشگاه دائمی بدون  جامعه برخوردار گردد. اصوال کیفی

ارس متشکل از اتاق فکری از نخبگان و  لذا موزه آنالین خلیج ف پشتوانه علمی تنزل پیدا خواهد کرد.
مشاوره های الزم را  پژوهشگران برجسته خلیج فارس شناس است تا در راستای تقویت کیفیت سطح آن 

 ارائه دهند.  

 

 

  

http://www.worlddigitallibrary.org/
https://www.bl.uk/catalogues-and-collections/digital-collections
https://www.bl.uk/help/online-collections
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 ( 1444. نقد و بررسی سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت )کتاب ایران  30

 اندیشکده برهان انقالب اسالمی 

http://didemanbook.ir/product/9786226311793/ 

کرده و افق مطلوب    نیرا تدو  شرفتیپ  یهاآرمان و    ی ، اهم  مبان   شرفت«یپ  یران یـ ا   یم اسال  ه یپا  ی»سند الگو 
ر برا ری و تداب می ترس ندهیآ  ۀ کشور را در پنج ده اح  لین  یمؤث  سند که حاصل   نی ا. است کرده یبه آن را طر 

 50  ی برا  یسیها درک الگونوآن   نی ترکه مهم   ینقاط مثبت   ن یاز نخبگان کشور است، در ع  ی برخ   ِی تالش جمع
   بدان پرداخت. دی وجود دارد که با   یاط ابهامکشور است، نق ۀند یسال آ 

  ا ی سند ـ اعم از کلمات  یاز اجزا  یبرخ  نکه یبه آن اذعان کرد ا دیسند با  نیکه در باب ا یانکته  نیترمهم 
  م یعظ ۀ نی با ارجاع به گنج توان ی است که م یست ی و سکوالر یست یبرال یل ی هاش ی گرا یفقرات ـ دارا  یبرخ 
  دی که شا ات یعمل  نی. ا دی کلمات و عبارات خود را رهان  نی از مخاطرات پنهان در ا یامام و رهبر  ی هاشه یاند

  ی معان  یبلکه از نشت برخ  ست،یبر سند ن  یرد  کل  یمعناهرگز به  د،یسند« نام یساز بتوان آن را »مستحکم 
 .  کندی م یریالشعاع خود قرار دهد ـ جلوگ را تحت  شرفتیپ  یروح کل  ند توای مرموز در سند ـ که م

شده و  پرداخته   یاسالمنامأنوس با انقالب   میمفاه  وسحضور نامحس  یبه بررس  تالیف   نی اساس در ا  نی بر ا
الزم به ذکر است که   مناسب ارائه شود. نیگزیجا یشنهادهایپ  ،یمقتض تالش شده است تا در موارد 

رانی پیشرفت« نیز ارسال  ای از این سند همزمان با انتشار عمومی، به مرکز راهبردی » الگوی اسالمی ای نسخه 
 گردید. 
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 انینیمقابله با طرح معامله قرن با تمرکز بر نقش فلسط یراهبردها. 31
 مهاجر

 اندیشکده مرصاد 

https://iranthinktanks.com/strategies-for-the-century-deal / 

مذاکرات    یروش یمشکل پ   نیترنحل یرفته است که »حق بازگشت« ال  یبه سمت   یل یاسرائ-ین یوند نزاع فلسطر
مهاجران    انیم   نیاند. در ا مقاومت شده   یاجتماع   ۀ عقب  نیترمهم   یاشغال   یراض خارج از ا  انینی صلح، و فلسط

که توأمان   یو بالفعل  لقوهانقش ب لی عربستان به دل ژه یفارس و به و جیخل یۀ حاضر در دول حاش ین یفلسط
مضاعف    ی ت یدارند، اهم  نی فلسط   ۀدر پروند   زبانشان یدول م  یها است یس   نیو همچن   ی ن یفلسط   یهادر جنبش 

  نفع ی و ذ داره یداع نیتری مهاجر اصل  انینیموضوع بازگشت، که فلسطاز  نه یشی ب یبردار. بهره کنندیم اد یپ
قرن   ۀ شده در قالب معامل یخطرناک طراح  یوها یسنار دتوانی است که م ییرهایآن هستند، از معدود مس 
  ن یبد  ری مس نیگشودن ا یرا برا  رانیا  یروش ی پ یراهبردها  توانی م اساسنی را به شکست بکشاند. برا

 صورت خالصه نمود: 

  ن ی مهاجر و استفاده از ا  انینی فلسط یاسیس ی ندگ یجهت نما  یموسسات  ل ی تشک ندی از فرا یبان یپشت .1
  ی بتوانند به نحو   دیموسسات با  نی. ا ین یدر انتخابات فلسط  نی مهاجر  یبه آرا  یشموسسات جهت اثربخ

 . اشندداشته ب  انی نی فلسط جی و بس یساز شبکه  ،یده جهت  یبرا ه یشوند که کارکرد ثانو یده سامان 
روابط آن با مهاجران   ۀ جنبش حماس و استفاده از شبک یروابط با جناح ضفاو  تی و تقو یبازساز .2

به روابط    یده ت یاولو  رشیمالزم با پذ   استیس  نی فارس. اعمال ا   جیخل  یۀ ر دول حاشحاضر د  ین یفلسط
 ان حاضر در دولت غزه است. با رهبر   اسیحماس در ق  یاسی با کادر سابق دفتر س
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 یو اجتماع   یدر بستر تحوالت اقتصاد  رانای   فالت  در  آب  قوق. بررسی ح32

 اندیشکده تدبیر آب ایران 

http://iwpri.ir/home/download?id=1445 

پژوهی انجام شده است از اولین کارهای است پژوهش حقوق آب در فالت ایران که به صورت یک کار سی
گرفته در حوزه حقوق آب در ایران است که از نگاه بخش خصوصی و حقوق خصوصی  موثر و دقیق صورت 

ست. این  قوانین آب در حدود یک سده گذشته در بستر اجتماعی و اقتصادی آن پرداخته ا  به بررسی سیر
سال انجام شده    2به مسائل انجام شده است در طول    تحقیق توسط دو فعال بخش خصوصی مسلط و آگاه

 و به صورت مستقل به بررسی دقیق قوانین پرداخته است. 

و تمهیدات قانونی ناظر بر منابع آب زیرزمینی، آثار عینی   هااین تحقیق بر آن است تا با بررسی ظرفیت 
کیت آب از نظر مفهومی و حقوقی و نیز  برداران را شناسایی کرده تا تحوالت مالحقوق بهره   اجرای قوانین بر

آوردهای اصالحات در نظام حقوق آب و استقرار نظام صدور مجوز،  قواعد و قوانین مرتبط با آن، دست 
های کالن  می و تفسیر به رأی و برداشت نادرست از قوانین و اندرکنش قانون آب و سیاست های بدفهریشه 

 دهد.ده و اهکارهای اصالحی را پیشنهاد می اجتماعی را مورد مداقه قرار دا  -اقتصادی

کردن حقوق آب با توجه به مقتضیات  کانون توجه  قرارگرفته، چگونگی به روز و بهنگام   موضوع اصلی که در
های زمانی  شفافیت« و دوره   های زمانی فصل اول تا چهارم را »دورانن تا به امروز است. نویسندگان دوره زما

اند. یعنی با تأکید به احکام "حیازت مباحات" و  گذاری کرده ران ابهامات« نام فصول پنجم و ششم را »دو
ت مربوط، نتایج کار بعد از اسالم  "حریم"  منابع آب زیرزمینی، در فصل اول پس از بررسی مفاهیم و مستندا

"دستاورد" مهم،  ها در قالب احکام فقهی ها و چشمه برداری از قنات را با تأکید بر آوردن ُعرف رایج در بهره 
های ُعرفی و شرعی را در قالب قوانین مدنی ،  "منسجم  در فصل دوم با ارائه و تحلیل شواهد، تدوین رویه 

ابی  شدن آن را "جامع ، مانع و تالی قانون مدنی" ارزیارم قانون آب و نحوه ملیو خالی از تناقض"، در فصل چه
های مثبت و منفی، هردو توجه شود. در  امکان به جنبه  کنند. در تمامی این فصول تالش شده تا در حد می

ای  ادامه در دوران ابهامات )فصول پنجم و ششم(، مقاله )با تأکید بر حقوق مالکیت آب زیرزمینی( بر 
کنند.  اجرایی و پیامدی فراهم می های گذشته، اطالعات گسترده و با جزئیات بیشتری را از نظر تقنینی،  دهه 

های  کردن قانون وهدف )دوران ابهامات(، از رویکردهای ایدئولوژیک، عطف به ما سبق  ارزیابی دوره اخیر
های فراوان  بودن و وجودکاستی ناتمام   بینانه وبخشیدن تجاوزات قبلی، اقدامات کوته پنهان برای مشروعیت 

را چندان مفید  ها ها را ناخوشایند تلقی و یا بازگوکردن آن روایت حکایت دارد. مخاطبینی ممکن است این 
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ها، بلکه بررسی و  ماندن یا نفی واقعیت ندانند. اما باید عنایت داشت که چاره واقعی کار نه در مسکوت 
 اری که با دقت و جدیت، این مقاله به آن پرداخته است. ها است. یعنی کمداقه در کجروی 

ادی و اجتماعی جامعه  اهی دقیق تاریخی آن به مسئله حقوق آب در بستر اقتصنوآوری این تحقیق نگ
ایران است. با تشریح شرایط اجتماعی و اقتصادی نقاط عطف قانونی در کشور مانند دوران تصویب قانون  

ای و عمیق نسبت به قانون آب در  انون توزیع عادالنه آب، فهمی چندالیه »آب و نحوه ملی شدن آب« و ق
 های مختلف ارائه داد.  کنش حوزه اندر 

ها مختلف الکترونیکی و چاپی در اختیار افراد موثر  تحقیق که یک مقاله بود به شیوه پس از تهیه محصول  
نامه شرق مخصوص آب که مخاطبان  های مختلف خالصه تحقیق منتشر شد و در ویژه قرار گرفت. در رسانه 

هی  گذاری و دانشگاد. این تحقیق در مراکز مختلف سیاست گذاران بود، نتایج تحقیق منعکس شآن سیاست 
مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق توسط اتاق بازرگانی ایران در اولین رویداد ملی آب در این اتاق  

گذاری خود در رابطه با بخش دولتی  ار گرفته و برای سیاست های این تحقیق ارائه و مورد بحث قر یافته 
مراجع کلیدی توسط جامعه   ر گرفت. همچنین نتایج این تحقیق به سرعت به یکی ازمورد استفاده قرا 

هایی  دانشگاهی برای کار بر روی قوانین آب تبدیل شد و مراجعات متعددی به اندیشکده برای برگزاری نشست 
و گران به رویدادهای متعددی برای ارائه نتایج تحقیق دعوت شدند ن شد. پژوهش برای تحقیق بر سر آ

های این تحقیق انجام شد. بخش حقوقی  ی به یافته های کارشناسی ارشد و دکترای زیادی با اتکا پژوهش 
های این تحقیق و تدقیق و اصالح  وگو بر سر یافته آب کشور نیز در فرایند تعاملی به بحث و گفت 

پژوهی با بررسی تاریخی  های اولیه انجام شده این تحقیق سیاست های خود پرداختند. مطابق ارزیابی ه دیدگا 
تر کرده است. راهگشا بودن این  گام مسئله حقوق آب در کشور را شفاف  صورت داده در کارهای خود یک

در چند دهه گذشته از برداران تاثیرپذیر از قوانین تحقیق به آن سبب است که نگارنده آن یکی از بهره 
دیده و از دیدگاه  اورزی به صورت نزدیک میبوده که تاثیر مستقیم قوانین آب را بر بخش کش 40دهه 

 های مختلف آگاه بوده است. ای برای تحلیل تاثیرات قوانین بر گروه پخته واقعی و  

خش خصوصی و نمایندگان  گذاران بخش آب، دانشگاهیان، بای از جمله سیاست از این رو مخاطبان گسترده 
دقیقی برای ارزیابی میزان این تاثیرگذاری صورت    هایهای این تحقیق متاثر شدند. بررسی مجلس از یافته 

رفته است. اما در یک اقدام ارتباطی برای بخشی از افراد اثرگذار حقوقی در کشور شامل نمایندگان مجلس  نگ
برجسته حقوق و فقه، کانون وکالی دادگستری، انجام  آب، اساتید  کننده قانون توزیع عادالنه مصوب
 ایج تحقیق ارسال شد. ز حقوقی آب شامل وزارت نیرو، دانشگاهیان برجسته نت شناسی ایران و مراکحقوق 
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 کشور آب حکمرانی مقدماتی ارزیابی. 33

 اندیشکده تدبیر آب ایران 

http://iwpri.ir/home/download?id=493 

کمرانی آب«  هدف اصلی و بنیادی ایجاد اندیشکده تدبیر آب ایران »اثرگذاری برای ایجاد تغییر و اصالح ح 
 : است، دو سؤال کلیدی مطرح باشد. در مسیر تحقق این مهم در کشور می 

یسه با شرایط حکمرانی  های اصلی در مقا چه خالء وضعیت موجود حکمرانی آب کشور چگونه است و •
 شود؟تشخیص داده می مؤثر، 

 ؟شوده توصیه میاصالح حکمرانی آب کشور، چه اقداماتی برای اندیشکد  بر با توجه به عوامل موثر •

بنابراین اندیشکده در اولین گام، به ارزیابی حکمرانی آب پرداخت. در رویکرد اندیشکده به حکمرانی آب،   
بر اساس مدل حکمرانی چندسطحی و نسبت   های اصلی،خیص خالءها و شکاف ارزیابی نهاد حکمرانی و تش 

( تبعیت  2 ( قواعد حاکم بر نهاد  و1ی : ه شود. کارآمدی هر نهاد به دو مولفبه هدف کارآمدی انجام می
اعضاء از آن قواعد بستگی دارد، و در چارچوب تحلیلی اندیشکده، توجه محوری بر مولفه دوم، یعنی پذیرش  

 مل موثر بر ایجاد و اعمال آن در نظام حکمرانی در کانون توجه قرار دارد.  بعیت از قواعد، اقتدار و عواو ت

تر از نظام حکمرانی کشور به اسناد موجود مراجعه و از دانش خبرگی برای اخذ  لیلیبرای شناخت بیشتر و تح
وب  فهوم حکمرانی آب  نوپدید محسنتایج ارزیابی مقدماتی در این زمینه استفاده شده است. هرچند که م

رایط  شود و در اسناد موجود حوزه آب کشور چندان این اصطالح رایج نیست، اما مطالعاتی در زمینه شمی
تواند در تهیه این مقاله  محوری و مشروعیت وجود دارد که مینهاد آب کشور، وضعیت  مشارکت، قانون 

تحلیلی توسعه یافته توسط  مند به چارچوبارزیابی نظام  مورد استناد واقع شود. بعالوه اندیشکده برای
 اندیشکده در این مقاله و استفاده دانش خبرگی اتکاء کرده است.  

شناسی ارزیابی حکمرانی آب، چارچوب تحلیلی اندیشکده با  گزارش پس از بررسی و انتخاب روش  در این
شود. ئه می ی بر اساس ساختار حاصله، اراترشده و نتیجه ارزیاب های نظام حکمرانی کامل افزودن شکاف 

ه است. بنابراین،   بعبارت دیگر، سازماندهی این مقاله به تبع ترتیبات ساختار تحلیلی اندیشکده، شکل گرفت
شناسی و به تبع آن تکمیل چارچوب تحلیلی اندیشکده اختصاص دارد. با  بخش بعدی به انتخاب روش

دانش خبرگی و ساختار تحلیلی   های موجود،موعه نتایج بررسی تکمیل چارچوب تحلیلی، با توجه به مج
ی کشور بخش پایانی مقاله را تشکیل  حکمرانی اندیشکده، نتایج ارزیابی کوتاه و مقدماتی از وضعیت حکمران 

 دهد. می
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نظران مختلف درگیر بودند  برای انجام این تحقیق دو سال با برگزاری جلسات هفتگی، کارشناسان و صاحب 
پس از  هان در حوزه حکمرانی آب مورد بررسی قرار گرفته شده است. ام چارچوبهای ارائه شده در ج و تم

ینه ارزیابی حکمرانی آب اسناد زیر برای تمرکز و استفاده از آنها در  جستجو و بررسی اسناد مختلف در زم 
 راستای تشخیص خالءها و ارزیابی حکمرانی، مناسب تشخیص داده شدند: 

 ( OECDای اقتصادی و توسعه" )هدر کشورهای "سازمان همکاری حکمرانی آب  •
 های حکمرانی آب در آسیا شاخص •
 ب حکمرانی آب در آمریکای التین و کارائی  •
 طرح ترازیابی حکمرانی منطقه ای آب منطقه خاورمیانه  •
 وضعیت حکمرانی در کشورهای آفریقایی  •

نش خبرگی و ایط کشور ایران و متکی به دانوآوری این تحقیق در توسعه یک مدل حکمرانی متناسب با شر 
نسبه مترقی  های به  وضعیت ساختاری و نهادی کشور است. با طرح این سوال که چرا ما قوانین و سیاست

شوند. این سوال چون با شرایط کشور طرح شد  ها و تصمیمات اجرا نمیدر کشور داریم و این سیاست
رائه شده توسط اندیشکده  ال در قالب چارچوب حکمرانی اچارچوب مناسبی برای ارائه پاسخ به این سو 

ه دلیل نگاه جامع و ساختارمند  نظران این تحقیق بتوسعه داده شد. به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحب
نرود. چون یکی از   فصل ریسمان محکمی شد برای جامعه آب که از آن به بعد موضوع حکمرانی به بیراهه 

ها و مثله شدن مفاهیم است که این تحقیق  و پارادایم ر طرح ناقص مفاهیم و دیدگاه  های جامعه کشوآفت 
 رای طرح درست مسئله و ارائه یک چارچوب دقیق بود. در مورد پارادایم حکمرانی آب کاری ارزشمند ب

و   نتایج این تحقیق در قالب یک مقاله مکتوب به صورت الکترونیکی وچاپی در اختیار جامعه قرار گرفته 
گذاران، دانشگاهیان،  ری مختلف ارتباطی برای مخاطبان مختلف چون سیاستپس از انتشار وسیع در مجا
وگو قرار گرفت. جریان  های مختلف با افراد اثرگذار مورد گفتلسات و نشست مدیران و کارشناسان ، در ج 

مخاطبان اصلی این تحقیق  اثربخشی با نتایج این تحقیق در حوزه حکمرانی آب کشور راه افتاد. یکی از 
گاهیان بودند که از آن به بعد چارچوب ارائه شده برای بررسی حکمرانی آب توسط اندیشکده در این  دانش
های مهم برای دانشجویانی که در حوزه  ها منابع  و چارچوب قیق و نتایج آن به عنوان یکی از چارچوب تح

 است، می باشد.  گذاری آب و حکمرانی آب به تحقیق انجام شدهسیاست 

تقدیر است نگاه نو و موثری است که در این تحقیق توسعه داده شده تا در قالب آن مسائل  آنچه شایسته  
 ک شود.  آب کشور در 
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 آن پیامدهای و کشاورزی آب . بررسی بازتخصیص34

 اندیشکده تدبیر آب ایران 

 

مسئله   کیحقوق آب را به عنوان  ییجاو جابه  صی بار در کشور مسئله بازتخص نیاول یبرا قیتحق نیا
 واداشته است.   ییگوبخش را به پاسخ  نی ا گذاراناست ی مطرح کرده و س  یک یدرولوژی و نه ه یحقوق 

قابل توجه است.   رانیگم یدر سطح تصم  ی ریگ یموضوع و پ یسازی پژوهش از لحاظ اجتماع  ن یا  یآور نو 
در   کیاز اشتباهات استراتژ یک ی انگریسو ب کیبتوان گفت از  دیشا ،یآب کشاورز صیموضوع بازتخص

کشور   آب  تی ریمد  ینده یآ  ی برا ریناپذ اجتناب  ریمس کی گرید ی آب است و از سو  ت یریمعاصر مد  خی تار
  ی خود در جهت اصالح حکمران  یکه برا یبا توجه به هدف اصل  ران،یآب ا ریتدب شکده ی. انددهدی را نشان م

  یپژوهش  ی هات ی از فعال  گری د   ی اریپژوهش را متفاوت با بس  نی ا  مود تاآب کشور در نظر گرفته است، تالش ن 
و    رانیگم یاز تصم   یار یسمع و نظر بس  به   رد،یگی ها انجام مدانشگاه   یآب که از سو   یاستگذار ی مرتبط با س

  ی هاپژوهش، از کانال  نی ا  ج یاز نتا  یی از رونما شیمنظور تالش شد تا پ  نیهم ی جامعه برساند. برا یحت 
انتشار   یالزم را برا  ی سازنه ی زم ،یجلسات خبر یها و برگزارو روزنامه  های تلف همچون خبرگزارمخ ی ارتباط 
 انجام دهد.   جی نتا

به دنبال باز کردن    روی شده که وزارت ن  لی تبد  یموضوعات   نی تری از اصل   ی ک یپژوهش به عنوان    نیهم اکنون ا 
با حضور   رویجلسه در پژوهشگاه ن  کین راستا، تاکنو نی ف آن است و در همو پرداختن به ابعاد مختل 

  ی استگذار ی و س یکنفرانس حکمران  نیآن در سوم یو متخصصان برگزار شده است و جلسه آت  رانیمد
وجود دارد، اما تا   یادی فاصله ز یسازی که تا اجتماع  رفتیرا پذ  نیا  دیبرگزار خواهد شد. البته با یعموم

موضوع جلسات بحث برگزار گردد. از   نفعانیه که با عموم ذراستا صورت گرفت ن یها در ا کنون تمام تالش 
است   د یاصفهان اشاره کرد و ام  یازرگان و اتاق ب رانیا  ی بازرگان  جلسات در اتاق  یبه برگزار  توان یجمله م  ن یا

  ر ی تدب  شکدهیاند   نطوریاز لحاظ کمبود آب برگزار گردد. همحساس    یهادر استان   ی جلسات   کینزد   ندهیکه در آ 
ادامه دهد تا در   گرید یها آب را در استان  صیدر رابطه با بازتخص های در نظر دارد تا موردکاو  انر یآب ا 

بلکه کشاورزان، صنعتگران و   رانیگم ی تصم اتیآب را نه تنها در ادب صیخصگفتمان بازت  کینزد  ینده یآ
 بخش خدمات اشاعه دهد.

آب، حقوق آب، تصرف آب و ... انجام   صی تخص ینه یدر زم یالملل ن ی ب اتیبر مرور ادب یپژوهش مبتن  نیا
و   یهاطرح  ی و حت ها برنامه  ها،است یس  ن،یاز قوان یپژوهش مرور جامع  نی ا یدر ط  گر ید  یگرفته و از سو 
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  ز ی مرتبط ن یداخل  العاتمط  جی پژوهش، از نتا نیدر ا نطوری ورت گرفته است. همص یالملل ن یب یها پروژه 
آب کشور،   تی ری از متخصصان باتجربه در موضوع مد ی اریاظهار نظر بسشده است. با اتکا به  یریگبهره 

را دارد. در    یالملل ن یب  یهاها و کنگره در نشست ارائه    تی عمق و اعتبار دارد که قابل  یاپژوهش به اندازه   نیا
  به عنوان پژوهش  یمعرف  یبرا رانیا یاتاق بازرگان  ی سو  از دای کاند کیپژوهش به عنوان  نی حال حاضر، ا

جهت ارائه در نشست    یپژوهش، گزارش  ن یا   جیاست. بعالوه، مقرر شده تا بر اساس نتا   یبرتر در حال بررس
 دد.گر  ه یسنگال ته یالملل ن یب

باالست   اریآن بس   تیکه اگرچه اهم  نستیآب ا  یاستگذار یدر رابطه با موضوع س مهم اریاز نکات بس یک ی
  ی و حت  یاست اما دخل و تصرف آن در گفتمان عمومشده  ییابربحران در کشور شناسا کیو به عنوان 

از   یک ید. فاصله دار  ار یبس  نیهمچون بنز یاندک است و با موضوع  ار یگفتمان مسؤوالن کشور بس
  ،یاجتماع   یهاش یموضوع را در قالب پو  نیاست که بتواند ا  نی آب هم ا  ری تدب  شکدهیاند   یهای گذار هدف 
  ی باق   عی در سطح وس  یتا اثرگذار  یادی ه اذعان کرد که هنوز فاصله زصادقان  دی سازد. با  ل یگفتمان تبد   کیبه  

  ر ی درگ ری مس نی ا  را در یشتر یب  نفعانیله ذتا پله پ  کوشدی آب م   ریتدب   شکدهیاکنون اندمانده است اما هم 
 سازد. 

کوچک  یکه باعث شده تا در جامعه  نستیارزشمند، ا یگزارش دی پژوهش در کنار تول نیا  یاصل  دستاورد
  ن یدوم  یپررنگ مبدل گردد. برگزار یمسأله  کیبه  صی آب، موضوع بازتخص استگذارانیو س رانیگم ی تصم

  ن یاز هم   نشان  ،یاستگذاریو س  یکنفرانس حکمران   نی آب در سوم  صیو بازتخص   صیجلسه در رابطه با تخص
 مسأله دارد. 

با تمرکز بر دو پژوهشگر    م یسال و ن  کیدر مدت زمان    یتومان   ونی لیم  23  یپروژه   کیپژوهش در قالب    نیا
  نطور یو هم یدان یم یدها ی پژوهش از بازد نی انجام گرفته است. البته پژوهشگران مزبور در انجام دادن ا

  ری تدب  شکدهیاند  نطوریکردند. هم  یریگآب بهره   تیری مد  ینه ی کشور در زم  یصصان برجسته مصاحبه با متخ
کرده تا   یآب، سع یموضوعات مرتبط با حکمران  ینه ی زمکشور در  یشبکه  نیتربه عنوان بزرگ  ران،یآب ا 

پژوهش   نیجرئت گفت ا  به  توانی . مدینما ت یو حما ی اریپژوهش هم یاجرا ر ی پژوهشگران را در مس ن یا
انجام    یهابا پروژه   سه یداشته است، در مقا  رانیگم یتصم   یدر بدنه   ییکه تاکنون جلب توجه به نسبت باال

 انجام گرفته است.  یاندک   اری بس اریبس ینه یبا هز ،یدولت  یهاگرفته در بدنه 

مهم    اریموضوع بس   کیبه    وهش پژ   نیا   د،ی ذکر گرد  نی شیتر و در قالب پاسخ به سواالت پ که قبل   همانطور
آن در قالب جلسات متعدد،  ج ینتا  یارائه  یجه یکه در نت  پردازدی کشور م یعموم یاستگذار یس یدر عرصه 

  نطور یشده است و هم افت ی پژوهش در نیدر رابطه با ا یفیاز لحاظ ک  یمثبت  اریبس یتاکنون بازخوردها 
شده است. البته هنوز متن   افتیدر یو مل  یلملل ان یب یها- ارائه آن در نشست یبرا یشنهادات یتاکنون پ 
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در دسترس عموم قرار نگرفته است و هنوز   رانیآب ا ریتدب شکدهیاند  تیوبسا قیگزارش از طر یاصل 
است که در جلسات مخاطب   یمعدودپژوهش معطوف به جلسات متعدد و افراد  نی منتشره از ااطالعات 
از مخاطبان بتوانند از   یشتر یحجم ب شکده،یاند  تی ارش در وبسا است که با انتشار گز  دی د. امانقرار گرفته 

 گزارش استفاده کنند.  نیا
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 یعلم ئتیه یجذب و ارتقاء اعضا نامهنییآ هیچارچوب اول. تدوین 35
 یگام دوم انقالب اسالم  هیانیبر ب یکشور مبتن  یهادانشگاه

 پژوهی آینده انداز و پژوهشکده چشم 

https://iranthinktanks.com/wp-content/uploads/2020/01/University-Faculty-2nd-Step.pdf 

   هانوآوری -1

های  لمی دانشگاه نامه جذب و ارتقاء اعضای هیئت عیین های طرح پژوهشی چارچوب اولیه آیکی از نوآوری 
کشور ابتنا آن به بیانیه گام دوم و تجزیه و تحلیل آن در فرایندهای جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی  

 است. بهره  جمهوری اسالمی ایرانظام علم و فناوری کشور و متعاقبًا قدرت به عنوان بازیگران پیشران در ن
ای و میدانی در کمتر از دو هفته و همچنین  کتابخانه های  پژوهی و استفاده از روش های آینده گیری از روش 

و سفارش فازهای بعدی برای اصالح   تصویب طرح در هیئت عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگینتیجه 
 باشد. صر و نتایج این طرح می ترین عناهای پیشنهاد شده از جمله مهم ها و دستورالعمل رویه 

ترین محصول  های کشور، مهم ب و ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه چارچوب اصلی برای بازنگری نظام جذ
محتوای اصلی   این طرح بوده است. در انتهای این طرح جهت افزایش اثرگذاری متن و بیشتر خوانده شدن

های گرافیکی  است. در  یادی از اطالعات در قالب المانهایی استفاده شد که مبین حجم زاز اینفوگرافیک 
گیری جدیدی برای نظام جذب و ارتقا پیشنهاد شده تا سه ها سعی شده است که جهت رافیک این اینفوگ

 و مرزهای دانش را همسو سازد.  ها( توجه به قله 3( حل مسائل کشور و )2( شتاب علمی، )1بردار )

 کیفیت منابع و اسناد -2

های  اسالمی« و تحلیل داللت حاضر بر محور تحلیل ثانویه سند راهبردی »بیانیه گام دوم انقالب پروژه 
است. همچنین  راهبردی و سیاستی آن بر حوزه علم و فناوری، با تاکید بر مقوله جذب و ارتقا، تدوین شده 

کنند و  تکمیل می  تی، بررسی وضع موجود و مسائل حوزه مورد بررسی، این گزارش رامرور اسناد باالدس
یابد.  بیانیه در حوزه جذب و ارتقا، این گزارش پایان می  سازی سندهای کالن جهت پیاده سرانجام با توصیه 

ل صورت  های تحلیل کارشناسی، پنل خبرگی، مطالعه مروری و تحلیل اثرات متقابهای مذکور با روش گام 
 ست( است. )همه منابع در انتهای فایل گردآوری شده ا گرفته 

https://iranthinktanks.com/wp-content/uploads/2020/01/University-Faculty-2nd-Step.pdf
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 دامنه و سطح اثرگذاری مورد انتظار برای این پروژه  -3

ابتدا این موضوع در دامنه دانشگاه آزاد پیشنهاد شد اما با توجه به فرصت ایجاد شده، در جلسه هیئت  در  
 ب شد. عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه و مصو 

 کمیت و کیفیت نیروی انسانی -5

وزش عالی،  آم  پژوهی، مدیریتهای آینده نفر پژوهشگر کارشناسی ارشد و دکتری رشته  10در این طرح از 
شناسی استفاده شده است. دستاوردهای این پروژه به تاریخ، فنی و مهندسی، خط مشی گذاری و جامعه 

های بعدی  ذب به قدری مهم ارزیابی شد که تمامی سفارش نمایندگی از دانشگاه آزاد در هیئت عالی ج 
چنین نتایج آن چندین بار در  هم مبنی بر ادامه طرح، به دانشگاه آزاد و متعاقبًا پژوهشکده واگذار شد.

 جلسات مختلف و متعدد میان دانشگاهی ارائه شد.
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با  . بررسی مخاطرات تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه36
 یافته فراملی )پالرمو(جرایم سازمان

 اندیشکده راهبردی تبیین 

http://tabyincenter.ir/up/pal.pdf 

تهیه شد. هدف از تهیه این گزارش، ایجاد درکی    1397این گزارش توسط اندیشکده راهبردی تبیین در بهمن  
فراد و نهادهای تصمیم گیر در مورد تصویب الیحه الحاق ایران به این کنوانسیون است.  درست و عمیق در ا

عملی و صریح در اختیار نهادهای تصمیم ساز قرار داده شود تی  در چارچوب این گزارش سعی شده پیشنهادا
 تا آنها بتوانند مشخصا در این مورد اظهار نظر و تصمیم گیری کنند.  

های نوآوری گزارش محسوب می شود. منابعی که برای تهیه این گزارش تهیه  جنبه این امر از مهم ترین 
که هم به روش طوفان فکری و هم به روش گروه    این جهتشده بسیار دسته اول و با کیفیت هستند. از  

 متمرکز شا شرکت کارشناسان اندیشکده تبیین جمع آوری شده و در تهیه گزارش مورد استفاده قرار گرفتند. 

رباره اعتبار گزاره های مطروحه در این گزارش باید گفت که تقریبا طیف وسیعی از کارشناسان اندیشکده  د
نظر خود را اعالم کردند و برآیند کار پس از یک چکش کاری بسیار اساسی   ه اند وتبیین مشاکرت داشت

سی و این موضوع  مستخرج شده و سطح اثرگذاری گزارش مربوط می شود به سطح کالن تصمیم گیری سیا
 هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی برای دولت و نظام سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است.  

گزارش هشدار است که این گزارش در اختیار نهادهای مختلف قرار داده شده است.  ایی یک دستاورد نه 
 شرح ذیل است: کمیت و کیفیت نیروی انسانی که در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته 

نفر. به این صورت که این کارشناسان به صورت مداوم در جلسات    6کارشناسان اندیشکده تبیین به تعداد  -1
مباحث متعدد شرکت داشتند. داده ها جمع آوری شدند. اعتبار این داده ها مورد ارزیابی قرار   لف و در مخت

 گرفت و بعدا در گزارش وارد شده است. 

http://tabyincenter.ir/up/pal.pdf
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ه گزارش درگیر خود کرده است، مانند اغلب گزارش های اندیشکده عمومی نیستند و  حجم مخاطبینی ک-2
زه مربوط می شوند. در این چارچوب اندیشکده تبیین  گیرنده در این حوبه افراد و نهادهای خاص تصمیم 

اقدام به این امر کرده که این گزارش را به دست اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت  
م و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار دهد که این افراد مراجع ذی صالح برای تصمیم گیری  نظا

 ه هستند. در این حوز 

می که در این گزارش وجود دارد این است که با توجه به اینکه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو  نکته مه
که تمامی ابعاد و جوانب امر را به صورت موشکافانه    پیدا کرده، این گزارش یک اثر بسیار واقع بینانه است

ین پیشنهادات بسیار عملی، بر این بوده که ا مورد توجه قرار داده و در پیشنهاداتی که ارائه شده سعی 
منطقی قابل اجرا باشند. از این جهت این گزارش یک گزارش منحصر به فرد در فرآیند تصمیم گیری و  

سی برای الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی مربوط می  تصمیم سازی کالن نظام سیا
اکنون که هنوز هم در خصوص این کنوانسیون در  وجود دارد که هم شود. این اعتقاد در اندیشکده تبیین  

مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری نشده، اعضای مجمع می توانند با پیش روی خود قرار دادن  
کده تبیین و با یک بررسی درست و حساب شده در خصوص الحاق و یا اعالم تعهدات ایران  گزارش اندیش 

 صمیم گیری نمایند. یژه اقدام مالی ت به دستورالعمل های گروه و
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 انیجهان اسالم و اقتصاد دانش بن. 37

 پژوهی جهان اسالم موسسه آینده 

 

، این واژه را تجدید  90ی  تصادی شد اما تحوالت دهه وارد ادبیات اق  1960بنیان در دهه  ی اقتصاد دانش واژه
ی اخص سازی در زمینه های زیادی برای شسازمان اقتصادی همکاری و توسعه تالش هرچندو احیا نمود. 
که در همین سال برای بندی کاملی نرسید، تا اینبه جمع 1995بنیان انجام داد؛ ولی تا سال اقتصاد دانش 

بنیان در سازمان اقتصادی همکاری و توسعه در قالب سند  ی از واژه اقتصاد دانش اولین بار چارچوب مدون 
های  ی جایگاه مدل کننده ا منتشر شد. این سند تعیین م و فناوری کانادگذاری عل ی سیاست وزارتی کمیته 

عامل و  ی ت این تبیین جایگاه نظری دانش، نحوهبر جدید رشد و عملکرد ابداعات در اقتصاد بوده است. بنا
ه  شدن، رقابت بیشتر و از همها، جهانیدر عالم خارج نظیر روند شتابان همگرایی بازار داده رخ واقعیات 

ی فناوری اطالعات و ارتباطات زمینه را برای تدوین الگویی اجرایی از این پارادایم  کنندهه تر جهش خیر مهم 
  اقتصاد   از  جدیدی  نوع  که   دریافت  روشنی  به   جهانی اقتصادی فراهم ساخته است. درنتیجه  رشد و توسعه 

  اقتصاد  این. کندمی عرضه  هاکشور  اقتصادی یتوسعه  و رشد برای متفاوتی مبنای که  است ظهور حال در
   .باشدمی دانش تحول و توسعه  شدنجهانی  تعامل ینتیجه  دارد،  شهرت اقتصاددانشکه به 

  را  اقتصادی یتوسعه  و رشد  که  است طریقی به  آن ز ا استفاده توانایی  دانش، مبحث  در اساسیی نکته 
  تلقی  بنیاندانش  هایکشور  زمره در جهان های کشور  از بسیاری دانش، وجود رغمعلی  لذا. نماید تضمین

 . شوندنمی

های جدید، یعنی  های تکنولوژیک، سازمانی و نهادی است و تکنولوژی جهان امروز شاهد شتابگری در نوآوری 
اند؛ دانش به یداکرده پتوسعه  سرعت به العات«، »بیوتکنولوژی«، »نانوتکنولوژی« ظهور و »تکنولوژی اط

های  شدن اقتصاد شتاب گرفته است. به سیستم شده و جهانی  یل د تبدارایی استراتژیک و عامل اساسی رشد  
 شود.اقتصادی واقع در این رویکرد توسعه، اقتصاد مبتنی بر دانش گفته می

یادی در اقتصاد جهانی، ماهیت فعالیت و رقابت را هم در داخل یک کشور و هم در بین  این تحوالت بن
هایش بر  است که پایه  شکل گرفتند. نظم نوینی در حال ا دچار دگرگونی اساسی کرده و خواهد کر کشوره 

ید  »دانش جدید« و »نوآوری مبتنی بر دانش« استوار است. در نظم نوین اقتصاد جهانی، ایجاد دانش جد 
 های اقتصادی و اجتماعی است. برداری مطلوب از آن، شرط حیات سیستم و بهره
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ی، مانند اقتصاد بسیاری از کشورهای اسالمی را به  جهانی، اقتصادهای مبتنی بر منابع ماد  این تحوالت
رهای  گونه کشورها بخواهند مسیر عادی را طی کنند و مانند کشوخواند. اگر اینیفرام چالش جدید و اساسی  

برای سالیان طوالنی  پیشرفته بعد از طی نمودن اقتصاد صنعتی به اقتصاددانش برسند، باید برای همیشه یا  
رو کشورهای پیشرفته باشند، اما اگر بتوانند به اقتصاد یادگیرنده  افتاده دنباله عقبعنوان یک کشور به 

-ی اقتصاددانش )به وارد مرحله  سرعتبه ی اقتصاد صنعتی توانند بدون طی کردن مرحله تبدیل شوند می 
در اثر   صورت ینا ر دانش تبدیل گردند. در غیر عنوان رویکرد جدید توسعه( شوند و به اقتصاد مبتنی ب

گیرد، از پیشرفت  ی تکنولوژیک شکل میرقابت شدید جهانی که بر مبنای »دانش جدید« و نوآوری پیوسته 
 مانند.ی بازم

ی تحوالت  ازجمله ای نیست و مستلزم تحوالت بسیاری یادگیرنده نیز کار سادهشدن به اقتصاد یل تبد البته  
اگون است. با تقلید ناآگاهانه از کشورهای پیشرفته  های گونی تعامل میان بخش نهادی، نهادسازی و توسعه 

های  ی استراتژتوان به این وضعیت رسید. همچنین اقتصاد مبتنی بر دانش با ینمزا فقط، و با تالش درون 
یافتنی نیست. انتقال فیزیکی تکنولوژی در صادرات  دست ت و جایگزینی واردات ی صادرا سنتی توسعه 

ش رهنمون نخواهد کرد. تنها فرایندی که اقتصاد  اقتصاددانسمت    طرفبه تصاد را  حدواندازه مواد خام، اقیب 
شدن ل یتبد دهد،  ی مر دانش سوق  اقتصاد مبتنی ب  طرفبه ی مبتنی بر منابع مادی را  توسعه درحال ی  کشورها

ی  به فرایند اقتصاد یادگیرنده است. اقتصاد یادگیرنده به این مفهوم است که یک سیستم اقتصادی برا
پیوسته از اقتصاد جهانی   طوربه که ین ا یش رفاه شهروندان خود عالوه بر افزاتولید کاال و خدمات جدید و 

ی کند. برداربهره اشاعه، تبدیل و از آن    ه دانش را تولید، توزیع،و پیوست  زادرون   طور به کند،  ی مدانش کسب  
ی نیست و مستلزم تحقق شرایط  اده ساشدن یک سیستم اقتصادی به اقتصاد یادگیرنده کار یل تبدپس 

 محور، بنگاه یادگیرنده و دانشگاه کارآفرین است.  ترین آن وجود دولت دانش خاصی است که مهم 

گذاری، بسترسازی و تولید کاالی  اجتماعی مانند سیاست   ی خدماتالزم برای ارائه محور، دانش  دولت دانش 
کند؛ بنگاه  ی متولید  زادرون  طوربه ی داخل کسب یا اهدانشگاه عمومی را از نهادهای خارج از کشور و 

داخل را   ی هادانشگاه یادگیرنده، دانش الزم برای تولید کاال و خدمات خصوصی از نهادهای خارج از کشور و 
ی انسانی، تکنولوژی  ین، دانش الزم برای تولید سرمایه کارآفرکند و دانشگاه  ی متولید    زادرون   طوربه کسب یا  
تولید    زادرون   طوربه ی داخل کسب یا  ها دانشگاه ی بر دانش را از نهادهای خارج از کشور و  مبتن   بنگاه  و ایجاد

 کند. یم

باشد. غالبًا با شنیدن نام جهان  ن اسالم می رسی قرار گرفته است، جهاجامعه آماری که در این پروژه مورد بر
برد مغفول ماندن از  ی که ما را به فکر فرو می ترین علت شویم. مهم اسالم دچار ترکیبی از بیم و امید می 

ین  رسد. اهم اشود اما به طور معمول به مرحله اجرایی نمیها یاد می هایی است که همواره از آن پتانسیل 
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ی  بها گران : دارا بودن بزرگترین سهم جمعیت جوان در جهان، اضافه شدن به ذخایر اند ازپتانسیل عبارت 
گاز و مواد معدنی، مزیت نسبی در تولید محصوالت کشاورزی و غنای میراث فکری  طبیعی شامل طال، نفت،  

ها  مله آن یی قابل ذکر است که از ج و فرهنگی؛ اما در مقابل این عوامل همگرایی بخش، دالیلی نیز برای واگرا
  اکثر  در سیاسی اسالم پذیرش  آن، عدم مذاهب و اسالم  دین از  متضاد و  متفاوت هایقرائت  توان به می

  الملل، عدم بین  نظام در برتر هایقدرت  به  مسلمان کشورهای هایدولت  اکثر اسالمی، وابستگی کشورهای
  به  کشورها  این  بیشتر وابستگی موجب که  اسالمی کشورهای اکثر  در  ساالرمردم  سیاسی هاینظام  وجود

  برخی از  رهبران و اکمانح  گروهی و شخصی منافع گردد، ارجحیت می  المللبین  سیستم محوری بازیگران
اسالمی اشاره نمود. نکته اصلی این نوشتار آن   محوریت های ضرورت  و  ملی  منافع  بر  اسالمی  کشورهای

تواند به عنوان  بر کشورهای اسالمی از منظرهای مختلف، وضعیت اقتصادی می است که با وجود تنوع حاکم  
ای نوین از پیشرفت گردد. در این میان،  له گیری مرح ترین خاستگاه اجتماعی هر کشور، سبب شکل مهم 

  ایم تا با بیان قرار داده   مدنظرجدیدترین مکانیسم اقتصادی در عصر حاضر،  بنیان را به عنوان  اقتصاد دانش 
هایی که در روند فعلی اداره  ها، ارکان و ابعاد گسترده آن بتوانیم عالوه بر جبران کاستی ها، شاخص ویژگی 

این  خورد، فرآیند پیشرفت و زندگی همراه با احساس سعادت را در میان اجتماع می جهان اسالم به چشم 
به خود انسان در قالب   بنیان اهمیت دادنترین نکته اقتصاد دانش کشورها تسریع بخشیم. اساسی

های پیشین اقتصادی این ابزارها  سازی نقش دانش در زندگی بشری است؛ در حالی که در سیستم برجسته 
نچه کشورها به توانست معیشت اقتصادی خود را تأمین نماید. چنامی  هاآن که انسان در سایه بودند 

ای قدم  و پایداری را دنبال نمایند به مرحله  های فرامقطعیبنیان نگاه جامع داشته و سیاست اقتصاد دانش 
د، تمامی ابعاد زندگی  خواهند گذاشت که به جامعه دانایی محور معروف است. در این جامعه عالوه بر اقتصا

تصور عام که   برخالفشوند. یدی به نام »دانایی« می افراد از مرحله »دانشی« فراتر رفته و وارد مرحله جد
کنند که منجر به ارتقای  دانایی را دانشی تلقی می  نظرانصاحب بیند اما وتی نمی میان این دو واژه تفا

شود. امید است که با  می  هاانسان قضاوت عاقالنه در بین  گیری و انتخاب و  ها، بهبود قدرت تصمیم مهارت 
ی ادراک  در این نوشتار، ضرورت ایجاد تغییر در چارچوب اقتصادی جهان اسالم به خوب موضوعات مطرح شده  
ای نه چندان دور به اهداف عالیه ترسیم شده کشورهای اسالمی دست یافته و ینده آ گردد تا بتوانیم در 
 را در میان سایر ملل ارتقا بخشیم.  جایگاه این کشورها

ای شده است که قبل که این کتاب به لحاظ موضوعی، وارد حوزه  در خصوص نوآوری پروژه، باید اشاره کرد
ی پیرامون آن صورت نگرفته است، عالوه بر این نوع نگاه پروژه، به موضوع اقتصاد دانش  از آن پژوهش

ی آن است. در واقع نقطه گونه المی و جایگزینی با ذات رقابتسازی اقتصادهای اسبنیان، مبتنی بر مکمل
ن اقتصادهای تک  ی مدلی دقیق، کارا و عملیاتی برای تبدیل رقابت بی اضر، تالش برای ارایه ی ح قوت پروژه 
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های موجود تواند عالوه بر کاهش تنش محور است، که میجنس منطقه با مدل تعاملی دانشمحصولی و یک
 د. ها منجر شو اسالمی، به مدلی دایمی برای حل منازعات و جلوگیری از گسترش آنبین کشورهای 

ی  ی پژوهشی در حوزه این کتاب توسط موسسه آینده پژوهی جهان اسالم، با بیش از یک دهه سبقه 
مطالعات سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان اسالم منتشر شده و نویسندگان کتاب اقایان دکتر سید یحیی  

دانشگاه   ضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین، دکتر سید حمزه صفوی، عضو هیئت علمیصفوی، ع
ها و اجرای پروژه بیش  آوری دادهه، جمعپردازی، مطالعات اولیتهران و مجتبی یعقوبی هستند. مراحل ایده

 ماه به طول انجامیده است.  18از 
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 (ی)اقتصاد مقاومت   انیر ا  یمقاومت اقتصاد  ینماگرها  یابیو ارز  یلتحل.  38

 اندیشکده برهان انقالب اسالمی 

http://www.borhan.ir/4024/ 

  ک ی یاسالمرهبر معظم انقالب  یاز سو  یاقتصاد مقاومت  یکل  یها است یز ابالغ سسال ا نیبا گذشت چند
  ییاجرا رانیو شعار مد  ات یصرفًا در ادب ی مقاومت از تحقق اقتصاد  یکه بخش دهد یساده نشان م  یاب یارز

ود  و معمول خ   گرید  امات گاه گزارش اقد   ییاجرا  یهادستگاه   ز یمتوقف مانده است و در مرحله ارائه گزارش ن
اقتصاد   یکار النی عنوان »ببوده است، به  یو سار ینبوده و قباًل هم جار  ها استیس نی را که مرتبط به ا

  ی اقدامات   یبرخ   یحت   رانیمد  یکه برخ   شودی مشاهده م  یاألسف در کمال شگفت   . معندیا نمی« ارائه م  یمقاومت 
به جامعه  یاقتصاد مقاومت  رفتشیگزارش کار پ نوانعاست، به  هااست یس نی با ا یرا که در تعارض جد

 . کنندیعرضه م

و تحلیل علمی در این اثر سعی شده است که با بررسی آمار رسمی منتشر شده از سوی نهادهای معتبر 
مورد ارزیابی قرار گیرد تا برای تصمیم گیران، تصمیم سازان    1397پیشرفت اقتصاد مقاومتی    این آمار، میزان

 یق از پیشروی عملی سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین گردد و برنامه ریزان ، گزارشی دق

 شاخص یا سرفصل 9 در ایران اقتصادی مقاومت های کلی اقتصاد مقاومتی، بر اساس سیاست 
 ها عبارتند از: »بودجه و اقتصاد کالن، اقتصاد دانش است. این شاخص  ارزیابی قابل تحلیل و کالن

وری،  فروشی، تنوع مبادی تامین واردات، بهره  قتصاد بدون خامبنیان، امنیت غذایی، تولید ملی، ا
المللی  و بین و آمارهای معتبر ملیها  و کار«. بررسی داده  توسعه صادرات، کارآفرینی و فضای کسب

 دانش  اقتصاد  شاخص  2در    1397تا    1392های    دهد که روند مقاومت اقتصادی کشور در سالنشان می
نزولی  دیگر شاخص 6در شاخص بودجه و اقتصاد کالن نوسانی، و در صعودی،  اییغذ امنیت و بنیان
 .است بوده 
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 )قصد( یمقاومت  جهادگران اقتصاد یشبکه جامع علم. 39

 های اقتصادی بومی مرکز تحقیقات مبانی و مدل 

http://qasd.ir 

  ، یدانشگاه   ،یت یدر سطوح حاکم   ی مقاومت اقتصاد  یها از هسته متشکل    یاشبکه   »شبکه جامع علمی قصد«
کارگیری  ید و به تولبا هدف ست و ا ی اقتصاد مقاومت  یهاه ینظر یر یکارگو به  د یتول یبرا یو مردم یحوزو 

  اقتصادی در سطوح مختلف   مقاومتهای  هسته   باتعامل  سازی و  ، از طریق شبکه اقتصاد مقاومتی   های نظریه
اندازی  راه   بومی«  اقتصادی  هایمدل   و  مبانی  تحقیقات  »مرکز، توسط  و مردمی  حوزوی،  یگاه ، دانشاکمیتیح

 شده است. 

، جلب مشارکت و ایجاد زمینه همکاری میان آنان، معرفی و ارائه  مقاومتیاد  فعاالن اقتصشناسایی و معرفی  
و آموزش و تربیت   فعال هایرسانی و معرفی برنامه محصوالت تولیدشده، تولید و ترویج محتوا، اطالع 

های این شبکه است که ترین فعالیت ینة اقتصاد مقاومتی از جمله مهم زم  درنیروهای پژوهشی و اجرایی 
 گیرد. صورت می  پرتال قصدبا محوریت  اً عمدت

 اندازی شبکه جامع علمی قصد ضرورت و هدف راه 

ایی که از ابتدای انقالب اسالمی داشته  دستاورده   ه رغم همنظام اقتصادی کنونی جمهوری اسالمی ایران علی 
های  نه به آموزه گراشرعی و دینی« و با رویکردی عمدتًا منفعالنه و جزءن  یها رت یمغا   عدماست، با تأکید بر »

داری، در وضعیت نامساعدی از منظر نظری و عملی قرارگرفته و ضرورت ساماندهی  لیبرالیسم و نظام سرمایه 
ای جامع و  نبود نظریه  لیدل به رسد ان بیش از پیش نمایان است. به نظر میاقتصاد انقالب اسالمی ایر 

ای  های نقطه مدت و نیز فعالیت ی، سطحی و کوتاه موازین اسالمی، شاهد برخوردهای مقطع  بر  یمبتن منسجم  
نقالب  های انقالب اسالمی هستیم و در این تقالی تاریخی، اقتصاد ا ها و آرمان بدون امتداد در راستای ارزش

ها و کارشناسان  های اقتصادی دولت رود و برنامه داری جهانی فرو میاسالمی بیشتر در منجالب سرمایه 
منسجم و جامع اقتصاد   رو در وضعیت کنونی، تدوین مدل نظرِی  این کند. از ریع میها این امر را تس آن 

و مهم در راستای گسترش و اصالح   تواند گامی مبناییمی  پیشرفتایرانی مقاومتی در قالب الگوی اسالمی
 .اقتصاد انقالب اسالمی باشد

در  ی در کنار اقتصاد کالسیک دانشگاهی ای از ادبیات اقتصادمجموعه  ن همانندتوا را نمی اقتصاد مقاومتی 
های مدیریت  های علمی، اعتقادات قلبی و مدل فصل مشترک کاوشتوان آن را بیشتر می ، بلکه نظر گرفت

»هماهنگی و همکاری در مطالعات،   رو نیا  از. دانستاسالمی  جامعه  دراقتصادی  یها ی رگذااست یسو 

http://qasd.ir/
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منظور تعامل  ، به ه یفق ت یوال  بر یمبتن ب نظام سیاسی ره و اجرای اقتصاد مقاومتی« در چارچو مشاو
ری  ، ضروو نهادهای اجتماعی و مردمی مسئوالن اجرایی کشور، شناسان حوزوی، متفکران دانشگاهیاسالم 

 رسد.به نظر می 

»شبکه جامع علمی جهادگران  بومی با عنایت به این ضرورت،  اقتصادی هایمدل و مبانی تحقیقات مرکز
ایرانی  پیشبرد طرح ملی اقتصاد مقاومتی در قالب »الگوی اسالمی ومتی )قصد(« را با هدف اقتصاد مقا

مستلزم  اندازی نمود و تحقق این مهم را  به آن راه   بخشیپیشرفت« در تمامی سطوح نظری تا عملی و عینیت 
دانست. از این   ی های اجرایی و نهادهای اجتماعی و مردمحوزه، دانشگاه، دستگاه  ه تعامل نهادهای چهارگان

، خواهد مسئله با تأکید بر مبانی اسالمی و الهی و با کار علمی معطوف به حل  قصدعلمی  ه جامعشبکرو 
یر تحقق  های اقتصاد کشور را با نگاه جامع به این چهار رکن، در مسرنامه کوشید تا ساختار و روند اصلی ب

 .اقتصاد مقاومتی اصالح کند 

 ع علمی قصد های اصلی شبکه جامفعالیت 

  و ایجاد ارتباط میان های اقتصاد مقاومتی کارگیری نظریه تولید و به شبکه جامع علمی قصد در راستای 
دنبال    های زیر را ، فعالیت های اجرایی و نهادهای اجتماعی و مردمی تگاه حوزه، دانشگاه، دس  ه نهادهای چهارگان

 کند: می

 ؛ آنان  کردن  دارشناسنامه اقتصاد مقاومتی و   بندی افراد و نهادهای مؤثر درشناسایی و دسته  •
 ؛ های مختلف اقتصاد مقاومتیبندی محصوالت تولیدشده در عرصه معرفی، نقد و رتبه  •
 ؛ های مناسبزمینۀ اقتصاد مقاومتی به تناسب مخاطبان و در قالب  تولید و ترویج محتوا در •
 ؛ ن فعاالن اقتصاد مقاومتی همکاری میا   ه ایجاد سازوکارهایی برای جلب مشارکت و ایجاد زمین •
 ؛ ریزی برای اقدامات مشترک و فراگیرسازی و برنامه شبکه  •
تی در ضمن خدمت اصالح  آموزش و تربیت نیروهای پژوهشی و اجرایی الزم برای اقتصاد مقاوم  •

 ی؛ نظام پژوهش و آموزش اقتصاد مقاومت 
 جلب محصوالت، ائه ار  رسانی،اطالع  برای قصد( )پورتال مجازی زیرساخت  مدیریت و ه ارائ •

 مخاطبان. هایدغدغه  و سؤاالت به  پاسخگویی و محتوا تولید  ها،برنامه  در مشارکت

 محتوای پرتال شبکه جامع علمی قصد 

گیرد. معرفی فعاالن اقتصاد  با محوریت پرتال قصد صورت می  عمدتاً ه جامع علمی قصد های شبکفعالیت 
های این  ین بخش ترمهم ها از جمله رسانی برنامه ی و اطالع، ارائه محتوای متن هاآن مقاومتی و محصوالت 

 گردد:پرتال است که به شرح زیر معرفی می 
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 ( معرفی فعاالن اقتصاد مقاومتی 1

  و  مقاومتی، نهادها  اقتصاد استادان اقتصاد مقاومتی، از قبیل شبکه راد و نهادهای فعال در در این بخش اف
نیز برای مخاطبان پرتال   هاآن شوند و امکان ارتباط با معرفی می ها مجالت و کانال  و مؤسسات، نشریات

 فراهم است. 

 ( ارائه محصوالت اقتصاد مقاومتی 2

، اقتصاد مقاومتی را مشاهده نمود که شامل کتاب برگزیده فعاالن توان محصوالت و آثار در این بخش می 
عالوه بر معرفی   شود. در ضمنوت و تصویر می و رساله، پروژه، نشریه، طرح و گرافیک، ص نامه ، پایان مقاله 

 . های مربوط به هر محصول نیز وجود داردهر محصول یا اثر، امکان دریافت فایل   هاجمالی و درج چکید 

 ئه محتوای متنی ( ارا3

وگوهای شبکه فعاالن اقتصاد مقاومتی در قالب محتوای متنی ارائه  ها، مقاالت و گفت در این بخش گزارش 
  یل قب اسناد باالدستی از    به   مربوط  هایکالن« شامل تحلیل   هایه مشتمل بر چهار دسته: »سیاست ک  گرددمی

  رویکردها« شامل  و ها، »تلقیکالن هایسیاست و ها ابالغیه  دیگر و رهبری و امام  اساسی، بیانات قانون
  پایدار،   اقتصاد  اسالمی،  اقتصاد   مقاومتی از قبیل کلیات،  اقتصاد  دربارۀ  مختلف  های دیدگاه   بررسی  و  تبیین
شاخص    و  ارکان« شامل تبیین   و  دفاعی، »اصول   اقتصاد  تحریم و  اقتصاد  ریاضتی،  اقتصاد  اقتصادی،  پایداری

  روحیه  و فرهنگ محوری،مردم  بنیانی،دانش  بنیانی،عدالت گرایی،برون  و زاییدرون  چون مقوالتی یساز
  و   کشور  روز  مسائل  تحلیل  مسائل« شامل  و  »موضوعات  خودکفایی و  و  استقالل  پیشرویی،   و  پویایی  جهادی،
  پولی،  منظا  و  پول  طبیعی، هایثروت  توزیع مقاومتی از قبیل کلیات، اقتصاد رویکرد با حلراه  ارائه  و جهان 

 مسائل است.   دیگر و  خصوصی کاالهای عمومی، کاالهای  و اجتماعی  مواهب

 رسانی برنامه ( اطالع 4

 شود.رسانی، معرفی و پوشش خبری داده می ینة اقتصاد مقاومتی اطالع درزمل های فعادر این بخش برنامه 
  جشنواره،  نمایشگاه، ت،شس ن و همایش  آموزشی، کارگاه  و  دوره پردازی،نظریه  ها شامل کرسیاین برنامه 
 گردد.محتوا می  بسته  و  آموزشی و  پژوهشی اردوی مطالعاتی، سیر ی،خوان کتاب  مسابقه  آثار، فراخوان

 هاانات شبکه جامع علمی قصد برای مجموعه امک

های فعال در  پرتال قصد افزون بر ارائه محتوا در زمینة اقتصاد مقاومتی، یکسری امکانات نیز برای مجموعه 
 ظر گرفته که به شرح زیر است:ن
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و   هابرگه ها، ی، ارائه محصوالت و پژوهش رسان اطالع امکانات صفحه اختصاصی شامل اخبار و  •
 ها؛ ی آن ها رزومه ها و معرفی همکاران و یشی اند هم ها و  و همایش   هابرنامه ی  هاکاربرگه 

ی اعضا  بندرده امکان  ،سامانه اعضا شامل امکان عضویابی و اختصاص مطالب و اخبار بر اعضا •
 در سه دسته عادی، فعال و ارشد؛ 

ا برای ارسال  امکانات مالی شامل امکان فروش اینترنتی محصوالت و امکان شارژ حساب اعض •
 پیامک؛ 

 ی و مکاتبات داخلی مجموعه؛ خودکارسازامکانات  •
 امکانات مدیریت محتوا و مدیریت پژوهش؛  •
 ن و اعضا؛ اامکان ارسال و دریافت پیامک توسط همکار  •
 ها؛ بندی اختصاصی مطالب و پژوهش امکان گروه  •
 ها.گیری با همکاران و اعضای سایر مجموعه امکان ارتباط  •

پذیر نظام جمهوری اسالمی تبدیل  طع تاریخی حاضر که عرصۀ اقتصاد به یکی از نقاط آسیب با توجه به مق
کشور با هدف تقویت بعد اقتصادی  سراسر  های مقاومت اقتصادی« در  شده است، ایجاد و گسترش »هسته 
ر علمی  با تأکید بر مبانی اسالمی و با کا شبکه جامع علمی قصد  رسد.نظام والیت، امری الزم به نظر می 

چهار رکن  اصلی اقتصاد کشور را با نگاه جامع به  هایتا ساختار و روند  کوشدمی ، مسئله معطوف به حل 
های اجتماعی و مردمی، در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی اصالح  و نهاد های اجرایی حوزه، دانشگاه، دستگاه 

افزایی سازی و هم برای معرفی، شبکه عضو، زمینه مناسبی را  3000و در این رهگذر با داشتن نزدیک به  کند
 اقتصاد مقاومتی فراهم کرده است.  ه افراد و نهادهای فعال در زمین
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 ب، فرهنگ و جامعه«های راهبردی »آگووگفت. برگزاری رویداد 40

 اندیشکده تدبیر آب ایران 

 

وگو کنیم«  ره آب گفت با شعار »باید دربا    94و  93های وگوهای راهبردی آب، فرهنگ و جامعه در سال گفت
انباشت    نشده ومطالب نهفته و مطرح    های فرهنگی و علوم انسانی و عرضه و با هدف ایجاد دغدغه در حوزه 

های جدیدی به حوزه آب شد.  منجر به آشنایی و جلب ظرفیت   مختلف  هایجنبه   ورزی درنتایج این اندیشه 
  آب  مسایل حوزه تحلیل و رسانیانحصار اطالع  رد رخنه  ایجاد را هااین نشست  مهم دستاورد بتوان شاید
  عنوان  به  آب کردن مطرح برای مختلف هایرشته  مستقل حضور و رشته  این محور فن متخصصین توسط

  .دانست ماعیاجت موضوعی

دهی همکاری نهادی اثرگذار و هماهنگ بین چهار نهاد  وگوها شکل یکی از نوآوریها و اتفاق موثر در این گفت 
نهاد در پرداختن به یک حوزه مهم و حیاتی در کشور است. با  مردم  دولتی، دانشگاهی و تشکل در بخش 

شناسی ایران و انجمن ایرانی مطالعات  جامعه  تکار اندیشکده تدبیر آب ایران همکاری با سه نهاد انجمناب
جمهوری به عنوان  فرهنگی و ارتباطات به عنوان نهادهای مدنی و علمی و مرکز بررسی استراتژیک ریاست 

 نهادی دولتی و استراتژیک شکل گرفت.  

  علی الخصوص حوزه علوم اجتماعی، نسبت به مسئله آب حساس   هدف اصلی این بود که جامعه دانشگاهی،
های مختلف مطرح شده  دهی شود؛ با انتشار دیدگاه ها به سمت تدقیق ابعاد مسئله جهت شود و پژوهش 
  گیری شکل  هایزمینه  و ای بسترهاظران و ذینفعان آن در فضای رسانه ها از زبان صاحبندر این نشست 

گردد؛ صداهای ضعیف    فراهم  حوزه  این  در  راهبردی  سیاستگذاری  برای  نو،  حوالتت   با  متناسب  جدید  گفتمان
شنیده شوند و در تعریف مسئله و تببین قواعد بازی مشارکت داشته باشند و برجسته شود که حرف زدن  

های مختلف در مسئله آب برای  فقط در انحصار اقشار خاصی نیست؛ با بیان مطالب و دیدگاه  در مورد آب
زه های مختلف غیررسمی همگانی فضای  های ارتباطات و رسانه، علوم اجتماعی و اقشار حود حوزه افرا
 سازی و آموزش فراهم شود.آگاه 

نفر از افراد برجسته و   60ها حدود ست نشست تخصصی دنبال شد. در این نش 8میزگرد و  4این اهداف در 
اسی، ارتباطات و علوم سیاسی و فرهنگ  برای اولین  شنهای اقتصاد، جامعه تاثیرگذار علوم انسانی در حوزه 

رگیر مسئله آب شدند و پس از آن این مسیر را به طرق مختلف دنبال کردند. این نشست ها در سطح  بار د
 نظران محلی هم درگیر کرد.  بر صاحبنظران ملی، صاحب ملی و استانی برگزار شد و عالوه 
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مسئله    ای انجام شده و برای اولین بارای گسترده سازی رسانه ه وگوهای راهبردی برجستبه واسطه این گفت 
جویی آب شهری )بازنکردن دوش و شیر آب( به حوزه گسترده تر اقتصاد سیاسی  آب از حیطه محدود صرفه 
گذاری پرداخت و نگاه به مسئله  الن آب، سیاست آب و موارد گسترده سیاست آب، حقوق آب، اقتصاد ک

وگوها تاثیر بسزایی  عد از آن مسئله آب وارد سطح و عرضه دیگری شد و این گفتآب را دگرگون کرد. ب 
وگو ایده »خانواده آب» به  تر از مسئله آب در جامعه ارائه کرد.  به دنبال این گفت تر و دقیق درک وسیع 

ملی   هاینوانی بستری برای برقراری ارتباطات متعدد نهادی و فردی شکل گرفت تا از طریق آن همکاری ع
 شکل بگیرید.  

 آید: و میزگردهای این رویداد می   هادر ادامه پیوندهای مربوط به نشست

 توضیحات  عنوان 

: اهداف  رانیمنابع آب در ا  تیریمد  یها است یس  یاب ی نشست ارز
 افته ینتحقق 

http://iwpri.ir/home/single/112 
 

 http://iwpri.ir/home/single/113 و صلح  ستیزط یمح  ،یمیزگرد فرهنگ و آب: علوم اجتماع 
اقتصاد،   است، ی ن در سآ یامدهایبحران آب، عوامل و پمیزگرد 

  ی امدها یوگو درباره عوامل و پ فرهنگ و جامعه: ضرورت گفت
 بحران آب   یاقتصاد

http://iwpri.ir/home/single/116 

 http://iwpri.ir/home/single/124 مرتبط با آن  یاسیس  یامدهای بحران آب و عوامل و پمیزگرد 
 http://iwpri.ir/home/single/131 و سطوح مختلف آن  یحکمران نشست 
 http://iwpri.ir/home/single/136 قنات برای آینده نشست 
 http://iwpri.ir/home/single/134 نقش باورها و سرمایه ها نشست 
 http://iwpri.ir/home/single/135 د از تصویر جامع در مسئله آب عدم وجو نشست 

  

 : 

 

  

http://iwpri.ir/home/single/112
http://iwpri.ir/home/single/113
http://iwpri.ir/home/single/116
http://iwpri.ir/home/single/124
http://iwpri.ir/home/single/131
http://iwpri.ir/home/single/136
http://iwpri.ir/home/single/134
http://iwpri.ir/home/single/135
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 پژوهی عربستان سعودی. آینده41

 پژوهی راهبردی موسسه افق آینده 

https://iranthinktanks.com/future-of-saudi-arabia/ 

ای جمهوری اسالمی  ای تاثیرگذار بر منافع و امنیت ملی و منطقه ترین بازیگر منطقه اصلی   عربستان سعودی
دهنده آینده عربستان های اصلی شکل ها و پیشران مولفه  . در این پژوهش با بررسیرودبه شمار می ایران 

ی  هاهای معارض، مولفه خاندان حاکم بر عربستان، وهابیت، جریان  نظام سیاسی و جمله از  سعودی
برای   خارجی عربستان، سناریوهایی و همچنین سیاستدر عربستان امنیتی  -اقتصادی، اجتماعی و نظامی
  آینده مطلوب دهنده  که شکل   بذرهایی  توانسناریوها، می  بر اساس ایناست.  آینده این کشور ترسیم شده 

 نافع و امنیت جمهوری اسالمی ایران هستند را یافت. و سازگار با م

 داف  ضرورت و اه

تواند منجر به ها می که هر یک از آن  های متعددی استمعرض بحران منطقه غرب آسیا در حال حاضر در 
های تنش و منازعه های گسترده و اتالف منابع کشورهای منطقه شود. در این چارچوب، هزینه ایجاد خسارت 

ر از روابط دوجانبه عربستان با ایران، در روابط تهران و ریاض نیز بسیار باال خواهد بود. البته فراتاحتمالی 
ای به تواند موجب ایجاد تغییراتی در موازنه قدرت و معادالت منطقه کشور می های اینرفتارها و سیاست 

 های بزرگ و رژیم صهیونیستی شود.نفع قدرت 

دهنده آینده عربستان،  های اصلی شکل ت که با بررسی پیشران هدف اصلی پژوهش حاضر این اس
، رفتارهای آتی آن و  این کشور های محتمل یرهایی تا حد ممکن شفاف، واقعی و قابل باور از آینده تصو

 به دست آید.   روابط آن با جمهوری اسالمی ایران

 شناسی  روش 

روش سناریوپردازی، سناریوهای محتمل در   در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تاثیرات متقابل و
ها  ز آن و راهبردهای مناسب ایران در صورت وقوع هر یک ا  آمدهودی به دستمورد کشور عربستان سع

 .استشده ارائه 

 نظام سیاسی و خاندان حاکم بر عربستان سعودی 

های  ظام را با ویژگی پادشاهی مطلقه در جهان عرب، منحصر به عربستان سعودی نیست. اما آل سعود این ن
این نظام و بر اساس توافق اولیه میان محمد بن عبدالوهاب  است. در قالب خاص و متمایزی درونی کرده 

https://iranthinktanks.com/future-of-saudi-arabia/
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های تحت سلطه خود فراهم کرده و  بن سعود، آل سعود زمینه ترویج عقاید وهابی را در سرزمین  و محمد
ی گسترش سرزمینی دولت سعودی را تامین  در مقابل، علمای وهابی نیز با تایید حکومت، مشروعیت دین 

 .کنندمی

 سال،   200حدود  س از  پاکنون    درت آل سعود به تدریج بر قدرت علمای وهابی پیشی گرفت وبا این حال، ق
اگر چه سایر بازیگران و    به عبارت دیگر،  .استه تبدیل شد  عربستان  آل سعود به کنشگر اصلی عرصه داخلی

محوریت آل سعود ، جایگاه قدرتمندی در عربستان سعودی دارند، با این حال  یت()وهاب  از جمله نهاد مذهبی
به ویژه بر سر مکانیسم انتقال قدرت، عنصری   این خاندان درون در تحوالت عربستان و روابط پرتنش

 .کننده در آینده عربستان سعودی استتعیین 

 وضعیت وهابیت در عربستان سعودی 

  درجریان که رود. اما این هم و تاثیرگذار بر عربستان سعودی به شمار می های موهابیت یکی از پیشران 
شت، اکنون به لحاظ ایدئولوژیک، فکری و جریانی  ای دازمان ظهور خود ایدئولوژی نسبتا واحد و یکپارچه 

 .استاست و وضعیت آن بسیار متفاوت شده دچار چندپارگی شده 

توان در قالب سه جریان عمده مورد  را می  (هابیت سلفیو)  در حال حاضر، وهابیت در عربستان سعودی
تنگاتنگ با حکومت   قرارداد. نخست وهابیت رسمی یا حکومتی است که در پیوستگی و همکاریبررسی 

برچیدن آن با رویکرد  خواستار  است. دوم وهابیت رادیکال و تکفیری که منتقد و نفی کننده حکومت و 
دا  های منتقد نوسلفی ظهور و بروز پیگر که در جریان د و اصالح نظامی است. سوم هم وهابیت منتق

 .استکرده 

های معطوف به تفکر وهابی  و گسترش مخالفت   رغم تضعیف تدریجی جایگاه وهابیت رسمی در عربستانبه 
های  وهابیت همچنان به عنوان یکی از پایه اما  ،  در وهابیتهای درونی  و همچنین افزایش انشعابات و چالش

صحیح نظام سعودی با حذف کامل   . به عبارت دیگر، کارکردام سعودی و عنصری ذاتی برای آن استنظ
 رسد. نمی بینانه به نظر وهابیت، چندان واقع 

 های معارض در عربستان سعودی نقش جریان

الر  مذهبی و سکو -توان به دو دسته عمده دینیها در عربستان را میدر نگاه کالن، معارضین یا اپوزسیون 
های  ها و جریان تان، پایگاه اجتماعی گروه تقسیم کرد. به دلیل اثرگذاری تفکر مذهبی در جامعه عربس

 نداشته و برای پیگیری مطالبات خود چندانیها قدرت ه محدود بوده و این جریان غیردینی و سکوالر هموار 
 ندارند. 
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و   «جریان مسالمت جو »ی سخن گفت. توان از دو جریان اصل مذهبی نیز می  -های دینیدر میان جریان 
  ها و بندی خود قابل تقسیم به جریان . این دسته «برای اعمال تغییر جریان طرفدار کنش مسلحانه »

های اصلی جریان طرفدار  . داعش، القاعده و حزب اهلل حجاز زیر مجموعه تر استهای کوچک زیرمجموعه 
 های مسالمت جو است.  کنش مسلحانه و جریان صحوه مهمترین دسته از جریان 

  شوند. محسوب می  کشور این امنیت داخلی  یمعارضین عربستان سعودی پیشران اصلی در تهدیدها 
مانند اشغال مسجدالحرام، انتقادهای آشکار علمای جنبش    های گذشته،عربستان در سال های امنیتی  چالش

و نیز طرح ترور   2005تا  2003 هایهای سال الصحوه همچون سلمان العوده و سفرالحوالی، موج خشونت 
 .های معارضین سیاسی و نظامی داردمقامات سعودی ریشه در فعالیت 

 ه عربستان امنیتی در آیند -عی و نظامیهای اقتصادی، اجتمانقش پیشران 

ها و راهبردهای کالن عربستان دارد و این کشور همواره سعی  اقتصاد، نقشی محوری در تعیین سیاست 
ای خود استفاده نماید. اما وابستگی بسیار  ار نفت در جهت دستیابی به اهداف داخلی و منطقه کند از ابز می

های سنگینی بر  ت قیمت نفت تکانه شود که نوسانافتی، موجب میزیاد اقتصاد عربستان به درآمدهای ن
ا دچار  دهد که کاهش پایدار قیمت نفت، اقتصاد سعودی ر ها نشان می اقتصاد آن تحمیل کند. بررسی 

 شود.نماید و موجب کاهش ذخایر ارزی این کشور می ثباتی و رکود می بی

ترین نقش را در  م ای است و قبایل مه ار قبیله ساختار اجتماعی عربستان برگرفته از فرهنگ و ساخت
ی  اکنند. اما رفاه اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی از یک سو، و فرهنگ قبیله دهی به جامعه ایفا میشکل 

ترین جوامع در سطح دنیا شده است.  حاکم بر کشور عربستان از سوی دیگر، منجر به ایجاد یکی از پرتناقض 
مند است. ترین امکانات روز جهان بهره است که از مدرن ای  ای سنتی و قبیله جامعه   در واقع عربستان امروز

ماعی آینده عربستان را تحت  ترین متغیری است که تحوالت اجت بنابراین شکاف سنت و مدرنیسم مهم 
 تاثیر قرار خواهد داد و دیر یا زود شاکله اجتماعی این کشور را دگرگون خواهد کرد.

رابر دو دسته چالش کلی »داخلی« و »خارجی« قرار  سعودی از گذشته تاکنون در بامنیت عربستان 
امنیتی خود را ارتقا بخشیده و  ها و سازوکارهای های داخلی، دستگاه است. عربستان در برابر چالش داشته 

ده  های برآماز طریق وزارت کشور، ریاست استخبارات عمومی و هیئت امر به معروف و نهی از منکر چالش 
است. البته وضعیت اپوزسیون داخلی عربستان نسبتا پیچیده است  کنترل نموده و جامعه را  اپوزسیوناز 

ارد. در برابر تهدیدهای خارجی نیز عربستان از یک سو، به  و امکان بروز تحوالت جدی در آینده نزدیک را د
کا گره  امنیت خود را به حمایت آمری ای و بین المللی برخاسته و از سوی دیگر،  سازی در سطح منطقه ائتالف 
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است. بنابراین اگر چه عربستان در بعد نظامی در حال افزودن تسلیحات پیشرفته است، اما در سایه  زده 
 ، نهایتا ارتش عربستان به یک نیروی نظامی کارآمد تبدیل نخواهدشد.حمایت آمریکا

 بستان های تاثیرگذار بر سیاست خارجی عرمسائل، رویکردها و مولفه 

دهی  ی عربستان در کنار رویکردهای سیاست داخلی آن نقش بسیار مهمی در شکل رویکردهای سیاست خارج 
توان در سه سطح داخلی، بر سیاست خارجی عربستان را می های تاثیرگذار آینده این کشور دارند. مولفه 

اد  سیاسی پادشاهی مطلقه، اقتص  هایی چون نظامدر سطح داخلی، مولفه   .المللی بررسی نمودای و بین منطقه 
های منطقه  بحران  نیزای سطح منطقه  های تاثیرگذارمولفه عربستان و ایدئولوژی وهابی تاثیرگذار هستند. 

مسئله فلسطین و منازعه   خواهی، ریز بازیگران یاغی،های دموکراسی بط ایران و غرب، جنبش ای، آینده روا
بین المللی نیز جابجایی ثقل اقتصاد جهانی و تغییر نگاه آمریکا  در سطح    باشند.می   صهیونیستی   -فلسطینی

 است. به منطقه غرب آسیا تاثیرگذار  

 جمع بندی 

دهد که عربستان به عربستان سعودی نشان می دهنده آیندههای اصلی شکل ها و پیشران بررسی مولفه 
تواند آینده این  ست که میحوالتی اعنوان کشوری خاص و شاید منحصر به فرد، مستعد برخی تغییر و ت

ی برای بروز و ارائه شگفتی  باالی  عربستان آمادگی بسیار به عالوه،ای متفاوت رقم بزند. کشور را به گونه 
 .باشدداشته  در پی تواند تبعات باالیی برای منطقه و جمهوری اسالمی ایرانمی  سازهایی دارد که 
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ها و ران، موضوعاستقالل کردی )بازیگ. بررسی آینده معمای 42
 ها(استراتژی

 پژوهی راهبردی موسسه افق آینده 

 

هایی  معدود حوزه توان جزء آسیا، حوزه عراق را می های مختلِف مورد توجه در منطقه غرب در میان حوزه 
منطقه  ایدئولوژیک« برای قدرت های اصلی -ژئوپلیتیک« و »هویتی -دانست که از هر دو منظر »امنیتی

عربستان سعودی و به طور خاص جمهوری اسالمی ایران اهمیت ویژه ای دارد. نزدیکی   شامل: ترکیه،
قومی و مذهبی بین مردم ایران و   جغرافیایی و مرز مشترک طوالنی بین ایران و عراق، در کنار پیوندهای

ژئوپلیتیک  های زمان مؤلفه هم  ها، نشان گر اهمیتویژه در میان شیعیان و کردهای عراق و ایرانی عراق به 
و هویتِی حوزه عراق برای جمهوری اسالمی ایران است که موجب شکل گیری وابستگی متقابل امنیتی میان  

 دو کشور شده است. 

که البته ریشه های    -مهم ترین مسأله های مستحدثه و از پیامدهای روند مورد اشاره    در این میان، یکی از 
برجسته شدن مسأله استقالل طلبی کردستان عراق است که در  احیاء و  -نی دارد تاریخی و سابقه ای طوال

منطقه ای  ذیِل مسأله مهم تری به نام »وحدت سرزمینی عراق«، جزء مسأله های اصلی و تأثیرگذار بر نظم 
  غرب آسیا و امنیت ملی کشورهای منطقه و از جمله جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود. بر این مبنا 

های آینده به چه سمت و سویی )وحدت فدرالی،  به لحاظ وحدت سرزمینی در سال این پرسش که »عراق 
دهای امنیتی کشورهای ذی  وحدت کنفدرالی، استقالل کردی و تجزیه عراق( حرکت خواهد کرد؟« برای راهبر 

 انکاری دارد.  نفع در این حوزه اهمیت غیرقابل 

امنیتی مسأله استقالل طلبی    -اقتصادی و نظامیی و بسترهای سیاسی،  فارغ از اهمیت ابعاد تاریخی، هویت 
کردی در عراق، آن چه که در قالب این پژوهش، در کانون توجه محققان قرار داشته و به نوعی آن را از  

گر آثار و پژوهش های انجام شده متمایز می سازد، محوریت مبحث امکان پذیری استقالل طلبی  دی
اگرچه پیرامون ریشه های تاریخی، سیاسی، اقتصادی و هویتی   . به بیانی دقیق تر،کردستان عراق است

امعه شناختی و مسأله استقالل طلبی آثار متعددی تولید شده که غالبًا با ابتنا و اقتباس از نظریه های ج 
ره مورد  مباحث مربوط به تجزیه طلبی سعی در توصیف و تبیین این مسأله داشته اند، اما آن چه که هموا

رفته، مسأله امکان پذیری تحقق این میل در منطقه مذکور بوده است که برخالف جهت گیری  غفلت قرار گ
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رود به مبحث مورد نظر از منظر روابط  های علمی و ماهیت سیاسی آثار پیشین، مستلزم نگاه راهبردی و و
 قدرت و نظریه های روابط بین الملل است.  

وب نظری و روش شناسی که در قالب دو بخش  کردی؛ مفاهیم، چارچ  در این پژوهش، ابتدا مسأله 
»بازشناسی مسأله کردی« و »رهیافت های مفهومی و نظری« بررسی شده است. در ادامه، مفاهیم و رویکرد  

 شناسی پژوهش مورد اشاره قرار گرفته است.  یق و روشنظری تحق

استقالل طلبی کردی پرداخته گران مؤثر در جریان  پس از تبیین رویکرد نظری و روش شناسی، به موضوع بازی
شده است. در این راستا ابتدا به تأثیر متغیرها و شرایط کردی عراق بر استقالل طلبی کردهای این کشور و  

طلبی  تبیین اهداف و منافع و راهبردهای بازیگران داخلی عراق در خصوص مسأله استقاللسپس به بررسی و  
ش مجزا )بازیگران کردی، بازیگران شیعی و دولت مرکزی عراق  ؛ بازیگران در سه بخکردی پرداخته شده است

اف و منافع و  بندی شده اند. در ادامه نیز به بررسی و ارزیابی اهدو هم چنین بازیگران اهل سنت( تقسیم 
اختاری  رویکردهای بازیگران خارجی در استقالل طلبی کردی پرداخته شده است. در نهایت با روش تحلیل س

طلبی کردی پرداخته ررسی میزان اثرگذاری و اثرپذیری موضوع ها و بازیگران کلیدی در استقاللبه تبیین و ب 
ردها و چالش های اصلی استقالل طلبی کردی مورد  شده و میزان همگرایی یا واگرایی بازیگران در قبال راهب 

 ارزیابی قرار گرفته است. 

رشته تخصصی روابط بین الملل و از محققین  أت علمی دانشگاه در نویسندگان این پژوهش از اعضای هی
مسائل نظم منطقه ای غرب آسیا و دارای چندین تألیف پیرامون منطقه کردستان عراق هستند که به نوبه 

غنای محتوای تولیدی افزوده است. این پژوهش تالش نموده تا یکی از روش ها و تکنیک های  خود بر 
در فرایند تحلیل و رویکرد منتخب   -روش های اصلی آینده پژوهیبه عنوان یکی از  - »تحلیل ساختاری« را

لمی و  به کار گیرد. این گزارش که محصول صدها نفر ساعت جلسات خبرگی و مرور مستندات و متون ع
 پژوهشی است، در قالب کتابی با همین عنوان منتشر شده است. 
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ر مدیریتی و فرماندهی اقتصاد مقاومتی از منظ. بررسی عملکرد ستاد 43
 ساختاری )کتاب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحول؟(

 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 

http://moqnet.ir/wp-content/uploads/2019/06/ستاد-فرمانده ی.pdf 

ود کتاب هایی است که یک فرآیند برای تهیه آن طی شده و حول آن، یک کانون تفکر  این کتاب از معد 
سی نموده و پیشنهاداتی جهت  تجربه دو سه ساله فعالیت یک نهاد را در کشور بررسی کرده و آسیب شنا

در   ندهی اقتصاد مقاومتی بررسی شد وبهبود آن ارائه داده است. در این پروژه یکساله، عملکرد ستاد فرما 
دستگاه مختلف دولتی که در ستاد فعال بودند، جلسه گذاشته شد و مصاحبه انجام   11این راستا با حدود 

د وارد بود استخراج گردید. نظر شبکه این بود که ستاد شد و آسیب هایی که از منظر آنها به کار ستا
دستگاه ها شده و کار شاخص   خیلی وارد کارهای جاری و معمولیدهد و ماموریت اصلی خود را انجام نمی 

و اولویت داری که خواست مقام معظم رهبری بوده، انجام نمیشود. با این دستگاه ها هم در مجلس جلسه 
صورت جدا جدا هم با هرکدام مصاحبه شد. عالوه بر این، سه نهاد خارجی که در این  ای ترتیب دادخ شد و ب

پیشنهاد ارائه گردید که ستاد برای   5اساس این موارد،  تاد بودند بررسی شد و در آخر برزمینه مشابه س
عطیلی می  اقدام را در دستور کار خود قرار دهد و در غیراینصورت رو به ت  5اینکه متحول شود، باید این 

جرا شود و ساختار  رود. پس از تهیه این کتاب، پیگیری های متعددی انجام شد برای اینکه این پیشنهادات ا
دد؛ همچنین در رسانه ها این بحث مطرح گردید؛ اما عملیاتی نشد و در حال حاضر ستاد ستاد اصالح گر 

 تقریبا تعطیل شده همانطور که پیش بینی شده بود. 

یک نهاد فعال در کشور و آسیب شناسی آن و ارائه پیشنهادهایی بر اساس این آسیب  بررسی  نوآوری: 
 اصلی این کار بوده است. شناسی، نوآوری 

در آسیب شناسی از نظر خبرگان و در بررسی نمونه های خارجی از تجربیات   نابع و اعتبار علمی:کیفیت م
 و مستندات جهانی استفاده شد.

 ورد مدنظر از این کار بوده که محقق نشده است. اصالح ستاد دستا  دستاورد:

میلیون   50حدود  سال برای این کار وقت گذاشته و یک نیرو به مدت یک نیروی انسانی و هزینه مالی:
 تومان هزینه مستقیم داشته است. 

  

http://moqnet.ir/wp-content/uploads/2019/06/ستاد-فرماندهی.pdf
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دار دستگاه دولتی در چارچوب اقدامات اولویت 10. ارزیابی عملکرد 44
 فرمانده ایران(اقتصاد مقاومتی )کتاب مسیر 

 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 

http://moqnet.ir/wp-content/ uploads/2019/06/همایش-چهارم.pdf 

سوم این کتابچه  این کتاب در حاشیه چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی تهیه شده است. فصل
دستگاه دولتی را بررسی کرده، از منظر   10که بخش شاخص کار هست و اولین بار در کشور انجام شده، 

این فصل، این    که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای آنها تعریف شده است. شبکه درفعالیت هایی  
متناسب هست با اقتصاد مقاومتی و الگوی   ارزیابی را انجام داده که چقدر از این کارهایی که تعریف شده

در هر ده  آن و چقدر از آن کارهای جاری و معمولی دستگاه ها است. شاخصی برای اینکار تعریف شده 
دار اقتصاد مقاومتی بوده، این  دستگاه و براساس آن شاخص و منطق کار که یکسری کارهای اولویت 

ردند. این کار تا به حال در کشور انجام نشده بود و به همین  دستگاه ها رتبه بندی شده و نمره ای دریافت ک
 دلیل مورد توجه دستگاه ها قرار گرفت.  

ی  ها بر اساس انطباق فعالیت های آنها با اقتصاد مقاومتی به عنوان نوآور رتبه بندی دستگاه  نوآوری:
 اصلی این کار بوده است. 

 ت دستگاه ها استفاده شده است.در بررسی ها از نظرا کیفیت منابع و اعتبار علمی:

ود  ماه برای تهیه محتوای این کتاب وقت گذاشتند و حد 3نفر به مدت  10 نیروی انسانی و هزینه مالی:
 میلیون تومان هزینه آن بوده است.  60

سازمان اداری و استخدامی که وظیفه بررسی دستگاه ها و رتبه بندی   :حجم مخاطبان درگیر و بازخوردها
دارد، خیلی از کار استقبال کرد؛ رئیس آن آقای انصاری بعد از بررسی کتاب با اعضای شبکه جلسه آنها را 

شد؛ ایشان از کتاب در جلسات داخلی دستگاه خود و در جهت بررسی   گذاشت و کار برایشان توضیح داده
 تگاه ها استفاده کرد.دیگر دس
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 سیپار یط یمحستی توافق ز یبررس . 45

 ردی تبیین اندیشکده راهب

http://tabyincenter.ir/up/paris.pdf 

هشدار در رابطه با تصویب و الحاق عجوالنه ایران به پیمان آب و هوایی پاریس،  گزارش اولیه در خصوص 
در مقطع زمانی که دولت مصمم  یعنی    1396عنوان گزارشی است که اندیشکده راهبردی تبیین در اردیبهشت  

  ی ریگم یتصم در فرایند  مؤثر تهیه شد و در اختیار نهادهای اوردی درببود تا ایران را به عضویت این توافق 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. این گزارش در زمره   جمله من  بارهن یدرا

آن موضوع   ی هافرصت ی تبیین به بررسی تهدیدات و  که اندیشکده راهبرد  شودی م  یبنددسته   ییهاگزارش 
نشده ایران در   ضویت عجوالنه و بررسیاقدام کرده است. در چارچوب این گزارش مضرات و تهدیدات ع

 . شودی ماین گزارش محسوب    یهای نوآور است. و این امر در زمره    شدهی بررسپاریس    یط یمحست یزتوافق  

عمومی در این کنوانسیون   طوربه ، منابعی است که قرارگرفته  یبرداره بهر منابعی که در این گزارش مورد 
  تفکر   یهاکانون   شبکه   و نهادها، مثل مجموعه   سساتمؤ نیروی انسانی سایر  ، در کنار این امر از  اندشده ارائه 

دانشگاه صنعتی   های مرتبط بامجموعه یک ریاست جمهوری و ی استراتژهایبررس و مرکز  یتان(ا ایران )
یف استفاده شده است. استفاده از این نیروهای کارشناسی در قالب چندین جلسه صورت گرفته که  شر

و یک اشتراک دانش و اطالعات در این حوزه   برگزارشده بردی تبیین اندیشکده راه  محل در  موردنظرجلسات 
 در این گزارش مشاهده کرد.  توانی مصورت گرفت. و بازتاب این امر را  

که شامل بحث عضویت و یا   شودی مسطح اثرگذاری این گزارش به سطح کالن نظام مربوط   از نظر دامنه و
پیش روی   ی هاچالش گزارش سعی شده است تهدیدات و . در این یالملل ن یب عدم عضویت در یک توافق 

قرار گیرد. محصول نهایی یک گزارش   یموردبررس یابرجسته  صورتبه نظام که در این توافق مترتب است، 
و سعی شده و تالش شده تا یک درک درست    شدهارسالنظام    رندهیگم ی تصمشدار است که برای نهادهای  ه

را در   شدهحساب و  شدهی بررسجاد نماید تا بتوانند یک تصمیم درست، ای رنده یگم یتصم فراد را برای ا
 پاریس اتخاذ نمایند.   یط یمحست یز  موردتوافق

 در این گزارش به شرح ذیل است:  شدهاستفاده کیفیت و کمیت نیروی انسانی 

 سه نفر از کارشناسان اندیشکده راهبردی تبیین  .1
 کرده و در مراکز دیگر مشغول به فعالیت هستند.  در این زمینه فعالیت دو نفر از نیروهایی که  .2

http://tabyincenter.ir/up/paris.pdf
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در همین موضوع    ازجمله این نیروها هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ دانش عمومی متخصص هستند.    عموماً 
  ضمناً است.  شدهاستفاده . یکی از نیروهای مقطع دکترای دانشگاه صنعتی شریف یط یمحست یزاحث مب

قرار   یموردبررسوافق را خود کارشناسان اندیشکده راهبردی تبیین مباحث حقوقی، سیاسی و امنیتی این ت
رای خواص تصمیم  عمومی نیست. این گزارش ب  طبعاً . حجم مخاطبینی که درگیر این گزارش هستند،  اندداده 

و   ان یمتصد دایره مخاطبین آن محدود به افرادی است که در دایره  طبعاً و  شده ه یته گیر در این حوزه 
 نسبت به این توافق هستند.  تصمیم گیران

  و  شدهه یتهو موردی اندیشکده راهبردی تبیین است که  فردمنحصربه  یهاگزارش این گزارش در زمره 
 و حکمرانی در سطح کالن مطرح شود.  یگذاراست ی سدر آن چارچوب  تواندیم
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 .  بررسی ازدواج در سنین پایین در ایران46

 ان(های تفکر ایران )ایتشبکه کانون 

http://s7.picofile.com/file/8384334834/گزارش_افزایش _حداقل_سن_ازدواج_رصد_.pdf.html 

با افزایش حداقل سن  قانون مدنی« در رابطه  1041، یک فوریت طرح »اصالح ماده 97چهارم مهرماه سال 
سال و   13قانونی ازدواج در مجلس به تصویب رسید. مطابق طرح مذکور، از این به بعد ازدواج دختران زیر 

سال با اذن ولی،   18تا  16سران سال و پ 16تا  13ازدواج دختران  عالوهبه شود. یسال ممنوع م  16پسران زیر 
از جهات    صحت جسمی برای تزویج میسر خواهد بود. این طرح  بر  یمبن ی  قانون   ی پزشک اجازه دادگاه و تأیید  

  های مجلس نیز در و مرکز پژوهش کارشناسان و اصحاب رسانه قرار گرفته  یمختلف مورد بحث و بررس 
 رابطه با آن گزارش را منتشر کرده است. 

 ای پروژه هنوآوری 

  ی حداقل سن ازدواج و برا  شیافزا  ضرورت یبررس یبرا »بررسی ازدواج در سنین پایین در ایران« در گزارش 
  ن ی جهان و قوان  ران،یا  نی ابتدا موضوع حداقل سن ازدواج در قوان  نه،یزم   نیکشور در ا   تی روشن شدن وضع

و در معرض نقد    حداقل سن ازدواج مطرح شد  شیمختلف در مورد افزا  یدعاوسپس    شد.  یسبرر   یالملل ن یب
 قرار گرفت.  یبررسو 

 منابع مورد استفاده 

احوال کشور و مرکز آمار ایران و  ها، از آمارهای رسمی کشور همچون سازمان ثبت ین سلسله گزارش در ا 
از   مورداستفاده شد. مقاالت ت جهانی استفاده المللی همچون سازمان ملل و سازمان بهداشنهادهای بین 

و   NCBI ،Lancet ،ResearchGateهای رسمی همچون ها نیز از مقاالت معتبر پذیرفته در سایت گزارش 
JSTOR  .بوده است 

 میزان اثرگذاری 

نمایندگان مجلس رسید و موجب شد  خصوصاً اندرکاران حوزه اجتماعی کشور گزارش فوق به دست دست
تباه در موضوع مربوطه اصالح شود. فهرست اقدامات )شامل  های اشفرض ز پیش بسیاری ا 
 ا نهادها و...( مرتبط به شرح زیر است: های جانبی/جلسات/ارتباط و تعامالت بها/پژوهش پیگیری 

 زنان و خانواده  یاجتماع  یفرهنگ  یشورا ارتباط با  •
 ی مجلس ها پژوهش ارتباط با مرکز   •

http://s7.picofile.com/file/8384334834/گزارش_افزایش_حداقل_سن_ازدواج_رصد_.pdf.html
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 احوال کشور اجرت سازمان ثبت و مه یت یعات جمعدفتر آمار و اطالارتباط با  •
 گزارش عملکرد دولت در حوزه زنان و خانواده  •

 پروژه  دستاورد نهایی

 تر قوانین حوزه ازدواج شد. ا همکاری نهادهای همکار منجر به توافق برای بررسی دقیق اقدامات گروه ب

 هزینه انجام شده 

ها انجام  سازی مرتبط با گزارش پیگیری و جریان رای تولید،  میلیون تومان ب  7.5نفر ساعت کار و    1000حدود  
 شده است.

 مخاطبان و بازخوردها 

های سطح اول منتشر شد. بازخوردهای مسئوالن و  ها و خبرگزاریامه های خبری در روزنها و سوژه یادداشت 
از سوی   مثبت بود. برخی اقدامات خودجوش دیگری نیز در این زمینه  عموماً مردم در این موضوع 

 مندان شکل گرفت. غه دغد
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گرایان سّنی علویان و اسالم  همگرایی. بررسی الزامات و ساز و کارهای 47
 ترکیه

 رصاد اندیشکده م 

 

  ی ا یموجود در جغراف  یدر اجتماع ها  استیس  یا  ه یمهم و البته همزمان حاش  گرانیاز باز  یک ی   انیعلو  جامعه 
  ت ی هو گریاز د  یو متفاوت تر  ژهیو تیکه وضع دیآ  یشمار م از بالکان به  ییبخش ها  یو حت  ایغرب آس

 منطقه داراست.   نیموجود در ا  یمذهب   یها

  ی امام  عی تش  یو اعتقاد  یفکر   یدر منظومه ارزش  شه ی ر  یو فکر  یاعتقاد  ثیاگرچه از ح   ،یجامعه مذهب   نیا
مذهب    یسن   یومت ها حک  یاز سو   یخ یمتعدد از جمله سرکوب مستمر تار  لی)کانون مادر( داشته اما به دال

  ش یهمزمان تهم   زی و ن یاعتقاد - یت یاز مسخ هو  یگذشته دچار گونه ا ی خود در سده ها یا یحاکم بر جغراف
 شده است.  یو اقتصاد   یاسیس-یاجتماع 

جامعه از ارزش   ن یدورشدن و فاصله گرفتن ا  ان،ی جامعه علو یخ یمستمر  و تار یطور خاص سرکوب ها  به 
و   ی شهر یرا وادار به مهاجرت از کانون ها شانیو ا  دهیبخش عیخود را تسر ین ی و د یاعتقاد یقیحق یها

خود   تیموجود ینوع  ه و بالکان نموده است تا ب ترانه یمد  یا یدر ه یحاش یفرار به کوهستان ها و جنگل ها
 . ندیرا در کوران حوادث و کشتارها حفظ نما 

ها و عوامل   نه ی زم یخالفت عثمان  ه یزدوم و تج  یجنگ جهان  انیو پس از پا  دیره جد حال در دو نیا  با
 . فراهم کرده است  یاسیو س  یتحوالت اجتماع   نیتری جامعه به و نیبازگشت ا  یفضا را برا  ،یمتعدد

  نه یاروپا زم  ه یبه اتحاد وستنیپ  یبرا  ه یو بعدها تالش ترک  ی در دوره پساعثمان  ه یترک   یشدن فضا زه ی برالیل
کشور(    نی ا  یگروه مذهب   نیجامعه  )به مثابه دوم  نی بر ا   یمذهب   یهااز فشار   یرا فراهم کرد تا اندازه ا  ییها

انقالب   یروزیپ  زی حافظ اسد و ن یبرره به  ه یدر سور انیعلو دنیکاسته شود. به موازات آن به قدرت رس
  ان یخاص خود را بر علو رات یمنطقه تاث ی اسیدر سپهر تحوالت س انی عی و صعود ستاره ش رانیا یاسالم
  ی اسیس ی جرات کنشگر شانیخارج نموده و به ا  یاسی س یرا رفته رفته از انزوا  شان یته و اگذاش ز ین  ه یترک

 داده است. 

  است یس  یدر حوزه ها ه ی ترک ان یجامعه علو ین دهنده آن است که کنشگرحال شواهد و قرائن نشا نیا  با
و  یعلو  یا چهره ه یپراکنده از سو  ییکه کنش ها ش،یخو یمکتب  تیکشور نه در قالب هو نی ا یداخل 
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ا در تضاد با  یاز سر تراس و هراس  یواکنش شتر یو ب شان یا  ی و اعتقاد یمذهب  ت یارتباط با هو یعموما ب 
در   ییو عمل گرا ت یالیس یرو با نوع  نی( صورت گرفته است. از ا ه یاهل سنت ترک نیمع )به طور  گران ید

  یی در برهه ها  یو حت   ییچپ گرا تا    ییکه از راست گرا  میجامعه مواجه هست   نی نخبگان ا   ی اسیس  یکنشگر 
 بوده است.   ریمتغ  یسن  انیبه اسالم گرا  شیگرا

و پنج   ستیحدود پانزده تا ب یت یاز جمع یخوردار بر  رغمیجامعه عل نینشان دهنده آن است که ا آمارها
در سپهر   یت یمنسجم، هدفمند و هو ین یاما برخالف کردها تاکنون موفق به نقش آفر  ه یدرصد جامعه ترک

درصد از   یاز آمارها و برآوردها حدود س یاست که بر اساس برخ  یدر حال  نینشده است. ا ه یترک ستایس
 دهند.  ی م لی تشک  انیاس استانبول و آنکارا را علواز دو شهر مهم و حس  کیهر  تیجمع
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 یت یو امن یاس یدر اصالحات نظام س رانی ا یراهبرد کردی رو نی تدو. 48
 هیسور

 اندیشکده مرصاد 

 

آن، الاقل در کوتاه    یدر ساختار فعل   یقیو حق  یا  شه ی و اصالحات ر  ه ینظام سور  ه یُبن   ر ییست که تغروشن ا
حال تغافل و   نی مواجه خواهد بود. با ا ی جد یها با چالش زیر دراز مدت ن نخواهد بود و د ری مدت امکان پذ

  ق یز طرا اومتمحور مق یهابخش  گریمتجانس با د یاسینظم س کیاز برساختن  دنیچشم پوش
و  ه یسور یل یبته ضداسرائ و ال  یر یرتکفیغ یسن  انیگراو البته مستقل اسالم  یقیحق یده مشارکت 

را به ج.اا   یشتریب یهانه یهز تواندیدر دمشق م یاس یساختار قدرت س در یچپ ضداستعمار یها ان یجر
 .دی نما لی تحم

متوجه ج.ا.ا و محور مقاومت خواهد   ه ینظام بعث سور یکه از ساختار فعل  ییهاو چالش  ها نه ی از هز فرار
  شنهاد یپ ی. سند جارکندی را دو چندان م  ه ینظام سور ه یدر بن  یاشه یو ر یقی بود، ضرورت اصالحات حق

(  ی و معارضان نظام فعل   موافقاناز    یب ی )ترک  ل یذ   یساز از چهار گروه عرب بخش و موازنه توازن   یاجبهه   دهدیم
 شود:  تیخلق و تقوبا ج.ا.ا   یمان یهمپ ۀ به عنوان شبک

  ی مناسب  یمل  ۀ ج.اا و محور مقاومت که وجه یهااست یمعتدل و همسو با س یهای از کالز یفیط (1
نقش   یاسیو س  یگسترده اقتصاد  ی فسادها زیبحران و ن  یهابار سال خشونتداشته و در اقدامات 

 اند. نداشته  یچندان 
 ( یاسی و س  یت ی امن  ی در ساختارها  شان یو نقش ا   گاه ی جا  ت ی)با تقو  ی دریاز نخبگان و افسران ح   یفیط (2
 ( ه یبه قطر وترک کینزد  یها ف یطورخاص ط)به یسن  یگرااز نخبگان اسالم  یفیط (3
 ی و ضدغرب  ستیونالیناس  انیاز چپ گرا  یفیط (4

 ه یدوم قدرت در سور  ه یشبکه همبسته ال  ی مانع از کودتا  توانی م  یشبکه ا   نیچن  جادیآن است که با ا   ور با
 ه یجز استمرار رو  یزیچ   زی ن  و یو آلترنات  لی منافع ج.اا و محور مقاومت خواهد بود. بد  ه یعل  یطرف روس  زیو ن

 واهد بود. نخ ه یمطلق با نظام سور  یمان ی موجود در همپ
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 رانی ا یاستارتاپ  ستمیساکو ندهی آ. بررسی 49

 پژوهی راهبردی موسسه افق آینده 

 

های   گذاری جدی کشور در زیرساخت سرمایه  یکه به واسطه  ران یا جوان نسبتاً  یجامعه شرایط حاکم بر 
با درکی    یزندگ   در  شیآسا  و رفاه  یجستجو   در  کرده و پویا که آموزش عالی برخوردار از نیروی انسانی تحصیل 

 سطحهم   ،  زمانهم   که   است  بوده  یمشاغل   افتنی  دنبال  به   همواره  نوین از رفاه و مبتنی بر سبک زندگی جدید 
های  ذهن او را عملی  هم خالقیت و رؤیاپردازی  و سازد برآورده را یهای ماد  استخو  و رفاه از یقبول  قابل

  چندان دور های  نه در سال .آورد    ارمغان  به   یو  یبرا  تجربه ها تحصیل و کسب  کرده و بازخوردی عملی از سال 
جای پیشینیان   راهی گریزناپذیر از آینده شغلی خود دانسته و پارا  خود پدران و پدر یپیشه  و شغل افراد
ت در شدهآموخته  های مهارت  و یبدن  قدرت و توان به  وابسته  شتریب کارها گذاشتند.می  بود، یطوالن  مد 
ه   ازآن های  پس ره دو  در  اما   ی نوآور و  ت یخالق  از   نیازبی   و  یکسان  تقریباً   و   یز یم  پشت   ،  ی ادار  مشاغل  به   توج 
  ی خصوص   شرکت   ا ی  یدولت   ای  اداره   در   یکارمند  شغل  انستتو می   یشخص   اگر  مثالً   که   آنجا   تا.    افت ی   ش یافزا
  ل ی فام نیب  در معموالً  و یافتمی  یماد  رفاه و تیامن از یقبول  قابل سطحهم  و یاجتماع  جایگاه هم ابد،یب
 کرد.می   دایپ  ژهیو یمنزلت  و  ارج ، گاهی جا نیا   کسب جهت به  انی آشنا و دوستان و

  ارتباطات و اطالعات فناوری خصوصاً  ، فناوری تغییرات از تأثرم اریبس که  دیجد  یایدن تحوالت واقعیت
.  انددگرگونی  حال در زین مشاغل  و روکا کسب  ازجمله  ، یاقتصاد  و یاجتماع  های نظام  از یار ی بس ، است
ت  مشاغل یشده تمام  تی ظرف ، دانش و التیتحص سطح شی افزا ، جوامع کار  به  آماده یروین شیافزا   ی سن 
مرز مبتنی بر فناوری اطالعات و  مبتنی بر فناوری، گشایش بازارهای  بی  خدمات و ر محصوالتبک یبازارها  ،

کارها مبتنی بر خالقیت    انواع  انجام  یبرا   های  خالقانسان  ی رو  به   رافراملیتی    های  شغلیفرصت   ارتباطات،
اتکا بر شناخت آن  این شرایط همگی شرایطی است که  تاکنون تجربه نشده و مواجهه بدون  .  استگشوده  

 فارغ از اینکه اصل ماجرا فرصت است یا تهدید نتایج خسارت باری را ممکن است برای کشور به وجود آورد.

یط جدیدی از  غیرآگاهانه از وضعیت استارتاپ که بر بستر فضای مجازی ظهور پیداکرده و شرا  مواجهه 
رد سرسختانه و تهدید محور و همچنین  تواند منجر به دو رویکوکار را پدید آورده می معادالت کسب 

 زدگی از تحوالت مالی و مزایای کوتاه مدت و سطحی آن را به همراه داشته باشد.ذوق 

ها و ابعاد می  هدف از این پژوهش، ارائه شناخت از چیستی استارتاپ شامل تعریف، بیان ویژگی نخستین  
دیده نیازمند شناخت بازیگران و روندهای حاکم  باشد. از سوی دیگر برای رسیدن به مواجهه مطلوب با این پ
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  ی بررس یاجتماع  و یاداقتص یجنبه  از را  آن صرفاً  تواننمی  پدیدهای که  ها هستیم. بر تحوالت استارتاپ
ه   با  رسدمی   نظر  به .  کرد   ، ی اجتماع   منظر  چهار  از  زمانهم   یست یبا   ها را  ی استارتاپپدیده روندها    نی ا  به   توج 

 .  کرد لیتحل  یت ی امن  و یاسیس  ،یاقتصاد

بر این اساس در این پژوهش ابتدا مقدمات و تعاریفی درباره مفاهیم کارآفرینی و استارتآپ ها ارائه و در  
ایران، اکو سیستم استارتاپ  دامه پس از دیده بانی و آسیب شناسی وضعیت اکوسیستم استارتاپی در ا

ت تصویر کالن آینده مطلوب استارتاپ های ایران  های در سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته و در نهای 
ش ضمن استفاده از  در افق پنج ساله ایران و سیاست های دستیابی به آن ارائه شده است. در این پژوه

ز متخصصان و خبرگان دانشگاهی و نیز تعدادی از مالکان  منابع و متون علمی جدید در حوزه استارتاپ ها، ا 
 ی کشور استفاده شده است. و بنیانگذاران استارتاپ ها 

ه  عالوه بر گزارش نهایی و چکیده مدیریتی، محصول و دستاورد نهایی این گزارش، شامل مجموعه ای از توصی 
و تصمیم گیران کشور قرار گرفته   های راهبردی بوده که در موارد بسیاری مورد استفاده سیاستگذاران

انند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قوه  است.این گزارش به سازمان ها و نهادهای مختلفی م
 قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی و ... ارائه و مورد تقدیر قرار گرفته است.  
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 هیو ترک  رانی ا یخارج  استیس یبررس . 50

 اندیشکده مرصاد 

 

 در دو عرصه با اختالل مواجه است:  ه یدر ترک  مهوری اسالمی ایرانج  یکل   استیس

 ه نخبگان حاکم مشکل فهم هست (1
 توده عام جامعه  می ران تفهبح (2

  تی و حاکم یورز ت اسیموجود س یهانه یگز انیبا در نظر داشته باشد که در م د یبا  مهوری اسالمی ایرانج 
  ی هابا وجود تمام عرصه  گر ی موجود است. به عبارت د نه یگز نیبهتر دیحزب عدالت و توسعه شا ه یدر ترک
و حزب عدالت و توسعه وجود دارد، در عرصه کالن    یران یا   ان یاسالمگرا   ان یکه م   ی ای اسیو مواجهه س  ی رقابت 
منظر    ن یاست. از ا  نیرالموجودیحزب خ   نی ا  ییآواو هم    یهمراه   یهال ی با در نظر داشتن پتانس  زی و ن  یتمدن 
  ی طرف مقابل در اذهان عموم  یها ی و دفع لجن پراکن   ن یطرف  ن یب  یاسیرفع مشکالت موجود س  یبرا  ییاز سو

و    یگری ندارد؛ نخست افتتاح باب الب   یاست یبه دو عرصه س  یجز ورود مواز   یراه   رانیو منطقه ا  ه یدم ترک مر 
  ی ها با توده  رگذار یو تاث ی قیحق ی ارتباط  یها گشودن شبکه و دوم  ه یترک ی اراستگذ ی س یها ه ینفوذ در ال 

 . ه یمردم ترک یعموم

و   ه یحاکم بر ترک یاستگذار یس ری داشتن دوا با در نظر تواندی م مهوری اسالمی ایرانعرصه نخست ج  در
جمهور    سیئسال گذشته در حول شخص ر   16  یکه در ط   یای نخبگان   یها شبکه   ز ی حزب عدالت و توسعه و ن

را    ندآنچه طبقه حاکم در ذهن و روان خود دار   قیبه او شکل گرفته است، اوال امکان فهم دق  کیو افراد نزد
باشد.    رگذاریکشور تاث   نیقدرت در ا  یدر طبقات عال   یساز م یتصم   ندیبر فرآ به دست آورده و در ادامه بتواند  

افراد    ی استفاده از منافع اقتصاد  م،یاداشته   یه اربکان با عقب  یافراد   ی که بر رو  یق استفاده از حوزه نفوذ ساب
  تواند ی آنها م یبر رو ین یشیپ  یگذاره یرشد عناصر جوان و سرما  ندیفرآ ریحزب و توجه به س رگذاریتاث

 اقدام باشد. نیترالوصول سهل 

 یقیهدف حق  با  یاشبکه رسانه   کی  جادیا   یعاجل برا  یجز اقدام  یاچاره   یاسالم  یجمهور   زیعرصه دوم ن  در
افکار عموم مردم   ری که نه به قصد تنو ییهارسانه  ی که برا  یای ندارد. با در نظر داشتن حجم مال  یارسانه 
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  ن یا شود،ی م نه یج.ا.ا هز به  لی متما ن یو با هدف جامعه مخاطب یخودعناصر  تی بلکه صرفا با هدف حما 
 عرصه انجام داد.  نیمردار را در ا ث  یاقدام  توانی م هانه یدفمند کردن هزجاست که با ه ادعا به 

و اقدام در حوزه   می به ساختار شناخت، تصم یبخشاست که نسبت به مساله انسجام  یمهم غفلت  نکته 
خود را در   یعلم  تیتوانسته است فعال  رانیحوزه نسبت به ا  نیدر ا   ه یوجود دارد. ترک  در داخل کشور  ه،یترک

توان   نیا  یرگذار یتاث یساختار الزم برا  جادی خاص و ا یرامج کیکشور در  یتوان کارشناس جی بس ۀدو حوز 
  ن ی وجه در اقابل ت  یموفق عمل کند اما اقدام  رانیدر مورد ا  یریگم یو تصم  یسازم ی در حوزه تصم  یکارشناس

 .شودیما مشاهده نم  یحوزه از سو 
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 تعیینئت علمی جهت آرای اعضای هی فصل پنجم: 
 سازی ت ورزی و سیاسنامزدهای جایزه اندیشه 
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 مقدمه

هر پروژه پیشنهاد    سازی،ورزی و سیاست اندیشه جهت انتخاب نامزدهای جایزه  بر اساس روال طراحی شده  
عضای هیئت علمی جایزه )که مرکب از مدیران و نمایندگان  درصد ا 20توسط حداقل  ای که شده 

برای این منظور، هر یک   شود.ی ، به عنوان نامزد جایزه شناخته مهای کشور هستند( تایید گردداندیشکده 
ایید از  موارد قابل تهای پیشنهاد شده را بررسی و پروژه  توضیحات کوتاه مربوط به از اعضای هیئت علمی، 

با توجه به الم نمود. نظرات اعضای هیئت علمی به صورت »تایید« یا عدم آن دریافت گردید.  نظر خود را اع
 مورد معین گردید.  4عداد تاییدهای مربوط به هر پروژه نفر عضو هیئت علمی، حداقل ت  22تعداد 

انجام شده  ای که در مجموعه خود  تواند پروژه عضو هر اندیشکده نمی   که   قرار داده شد  نیز  قاعده  ضمنا این 
اندیشکده به معنای تایید  یک است را تایید نماید. علت این موضوع آن است که معرفی هر پروژه توسط 

اندیشکده، صرفا تعداد تاییدهای همه پروژه را »یک«   ه آند هر پروژه توسط نمایندآن است. تایید مجد
 . برد و عمال نیازی به آن نیستواحد باالتر می 

  

 

 

 



سازیورزی و سیاستجایزه اندیشه  

158 

 های پیشنهاد شدهئت علمی نسبت به پروژههی اعضایآرای 

یق یک فایل ورد حاوی جدولی مشابه جدول زیر انجام  ها از طرهای پیشنهاد شده توسط اندیشکده دریافت نظرات اعضای هیئت علمی درباره پروژه 
وژه را  جدول زیر آرای داده شده به هر پرمودند. های پیشنهادی ارسال ننفر نظرات خود را درباره پروژه  14نفر عضو هیئت علمی، تعداد  22گردید. از 

 گردد.ام فرد عضو هیئت علمی است بنا به مالحظات اعضا ذکر نمیدهد. اینکه هر عدد بیانگر آرای کد( نشان می 14تا   1به تفکیک هر فرد )از فرد 

ستون انتهایی  هیئت علمی نسبت به هر پروژه نیز در  جمع تعداد آرای اعضایاست. یک عضو  به معنای تایید پروژه از طرف 1عدد  در این جدول،
 پروژه به عنوان نامزد جایزه شناخته شدند.  26نامزدی جایزه، تعداد رای به عنوان نصاب   4بر اساس جدول زیر و با در نظر گرفتن  جدول آمده است.

 

 جمع 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عنوان پروژه  
 1 1 ه با تحریم نفتی ایران تدوین راهبردهای مقابل 1

  
1 

   
1 1 1 1 

 
1 8 

نامه جذب و ارتقاء اعضای هیئت علمی  تدوین چارچوب اولیه آیین  2
 کشور مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی  هایدانشگاه 

 
1 

   
1 

        
2 

های اجتماعی و استقرار سامانه های  طراحی نظام رصد آسیب  3
 موردنیاز آن 

  
1 

 
1 1 

 
1 1 1 

  
1 

 
7 

 1 »حسابداری یورویی« برای انعقاد پیمان دوجانبه پولی طراحی الگوی  4
 

1 
 

1 
    

1 1 1 
  

6 
 1 اصالح تعرفه برق مشترکین پرمصرف خانگیپیشنهاد الگوی  5

   
1 

    
1 1 1 1 

 
6 

پیشنهاد اقدامات راهبردی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش   6
 انرژی 

 
1 

  
1 

       
1 

 
3 

 1 1 مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن بررسی ابعاد و آثار  7
   

1 
 

1 1 1 1 
 

1 
 

8 
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 جمع 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عنوان پروژه  
تصاد مقاومتی از منظر مدیریتی  بررسی عملکرد ستاد فرماندهی اق 8

 و ساختاری 

         
1 

    
1 

دار  دستگاه دولتی در چارچوب اقدامات اولویت  10ارزیابی عملکرد  9
 اقتصاد مقاومتی 

1 
             

1 

های استفاده از توان مردمی برای مبارزه و پیشگیری  مطالعه روش  10
 از فساد )سوت زنی( 

1 1 
  

1 1 
  

1 1 
  

1 
 

7 

 1 بررسی و تحلیل پیامدهای بحران آب عراق بر ایران  11
    

1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

5 
 محیطی پاریس بررسی توافق زیست  12

         
1 

    
1 

آمریکا با برجام و بررسی الزامات  ی محتمل بازی تدوین سناریوها  13
 ها آن 

1 
   

1 
    

1 
    

3 

انسیون مبارزه  بررسی مخاطرات تصویب الیحه الحاق ایران به کنو  14
 یافته فراملی )پالرمو( با جرایم سازمان 

1 
   

1 
         

2 

 1 های بین دو کشور ایران و عربستان یابی تنش ریشه  15
    

1 
  

1 1 
    

4 
 جهان اسالم و اقتصاد دانش بنیان  16

 
1 

          
1 

 
2 

 1 1 سیاستگذاری گردشگری در کشورهای اسالمی  17
 

1 
   

1 
     

1 5 
 1 1 بررسی و نگاشت مسائل کالن قوه قضائیه  18

  
1 

  
1 

 
1 

  
1 

 
6 

شناسی مرکز فرماندهی و کنترل ناجا با رویکرد حکمرانی داده  آسیب  19
 محور 

1 
    

1 
   

1 
  

1 
 

4 

 1 1 طراحی الگو و پیگیری اصالح قانون صدور چک  20
 

1 
  

1 1 
 

1 1 1 
  

8 
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 جمع 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عنوان پروژه  
حوریت انحصارزدایی از  آسیب شناسی بازار خدمات حقوقی با م 21

 نظام وکالت 
1 

   
1 

  
1 1 1 

 
1 

  
6 

 1 1 طراحی الگو و پیگیری اصالح قانون ثبت و حمایت از حقوق مالکیت  22
 

1 1 
    

1 
  

1 
 

6 
 1 1 1 طراحی سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری  23

  
1 

  
1 

 
1 

   
6 

 P4P 1 1 1مدل  طراحی الگوی تامین مالی بیمه ناباروری بر مبنای  24
  

1 
        

4 
 بررسی ازدواج در سنین پایین در ایران  25

      
1 

       
1 

 اصالح نظام مالیاتی بخش مسکن  26
 

1 
 

1 1 
  

1 
  

1 1 1 
 

7 
 سازی موزه آنالین خلیج فارس طراحی و پیاده  27

 
1 1 

  
1 

        
3 

شورای   های مبتنی بر رویکرد شفافیت در مجلسطراحی مکانیزم  28
 اسالمی 

1 1 
  

1 1 1 
 

1 1 1 1 1 
 

10 

 1 1 های شفافیت در شورای اسالمی و شهرداری تهران راهبری پروژه  29
    

1 1 1 1 1 
   

7 
 های فناورانه و کارهای ضمانت فعالیت ساز طراحی  30

 
1 

      
1 

  
1 1 

 
4 

 1 آموزی کارکنان وظیفه )سربازان( نیروهای مسلح طرح جامع مهارت  31
  

1 1 
  

1 1 
  

1 
  

6 
تحلیل و ارزیابی نماگرهای مقاومت اقتصادی ایران )اقتصاد   32

 مقاومتی( 
1 1 

            
2 

 1 1 ایرانی پیشرفت  الگوی اسالمینقد و بررسی سند  33
   

1 
        

3 
 1 نویسی نویسی و مشارکت در قانون سامانه جمع  34

 
1 

    
1 1 1 

  
1 

 
6 

ی  و ساز و کارهای همگرایی علویان و اسالم   بررسی الزامات 35 گرایان سن 
 ترکیه 

  
1 

           
1 
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 جمع 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عنوان پروژه  
شورای همکاری  راهبردهای مقابله با تهدیدات دولت سعودی و  36

 ارس در حوزه اقتصاد سیاسی خلیج ف
1 1 

   
1 

       
1 4 

تدوین رویکرد راهبردی ایران در اصالحات نظام سیاسی و امنیتی   37
 سوریه 

 
1 

            
1 

 بررسی سیاست خارجی ایران و ترکیه  38
              

0 
نقش فلسطینیان  راهبردهای مقابله با طرح معامله قرن با تمرکز بر   39

 مهاجر 
1 1 

       
1 

    
3 

 1 نگاشت رهبران مذهبی زنده اهل سنت  40
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 
    

5 
 1 صد( شبکه جامع علمی جهادگران اقتصاد مقاومتی )ق 41

  
1 

          
2 

بررسی حقوق آب در فالت ایران در بستر تحوالت اقتصادی و   42
 اجتماعی 

1 1 
       

1 
    

3 

 1 1 شور ارزیابی مقدماتی حکمرانی آب ک 43
   

1 
        

3 
 1 1 بررسی بازتخصیص آب کشاورزی و پیامدهای آن  44

      
1 

     
3 

بر در راستای بازسازی مسیر  آب  طراحی چارچوب تحلیلی توسعه کم 45
 توسعه کشور 

 
1 1 1 1 

   
1 1 

   
1 7 

 1 1 1 وری آب بهره ارزیابی معیارهای الگوی کشت از منظر   46
     

1 
     

4 
 1 1 وگوهای راهبردی »آب، فرهنگ و جامعه«برگزاری رویداد گفت  47

            
2 

 1 پژوهی عربستان سعودیآینده  48
        

1 
    

2 
 1 آینده معمای استقالل کردی 49

           
1 

 
2 

 آینده اکوسیستم استارتاپی ایران  50
    

1 
         

1 



سازیورزی و سیاستجایزه اندیشه  

162 

 

 

 

 وری و نتیجه دا  : هیئت داورانششمفصل 
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 مقدمه

متشکل از افرادی است که هم سابقه پژوهش و فعالیت    سازیورزی و سیاست اندیشه   هیئت داوران جایزه
تجربه فعالیت از جنس سیاستگذاری در یک دستگاه حاکمیتی  را دارا هستند و هم اینکه  در یک اندیشکده  

های داوران  اضح است که یکی از ویژگی یا دولتی را دارند و یا در حال حاضر مشغول به آن هستند. البته و 
 و مجال همکاری جهت داوری را داشته باشند. نیز این است که فرصت 

اعضای هیئت علمی داوران   هر یک ازکه  بودانتخاب داوران به این ترتیب  رایدر نظر گرفته شده ب روال
درباره کلیه داوران  نظرات خود را  ی هیئت علمیاعضا  همه  و سپس نمودندپیشنهادی خود را معرفی 

 نمودند. پیشنهادی اعالم 

 داوران پیشنهادی

نفر از   15»رای« که با مشارکت  آوری نظرات اعضای هیئت علمی در دو مرحله »معرفی« وبر اساس جمع 
  توسط هیئت علمی به عنوان داور پیشنهاد شدند به ترتیب افرادی که  اعضا انجام شد، فهرست کلیه 

ضمنا به جهت حفظ احترام داوران پیشنهادی، تعداد  .  زیر استصورت  ئت علمی به  آرای اعضای هی  بیشترین
 گردد. آرای داده شده به هر فرد اعالم نمی 

 محمد صاحبکار   دیس یآقا .1
 ان یمحمد صادق امام  دیس یآقا .2
 منش   یجالل  اسری  یآقا .3
 ی ناظم  ریام یآقا .4
 یی رزای صابر م یآقا .5
 یی رزایشاه م رضای عل یآقا .6
 ر ف  یملک  اوشی س یآقا .7
 ی روح اهلل ابوجعفر  یآقا .8
 ی روزآبادی ف یجالل دهقان  دیس یآقا .9
 ی زی عز وسفی  یآقا .10
 لطف اهلل فروزنده  یآقا .11
 ی عباس ملک  یآقا .12
 ان ی فرمان یمهد یآقا .13
 ی ملک   یک یجواد ن یآقا .14



سازیورزی و سیاستجایزه اندیشه  

164 

 یی رزایم  یمحمدعل  یآقا .15
 یی رعنا  یمهد یآقا .16
 آقای حسن دانایی فرد  .17

 ترکیب هیئت داوران

تماس گرفته شد و از ایشان خواسته   داور ابتدای لیست 5ا باوران، فهرست به دست آمده از دبر اساس 
ز عضویت  مناسب، ا ، به علت نداشتن فرصت  انکی از این داور یی نمایند.  شده را داور  های نامزدپروژه که  شد  

در فرآیند داوری مشارکت نماید.  ششم خواسته شد تا از داور . بدین ترتیب در هیئت داوران انصراف داد
 ه به ترتیب زیر شکل گرفت:هیئت داوران جایز بدین ترتیب 

 محمد صاحبکار   دیس یآقا .1
 ان یمحمد صادق امام  دیس یآقا .2
 ی ناظم  ریام یآقا .3
 یی رزای بر مصا  یآقا .4
 یی رزایشاه م رضای عل یآقا .5

 نحوه داوری 

  ی بند که از جمع   لی ذ ی ارهای با در نظر گرفتن معخواسته شد که  داوران ئتی ه ی از اعضابرای داوری جایزه، 
هر   کی )نه به تفک یبه دست آمد، نظر خود را درباره هر پروژه به صورت کل  یعلم  ئتیه ی نظرات اعضا
نمایند تا  ( اعالم  یقو  اریبس / ازی امت نیشتری)ب  5 عدد ( تافی ضع اری بس / ازیمتا  نی)کمتر 1 عدد شاخص( از

 .شودداوران مشخص   یازها ی امت  نیانگیهر پروژه با محاسبه م یینها  ازی امت

 است:   ریز بیبه ترت  یشنهادیپ  یارها یمع

 آن   یا بر مبن  یمحصوالت چندرسانه ا  ت یفیو ک  یاثر پژوهش  نی و تدو  ینگارش   یاستانداردها   تی رعا ▪
 مسئله   نییمسئله و نحوه تب  تیضرورت و اهم ت،ی اولو  زانیم ▪
 ها آن  لی داده و اطالعات و تحل یآورنحوه جمع  ▪
 ودن ب ری بودن و امکان پذ عی ارائه شده از جهت بد  یو راهکارها  شنهادهایپ ▪
اجماع   جادیعموم جامعه و ا نیموضوع درب یساز ی اجتماع  لیراهکارها از قب یساز  ییاجرا یری گیپ ▪

 استگذاران ی س نیدر ب یخبگان ن
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  ، یت یساختار حاکم  است،ی)قانون، س  یاشکده یاند تی پژوهش و فعال ییمحصوالت نها ت یفیک ▪
 آن   یاثرگذار زانیو ...( و م  شنیک یاپل  ت،یسا

 تیجه داورین

در   البته  پروژه بر اساس میانگین نظرات داوران محاسبه گردید.دریافت آرای داوران، امتیازات هر  سپ
زم  ال قرار گرفته است.تعداد آرای هیئت علمی به هر پروژه مالک ی که امتیازات داوران مساوی شد، موارد

ست. به این  داوران متفاوت بوده ا امتیازدهیبا هیئت علمی  دهینحوه رای  که ه شود توج به ذکر است 
پروژه را که  هر  « ونستند »تاییدترتیب که اعضای هیئت علمی هر پروژه را که مناسب نامزد شدن می دا

ورت صفر و یکی داده  ی به صمناسب نمی دانستند، تایید نکردند. به عبارت دیگر، آرای اعضای هیئت علم
)بیشترین امتیاز( امتیاز دهی   5تیاز( تا مترین ام ک ) 1را از پروژه داوران هر  هر یک ازشده است. اما 

 اند.نموده 

 عنوان پروژه  ردیف
تعداد  
امتیاز 

1 

تعداد  
از امتی
2 

تعداد  
امتیاز 

3 

تعداد  
امتیاز 

4 

تعداد  
امتیاز 

5 

میانگین 
 امتیازات
 داوران 

آرای  
هیئت  
 علمی 

1 
طراحی الگو و پیگیری اصالح قانون  

 صدور چک 
   3 2 4/4 8 

2 
بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی  

 سرمایه در بخش مسکن 
 1  4  3.6 8 

3 
های شفافیت در شورای  راهبری پروژه 

 ی و شهرداری تهران اسالم
1   3 1 3.6 7 

4 
آموزی کارکنان  طرح جامع مهارت 

 وظیفه )سربازان( نیروهای مسلح 
 1  4  3.6 6 

5 
بررسی و نگاشت مسائل کالن قوه  

 قضائیه 
1  1 2 1 3.4 6 

6 
های مبتنی بر رویکرد  طراحی مکانیزم 

 شفافیت در مجلس شورای اسالمی 
 1 2 2  3.2 10 

7 
های اجتماعی  د آسیب طراحی نظام رص

 و استقرار سامانه های موردنیاز آن 
 2  3  3.2 7 

8 
طراحی الگوی »حسابداری یورویی«  

 برای انعقاد پیمان دوجانبه پولی 
 1 2 2  3.2 6 
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 عنوان پروژه  ردیف
تعداد  
امتیاز 

1 

تعداد  
از امتی
2 

تعداد  
امتیاز 

3 

تعداد  
امتیاز 

4 

تعداد  
امتیاز 

5 

میانگین 
 امتیازات
 داوران 

آرای  
هیئت  
 علمی 

8 
آسیب شناسی بازار خدمات حقوقی با  
 محوریت انحصارزدایی از نظام وکالت 

1  2 1 1 3.2 6 

10 
طراحی ساز و کارهای ضمانت  

 های فناورانه عالیت ف 
 1 2 2  3.2 4 

11 
تدوین راهبردهای مقابله با تحریم  

 نفتی ایران 
1 1  3  3 8 

12 
های استفاده از توان  مطالعه روش 

مردمی برای مبارزه و پیشگیری از  
 فساد )سوت زنی( 

1  2 2  3 7 

13 
طراحی الگو و پیگیری اصالح قانون  

 ثبت و حمایت از حقوق مالکیت 
 3  1 1 3 6 

14 
نگاشت رهبران مذهبی زنده اهل  

 سنت 
1  2 2  3 5 

15 
پیشنهاد الگوی اصالح تعرفه برق  

 مشترکین پرمصرف خانگی
 2 2 1  2.8 6 

15 
نویسی و مشارکت در  سامانه جمع 

 نویسی قانون 
 2 2 1  2.8 6 

17 
بررسی و تحلیل پیامدهای بحران آب  

 عراق بر ایران 
 2 2 1  2.8 5 

18 
مانه یکپارچه مدیریت تبادل  طراحی سا
 فناوری 

1  4   2.6 6 

19 
شناسی مرکز فرماندهی و  آسیب 

کنترل ناجا با رویکرد حکمرانی داده  
 محور 

1 1 3   2.4 4 

20 
طراحی الگوی تامین مالی بیمه  

 P4Pناباروری بر مبنای مدل 
1 2 2   2.2 4 

20 
راهبردهای مقابله با تهدیدات دولت  

اری خلیج فارس  سعودی و شورای همک 
 در حوزه اقتصاد سیاسی 

1 2 2   2.2 4 

 7 1.8   1 2 2 اصالح نظام مالیاتی بخش مسکن  22
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 عنوان پروژه  ردیف
تعداد  
امتیاز 

1 

تعداد  
از امتی
2 

تعداد  
امتیاز 

3 

تعداد  
امتیاز 

4 

تعداد  
امتیاز 

5 

میانگین 
 امتیازات
 داوران 

آرای  
هیئت  
 علمی 

22 
طراحی چارچوب تحلیلی توسعه کم 

بر در راستای بازسازی مسیر  آب 
 توسعه کشور 

2 2 1   1.8 7 

24 
سیاستگذاری گردشگری در کشورهای  

 اسالمی 
3 1 1   1.6 5 

25 
ای بین دو کشور  هیابی تنش ریشه 

 ایران و عربستان 
3 1 1   1.6 4 

26 
ارزیابی معیارهای الگوی کشت از  

 وری آب منظر بهره 
3 2    1.4 4 

 

پروژه رسیده  مشترکا به دو هر یک  22و  20، 15، 8های شود، رتبه در جدول فوق مشاهده می همانطور که 
ها به اینکه تعداد آرای اعضای هیئت علمی به آن و هم ها برابر بوده اوران به آن امتیاز داست. زیرا هم 

 یک اندازه بوده است. 
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 بندی فصل هفتم: جمع
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 های برنده جایزهژهپرو

سازی محسوب  ورزی و سیاست رنده جایزه اندیشه زیر بپروژه  5داوری فصل قبل،  بر اساس جدول نتیجه 
 شوند: می

 نام اندیشکده  عنوان پروژه  
ا )مطالعات حکمرانی نرم ایران(  طراحی الگو و پیگیری اصالح قانون صدور چک  1  اندیشکده محن 

2 
بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در  

 بخش مسکن 
 تحلیلگران اقتصاد مقاومتی شبکه 

3 
ی و  های شفافیت در شورای اسالم راهبری پروژه 

 شهرداری تهران 
 شکده شفافیت برای ایران اندی

4 
آموزی کارکنان وظیفه طرح جامع مهارت 

 )سربازان( نیروهای مسلح 
 پژوهشکده مطالعات فناوری

ا )مطالعات حکمرانی نرم ایران(  بررسی و نگاشت مسائل کالن قوه قضائیه  5  اندیشکده محن 
 

رانی و سیاستگذاری  ها در مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس حکماین پروژه مجریان  الزم به ذکر است که 
س جایزه، لوح  تندیکدام، و به هر  برگزار گردید مورد تقدیر قرار گرفتند 1398دی  25عمومی که در تاریخ 

 آزادی اهدا شد. بهار   تمام قدیر و یک سکه ت
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 میزان مشارکت اعضای هیئت علمی

از طریق فایل   علمی دو مرتبه نظرات خود راسازی اعضای هیئت ورزی و سیاست در فرآیند جایزه اندیشه 
حله انتخاب  د: یکی در مرحله انتخاب داوران و دیگری در مر اعالم نمودن   طراحی شده برای دریافت نظرات اعضا

نفر از اعضا    19. بر اساس جدول زیر  دهدنشان می   مرحله رانامزدها. جدول زیر نحوه مشارکت اعضا در این دو  
 . اندنفر در هر دو مرحله نظر داده  11و   اندمرحله نظر خود را اعالم نموده حداقل در یکی از دو  

 انتخاب نامزدها  انتخاب داوران  علمی   نام عضو هیئت 

 ✓ ✓ حمید عظیمی آقای  1
   آقای مازیار عطاری  2
  ✓ آقای علی مروی  3
 ✓  آقای سعید سمیعی  4
 ✓ ✓ آقای مجتبی کیانی  5
 ✓ ✓ آقای محمدعلی زارع  6
  ✓ آقای زکریا حسینی  7
 ✓ ✓ آقای محمدرضا محمدی  8
 ✓  آقای انوش نوری اسفندیاری 9

 ✓ ✓ آقای علی سروشیان  10
 ✓ ✓ آقای ایمان مشایخی  11
 ✓ ✓ آقای حبیب اله ظفریان  12
   آقای امیرعلی ناقدی  13
 ✓ ✓ آقای علی شیرمحمدی  14
  ✓ آقای محمدحسین بنا  15
 ✓ ✓ آقای علی زارعی   16
 ✓  آقای احمد برومند  17
   آقای حسین حیرانی  18
 ✓ ✓ آقای محمدعلی حسنی نیک  19
 ✓  آقای روزبه پارساپور  20
 ✓ ✓ لطانی محمد سآقای علی  21
  ✓ آقای حسین میرزاپور  22
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 جایزه در فرآیند هااندیشکده وضعیت

های خود را معرفی نمودند و در  پروژه  اندیشکده برخی 16سازی، سیاست ورزی و در فرآیند جایزه اندیشه 
د جایزه  پروژه به عنوان نامز   26ه، با آرای هیئت علمی  پروژ   50از مجموع این    پروژه معرفی گردید.  50مجموع  

ها در  ها در روند بررسیپروژه برنده جایزه شدند. جدول زیر وضعیت اندیشکده   5مشخص گردید و در نهایت  
 دهد. جایزه را نشان می 

 رنده جایزه ب پروژه نامزد شده  پروژه معرفی شده  پروژه  نام اندیشکده  

 - - 2 ب اسالمیاندیشکده برهان انقال 1
 - 2 6 ر آب ایران اندیشکده تدبی 2
 - 1 4 اندیشکده راهبردی تبیین  3
 - 2 2 اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر  4
 1 3 3 اندیشکده شفافیت برای ایران   5
نا  6  2 5 5 اندیشکده مح 
 - 2 6 اندیشکده مرصاد   7
 - - 1 انداز و آینده پژوهیپژوهشکده چشم   8
 1 3 3 ه مطالعات فناوریپژوهشکد  9

 1 3 6 ان اقتصاد مقاومتی شبکه تحلیلگر  10
 - 2 3 شبکه کانون های تفکر ایران )ایتان(  11
 - 1 1 شرکت تترا  12
مرکز تحقیقات مبانی و مدل های   13

 اقتصادی بومی 
1 - - 

 - - 1 مرکز مطالعات خلیج فارس  14
 - - 3 افق آینده پژوهی راهبردی موسسه  15
 - 2 3 موسسه آینده پژوهی جهان اسالم  16
 

هایی که معرفی نمودند، به عنوان  اندیشکده همه پروژه   5گردد، تعداد  ه در جدول فوق مالحظه میهمانطور ک
برنده دو  یک اندیشکده هم  اندیشکده هم نامزدی در فرآیند جایزه نداشتند. 5نامزد جایزه مشخص شد؛ و 

  جایزه شد. 
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یزه های معرفی اعضای هیئت علمی جاپیوست یک: نامه 
 ها از طرف اندیشکده
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 مقدمه

ها نمایندگان خود را جهت حضور در هیئت علمی جایزه طی  همانطور که در فصل دوم بیان شد، اندیشکده 
 آید: ها جهت معرفی نماینده می های اندیشکده نامه های مکتوب معرفی نمودند. در این بخش، تصویر  نامه 

 ینده پژوهی راهبردی موسسه افق آ
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 ده شفافیت برای ایران اندیشک
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 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 
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 موسسه آینده پژوهی جهان اسالم 
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 شرکت تترا 
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 اندیشکده تدبیر آب ایران
 

 

  



سازیورزی و سیاستجایزه اندیشه  

179 

 اندیشکده صنعت و فناوری 
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 های تفکر ایران )ایتان( کانون شبکه 
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 اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر 
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182 

 المی اندیشکده برهان انقالب اس
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183 

 اندیشکده راهبردی تبیین 
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184 

 اندیشکده راهبردی مهاجر
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 های اقتصادی بومی مرکز تحقیقات مبانی و مدل 
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 پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت پژوهشکده سیاست 
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 پژوهی انداز و آینده پژوهشکده چشم 
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 ندگان یآ یانرژ ی راهبرد تی ریمد یپژوهش  گروه
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 خلیج فارس مرکز مطالعات 
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 پژوهشکده مطالعات فناوری 
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 پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف 
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 های رسیدهپیوست دو: یادداشت 
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 دکتر امیر ناظمی

1398دی  23  

  ی فرصت  عمومی یگذاراستیو س یحکمران  شیبه همت هما  یران یا  یها اندیشکده  یها ی خروج  یاب یارز
  ش ی که همواره جا  ی اگذارانه است یس  ی هااز پژوهش   یبا انبوه   ییناآش   یبرا   یآورد. فرصت   شیپ   م یبرا   ری ظنیب 

کامال    گرید  یبرخ   ماا  شناختم،ی ها را از قبل ماز پژوهش   یبود. گرچه برخ   یخال   رانیا   یگذاراست یدر سپهر س
تا چند   دیداشت که شا ییدن فضابود؛ چرا که نشان از بزرگ شبخش امر مسرت  نیناآشنا بود که هم م یبرا

 کوچک بود.  اندیشکده یمحدود به تعداد  شیپ سال 

ابتدا    لیدل   نی. به همساختی رو مبودن مرا با چالش روبه   یمبتد  نیبودم و هم   یمن مبتد   زین  یاب یارز  یبرا
انم در  را در نظر گرفتم تا بتو  یامرحله  5 یری»بلوغ« مس ای»چرحه عمر«  یهابر مدل  یخودم مبتن  یبرا

  ی برا  یاده یبذر ا  د،یبگذارم شا  شتراک ادارم به  ل یچارچوب را تما  نیبپردازم. ا  یاب ی تر به ارزمشخص  ی چارچوب 
  ی اب یمکان  ری مرحله ز 5را در  هااندیشکده  یها یمدل، خروج  نیباشد. بر اساس ا  ندهیآ  یها سال نمو در 

 : کردمیم

 به  ل یاست که تبد  یبلکه پژوهش ست،ین پژوهش صرف  اندیشکده کی ی: خروج استیس شنهادیپ -1
اما   دهند،ی ها انجام مو دانشگاه  ی ها را مراکز پژوهششده است. پژوهش  یاست یس  یاه یو توص شنهادیپ

  است، یس  کی  یاست برا  یشنهاد یاغلب پ  شیها یاست و خروج   یگذار است یس  بومست یدر ز  اندیشکدهنهاد  
منظر اگر   نی ز اباشد. ا  است ی س حیو تصح  ی اب یارز ای  یاست یس ی ریادگی  ،یاست ی که انتقال ساعم از آن 

در گام نخست از چرخه عمر  یفرض کرد که آن خروج  توانیشده باشد، م است یبه س لیتبد  یخروج 
 .ردیگی قرار م یاندیشکده  یها یخروج 

دن  نبو  یخال  یبودند که برا  ی پژوهش ایکتاب  قایشده، دقاز محصوالت و مطالعات انجام  یهنوز برخ  گرچه 
نبودند؛   استیس کی یها ی ژگ یو نیترما برخوردار از ساده ند، اداشت یشنهاد ی پ استیس یادعا ضه یعر
 . …و   نفعانی ذ ییشناسا ،یاجماع نخبگان   ن،یشیپ  استیمانند ابتناء بر س ییهای ژگ یو

  ی برگزار  ای اعم از رسانه    ییابزارها  قیرا از طر  یشنهاد ی پ   استیس  ، گام  ن یدر دوم  اندیشکده :  یسازگفتمان   -2
در   اریمع یاندیشکده به عنوان  نگزی. به عنوان مثال بروک کندیم یاجتماع  ین به گفتما لی تبد ییدادهای رو
  ی را در فضا اشی شنهاد ی پ  ی هااست ی خود همواره س اتیپادکست و نشر و،یراد  ق یمتحده از طر االتیا

 .زدسایم یدغدغه عموم کیبه مساله و  لیتبد  ی و در سپهر عموم یارسانه 
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  ک ی یبرگزار  یگرفته تا حت  یتخصص  یها از نشست  یمختلف یدادهایرو قیاز طر تواندی م یسازگفتمان 
  ن یتنها متخصص   تواندیم   اندیشکدهدر جامعه انجام شود. هر چند بنا به راهبرد آن    تواندیم  یمسابقه نقاش
مطالبه    و   یک خواست عمومیبه    لی تبد  است یس   ای(  ن ییشود )از باال به پا   ی گذارهدف   گذار است ی و جامعه س

به مخاطب قرار   یمتک  تواندی م یسازاست که گفتمان  بی ترت نیبه باال( شود و به ا نییاز پا)  یاجتماع 
 شهروندان شود. ای  گذاراناست یدادن س

  وه یش  نیترخودش را دارد؛ اما غالب   یابزارها  استیس  کیبه    یشنهاد یپ  استیس  کی  لی : تبدیسازاده یپ  -3
  ی شوراها  ای مقرره )مصوبه دولت  ایمصوبه مجلس( قانون ) کیبه  یشنهاد یپ استیس لیتبد  انتو یرا م
  ی است ی س شنهادیپ  ر اگ بی ترت  ن یدانست. به ا ی حاکمت  ای  یمرجع دولت  کیدستورکار در   کی  یحت  ا ی( یدولت 
 . کردمی م یاب ی مرحله ارز نیرا در سوم  یآن خروج  یده در نمره  شد،یاشکال م  نیاز ا  یک یبه   لیتبد 

  ی سی)طومارنو شنیپت کی از جنس  ترافته یتوسعه  یدر کشورها  اندتو یالبته م استیس کی یسازاده یپ
  ا ی  Whitepaper کیوابسته به سازمان ملل از جنس  یخصوصا نهادها  ،یالملل ن یب یدر نهادها ای( یعموم

Working Paper سند   کی به  یشنهاد یپ است یس  کی لیتبد  زین  رانیا یگذاراست یس یباشد. در فضا  زین
 .ردیمرحله قرار گ نیدر ا  تواندیم شوند،ی اغلب مصوب م یعال  یاهاکه در شور   یراهبرد

شد؛   یسازاده ی سند، پ ای قانون  کیبه  لی تبد  قیاز طر که پس از آن  استی: سلوتیپا یسازیی اجرا -4
  ا ی ها در قالب سامانه  استیس شدنیات ی عمل بی ترت نی . به اابدیی م شدنیات ی و عمل یسازیی اجرا تی قابل
 در گام چهارم قرار دهد.  ا ر   یآن خروج   تواندی آن م  ه ی بر پا   یخدمت   ا یمحصول    دیتول   ا یدر کشور    شدنییاجرا

  گر یقلمرو د ایبه حوزه  لوتی پروژه پا کی ا یقلمرو  کی  ایحوزه  کیاز  استیس ک ی می: تعمشدنی عموم  -5
  ی ها در حوزه  استی آن س یدیکل  دگاه ی آن است که د تی واقع شدنیگام قرار دارد. در مرحله عموم نیدر ا 
نهاد  مردم  ی هاازمان مانند استفاده از س  یاست یکه س ی. زمان شودی م یاست یس یالگو  کیبه  لی تبد گرید

  د ی شکل گرفت، شا  یناویاسکاند  یخدمت در عرصه بهداشت و سالمت در کشورها   نی)سمن( به عنوان جانش 
محصول    کی  یی. بلوغ نهاابد ی  یتسر  زیو هم در حوزه آموزش ن   ییاروپا  یکشورها  ریبود که هم در سا   بیعج

 است.   ه یاول   یتر از مساله بزرگ   ییای به دن  آن  میدادن و تعم  یتسر  یبرا  یگاه یقرار گرفتن در جا  یاندیشکده 

  د یرفت. به ام داشتم شکل گ یاب یارز یکه برا یبر اجبار خام و بنا دهیا  کیتنها  یامرحله  5بلوغ  یالگو  نیا
 . هااندیشکده با مشارکت   بلوغ، ریمس  نیهم  افتنیبلوغ 

 


