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گزارش فعالیتهای مرکز بررسیهای استراتژیک

 .1کلیات فعالیتهای مرکز
فعالیتهای اصلی مرکز از ابتدای شهریور  1396تا پایان شهریور  1397را میتوان در محورهای زیر خالصه کرد:
 .1بررسی پروندههای ارجاعی از سوی رئیسجمهور؛
 .2بررسیهای راهبردی؛
 .3بررسی مسائل ارجاعشده از شورای عالی انقالب فرهنگی؛
 .4انجام مطالعات برای کمیسیونهای دولت؛
 .5تدوین گزارشهای پشتیبان برای سفرهای استانی؛
 .6جمعآوری ،گزینش و تلخیص متون راهبردی برای رئیسجمهور؛
 .7برگزاری نشستهای تخصصی؛
 .8برگزاری سخنرانیهای راهبردی؛
 .9انجام فعالیتهای پژوهشی؛
 .11انجام نظرسنجی؛
 .11فعالیتهای شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی (شمس) ؛
 .12بهسازی راهاندازی مجدد سایت مرکز؛
 .13فعالیتهای ارتباطات راهبردی؛
 .14ترجمه متون راهبردی؛
 .15انتشار مجله تخصصی؛
 .16نمایه سازی سخنان رئیسجمهور؛
 .17فعالیتهای بینالمللی.

 .2بررسی پروندههای ارجاعی از سوی دفتر رئیسجمهور
بخش زیادی از فعالیتهای مرکز به بررسی و پاسخ دادن پروندههای ارجاعشده از سوی رئیسجمهور و دفتر رئیسجمهور
اختصاص دارد .عمدهترین مواردی که به مرکز ارجاع شدهاند عبارتند از:
 .1پیشنهاد پیوست احکام وزرا و معاونان رئیسجمهور؛
 .2ارزیابی عملکرد دستگاهها بر مبنای تطبیق عملکرد ششماهه وزارتخانهها و دستگاهها با پیوست احکام ابالغشده از
سوی رئیسجمهور؛
 .3بررسی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش برای حذف آزمون های زائد در دوره ابتدایی؛
 .4بررسی دستورکار هیئت امنا دانشگاه فرهنگیان درباره دستور کار بیستمین جلسه هیات امنا دانشگاه فرهنگیان مورخ 6
تیر  1397درخصوص افزایش جذب دانشجو از مهر 97؛
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 .5ارزیابی گزارش شفافیت حقوق و دستمزد؛
 .6ارزیابی گزارش بسته پیشنهادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛
 .7تحلیلی بر تصمیمات کمیسیونهای سهگانه مجلس در خصوص مبارزه با قاچاق و تحقق شعار سال؛
 .8تحلیلی بر آییننامه اجرایی فقر و نابرابری؛
 .9ارائه طرح اولیه سیاست جدید یارانه بنزین؛
 .11گزارش طرح ویژه ایجاد اشتغال سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری (موضوع تبصره ( )18الیحه بودجه
سال  1397کل کشور) ؛
 .11گزارش حمایت از کاالی ایرانی و مدیریت واردات وزارت صنعت ،معدن و تجارت؛
 .12تحلیلی بر گزارش «افزایش هزینههای جاری بودجه عمومی دولت ،تجدیدنظر در ساختار و مجموعه ارکان دولت و
پیشنهادهای مطروحه»؛
 .13تحلیلی بر گزارش خالصه تحوالت وضعیت مالی دولت در سال  96؛
 .14تحلیلی بر گزارش فهرست طرحهای قابلافتتاح در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی؛
 .15ارزیابی گزارش تولید قیمت خودرو؛
 .16ارزیابی گزارش فضای کسبوکار؛
 .17ارزیابی طرح دیپلماسی اقتصادی؛
 .18ارزیابی پیمایش ترجیحات و گرایش های اقتصادی مردم ایران؛
 .19ارزیابی بسته حمایتی اجتماعی وزارت کار .

 .3بررسیهای راهبردی
مرکز از ابتدای فعالیت در شهریور  ،1392ذیل بررسی آسیبشناسانه «سیاستگذاری عمومی در ایران» موضوعاتی را که به
دالیل مختلف از جمله اهمیت برای امنیت ملی ،تأثیر بر رضایت مردم و هزینههای ناشی از آنها برای کشور اهمیت داشتهاند،
تحت بررسیهای درازمدت قرار داده است .برخی از موضوعات مهمی که در مرکز در فاصله ابتدای شهریور  96تا شهریور 97
در حال بررسی بوده عبارتند از:
 .1-3بررسی سیاست اقتصادی
 بررسی مساله یارانه بنزین و فرآوردههای نفتی
عرضه و تقاضای فرآوردههای نفتی در کشور نامتعادل بوده و چارهاندیشی برای آن ضروری است .در حال حاضر مصرف
کشور در بخش بنزین به طور متوسط حدود  85میلیون لیتر در روز و تولید کشور درحدود  76میلیون لیتر است؛ البته با
تکمیل فاز جدید پاالیشگاه خلیج فارس امکان تامین مصرف فعلی وجود خواهد داشت لیکن درصورت عدم کنترل
وضعیت فعلی رشد مصرف ،کشور مجدداً نیازمند واردات بیشتر خواهد بود .به عبارت دیگر در صورتی که تولید و مصرف
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را با هماهنگ نکنیم وارد دورهای با کمبود فزاینده خواهیم شد که نشاندهنده ضرورت تغییر رویکرد نسبت به عرضه و
مصرف سوخت است .با این رویکرد مرکز اقدام به طراحی مدلی از توزیع سوخت کرده است و آن را در جمع
پژوهشگران ،متخصصان و مدیران اجرایی مربوطه به بحث و بررسی گذاشته است.
 بررسی مسأله اصالحات اقتصادی
تعدد و همزمانی بحرانهای مختلف (ابرچالشها) و ارتباط زمانی و علّی بین آنها ایده و انگیزهی اصلی در این پروژه
است .هرچند تک تک این ابرچالشها مورد مطالعه و بررسی اندیشمندان قرار گرفته است و راهکارهای مختلفی برای
هر چالش ارائه شده است ،ولی تصویری کلی و مرتبط از کل این چالشها در دسترس نیست .تصویری که بیانگر
ارتباط زمانی و علّی بین یک چالش و چالش دیگر باشد ،میزان همپوشانی علل و عوامل را شناسایی کند ،میزان
اثرگذاری متقابل راهکارهای پیشنهادی بر یکدیگر را بررسی و ترتیب زمانی پیشنهادی آنها را مطالعه نماید .این پروژه
در پی دستیابی و ارائه چنین تصویری به سیاستگذار است تا به او کمک کند با رویکردی جامعتر به ابرچالشهای
موجود بنگرد تا نگاه بخشی به یک چالش و تالش برای حل آن ،به عمیق شدن چالشی دیگر نیانجامد.
 تدوین الیحه امنیت سرمایهگذاری
مرکز درنظر دارد با تجمیع اقدامات انجام شده در کشور و مقایسه تالشهای صورت گرفته توسط کشورهای دیگر در
این حوزه ،به مجموعهای از اقدامات الزم در راستای بهبود امنیت سرمایهگذاری در کشور دست یابد .در مرحلهی بعدی
این اقدامات در قالب الیحهای تنظیم و تدوین خواهند شد .بر این اساس تا کنون اقدامات زیر صورت گرفته است:
 .1مروری بر تجربیات کشورها درباره امنیت سرمایهگذاری
 .2بررسی مشکالت سرمایهگذاران خارجی در ایران از طریق مصاحبه با آنان
 بررسی مساله انضباط مالی
یکی از عمیقترین بحرانهای فعلی حاکمیت ،بحران کسری بودجه دولت و سلطه مالی است .متاسفانه ساختار نظام
حکمرانی اقتصادی در کشور به گونهای است که به نظر نمیرسد تالشی جدی و موثری در اصالح رویهی بلندمدت و
نامطلوب حاکمیت در این خصوص در حال انجام باشد .در پروژه انضباط مالی مرکز برآن است تا با تهیهی یک بسته
محتوایی متنوع با شناسایی و در نظر گرفتن مخاطبان هدف ،و با آگاهی بخشی موثر ،مطالبه جامعه برای اصالح نظام
بودجهریزی در کشور را افزایش دهد.
 بررسی وضعیت اشتغال و ارزشافزوده در بخش صنعت کشور
در حال حاضر سهم بخش صنعت از تولید کشور به  35درصد رسیده است .عالوه براین ،بخش صنعت به طور
غیرمستقیم با ایجاد فعالیتهای خدماتی بر اشتغال بخش خدمات نیز تاثیر میگذارد .بنابراین این بخش اهمیت بهسزایی
در اشتغال و اقتصاد کشور دارد .در  5سال آینده بهطور متوسط  5/2درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه
خواهد شد .انتظار میرود با رشد اقتصادی ،اشتغال نیز افزایش پیدا کند .اما در سالهای اخیر شاهد آمار باالی بیکاری
بودهایم .بنابراین به نظر میرسد شاهد پدیده رشد بدون اشتغال هستیم .به این صورت که با افزایش رشد اقتصادی،
اشتغال به میزانی کمتر از آنچه با رشد متناسب است ،افزایش مییابد .همه اینها درحالی است که تمرکز بیشتر بخش
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صنعت بهویژه بخش دولتی بر صنایع سرمایهبر بوده است و این خود میتواند دلیلی برای عدم جذب نیروی کار کافی در
این بخش باشد .بهطور کلی میتوان در نگاه اول با در نظر گرفتن اینکه  9درصد اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت
تنها توسط  11مورد از فعالیتهای این بخش ایجاد شده و همچنین با توجه به سهم اشتغال این بخش ،به این نتیجه
رسید که یک راهبرد رشد صنعتی پایدار در کشور دنبال نمیشود .در این پژوهش راهبردی بررسی عدم همخوانی رشد
اقتصادی و اشتغال ایجادشده در بخش صنعت در طی سالهای بعد از دهه  41و همچنین ارائه راهکارهایی در حوزه
سیاستگذاری در این بخش در دستورکار مرکز قرار گرفته است.
 بهبود بهرهوری در بخش کشاورزی
درحالیکه کمبود آب در کشور از مرز بحران گذشته است ،بنا بر برخی آمارها بخش کشاورزی نزدیک به  91درصد آب
مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است .لذا چگونگی مصرف این نهاده تولید در بخش کشاورزی بسیار حائز
اهمیتتر از گذشته است .آمارها نشان میدهد با افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به محصوالت کشاورزی ،بحث
بهرهوری و مزیت در این عرصه جای خود را به افزایش محصول داده ،بهطوریکه شاخص بهرهوری در بخش کشاورزی
از سال  79تاکنون نزولی بوده است .در حال حاضر ارزشافزوده بخش کشاورزی کمتر از بخشهای دیگر یعنی صنعت و
خدمات است ،با این وجود حدود  26درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است .نتیجه این امر درآمد سرانه
پایین نسبت به دو بخش صنعت و خدمات و به تبع آن میل پایین به سرمایهگذاری در این بخش شده است .لذا الزم
است چند مسئله چگونگی تخصیص نهادههای تولید بخصوص آب و برق ،بهرهوری ،زنجیره ارزش و درآمد سرانه در
بخش کشاورزی از دغدغههای اصلی تصمیمگیران مربوط به این بخش باشد .مرکز در راستای تخصیص بهینه
نهادههای تولید با تأکید بر آب و برق ،بهبود زنجیره ارزش و افزایش بهرهوری و با هدف دستیابی به یک بستهی
سیاستی کارا در راستای اهداف تعیین شده بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
 بررسی سایر مسائل اقتصادی
 .1بررسی گزارش رقابت پذیری جهانی و بررسی موقعیت ایران.
 .2بررسی راهبردی مساله قیمتگذاری نادرست و واگذاری کشت و صنعت مغان توسط سازمان خصوصیسازی
 .3تهیه گزارش الیحه بودجه سال  97با تاکید بر بخش های فرهنگی.
 .4بررسی پیشنهاد وزیر سابق صنعت ،معدن و تجارت با موضوع چگونگی تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی
 .5اعالم نظر درخصوص آیین نامه اجرایی برنامه رفع فقر و نابرابری از طریق تعیین حداقل مستمری مددجویان
تحت پوشش سازمان های حمایتی در قالب نظام اجتماعی چند الیه.
 .6ارائه مالحظات سیاستی در رابطه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر ایجاد«صندوق رفاه اجتماعی
امید» به منظور افزایش قیمت حامل های انرژی و تخصیص منابع حاصله به حذف فقر مطلق و بهبود حمل و
نقل و محیط زیست.
 .7اعالم فهرست طرحهای قابل افتتاح در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی.
 .8گزارش درخصوص انعکاس وسیع شایعه واردات حدود  6111خودرو خارجی از مبادی و بنادر رسمی.
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 .9گزارش درخصوص پیشنهاد مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به دستور رییس جمهور درباره
«ساماندهی صندوقهایی که در حال حاضر در حوزه مالی فعالیت دارند».
 .11گزارش درمورد تنش های حوزه اقتصادی در ایران و تبدیل به ناآرامی در حوزه اجتماعی.
 .11گزارش درخصوص برخورد متناسب و عقالنی دولت در شرایط ناپایدار اقتصادی فعلی.
 .12گزارش درخصوص ایجاد نهاد ملی ایجاد تحول ( درسهای توسعه سنگاپور).
 .13ارسال گزارش « ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تدوین و تصویب پروژه های اولویت دار سال
.»1396
 .14بررسی وضعیت دارویی ایران در ماه های اخیر و چالشهای پیشرو در تامین نیازهای دارویی در کشور.
 .15ارائه طرحی با عنوان «تدوین تجربیات مقابله با تحریم های اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و توصیه هایی
برای دوران پس از خروج ایاالت متحده از برجام».
 .16گزارش اصالحات اقتصادی و اجتماعی اخیر در عربستان سعودی.
 .17گزارشی از چالشهای اقتصاد ایران در سال .97
 .18گزارش ضرورت آغاز اصالحات اقتصادی .
 .19گزارش ضرورت آگاهسازی مردم از آینده دشوار اقتصادی براثر تحریمهای جدید اقتصادی.
 .21گزارش اهمیت ارتباط با جامعه اقتصاددانان.
 .21گزارش بازار و گران فروشیهای اخیر.
.3-2حوزه آب و محیطزیست
بحران در مدیریت منابع آب مستقیماً بر امنیت ملی کشور مؤثر است .مرکز برای تدوین گزارشی راهبردی که ابعاد مختلف
سیاستگذارانه این بحران را آشکار سازد و راهکارهایی برای برونرفت پیشنهاد کند اقدامات زیر را انجام داده است:
 .1پژوهش درباره قناتهای ایران و امکان بهرهبرداری از آنها برای حفظ پایداری سرزمین و توسعه معیشت در مناطق
روستایی( .همکاری با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در این موضوع در حال انجام است).
 .2بررسی دیپلماسی آب در روابط با افغانستان.
 .3اعالم نظر درخصوص درخواست استانداری سمنان درمورد اجرایی شدن طرح انتقال آب خزر به فالت مرکزی.
 .4تهیه گزارش «ادبیات دیپلماسی آب ایران» و پیشنهاد ممنوعیت هرگونه اظهار نظر مقامات رسمی درمورد مسائل
آبهای فرامرزی و مسائل مرتبط به دیپلماسی آب و محیط زیست.
 .5گزارش بررسی پایداری و وضعیت هیدروپلیتیکی طرح آبیاری دشت سیستان موسوم به طرح  46111هکتاری.
 .6گزارش درخصوص موارد مطروحه در شماره  38خبرنامه ارسالی وزارت نیرو درمورد رودخانه های مرزی و آب های
مشترک با تمرکز بر بخش شرقی کشور.
 .7گزارش درخصوص تکمیل مطالعات استفاده از آب سازندهای سخت (آب کارستی) برای تامین آب کالنشهرها.
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 .8گزارش تفصیلی ارزیابی تاثیرات بهرهبرداری از معدن مس دره زرشک در استان یزد
 .9گزارش بررسی و تحلیل پروژه سدسازی ترکیه (گپ)
 .11تهیه گزارش «بررسی درصد تغییرات بلندمدت بارش ساالنه حوضه آبریز هیرمند».
 .11بررسی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه.
 .12ترجمه گزارش سیاستی مجله علمی و معتبر ساینس با عنوان «پارادوکس افزایش راندمان آبیاری» که در آن به بررسی
اثرات سیاست افزایش راندمان آبیاری و ادعای کاهش مصرف آبیاری در سطح دنیا میپردازد .با توجه به هزینه کرد
بیش از هشت هزار میلیارد تومان برای توسعه سیستمهای آبیاری نوین با هدف کاهش مصرف آبیاری در قانون بودجه
 1397این گزارش میتواند دارای اثرات جدی در تغییر روند سیاستگذاریهای کالن کشور در این حوزه برای نهادهای
باالدستی سیاستگذار باشد.
 .13همکاری با کمیته ملی سازگاری با کمآبی ،برگزاری نشست یکروزه با هدف همفکری با این کمیته و ارائه گزارش به
دستگاههای ذیربط.
 .3-3بررسی سیاست فرهنگی و اجتماعی
 بررسی مساله اعتراضات دیماه 1396
 .1تحلیل مقدماتی نتایج پیمایش انجام شده توسط ایسپا در دیماه .1396
 .2تلخیص ،ترکیب و تحلیل نتایج نظرسنجیهای انجام شده توسط «مؤسسه خرد و جامعه» و«مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایران (ایسپا)» در ارتباط با تجمعات دیماه . 96
 .3ارائه نکات راهبردی درمورد مهم ترین ویژگیهای دور جدید در بحران های مهم کشور و تحرکات و تحوالت در
حوزه های اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و سیاسی و افزایش نارضایتی درونی شهروندان از وضعیت کنونی.
 .4تهیه گزارش درخصوص اعتراضات اقشار مختلف اجتماعی درتیرماه  ،1397بازار و بازاریان در شهرهای مختلف ایران
به ویژه در تهران.
 .5گزارش درخصوص علل افزایش تجمعات اعتراضی در کشور  ،توقعات و مطالبات فزاینده مردم و کمبود واکنش
مناسب به این توقعات و افزایش تنش عصبی مردم و بروز خشونت های فردی و جمعی در کشور.
 .6تلخیص گزارش پژوهشگاه علوم انسانی در مورد تجمعات دی ماه .96
 .7تشکیل کارگروه مسألهیابی و پیشدستی اعتراضات خیابانی.
 .8گزارش تحلیل اعتراضات دی .1396
 .9گزارش درسهای اعتراضات دی.1396
 .11گزارش احتماالت اعتراضات کارگری در پاییز .1397
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 پروژه شناسایی علل و زمینههای گرایش به گروههای تکفیری
در این پروژه که با همکاری موسسه خرد و جامعه انجام شده است تالش بر این است که مهمترین عوامل موثر در
گرایش افراد به گروههای تکفیری شناسایی شود.
 گزارش تحلیلی پیمایش فرهنگ سیاسی ایرانیان
این پیمایش در بهار  1397موج دوم پیمایش فرهنگ سیاسی ایرانیان پس از  17سال با مشارکت مرکز بررسیهای
استراتژیک ریاست جمهوری ،مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
انجام شد .در این گزارش دادههای حاصل از این دو موج پیمایش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
 بررسی مساله مراسم و تجمعات مربوط به روز  7آبان
 تهیه گزارش و ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت مراسم روز کوروش با بهرهگیری از ظرفیتهای جامعه مدنی برگزاری جلسه  7آبان با حضور دستگاههای امنیتی و اجرایی ذیربط بررسی مساله طرح توسعه دانشگاه تهران
موضوع طرح توسعهی دانشگاه تهران پس از دریافت نامهای از سوی سیصد نفر از مالکین محدوده و هشت تشکل
دانشجویی آغاز شد .از آنجا که این طرح قرار است با مشارکت و تامین بودجه از سوی دولت صورت بگیرد و از سوی
دیگر بررسیهای اولیه نشان می دهد اجرای آن تاثیرات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی برای دولت خواهد داشت ،این
موضوع در دستور کار مرکز قرار گرفته است.
پروژه پایداری ملی و سیستمهای حکمرانی
در این پروژه تالش بر این بوده است که مفهوم پایداری ملی شاخصسازی شده و با دیدی آسیبشناسانه مهمترین
عوامل موثر بر وضعیت ایران در حالت پایداری شناسایی شود.
 بررسی مسائل حوزه رسانه
 .1جوابیه درخصوص «کنوانسیون ژنو دیجیتال».
 .2جوابیه درخصوص الیحه سازمان نظام رسانهای جمهوری اسالمی ایران.
 .3گزارش چالشهای فنی و امنیتی مسدودسازی تلگرام.
 .4گزارش سیاست فیلترینگ در ایران.
 .5گزارش مصرف شبکههای اجتماعی مجازی.
 .6گزارش درمورد اثرگذاری شبکه های مجازی در جامعه کنونی .
 .7ارزیابی طرح پیشنهادی ارزیابی وضعیت رسانه های ایران.
 .8ارزیابی طرح «الگویی برای سیاستگذاری یکپارچه رسانهای در بازنمایی حمالت تروریستی».
 .9ارائه پیش نویس الیحه خطمشی و نحوه اداره صدا و سیما.
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 سایر بررسیهای اجتماعی
 .1اعالم نظر درخصوص نامه وزارت کشور در مورد «مصوبات جلسه  97شورای اجتماعی کشور (  29بهمن ماه .»)96
 .2گزارش درخصوص ماجرای تجاوز گروهی به دختران و زنان در ایرانشهر.
 .3گزارش درباره روند مقابله با آسیب های اجتماعی تحت عناوین «آسیبهای اجتماعی :روندها ،علل راهکارها» و
«ایجاد سازمان مدیریت امور اجتماعی کشور و اساسنامه آن».
 .4گزارش درخصوص بررسی ویژگیهای روششناختی و میدانی نظرسنجی در ایران.
 .5ارزیابی طرح زیست جهان جوانان شهر تهران.
 .6ارسال گزارش جلسه مورخ  1396/7/24درمورد تامین مالی طرح تحول سالمت.
 .7گزارش تحلیلی هفت موج پیمایش ایسپا در رابطه با عملکرد دولت و شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل موثر بر
روند افول سرمایه اجتماعی دولت.
 .8آسیبشناسی ستاد مبارزه با مواد مخدر و ضرورت بازنگری در ساختار ستاد در جهت بهبود عملکرد آن.
 .9جوابیه درمورد نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص ارسال آخرین وضعیت میزان کشت خشخاش و تولید مواد
مخدر در افغانستان و دیگر انواع مواد روانگردان در سطح جهان و تبیین روند اقدامات مبارزه با عرضه مواد مخدر و
روانگردانها.
 سایر بررسیهای فرهنگی
 .1ارسال نتیجه بررسی درخصوص اصالح اساسنامه بنیاد ایران شناسی توسط شورای معین شورای انقالب فرهنگی.
 .2اعالم نظر درخصوص نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی بر ارایه طرح کلی مشارکت همه دستگاههای
فرهنگی کشور برای ارتباط فرهنگی با کشورهای شبه قاره هند توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی.
 .3بررسی درخواست رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خصوص اختصاص بودجه به منظور ادامه تالیف و انتشار
فرهنگ جامع زبان فارسی.
 .4گزارش درمورد درخواست تامین بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی از محل اعتبارات مورد اشاره با توجه به
بدهی معوقه و تعهدات قانونی.
 .5گزارش درمورد تحلیل و ارزیابی بخش مسابقه سینمای ایران در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر  96با عنوان
ایران در سینمای ایران.
 .6بررسی نامه اعضای شورای عالی علمی مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسالمی درمورد نابسامانی  ،تنش ها و مشکالت
آن مرکز.
 .7اعالم نظر درخصوص نامه سازمان بازرسی کل کشور درمورد «بررسی اعالمیه واصله در رابطه با آثار هنری موجود
در فرهنگستان هنر».
 .8جوابیه درخصوص «بررسی فرصتها و تهدیدات چهرهها» (سلبریتی ها).
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 .9گزارش درخصوص وضعیت فرهنگستانهای چهارگانه .
 .11جوابیه درخصوص «جلوگیری از سرقت و خرید و فروش آثار فرهنگی و هنری کشور».
 .11جوابیه درخصوص اصالح ماده  11اساسنامه فرهنگستانهای علوم و زبان ادب و فارسی  ،ماده  9اساسنامه
فرهنگستان علوم پزشکی و ماده  8فرهنگستان هنر.
 .12گزارش بررسی وضعیت انجمن حکمت و فلسفه.
 .13گزارش عملکرد کتابخانه ملی در هشتادمین سالگرد تاسیس .
 .14ارزیابی درخواست اصناف هنری برای حذف مالیات بر ارزش افزوده.
 .15ارزیابی «قانون پیشنهادی تشکیل توسعه صنعت سینمای ایران».
 .16ارزیابی «طرح پیشنهادی تشکیل آکادمی علوم و هنر سینمای ایران» .
 .17گزارش درباره ضرورت بازنگری در فرم پیوست فرهنگی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی.
 .4-3بررسی سیاست داخلی
 بررسی مسئله توسعه منطقهای
 .1ارسال گزارش وظایف و اختیارات قابل واگذاری از سوی دستگاههای اجرایی به واحدهای متناظر استانی.
 .2گزارش درخصوص اعتراضات اخیر مردم در شهرستان کارزون درمورد طرح تقسیمات کشوری ( ارتقاء دو شهر قائمیه
و چنار شاهیجان به شهرستان جدید) و ارائه پیشنهاد در این زمینه.
 .3ارائه پیشنهاداتی برای بهبود سیاستگذاری سند «جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین».
 بررسی مسائل مناطق مرزی
 .1اعزام محققین به شهرستان بانه جهت بررسی ابعاد ،دالیل و زمینههای اعتصاب کسبه بانه در پی مسدودشدن معابر
غیررسمی.
 .2تهیه گزارش از وضعیت شهرستان بانه در پی مسدودشدن معابر غیررسمی.
 .3برگزاری نشست تخصصی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی درباره مسائل مرزی.
 .4ارائه پیشنهادات جهت اصالح آییننامه مسدودسازی معابر مرزی .
 .5گزارش یک بررسی میدانی ظرفیتهای بازار بانه برای تعمیق همبستگی ملی.
 .6گزارش درخصوص تصادف اتوبوس مسافربری با تانکر سوخت در سنندج و ایجاد تنش در آن منطقه.
 بررسی و آسیب شناسی پروژه بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)
 .1تشکیل تیم تحقیقاتی و کارشناسی با همکاری پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن .
 .2مطالعه میدانی از  357هکتار بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع).
 .3برگزاری سه نشست تخصصی در ارتباط با پروژه مذکور.
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 .4تدوین دو گزارش جامع در ارتباط با بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) به همراه دو خالصه سیاستی و مدیریتی
تدوین گزارش اقتصاد سیاسی پروژه بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) که در برگیرنده اطالعات مهمی در ارتباط با
شبکه ذینفعان و ذیربطان پروژه از اولین سالهای اجرای پروژه تا امروز بوده است.
 بررسی برنامه بازآفرینی شهری
برنامهی بازآفرینی شهری دربهمنماه  1396توسط ریاست محترم جمهور به عنوان یکی از برنامههای اصلی دولت در
راستای اشتغالزایی و بهبود خدمات عمومی معرفی شد .این مرکز ،برنامهی بازآفرینی شهری را به اعتبار اعالن ِرییس
جمهور به عنوان برنامهای ملی و موضوعی استراتژیک از حیث اثربخشی و تاثیرگذاری مورد بررسی قرار دادهاست .نتایج
بررسیهای صورتگرفته طی گزارشی خدمت ریاست محترم جمهور اعالم شده است.
 سایر بررسیهای حوزه سیاست داخلی
 .1ارسال طرح بازنگری در شیوه دیدارهای رییس جمهور با خانواده ایثارگران.
 .2پیشنهاد تعیین کار ویژه برای ضیافتهای افطار و برگزاری آنها به شیوه افطاری های مدنی و استانی.
 .3ارزیابی طرح پیشنهادی برای تدوین شیوه نامه موضع گیری مسئولین.
 .4اولویتهای بهبود تعامالت میان ائمه جمعه و دولت جمهوری اسالمی ایران در شرایط جاری کشور.
 .5آسیبشناسی ویژهنامههای سفر استانی روزنامه ایران و سالنامههای این رسانه درباره دستاوردهای دولت یازدهم و
دور اول سفرهای استانی رییس جمهور در برخی از استانها.
 .6اعالم نظر درخصوص مبانی نظری گفتمان اعتدال.
 .7گزارش درمورد افزایش هزینههای جاری بودجه عمومی دولت ،تجدید نظر در ساختار و مجموعه ارکان دولت و
پیشنهادهای مطروحه.
 .8ارزیابی و تدوین شاخصهای توسعه ایران و جایگاه ایران در شاخصهای بینالمللی.
 .5-3بررسی سیاست علم و فناوری
 بررسی وضعیت بازنگری در دروس رشتههای علوم انسانی
 .1پاسخ به «توقف روند فعلی بازنگری در عنوان های درسی کارشناسی رشته پژوهشگری علوم اجتماعی».
 .2پاسخ به درخواست انجمنهای علمی معترض به وضعیت تحول در علوم انسانی و برگزاری جلسه با نمایندگان این
انجمنها و نماینده شورای تحول علوم انسانی.
 .3تهیه دو گزارش درباره وضعیت بازنگری در دروس و رشتههای علوم انسانی.
 بررسی چالشهای نظام آموزش و پرورش
مرکز تهیه مجموعهای از گزارشها درباره آسیبها و چالشهای آموزش و پرورش را در دستورکار خود قرار داده است.
بر این اساس تا کنون گزارشهای زیر تهیه شدهاند:
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 .1برگزاری نشست تخصصی بررسی شیوه جذب نیروهای انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش.
 .2جوابیه درخصوص نامه وزارت آموزش و پرورش در مورد مهمترین معضالت و مشکالت در دوره آموزش ابتدایی.
 .3نقد رویههای موجود در سیاستگذاری پرسش مهر.
 بررسی سایر مسائل حوزه علم و فناوری
 .1اعالم نظر درخصوص پیشنهاد اصالح ماده  21قانون جرایم رایانه ای مصوب  1388از سوی وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات.
 .2ارسال پیشنهاد مصوبه به همراه شیوه نامه اجرایی «سامانه مطالبات عمومی» (سمع).
 .3گزارش درخصوص لزوم تامین منابع مالی برای نوسازی سامانه های راداری و مرکز کنترل فضای کشور.
 .4اعالم نظر درمورد نامه سازمان بازرسی کل کشور درخصوص ارسال یک نسخه گزارش مربوط به عملکرد بنیاد ملی
نخبگان درمورد شناسایی و پشتیبانی از نخبگان و استعدادهای برتر.
 .5گزارش بررسی مزایا و معایب خودروهای هیبریدی.
 .6گزارش بررسی سیاست افزایش تعرفه خودروهای سواری با تاکید بر خودروهای هیبریدی.
 .7گزارش بررسی جایگاه دانشگاه های ایران در نظام های رتبهبندی دانشگاه های جهان.
 .8گزارش الزامات ،ضرورت و راهبردهای بهره گیری از ظرفیت متخصصان خارج از کشور.
 .9گزارش چالشهای پیشرو برای نقشآفرینی ایرانیان خارج از کشور در پیگیری اهداف مرتبط با دیپلماسی عمومی.
 .11گزارش ارزیابی طرح عیدانه کتاب از منظر اقتصاد فرهنگ.
 .11گزارش ارزیابی مطالعه تطبیقی مقرراتگذاری در کشورهای عضو  OECDو ارائه پیشنهادات به سازمان اداری و
استخدامی.
 .12اعالم نظر درباره صدور مجوز ورود و ترخیص خودروی ون خارجی بنزین سوز (آمبوالنس اورژانس اجتماعی).
 .6-3بررسی سیاست حقوقی و شفافیت
 بررسی مساله شفافیت و مقابله با فساد
 .1تهیه پیش نویس اولیه الیحه شفافیت.
 .2تهیه یازده شیوه نامه برای کمیسون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات.
 .3برگزاری جلسه شفافیت در نظام سالمت (کار مشترک با گروه سالمت) در خصوص تعارض منافع در نظام سالمت.
 .4ارائه راهکارها برای پیشبرد اهداف «دولت داده باز».
 .5تهیه و ارسال «پیش نویس الیحه شفافیت» به همراه گزارش توجیهی آن.
 .6پیشنهاد سامانه جمعنویسی.
 .7بررسی موضوع حمایت از گزارشگران فساد.
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 .8پیشنهاد طرحنامه تدوین قانون حمایت از گزارشگران تخلف.
 .9ارائه پیشنهادهایی در خصوص سیاست شفافسازی دولت و پایداری آن.
 .11ارائه شاخصهای قابل سنجش در حوزه فساد.
 سایر بررسیهای حقوقی
 .1گزارش درخصوص تهیه پیش نویس قانون جامع (نمونه) تنظیم گری توسط مرکز بررسی های استراتژیک.
 .2گزارش درخصوص مهم ترین نکات مشروحه درخصوص فعالیت اسما جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران از
سوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه.
 .3اظهارنظر کارشناسی درباره مکاتبه دستیار محترم حقوق شهروندی با رئیس محترم جمهور با عنوان «پیشنهادهای
راهبردی برای تحقق منشور حقوق شهروندی».
 .4اظهارنظر کارشناسی درباره «گزارش اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه حقوق شهروندی».
 .5اظهارنظر کارشناسی درباره « راهکارهای پیشنهادی سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با گرانی های اخیر».
 .6بررسی و اظهار نظر کارشناسی درباره «گزارش معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور با عنوان راهاندازی روشهای
مختلف برای دسترسی آسان مردم به قوانین و مقررات کشور» .
 .7مشارکت در تدوین گزارش ملی حقوق شهروندی از سوی دستیار محترم حقوق شهروندی.
 .8تهیه فهرست اولیه عناوین ضروری لوایح و مصوبات برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی.
 .7-3بررسی سیاست خارجی
 تدوین متون پشتیبان برای تدوین دکترین منطقهای جمهوری اسالمی ایران
این پژوهش بزرگ 24 ،کشور محیط پیرامونی ایران و  7کشور فرامنطقهای تأثیرگذار بر امنیت ملی ایران را در
گزارشهای جداگانه ( 31مجلد) بررسی کرده و در نهایت متن پیشنهادی برای دکترین منطقهای ایران را ارائه خواهد
کرد.
 .1مقدمه و معرفی برنامه پژوهشی چشمانداز منطقهای جمهوری اسالمی ایران (تا افق .)1411
 .2نتایج برنامه پژوهشی چشمانداز منطقهای جمهوری اسالمی ایران (تا افق )1411؛ دیباچهای بر دکترین «منطقه
قویتر» :الزامات قدرتمندسازی ایران در منطقهای پایدار.
 .3بررسی راهبردهای قدرتهای فرامنطقهای آمریکا.
 بررسی سایر مسائل حوزه سیاست خارجی
 .1بررسی گزارش کمیته قطعنامههای  2253 ، 1989 ، 1267درمورد مقابله با فعالیت های داعش و گروههای
تروریستی وابسته در شورای امنیت.
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 .2گزارش راهبردی با عنوان «مدل رفتاری عربستان سعودی در اقدام به قطع رابطه با کانادا و مخاطرات و محاسبات
آن».
 .3گزارش درخصوص البی منافقین در آمریکا و ضرورت بهرهگیری از ظرفیت عراق در مواجهه با آن.
 .4تحلیل نتایج انتخابات پارلمانی لبنان.
 .5گزارش درخصوص رفراندوم استقالل کردستان.
 .6گزارش درخصوص ورود نیروهای عراقی به شهر کرکوک و موضع افکار عمومی در کردستان عراق به ویژه شهر
اربیل و تحریک علیه ایران.
 .7گزارشهای مرکز ارزیابیهای استراتژیک و برآورد بودجه با عنوان «مهار ،تجزیه و شکست :یک استراتژی دفاعی
برای خاورمیانه آشوب زده» و بنیاد جنگ با عنوان «برنامه واقعی پوتین برای سوریه».
 .8گزارش درخصوص «داللتهای مصوب مجلس عوام کانادا درباره قطع مذاکرات با ایران».
 .9نگاهی به اجالس و بیانیه اخیر ناتو در ارتباط با ایران.
 .11گزارش درمورد رشد قدرت نرم ترکیه.
 .11عرصه سوریه به مثابه زمینهای برای مذاکره از موضع برتر با امریکا.
 .12بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران پس از خروج آمریکا از برجام :فرصتها و تهدیدات.
 .13گزارش درباره اطالعرسانی نامناسب دولت دربارهی معاهدهی رژیم حقوقی دریای خزر.

 .14گزارش «بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران پس از خروج آمریکا از برجام  :فرصت ها و تهدیدات».
 .15گزارش درخصوص «وضعیت برجام در  22اردیبهشت و واکنش های جمهوری اسالمی ایران».
 .16برگزاری دومین کنفرانس امنیتی تهران در  18دی ماه .1396
 .17حج و روابط با عربستان مورخ 1396/8/6
 .18گزارش برگزاری سمینار «جنگ سرد در خاورمیانه» از سوی موسسه بین المللی مطالعات استراتژیگ ( »IISSدر
شهر رم ایتالیا در آبان ماه .)1396
 .8-3بررسی سیاست دفاعی نظامی
 .1گزارش درخصوص «ابعاد محدودیت ها و راهکارهای توازن بخش روابط دفاعی ایران و چین».
 .2اعالم نظر درخصوص سند راهبرد دفاعی جدید ایاالت متحده در بیستم ژانویه سال  2118از سوی وزیر دفاع کشور به
کنگره.
 .3گزارش درمورد سند دفاع ملی فرانسه بر اساس بازنگری در سند پیشین دفاع فرانسه در سال .2113
 .4گزارش درخصوص برگزاری ششمین اجالس فرماندهان نیروی دریایی اقیانوس هند در تاریخ  2اردیبهشت .1397
 .5ارسال درخواست درخصوص تدوین پیش نویس «راهبرد دفاع ملی ایران».
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 .6گزارش درخصوص خاتمه و منع فعالیت اقتصادی و تجاری ارتش از سوی دولت چین بدون هیچ قید و شرطی به دلیل
تقویت توان رزمی ارتش آزادی بخش و تمرکز نظامیان بر امور نظامی به منظور مواجهه با تهدیدات نظامی خارجی به
ویژه آمریکا
 .7گزارش راهبردی «ابعاد سفر وزیر دفاع افغانستان به ایران».
« .8دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران در قبال چین .»)1392-1411
 .9گزارش درخصوص راهبرد ایران برای خروج از بحران سوریه.

 .11گزارش راهبردی با عنوان «بسته شدن تنگه بابالمندب راهبردی در جهت تامین منافع عربستان».
 .11گزارش «حمله حوثیها به کشتی نفتکش عربستان سعودی».
 .12بررسی سند راهبرد دفاعی ملی جدید ایاالت متحده آمریکا .2118
 .13گزارش راهبردی «سیاست خارجی ایران در سوریه پس از خروج آمریکا از برجام».
 .14گزارش راهبردی «بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران پس از خروج آمریکا از برجام :فرصتها و تهدیدات».
 .15گزارش راهبردی با عنوان «احتمال انزوای ژئوپلیتیکی ایران و راهکارهای خروج از آن».
 .16گزارش راهبردی با عنوان «پیامدهای منطقهای حمله به ادلب».
 .17گزارش راهبردی «بودجه دفاعی آمریکا در سال  2119و مالحظات مربوط به ایران».
 .18گزارش راهبردی با عنوان «رویکارآمدن عمرانخان در پاکستان و آیندۀ روابط با ج.ا .ایران».
 .19گزارش راهبردی با عنوان «گروه اقدامِ ایران در وزارت خارجه امریکا)بررسیِ شناخت ابعاد و اهداف آن(».
 .21گزارش درباره الزامات راهبردی موشکهای بالستیک برای جمهوری اسالمی ایران .
 .21گزارش با عنوان «الزامات نیروی دریایی راهبردی».

 .4بررسی مسائل ارجاعشده درخصوص شورای عالی انقالب فرهنگی
موارد متعددی درخصوص فعالیتهای شورای عالی انقالب فرهنگی به مرکز ارجاع میشود که مهمترین آنها طی یکسال
گذشته عبارتند از:
 .1بررسی پیش نویس «سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم».
 .2بررسی پیش نویس «سیاستهای ساماندهی تربیت و آمادگی و سالمت جنسی».
 .3بررسی پیش نویس «اصالح اساسنامه بنیاد ایرانشناسی».
 .4بررسی پیش نویس «ماده واحده ساماندهی برگزاری آزمونهای بینالمللی».
 .5بررسی پیش نویس «بررسی ماده واحده کیفیتبخشی به برنامههای آموزشی و تربیتی مدارس».
 .6بررسی پیش نویس «سند جامع روابط علمی بینالمللی جمهوری اسالمی ایران».
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 .7بررسی طرح تفکیک و همچنین اساسنامه های پیشنهادی مربوط به باشگاه دانش پژوهان جوان و سازمان ملی پرورش
استعدادهای درخشان.

 .8بررسی پیشنویس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص «تسری مفاد ماده واحده اعتبار و نحوه اعطای
امتیاز علمی به مجالت ،تاسیس انجمنهای علمی ،واحدهای پژوهشی و کرسیهای نظریه پردازی ،مقد و مناظره و
آزاداندیشی در حوزه علمیه قم به حوزه علمیه خراسان».

 .5انجام مطالعات برای کمیسیونهای دولت
مرکز از ابتدای آبانماه  1394با دفتر هیئت دولت در زمینه مطالعه و بررسی موضوعات ارجاعشده از سوی دفاتر کمیسیونهای
مختلف همکاری کرده است .مهمترین مطالعات انجامشده در بازه زمانی شهریور  96تا شهریور  97عبارتند از:
 .1بررسی سند راهبردی توسعه گردشگری به سفارش کمیسیون فرهنگی هیات دولت.
 .2ارزیابی طرح ساماندهی و ارتقاء خدمات فرهنگی به جامعه روستایی کشور (بسته فرهنگی روستا) به سفارش کمیسیون
فرهنگی هیات دولت.
 .3اعالم نظر درخصوص «آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت کارگروه تشکلهای مردمنهاد ستادهای ملی و استانی
بازآفرینی شهری» در سی و یکمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار مورخ  23خرداد ماه .96
 .4اصالح قانون امر به معروف و نهی از منکر (کمیسیون فرهنگی).
 .5تهیه گزارش زنان و خانواده ایرانی در چالشهای پیشرو.
 .6تهیه گزارش تقابلهای گفتمانی و مدیریتی در حاکمیت.
 .7تهیه گزارش ارزیابی وضعیت رسانهها در ایران.
 .8تهیه گزارش مکانیزمها و سیاستهای مداخلهای افزایش شادی.
 .9تهیه یازده شیوهنامه برای کمیسیون اصلی شفافیت و کمیته فرعی شفافیت.
 .11مشارکت در جلسات کمیسیون اصلی لوایح و کمیته فرعی لوایح در خصوص الیحه مطبوعات و خبرگزاریها.

 .6تدوین گزارشهای پشتیبان برای سفرهای استانی
مرکز بررسیهای استراتژیک از ابتدای سال  1394دو گونه گزارش برای سفرهای استانی رئیسجمهور تهیه و ارائه میکند:
 .1گزارش جلسات برگزار شده و بررسیهای انجامشده در اتاقهای فکر استانی
 .2گزارش تحلیل رسانهها درباره مسائل و مشکالت استانها
اتاقهای فکر استانی وظیفه دارند مسائل استانهای خود را بهطور مداوم بررسی و گزارش کنند .این تشکیالت قبل از
سفرهای استانی فعالیتهای بیشتری برای تدوین گزارشی جهت ارائه به رئیسجمهور انجام میدهند .گزارش اتاقهای فکر
استانی درباره استانهای خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،هرمزگان وکرمان برای سفرهای استانی نیمه دوم سال  1396تا
پایان مرداد  1397خدمت ریاست محترم جمهوری ،معاونت اجرایی رئیسجمهور و وزرای مربوطه ارائه شده است.
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مرکز همچنین چارچوب پیشنهادی ستاد سفرهای استانی را برای دور جدید این سفرها مورد نقد و بررسی قرار داده است که
نتایج آن جهت استحضار ریاست محترم جمهور ارسال شده است.

 .7جمعآوری ،گزینش و تلخیص متون راهبردی
مرکز شمار زیادی از گزارشهای تفصیلی راهبردی را از مؤسسات تحقیقاتی دریافت میکند .اتاق بازرگانی ایران ،اندیشکدههای
راهبردی داخل کشور ،سفارتخانههای ایران در خارج کشور ،خبرگزاری ایرنا ،وزارتخانهها ،و سایر مؤسسات گزارشاتی را برای
مرکز ارسال میکنند .حجم ،تعدد و تفاوت اهمیت محتوای این گزارشها سبب میشود ارائه مستقیم آنها به رئیسجمهور فاقد
کارآمدی و اثرگذاری مناسب باشد .مرکز گزارشها را پاالیش کرده و محتوای گزارشهای مهم و راهبردی را خالصه و به
رئیسجمهور ارائه مینماید .مهمترین انواع و موارد گزارشهای خالصه شده عبارتند از:
 .1گزارش اندیشکدههای جهانی درباره مسائل ایران.
 .2گزارشهای اتاق بازرگانی ایران که در کمیته تحریمهای اقتصادی این نهاد تهیه میشوند.
 .3گزارشهای خبرگزاری ایرنا درباره مسائل مختلف.
 .4گزارشهای تهیه شده در مؤسسات مطالعات راهبردی کشور.
مرکز از ابتدای شهریورماه  1396تا پایان شهریور  1397خالصهای از گزارشهای زیر را خدمت ریاست محترم جمهوری ارسال
کرده است:
 .1سالنمای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران.
 .2نتایج و تحلیل «گزارش تحلیلی و بصری روند تاثیر فیلترینگ بر  216کانال پر بازدید تلگرام ».
 .4سالنامه آماری سازمان پزشکی قانونی کشور در سال .96
 .5خالصه گزارش با عنوان «راهبرد مقابله با فرقهگرایی در ایران» منتشر شده توسط موسسه مطالعات ملی.
 .6گزارش موسسه مطالعات ملی با عنوان « تشکیالت مهستان ».
 .7گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان « تنظیم گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران ».
 .8گزارش موسسه مطالعات ملی در شماره  27مجله نامه هویت با عنوان « تحوالت اندیشکده های غربی در خصوص
اپوزیسیون و گروه های هویتی در ایران».
 .9گزارش موسسه مشورتی پورتلند درخصوص  31قدرت برتر نرم در سال .2116
 .11گزارش جامعه اطالعاتی آمریکا درخصوص تهدیدهای جهانی علیه ایران در شش حوزه ،سایبری ،سالح های کشتار
جمعی ،تروریسم ،ضد اطالعات ،تهدیدهای منطقه ای و مسائل داخلی.
 .11گزارش موسسه مطالعات ملی با عنوان «هویتیابی لکها ».
 .12گزارش موسسه مطالعات ملی با عنوان «مذهبگریزی در ایران  ،علل و راهکارها».
 .13ماهنامه آینده پژوهی با عنوان «سیاست خارجی نوین عربستان سعودی».
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 .14ماهنامه آینده پژوهی تحت عنوان آیندهنگاری تهدیدهای امنیتی ناشی از تغییرات اقلیم در ایران.
 .15گزارش مجله اقتصادی اکونومیست درمورد تحریمهای آمریکا تحت عنوان اوفک لعنتی.
 .16مقاله پژوهشی آصف بیات (پژوهشگر جامعهشناسی دانشگاه ایلینویز آمریکا) با عنوان «آتشی که سبب تحریک
اعتراضات ایران شد».
 .17گزارش خانه کتاب با عنوان «چهل سال نشر کتاب درایران پس از انقالب اسالمی .» 1396-1357
 .18کتاب کیفیت زندگی مردم ایران براساس پرسشنامه سازمان سالمت جهان.
 .19خالصه مهمترین نکات خالصه مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسالمی.
 .21خالصه مهمترین نکات سالنامه آماری سازمان پزشکی قانونی کشور .1395
 .21دیدگاه پاسخگویان به پیمایش ایسپا درمورد «دیدگاه مردم ایران راجع به مسائل روز کشور».
 .22خبرنامه فضای مجازی.
 .23نظرسنجی درمورد عملکرد دولت در حوزههای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاست داخلی و خارجی.
« .24گزارش آخرین وضعیت مسدودسازی تلگرام در روسیه» و اظهارنظر درباره آن.
 .25کتاب «نبرد خزانه :ظهور عصر جدید جنگ افزارهای مالی»
 .26گزارش معماری تحریمهای مالی علیه ایران.
 .27تایج نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) درمورد نظر مردم درباره شبکههای اجتماعی و فیلتر تلگرام.
 .28نتایج نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) درمورد نظر مردم درباره برجام.
« .29ارزیابی مواجهه افکار عمومی با موضوع تلگرام»« ،روز شمار خروج از انحصار تلگرام» و «وضعیت ردهبندی پیام رسان
موبایلی تلگرام در الکسا پس از فیلترینگ».
 .31گزارش آمار و وضعیت زندانیان کشور در سال 1396
 .31گزارش موسسه مطالعات ملی با عنوان«قلمرو خواهی و قلمروگستری پانترکیسم  :تحلیلی ژئوپلیتیک بر تحرکات قومی
در استانهای شمالی و مرکزی ایران».
 .32گزارش مرکز ملی فضای مجازی تحت عنوان «موضوعات مورد عالقه کاربران بر اساس بررسی صفحات پربازدید
ویکی پدیا».
 .33موج ششم نظرسنجی «بررسی دیدگاه مردم ایران درمورد عملکرد دولت دوازدهم و انتظارات از آن».
 .34موانع داخلی و خارجی برقراری تعامالت اقتصادی ایران و اروپا در دوره پسا برجام از منظر اندیشکده ها و خبرگزاریهای
معتبر خارجی.
 .35بولتن «مهمترین محورهای انتقادی به گزارش  111روزه» تهیه شده توسط دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت.
 .36گزارش «نگرش مردم تهران درمورد مسئوالن کشور».
 .37گزارش وزارت کشور تا سال  1395درخصوص آسیبهای اجتماعی  -برنامهها و اقدامات.
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 .38کتاب پیآمدهای منطقه ای استقالل کردستان عراق منتشره از اندیشکده آمریکایی رند.
 .39دیدگاه شهروندان تهرانی درخصوص عملکرد وزارتخانه ها در سال .1395
 .41بررسی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ( ایسپا) درمورد ضرورت ساماندهی شبکههای اجتماعی.
 .41گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران با عنوان ازدواج کودکان  ،زوایای پیدا و پنهان.
 .42گزارش مجمع جهانی اقتصاد با عنوان « گزارش جهانی سرمایه انسانی  :2117آماده سازی مردم برای آینده کار».
 .43مقاله «بالک چین  ،زیرساخت نظام اقتصادی آینده وب» در شماره  55ماهنامه نامه آینده پژوهی.
 .44گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص بررسی دالیل افزایش قیمتها و راهکارهای مقابله با آن.
 .45گزارش درخصوص «بسته تبلیغاتی برای واگذاری سهام عدالت به مشمولین».
« .46مصوبات جلسه  97شورای اجتماعی کشور مورخ  29بهمن  »1396و اظهارنظر درباره آن.
 .47مهمترین نکات ایرادات شورای نگهبان درخصوص «الیحه بودجه سال  1397کل کشور» مصوب مجلس شورای
اسالمی را برای رئیس مجلس شورای اسالمی.
 .48مهم ترین نکات گزارش جدول تطبیقی «تبصرههای الیحه بودجه سال  1397کل کشور با مصوبات صحن علنی
مجلس شورای اسالمی».
 .49گزارش «بررسی وضعیت پوشش و حجاب در شهر تهران» دریافتی از ایسپا.
 .51ارزیابی سیمای بازنشستگان در سه پیمایش ارزش و نگرش ایرانیان تهیهشده توسط دریافتی از موسسه صبا.
 .51گزارش جهانی حمایت اجتماعی (سازمان بین المللی کار) تهیهشده توسط موسسه صبا.
 .52قابلیت اشتغالزایی فرش دستباف ایران.
 .53گزارش موسسه مطالعات ملی با عنوان «متن و حاشیههای اظهارات وزیر آموزش و پرورش».
 .54گزارش موسسه مطالعات ملی با عنوان «شورای دموکراسیخواهان ایران به دنبال آلترناتیو فراگیر».
 .55گزارش موسسه مطالعات ملی با عنوان «آغاز و فرجام تیم تراکتورسازی چالش واگذاری به بخش خصوصی».
 .56گزارش بررسی شاخص های عمده بازار کار در سالهای  1384تا .1395
 .57گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان نبرد خزانه :ظهور عصر جدید جنگافزارهای مالی .
 .58گزارش مرکز آمار کشور با عنوان بررسی شاخصهای اشتغال در کشور.
 .59تلخیص گزارش ایرنا با عنوان  91روز با توئیتر.

 .8برگزاری نشستهای تخصصی
یکی از اقدامات مرکز که با هدف شناسایی مسائل راهبردی ،کمک به مطالعات سیاستگذاری ،شنیدن نظر مشورتی نخبگان ،و
تبدیل شدن به مرکز ملی گفتوگو صورت میگیرد ،برگزاری نشستهای تخصصی است .از ابتدای شهریور  1396تا پایان
شهریور  1397نشستهای تخصصی زیر در مرکز برگزاری شده است:
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 .1برگزاری نشست تخصصی الگوی دشت متعادل پایدار با حضور مدیران عامل آب منطقهای.
 .2برگزاری نشست تخصصی الگوی دشت متعادل پایدار با حضور کارشناسان حوزه آب و کشاورزی.
 .3برگزاری نشست تخصصی الگوی دشت متعادل پایدار با حضور اساتید دانشگاه.
 .4برگزاری نشست تخصصی الگوی دشت متعادل پایدار با حضور نمایندگان بخش خصوصی.
 .5نشست بررسی سیاست امنیت آب و غذا در برنامه ششم توسعه.
 .6برگزاری دو نشست بررسی تحوالت مسائل هستهای و برجام.
 .7برگزاری نشست تخصصی الزامات و ضرورتهای اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول آییننامه ساماندهی مبادله
در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی با تاکید بر معابر مرزی بانه.
 .8برگزاری نشست تخصصی آسیبشناسی عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در سه دهه گذشته.
 .9برگزاری نشست تخصصی آسیبشناسی نظام حقوقی حمایت از کودکان .
 .11برگزاری نشست تخصصی بررسی وضعیت باروری در کشور و رونمایی از کتاب گزارش تحوالت و وضعیت جمعیت در
ایران.
 .11برگزاری نشست تخصصی ارزیابی نظرسنجی تلفنی درایران.
 .12برگزاری نشست تخصصی نشست «بررسی گزینههای جدید سیاست یارانه بنزین».
 .13برگزاری نشست تخصصی آینده حضور نظامی ایران در سوریه پس از شکست داعش.
 .14برگزاری نشست تخصصی ارزیابی الیحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی.
 .15برگزاری نشست تخصصی ایران در آسیای مرکزی؛ نگاه دولت عمرانخان به ج .ا .ایران.
 .16برگزاری نشست تخصصی طرح بازآفرینی شهری و احیاء بافتهای فرسوده در دولت دوازدهم.
 .17برگزاری نشست تخصصی بررسی افزایش نسبی تحرکات گروههای تجزیهطلب و نیز تکفیری در غرب و شمال غرب
کشور.
 .18برگزاری نشست تخصصی بررسی محور مقاومت در منطقه.
 .19برگزاری نشست تخصصی گزارش راهبردهای ارتقاء کارآمدی در دولت دوازدهم.
 .21برگزاری نشست تخصصی بررسی آینده رژیم حقوقی دریای خزر؛ راهکارهای اجرایی.
 .21برگزاری نشست تخصصی آینده حضور نظامی ایران در سوریه.
 .22برگزاری نشست تخصصی بافت پیرامون حرم مطهر.
 .23برگزاری نشست تخصصی آسیب شناسی نظام حقوقی کودک در ایران .
 .24برگزاری نشست تخصصی آیندهی اعتراضات خیابانی در پاییز .1397
 .25برگزاری نشست تخصصی شناسایی گلوگاههای تحریم اقتصادی و راهکارهای برخورد با آن.
 .26برگزاری نشست تخصصی چالشهای توسعه کسب و کار در مناطق مرزی غرب کشور.
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 .27برگزاری نشست تخصصی تادیه بدهیهای دولت به صندوق های بازنشستگی .
 .28برگزاری نشست تخصصی توسعه حمل و نقل گازسوز :ضرورت بازار ایران.
 .29برگزاری نشست تخصصی بازارهای  LNGدر خاورمیانه.
 .31برگزاری سلسله نشستهای تخصصی اصالح پایدار قیمتها در حوزه انرژی.

 .9برگزاری سخنرانیهای راهبردی
مرکز بررسیهای استراتژیک از افراد مختلف برای برگزاری سخنرانی در این مرکز دعوت کرده است .این سخنرانیها با
محوریت موضوعات مؤثر بر «امنیت ملی و توسعه پایدار» برگزار میشوند .مجموعه سخنرانیها پس از مکتوب شدن و
آمادهسازی در قالب کتاب منتشر خواهد شد 51 .سخنرانی تا پایان شهریورماه  1397انجام شده است .این مجموعه سخنرانی
راهکاری برای.1 :شناسایی نخبگان .2 ،مرتبط ساختن نخبگان با شبکه متخصصان مرکز .3 ،ارتقای سطح دانش تخصصی در
مرکز بررسیهای استراتژیک .4 ،طرح مسائل استراتژیک کشور ،است .عناوین نشستهای یک سال اخیر به شرح زیر است:
 .1چهل و چهارمین نشست با عنوان «معرفی و بررسی اطلس مسائل اجتماعی کشور».
 .2چهل و پنجمین نشست با عنوان «آسیبشناسی فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران».
 .3چهل و ششمین نشست با عنوان «نقد و بررسی کتاب امنیت انرژی».
 .4چهل و هفتمین نشست با عنوان «تبیین الگوی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه بازنشستگی».
 .5چهل و هشتمین نشست با عنوان « فرصت سازی از شوک ارزی».
 .6چهل و نهمین نشست با عنوان « توصیه سیاستگذارانه علم اقتصاد برای حکمرانی اقتصادی».
 .7پنجاهمین نشست با عنوان «ایران و مساله پایداری».
 .8پنجاه و یکمین نشست با عنوان «مبارزه با پولشویی در ایران».

 .12حمایت از فعالیتها و رخدادهای علمی
مرکز با هدف حمایت از فعالیتهای علمی مرتبط با سیاستگذاری ،ارتباطگیری بیشتر با نخبگان کشور ،ارتقای نام مرکز در
جامعه علمی و جهتدادن به مطالعات در حوزه سیاست عمومی و موضوعات استراتژیک ،از شماری از تقاضاها برای حمایت
مالی مرکز از همایشها ،بزرگداشتها و سایر اقدامات علمی حمایت کرده است.برخی از موارد حمایت مرکز عبارتند از:
 همایش بینالمللی «نقش ادیان در اخالق ،صلح ،عفو و دوستی». همایش ملی «پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران». -همایش ملی «بررسی فرصتها و چالشهای احیای زایندهرود».
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 .11نظرسنجی
مرکز به روال تعیینشده از سال  ،1392نظرسنجیهای مسائل روز و «انتظارات از دولت» را مدیریت کرده است .از ابتدای
شهریور  1396تا پایان شهریور  1397نظرسنجیهای زیر انجام شده است:
 بررسی دیدگاه مردم ایران درباره تجمعات دیماه .1396 نظرسنجی درباره عملکرد دولت دوازدهم و انتظارات مردم از آن. بررسی دیدگاه مردم ایران درباره مسائل روز کشور. بررسی دیدگاه مردم درباره مذاکره با قدرتهای جهانی . -پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران .

 .12توسعه فعالیت شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومیnpps.ir
مرکز در راستای تبدیل شدن به «مرکز ملی گفتوگو» و همچنین گسترش دادن شبکه ارتباط نخبگان کشور با مسأله
سیاستگذاری عمومی ،اقدام به راهاندازی شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی با عنوان اختصاص شمس کرده است .این
شبکه در مراسم جشنواره فارابی در سال  1393افتتاح شد .از آن زمان به بعد این شبکه تالش داشته تا ساختاری برای ارتباط
نخبگان و انتشار ایدههای سیاستی باشد.
از ابتدای شهریور  1396تا شهریور  1397تعداد  331مقاله ،مطلب و رویداد سیاستی در این پایگاه اینترنتی منتشر شده است.
صفحه شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی در شبکههای اجتماعی تلگرام ،فیسبوک و پونیال ایجاد شده و راهاندازی صفحه
شمس در سایر شبکههای اجتماعی نیز در حال انجام است .اعضای صفحه شمس در این شبکههای اجتماعی اغلب
متخصصین ،نخبگان و صاحبنظرانی هستند که در نشستها و برنامههای مرتبط با مرکز بررسیهای استراتژیک شرکت
میکنند .میانگین خوانندگان مطالب شمس در شبکههای اجتماعی فوقالذکر برای هر مطلب تقریباً  1511نفر است.
مرکز قادر است از شبکه شمس به عنوان مسیر ارتباطی با تعداد زیادی از نخبگان داخل و خارج کشور استفاده کند .این
شبکه میتواند با قابلیتهای زیر در اختیار گفتوگوی ملی و بهبود سیاستگذاری عمومی باشد:
 .1ایجاد زیرساختی برای شناسایی و تشکیل شبکهای از نخبگان که قادرند گفتوگو درباره سیاستها در ایران را تقویت
کنند.
 .2انتشار ایدههای نخبگان و تقویت حس مشارکت ایشان در مدیریت کشور.
 .3زیرساختی برای ارتباط با نخبگان و استفاده از نظر مشورتی ایشان درباره طرحها و لوایحی که در دستور کار
کمیسیونهای دولت قرار دارند.
 .4زیرساختی برای ارتباط با نخبگان و متخصصان ایرانی خارج از کشور.
 .5زیرساختی برای انتشار گزارشهای اتاقهای فکر استانی و ارتقای حس مشارکت نخبگان استانها در سیاستگذاری
کشور.
21

گزارش فعالیتهای مرکز بررسیهای استراتژیک

.13راه اندازی شبکه ملی جامعه و دانشگاه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت
علوم،تحقیقات و فناوری
شبکه ملی جامعه و دانشگاه در تداوم تجربه «اتاقهای فکر استانی» است« .اتاقهای فکر استانی» با طراحی و تدوین «مرکز
بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری» و با همکاری «معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری» طی
سال  1393آغاز به کارکرد .هدف از تشکیل اتاقهای فکر استانی مشارکت دادن همه نخبگان استانها در فرایند گفتوگو
درباره سیاستها و اقدامات در استانها و سطح کشور است .اتاقهای فکر استانی تالش کردهاند تا همه نخبگان ازجمله
نخبگان غیردولتی را به گفتوگوی کارشناسی و انتقادی درباره سیاستها و اقدامات دولت وارد کنند .تشکیل این اتاقها
همراستا با تأکید ریاست محترم جمهوری بر دعوت از همه نخبگان برای ایدهپردازی ،بررسی و نقد سازنده ،و همچنین مشورت
ساختاریافته با نخبگان کشور صورت گرفته است .با توجه ضرورت ترمیم ارتباط نخبگان سراسر کشور با دولت و مشارکت
حداکثری آنها در فرایندهای تصمیمسازی و سیاستگذاری به منظور بهبود اثربخشی اقدامات دولت ،شناسایی و جدی گرفتن
ظرفیت به وجود آمدهی شبکه ملی جامعه و دانشگاه از اهمیت وافری برخوردار است.

 .14بهسازی سایت مرکزcss.ir
مرکز با هدف تعامل گستردهتر با نخبگان ،دانشجویان و پژوهشگران در ترسیم پیشنهادها و سیاستها به دولت و پشتیبانی
سیاستی از سیاستهای دولت از شهریورماه  1396اقدام به رونمایی از سایت جدید کرد تا در قالب آن امکان انتشار فعالیتهای
مرکز و مطالعات راهبردی فراهم آید .کتابها ،مجالت علمی -پژوهشی ،پژوهشهای راهبردی ،مقاالت و متون سیاستی و
همچنین پوشش مهمترین اخبار حوزه سیاستگذاری در داخل و خارج از کشور محتوای اصلی سایت را تشکیل میدهد .از ابتدای
شهریور  96تا پایان شهریور سال جاری  254گزارش متنی و تصویری در سایت بارگذاری شده است .صفحه رسمی مرکز در
تعدادی از شبکههای اجتماعی ایجاد شده است که اعضای آن در برخی از این شبکهها به  4111نفر رسیده است.

 .15فعالیتهای ارتباطات راهبردی
یکی از مأموریتهای مرکز ،اجماعسازی حول مسائل راهبردی و راهبردهای ملی است .اجماعسازی نیازمند توسعه ارتباطات
راهبردی است .اگرچه فعالیتهایی نظیر ایجاد «شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی»« ،شبکه اتاقهای فکر استانی»« ،سایت
مرکز» و همچنین «برگزاری نشستهای تخصصی» را میتوان بخشی از ارتباطات راهبردی مرکز دانست ،لیکن بخش
ارتباطات راهبردی مرکز بهطور مشخص روی ساخت فیلم و کلیپ درباره موضوعات بحرانی در کشور و تاثیرگذاری بر سیاست-
های عمومی متمرکز بوده است .ساخت فیلم مستند «مادرکشی» که تاریخ سیاستی مدیریت منابع آب در ایران را مرور میکند
در زمره اولین فعالیتهایی است که در سالهای گذشته در این بخش انجام شده و آغازگر ژانر مستند سیاستی یا مستند
سیاستپژوه محسوب میشود.
پس از آن مرکز طی توافقی با وزارت راه و شهرسازی ،اقدام به ساخت فیلمی در زمینه «سیاستگذاری مسکن» کرده است.
همچنین با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی فیلمی درباره «بحران صندوقهای بازنشستگی» تهیه شده است که به
زودی اکران خواهد شد .اهم فعالیتهای صورتگرفته در این بخش طی یک سال گذشته به شرح زیر است:
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 .1ناشنیدهها :شامل بر  211قسمت.
 .2یاقوت :شامل بر  5قسمت  31دقیقهای.
 .3برمدار تدبیر :شمال بر  3قسمت  45دقیقهای.
 .4جعبه سیاه :شامل بر  6قسمت  5دقیقهای.
 .5مستند :شامل بر  6قسمت  21دقیقهای.
 .6گزارش :شامل بر  2قسمت  8دقیقهای.
 .7برنامه تحویل سال  97رییسجمهور.
 .8طراحی  14عنوان برنامه اینترنتی و تلویزیونی.

 .16ترجمه متون راهبردی
نزدیک به هفتهزار اندیشکده در جهان وجود دارد که مجموعه گستردهای از دانش راهبردی درباره موضوعات مختلفی از
محیطزیست تا اقتصاد ،روابط بینالملل ،و مسائل نظامی و امنیتی را منتشر میکنند و بر افکار سیاستمداران ،بخش خصوصی،
رسانهها و جوامع تأثیر میگذارند .آگاهی یافتن از موضوعات مدنظر اندیشکدهها و مؤسسات مطالعات راهبردی در جهان یکی از
ضرورتهای تفکر راهبردی در ایران است .مرکز بررسیهای استراتژیک با هدف توجهدادن کارشناسان و تحلیلگران کشور ،و
همچنین جهت اطالعیابی مدیرانی که در معرض مسائل و تصمیمگیریهای راهبردی هستند ،نسبت به ترجمه و بنا به مورد
انتشار محدود یا عمومی مجموعهای از متون راهبردی اقدام میکند .مرکز در سال گذشته اقدام به ترجمه متون زیر کرده است:
 .1معنایابی سخنان والدیمیر پوتین در گردهمایی سالیانه مجمع فدرال ،منتشرشده توسط مجمع فدرال روسیه.
 .2معامله شرکت بوئینگ با ایران؛ ادعای ایجاد شغل در بهترین حالت مبهم است ،نشر بنیاد دفاع از دموکراسیها.
 .3دگردیسی عربستان سعودی ،نشر مؤسسه دولتهای خلیج فارس در واشنگتن.
 .4سه نسل از جهادگرایی در کردستان عراق ،نشر انستیتوی فرانسوی روابط بینالملل.
 .5ایجاد «موقعیت های قدرت» :یک استراتژی امنیت ملی برای ایاالت متحده ،نشر مؤسسه بروکینگز.
 .6آینده روابط فرقه گرایانه در خاورمیانه ،مؤسسه رند.
 .7نسل جدید پادشاهان و پویاییهای جانشینی در کشورهای عرب خلیجفارس ،بنیاد کشورهای عرب خلیجفارس در
واشنگتن.
 .8مهار ،تجزیه و شکست؛ یک استراتژی دفاعی برای خاورمیانه آشوب زده ،مرکز ارزیابیهای استراتژیک و برآورد بودجه.
 .9برنامه واقعی پوتین برای سوریه ،بنیاد مطالعات جنگ.
 .11گزارش جهانی سرمایه انسانی 2117؛ آمادهسازی مردم برای آیندۀ کار ،مجمع جهانی اقتصاد.
 .11آمریکا باید برای شکست القاعده و مهار ایران از یک توافق سیاسی در یمن حمایت کند ،بنیاد هریتیج.
 .12ریسکهای معامله با ایران ،بنیاد دفاع از دموکراسیها.
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 .13استانداردهای حسابرسی برای مشتریانی که با ایران دادو ستد میکنند ،بنیاد دفاع از دموکراسیها.
 .14مخاطرات داد و ستد با ایران ،مرکز تحریمها و تأمین مالی غیرقانونی بنیاد دفاع از دموکراسیها.
 .15چهار راهبرد که کشورها برای مواجهه با یک ابرقدرتِ غیرقابل پیشبینی به کار میگیرند ،فارن پالیسی.
 .16نقش ایران در عملیات کرکوک در عراق ،مؤسسه مطالعات جنگ.
 .17در پسِ بشکۀ باروت جنگ نیابتی :هیوالی جنگ بین عربستان سعودی و ایران ،مؤسسه خاورمیانه.
 .18انرژیهای تجدیدپذیر و اشتغال ،بررسی ساالنه  ،2117آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر.

 .17انتشار فصلنامه علمی -پژوهشی مرکز
مجله تخصصی مرکز بررسیهای استراتژیک با عنوان «فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی» با مجوز وزارت
علوم به عنوان مجله علمی-پژوهشی از مردادماه  1395آغاز بهکار کرده است .در فاصله ابتدای شهریور  1396تا شهریور 1397
چهار شماره به شرح زیر منتشر شده است:
دوره  ،7شماره  ،24پاییز  -1396ویژهنامه سیاست خارجی و انرژی.
دوره  ،7شماره  ،25زمستان  -1396ویژهنامه محیطزیست و جامعه.
دوره  ،8شماره  ،26بهار  -1397ویژهنامه انقالب ،آموزش عالی و جامعه.
دوره  ،8شماره  ،27تابستان  -1397ویژهنامه انرژی و جامعه و انقالب .

 .18نمایهسازی سخنان رئیسجمهور
سخنرانیها و مصاحبههای ریاست محترم جمهوری ،صریحترین و مستندترین منبع برای دریافت دیدگاهها ،سیاستها و
برنامههای ایشان است .با این نگاه مرکز بررسیهای استراتژیک طی سال گذشته اقدام به مستندسازی حدود  14111صفحه از
بیانات رئیسجمهور از مرداد  1392تا مرداد  1396کرده است.
در این فرایند خالصهای از هر پاراگراف از سخنان رئیسجمهور در قالب عبارات کوتاه ،موجز و گویا تهیه و در حاشیه متن
قرار میگیرد .در مرحله بعد این خالصهها در قالب واژگان یکدست ،نمایه سازی میشود .با ورود این اطالعات به رایانه بانک
اطالعاتی ایجاد میشود که با ساخت ایندکس از متن ،حاشیهها و نمایهها ،امکان جستجو در سه سطح را فراهم میآورد .این
بانک هماکنون در سایت مرکز قابل دسترسی است.

 .19جمعبندی و پیشنهادات
مرکز بررسیهای استراتژیک هدفگذاری خود را مبتنی بر سه اصل انجام داده است:
 .1ارائه خدمات مشورتی باکیفیت به ریاست محترم جمهوری.
 .2حرکت در مسیر تبدیل شدن به «مرکز پژوهشهای دولت» و در نهایت تثبیت شدن با عنوان «مرکز بررسیهای
استراتژیک و مطالعات سیاستگذاری عمومی».
24

گزارش فعالیتهای مرکز بررسیهای استراتژیک

 .3تبدیلشدن به مرکزی برای گفتگوی تخصصی میان دولت ،جامعه و گروههای متخصص و سیاسی و موثر بر عرصه
سیاستگذاری به نحوی که در نهایت به بهود کیفیت سیاستگذاری بیانجامد.
مرکز بررسیهای استراتژیک در حرکت بر مبنای اصول فوق ،فرایند تبدیلشدن به یک اندیشکده دولتی متمرکز بر مطالعات
سیاستپژوهی را در چهار سال گذشته طی کرده است و توانسته به ظرفیتهای زیر دست یابد:
 نام مرکز در جامعه متخصصان ،سیاستگذاران و شخصیتهای سیاسی به عنوان یک مرکز سیاستپژوهی شناخته شدهاست.
 مرکز با شبکه گستردهای از متخصصان تماس برقرار کرده و ظرفیت استفاده از ایشان در سیاستپژوهی فراهم شدهاست.
 نیروی انسانی کارشناسی مرکز با فرایندهای سیاسی و سیاستی ،و سازکارهای تصمیمگیری آشنا شدهاند و امکانبرقراری گفتگو بین مرکز و ارکان دولت و همچنین با جامعه تخصصی حوزههای مختلف فراهم شده است.
 ساختار سازمانی مرکز و تقسیم کار در آن براساس حوزههای سیاستی مورد نیاز دولت و کشور طراحی شده است.اکنون فرصت فراهم است تا مرکز ظرفیتهای ایجادشده را در راستای اهداف زیر بهکار گیرد:
 ارائه گزارشهای راهبردی موثر به رئیسجمهور و تبدیلشدن به مرکز پژوهشهای دولت تبدیلشدن به مرکز گفتگوی ملی و برقراری رابطه میان دولت و نخبگان با هدف اجماعسازی و ارتقای کیفیتسیاستگذاری عمومی در کشور
 تبدیلشدن به مرکز ارزیابی عملکرد دولت در ابعاد راهبردیتحقق این اهداف نیازمند موارد زیر است:
 شرح وظایف جدید مرکز به تصویب ریاست محترم جمهور رسیده و ابالغ شود .عدم تصویب شرح وظایف ابهام درفعالیتهای مرکز را بهدنبال داشته است.
 حمایت از تبدیل شدن مرکز به کانون هماهنگی مراکز مطالعات راهبردی تحت پوشش دولت ،به نحوی که مرکز ضمنهماهنگکردن آنان در جهت نیازهای رئیسجمهور و دولت ،اقدام به جمعآوری و تلخیص گزارشهای دریافتی و تبدیل
آن به راهبردهای اجرایی بنماید.
 حمایت از تبدیلشدن مرکز به سازمان انجام مطالعات ارزیابی طرحها و لوایح در دستورکار کمیسیونهای دولت. -حمایت از توسعه ارتباطات مرکز با مراکز و اندیشکدههای مطالعات راهبردی خارجی.
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