
 
 

 
 
 
 

 
      

 یتعال باسمه

 

 ، فعالیت ها و دستاوردهایساختار یبررس

              (وگیآ یتیتحول هند )ن یموسسه مل

 

 970601 سیاستیگزارش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

 1397شهریورماه 
 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال مهرماهدر  بسیجیان استان کرمانشاهبا  دارید در انقالب معظّم رهبر

ی به منظور پیشرفت مومى و در هر نهضتکه در هر حرکت عبه ابزاری  1390

 نموده و فرمودند: دیتاکالزم است 

اس الزم است، این است که بر اس ییکی از چیزهایی که در هر حرکت عمومی و در هر نهضت

بشود، هم بایستی « سازیواژه»ای این نهضت و این جریان، هم بایستی تفکرات و مبانی پایه

های کند، بایستی دستگاهبشود. وقتی یک انقالب و یک حرکت تحقق پیدا می« نهادسازی»

رد. یکی از کارها این اوبه وجود بی -ها را باید دنبال کنندهایی که آن هدفآن مجموعه - مجری

های موجود جامعه را متحول کند؛ یکی دیگر این است که دستگاه متناسب با است که دستگاه

نقالب ا ،تاس دشوار کارهای جزو دو هر است، سخت دو هر خواست خود را به وجود بیاورد.

 د.اسالمی هر دو را انجام دا

 



 
 

 

 

 

 

 
 شناسنامه گزارش

 گزارشعنوان 
  دستاوردهایو  ، فعالیت هاساختار یبررس

 (وگیآ یتیتحول هند )ن یموسسه مل

 970601 شناسه گزارش

 احسان قورچی بیگی تهیه کننده

 دولت و حاکمیت گروه موضوعی

 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده در
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 چکیده گزارش

ف سیاسی، اقتصادی، بررسی مسیر توسعه کشورها نشان می دهد که در فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی در حوزه های مختل

 ارزیابی و اصالح تشخیص، تصمیم، اجرا،ه از یک یا چند مجموعه و نهاد به عنوان بازوی دولت ها هموار اجتماعی و فرهنگی،

 کمک گرفته اند.

ست های علمی، ارائه ل ارائه بسته های سیاست گذاری، گزارش های سیاستی، برگزاری همایش و نشفعالیت این نهادها شام

ی های بین نهادی، ایجاد هماهنگگزارش های روزانه، ماهانه و ساالنه، شرکت در جلسات دولت، مجلس و وزارتخانه ها، 

ستفاده از آن، دولت را در مسیر ح امور و ... است که اتدوین برنامه های اجرایی، پیگیری اقدامات اولویت دار، ارزیابی و اصال

 درست هدایت می کند.

ن یک اتاق فکر، در بعضی اشکال گوناگونی دارند؛ در بعضی کشورها مانند هند و روسیه به عنوا این نهادها در کشورهای مختلف

ن یک وزارتخانه فعال هستند. نند ترکیه به عنواکشورها مانند چین در ساختارهای فراوزارتخانه ای و در برخی دیگر از کشورها ما

 تأمین بودجه این نهادها نیز بسته به نوع ساختار آن نهاد و همچنین ساختار کشور، متفاوت است.

کر فعالیت خود را از سال فاست. این اتاق بوده یکی از این نهادهای مطرح در چند سال اخیر مؤسسه ملی تحول هند )نیتی آیوگ( 

وانمندسازی زنان، تکاهش فقر، حل مشکالت روستائیان،  ،کرد. هدف این نهاد کمک به دولت در سیاست گذاری ها آغاز 2015

 است.بوده کشور  کل تحقق امنیت غذایی، شفافیت در ساختار دولت و در نهایت پیشرفت

مدت سیاست های بلند از تدوین عبارتند عمده مأموریت های مؤسسه ملی تحول هند که توسط دولت به این نهاد محول شده است

 . ولتیدهماهنگی بین وزارتخانه ها و نهادهای  و اقتصادی ارائه تحقیقات و گزارش هایاقتصادی و اجتماعی، 

رمین سال فعالیت در چهاکه ریاست آن بر عهده نخست وزیر این کشور است، مؤسسه ملی تحول هند بررسی ها نشان می دهد 

، ایجاد ه های در حال اجرابر روند برنام نظارت ،حل مشکالت اجتماعی ی برایهایراهکارارائه صادی، خود با تدوین مدل های اقت

رشناسان و مسئولین به عقیده کا متعددی داشته است. موفقیت های ،کمک به دولت در سیاست گذاری هماهنگی بین دستگاهی و

 .توانسته موجب حرکت درست و سریع تر این کشور در مسیر توسعه شود هندی، این نهاد

جهت الگوبرداری  یت های آندر این گزارش، به بررسی جزئیات مرتبط با این نهاد اعم از ساختار فعالیت، موضوعات کاری و مامور

 پرداخته شده است. در داخل
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 مقدمه (1

رائه بسته های سیاست به تدوین و ا ،هستند که بسته به نوع ساختار برنامه ریزی آن کشور یدر کشورهای مختلف نهادهای

های توسعه، نهادهای  خانهممکن است به صورت وزارتن نهادها گذاری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می پردازند. ای

مشغول به رصد وضعیت  دولتی و یا دبیرخانه های اجرائی باشند که در کنار دولت هایسیاست گذاری فراقوه ای، اتاق فکر

 حوزه مورد نظر و ارائه راهکار به منظور حل مشکالت کشور هستند.

دوران سختی را  قتصادیمشکالت متعدد امنابع، فقر شدید، رکود تورمی و هندوستان به علت جنگ، کمبود  19در اوایل قرن 

امه ریزی اقتصادی مطرح بحث برن 1938موجب نگرانی برنامه ریزان و مسئوالن کشور شد؛ لذا در سال  این وضعیت، گذراند و

 و به مرور زمان بحث های پیشرفت اقتصادی در بین مسئوالن این کشور گسترش یافت.  گردید

کمیسیون »لعل نهرو اولین نخست وزیر هند نهادی را با عنوان  1950ه سال بعد از به استقالل رسیدن هند، یعنی در سال س

یی را به همراه داشت؛ برای تصمیم گیری اقتصادی تأسیس کرد. چندین دهه گذشت و این نهاد موفقیت ها 1«برنامه ریزی

  .2و چالش های اقتصادی ادامه داشت نشداما آن طور که انتظار می رفت مشکالت کشور حل 

تحلیلگران بر این باور بودند که ساختار کمیسیون برنامه ریزی از یک طرف بسیار فرسوده و غیرانعطاف پذیر  20در اوایل قرن 

ز طرف نوآوری و کارکرد و به طور کلی اثربخشی الزم را ندارند و ا ،شده است و افرادی که در آن مشغول به فعالیت هستند

ها همه مردم کشور را شامل نمی شود و وجود دارد و فعالیت های آنیک نگاه حزبی و سیاسی و منطقه ای در بین آنان  ،دیگر

سال با توجه به تحوالتی که در دنیا برای حرکت در مسیر پیشرفت  65بعد از گذشت بنابراین به نفع قشرهای خاصی است. 

مؤسسه ملی »کمسیون برنامه ریزی منحل و نارندرا مودی نخست وزیر هند  2015سال  رخ داده بود و مشکالت این نهاد، در

 .را تأسیس کرد 3«تحول هند

                                                           
1 Yojana Aayog 

  2 پایگاه تحلیلی مین استریم ویکلی 
3 National Institution for Transforming India (NITI Aayog) 
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 معرفی مؤسسه ملی تحول هند (2

حوزه های اقتصادی و  مؤسسه ملی تحول هند فعالیت خود را از چهار سال پیش به عنوان یک اتاق فکر دولتی با تمرکز بر

های ور می پردازد و راهکارمشکالت کش ی جوان و دانشگاهی به بررسیهان نهاد با استفاده از نیرواجتماعی آغاز کرده است. ای

 خود را در جهت پیشرفت کشور در غالب گزارش های ماهانه و ساالنه منتشر می کند.

ان جوان است. یکی مزیت نیتی آیوگ نسبت به کمیسیون برنامه ریزی این است که نیتی آیوگ دارای کارکنان و پژوهشگر

 سنجی است.نیتی آیوگ مشارکت مردم در فرآیندهای برنامه ریزی از طریق نظردیگر از نکات مثبت در 

مؤسسه دعو و شوراها )ملی و منطقه ای( می باشد. این نهاد متشکل از اعضای تمام وقت، پاره وقت، اعضای سابق، اعضای م

دائم ستند به صورت پاره وقت و عضو غیره علمی دانشجویانی که در زمینه های مختلف دارای توانایی هایملی تحول هند از 

 و تو درگیر شدن آنان در مسائل پیشرفتوانایی های جوانان ، استفاده از از این اقدام هدف .می کنددعوت به همکاری 

 .1است کشور سیاستگذاری

 ی دهد:فکر وابسته به دولت شناخته می شود و فعالیت های زیر را انجام منیتی آیوگ به عنوان یک اتاق 

 ناسایی مشکالت کشور در حوزه های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از پژوهشگرانش -1

 حوزه مورد نظرررسی ابعاد مشکالت و چالش ها از طریق مطالعه گسترده در ب -2

 2ساله 15و  7، 3ارائه بسته های سیاست گذاری  -3

 و ارائه گزارش از مراحل اجرای برنامه ها و نتایج آننظارت  -4

 3نشست های علمی با حضور مسئوالن برگزاری همایش و -5

                                                           
 انسانی علوم و شناسی جامعه در نوآوری المللی بین مجله 1
 انتشارات بین المللی علوم و تحقیقات 2
 مؤسسه ملی تحول هند 3
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 1زیر دنبال می کند: در سه مرکز خود رافعالیت های  آیوگ نیتی

تی آیوگ به پژوهشگران جوان عضو شده در نی کارشناسان و این مرکز در :آیوگ نیتی تحقیقات مرکز -۱

برنامه ها  ،مشخص تحقیق و مطالعه در مورد موضوعات و حوزه های تعیین شده می پردازند و در فواصل زمانی

 و بسته های سیاست گذاری پیشنهادی خود را به منظور حل مشکالت کشور ارائه می دهند.

  بررسی را قیقاتتح مشاوران در این مرکز برنامه های ارائه شده توسط مرکز: آیوگ نیتی مشاوران مرکز -۲

 .دهند می ارائه را پیشنهاداتی ها برنامه این بهبود جهت و کنند می

ات نیتی آیوگ است از موضوع حوزه هر های نماینده از متشکل مرکز این: آیوگ ارتباطات نیتی مرکز -۳

توسط مرکز مشاوران را  شده ند و برنامه های تأییدکمی برقرار ارتباط دولتی های سازمان و ها وزارتخانه با که

 .دبه آنها ارائه می ده
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 اهداف مؤسسه ملی تحول هند (3

همترین اهداف این نهاد ممبارزه با فقر یکی  به عنوان نمونه نیتی آیوگ اهداف و اصولی را برای خود در نظر گرفته است.

راین کاهش فقر را از است. مؤسسه ملی تحول هند معتقد است که دستیابی به توسعه همراه با فقر امکان پذیر نیست بناب

 طریق تدوین برنامه های میان مدت در اولویت کار خود قرار داده است. 

ر ساختار های به حفظ محیط زیست، تحقق امنیت غذایی، شفافیت د حل مشکالت روستاییان، توانمندسازی زنان، کمک

 .کشور از دیگر اهداف این نهاد استدولت و در نهایت پیشرفت 

 عبارتند از: که داند در فعالیت هایش می اصولی به پایبند را همچنین نیتی آیوگ خود

 شده( تدوین های برنامه اساس بر هند شهروندان تمام نیاز کردن مردم )برآورده 

 کشور( ینیازها به پاسخ و اجتماعی و اقتصادی های حوزه در هند روی پیش های چالش بینی )پیش اقدام 

 اقتصادی( های فعالیت در مردم دادن مشارکت )مشارکت 

 مختلف( های حوزه در زنان خصوص به افراد توانمندسازی )توانمندسازی 

 آنان( نیاز نبرآورد و روستایی قشر ویژه به اقشار همه به دربرگیری )توجه 

 جوانان( خصوص به اقشار همه برای ها فرصت برابری )برابری 

 دولت( ساختار در شفافیت ایجاد برای شفافیت )تالش 
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 هند تحول ملی مؤسسه های مأموریت (4

مسئوالن کشور ت همه برگزار شد. در این نشسهند ، نشستی با حضور مسئوالن کشور 2015بعد از تأسیس این نهاد در سال 

که در  یار فعالیت هایهند بر اهمیت توسعه کشور تأکید داشته و پس از بررسی های صورت گرفته قرار شد این نهاد در کن

 هد. دهر سال دو نشست با دولت داشته باشد و عملکرد خود را ارائه  ،سه مرکز اصلی خود انجام می دهد

 1ل هند توسط دولت تعیین شد. این وظایف به شرح زیر است:در پایان این نشست وظایف اصلی مؤسسه ملی تحو

 مدت اقتصادی و اجتماعیتدوین سیاست های بلند

ینی کرده و با ارائه راهکار مدت پیش باه مردم را در افق بلندسیاست های مورد نیاز برای بهبود سطح رف وظیفه دارداین نهاد 

ت مستمر مورد بازنگری همراهی کند. همچنین برنامه ها باید به صور در جهت رفع مشکالت کشور، دولت را در مسیر پیشرفت

 .آن اطمینان حاصل شود اهداف قرار گیرد تا از دستیابی به

 اقتصادی ارائه تحقیقات و گزارش های

 اصلی مسائل با رابطه رد پژوهی سیاست به اجتماعی، اقتصادی و هایداده از برخورداری کامل ضمن موظف استنیتی آیوگ 

 بگذارد. اشتراک به زارشاز طریق انتشار گ المللیبین و ملی سطح در را خود هاییافته و بپردازد هند اقتصاد

 هماهنگی بین وزارتخانه ها و نهادهای دولتی

بین وزارتخانه های هند و دیگر بخش های دولتی ارتباط مناسب  با توجه به این که در سال های قبل از تأسیس نیتی آیوگ،

زارتخانه ها، برای برقراری ویکی دیگر از وظایفی که دولت بر عهده این نهاد قرار داد تعامل میان  ،ماهنگی برقرار نبودو ه

 جرا در ادارات و مراکز دولتی است.ارتباط و هماهنگی برنامه های در حال ا
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 هند تحول ملی مؤسسهمراکز وابسته به  (5

 1در ادامه معرفی شده است:فعالیت می کنند که  مؤسسه ملی تحول هندمرکز اصلی زیر نظر  4

تأسیس شد و یکی از وظایف مهم  2015دسامبر  18در : این مرکز (۲DMEOمرکز نظارت و ارزیابی توسعه ) -۱

اجرای برنامه های دولتی و پروژه های مربوط فرآیند این مرکز به طور مداوم بر  است. ی دولتیبرنامه ها آن نظارت و بررسی

 وزارتخانه های اقتصادی و اجتماعی نظارت دارد. این بازرسی در باالترین سطح از بازرسی های هند قرار دارد.به 

مناطقی که برنامه ها در آن با  ارزیابی عینی فرآیندها و تأثیر برنامه توسعه ای بر کشور، شناسایی ،هدف از اینگونه نظارت ها

 .است رنامه هابشده، دالیل آن و ارائه پیشنهاداتی برای اصالح این موفقیت به پایان رسیده یا با شکست مواجه 

وظیفه تحلیل و بررسی طرح های تدوین شده و مطالعات تشخیصی را بر این مرکز  :(۳PEOمرکز ارزیابی برنامه ) -۲

 .عهده دارد

های تدوین شده را بدون وظیفه بررسی برنامه به عنوان یک نهاد مستقل  این مرکز :(4IEOمرکز ارزیابی مستقل ) -۳

 دخالت نهادهای دولتی بر عهده دارد و نتایج برنامه های خود را در اختیار پارلمان و دفتر نخست وزیری قرار می دهد.

فعالیت خود  1962که در سال  این مرکز  :(5NILERDمرکز ملی توسعه و تحقیقات اقتصادی نیروی کار ) -4

و اطالعات  داده آوری جمع تحقیق و نیز آن وظیفه و را آغاز کرده، بعد از تأسیس نیتی آیوگ ذیل این نهاد قرار گرفته است

.انسانی هند است در مورد سرمایه

                                                           
 مؤسسه ملی تحول هند 1

2 Development Monitoring and Evaluation Office 
3 Programmer Evaluation Organization 
4 Independent Evaluation Office 
5 National Institute of Labor Economics Research and Development 
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 هند تحول ملی دستاورهای مؤسسه (6

به دو دسته  عی می تواندستاوردهای چهار سال گذشته نیتی آیوگ را از حیث اثرگذاری و بهبود حوزه های اقتصادی و اجتما

 کلی تقسیم کرد. 

نیز دسته دوم  ده است.شاین نهاد و اقدامات و توان آن حاصل دسته اول دستاوردهایی است که به صورت مستقیم با پیگیری 

فعالیت نیتی آیوگ  دستاوردهایی است که در یک حوزه موضوعی اتفاق افتاده اما نمی توان به طور مستقیم آن را حاصل

  دانست؛ هرچند اقدامات این نهاد بر آن اثر قابل توجه گذاشته است.

 

 شده است:در ادامه این موارد توضیح داده 
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 مراکز نیمه دولتی مشخص کردن وضعیت

یت های دولت استفاده ع و حماطی چند سال گذشته کارایی الزم را نداشته و فقط از مناب هند بعضی از مراکز نیمه دولتی

ا یک تجزیه و تحلیل درخواست کرد که ب نیتی آیوگاند. برای مقابله با وضع موجود سال گذشته نخست وزیر هند از کرده

 کامل وضعیت مراکز نیمه دولتی را مشخص کند.

کارشناسی را برگزار  در این راستا نیتی آیوگ یک کمیسیون رسیدگی به مراکز نیمه دولتی ایجاد و چندین نشست تخصصی و

ین گونه نهادها در چند املکرد و کارایی خود به بررسی نحوه ع گزارش هایکرد، در این نشست ها اعضای کمیسیون با ارائه 

 زیری ارسال کرد. وبه دفتر نخست  به عنوان خروجی کار را تهیه و آن را گزارش هایی نهادسال اخیر پرداختند. این 

ل در حال حاضر کارگروه هایی تشکی .منحل شوند ،در پایان تصمیم بر آن شد که تعدادی از این مراکز که کارایی الزم را ندارند

 .1شده است که روند انحالل اینگونه مراکز را پیگیری می کند

 دولتی نیمه مراکز در سرمایه اتالف از جلوگیری

یل کامل ابعاد این مسئله نیتی آیوگ با تجزیه تحل ،برای جلوگیری از اتالف سرمایه در شرکت های نیمه دولتی در کشور هند

 راهکار را ارائه می دهد: 4

 گونه مراکز و شرکت هاهای فروش در اینناسایی استراتژی ش 

 مشاوره به این گونه مراکز و شرکت ها در مورد انتقال سهام 

 ارائه توصیه های جهت افزایش فروش 

 پیشنهاداتی در زمینه ارزیابی طرح ها 

بوط با تشکیل کمیسیون، تدوین و ارسال گزارشات کاملی حول این موضوع به وزارتخانه های مر مؤسسه ملی تحول هند

 2.توانست در اتالف سرمایه اقداماتی اثرگذاری را انجام دهد

                                                           
 مؤسسه ملی تحول هند 1
 همان 2



  
 

 )نیتی آیوگ( موسسه ملی تحول هند  دستاوردهایو  ، فعالیت هابررسی ساختار

 

9 

 

 تبدیل انجمن های پزشکی به مرکز پزشکی ملی 

ان و جراحان با تشکیل کمیسیون اصالحات در انجمن های پزشکی با حضور پزشک نیتی آیوگ 2016در ماه مارس سال 

 برگزار کرد.  معاون رئیس جمهور، نشستی را و کارشناسان بهداشت عمومی برجسته هند،

لی را به وزارت با بررسی نتایج این نشست، الیحه تبدیل انجمن های پزشکی به مرکز پزشکی م مؤسسه ملی تحول هند

 .کردبهداشت و رفاه ارسال 

 آباد احمد –راه آهن سریع السیر بمبئی 

 ژاپن همکاری با بادآ احمد –تصویب شده است. راه آهن سریع السیر بمبئی  مؤسسه ملی تحول هنداین پروژه با تالش های 

 د.رسی خواهد برداری بهره به آینده در و است تکمیل حال در حاضر حال در پروژه این .شود می انجام

 1مأموریت نوآوری اتال

ظرفیت استعدادهای درخشان  و استفاده ازاست. مأموریت این برنامه کارآفرینی  (AIMیکی از برنامه های نیتی آیوگ برنامه )

 .از دستاوردهای این برنامه است آزمایشگاه تحقیقاتی 3 تأسیس جامعه است.

  تبدیل اقتصاد هند به اقتصاد دیجیتال

در مؤسسه ملی  نیکمیسیو 2016نوامبر  25در در سراسر دنیا  دیجیتال پرداخت هایبا توجه به اهمیت تسهیل و گسترش 

ها ناسایی کند و این روششیجیتال را برای اولین بار تشکیل شد تا گزینه های کارآمد و کاربر پسند پرداخت های د تحول هند

 .نمایدرا اجرایی 

 .هدف از این کمیسیون تبدیل اقتصاد هند به یک اقتصاد دیجیتال است

                                                           
1 Atal Innovation Mission (AIM) 
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 توسعه اقتصادی جزایر هند

ت، نفت و گاز و دیگر را برای گسترش حمل و نقل دریایی، ماهیگیری، محیط زیسهند نیتی آیوگ شناسایی مزیت های جزایر 

ستفاده از انرژی خورشیدی، ایجاد تحول در مصرف انرژی و ا کارفعالیت های اقتصادی و اجتماعی آغاز کرده است. هدف از این 

  کشور است. این انرژی باد، انرژی جزر و مد و در نهایت به توسعه رسیدن هریک از جزایر

. همچنین طرح هایی در به تصویب رسیده و به اجرا درآمده است تالش مؤسسه ملی تحول هنددر این راستا برنامه هایی با 

 .زمینه افزایش اشتغال در مناطق ساحلی در دستور کار قرار گرفته است

 کشاورزی

 دهه چند طی. است شده زده تخمین کار نیروی جمعیت از نیمی با برابر هند در کشاورزان تعداد آیوگ نیتی های بررسی طبق

 افراد، از بعضی هبطوریک ه است؛بود کشاورزان شدید نگرانی عامل باال، بدهی و کاهش یافته کشاورزی محصوالت گذشته

 .گذاشتند کنار کامل طور به را کشاورزی

 و آبیاری شیوه در تغییر ،جدید های تکنولوژی و فناوری از گیری بهره با کشاورزان تا داد پیشنهاد آیوگ نیتی زمان این در

 .سازند لمتحو را کشاورزی در وری بهره ها، جنگل و شیالت بخش طیور، پرورش باغات، های ظرفیت از استفاده

 زمان مرور به اصالحات این. کرد اصالح را قوانین این ای اجاره کشاورزی های زمین در موجود قوانین بررسی با آیوگ نیتی

تر امیدوار ها زمین گونه این روی بر کار به نسبت را کشاورزان و شد کشاورزی بخش در شغلی تحول موجب 2016 سال در

 .1 کرد

 نقل و حمل های زیرساخت

  .است کشور نقل و حمل های ساخت زیر توسعه کند، می دنبال موسسه ملی تحول هند که اهدافی از یکی

                                                           
 Scroll و Earth-to-Down پایگاه خبری تحلیلی 1
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 درستی به باید واپیماییه و بنادر آهن، راه ها، جاده مانند کلیدی های پروژه برای شده مشخص بودجه است معتقد آیوگ نیتی

 .دارد نظارت ها پروژه این پیشرفت و اجرا روند بر نهاد این شود؛ هزینه

 را ای برنامه هند تحول ملی مؤسسه زمان این در کردند؛ فوت هند رانندگی حوادث در نفر هزار 140 از بیش 2015 سال در

 همچنین. برسد صفر به ای جاده تلفات ایمنی، افزایش با و کنند پیدا گسترش روستایی های جاده آن موجب به که کرد تدوین

 .1گردد متحول هند نقل حمل شبکه تا شد انجام هایی ریزی برنامه جاده، ایمنی اداره تأسیس و هوایی سفرهای تسهیل با

 قضاییه قوه

 کمبود با شدت به کشور این و دارد بررسی حال در قضایی پرونده میلیون 30 حاضر حال در هند آیوگ، نیتی گزارش طبق

 .روبروست قاضی

 یک روند این به بخشیدن سرعت برای آیوگ نیتی که شده قضایی های پرونده به رسیدگی کند روند باعث مذکور موارد

 برای شاخص یک همچنین نهاد این نیرو؛ سریعتر جذب و قضاوت حوزه در مختصص نیروی تربیت: است داده ارائه راهکار

 بررسی روند در ها دادگاه این شد مشخص آیوگ نیتی خود توسط بعدی های بررسی در اگر که گرفته نظر در هند های دادگاه

 2.کرد خواهد معرفی قضات دادگاه به را ها آن کنند، می تعلل ها پرونده

 آموزش و پرورش

 کشور کار است. این دارای بیشترین نیروی سال، 29 سنی میانگین با جهان کشور ترین جوان عنوان به هند 2020 سال تا

 جامعه به آینده ایه سال در را مختصص کار نیروی بتواند آموزشی کیفیت و پرورش و آموزش بخش توسعه با تا دارد قصد

 . دهد تحویل

                                                           
 Scrollپایگاه خبری تحلیلی  1
 همان 2
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 آموزش های برنامه بر نظارت برای مستقل نهاد یک هدف، این تحقق برای که است کرده پیشنهاد مؤسسه ملی تحول هند

 1شود. تأسیس پرورشو 

 سالمت

 داخلی اخالصن تولید از درصد یک معادل هند سالمت بخش های هزینه آیوگ، نیتی توسط گرفته صورت های بررسی طبق

 .باشد می درصد 8.3  آمریکا و در درصد 3 چین در رقم این که است حالی در این باشد؛ می

 کاهش) بهداشت و نوزادان مادران، میر و مرگ کاهش برای را یهای برنامه سالمت، بخش وضعیت بهبود برای آیوگ نیتی

 .2است کرده تدوین و ...( سل

 زیست محیط

 از استفاده لزوم است؛ داده پیشنهاد را راهکار چندین نیتی آیوگ مشکل این رفع برای .است جهان آلوده مناطق از یکی هند

از جمله غیره  و الکتریکی وسایل از استفاده و CNG به دیزلی و بزینی موتورهای تغییر تدابیری، اتخاذ با عمومی نقل و حمل

 3این راهکارهاست.

 انرژی بخش

 درصد 7 هند در یانرژ مصرف تقاضای سال این در بود؛ دنیا در انرژی کننده مصرف چهارمین میالدی 2014 سال در هند

 یک تا داد دستور یا نامه طی هند نخست وزیر 2015 سال در ها شاخص بهبود و این وضعیت با مقابله برای. یافت افزایش

 قرار حول هندمؤسسه ملی ت عهده بر هند وزیری نخست دفتر توسط وظیفه این. شود تدوین انرژی بحث در کلی سیاست

 گرفت. 

                                                           
 همان 1
 همان 2
 همان 3
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 کرد. آغاز هستند فعال انرژی زمینه در که فکرهایی اتاق همکاری با راستا این در را خود فعالیت آیوگ نیتی زمان این در

 ها سیاست این نویس پیش پایان در. کرد برگزار هند برجسته اقتصاددانان از گروهی با را نشست چندین آیوگ نیتی همچنین

 1گردید. ارسال ها وزارتخانه به دولت وزاری نظرات اعمال برای و شد تهیه 2016 سال مارس در

 الکترونیکی تولیدات

 ناچیز جهانی بازار در هند الکترونیک صنعت سهم اما. است جهان رشد حال در صنایع سریعترین از یکی الکترونیک صنایع

 . شدمی محسوب الکترونیکی محصوالت اصلی کننده وارد کشور این و است بوده

 قطعات تولید یشافزا و الکترونیکی بخش در گذاری سرمایه جذب برای را مختلفی های طرح گذشته سال 2 در هند دولت

 .کند عمل موفق حوزه این به گذاری سرمایه جذب در توانست ها طرح این. داد قرار کار دستور در آن

 استراتژی نام اب هند در الکترونیکی محصوالت برای برنامه یک موضوع دقیق بررسی از پس نیز هند تحول ملی مؤسسه 

 دهد می افزایش مدت کوتاه رد را الکترونیکی کاالهای تولید برنامه این. کند می پیشنهاد واردات برای جایگزینی گرا صادرات

 .دهد افزایش مدت بلند در را خود الکترونیک صنعت رقابتی توان تا سازد می قادر را هند و

 محصوالت، کیفیت افزایش و نوآوری ارتقاء ها، مهارت توسعه جهت در هایی برنامه ارائه با توانست آیوگ نیتی راستا این در

 .2کند تقویت را الکترونیکی کاالهای تولید

 

 

                                                           
 همان 1
 همان 2
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 جمع بندی (7

ارائه  حقیق،تدر رصد وضعیت کشور، بررسی مشکالت، مطالعه و  موسسه ملی هند فعلی حرکت بررسی ها نشان می دهد

 این پیشرفت در مؤثر و مثبت میگا کنار دولت، در های تصویب شدهبرنامه اجرای بر نظارت و گذاری بسته های سیاست

ا در میان نهادهای نیتی آیوگ به عنوان یک نهاد حاکمیتی با دستاوردهایی که کسب کرده، جای خود ر .است بوده کشور

 حاکمیتی اثرگذار کشور هند باز کرده است.

 در اجتماعی و اقتصادی ریزی برنامه دار پرچم آیوگ نیتی حاضر حال در» ،1سابق درآمدی وزارت اقتصاد هند وزیر نظر طبق

 تالش کشور توسعه برای ها، برنامه پیشرفت بر نظارت و مدت بلند گذاری سیاست و ریزی برنامه با نهاد این. است هند کشور

 گذشته های سال در کشور، برای توسعه مختلف های مدل تدوین با مؤسسه ملی تحول هندمعتقد است  2سیوارامن«. کند می

 .3شود  کشور در توسعه روند تسریع موجب و دهد کاهش را دولتی های سازمان و ها بخش بین اختالفات است توانسته

 که گفته است در این خصوص هند و مدیر موسسه مدیریت بین المللی دهلی نو ارشد اقتصاددان 4دوالکیا بکولهمچنین 

 تواند می خود مجرب و مختصص بسیار تیم همراهی با و این کشور وزیر نخست رهبری و هدایت مؤسسه ملی تحول هند با

 .5کند تبدیل اقتصادی قدرت ابر یک به آینده های سال در را هند

کافی بتوانند چالش ها  با این اوصاف، وجود نهادهای بین دستگاهی و بین بخشی که با همراهی و همکاری دولت و اختیارات

نمایند، حائز اهمیت است. این  دار در کشور را مرتفع نموده و مسیر توسعه و پیشرفت را هموارو موانع پیشبرد اقدامات اولویت 

 ت کشور را دنبال کنند.نهادها می توانند در قالب های غیرمتعارف و با تکیه بر توان جوانان و نخبگان، ماموریت پیشرف
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