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 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
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 چکیده گزارش
ختلف سیاسی، اقتصادی، بررسی مسیر توسعه کشورها نشان می دهد که در فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی در حوزه های م

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

 کمک گرفته اند.

ارائه  ،یعلم یت هاو نشس شیهما یبرگزار ،یاستیس یگزارش ها ،یگذار استیس یل ارائه بسته هانهادها شام نیا تیفعال

 ،ینهاد نیب یها یهماهنگ جادیروزانه، ماهانه و ساالنه، شرکت در جلسات دولت، مجلس و وزارتخانه ها، ا یگزارش ها

 ریستفاده از آن، دولت را در مسو اصالح امور و ... است که ا یابیت دار، ارزیاقدامات اولو یریگیپ ،ییاجرا یبرنامه ها نیتدو

 کند. یم تیدرست هدا

در  اتاق فکر، وان یکبه عن اشکال گوناگونی دارند؛ در بعضی کشورها مانند هند و روسیه این نهادها در کشورهای مختلف

وزارتخانه  به عنوان یک از کشورها مانند ترکیه برخی دیگرو در وزارتخانه ای مانند چین در ساختارهای فرابعضی کشورها 

 است.تفاوت م ،ساختار کشورساختار آن نهاد و همچنین . تأمین بودجه این نهادها نیز بسته به نوع فعال هستند

، مرکز تحلیلی ذار باشدخود اثرگبا عملکرد دقیق و کارشناسی که در چند سال گذشته توانسته  یکی از اتاق های فکر دولتی

تخصصی در حوزه های  وتحلیلی  تهیه و انتشار گزارش هایبا  دارد و عضو 200وسیه است. این نهاد در حال حاضر بیش از ر

 کند. می کمکی سیاست گذار بهینه مسیر یافتن اقتصادی و اجتماعی به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه، دولت را در

کاری با نهادهای قوانین و هم ی علمی، تهیه و تدوین پیش نویس، نشست هاها مرکز تحلیلی روسیه با برگزاری همایش

ین نهاد در بین هزاران ا ،. طبق بررسی های صورت گرفته توسط مراکز تحقیقاتی معتبرعلمی، پیشرفت کشور را دنبال می کند

 ام را کسب کرده است. 17اتاق فکر در دنیا رتبه 

سازمان داخلی و خارجی، ارائه  با توجه به عملکرد قابل قبول این نهاد، تاکنون نهادهای دولتی و وزارتخانه ها و همچنین دهها

  گزارش در مورد حوزه های کاری خود و بررسی مسائل و مشکالت روز کشور را از مرکز تحلیلی روسیه

نشست کارشناسی  222ه مرکز تحلیلی روسی نشان می دهد که 2016ین نهاد در سال بررسی آخرین گزارش اتقاضا نموده اند. 

و مورد تایید دولت ه کرد تهیه و منتشرخواستی را درگزارش و برنامه  839 گزارش تحلیلی و 321رگزار نموده و همچنین ب

 روسیه نیز قرار گرفته است.

ستگی زیادی به بودجه دولت با اینکه واب ؛ اماکندبودجه خود را از دولت دریافت می  بخش قابل توجهی ازمرکز تحیلی روسیه 

 ند گزارش نویسی خود را نداده است.دارد، تاکنون به هیچ ارگان و دستگاهی اجازه دخالت در فرای

در این گزارش، به بررسی جزئیات مرتبط با این نهاد اعم از ساختار فعالیت، موضوعات کاری و ماموریت های آن جهت 

 پرداخته شده است. الگوبرداری در داخل
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 مقدمه  (1

ر حلیل وضعیت کشوترصد و  ، وظیفهیک اتاق فکر وابسته به دولت در قالبنهادهایی هستند که  جهاندر کشورهای مختلف 

تهیه به  ،مشکالت کشوررصد  واین نهادها با مطالعه  را بر عهده دارند.ی، فرهنگی و سیاسی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماع

اشکال و  ولت در یافتن مسیر بهینه پیشرفت کمک نمایند ودتا به  هایی در حوزه های مذکور می پردازندگزارش و انتشار

  مختلفی دارند.کارکردهای 

شوروی از اکتبر سال  1عنوان کمیته برنامه ریزی تحتابتدا  از جمله این اتاق های فکر دولتی است که مرکز تحلیلی روسیه

فعالیت خود را تا سال  ،آغاز به کار کرد و با تشکیل گروهی از اقتصاددانان و ریاضیدانان و برنامه نویسان کامپیوتری 1959

 ادامه داد.  1991

تغییر نام  2به مرکز تحلیل و پیش بینی های اقتصادیرا تغییر داد و این مرکز ساختار و عملکرد خود  1991در دسامبر سال 

 2005فعالیت خود را تا سال  مک به دولت در تصمیم گیری ها بود. نهاد جدیدهدف از این کار ارائه اطالعات آماری و ک یافت.

 ادامه داد. 

مجموعه مذکور به تحول برنامه ریزی و گسترش اتاق های فکر وابسته به دولت در کشورهای مختلف، با توجه  2005در سال 

 4تبدیل شد و از آن زمان تاکنون، در قالب جدید فعالیت های خود را پیگیری می نماید. 3مرکز تحلیلی روسیهبه 
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 مرکز تحلیلی روسیه معرفی (2

. است روسیه فکرهای اتاق ترین شده شناخته و ترین قدیمی از دولت و یکییک اتاق فکر وابسته به ، مرکز تحلیلی روسیه

رسیدن به وش های تهیه و تدوین سیاست های اقتصادی، تحلیل مسائل و مشکالت کشور، بررسی مفاهیم و ر این نهاد با

 ا دنبال می کند.رپیشرفت کشور ، مدت در این حوزه هاارائه پیش بینی کوتاه مدت و بلند واجتماعی -توسعه اقتصادی

 ،تی زیر نظر رئیس جمهورنظارت بر اجرای دستورالعمل ها، برنامه ها و پروژه های کمیسیون دولبا  2008این مرکز از سال 

  می کند. در اقدامات خوددولت  به ،های کارشناسی و سیاستی از طریق ارائه گزارش

مدت کوتاه اقتصادی و اجتماعی کشور، برنامه ها و بسته های سیاستیبا مطالعه و تحقیق در مورد مسائل  تحلیلی روسیه مرکز

توسعه  و اثرات احتمالی برنامه ها و پروژه ها را در ارائه می دهد قالب گزارش ها و نشریات اقتصادیو بلندمدت خود را در 

 1نماید. می بین المللی بررسی و تحلیلیات کشور با استفاده از تجرب

با وزراتخانه های  خود در فعالیت هایکه را به کار گرفته است کارشناس نخبه اقتصادی و اجتماعی  200بیش از این مرکز 

 .روسیه در ارتباط هستند

توسط مرکز رتبه بندی اتاق های فکر در دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا منتشر شده  2013در سال گزارشی که آخرین طبق 

 182اتاق فکر در  6826در بین  رین اتاق های فکر در دنیا قرار گرفته است. این مرکزاست، مرکز تحلیلی روسیه در بین بهت

 2.را کسب کرده است 17کشور جهان رتبه 
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 مرکز تحلیلی روسیهفعالیت های  (3

صمیم سازی در مسائل مرکز تحلیلی روسیه نتایج بررسی های کارشناسی و سیاست پژوهی، پیگیری مسائل مختلف و فرآیند ت

 قالب در ادامه توضیح داده شده است: 5قالب فعالیت انجام می دهد. این  5را در  مختلف

 گزارش ها و نشریات اقتصادیانتشار 

این مرکز به طور  .ستو نشریات اقتصادی اها انتشار گزارش  ،یکی از اولین و مهمترین فعالیت های مرکز تحلیلی روسیه

، برنامه های سازمان ژی، بازارهای مالی و بانکداری، اقتصاد حمل و نقلخاص در موضوعات سوخت و انرژی، بهره وری انر

ات زمین و ملک، مسکن و خدمات عمومی، مقرر، تجارت جهانی، صنعت فلزات، مدیریت پروژه، آموزش و پرورش و نوآوری

 ،را در قالب بولتن هایی شرحفاظت از محیط زیست و اقتصاد سبز، گزا ،فناوری اطالعات و ارتباطات، استفاده از منابع طبیعی

 هفته نامه و ماهنامه منتشر می کند.

راهکارهایی به منظور  ،لدر صورت وجود مشک می گیرد و به طور مداوم مورد بررسی قراردر این نشریات روند اقتصاد روسیه 

نامه اقتصادی، ماهنامه  مجله و بولتن است. مجله اقتصاد روز، هفته 19مرکز تحلیلی روسیه دارای  بیان می گردد. آنرفع 

  .ی، از نشریات این نهاد استاقتصادی، اقتصاد جهان و ماهنامه انرژ

  1:سه مورد از اصلی ترین نشریات مرکز تحلیلی روسیه به شرح زیر است

 اخبار خالصه لی،ما و اقتصادی های شاخص بررسی به و شود می منتشر روزانه صورت به مجله این :روز اقتصاد 

 .پردازد می جاری آمار و اقتصادی مهم

 آخرین ها، شرکت و صنعت اخبار اجتماعی، توسعه های شاخص مناطق، وضعیت بررسی: اقتصادی نامه هفته 

 .ودش می منتشر مجله این در هفتگی بصورت ای منطقه و فدرال های بودجه عملکرد مورد در اطالعات

 است. روسیه در اجتماعی و اقتصادی توسعه کلیدی مسائل بررسی شامل ماهنامه این موضوعات: اقتصادی ماهنامه 
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 و خدمات مشاوره ایگزارش های درخواستی 

از این مرکز  مان هاو یا ساز به درخواست دولت گزارش هایی که توسط مرکز تحلیلی روسیه منتشر می شود،از  نوعی دیگر

لی روسیه قرار داده . طبق وظیفه ای که دولت بر عهده مرکز تحلیتهیه می گرددبرای بررسی دقیق یک موضوع خاص و مهم 

و تحلیلی آماده کرده  این مرکز پس از بررسی و تجزیه و تحلیل کامل موضوع یا سیاست و ابعاد آن، یک گزارش کامل ،است

 .دنمایو آن را به دولت ارائه می 

عاد آن، به طور جداگانه معاونان اجرایی دولت نیز می توانند حول یک حوزه یا یک سیاست مبنی بر حل مشکل و یا بررسی اب

 از مرکز تحلیلی روسیه درخواست ارائه گزارش نمایند.

ین نهادهای وابسته به وزارتخانه ها و نهادهای دولتی هستند. ا ،مرکز تحلیلی روسیه های یکی دیگر از متقاضیان گزارش

  دولت برای پیشبرد اهداف خود از گزارش های تحلیلی این مرکز استفاده می کنند.

مرکز تحلیلی  از را دنبال می کنند و بین المللی که در روسیه اهداف ملی ای دولتی، سازمان هاینهادهغیر از دولت و 

 .و تهیه گزارش های کارشناسی و سیاستی دارند همکاری درخواست روسیه

 درخواست ها اشاره شده است:این در ادامه به چند مورد از 

  میسیون اقتصادی کیکی از پروژه های تحقیقاتی مرکز تحلیلی روسیه برای : اقتصادی اوراسیاکمیسیون اتحادیه

های عضو این اتحادیه اوراسیا، تجزیه و تحلیل و بررسی در زمینه شکل گیری و توسعه بازار گاز مشترک برای کشور

ز دیگر پروژه های ین ایاالت ابوده است. پروژه های تدوین قوانین در صنعت برق و توزیع ظرفیت خطوط برق در ب

  این اتحادیه است. در همکاری بامطالعاتی و تحقیقاتی مرکز تحلیلی روسیه 

 ر روسیه و کشورهای داین سازمان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین سازمان های ارتباطی : سازمان ارتباطات روسیه

ر رابطه با توسعه دی روسیه برای این سازمان تأسیس شده است. مرکز تحلیل 1990مشترک المنافع است که در سال 

 .خدمات مشاوره ای ارائه داده است ،صنعت حمل و نقل عمومی و همچنین کارآفرینی

http://moqavemati.net/?s=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://moqavemati.net/?s=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://moqavemati.net/?s=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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 لمللی را در زمینه رفاه املی و بین  سال است که پروژه های 20بنیاد خیریه در روسیه نزدیک به : روسیه بنیاد خیریه

ش تحلیلی را به اجتماعی، ورزش، فرهنگ و مذهب انجام می دهد. مرکز تحلیلی روسیه برای این بنیاد یک گزار

ز کودکان یتیم و ابهبود کارایی دولت در زمینه حمایت  ،منظور بازنویسی قوانین تدوین نموده است که هدف آن

 .مراقبت از آنان است

  مرکزiMARS  : دمات را در زمینه خایمارس یک گروه ارتباطی پیشرو در روسیه است که طیف گسترده ای از

زمان مستقل در تأسیس شده است، اکنون به عنوان یک سا 2001انجام می دهد. این مرکز که در سال ارتباطات 

ه ای در زمینه تجاری روسیه در سطح بین المللی فعالیت می کند. مرکز تحلیلی روسیه برای این مرکز خدمات مشاور

 .و تخصصی تر شدن ارائه نموده است

 ه در ابتدا تأسیس شده است. هدف این موسس 1995روسیه در سال  این مؤسسه: انحصار و گذاری قیمت مؤسسه

دیریت م چونهم هایی بخش در وظایف از ای گسترده طیف اکنون اما است بودهحل چالش های قیمت گذاری 

رات دولتی در زمینه مرکز تحلیلی روسیه برای بررسی خطرات و عواقب مقر دارد. عمومی و توسعه بازار را در دست

 .رائه داده استرا ا به این موسسه تحلیلی و خدمات مشاوره ای های شود، گزارشکه در بنادر عرضه می خدمات 

 برگزاری نشست های علمی

است. این  صمیم سازیدر پیگیری اقدامات مرتبط با ت برگزاری نشست های علمی از دیگر فعالیت های مرکز تحلیلی روسیه

لی و مسازمان های  تلف روسیه،با دعوت از نخبگان از مناطق مخ ...با برگزاری میزگردهای کارشناسی، سمینار و  نهاد

 دهد.ار دولت روسیه قرار میدر اختی المللی و مراکز تحقیق و توسعه، گزارش های تحلیلی را تهیه و تدوین می کند و آن رابین

نفرانس، نشست کنشست کارشناسی را همچون میزگرد،  222طبق آخرین گزارش ساالنه مرکز تحلیلی روسیه، این مرکز  

 نفر برگزار کرد.  9947با دعوت از  ...های علمی و 

 به صورت زیر است: 2016فصل سال  4در  روسیه علمی مرکز تحلیلی رویدادهایاهم  عناوین
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  میزگرد علمی برای ارزیابی و رفع مشکالت حوزه نفت و سوخت 

 مقامات دولتی  نشست بهبود کارایی و بهره وری 

  میزگرد علمی بررسی چالش های توسعه شهری 

 ارائه گزارش در مورد سود سهام حوزه های دیجیتال 

 کنفرانس بهبود مدیریت پروژه های دولتی 

 سمینار افزایش رقابت برای استانداردهای توسعه ای مناطق 

 میزگرد استفاده از فناوری اطالعات در ادارت دولتی 

  اجرای توافق نامه تغییرات اقلیمی بر اقتصاد و امنیت ملی روسیهمیزگرد بررسی ریسک 

   کنفرانس مدیریت پروژه های بخش عمومی 

 تهیه و تدوین پیش نویس قوانین 

نویس پیش 25نون بیش از مرکز تحلیلی روسیه تاک یکی دیگر از فعالیت های این نهاد تهیه و تدوین پیش نویس قوانین است.

وانینی که توسط مرکز قنویس  مورد از مهم ترین پیش 6قانون را برای دولت روسیه تهیه و تدوین کرده است. در ادامه به 

 تحلیلی روسیه تهیه شده است اشاره می شود:

 پیش نویس قانون بودجه 

 پیش نویس قانون مالیات ها 

 پیش نویس قانون جرائم 

 پیش نویس قانون امالک و زمین 

 س قانون دادگاه هاپیش نوی 

 پیش نویس قانون بازار های سهام 

 همکاری با نهادهای علمی

هان برای تهیه یادداشت و با مراکز علمی همچون دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در سراسر ج و همکاری مشارکت

 شود.که با هدف تصمیم سازی انجام می از دیگر فعالیت های این نهاد استکاربردی در زمینه سیاست گذاری های گزارش
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 مرکز تحلیلی روسیه وابسته بهمراکز  (4

مشغول  این نهاد ابسته بهو مرکز 25 و در حال حاضر،متعددی تشکیل شده مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی مرکز تحلیلی روسیه از 

 برخی از مهمترین این مراکز معرفی می شود:. در ادامه هستند فعالیت

ش تغییرات ساختار در حوزه انرژی می پردازد. کارشناسان این مرکز در بخ مطالعهاین مرکز به : یانرژ و سوخت مرکز

 ینیب شیپ همراه به ،یلیتحل گزارش 100 حدود  2015 تا 2013انرژی و بازارهای جهانی آن مطالعه می کنند. در سال های 

 نیا یها شاخص ودبهب یبرا 2035 تا جامع برنامه کی و هیته مرکز نیا در 2040 سال در یانرژ متیق و مصرف نوسانات

 .شود یم منتشر ماهانه صورت به مرکز نیا ش هایگزار. است گردیده نیتدو بخش

 مورد یاجتماع و یاقتصاد توسعه به دنیرس یبرا را دولت توسط شده بیتصو یها برنامه مرکز نیا: لگرانیتحل مرکز

 .دهد یم ارائه کار شرفتیپ مراحل و آن یاجرا مورد در را هایی گزارش و داده قرار یبررس

 نظارت و قیتحق یانحصار یها تیفعال و یریپذ رقابت یها استیس یاجرا بر مرکز نیا: یرقابت یاستگذاریس مرکز

 حوزه نیا نیقوان دار، تیواول مسائل حل یچگونگ منظور به شنهادهایپ و ها هیتوص ارائه با یرقابت یگذار استیس مرکز. دارد

 .کند یم سینو شیپ و نیتدو را

سی توسعه برر .دهد یم انجام یجهان سطح در را یاجتماع و یاقتصاد قاتیتحق مرکز نیا :قاتیتحق و مطالعات مرکز

 موضوعات جمله از هیوسر در کشورها گرید یها برنامه امدیپ یابیارز و آنها توسعه یها برنامه، کشورهای مشترک المنافع

 آن یامدهایپ و جهان و هیروس اقتصاد یفعل روند ماهانه طور به یالدیم 2014 سال از مرکز نیا. است مرکز نیا یبررس مورد

 .کند یم منتشر بولتن صورت به را

 صادرات نیهمچن. کند یم لیتحل و هیتجز را یاقتصاد مختلف یها بخش مرکز نیا :یاقتصاد یها بخش مرکز

 .دهد یم قرار یبررس مورد را آنها از تیحما یها روش و یرنفتیغ یکاالها
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 یها طرح و دپرداز یم آن لیتحل و هیتجز و یاجتماع یها استیس یبررس به مرکز نیا: یاجتماع یاستگذاریس مرکز

 یها برنامه نیتدو رکزم نیا توجه مورد موضوعات از یکی. دهد یم ارائه دولت به یاجتماع یها حوزه در را خود یشنهادیپ

 .است هیروس یاجتماع یها شاخص یاستانداردساز و معلوالن از تیحما

 یها روش بهبود منظور به و کند یم یزیر برنامه هیروس یعموم بخش یبرا مرکز نیا: یدولت بخش تیریمد مرکز

 یبررس ،یدولت یها مانساز یور بهره شیافزا منظور به مرکز نیا یدیکل یها پروژه از یکی. نماید یم تالش پروژه تیریمد

 .است شده آغاز آن رامونیپ یا گسترده قاتیتحق 2014 سال از که است یدولت تیریمد یها روش نیبهتر

 از یمال و یولپ یها استیس یاجرا یامدهایپ لیوتحل هیتجز و کالن اقتصاد بر نظارت: کالن اقتصاد قاتیتحق مرکز

 .است مرکز نیا فیوظا

 ،یگذار هیسرما ،یا منطقه یها استیس مورد در یزیر برنامه مسئول مرکز نیا: یا منطقه یگذار استیس مرکز

 .است ها حوزه نیا در یور بهره شیافزا و متوسط و کوچک یها شرکت از تیحما

 نهیبه و دولت یمللال نیب و یمل نیقوان وضع بهبود و یگذار استیس مسائل نهیزم در یشنهاداتیپ: یحقوق مشاوره مرکز

 .است یحقوق مشاوره مرکز فیوظا از ییاجرا مقامات یقانون یها تیفعال یساز

 یبرا یاطالعات یها ستمیس و افزار نرم توسعه یابزارها یبررس مسئول مرکز نیا: ارتباطات و اطالعات یفناور مرکز

 .کند یم تیحما یکاربرد یها افزار نرم استفاده و توسعه ،یطراح از و است یدولت ادارات

 موانع و للالم نیب تجارت ،یخارج یاقتصاد یها تیفعال  حوزه در مرکز نیا: یخارج یاقتصاد یها تیفعال مرکز

 بهبود و یخارج یبازارها یابیبازار خدمات، و کاالها بازار نهیزم در مرکز نیا کارشناسان. کند یم تیفعالاین حوزه  یاقتصاد

 .کنند یم قیتحق و مطالعه کشورها گرید با هیروس یتجار تراز
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 جمع بندی (5

ر حوزه های مختلف دسال گذشته با رصد وضعیت اقتصاد کشور  13از  ،مرکز تحلیلی روسیه به عنوان یک اتاق فکر دولتی

نقشی مؤثر در  گاهی،و ارائه گزارش ها و نکات سیاستی خود به دولت و ایجاد هماهنگی های فرادست اقتصادی و اجتماعی

 کشور داشته است.  اینانتخاب مسیر درست تصمیم گیری و سیاست گذاری 

ت حوزه فعالیت خود مراکز فعال این نهاد هر کدام به نحوی در تهیه گزارش های سیاستی و اعالم نظر راجع به موضوعا

ن نیاز دارد، آآفرینی نموده تا مرکز تحلیلی روسیه بتواند راجع به جمیع مواردی که روسیه در مسیر پیشرفت خود به نقش

 اثرگذار باشد.

ت های این مرکز نمود وجود، نقش مرکز تحلیلی روسیه عمدتا در حوزه تشخیص بوده و تصمیم سازی، کمتر در فعالیبا این 

ه نیز چنین ماموریتی داشته است؛ هرچند طی سال های اخیر این مرکز در این زمینه نیز نقش آفرینی نموده و دولت روسی

 برای آن متصور است.
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