بسم اهلل الرحمن الرحیم
«گزارشی اجمالی از برگزاری اولین مدرسه بین المللی سیاستگذاری صنعت و فناوری»

اقتصاد و به صورت ویژه صنعت و تولید مسئلهی اصلی و محوری دهه گذشته و حتی پیش رو ایران
اسالمی است که بارها رهبری از آن به عنوان با اولویت ترین مسئله کشور یاد کردند .بنابراین کارآمدی اقتصادی
اصلی ترین چالش جمهوری اسالمی ایران است که نخبگان و مسئولین مربوطه باید برای حل آن چاره اندیشی
کنند .از این رو هسته سیاستگذاری صنعتی مرکز تراب بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیه السالم) با همکاری
انجمن آینده نگری ایران  ،انجمن مدیریت صنعتی ایران و شرکت بورس کاالی ایران جهت تولید محتوا و همچنین
طراحی راهبرد جهت ارتقای صنعت ایران اقدام به برگزاری اولین مدرسه بین المللی سیاستگذاری صنعت و
فناوری نموده است.
این مدرسه که با هدف محوری «بررسی کالن مختصات الگوی سیاستگذاری صنعتی» کارخود را شروع
کرده است اهداف پشتیبانی از جمله :آشنایی با مفاهیم و مبانی سیاستگذاری صنعتی  ،ارائه مدلی واقع بینانه و
عملیاتی برای سیاستگذاری صنعتی ،تبیین نظریه حکمرانی صنعتی در تمدن نوین اسالمی دنبال دارد.
این مدرسه دو محور اصلی را دارا بود:
 تجربه نگاری و مطالعه تطبیقی سیاستگذاری صنعتی در کشور های پیشرو توسعه صنعتی و همچنین
طرح های انجام شده در داخل کشور
 آشنایی با ابزار ها و الزامات سیاستگذاری صنعتی

در بخش اول بررسی الگوی صنعتی دو کشور پیشرفته شرقی مورد بررسی قرار گرفت .الگوی توسعه
صنعتی کره جنوبی را  prof. Keun Leeاستاد اقتصاد دانشگاه ملی سئول تشریح کردند و جناب آقای دکتر
احمدی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از چین و همچنین مهندس نائینی بازرگان با سابقه کشور چین مدل
توسعه صنعتی چین را بیان کردند.

در بخش دوم که الزامات و موضوعات محوری در سیاستگذاری صنعتی مورد بررسی قرار گرفت ،آینده
نگری در صنعت ایران جناب آقای دکتر گودرزی ،الزامات سیاستگذاری صنعتی در عصر انقالب صنعتی را
جناب آقای دکتر کیانی ،جایگاه نهادهای مالی در سیاستگذاری صنعتی جناب آقای دکتر پرویزیان ،جایگاه
بخش انرژی جناب آقای دکتر منظور و جایگاه توسعه تکنولوژی در توسه صنعتی را جناب آقای دکتر
سوزنچی بیان نمودند.
همچنین جناب آقای دکتر غضنفری وزیر اسبق وزارت صمت به بررسی نقادانه الگوی توسعه صنعتی در
تاریخ انقالب اسالمی پرداختند و جناب آقای دکتر فرتوک زاده موضوعی با عنوان پنجره مشترک دانش فنی
بیت الغزل صنعتی سازی نوین جمهوری اسالمی ایران را ارائه داند.
در ضمن نشست افتتاحیه با سخنرانی جناب آقای دکتر آذر با موضوع تببین جایگاه بخش صنعت در
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ،و نشست اختتامیه با حضور جناب آقای دکتر کزازی و جناب آقای دکتر دانایی
فرد با موضوع الزامات سیاستگذاری برای آینده صنعت ایران با محوریت جهش تولید برگزار گردید.
این مدرسه در تاریخ  14الی  18بهمن سال جاری برگزار گردید و با شرکت و ثبت نام  47نفر از عالقه
مندان از بخش دانشگاه ،صنعت و دولت به کار خود خاتمه داد.
در پایان ،مجدد از همکاری و همیاری انجمن مدیریت آینده نگری ایران ،انجمن مدیریت صنعتی ایران
و شرکت بورس کاالی ایران صمیمانه قدردانی وتشکر نموده و امیدواریم در برنامه های بعدی نیز افتخار
همکاری با نهادهای ذکر شده را داشته باشیم.
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