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نگارنــده در مقدمه گزارش اینگونه آورده اســت: در اقتصاد 
جدیــد مفاهيم و حتــي مباني پایــه اي در اقتصاد قدیم به 
چالش كشــيده مي شــوند و حتي بعضي از آنهــا ازجمله 
مفاهيــم كميابي و كارایي با تعاریفــي كامال جدید و متضاد 
با آنچه در اقتصـــاد قدیم با آن روبه رو بوده ایم بيان ميشود. 
اقتصاد دانایي مستقيما براساس توليد، توزیع و مصرف دانایي 
و اطالعات قـــرار گرفتـه و بيـــان مي دارد كه كليه فعاليت 
ها بر دانـــایي متكـي هسـتند و مـي گویـد دانـایي عبـارت 
اسـت از ذخيـره انباشته شده اي از اطالعات و مهارت ها كه 
از مصرف اطالعات توســـط گيرنـده اطالعـات حاصـل مي 
شــود. اقتصاد جدید عبارت اســت از نرم افزاري براي دنياي 
شــبكه اي، دنيایي كه در آن افزایش قدرت توليد در سطح 
جهان، پيدایش كارگران دانش آموخته و پيشرفت مخابرات 
و ارتباطات در سطح جهان جهش تكنولوژیكي شگفت انگيز 
اینترنت را امكان پذیر ساخته است. در این دوره ساختن اشيا 

محـور نيست، بلكه ساختن گزینه ها محور است. 
در بخش اول گزارش اینگونه آمده اســت: در اقتصاد جدید 
مي گویند كه ایجـاد ثـــروت، نتيجـه نـوآوري اسـت. زیـرا 
فنـاوري جدیـد، فرصت هاي جدید در ایجاد كـار و سـرمایه 
گـذاري بـه وجـود مـــي آورد. معمـوال تكنولـوژي جدیـد 
فرصــت هایي به وجود مي آورد كه بهره وري توليد بســيار 
باال مي رود و محصوالت جدیـد بـا توانـایي ایجاد درآمدهاي 
جدید به وجود مي آید. براي مثال با پيدایش اینترنت هزاران 
شغل جدید ایجـــاد شـده است كه به توليد ثروت منجر مي 
شود. در واقـع منبـع ثـروت در اقتصـاد جدیـد افـزایش بهـره 
وري سرمایه است. در اقتصاد دانایي وجود حالت عدم تعادل 
در اقتصاد، درآمدزا است چرا كـــه شـغل و كـار و درآمد از 
عدم تعادل ها به وجود مي آید. در حـــالي كـه در اقتصـاد 
صـنعتي چنـين نبـود و تعـادل در بازارها عامل ایجاد درآمد 
و ثــروت بود. وقتي اقتصاد موجود در حال از بين رفـــتن و 
اقتصـــاد جدیـد در حال شكل گرفتن است، شركت ها یكي 
پس از دیگري یا تعطيل مي شوند یا تغيير شكل مي دهنـد و 
تكنولوژي جدید را توليد و مورد بهره برداري قرار مـي دهنـد. 
ایـن رفـتن وضـعيت موجـود و آمـدن وضعيت جدید، عدم 
تعادلها در بازارها را ســبب مي شود، ولي در بطن خود روش 
توليد و توزیـــع و مصرف جدید را به ارمغان مي آورد كه با 

قدرت بسيار باال سبب افزایش ثروت مي شود. 
در بخــش دوم مقاله با عنوان قوانين مطرح در اقتصاد جدید 
)اقتصاد دانش محور( قوانين اقتصاد جدید با عناوین زیر آمده 

است: الف( قانون مور: تعداد ترانزیستورهایي كـه در هـر مدار 
مجتمع مي تواند قرار گيرد هر ۱۸ الي ۲۴ ماه ۲ برابـــر مـي 
شـود. مدل رایانه اي كه شما نياز دارید، هميشه قيمتي ثابت 
دارد. یعني توانایي رایانه ها افـزایش پيـدا مي كند، اما قيمت 
آنها ثابت است. این قاعده كه به قانون ماچرون معروف است 
به این مفهوم اســت كه مدل رایج از رایانه اي كه شما براي 
انجام كارهاي معمول نياز دارید، تقریبا قيمت ثابتي دارد. مثال 
قيمت یك رایانه شخصي معمولي در طول زمان همان قيمت 

اوليه براي مدل هاي مختلف است. 
ب( قانــون متكالف: قانون متكالف كه گاه اثر شــبكه اي در 
مطلوبيــت نيز خوانده ميشــود چنين بيان مي كند كـــه 
مطلوبيـت محصوالتي كه اثر شبكه اي بر آنها حاكم است با 

اضافه شدن تعداد استفاده كنندگان افزایش مي یابد. 
ج( قانون اثر فاكسی: هرچـه تعـداد دسـتگاه هـاي موجود در 
شبكه فاكسي جهان بيشتـر باشـد ارزش و امكـان برقـراري 

ارتبـاط در شـبكه بـيشتـر مي شود. 
ج( قانون ویرث: سـرعت كـار نرم افزارها با سرعتي بيشتر از 
زیادتر شدن سرعت سخت افزارها در حال افزایش اسـت. در 
نتيجـــه سرعت نرم افزارها در مجموع در حال كاهش است. 
این موضوع در مـــورد شـبكه هـــاي ارتبـاطي هـم صادق 
اســت، به اینصورت كه با اینكه سرعت دسترسي به اینترنت 
همواره در حـال افـزایش اسـت، اما هميشه كم بودن سرعت 

احساس مي شود. 
د( قانون نزول شركتها: این قانون بيان مي كند كه همان طور 
كه هزینه تراكنش ها در بازار آزاد به ســوي صفر حركت مي 

كند، اندازه شركت ها نيز در حال كاهش است. 
ـ فناوري هاي نوین هزینه تراكنش براي محصوالت مختلف 

را در بازار كاهش مي دهند. 
ـ این كاهش هزینه ها در بازارسریعتر از كاهش هزینه ها در 

داخل شركت ها صورت مي گيرد. 
ـ در نتيجه شركت ها و افراد به سوي تخصصي شدن حركت 

مي كنند. 
ـ  تراكنش هاي پویا بين این شركت ها و افراد تخصصي شده 

امكان شراكت را به وجود مي آورد. 
ه( قانون شكست: سيستم هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
همه در حال توسعه و گسترش هستند، اما به صورت خطـي، 
در صورتي كه فناوري به صورت نمایي در حال گسترش است. 
لذا هرچه در زمان جلوتر مي رویـــم بـــين این سيستم ها 

اختالف و فاصله به وجود مي آید. 
ز( قوانين ضد تورم دیجيتال: پيشــرفت هاي سریع و جامع 
فنـاوري هـاي دیجيتـال باعـث كـاهش قيمـت و افـزایش 
كـــارایي محصوالت و خدمات دیجيتال با روندي نمایي به 
طور ساالنه دو برابر شـــدن یـــا دو برابـر شـدن در چرخه 
طراحي هســتند. افزایش عملكرد و كيفيت در محصوالت و 
خدمات دیجيتال مجموع كل محصـوالت و خـدمات را تحت 
تأثيــر قرار مي دهد و در نتيجــه مطلوبيت كلي محصوالت 
بيشتر از دیـدگاه افـزوده شـدن بـه ارزش و نه كاهش قيمت 
افـزایش مـي یابـــد و توجـه داریـم كـه سـبد محصـوالت 
هرچـه بـيشتـــر از محصوالت دیجيتال تشكيل شود، این 
افزایش كيفيت مورد توجه تر خواهد بود. براي محصوالت و 
خدمات دیجيتال، پایين بودن هزینه هاي متغير مانند نيروي 
كار در مقابـــل باال بودن هزینه هاي تحقيقات و توسعه مي 
تواند اقتصاد به مقياس با تأثير زیادي را بـه وجـود آورد. این 
به آن معني اســت كه هر واحد جدیــدي كه به فروش مي 
رسد، سود حاشيه اي باالیي را بـــه دنبـال خواهد داشت، در 
حالي كه هزینه هاي ثابت بين واحدها تقسيم مي شود و این 
یكي از دالیلي است كـــه ميزان سودآوري در سهام شركت 
هاي پيشروي فناوري اغلب بســيار شدیدتر از ميزان درآمد 
آنهـا نوسان مي كند یا به قولي دیگر سهام آنها فرار است. از 
نظر كلي، توسعه سریع فناوري هاي دیجيتال باعث افزایش 
بهرهوري ستاده ها شده و لذا تورم را مرتبا كاهش مي دهد. 

این اصل اساس مفهوم ضد تورم است. 
در بخش ســوم گزارش با عنــوان خصوصيات اقتصاد جدید 
اینگونه آمده است: یكي از خصوصيات مهم انجام تعامالت در 
محيط مجازي آن است كه بـــه دليـل عـدم وجـود عوامـل 
فيزیكي مانند فروشــگاه ها و نمایندگي ها، ورود و خروج به 
بـــازار بـراي عرضـه كننـدگان محصـــوالت بسيار ساده تر 
ميشــود. این موضوع در حركت بازار به ســوي بازار با رقابت 
كامل نقش مهمي دارد. به عبارتي مفهوم زمان و مكان حذف 
شده و شما در هر نقطه و در هـر لحظـه شـبانه روز از طریـق 
اینترنت با امكان مقایســه محصوالت از طریق اطالعات ارائه 
شده به شما )از سایت هـاي تخصصـي( مي توانيد كاالي مورد 
نظر خود را انتخاب و دریافت كنيد. یكي دیگر از خصوصيات 
این اقتصاد جدید كه شاید بيشتر از دیدگاه مدل هاي كسب و 
كار الكترونيـك مورد توجه باشد این است كه ساختارها و الیه 
هاي مختلف ارتباطي بين عناصر مختلـف اقتصـادي در حال 

جدا شدن از یكدیگر هستند. سه جریان اصلي مواد فيزیكي و 
محصوالت، نقـدینگي و اطالعـات در طول زنجيره ها و شبكه 
هاي تأمين نه تنها دیگر لزوما بر یكدیگر منطبق نيســتند، 
بلكه با گذشت زمـان از یكدیگر فاصله هم مي گيرند. در این 
بين تفاوت بين اطالعات و دیگر جریـان هـا بسـيار آشـكارتر 
اســـت چون حتي اگر شبكه ارتباطي بين عناصر مختلف بر 
شبكه حمل و نقل و مالي آنهـا منطبـق باشـد نيـز اطالعات 
بين آنها لزومــا در كانالي برابر با جریان نقدینگي یا فيزیكي 
انتقــال پيدا نمي كند. بعضي از مواردي كه براي نمایش این 
كاهش هزینه ها با استفاده از فناوري اطالعات مـي تـوان به 

آنها اشاره كرد عبارتند از:
الف( كاهش هزینه هاي خرید: هرچه واكنش هاي تجاري از 
فضاي فيزیكي بـه فضـاي مجـازي انتقال یابند، هزینه هاي 
خرید كاالها و فروش آنها چه بين كســب و كارها و چه بين 
مشتري و كســب و كار كاهش مي یابند، هزینه هایي مانند 
مذاكرات، نقل و انتقاالت مالي، تــداركات. البته از این نكته 
نيـــز نباید بدون توجه گذشــت كه در نهایت هزینه همين 
سيســتم هاي ارتباطي و اجرایي بين عناصر مختلف تجاري 
مانند هزینه پياده سازي عامل هاي هوشمند نرم افزاري نيز 
خود با پيشرفت فنـاوري كـاهش مي یابند و البته كارایي آنها 

نيز باال خواهد رفت. 
ب( كاهــش هزینه هاي انبارداري: سيســتم هاي انبارداري 
محاسـباتي پيشـرفته باعـــث خواهنـد شـد كارایي عناصر 
مختلف زنجيره ارزش باال رفته درنتيجه هزینه هاي تمام شده 

محصوالت كاهش پيدا كنند. 
ج( كاهش زمان ارائه محصول بـه بـازار: اسـتفاده از فنـاوري 
هـاي نـوین باعـث خواهـد شـد محصوالت پس از درخواست 
بازار سریع تر به بازار عرضه شوند. اینكه تقاضاي محصـوالت 
بهتـــر توسط ســازمان ها درك شــود موجب خواهد شد 
محصوالت مناسـب تـري بـراي مشـتریان در زمـان مناسب 
تــري به آنها عرضه شــود كه عالوه بر كاهــش هزینه هاي 
نگهداري، هزینه هاي ثابت توليد نيـز كاهش یافته و توليدات 

فروش نرفته و فروش از دست رفته نيز كاهش پيدا كنند. 
د( ارائه خدمات مناســب تر و كاراتر به مشــتریان: رایانه ها 
باعث خواهند شد مشتریان رضـایت بيشتري به دست آورند. 
این سيستم ها كه در اصل رابطه ایي بين مشتریان و عرضه 
كنندگان هستند، موجب توليد محصوالت مناسب تر و كاراتر 
مـي شـوند. ارائـه محصـوالت جدیـــد براسـاس خواسـته 
كاربران خواهند بود و استفاده از آنها با سهولت بيشتري انجام 
مي شود و لذا سریع تر و آسان تـــر به فروش مي رسند. این 
سيستم ها اگر مستقيما بر كـــاهش قيمـت تـأثير نداشـته 

باشـند، حتمـا باعـث خواهند شد كه كيفيت باال رود. 
ه( كاهش هزینه هاي فروش و بازاریابي: اســتفاده از فناوري 
هاي نوین عالوه بر اینكه عملكرد روش هاي فروش سنتي را 
افزایش مي دهد، امكان اســتفاده از روش هاي جدید فروش 
و بازاریـــابي را نيز فراهم مي آورد. محيط مجازي روش هاي 
جدید را براي فروش و تبليغات به وجود آورده كه اغلب نسبت 
به روش هاي سنتي هزینـه هـاي كـمتـري را دارنـد. جمـع 
آوري اطالعـات از تقاضـاكنندگان و همچنين عرضه كنندگان 
امكان بازاریابي مؤثرتر را بـه وجـود آورده و عـالوه بـر اینكـه 
هزینـه هـــاي بازاریابي را كاهش مي دهند با افزایش تأثير 

تبليغات به فروش نيز كمك مي كنند. 
در بخش چهــارم گزارش با عنوان زیرســاخت هاي اقتصاد 
جدید اینگونه آمده است: بـــراي انتقـال از اقتصـاد معمـول 
بـه اقتصـاد دانشمحور به ایجاد چهار زیرساخت اساسي نياز 

است: 
۱. چارچوب اقتصادي و حقوقي كه مشــوق اســتفاده كارا از 

دانش و شكوفا كردن كارآفریني باشد. 
۲. جمعيت تحصيل كرده و با مهارت هاي گوناگون كه بتواند 
دانش توليد كند، از دانـــش موجـــود بهره جوید و با دانش 

كار كند. 
۳. زیرســاخت قوي اطالعاتي همانند تعداد دارندگان تلفن 
در هر ۱۰۰۰ نفر )شامل خطوط اصلي تلفن و تلفن همراه(، 
تعداد دارندگان كامپيوتر در هـر ۱۰۰۰ نفـر، تعـداد هاست 
های اینترنتـي در هـر ۱۰۰۰۰ نفر، تعداد كاربران اینترنت در 

هر ۱۰۰۰ نفر و ... . 
۴. سيســتم نوآوري و ابداعات با كارایي بــاال در بنگاههاي 
اقتصادي و مراكز تحقيقاتي كــه بتواند از ذخایر دانش روبه 
رشــد جهاني بهره جوید و آنها را با توجه به نيازهاي محلي 

بومي سازي كند. 
داوری شكلی و محتوایی گزارش

۱. ارزیابی بخش های گزارش
الف( عنوان

- عنوان گزارش تا چه اندازه بيان گر محتوی و اهميت موضوع 
آن است؟ عنوان گزارش بيان گر محتوا و اهميت آن نيست. 
اقتصاد دانایی محور صرفا به معنای شــكل اینترنتی فعاليت 

های اقتصادی نيست. عنوان گزارش بيشتر به معنای اقتصاد 
دانش بنيان )اقتصاد دانشی( است كه بخش كوچكی از آن به 

اقتصاد اینترنتی مربوط می شود.
- آیا نام دســت اندركاران تهيه و انتشار گزارش بطور كامل 
شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نشانی پست 

الكترونيك در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چكيده 

- آیا چكيده دقيقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله در حوزه 
محدودی كه برای گزارش تعریف شده است.

- اگر چكيده به تنهایی مورد بررســی قرار گيرد، آیا به اندازه 
كافی خالصه و چكيده كل مقاله است؟ خير

ب( فهرست
- آیا گزارش دارای فهرســت اجمالی و تفصيلی است؟ دارای 

فهرست اجمالی است.
- آیا جداول، نمودارها و تصاویر دارا فهرست جداگانه اند؟ خير

پ( مقدمه 
- آیــا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعــه و یا هدف از مقاله 
)بيانی از مشــكل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ 

تاحدودی
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شــرح داده شده است؟ اهداف 

دقيق بصورت مشروح در مقدمه گزارش قيد نشده است. 
ت( روش كار 

- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد اســتفاده شده است؟ 
خير. شكل تهيه مطالب گزارش بيشتر شبيه به كپی برداری 

ناهماهنگ از منابع گوناگون است. 
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ 

به سواالت تحقيق می باشد؟ خير
- آیا روش های مورد اســتفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ 

خير
- اگر یك مطالعه تحقيقاتی مشــابه توسط محققين دیگری 
انجام شود، می تواند همين نتایج را در پی داشته باشد؟ خير

ث( یافته ها 
- آیا این بخش به خوبی سازماندهی شده است؟ خير
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ تا حدودی

- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خير
ج( بحث 

- آیا نتایج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير
- آیا نویسندگان مشخصا بيان كرده اند كه فرضيه آنها در این 

مطالعه ثابت شده یا نه؟ خير
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در این 

زمينه مقایسه شده است؟ خير
- آیا محدودیت های مطالعه ذكر شده است؟ خير

چ( جداول، نمودارها و تصاویر
- آیا جداول و نمودارها ویژگی های كليدی مطالعه را نشــان 

می دهند؟ تا حدودی
- آیا شــكلها و نمودارها شــفاف و قابل فهم هستند و دارای 

باالنویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ تاحدودی
ح( تقدیر و تشكر

- آیا در گزارش از شــخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در 
كار سپاسگزاری شده است؟ خير

خ( پيوست ها
- آیا پيوســت های گزارش حاوی اطالعات توصيفی است؟ 

گزارش دارای پيوست نيست.
- آیا پيوست ها با كسب آگاهی بيشتر در مخاطبان كمك می 

كند؟ گزارش دارای پيوست نيست.
- آیا پيوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ 

گزارش دارای پيوست نيست.
د( منابع

- آیا منابع كافی برای اهداف این مطالعه وجود دارد؟ بله
- آیا ســبك نوشتن منابع منطبق با دستوالعمل های علمی 

است؟ خير
- آیــا منابع مهم و كليدی بــه روز بوده اند و با دقت گزارش 
شده اند؟ خير. منابع استفاده شده در گزارش در حوزه اقتصاد 
دانش بنيان یا حتی اقتصاد اینترنتی از درجه اهميت باالیی 
برخوردار نيســتند. بخشــی مهمی از گزارش از سایت های 
اینترنتی اقتباس شــده اند كه خود نيازمند ارائه منابع علمی 

معتبر است.
- شيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش را چگونه ارزیابی 

می كنيد؟ ضعيف
۲. ارزیابی كلی گزارش

الف( سامان مندی
- گزارش چه اندازه یك كل سامان مند را تشكيل می دهد؟ 
گزارش از نظر ارائه یك بسته مفهومی پيرامون اقتصاد دانش 
بنيان یا اقتصاد اینترنتی به لحاظ مفهومی ضعيف اســت و 
صرفا بــه ارائه مطالبــی پيرامون مزایای كســب و كارهای 

اینترنتی پرداخته است. 

- انســجام و هماهنگی عناوین موجــود در گزارش چگونه 
اســت؟ هماهنگی عناوین در ارائه مطالبی پيرامون مزایای 
كســب و كار اینترنتی مطلوب است ولی در اثبات اقتصاد 

دانایی محور دارای ضعف های اساسی است.
- نحــوه بســط و توضيح مطالب در هــر پاراگراف، بخش، 
فصل و ... در گزارش چگونه اســت؟ ضعيف است. در بخش 
اول گزارش قوانين مربوط به كســب و كارهای اینترنتی به 
عنــوان قوانين پایه دانش اقتصاد یا اقتصاد دانشــی مطرح 

شده است.
- آیــا در پایان هر فصل، بخــش و ... مؤلف به جمع بندی 
مطالب پرداخته اســت؟ كل گزارش در بخش های مختلف 
حاوی مطالب فشــرده اســت كه قابليت خالصه سازی آن 

اندك است.
ب( نوآوری

- محتوای گزارش پيشــنهادی چه اندازه نوآورانه اســت؟ 
گزارش در هــر دو زمينه اقتصاد دانش بنيان و كســب و 

كارهای اینترنتی دارای نوآوری نيست.
- خواندن این گــزارش تا چه اندازه تفكر نقادانه را ترغيب 
مــی كند؟ ترغيب نمی كند و در بعضی موارد ابهام برانگيز 

است.
پ( اهميت

- ایــن گزارش چه نيــازی )نيازهای بنيــادی، تخصصی، 
درســی، كمك درســی و عمومی( را تأمين خواهد كرد؟ 

نيازهای كاربردی مربوط به كسب و كارهای اینترنتی
- این گزارش تا چه اندازه مخاطبان را به پژوهش بيشتر در 
رابطــه با موضوع تخصصی ترغيب می كند؟ مطالب كلی و 
غيرمنسجم است و پژوهش های بيشتر را ترغيب نمی كند.

- نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش چگونه 
است؟ نامطلوب

ت( شيوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- متن گزارش تا چه اندازه روان و ســليس است؟ به لحاظ 

كلی بودن و خالصه بودن از روانی برخوردار نيست.
- ســادگی و قابل فهم بودن گزارش چگونه اســت؟ دارای 

ابهام است.
ث( جامعيت

- گزارش به لحــاظ موضوعی تا چه اندازه جامعيت دارد و 
وجوه مختلف موضوع را پوشــش می دهد؟ تفكر حاكم بر 

گزارش، جامع نيست و از جزءنگری رنج می برد.
- تا چه اندازه اســتفاده از تصاویر، نمودارها، چارت ها و ... 
توانسته اســت به فهم گزارش كمك كند؟ بر ابهام مطالب 

افزوده اند.
- استفاده مؤلف از ساختارها و كلمات رایج در متون علمی 

و نيز سبك نویسنده چگونه است؟ متوسط
ج( اعتبار 

- اعتبــار علمی گزارش را چگونه ارزیابی می كنيد؟ اعتبار 
گزارش با توجه به عنوان و مقدمه آن كم است.

- این گزارش تا چه اندازه مبتنی بر پژوهش های آن حوزه 
تخصصی است؟ گزارش توصيفی است و مبتنی بر پژوهش 

های قوی در حوزه اقتصاد دانش بنيان نيست.
۳( سایر ارزیابی های گزارش
الف( ویراستاری علمی و ادبی

- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراســتار تخصصی است؟ كار 
ناظر تخصصی ضعيف است.

- آیا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آیا محتوای گزارش نياز به اضافه كردن مطالب دارد؟ بله

- آیا گزارش حاضر نياز به ویراستاری ادبی دارد؟ حتما
ب( مخاطبان

- به نظر شــما مخاطبان این گزارش چه كســانی خواهند 
بود؟ ظاهرا مخاطبان این گزارش نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و سپس سایر اقشار جامعه اند. شاید یكی از دالیل 
عدم اســتفاده نمایندگان مجلس شــورای اسالمی از این 
دست گزارش های تهيه شده در مركز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، سطح پایين محتوای علمی آن باشد. ضمن 
اینكه در ساليان اخير همزمان با روند رو به گسترش كسب 
و كارهای اینترنتی، قوانين قوی و كارآمد در این زمينه در 

مجلس شورای اسالمی تصویب نشده است.
- به نظر شــما انتشــار این گزارش تا چه اندازه می تواند 
مورد اســتقبال مخاطبان قرار گيرد؟ این دست گزارش ها 
با توجه به كيفيت پایين آنها بویژه از سوی مجامع علمی و 

دانشگاهی معموال مورد استقبال قرار نمی گيرند.
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف كردن نيازهای مخاطبان 

خود را دارد؟ خير
ج( ویژگی های خاص

- آیا گــزارش دارای ویژگی های خــاص مانند كادر های 
خالصه پيام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خير

- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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چالش قانون

امام حسین )ع(: رستگـار نمی شوند مـردمـی كه خشنـودی مخلـوق را در 
مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اشاره:
اشــاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اسالمی، بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح وظایف 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی و به عنوان 
بازوی پژوهشی مجلس شــورای اسالمی تهیه و منتشر 
می شود. گو اینکه بر اساس یکی از مطالعات انجام شده 
توسط همین مرکز )میزان بهره مندي از اطالعات و تأثیر 
تاکنون  تولیدات پژوهشــی  قانونگذاري(،  بر فرایند  آن 
مورد اســتقبال و اســتفاده نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی قرار نگرفته است و بخش محدودی از مصوبات 
با نظر دستاوردهای مطالعاتی مرکز پژوهش  )22 درصد( 
ها همخوانی دارد. بدون تردید مرکز پژوهش های مجلس 
قانونگذاری سنتی کشور  شورای اسالمی در روند تحول 
نقش مهمی دارد. این نوشــتار به معرفی، نقد و بررسی 
گــزارش اقتصاد دانایی 2. اصــول، قوانین و خصوصیات 
منتشر شده از سوی این مرکز می پردازد که هم اکنون از 

نظر خوانندگان می گذرد:

ارسال محموله ضدکرونایی بنیاد برکت به 
مناطق محروم

مدیرعامل بنياد بركت ســتاد اجرایی فرمان امام از ارسال یك محموله 
بهداشــتی بــه مناطق محروم جهت مقابله با شــيوع كرونــا خبر داد. 
اميرحسين مدنی با اعالم این خبر افزود: محموله بهداشتی بنياد بركت 
شــامل محلول ضدعفونی كننده دست و سطوح، ژل دست، دستكش، 
ماســك و لباس ایزوله به شهرســتان های هدف ســتاد اجرایی فرمان 

حضرت امام)ره( برای مقابله با شيوع بيماری كرونا ارسال شد. 
وی شهرســتان های دلفان استان لرســتان، هيرمند و دلگان در استان 
سيستان و بلوچستان، سقز در استان كردستان، راور استان كرمان، بهاباد 
استان یزد و تكاب در استان آذربایجان غربی را از جمله شهرستان هایی 

ذكر كرد كه محموله بهداشــتی به آن ها ارسال شده است.  مدیرعامل 
بنياد بركت گفت: یك هزار ليتر محلول ضدعفونی كننده دست، یك هزار 
ليتر محلول ضدعفونی كننده سطوح و 5۰۰ ليتر ژل ضدعفونی كننده 
به این مناطق ارســال شد. مدنی با اشــاره به ارسال ۱۸۰ دست لباس 
ایزوله پرســتاران و پزشــكان معالج بيماران كرونایی اظهار داشت: ۲۳ 
هزار دســتكش و ۱۰ هزار ماســك، دیگر اقالم محموله بهداشتی بنياد 
بركت را تشــكيل می دهند. وی خاطرنشان كرد: بنياد بركت با توجه به 
حساسيت ها و سياست های ابالغی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام، در 
زمينه كمك رسانی به مبتالیان ویروس كرونا و پيشگيری از شيوع این 

بيماری فعال بوده است.
مدیرعامل بنياد بركت تصریح كــرد: در حال حاضر از طریق واحدهای 
توليدی و كارگاه های مشاركتی بنياد، روزانه ۲۰۰ هزار ماسك تنفسی، 
65۰۰ دست پوشاك بيمارستانی)گان( و لباس ایزوله مخصوص پزشكان 

و پرستاران و ۲ هزار محافظ صورت توليد می شود.

خـــبـــر

»چالش قانون« گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی را معرفی، نقد و بررسی )3( میکند: 

اقتصاد دانایی یا کسب و کارهای اینترنتی!؟

کرونا را شکست می دهیم


