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چالشقانون

دكترمحمدرضاناریابيانه

اش�اره:مجموعهگزارشهایمركزپژوهشهایمجلس
ش�ورایاسالمی،براساسماده1و2قانونشرحوظايف
مركزپژوهشهایمجلسش�ورایاس�المیوبهعنوان
بازویپژوهش�یمجلسشورایاس�المیتهيهومنتشر
میشود.بدونترديدمركزپژوهشهایمجلسشورای
اس�المیدرروندتحولقانونگذاریس�نتیكشورنقش
مهم�یدارد.»چال�شقانون«ضمناع�المآمادگیبرای
انع�کاسمتنجوابيهمركزپژوهشهایمجلسش�ورای
اسالمیپيش�اپيشازحس�نتوجهوپيشنهاداتعموم
نخبگانوانديش�مندانسپاسگزاراست.شرايطاقتصاد
اي�رانبويژهدردوراتتحريمه�ادارایمحدوديتهای
خاصبرایهرگونهرش�دصنعتیوغيرصنعتیاست.به
عبارتديگردش�واراس�تكهبتواندرشرايطامروزين
جامعهايرانیازرش�دصنعتیسخنگفت.ايننوشتاربه
معرفی،نقدوبررس�یگزارش»دورنمايرشدصنعتيدر
اقتصادايران«منتش�رشدهازسویاينمركزمیپردازد

كههماكنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

 معرفی گزارش
شناسنامه گزارش

عنوان گزارش: دورنماي رشد صنعتي در اقتصاد ايران
شماره مسلسل: 14601 

كد موضوعی: 310
تاريخ انتشار: 1394/10/02

معاونت: پژوهشهاي زيربنايي و امور توليدي
دفتر: مطالعات انرژي، صنعت و معدن

تهيه و تدوين كنندگان: علی اصغر اژدری، حسن حيدری
ناظران علمی: محمدرضا محمدخانی، هوشنگ محمدی

ويراستار تخصصی: نامشخص
ويراستار ادبی: نامشخص

شمارگان: نامشخص
تعداد صفحات: 22 صفحه

ناشر: مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
قيمت: نامشخص

در چکيده گزارش اينگونه آمده اس��ت: هدف از اين گزارش، 
الگوس��ازی عوامل مؤث��ر بر ارزش اف��زوده بخش صنعت در 
اي��ران در بلندمدت می باش��د. بدين منظ��ور از روش های 

اقتصادسنجی بهره گرفته شده است. 
در مقدمه گزارش اينگونه قيد شده است: با توجه به اهميت 
بخش صنعت در اقتصاد كش��ور به عنوان يك بخش مولد و 
دارا بودن حدود يك پنجم از توليد ناخالص داخلی كش��ور، 
بررسی عوامل و متغيرهای اثرگذار بر ارزش افزوده اين بخش 
و احصای راهکارهای ارتق��ای آن از اهميت بااليی برخوردار 

است. 
در بخش اول گزارش با عنوان »جايگاه بخش صنعت و معدن 
در اقتصاد ايران« اينگونه آمده اس��ت: بخش صنعت اهميتی 
بسيار زياد در روند توسعه كشور دارد. اهميت بخش صنعت 
به اين دليل اس��ت كه صنعت به عنوان موتور رشد اقتصادی 
و انباش��ت سرمايه شناخته می شود و بخشی است كه منبع 

بازدهی فزاينده نسبت به مقياس توليد است. 
در بخش دوم با عنوان »س��اختار بخ��ش صنعت در ايران« 
با اش��اره به بررسی با اش��اره به بررسی ساختار صنعت ايران 
برحس��ب كدهای دو رقمی ISIC اينگونه آمده است: از نظر 
ارزش اف��زوده، عمده ترين فعاليت های صنعتی در ايران در 
بخش صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايی، توليد فلزات 

اساسی، صنايع توليد مواد غذايی و آشاميدنی، صنايع توليد 
س��اير محصوالت كانی غيرفل��زی و صنايع توليد زغال كك، 
پااليش��گاه های نفت و سوخت های هس��ته ای صورت می 

گيرد. 
در بخش س��وم گزارش با عنوان »عملکرد رشد اقتصادي در 
بخش صنعت و معدن« اينگونه آمده اس��ت: رشد اقتصادی 
مهم ترين ش��اخص عملکرد برای يك بخش اقتصاد اس��ت، 
اگرچه به تنهايی كافی نيست و می توان از ساير شاخص ها 
به عنوان مکمل ب��رای ارزيابی عملکرد يك بخش اقتصادی 

استفاده كرد. 
در بخش چهارم گزارش با عنوان »الگوي مناسب براي ارزش 
اف��زوده صنعت در ايران« اينگونه آورده ش��ده اس��ت: برای 
الگوس��ازی تجربی ارزش افزوده بخ��ش صنعت و معدن در 
ايران، ابتدا بايد با اس��تفاده از مبانی نظری اقتصادی، عوامل 
مؤثر بر توليد صنعتی را معين كرد. بايد توجه كرد كه رش��د 
ارزش افزوده بخش صنعت نيز در مجموع تحت تأثير همان 
عواملی است كه توليد در كشور را تحت تأثير قرار می دهد. 
در بخ��ش پنجم گزارش با عنوان »داده ها و نتايج حاصل از 
برآورد الگو، اينگونه بحث شده است: داده های مطالعه همگی 
س��اليانه بوده و دامنه زمانی بين سال های 1338 تا 1393 
را پوش��ش می دهند. با توجه به س��اختار داده های س��ری 
زمان��ی اقتصاد كالن و نامانايی اكثر اين متغيرها در س��طح، 
برای برآورد اقتصادس��نجی بايد از روش های مناسب سری 

زمانی استفاده كرد. 
در بخش »نتيجه گيري و ارائه راهکار« اينگونه آمده اس��ت: 
هدف از اين گزارش، الگوس��ازی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده 
بخ��ش صنعت در ايران در بلندمدت اس��ت. بدين منظور از 
روش های اقتصادس��نجی بهره گرفته ش��د. بر اساس نتايج 
اين مطالعه می توان راهکارهای تقويت رشد صنعتی )ارتقای 

ارزش افزوده بخش صنعت( را بدين شرح برشمرد:
1. تقويت س��رمايه گذاری های صنعتی و جبران رشد بالقوه 
بخش صنعت كه در سال های اخير روند نزولی داشته است، 
به عنوان مهم ترين متغير اثرگذار به گونه ای كه به ازای هر 
100 درصد افزايش در س��رمايه گذاری صنعتی، رشد ارزش 
افزوده بخش صنعت با ضريب 90 درصد تحريك می شود. 

2. افزاي��ش درآمدهای نفتی بلندمدت كه می تواند از طريق 
صندوق توس��عه ملی در راس��تای تأمين مناب��ع الزم برای 
ظرفي��ت س��ازی در بخش صنعت به كار گرفته ش��ود كه با 

ضريب حدود 50 درصد به رشد صنعت كمك می كند. 
3. اتخاذ سياست ارزی مناسب به گونه ای كه نرخ ارز حقيقی 
تعديل يابد كه اين امر به تقويت ارزش افزوده بخش صنعت با 

ضريب 56 درصد كمك می كند. 

 ارزیابی بخش های گزارش
الف( عنوان

- آي��ا عنوان گزارش بيان گر محت��وی و اهميت موضوع آن 
است؟ بله

- آيا نام دس��ت اندركاران تهيه و انتشار گزارش بطور كامل 
ش��امل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نش��انی 

پست الکترونيك در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چکيده 

- آيا چکيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکيده به تنهايی مورد بررسی قرار گيرد، آيا به اندازه 

كافی خالصه و چکيده كل مقاله است؟ بله
ب( فهرست

- آيا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصيلی است؟ گزارش 

دارای فهرست اجمالی است.
- آيا جداول، نمودارها و تصاوير دارای فهرست جداگانه اند؟ 

خير
پ( مقدمه 

- آي��ا مقدم��ه، توجيه منطقی از مطالعه و ي��ا هدف از مقاله 
)بيانی از مش��کل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ 

بله
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خير

ت( روش كار 
- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده شده است؟ 
روش الگوس��ازی برای ترس��يم دورنمای صنعتی در اقتصاد 
ايران كار مطلوبی اس��ت. الگوها با ساده سازی روابط فراوان 
و پيچي��ده پديده با ه��م، روابط اصلی را م��ورد مطالعه قرار 

می دهد.
- آيا روش های انتخاب شده توسط نويسندگان قادر به پاسخ 
به س��واالت تحقيق می باشد؟ در امر مدلسازی برای ترسيم 
دورنمای صنعتی از روش جامع اس��تفاده نشده است. از اين 
روس��ت كه صنعت اي��ران طی چهار دهه گذش��ته از فراز و 

نشيب فراوانی برخوردار بوده است.
- آيا روش های مورد اس��تفاده به وضوح ش��رح داده ش��ده 

اند؟ خير
- اگر يك مطالعه تحقيقاتی مش��ابه توسط محققين ديگری 
انجام ش��ود، می تواند همين نتايج را در پی داش��ته باش��د؟ 

خير
ث( يافته ها 

- آيا يافته ها به خوبی س��ازماندهی ش��ده اس��ت؟ در سطح 
جزءنگر و س��ازماندهی مح��دود به متغيره��ای ظاهری در 

صنعت و اقتصاد
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ بله
ج( بحث 

- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ بله
- آيا نويسندگان مش��خصا بيان كرده اند كه فرضيه آنها در 

اين مطالعه ثابت شده يا نه؟ خير
- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در اين 

زمينه مقايسه شده است؟ خير
- آيا محدوديت های مطالعه ذكر شده است؟

چ( جداول، نمودارها و تصاوير
- آيا جداول و نمودارها ويژگی های كليدی مطالعه را نشان 

می دهند؟ بله
- آيا ش��کل ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای 

باالنويس و زيرنويس مناسب می باشند؟ بله
ح( تقدير و تشکر

- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در 
كار سپاسگزاری شده است؟ خير

خ( پيوست ها
- آيا پيوس��ت های گ��زارش حاوی اطالعات مفيد اس��ت؟ 

گزارش دارای پيوست نيست.
- آيا پيوس��ت ها به كسب آگاهی بيشتر در مخاطبان كمك 

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

گزارش دارای پيوست نيست.
د( منابع

- آي��ا منابع كافی برای اهداف اي��ن مطالعه در جامعه وجود 
دارد؟ بله

- آيا س��بك نوشتن منابع منطبق با دستوالعمل های علمی 
است؟ بله

- آي��ا منابع مهم و كليدی به روز ب��وده اند و با دقت گزارش 
شده اند؟ خير

- شيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش را چگونه ارزيابی 
می كنيد؟ ضعيف

 ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- گزارش چه اندازه يك كل سامان مند را تشکيل می دهد؟ 
از آنجا كه ترسيم اين دست دورنماها تاكنون منجر به تحولی 
چش��مگير در صنعت كشور نشده اس��ت می توان نسبت به 
كارآمدی و س��امان مندی آن ترديد داش��ت. كل سامان مند 
در دورنمای رش��د صنعتی در اقتصاد ايران ش��امل مجموعه 
ای نظ��ام مند از روابط ش��بکه ای بين عوام��ل، موضوعات و 
ش��رايط اجتماعی كه بر پايه آن و بر اس��اس مدل و الگويی 
بومی بتوان به پيش بينی وضعيت صنعت ايران در آينده ای 

محتمل پرداخت.
- انس��جام و هماهنگ��ی عناوين موجود در گ��زارش چگونه 
است؟ گزارش در تبيين مفهوم صنعت و جايگاه آن در اقتصاد 

اجتماعی ايران دچار مشکل است.
- نحوه بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و 
... در گزارش چگونه است؟ در سطح جزءنگر و بسيار خالصه

- آيا در پايان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب 
پرداخته است؟ خير

ب( نوآوری
- آيا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری است؟ از 
نظر ارائه پيشنهاد مدلسازی برای ترسيم دورنما دارای نوآوری 

است.
- خواندن اين گزارش تا چه اندازه تفکر نقادانه را ترغيب می 
كند؟ پيرامون مدلس��ازی و جايگاه آن در صنعت و اقتصاد و 

ترسيم دورنما تفکر برانگيز است.
پ( اهميت

- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درس��ی، كمك 
درسی و عمومی( را تأمين خواهد كرد؟ استفاده از مدلسازی 
در پيش بينی ها در بازه های زمانی خاص يك نياز تخصصی 

است.
- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش كافی 

است؟ خير
ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن

- آيا متن گزارش روان و س��ليس اس��ت؟ در باره مدلسازی 
دورنما توضيحات دارای ابهام مفهومی است.
- آيا گزارش سادگی و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعيت
- آيا گزارش به لحاظ موضوعی جامعيت دارد و وجوه مختلف 
موضوع را پوشش می دهد؟ در مدلسازی دورنمای صنعتی در 
اقتصاد از همه جانبه نگری برخوردار نيس��ت و به دنبال رشد 
صنعت در فضای اقتصادی اس��ت در حالی كه امور اجتماعی، 
بستر همه تحوالت اقتصادی است. جستجوی نابجای دورنمای 
صنعت در اقتصاد بجای جامعه با همه ويژگی هايش، گزارش 
را با چالش جدی مواجه س��اخته اس��ت. اقتص��اد در فضای 
اجتماعی رش��د می كند و نه در فض��ای اقتصادی. جامعيت 
در روش مطالعه گزارش وابسته به مالحظه همه متغير های 

اصلی، فرعی و تابع و ضمنی مربوط به صنعت ايران است.
- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، چارت ها و ... توانسته است 
به فهم گزارش كمك كند؟ در محدود مطالب ارائه شده كمك 

كننده است.
- آيا مؤلف از س��اختارها و كلمات رايج در متون علمی و نيز 

سبك نويسنده استفاده كرده است؟ بله

ج( اعتبار 
- آي��ا گزارش دارای اعتبار علمی الزم اس��ت؟ گزارش از نظر 
سطح نوآوری در مدلسازی پديده ها در مقايسه با ساير گزارش 
ه��ای توصيفی و كتابخانه ای و اقتباس��ی از اعتبار بيش��تری 

برخوردار است.
- اين گزارش مبتنی بر پژوهش های حوزه تخصصی مربوطه 

است؟در سطح محدود

 ارزیابی اجتماعی گزارش
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه كس��انی خواهند بود؟ 
اين گزارش جهت استفاده نمايندگان مجلس شورای اسالمی 

و سپس جامعه تدوين شده است.
- انتش��ار اين گزارش تا چه اندازه مورد اس��تقبال مخاطبان و 
ذينفعان قرار گرفته است؟ ميزان استقبال گزارش نشده است.

- اين گزارش تا چه اندازه مخاطبان را به پژوهش بيش��تر در 
رابطه با موضوع تخصصی ترغيب می كند؟ كم

- آي��ا گزارش حاضر توانايی برطرف كردن نيازهای مخاطبان 
و ذينفعان خود را دارد؟ بر حس��ب شواهد موجود نمايندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی درصد كمی از نيازه��ای خود را از 

مجموعه منشورات مركز پژوهش ها اخذ می كنند.
ب( تاثيرگذاری اجتماعی

- آيا گزارش در بحث پيرامون پديده مورد نظر خود از و جامعه 
نگری قابل قبول برخوردار است؟ خير

- آيا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد نياز 
برای فهم خود را به مخاطبان ارائه كرده است؟ خير

- آيا گزارش برای علل و آثار مشکالت متعدد موجود در زندگی 
مردم مدل مفهومی و تحليل مناسبی ارائه كرده است؟ خير

- آيا گزارش برای حل مش��کالت زندگی م��ردم دارای طرح 
اجرايی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير

- چگونه می توان كارآمدی راهکارهای پيشنهادی طرح را برای 
حل مشکالت زندگی مردم راستی آزمايی كرد؟ گزارش برای 

راستی آزمايی راهکارهای پيشنهادی خود اشاره ای ندارد.
- آيا گزارش توانسته است اهداف از پيش تعيين شده خود را 

محقق سازد؟ خير 

 ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ويراستاری فنی 

- آيا تعداد كلمات و صفحات گزارش برای بيان كامل موضوع 
گزارش كافی است؟ خير

- آيا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام 
شده است؟ خير

- آيا نوع صفحه آرايی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشيه 
ها، سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ بله

- آيا نشانه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط تيره، 
ويرگول نقطه و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ خير

ب( ويراستاری علمی 
- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ خير

- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آيا محت��وای گزارش نياز به اضافه ك��ردن مطالب دارد؟ 

بله
- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟ بله

ج( ويژگی های خاص
- آي��ا گ��زارش دارای ويژگی های خ��اص مانند كادر های 

خالصه پيام، سخنان بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير
- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

امامصادق)ع(: به راستی كه دل در درون سينه بی قرار است و به دنبال 
حق می  گردد و چون به آن رسيد، آرام و قرار می  گيرد.

شرکت توزیع نیروى برق استان 
گلستان

شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان در نظر دارد تعدادى لوازم شبکه اسقاط داراى مس را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا از 
متقاضیان واجد شرایط (مطابق با اسناد مزایده) دعوت به عمل می آید.

 تبصره: در خصوص مزایده شماره 9-98/3، موضوع فروش لوازم اسقاط داراى مس صرفًا به شرکتهاى تولید کننده سیم و کابل مورد تایید شرکت توزیع 
نیروى برق گلستان یا توانیر واگذار میگردد و در صورت ارائه قیمت توسط اشخاص یا شرکتهاى متفرقه، پاکات ایشان بازگشایى نخواهد شد.

 1- فروش اسناد مزایده:
  متقاضیان می توانند ضمن واریز مبلغ 300.000 ریال بابت هر مزایده بحساب فراگیر 3136038140 نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام شرکت توزیع 
نیروي برق استان گلستان، جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/2/2 لغایت 99/2/7 ساعت 7:30 الی15:30 به غیر از ایام تعطیل به آدرس گرگان ،ابتداى 
جاده آق قال، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروى برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها و همچنین پایگاه ملى مناقصات و سایت توانیر به آدرس 

ذیل مراجعه نمایند.  
2- محل تحویل، مهلت و زمان بازگشایی پیشنهادات:

گرگان، خیابان ولی عصر عدالت 23 طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان و مهلت آن تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 99/2/20 و زمان بازگشایی ساعت 
13/30 دقیقه همان روز در دفتر امورتدارکات و قراردادها واقع در ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروى برق استان گلستان می باشد.

3- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده به میزان مندرج در جدول فوق، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مزایده که به مدت سه ماه از تاریخ 
افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمدید تا به مدت سه ماه دیگر باشد باید به یکی از صورتهاي زیر ، همرا ه با  اسناد مزایده در پاکت ( الف ) به دستگاه مزایده 

گزار تسلیم شود :
الف- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غیر بانکی که داراي مجوز فعالیت از سوى بانک مرکزي جمهوري اسالمی 

ایران هستند.
ب-  اصل رسید واریز وجه نقد به حساب جاري شماره 222148886007  نزد بانک ملى شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع نیروي برق استان 

گلستان.
پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر داراى مجوز الزم براى فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوى بیمه مرکزى ایران

ت- گواهى خالص مطالبات قطعى تایید شده از سوى  امور مالى شرکت توزیع نیروى برق استان گلستان بر اساس فرم نمونه ضمیمه اسناد مناقصه
ث- چک تضمین شده بانکى براى تضمین شرکت در مزایده

4-  ذکر شماره مزایده روي پاکات الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایى پاکت جیم با معرفى نامه کتبى معتبر آزاد است.
5- شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست.

6- به پیشنهادهاى فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود،مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهد شد.
7- هزینه آگهى هر دو نوبت بر عهده دستگاه مزایده گزار مى باشد.

نشانی  به  مناقصات  اطالع رسانی  ملی  پایگاه  و   www.Tavanir.org.ir نشانی  به  توانیر  معامالت  اطالع رسانی  از طریق شبکه  آگهی  این  8- ضمنًا 
http://iets.mporg.ir   قابل دسترسی می باشد و جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32684412-017 تماس و به شماره تلفن 32627430-017 فاکس نمائید.

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
 شناسه آگهى 817484

»چالش قانون« گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی را معرفی، نقد و بررسی )14( می کند: 

دورنمای بحران رشد صنعتی در اقتصاد ايران!؟


