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اسالمی
در چکی��ده گ��زارش اینگونه آمده 
اس��ت: دو موض��وع ثبات و رش��د 
اقتص��ادي ك��ه از اه��داف اصل��ي 
كش��ورها  در  گ��ذاري  سیاس��ت 
هس��تند، وابستگي قابل توجهي به 
س��رمایه گذاري و در نتیجه عوامل 
مؤثر بر آن دارند. سرمایه گذاري در 
هر دوره عالوه بر اینکه بر وضعیت 
تولید در آن دوره از طریق تحریك 
تقاضا مؤثر اس��ت، بر ظرفیت هاي 
تولیدي بلندمدت نیز اثرگذار است. 
در این مطالعه سعي شده است در 
كن��ار ارائه تحلیل ه��اي آماري، با 
به كارگیري مبان��ي نظري مربوط 
به س��رمایه گذاري در یك كش��ور 
درحال توسعه در الگوسازي، ضمن 

شناس��ایي مهم ترین عوامل كالن مؤثر بر س��رمایه گذاري 
در ایران، یك الگوي كمي از این متغیر به تفکیك س��رمایه 
گذاري در ماشین آالت و ساختمان ارائه شود تا در الگوهاي 
كالن تر نیز از آنها اس��تفاده شود. نتایج تحلیل هاي آماري 
حاكي از كارآیي پایین سرمایه گذاري در ایران نسبت به سایر 
متوسط سایر كشورهاست كه مي توان دلیل آن را ریشه در 
مسائل مختلفي مانند سایه سنگین بخش دولتي در سرمایه 
گذاري، عدم توانایي در مدیریت مناس��ب تجهیزات سرمایه 
اي جدید، ضعف واس��طه گران مالي و تخصیص نامناس��ب 
سرمایه، سهم باالي استهالک و هدررفت سرمایه در فرآیند 
تولید به واسطه دانش اندک تکنیکال و در آخر تأثیر شرایط 
سیاس��ي )جنگ و تحریمها( دانست. نتایج مدل هاي كمي 
نیز نش��ان مي ده��د كه مهم ترین عوامل مؤثر بر س��رمایه 
گذاري خصوصي در ایران تولید، ریس��ك )واریانس شرطي 
نرخ ارز حقیقي(، تورم، واردات كاالهاي سرمایه اي و واسطه 
اي، سرمایه گذاري دولت در ماشین آالت و سرمایه گذاري 
دولتي در س��اختمان هستند. همچنین بر طبق برآوردهاي 
این الگوسازي، سرمایه گذاري دولت در ماشین آالت، رقیب 
س��رمایه گذاري بخش خصوصي در این بخش اس��ت، حال 
آنکه سرمایه گذاري دولتي در ساختمان، نقش مکملي براي 
س��رمایه گذاري بخش خصوصي در ماش��ین آالت ایفا مي 
كند. در ضمن اثر واردات كاالهاي س��رمایه اي و واسطه اي 
نیز بر سرمایه گذاري بخش خصوصي در ماشین آالت مثبت 

است كه گواه بر وابستگي سرمایه گذاري به واردات است.
در مقدم��ه گزارش اینگونه آمده اس��ت: وضعیت س��رمایه 
گذاري عالوه بر اینکه داراي اهمیت ویژهاي در بروز چرخه 
ه��اي تجاري رونق و ركود كش��ورها دارد و از عوامل اصلي 
توضیح دهنده نوس��انات كوتاه مدت اقتصادي است، نقش 
اساسي در تعیین ظرفیت بالقوه رشد اقتصادي و مسیر بلند 

مدت تولید ملي كشورها نیز دارد. به عبارت دیگر دو موضوع 
ثبات و رش��د اقتصادي كه از اهداف اصلي سیاست گذاري 
در كشورهاس��ت هر دو وابس��تگي قابل توجهي به سرمایه 
گذاري و در نتیجه عوامل مؤثر بر آن دارند. در حساب هاي 
ملي ایران سرمایه گذاري )تشکیل سرمایه ثابت( به صورت 
دو جزء اصلي س��رمایه گذاري دولتي و خصوصي ارائه مي 
ش��ود و هریك از این دو جزء نیز به تفکیك سرمایه گذاري 
در ساختمان و ماشین آالت عرضه مي گردد. بخش مهمي 
از س��رمایه گذاري دولتي را مخارج عمراني دولت تش��کیل 
مي دهد، اما بخشي از آن هم به سرمایه گذاري شركت ها و 
مؤسسات دولتي و شهرداري ها مرتبط است كه خود متأثر 
از عوامل مختلفي ازجمله وضعیت مالي دولت هس��تند. در 
این مطالعه صرفاً به بررس��ي عوامل مؤثر بر سرمایه گذاري 
بخش خصوصي پرداخته مي ش��ود و بررس��ي جزء سرمایه 
گ��ذاري دولتي ب��ه مطالعات آتي محول خواهد ش��د. براي 
این منظور در ابتدا به بررس��ي مباني نظري عوامل مؤثر بر 
سرمایه گذاري پرداخته مي شود و در این میان تأكید ویژه 
اي بر س��رمایه گذاري در كشورهاي درحال توسعه صورت 
خواه��د گرفت. پس از آن مطالعات انجام ش��ده خارجي و 
داخلي و مهم ترین نتایج آنها بررس��ي مي شود تا مشخص 
ش��ود كه احتم��االً باید منتظر چه نتایج��ي در این مطالعه 
باشیم و در صورت تفاوت با مطالعات قبلي مهم ترین دالیل 

به چه چیزهایي مربوط است. 
در بخش عوامل مؤثر بر س��رمایه گ��ذاري بخش خصوصي 
در ادبی��ات نظ��ري اینگونه آمده اس��ت: س��رمایه گذاري 
بخ��ش خصوصي به واس��طه آنکه عامل��ي تعیین كننده در 
نرخ انباش��ت سرمایه فیزیکي اس��ت و بنابراین از این مجرا 
متغیري اثرگذار بر رشد ظرفیت تولیدي محسوب مي شود، 
براي تمام جوامع به خصوص كش��ورهاي درحال توس��عه، 
حائز اهمیت اس��ت. در این قس��مت ابتدا به بررسي مباني 
نظري استخراج تابع سرمایه گذاري با استفاده از بهینه یابي 
اقتصاد خرد مي پردازیم و سپس به مواردي اشاره مي كنیم 
كه به واس��طه آن تابع س��رمایه گذاري كشورهاي درحال 
توس��عه مي باید تغییراتي نس��بت به تابع س��رمایه گذاري 
معرفي شده در ادبیات مرسوم داشته باشد. در تحلیل هاي 
اقتصاد كالن كینزي، اغلب سرمایه گذاري تابعي از تغییرات 
تولید و نرخ بهره است؛ با اینحال، این تحلیل كینزي بدون 
در نظر گرفت��ن بهینه یابي برآم��ده از تحلیل هاي اقتصاد 
خرد در اقتصاد كالن مطرح شده است. دیدگاه حامي سنتز 
نئوكالسیکي- كینزي ضمن مدنظر قرار دادن دغدغه هاي 
اصلي كینزین ها از جمله عدم تسویه دائمي بازارها، در پي 
اس��تخراج توابع مرسوم كالن )ازجمله تابع سرمایه گذاري( 
با اس��تفاده از بهینه یابي مبتني ب��ر پایه هاي خرد اقتصاد 
برآمده است. بر اساس این نوع بهینه یابي، تغییرات سرمایه 
گذاري همچنان تابعي از تغییرات تولید و نرخ بهره اس��ت 
و با روابط س��رمایه گذاري مرس��وم اقتصاد كالن سازگاري 
دارد. اگن��ور و مونتی��ل در كت��اب 
اقتص��اد كالن كش��ورهاي درحال 
توس��عه دالیلي را عنوان كردند كه 
نش��ان مي دهد چرا تئوري سرمایه 
گذاري كه براي كشورهاي صنعتي 
توس��عه پیدا كرده است، باید براي 
كش��ورهاي درحال توس��عه مجدداً 
بازنگري ش��ود. در ادامه مهم ترین 
دالیل مذكور بی��ان و توضیح داده 
مي شود. اثرگذاري متغیرهاي مالي 
ب��ر رفتار س��رمایه گ��ذاري موجب 
مي ش��ود تا تابع سرمایه گذاري به 
شدت به شرایط نهادي در سیستم 
مالي وابسته باشد. غیبت بازارهاي 
سهام و توسعه اندک بازارهاي اوراق 
قرضه در كشورهاي درحال توسعه، 
باعث مي ش��ود تا نه تئوري توبین 
و نه تئوري ش��تاب انعط��اف پذیر 
نتوانند بدون توجه به این ش��رایط، 
در ای��ن نوع كش��ورهاي به كار گرفته ش��وند. ام��ا در این 
كش��ورها س��همیه بندي بازار اعتبار ممکن است اثر باالیي 
در رفتار س��رمایه گذاري خصوصي داش��ته باش��د. با توجه 
به اهمیت كاالي س��رمایه اي واردات��ي در فرآیند تولیدي 
كش��ورهاي درحال توسعه، قیمت نسبي این كاالها و یا در 
برخي كشورها درجه س��همیه بندي ارز خارجي، مي تواند 
عاملي تعیین كننده در س��رمایه گ��ذاري بخش خصوصي 
باشد. اعمال سیاس��ت كاهش ارزش پول ملي مي تواند دو 
اثر متفاوت روي سرمایه گذاري داشته باشد، یك اثر مثبت 
به واسطه افزایش درآمدها و یك اثر منفي به واسطه هزینه 
هاي باالتر به واس��طه تأمین كاالهاي س��رمایه اي وارداتي. 
اث��ر خالص این متغیر بر س��رمایه گذاري مبهم اس��ت و به 
س��هم بنگاه از فروش خارجي به كل فروش و درجه اتکا بر 
داده هاي وارداتي بس��تگي دارد. عامل سوم كه منجر به آن 
مي ش��ود تا تابع سرمایه گذاري كشورهاي در حال توسعه 
م��ورد بازبیني قرار گیرد، وجود بده��ي هاي دولت در این 
كشورهاس��ت كه عامل محدودكننده براي سرمایه گذاري 
به ش��مار مي آید، زیرا وجود بدهي به معناي آن اس��ت كه 
در آینده بخش خصوصي مي باید بار جبران آن را به دوش 
بکش��د و این امر به كاهش سرمایه گذاري بخش خصوصي 

منجر مي شود. 
در بخش بررس��ي س��رمایه گ��ذاري در ایران و مقایس��ه با 
آمارهاي جهاني اینگونه آمده اس��ت: براي مقایسه وضعیت 
سرمایه گذاري در ایران با سایر كشورها، متوسط ارقام چند 
متغیر مرس��وم در بررس��ي س��رمایه گذاري، طي  30 سال 
اخیر آورده ش��ده اس��ت. متغیر اول متوسط نسبت تشکیل 
س��رمایه ناخالص به تولید ناخالص داخلي � نسبت سرمایه 
گذاري به تولید � است كه رابطه میان تغییر در ارزش انباره 
س��رمایه و ارزش تولید را نش��ان مي دهد. به عبارت دیگر، 

این نسبت بیان گر مقدار سرماي هاي است كه براي تولید 
یك واحد اضافي محصول به كار گرفته مي شود و معکوس 
كارآیي س��رمایه اس��ت. این نس��بت در ایران در مقایسه با 
متوس��ط كل دنیا، كش��ورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا و 
انواع گروه هاي درآمدي بیش��تر اس��ت. متغی��ر دوم مورد 
بررس��ي نسبت فزآینده سرمایه به تولید است كه با تقسیم 
س��رمایه گذاري بر تغییر تولید به دس��ت مي آید و یکي از 
مفاهیم مهم و ابزارهاي تحلیلي است كه هم در تئوري هاي 
رش��د اقتصادي و هم در برنامه هاي توسعه توسط سیاست 
گذاران اقتصادي مورد اس��تفاده قرار مي گیرد. این نسبت 
نش��ان مي دهد كه براي افزایش یك واحد تولید چه میزان 
س��رمایه گذاري جدیدي مورد نیاز اس��ت و شاخصي براي 
اندازه گیري كارآیي تولید اس��ت. هرچه مقدار این شاخص 

بیشتر شود، نشانه كارآیي كمتر تولید خواهد بود. 
در جمع بندي و نتیجه گیري گزارش اینگونه آمده اس��ت: 
در این كار س��عي شده است تا رفتار سرمایه گذاري بخش 
خصوص��ي را با كم��ك مباني نظري مبتني بر یك كش��ور 
در حال توس��عه مورد س��نجش قرار دهیم. بر اساس مباني 
نظري و در نظر داشتن محدودیت دسترسي به برخي داده 
ها براي تخمین سرمایه گذاري بخش خصوصي در ماشین 
آالت از متغیرهاي تغییرات مرتبه اول لگاریتم تولید با یك 
وقفه زماني، لگاریتم تورم، واریانس شرطي نرخ ارز به عنوان 
شاخصي براي ریسك، واردات كاالهاي سرمایه اي و واسطه 
اي و لگاریت��م س��رمایه گذاري بخش دولت��ي به ترتیب در 
ماشین آالت و س��اختمان بهره گرفته شد. نتایج نشان مي 
دهد اثر تغییرات لگاریتم تولید با یك وقفه بر سرمایه گذاري 
بخش خصوصي مثبت و واریانس ش��رطي نرخ ارز حقیقي 
و نی��ز تورم اث��ر منفي بر این متغیر دارند. برحس��ب انتظار 
واردات كاالهاي س��رمایه اي و واس��طه اي نیز بر س��رمایه 
گذاري بخش خصوصي در ماشین آالت كه وابستگي باالیي 
به واردات دارد، اثري مثبت دارند. نتایج نش��ان داد سرمایه 
گذاري دولت در ماش��ین آالت رقیب سرمایه گذاري بخش 
خصوصي در این بخش اس��ت، حال آنکه س��رمایه گذاري 
دولتي در س��اختمان، نقش مکملي براي س��رمایه گذاري 
بخش خصوصي در ماشین آالت ایفا مي كند. نتایج حاصل 
از تخمین سرمایه گذاري بخش خصوصي در ساختمان نیز 
نش��ان دهنده تأثیر مثبت درآمد بر این متغیر است و بنابر 
انتظار اثر انباره س��رمایه اي س��اختمان بر این متغیر منفي 
است. اثر شاخص ریسك بر متغیر مورد بررسي مثبت است 
كه با مباني نظري س��ازگاري ندارد، ام��ا مي تواند به علت 
جایگزیني س��رمایه گذاري در ساختمان بر سرمایه گذاري 
در بخش ماش��ین آالت هنگام رویارویي با ریسك اقتصادي 
باشد. نتایج حاصل از خوبي برازش مدل نیز در هر دو مدل 

قابل قبول است.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راس��تای بحث و بررسی پیرامون 

عنوان تهیه و ارائه شده است؟ خیر
- آیا نام دس��ت اندركاران تهیه و انتشار گزارش بطور كامل 
ش��امل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نش��انی 

پست الکترونیك در گزارش قید شده است؟ خیر
الف( چکیده 

- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه 

كافی خالصه و چکیده كل مقاله است؟ بله
- آیا چکی��ده گزارش دارای بخش واژگان كلیدی اس��ت؟ 

خیر
ب( فهرست

- آی��ا گ��زارش دارای فهرس��ت اجمالی و تفصیلی اس��ت؟ 
گزارش دارای فهرست اجمالی است.

- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرس��ت جداگانه 
اند؟ خیر

- آیا گزارش دارای فهرس��ت اعالم و اش��خاص، مکان ها و 
... است؟ خیر

پ( مقدمه 
- آی��ا مقدمه، توجیه منطق��ی از مطالعه و یا هدف از مقاله 
)بیانی از مشکل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ 

بله
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آیا از واژگان كلی��دی و اصطالحات مهم گزارش تعاریف 
مشخص ارائه شده است؟ خیر

- آیا پیشینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی 
و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خیر

ت( روش كار 
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ 

روش گزارش توصیفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب ش��ده توس��ط نویسندگان قادر به 

پاسخ به سواالت تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد اس��تفاده به وضوح ش��رح داده شده 

اند؟ خیر
- اگر یك مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری 
انجام ش��ود، می تواند همین نتایج را در پی داش��ته باشد؟ 

خیر
ث( یافته ها 

- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر

- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خیر
- راس��تی آزمایی نتایج گزارش از طریق كدام آزمون انجام 

شده است؟ گزارش فاقد آزمون های راستی آزمایی است.
- آی��ا نتایج گزارش از روای��ی و پایایی قابل قبول برخوردار 

است؟ خیر
ج( بحث 

- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر
- آیا نویس��ندگان مشخصا بیان كرده اند كه فرضیه آنها در 

این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مش��ابه پیش��ین در 

این زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذكر شده است؟ خیر

- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده 
است؟ خیر

چ( جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ 

خیر
- آیا جدول ها، نمودارها و ش��کل ه��ا ویژگی های كلیدی 

مطالعه را نشان می دهند؟ بله
- آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند 

و دارای باالنویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ بله
ح( پیوست ها

- آیا پیوست های گزارش حاوی اطالعات مفید است؟ بله
- آیا پیوست ها به كسب آگاهی بیشتر در مخاطبان كمك 

می كند؟ بله
- آیا پیوس��ت ها حاوی فرم ها و اس��ناد مرتبط با گزارش 

است؟ بله
خ( منابع

- آی��ا منابع كافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود 
دارد؟ بله

- آیا سبك نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی 
است؟ بله

- آی��ا منابع مهم و كلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش 
شده اند؟ خیر

- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 
بصورت پاورقی

- آیا گ��زارش منابعی برای مطالعه بیش��تر مخاطبان ارائه 
كرده است؟ خیر

- آیا گزارش از منابع بین بخش��ی و بین رشته ای داخلی و 
خارجی معتبر استفاده كرده است؟ خیر

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آیا گزارش یك كل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیر
- آیا گزارش برای س��اماندهی محتوایی خود مدل مفهومی 

ارائه كرده است؟ خیر
- آی��ا گ��زارش دارای فرضیه ی��ا فرضیه هایی با س��واالت 

مشخص است؟ خیر
- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انس��جام و هماهنگی 

است؟ خیر
- آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و 

... در گزارش انجام شده است؟ بله
- آی��ا در پایان ه��ر فصل، بخش و 
... مؤل��ف ب��ه جمع بن��دی مطالب 

پرداخته است؟ خیر
- آی��ا گ��زارش دارای بخش نتیجه 
گیری یا جمع بندی نهایی اس��ت؟ 

بله
ب( نوآوری

- آیا محتوای گزارش دارای س��طح 
خاصی از نوآوری در نظریه پردازی 

و اندیشه ورزی است؟ خیر
- آیا گزارش مدع��ی صورت بندی 
جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ 

خیر
- آی��ا در گزارش توانایی های نوین 

فناورانه وجود دارد؟ خیر
- آیا گزارش مدعی ارائه محصوالت 

یا خدمات جدید است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش دارای توانایی 
خاص در ایجاد یا گسترش گفتمان 

اجتماعی را دارد؟ خیر
- آی��ا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می كند؟ 

خیر
پ( اهمیت

- آیا نس��بت حج��م مطالب به اهمیت موض��وع در گزارش 
كافی است؟ خیر

- آی��ا چین��ش مطالب در گزارش بر اس��اس درجه اهمیت 
موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خیر

- آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت دار 
توجه شده است؟ خیر

ت( شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله

- آیا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات 
مرتبط با خود را مطرح كنند؟ خیر

- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث( جامعیت

- آیا گ��زارش به لح��اظ موضوعی جامعی��ت دارد و وجوه 
مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر

- آیا اس��تفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانس��ته 
است به همه جانبه بودن گزارش كمك كند؟ خیر

- آیا مؤلف از ساختارها و كلمات رایج در متون علمی و نیز 
سبك نویسندگی استفاده كرده است؟ خیر

- آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش برای كمك به درک جامع، الگو یا مدلی خاص 
برای ساده س��ازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها 

ارائه كرده است؟ خیر
ج( اعتبار 

- آیا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی 
مربوطه است؟ خیر

- آیا ش��واهد، منابع و اس��تدالل های موجود در گزارش از 
اعتبار علمی الزم و كافی برخوردار است؟ خیر

- آی��ا اعتبار علمی گزارش از س��وی یافته های پژوهش��ی 
معتبر داخلی و خارجی تایید می شود؟ خیر

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذینفعان

- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه كس��انی هس��تند؟ 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی

- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان 
قرار گرفته است؟ نامشخص

- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با 
موضوع تخصصی ترغیب می كند؟ نامشخص

- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف كردن نیازهای مخاطبان 
و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص

ب( تاثیرگذاری اجتماعی
- آی��ا گزارش در بح��ث پیرامون پدیده م��ورد نظر خود از 

جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر
- آی��ا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد 

نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه كرده است؟ خیر
- آی��ا گزارش برای علل و آثار مش��کالت متعدد موجود در 

زندگی مردم تحلیل مناسبی ارائه كرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مش��کالت زندگی مردم دارای طرح 

اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گ��زارش برای كارآمدی راهکارهای پیش��نهادی خود 
برای حل مش��کالت زندگی م��ردم روش راس��تی آزمایی 

خاصی را پیشنهاد كرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پیش تعیین 

شده خود را محقق سازد؟ خیر
- آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع 

علمی را پیرامون گزارش منتشر كرده است؟ خیر
- آیا گزارش نس��بت خود را با اس��ناد فرادست و فرودست 

كشور معین كرده است؟ خیر
- آیا گزارش مطالبی پیرام��ون كارآمدی و عملکرد قوانین 

مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه كرده است؟ خیر
- آیا انتش��ار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در 

پی داشته است؟ خیر
پ( نیازمحوری

- این گزارش چه نیازی )بنیادی، تخصصی، درس��ی، كمك 
درسی و عمومی( را تأمین خواهد كرد؟ نیازهای عمومی

- آی��ا گ��زارش توانایی علم��ی و عملی ب��رای تفکیك نوع 
نیازهای مخاطبان )خالءها، كمبودها، تهدیدها، آس��یب ها، 
ضع��ف ها، فرصت ها، قوت ها، ض��رورت ها و اولویت ها( و 
برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناس��ب با آن را )برنامه 
های ایج��ادی، جبرانی، پیش��گیرانه، مقابل��ه ای، تقویتی، 

توانمندسازی، ارتقایی، تامینی و انتخابی( دارد؟ خیر
گ��ذاری،  ه��دف  توانای��ی  آی��ا   -
و  سیاس��تگذاری  راهبردگ��ذاری، 
سازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع 
سطوح گوناگون نیازهای مخاطبان در 

گزارش وجود دارد؟ خیر
پ( رتبه ها و جوایز

- آیا گ��زارش دارای رتبه و جوایز 
ملی و بین المللی است؟ خیر

- آی��ا گ��زارش دارای ارجاع��ات 
داخل��ی و خارجی از س��وی منابع 

علمی معتبر است؟ خیر
ت( تقدیر و تشکر

- آیا در گزارش از ش��خصیت های 
حقیق��ی و حقوق��ی موث��ر در كار 
)اع��م از ام��ور علمی و فن��ی و...( 

سپاسگزاری شده است؟ خیر
- آی��ا گ��زارش در مجام��ع علمی 
داخل��ی و خارجی مورد تقدیر قرار 

گرفته است؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش
الف( ویراستاری فنی 

- آی��ا تعداد كلم��ات و صفحات گزارش ب��رای بیان كامل 
موضوع گزارش كافی است؟ خیر

- آیا عن��وان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درس��تی 
انجام شده است؟ خیر

- آیا نوع صفحه آرایی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه 
ها، سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ خیر

- آیا آیین نگارش واژگان و جمالت بر اس��اس زبان فارسی 
معیار در تدوین گزارش رعایت شده است؟ خیر

- آی��ا در گزارش ب��رای واژگان و اصطالحات علمی بیگانه، 
معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خیر

- آیا نش��انه گذاری در گزارش )مانند ویرگول، نقطه، خط 
تی��ره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...( به درس��تی انجام ش��ده 

است؟ خیر
ب( ویراستاری علمی 

- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله
- آیا ناظر یا ویراس��تار تخصصی به وظایف خود عمل كرده 

است؟ خیر
- آیا گزارش از زمان انتش��ار چاپ اول تاكنون بروزرس��انی 

شده است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه كردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟ بله

ج( ویژگی های خاص
- آی��ا گ��زارش دارای ویژگی های خ��اص مانند كادر های 

خالصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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اشاره:
مجموعه گزارش های مركز پژوهش های مجلس شورای 
اس��المی، بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح وظایف مركز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی و به عنوان بازوی 
پژوهشی مجلس شورای اسالمی تهیه و منتشر می شود. 
گو اینکه بر اس��اس یکی از مطالعات انجام ش��ده توسط 
همین مركز )می��زان بهره مندی از اطالعات و تأثیر آن 
بر فرایند قانونگذاری(، تولیدات پژوهش��ی تاكنون مورد 
استقبال و اس��تفاده نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
ق��رار نگرفته اس��ت و بخش مح��دودی از مصوبات )22 
درصد( با نظر دس��تاوردهای مطالعاتی مركز پژوهش ها 
همخوان��ی دارد. بدون تردید مركز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی در روند تحول قانونگذاری سنتی كشور 
نقش مهم��ی دارد. »چالش قانون« ضمن اعالم آمادگی 
ب��رای انعکاس متن جوابیه مرك��ز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادهای 
عموم نخبگان و اندیشمندان سپاسگزار است. این نوشتار 
به معرفی، نقد و بررسی طراحی یك مدل كالن سنجی 
ب��رای اقتصاد ای��ران 2. عوامل مؤثر بر س��رمایه گذاري 
بخش خصوصي منتشر شده از سوی مركز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی می پردازد كه هم اكنون از نظر 

خوانندگان می گذرد:

»چالشقانون«گزارشهایمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمیرامعرفی،نقدوبررسی)107( میکند

تورم و ورشکستگی، محصول مدل كالن سنجی برای اقتصاد به سبک ایرانی!؟

سرمايه گذاري بخش دولتي مي تواند 
به واسطه ايجاد جانشيني جبري به 
واسطه دست اندازي بر منابع اندک 
فيزيك���ي و مالي ك���ه در صورت عدم 
استفاده دولت، به بخش خصوصي 
تعلق مي گرفت، به كاهش سرمايه 
گذاري بخش خصوصي منجر شود 
همچنين تأمين مالي سرمايه گذاري 
بخش خصوصي نيز چه به واس���طه 
اخذ ماليات چه به واس���طه انتش���ار 
اوراق بده���ي و ي���ا ت���ورم م���ي توان���د 
منابع در دسترس بخش خصوصي 

را كاهش دهد 

ب���ر اس���اس مباني نظ���ري و در نظر 
داش���تن محدودي���ت دسترس���ي به 
برخي داده ها براي تخمين سرمايه 
گذاري بخش خصوصي در ماشين 
آالت از متغيره���اي تغييرات مرتبه 
اول لگاريت���م تولي���د ب���ا ي���ك وقفه 
زمان���ي، لگاريت���م ت���ورم، واريانس 
شرطي نرخ ارز به عنوان شاخصي 
كااله���اي  واردات  ريس���ك،  ب���راي 
س���رمايه اي و واسطه اي و لگاريتم 
س���رمايه گ���ذاري بخ���ش دولتي به 
ترتيب در ماشين آالت و ساختمان 

بهره گرفته شد


