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در چكيده گزارش اينگونه آمده اس��ت: امنيت س��رمايه گذاري در شرايطي به 
ط��ور کامل برقرار مي ش��ود که متغيرهاي اقتصاد کالن )از قبيل نرخ رش��د، 
نرخ بيكاري، نرخ تورم، نرخ ارز و...( باثبات يا قابل پيش بيني باشند، قوانين و 
مقررات و رويه ها و تصميمات اجرايي باثبات، براي همه ش��فاف و قابل فهم و 
به طور س��هل و مؤثري اجرا شوند و در صورت ضرورت تغيير، تغييراتشان در 
زمان معقولي پيش از اجرا، به اطالع ذينفعان برسد، سالمت اداري برقرار باشد 
و اطالعات مؤثر بر فعاليت هاي اقتصادي به طور ش��فاف و برابر در دس��ترس 
همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق 
مالكيت براي همه به طور دقيقي تعريف و تضمين شده باشد، نهادهاي قضايي 
و انتظامي چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالكيت 
يا استفاده بدون اجازه از دارايي فيزيكي يا معنوي ديگران، براي کسي مقرون به 
صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به آنها، در کمترين زمان، 
مال از دس��ت رفته خود را به همراه خس��ارت مربوط دريافت کنند و فرهنگ 
وفاي به عهد، صداقت و درس��تي در مراکز اقتصادي رايج باشد. هدف تحقيق 
حاضر اين اس��ت که به اين پرسش مهم بپردازد که امنيت سرمايه گذاري در 
ايران امروز را چگونه و با چه مؤلفه هايي مي توان به طور مستمر سنجيد، به 
طوري که نتايج آن به تفكيک استاني و بخش هاي مختلف اقتصادي ايران در 
فواصل معين زماني به دست آمده و روند آن قابل مطالعه باشد. حاصل تحقيق 
انجام ش��ده، شناس��ايي هفت نماگر و 38 مؤلفه براي سنجش امنيت سرمايه 

گذاري در ايران به شرح زير است:
نماگر 1. تعريف و تضمين حقوق مالكيت )هفت مؤلفه، س��ه پيمايشي و چهار 

آماري(
- اعتماد به دستگاه قضايي براي احقاق بموقع و منصفانه حق در دعاوي تجاري 

و مالي
- سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامي )پليس( در رسيدگي به شكايت فعاالن 

اقتصادي
- تخصصي بودن رسيدگي به دعاوي تجاري در مراجع قضايي

- اجراي کامل و بموقع احكام مراجع قضايي 
- رسيدگي به اختالفات تجاري از طريق داوري 

- نرخ رسيدگي به پرونده هاي قضايي )درصد از ورودي(
- ميانگين زمان رسيدگي به هر پرونده ورودي )روز(

نماگر 2. ثبات اقتصاد کالن )سه مؤلفه، يک پيمايشي و دو آماري(
- ثبات قيمت مواد اوليه 

- عدم نوسان شاخص تورم مصرفكننده
- ثبات نرخ ارز 

نماگ��ر 3. ثبات و پيش بيني پذيري مقررات و رويه هاي اجرايي )چهار مؤلفه، 
سه پيمايشي و يک آماري(

- ثبات يا پيش بيني پذيري قوانين و مقررات )مصوبه مجلس يا هيئت دولت 
يا وزرا(

- ثبات يا پيش بيني پذيري رويه هاي اجرايي )تصميمات مس��ئوالن استاني 
يا محلي(

- روش��ن و غيرقابل تفسير بودن قوانين و مقررات ناظر به کسب و کار و آيين 

نامه هاي اجرايي آنها
- ثبات مسئوالن استاني 

نماگر 4. شفافيت و سالمت اداري )چهار مؤلفه، چهار پيمايشي(
- دسترسي به کاالي قاچاق به ضرر بخشي از فعاالن اقتصادي در بازار

- دسترسي آزاد و عمومي به اطالعات و تصميم هاي مسئوالن
- ميزان شيوع رشوه در ادارات 

- اعمال نفوذ و تباني در معامالت حكومتي
نماگر 5. فرهنگ وفاي به عهد، صداقت و درس��تي )9 مؤلفه، پنج پيمايشي و 

چهار آماري(
- وجود کالهبرداري يا تقلب در بازار

- ميزان وفاي به عهد در اجراي قرارداد کتبي يا شفاهي در بازار
- وفاي به عهد دولت در اجراي قراردادها

- عمل مسئوالن ملي به وعده هاي داده شده
- عمل مسئوالن محلي به وعده هاي داده شده

- تعداد پرونده هاي خيانت در امانت )به ازاي هر 100هزار نفر جمعيت( 
- تعداد پرونده هاي مطالبه طلب )به ازاي هر  100هزار نفر جمعيت( 

- درصد چک هاي برگشتي 
- تعداد پروندههاي کالهبرداري )به ازاي هر  100هزار نفر جمعيت(

نماگر 6. مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض )هشت مؤلفه، دو پيمايشي 
و 6 آماري(

- سرقت مالي )پول نقد، کاال، تجهيزات و ماشين آالت(
- سرقت يا استفاده غيرمجاز از عالئم تجاري يا مالكيت معنوي
- سرقت مستوجب تعزير )به ازاي هر  100 هزار نفر جمعيت(

- تصرف عدواني )به ازاي هر  100 هزار نفر جمعيت(
- مزاحمت ملكي )به ازاي هر  100 هزار نفر جمعيت(

- ضرب و جرح عمدي )به ازاي هر  100 هزار نفر جمعيت(
- تعداد تصادف منجر به فوت يا جرح )به ازاي هر  100 هزار نفر جمعيت(

- ضريب نفوذ بيمه 
نماگر 7. عملكرد دولت )سه مؤلفه، هر سه پيمايشي(

- سهولت احقاق حقوق قانوني شهروندان در ادارات
- اختالل در کسب و کار بر اثر تحريم هاي جديد خارجي

- حمايت و همراهي مقامات استاني از داوطلبان سرمايه گذار
انتظار مي رود راهي که با تهيه و انتش��ار اين گزارش آغاز مي ش��ود، به جلب 
توجه و حساس��يت عموم مس��ئوالن کشور نس��بت به اين مغفول کليدي در 
سياست گذاري اقتصاد ايران، گفتمان سازي در جهت افزايش امنيت سرمايه 
گذاري و ضمانت هاي اجرايي حقوق مالكيت فعاالن اقتصادي ايران و نيز بهبود 
عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه گذاري در ايران بينجامد. عالوه 
بر اينها، اميد اس��ت با انجام مس��تمر اين ارزيابي و انتشار نتايج آن، مسئوالن 
اجرايي در قبال فعاالن اقتصادي، متعهدتر، مسئوليت پذيرتر و پاسخگوتر شده 
و گام هاي مؤثري در اجراي وظيفه نظارتي قوه مقننه بر اجراي صحيح و مؤثر 

قوانين و مقررات بردارند.
در مقدمه گزارش اينگونه آمده است: سرمايه گذاري يكي از مؤلفه هاي اصلي 
در رشد اقتصادي کشورهاست. با افزايش سرمايه گذاري است که انتقال فناوري 
و رش��د بهره وري محقق مي شود، سرمايه انساني تشكيل مي شود، صادرات 

تقويت ش��ده و رقابت پذيري بهبود مي يابد. آمارهاي 
سرمايه گذاري و توليد ناخالص داخلي ايران نشان مي 
ده��د در دوره  1350-1385 به طور متوس��ط فقط 
6/7 درص��د از توليد ناخال��ص داخلي در ايران به نرخ 
جاري صرف س��رمايه گذاري شده است. اين در حالي 
اس��ت که در کش��ور رقيب اقتصادي ايران در منطقه 
س��ند چش��م انداز، يعني ترکيه، اين نسب 20 درصد 
بوده است. عالوه بر نسبت پايين تر سرمايه گذاري از 
توليد ناخالص داخلي در ايران نس��بت به ترکيه، روند 
اين نسبت در ايران با نوسانات بسيار شديد همراه بوده 
اس��ت، اما در ترکيه بجز يک جهش سال 1987، اين 
نس��بت از روندي باثبات برخوردار بوده است. از سوي 
ديگر، روند تغييرات درآمد س��رانه و س��رمايهگذاري 
خالص س��رانه به قيمت ثابت سال 1376 در بيش از 
س��ه دهه  1350 - 1384، حاکي اس��ت که تغييرات 
سرمايه گذاري خالص سرانه با همان روند منفي همراه 
بوده است، به نحوي که سهم متوسط سرمايه گذاري 

سرانه از درآمد سرانه در پنج سال اخير در مقايسه با سال هاي قبل از انقالب، 
هنوز در س��طح پايين تري قرار دارد. بنابراين رشد منفي درآمد سرانه و خأل و 
کاس��تي در فرآيند انباشت سرمايه در سه دهه اخير، از يک سو نشانگر پديده 
منفي در مس��ير تحوالت توسعه در اقتصاد ايران محسوب مي شود و از سوي 
ديگر، وجود ظرفيت هاي خالي سرمايه گذاري در کشور و ضرورت ريشه يابي 
موانع رشد سرمايه گذاري و دگرگوني اين متغير کالن را در اقتصاد ملي آشكار 
مي س��ازد. سهم نسبتاً پايين س��رمايه گذاري از توليد ملي و نيز نوسان بسيار 
ش��ديد اين نسبت، نش��ان مي دهد در عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري در ايران 
قطعاً اختالالتي وجود داشته است. کسب و کار و سرمايه گذاري در هر کشور 
مستلزم فراهم بودن محيط نهادي مناسب و امنيت بخش در آن کشور است. 
صاحبان س��رمايه، سرمايه هاي خود را در کشوري به کار خواهند انداخت که 
عالئم و نش��انه هاي امنيت اقتصادي به خوبي در آن قابل مشاهده باشد. گروه 
مطالعات محيط کس��ب و کار در مجلس شوراي اسالمي با تعريف مؤلفه هاي 
ملي محيط کس��ب و کار از سال 1389، سنجش مستمر محيط کسب و کار 
در اي��ران را آغاز کرده اس��ت. اين مجموعه مطالعات ميداني و مس��تمر که از 
پاييز 1389 تحت عنوان پايش محيط کس��بوکار ايران ارزيابي مجموعاً حدود  
900 تشكل اقتصادي سراسر کشور از مؤلفه هاي ملي محيط کسب و کار در 
ايران منتش��ر مي شد و در زمس��تان 1395 با انتشار 26 گزارش فصلي، پايان 
يافت و براس��اس ماده 4 قانون بهبود مس��تمر محيط کسب و کار، ادامه آن به 
اتاق بازرگاني صنايع معادن و کش��اورزي ايران محول ش��د. يكي از مهم ترين 
دستاوردهاي 6 سال تدوين گزارش هاي پايش محيط کسب و کار اين بود که 
مشكل اصلي اداره بنگاه در ايران نه زيرساخت هايي نظير جاده و برق و بندر، 
که جنبه هاي نرم افزاري توليد و سرمايه گذاري است، يعني عواملي نظير ثبات 
اقتصاد کالن، شفافيت و پيش بيني پذيري اقتصاد، فقدان فساد و تضمين همه 
جانبه حقوق مالكيت مؤلفه هايي که از آنها به عنوان امنيت س��رمايه گذاري 

ياد مي شود. 
بيان مساله

در ارديبهشت ماه 1307 هفتمين دوره مجلس شوراي ملي قانون مدني، حقوق 
مردم ايران در اموال، قراردادها و عقود )مختصات و شرايط صحت(، مسئوليت 
مدني و حقوق تعهدات را تصويب کرد و بر اس��اس آن، هر ش��هروند ايراني در 
صورتي که مال يا دارايياش مورد تعدي ديگري قرار بگيرد، مي تواند با مراجعه 
به کالنتري و دستگاه قضايي، با کمک و حمايت حكومت، مال خود را بازپس 
بگيرد و خسارت وارده بر خود را جبران کند. از آن زمان تاکنون گويي تضمين 
امنيت س��رمايه گذاري مردم ايران توس��ط قانون مدن��ي و نهادهايي که براي 
اجراي آن تأسيس شدند از جمله دادسراها، دادگاه ها و نيروي انتظامي فعلي، 
همواره مفروض مسئوالن ارشد کشور بوده است و تصور مي شود اگر مال يكي 
از فع��االن اقتص��ادي ايراني مورد تعدي قرار بگيرد، او م��ي تواند با مراجعه به 
فرآيند قانوني پاسگاه و دادگاه، به راحتي حق خود را وصول کند. اما مشاهدات 

عيني نشان مي دهد در فرآيند مطالبه اين حق، 
پيچيدگي هايي وجود دارد که مفروض مورد اش��اره زير سؤال است. شواهد و 

قرائن نش��ان مي دهد حقوق مالكيت به معناي کلي حق شهروندان براي بهره 
مندي انحصاري از منافع کار يا کاالها و خدماتي که آنها را با روش هاي قانوني 
يا هنجاري تصرف کرده اند، در کشور ما از طرف حكومت به حد کافي تضمين 
شده نيست و مالكيت فيزيكي و فكري شهروندان ايراني، توسط ديگر شهروندان 
و نيز حكومت مورد تجاوز قرار مي گيرد بدون اينكه امكان استيفاي مؤثر، کم 

هزينه و سريع حق مورد تعدي وجود داشته باشد.

 ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راس��تای بحث و بررس��ی پيرامون عنوان تهيه و ارائه 

شده است؟ خير
- آيا نام دس��ت اندرکاران تهيه و انتش��ار گزارش بطور کامل ش��امل نام و نام 
خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نش��انی پس��ت الكترونيک در گزارش قيد 

شده است؟ خير
الف( چكيده 

- آيا چكيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چكيده به تنهايی مورد بررس��ی ق��رار گيرد، آيا به اندازه کافی خالصه و 

چكيده کل مقاله است؟ بله
- آيا چكيده گزارش دارای بخش واژگان کليدی است؟ خير

ب( فهرست
- آيا گزارش دارای فهرس��ت اجمالی و تفصيلی است؟ گزارش دارای فهرست 

اجمالی است.
- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرست جداگانه اند؟ خير

- آيا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص، مكان ها و ... است؟ خير
پ( مقدمه 

- آيا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی از مشكل موجود 
و بررسی متون( را شامل می شود؟ بله

- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آيا از واژگان کليدی و اصطالحات مهم گزارش تعاريف مش��خص ارائه شده 

است؟ خير
- آيا پيش��ينه تاريخ��ی بحث مورد نظر در منابع معتب��ر داخلی و خارجی در 

گزارش مطرح شده است؟ خير
ت( روش کار 

- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ بله
- آيا روش های انتخاب ش��ده توس��ط نويس��ندگان قادر به پاسخ به سواالت 

تحقيق می باشد؟ خير
- آيا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خير

- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشابه توسط محققين ديگری انجام شود، می تواند 
همين نتايج را در پی داشته باشد؟ خير

ث( يافته ها 
- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ بله

- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ بله

- آي��ا نتايج گزارش از طريق آزمون راس��تی آزمايی 
شده است؟ بله

- آي��ا نتايج گ��زارش از روايی و پاياي��ی قابل قبول 
برخوردار است؟ بله

ج( بحث 
- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير

- آيا نويس��ندگان مشخصا بيان کرده اند که 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 ذکر شده است؟ خير
- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيشنهاداتی ارائه 

شده است؟ خير
چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير

- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب ش��كل ارائه شده 
است؟ بله

- آي��ا جدول ها، نمودارها و ش��كل ه��ا ويژگی های 
کليدی مطالعه را نشان می دهند؟ بله

- آيا تصاوير، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای باالنويس 
و زيرنويس مناسب می باشند؟ بله

ح( پيوست ها
- آيا پيوست های گزارش حاوی اطالعات مفيد است؟ بله

- آيا پيوست ها به کسب آگاهی بيشتر در مخاطبان کمک می کند؟ بله
- آيا پيوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ بله

خ( منابع
- آيا منابع کافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله

- آيا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آيا منابع مهم و کليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خير

- شيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی
- آيا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خير

- آي��ا گزارش از منابع بين بخش��ی و بين رش��ته ای داخلی و خارجی معتبر 
استفاده کرده است؟ خير

 ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يک کل سامان مند را تشكيل می دهد؟ خير
- آيا گزارش برای س��اماندهی محتوايی خود مدل مفهومی ارائه کرده اس��ت؟ 

بله
- آيا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با سواالت مشخص است؟ بله

- آيا عناوين موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خير
- آيا بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام 

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

خير
- آيا گزارش دارای بخش نتيجه گيری يا جمع بندی نهايی است؟ بله

ب( نوآوری
- آيا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظريه پردازی و انديشه 

ورزی است؟ خير
- آيا گزارش مدعی صورت بندی جديد از مبانی نظری قديمی است؟ بله

- آيا در گزارش توانايی های نوين فناورانه وجود دارد؟ خير
- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا خدمات جديد است؟ خير

- آي��ا محتوای گ��زارش دارای تواناي��ی خاص در ايجاد يا گس��ترش گفتمان 
اجتماعی را دارد؟ خير

- آيا خواندن اين گزارش تفكر نقادانه را ترغيب می کند؟ بله
پ( اهميت

- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش کافی است؟ بله
- آي��ا چينش مطالب در گزارش بر اس��اس درجه اهمي��ت موضوعات و وزن 

محتوايی آنها انجام شده است؟ خير
- آيا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولويت دار توجه ش��ده است؟ 

بله
ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن

- آيا متن گزارش روان و سليس است؟ بله
- آيا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوع��ات مرتبط با خود را 

مطرح کنند؟ بله
- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعيت
- آيا گزارش به لحاظ موضوعی جامعيت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش 

می دهد؟ بله
- آيا اس��تفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانس��ته است به همه جانبه 

بودن گزارش کمک کند؟ بله
- آيا مؤلف از ساختارها و کلمات رايج در متون علمی و نيز سبک نويسندگی 

استفاده کرده است؟ خير
- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير

- آيا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو يا مدلی خاص برای ساده سازی 
روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه کرده است؟ بله

ج( اعتبار 
- آي��ا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه اس��ت؟ 

خير
- آيا ش��واهد، منابع و اس��تدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم و 

کافی برخوردار است؟ بله
- آيا اعتبار علمی گزارش از سوی يافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 

تاييد می شود؟ خير

 ارزیابی اجتماعی گزارش
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه کس��انی هس��تند؟ نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی

- آيا انتش��ار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان قرار گرفته است؟ 
نامشخص

- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيش��تر در رابطه با موضوع تخصصی 
ترغيب می کند؟ نامشخص

- آيا گزارش حاض��ر توانايی برطرف کردن نيازهای مخاطبان و ذينفعان خود 
را دارد؟ نامشخص

ب( تاثيرگذاری اجتماعی
- آيا گزارش در بحث پيرامون پديده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول 

برخوردار است؟ بله
- آيا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد نياز برای فهم خود 

را به مخاطبان ارائه کرده است؟ بله
- آيا گزارش برای علل و آثار مش��كالت متعدد موجود در زندگی مردم تحليل 

مناسبی ارائه کرده است؟ خير
- آيا گزارش برای حل مشكالت زندگی مردم دارای طرح اجرايی با پيشنهادهای 

مشخص و مستدل است؟ خير
- آيا گزارش برای کارآمدی راهكارهای پيش��نهادی خود برای حل مش��كالت 

زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را پيشنهاد کرده است؟ خير
- آيا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين شده خود را محقق 

سازد؟ خير
- آيا ناش��ر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پيرامون 

گزارش منتشر کرده است؟ خير
- آيا گزارش نس��بت خود را با اسناد فرادس��ت و فرودست کشور معين کرده 

است؟ خير
- آيا گزارش مطالبی پيرامون کارآمدی و عملكرد قوانين مرتبط با موضوع بحث 

خود را ارائه کرده است؟ خير
- آيا انتش��ار اين گزارش بازتاب های رس��انه ای گسترده در پی داشته است؟ 

خير
پ( نيازمحوری

- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی( را 
تأمين خواهد کرد؟ نيازهای عمومی و تخصصی

- آي��ا گ��زارش توانايی علمی و عمل��ی برای تفكيک ن��وع نيازهای مخاطبان 
)خالءها، کمبودها، تهديدها، آسيب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت 
ه��ا و اولويت ها( و برنامه ريزی و اجرای برنامه های متناس��ب با آن را )برنامه 
های ايجادی، جبرانی، پيش��گيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندسازی، ارتقايی، 

تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آيا توانايی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياستگذاری و سازماندهی مرتبط با 
موضوع برای رفع سطوح گوناگون نيازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ بله

پ( رتبه ها و جوايز
- آيا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی است؟ خير

- آي��ا گ��زارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از س��وی منابع علمی معتبر 
است؟ خير

ت( تقدير و تشكر
- آيا در گزارش از ش��خصيت های حقيقی و حقوقی موثر در کار )اعم از امور 

علمی و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خير
- آيا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدير قرار گرفته است؟ 

خير

 ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ويراستاری فنی 

- آي��ا تعداد کلمات و صفحات گ��زارش برای بيان کامل موضوع گزارش کافی 
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؟ خير
- آيا آيين نگارش واژگان و جمالت بر اس��اس زبان فارس��ی معيار در تدوين 

گزارش رعايت شده است؟ خير
- آيا در گزارش برای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، معادل سازی مناسب 

انجام شده است؟ خير
- 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؟ بله
- آيا ناظر يا ويراستار تخصصی به وظايف خود عمل کرده است؟ خير

- آيا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خير
- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آيا محتوای گزارش نياز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟ بله

ج( ويژگی های خاص
- آيا گزارش دارای ويژگی های خاص مانند کادر های خالصه پيام، س��خنان 

بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير
- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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رش���د منف���ي درآمد س���رانه و خأل و 
کاس���تي در فرآيند انباشت سرمايه 
در س���ه ده���ه اخي���ر، از ي���ك س���و 
نش���انگر پدي���ده منف���ي در مس���ير 
تحوالت توس���عه در اقتص���اد ايران 
محسوب مي شود و از سوي ديگر، 
وج���ود ظرفيت هاي خالي س���رمايه 
گذاري در کش���ور و ضرورت ريش���ه 
ياب���ي موانع رش���د س���رمايه گذاري 
و دگرگون���ي اي���ن متغي���ر کالن را در 

اقتصاد ملي آشكار مي سازد

»چالش قانون« گزارش های مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی را معرفی، نقد و بررسی )172( می کند

سرمايه گذاری در ايران؛ 
فرصت ها و تهدیدها!؟  

 اشاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس 
ش���ورای اسالمی، بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح وظایف مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی و به عنوان بازوی پژوهشی 
مجلس ش���ورای اس���المی تهیه و منتشر می ش���ود. گو اینکه بر 
اساس یکی از مطالعات انجام شده توسط همین مرکز )ميزان 
بهره مندي از اطالعات و تأثير آن بر فرايند قانونگذاري(، تولیدات 
پژوهش���ی تاکنون مورد استقبال و استفاده نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی قرار نگرفته است و بخش محدودی از مصوبات 
)22 درص���د( ب���ا نظر دس���تاوردهای مطالعاتی مرک���ز پژوهش ها 
همخوانی دارد. بدون تردید مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اس���المی در روند تحول قانونگذاری س���نتی کشور نقش مهمی 
دارد. »چالش قانون« ضمن اعالم آمادگی برای انعکاس متن 
جوابیه مرکز پژوهش های مجلس ش���ورای اس���المی پیشاپیش 
از حس���ن توجه و پیش���نهادات عم���وم نخبگان و اندیش���مندان 
سپاس���گزار است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش 
س���نجش امنيت س���رمايه گذاري در ايران؛ چارچوب مفهومي، 
روش، ش���اخص و نماگرها )ويرايش اول( منتش���ر شده از سوی 
مرکز پژوهش های مجلس ش���ورای اس���المی می پردازد که هم 

اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

دکترمحمدرضاناریابیانه


