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اشاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح وظایف 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی و به عنوان 
بازوی پژوهشــی مجلس شورای 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 
آن بر فرایند قانونگذاري(، تولیدات پژوهشــی تاکنون 
مورد اســتقبال و اســتفاده نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی قرار نگرفته است و بخش محدودی از مصوبات 
)22 درصد( با نظر دستاوردهای مطالعاتی مرکز پژوهش 
ها همخوانی دارد. بدون تردید مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی در روند تحول قانونگذاری سنتی کشور 
نقش مهمی دارد. »چالش قانون ضمن اعالم آمادگی برای 
انعکاس متن جوابیه مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی پیشاپیش از حســن توجه و پیشنهادات عموم 
نوشتار  این  است.  اندیشمندان سپاســگزار  و  نخبگان 
به معرفی، نقد و بررســی ضرورت مدیریت اقالم عمده 
وارداتي مصرفي منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی می پردازد.
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اسالمی
در چکيده گزارش اينگونه آمده اســت: در شــرايط تنگناي 
ارزي، مديريــت اقالم وارداتي مصرفي بــراي خانوارها حائز 
اهميت ويژه است. در اين مطالعه آمار واردات حدود هزار قلم 
کاالي عمده وارداتي مصرفي طي سال هاي 1395 و 1396 
با ســه فاکتور نوع مصرف، ارزش و ســهم ارزشي از کل و از 
نوع مصرف مورد بررســي قرار گرفته است. از  5880 رديف 
کاالي وارداتــي به ارزش تقريبي 54 ميليارد دالر در ســال 
1396 کاالهاي واسطه اي )31/691 ميليون دالر و 58/36 
درصــد(، کاالهاي مصرفي )9/844 ميليــون دالر و 18/13 
درصد(، کاالهاي سرمايه اي )8/381 ميليون دالر و 15/44 
درصد( و طبقه بندي نشــده و ساير )4/384 ميليون دالر و 
8/07 درصــد( کل واردات را به خود اختصاص داده ا ند. در 
اين گزارش اختصاصاً در بين اقالم فوق بررسي اجمالي آمار  
30 قلم کاالي عمده وارداتي تماماً مصرفي که سهمي حدود 
73/5 درصد از حدود هزار رديف کاالي وارداتي مصرفي را به 
خود اختصاص داده است، مورد تحليل قرار گرفته تا ارتباط 
آن با حمايت از توليد داخلي و مديريت واردات و برنامه هاي 

دولت در اين زمينه بررسي شود.
در مقدمه گزارش اينگونه آمده است: موضوع مديريت واردات 
در راســتاي حمايت از توليد داخلي از ابتداي سال 1395 و 
در راستاي تحقق شعار سال بنا به دستور رياست کميسيون 
اقتصادي مجلس شــوراي اســالمي در دســتور  کارگروه 
بازرگانــي اين دفتر قرار گرفت کــه البته چندين گزارش از 
جمله مديريــت واردات الزمه حمايــت از توليد داخلي در 
راستاي اقتصاد مقاومتي و کالبد شکافي اقالم عمده وارداتي 
کشور در ســال 1394با هدف ارائه تصويري روشن از وضع 
موجود و بايدها و نبايدهاي اين حوزه توسط دفتر مطالعات 
اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس شــوراي اسالمي تهيه 
شد. در خصوص ضرورت اين موضوع همين بس که با توجه 
به محدوديت منابع ارزي کشور اقتصاد مقاومتي حکم ميکند 
که ترکيب واردات به گونه اي تنظيم شــود تــا اوالً نياز به 
کاالهاي اساسي و استراتژيک تا حد امکان به خارج از کشور 
کاهش يابد و ثانياً واردات کاالهاي واسطه اي و سرمايه اي به 
گونه اي تنظيم شود که به افزايش توليدات داخلي و کاالهاي 
با ارزش افزوده باال منجر شــود. به عبارت ديگر صرفنظر از 
روند واردات، مسئله مهمي که وجود دارد اين است که منابع 
ارزي الزم بــراي اين حجم واردات که ســاليانه صورت مي 
پذيرد از چه محلي تأمين ميشــود. اين موضوعي اســت که 
دولت بارها با آزمون و خطا ازجمله ارائه ليســت ممنوعيت 
ثبت سفارش 1339 کد تعرفه و يا اولويت بندي هاي چهار 
گانه که اخيراً ارائه کرده سعي در مديريت منابع محدود ارزي 
دارد. در اين خصوص الزم اســت اوالً تصوير روشني از منابع 
دولت ارائه شــود و ثانياً نيازها به صورت واقعي طبقه بندي 
شده و در نهايت بر اساس منابع و اولويت ها، تخصيص منابع 

ارزي صورت پذيرد. در اين راســتا به نظر مي رسد با بررسي 
اجمالي آمار  30 قلم کاالي عمده وارداتي تماماً مصرفي که 
سهمي حدود 73/5 درصد از حدود هزار رديف کاالي وارداتي 
مصرفي در ســال 1396 را به خود اختصاص داده است، مي 
توان گامي مؤثــر در تخصيص بهينه منابع ارزي با توجه به 
محدوديت هاي به وجود آمده باشد. شايان ذکر است در اين 
ميان بررسي مؤلفه هايي مانند ميزان ظرفيت توليد بالقوه و 
بالفعل، مصرف و تقاضا، ميزان قاچاق، اشــتغال ايجاد شده، 
ســطح تکنولوژي داخلي و غيــره، در خصوص اعمال روش 
هاي مختلف مديريت واردات کاالهاي فوق نظير ممنوعيت يا 
محدوديت واردات، کاهش يا افزايش نرخ حقوق ورودي، اخذ 
عوارض ضد دامپينگ، اســتفاده از موانع فني و استانداردي، 
ورود تکنولوژي به داخل کشور، سرمايه گذاري خارجي براي 
توليد مشــترك و ... مي تواند نقشه هوايي مناسبي از فضاي 
فعلي کشور جهت اتخاذ تصميمات کارشناسي ارائه نمايد. اما 
متأســفانه بنا بر اذعان کارشناسان هريک از سه حوزه فوق 
آمار دقيق و قابل اســتنادي در هيچ يک از ســه حوزه فوق 
وجود ندارد و اين حاکي از آن است که دولت و دستگاه هاي 
متولي اين امر برنامه مشخص و قابل استنادي براي عبور از 
شــرايط بحراني و حتي تنظيم بازار در شرايط عادي ندارند. 
البته مي توان دايره شــمول کاالهاي فوق را گسترش داد و 
عالوه بر کاالهاي مصرفي کاالهاي واســطه اي و سرمايه اي 
را نيز به بررسي فوق اضافه کرد. به عبارت ديگر اگر مشخص 
شود کدام توليد ملي نيازمند حمايت در مقابل واردات است 
آنگاه مي توان در شرايط بحراني نيز براي جلوگيري از هجوم 
درخواســت هاي تقاضاي ارز با نرخ پايين تر از نرخ بازار به 
راحتي و بدون هرگونه شــبه هاي تصميم گيري کرد. ولي 
متأسفانه اين اقدام تاکنون به صورت جدي مورد توجه دولت 
نبوده و همين امر باعث شــده شاهد تغييرات مکرر قوانين و 
مقررات طي چند ماه اخير با تشديد محدوديت منابع ارزي 
باشــيم. برخي از محورهايي کــه در اين خصوص بايد مورد 
توجه قرار گيرند شــامل مــواردي ازجمله ضرورت توجه به 
حلقه هاي پيشين و پسين توليد، ضرورت حمايت از مصرف 
کنندگان در کنار توليدکننــدگان و رابطه حمايت از توليد 
و قاچاق کاالســت. به هر حال در شــرايط فوق و با توجه به 
محدوديت زماني مي توان تخصيص منابع محدود ارزي را بر 
اســاس فاکتورهايي از قبيل نرخ تعرفه )نرخ حقوق ورودي(، 
طبقه بندي کاال برحســب نوع مصرف از حيث واسطه اي، 
سرمايه اي و مصرفي، گروه بندي ارزي کاالها )اولويت هاي  
10 گانه و ارز مبادله اي متقاضي( که طي سال هاي اخير به 
دليل مشــکالت کمبود ارزي و... رخ داده، گروه بندي کاالها 
بر اساس نوع کاال در سيستم هماهنگ شده و در قالب چند 

سناريوي محتمل الوقوع مطرح کرد. 
طبقه بندي کاالهاي وارداتي بر اساس نوع مصرف

تفکيک واردات برحسب نوع مصرف از جهات مختلفي داراي 
اهميت است. ميزان وابستگي بخش مصرفي جامعه به تأمين 
نيازهاي خود از محل واردات، وابستگي بخش توليد کشور به 
تأمين مواد اوليه و نهادههاي توليدي از کشورهاي خارجي، 
توجه به بخش توليد با افزايش ســهم کاالهاي وارداتي مورد 
نيــاز توليدکنندگان و امکان مديريــت و تخصيص بهينه و 
هدفمنــد ارز در مواقع تحريم و کمبود منابع ارزي از داليل 
توجه به اين تقســيم بندي اســت. اقالم وارداتي از نظر نوع 
مصرف به ســه دســته کاالهاي ســرمايه اي، واسطه اي و 

مصرفي تقسيم مي شوند:
- کاالهاي ســرمايه اي: کاالهايي بادوام که مســتقيماً براي 
توليد کاالها يا خدمات به کار گرفته مي شود و ايجاد ارزش 
افزوده مي کند )مانند دارايي هاي ثابت از جمله دستگاه ها 

و ماشين آالت خط توليد(.
- کاالهاي واسطه اي: کاالهايي که توسط توليدکننده براي 
استفاده در توليد ساير کاالها و خدمات، تغيير شکل مي يابد 
يا مصرف مي شــود اين کاالها در فرآينــد توليد به صورت 
کااليي جديد درمــي آيند )مانند مواد اوليــه و نهاده هاي 

کااليي توليدي(.
- کاالهاي مصرفي: کاالهاي بادوام و يا بي دوامي که به طور 
مستقيم نيازهاي مصرفي جامعه را بر طرف مي کند و هدف 

استفاده از آنها ايجاد ارزش افزوده نيست. 
البته از حيث درصد اســتفاده از هر يک از کاالهاي وارداتي 
عالوه بر تقســيم بندي فوق، مي تــوان کاالها را به صورت 
ترکيبي از کاالهاي ســرمايه اي – واسطه اي، واسطه اي ـ 
مصرفي و مصرفي-سرمايه اي تقسيم بندي نمود که بسته به 
ميزان اســتفاده از هريک از کاالها مي توانند در طبقه بندي 
6 گانه فوق قرار گيرند. براي مثال گوشت قرمز اگر به مصرف 
نهايي خانوار برسد جزو کاالهاي مصرفي محسوب مي شود 
و اگر در توليد ســاير محصوالت استفاده شود جزو کاالهاي 

واسطه اي است. 
در جمع بنــدي و راهکارهای گزارش اينگونه آمده اســت: 
با توجه به احتمال تشــديد تحريم ها و کمبود منابع ارزي 
و تمرکز تخصيص ارز به کاالهاي اساســي و اســتراتژيک و 

عدم ارائه ارز به برخي کاالهاي مصرفي، شناســايي کاالهاي 
عمده مصرفي و تبيين راهکارهايي براي مديريت اين کاالها 
ضروري است. بايد توجه داشت اعمال تحريم ها در سال هاي 
اخير تجربه مفيدي را براي سياست گذاران کشور به همراه 
داشته اســت که در ادامه و با اعمال تحريم هاي بيشتر مي 
تواند براي خروج از بحران و تدوين سياست هاي مناسب از 

تجربه هاي آن سال ها استفاده کرد.
با توجه به ارقام جداول فوق و با توجه به شــرايط حســاس 
کنوني اگر دولت بخواهد واردات کاالهاي اساسي و مواد اوليه 
و واســطه اي را مديريت کند مي تواند با مديريت  30 قلم 
نخســت کاالهاي مصرفي مندرج در جداول قبل حدود 74 
درصــد ارز براي کاالهاي مصرفي را بــه ارزش 7 ميليارد و  

291 ميليون دالر مديريت کند. 
- وزارت جهاد کشــاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي، بانک مرکزي 
جمهوري اسالمي ايران و ساير نهادهاي ذيربط برنامه مرتبط 
با کاهش ريسک تأمين کاالهاي اساسي در تشديد تحريم را 
اجرايي کنند. الزم است فهرست جديدي از کاالهاي اساسي 
با توجه به اولويت هاي زمان تشــديد تحريم تعيين شود. در 
اين برنامه بايد ســهم عرضه داخل از تأميــن، نياز وارداتي، 
مقــدار ارز مورد نياز براي واردات، کانال انتقال ارز و ســاير 

شرايط مورد نياز در تأمين لحاظ شود. 
- به منظور افزايش ســهم عرضه داخل از کل تأمين کاالها، 
وزارتخانه هاي بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي، جهاد 
کشــاورزي، صنعت، معدن و تجارت برنامــه هاي عملياتي 
افزايش توليــد در حوزه هاي خود را براي تصويب به هيئت 
وزيران ارائه کنند. اين برنامه شــامل ســرمايه گذاري براي 
ارتقاي ســهم توليد داخل از کل تأمين خواهد بود. با توجه 
به آنکه سياســت هاي تشــديد تحريم فرصتــي در اختيار 
سياســتگذاران قرار مي دهد، اجراي ايــن بند براي خنثي 
کردن تحريم ها و کاهش وابستگي به واردات کاال مهم است. 
- براي کاهش ريسک واردات و تقويت سهم توليد داخل در 
عرضه کل دولت بايد سياست هاي قيمت و خريد تضميني 
را به گونه اي برنامه ريزي کند که توليدکنندگان در تعيين 
الگوي کشت به توليد کاالهاي استراتژيک و جايگزين کاالي 
وارداتي تمايل داشــته باشند و ســهم فروش محصوالت به 

دولت به حداکثر ممکن برسد. 
- بــا توجه به آنکه دولت ارز کافي براي پوشــش مالي همه 
واردات در اختيار نخواهد داشــت، به احتمال زياد بازار سياه 
ارز به وجود خواهد آمد که به ضرر اقتصاد است. لذا، ضرورت 
دارد برنامه ريزي به گونه اي باشد که اولويت هاي اساسي و 
مهــم را دولت و مابقي را بخش خصوصي تأمين ارز کند. به 

نظر مي رسد اين امر با توجه به ميزان ارز صادرات غيرنفتي 
و به رســميت شناختن آن با عرضه ارز در بازار ثانويه يا بازار 

آزاد امکان پذير است. 

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راســتای بحث و بررســی پيرامون 

عنوان تهيه و ارائه شده است؟ خير
- آيا نام دســت اندرکاران تهيه و انتشار گزارش بطور کامل 
شــامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشــانی 

پست الکترونيک 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 

کافی خالصه و چکيده کل مقاله است؟ بله
- آيا چکيده گزارش دارای بخش واژگان کليدی است؟ خير

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

دارای فهرست اجمالی است.
- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرســت جداگانه 

اند؟ خير
- آيا گزارش دارای فهرســت اعالم و اشخاص، مکان ها و ... 

است؟ خير
پ( مقدمه 

- آيا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی 
از مشکل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ بله
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

- آيــا از واژگان کليدی و اصطالحــات مهم گزارش تعاريف 
مشخص ارائه شده است؟ خير

- آيا پيشينه تاريخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی 
و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خير

ت( روش کار 
- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد اســتفاده شده است؟ 

روش گزارش توصيفی و اقتباسی است.
- آيا روش های انتخاب شده توسط نويسندگان قادر به پاسخ 

به سواالت تحقيق می باشد؟ خير
- آيا روش های مورد اســتفاده به وضوح شــرح داده شده 

اند؟ خير

- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشــابه 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؟ خير

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

- راســتی آزمايی نتايج گزارش از طريق کدام آزمون انجام 
شده است؟ گزارش فاقد آزمون های راستی آزمايی است.

- آيــا نتايج گزارش از روايی و پايايــی قابل قبول برخوردار 
است؟ خير
ج( بحث 

- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير
- آيا نويسندگان مشــخصا 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 پيشــنهاداتی ارائه شده 
است؟ خير

چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير
- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شــکل ارائه شده است؟ 

خير
- آيا جدول ها، نمودارها و شــکل هــا ويژگی های کليدی 
مطالعه را نشــان می دهند؟ گزارش فاقــد جدول، نمودار و 

شکل است.
- آيا تصاوير، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند 
و دارای باالنويس و زيرنويس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد 

جدول، نمودار و شکل است.
ح( پيوست ها

- آيا پيوســت های گــزارش حاوی اطالعات مفيد اســت؟ 
گزارش فاقد پيوست است.

- آيا پيوســت ها به کسب آگاهی بيشتر در مخاطبان کمک 
می کند؟ گزارش فاقد پيوست است.

- آيا پيوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ 
گزارش فاقد پيوست است.

خ( منابع
- آيا منابع کافی برای اهــداف اين مطالعه در جامعه وجود 

دارد؟ بله
- آيا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی 

است؟ بله
- آيا منابع مهــم و کليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش 

شده اند؟ خير
- شــيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 

بصورت پاورقی
- آيا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه کرده 

است؟ خير
- آيا گزارش از منابع بين بخشــی و بين رشته ای داخلی و 

خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خير

ارزیابی محتوایی گزارش
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يک کل سامان مند را تشکيل می دهد؟ خير
- آيا گزارش برای ســاماندهی محتوايی خود مدل مفهومی 

ارائه کرده است؟ خير
- آيا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با سواالت مشخص 

است؟ خير
- آيا عناوين موجود در گزارش دارای انســجام و هماهنگی 

است؟ خير
- آيا بســط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و 

... در گزارش انجام شده است؟ بله
- آيــا در پايان هر فصل، بخــش 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 گــزارش مدعی صورت بندی جديــد از مبانی نظری 
قديمی است؟ خير

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

خير
- آيــا محتوای گــزارش دارای توانايی خــاص در ايجاد يا 

گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خير
- آيا خواندن اين گــزارش تفکر نقادانه را ترغيب می کند؟ 

خير
پ( اهميت

- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش کافی 
است؟ خير

- آيا چينش مطالــب در گزارش بر اســاس درجه اهميت 
موضوعات و وزن محتوايی آنها انجام شده است؟ خير

- آيــا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولويت دار 
توجه شده است؟ خير

ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن
- آيا متن گزارش روان و سليس است؟ بله

- آيا در گزارش مطالب به روشــنی توانســته اند موضوعات 
مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خير

- 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؟ خير

- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است 
به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ خير

- آيا مؤلف از ســاختارها 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 درك جامع، الگو يا مدلی خاص 
برای ساده ســازی روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها 

ارائه کرده است؟ خير
ج( اعتبار 

- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی 
مربوطه است؟ خير

- آيا شــواهد، منابع و اســتدالل های موجود در گزارش از 
اعتبار علمی الزم و کافی برخوردار است؟ خير

- 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 کســانی هســتند؟ 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی

- آيا انتشــار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان 
قرار گرفته است؟ نامشخص

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

- آيا گزارش حاضر 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؟ خير
- آيــا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد 

نياز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خير
- آيــا گزارش برای علل و آثار مشــکالت متعدد موجود در 

زندگی مردم تحليل مناسبی ارائه کرده است؟ خير
- آيا گزارش برای حل مشــکالت زندگی مردم دارای طرح 

اجرايی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير
- آيا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پيشنهادی خود برای 
حل مشــکالت زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را 

پيشنهاد کرده است؟ خير
- آيا گزارش توانســته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين 

شده خود را محقق سازد؟ خير
- آيا ناشــر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع 

علمی را پيرامون گزارش منتشر کرده است؟ خير
- آيا گزارش نســبت خود را با اســناد فرادست و فرودست 

کشور معين کرده است؟ خير
- آيــا گزارش مطالبی پيرامــون کارآمدی و عملکرد قوانين 

مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خير
- آيا انتشــار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در 

پی داشته است؟ خير
پ( نيازمحوری

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

- آيا گزارش توانايی علمی و عملی برای تفکيک نوع نيازهای 
مخاطبان )خالءها، کمبودها، تهديدها، آسيب ها، ضعف ها، 
فرصــت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولويت ها( و برنامه ريزی 
و اجرای برنامه های متناســب با آن را )برنامه های ايجادی، 
جبرانــی، پيشــگيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندســازی، 

ارتقايی، تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آيا توانايــی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياســتگذاری 
و ســازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون 

نيازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آيا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی اســت؟ 
خير

- آيا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع 
علمی معتبر است؟ خير

ت( تقدير و تشکر
- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در 
کار )اعم از امور علمی و فنی و...( سپاســگزاری شده است؟ 

خير
- آيــا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدير 

قرار گرفته است؟ خير

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ويراستاری فنی 

- آيا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بيان کامل موضوع 
گزارش کافی است؟ خير

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

- آيــا نوع صفحه آرايی )نوع و انــدازه خط، فاصله خطوط، 
حاشيه ها، ســرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ 

خير
- آيا آيين نگارش واژگان و جمالت بر اســاس زبان فارسی 

معيار در تدوين گزارش رعايت شده است؟ خير
- آيــا در گزارش بــرای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، 

معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خير
- آيا نشــانه گذاری در گــزارش )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 ويراســتار تخصصی به وظايف خود عمل کرده 

است؟ خير
- آيا گزارش از زمان انتشــار چاپ اول تاکنون بروزرســانی 

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
- آيــا گــزارش دارای ويژگی های خاص ماننــد کادر های 

خالصه پيام، سخنان بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير
- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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نابودی تولید ملی با واردات بیرویه کاالی خارجی  

بــا توجــه بــه آنكه دولــت ارز كافي براي پوشــش 
مالــي همــه واردات در اختيــار نخواهد داشــت، 
بــه احتمال زياد بازار ســياه ارز بــه وجود خواهد 
آمــد كــه به ضــرر اقتصــاد اســت. لــذا، ضرورت 
دارد برنامــه ريــزي بــه گونه اي باشــد كه اولويت 
هــاي اساســي و مهم را دولــت و مابقي را بخش 
خصوصــي تأمين ارز كند. به نظر مي رســد اين 
امــر با توجه به ميزان ارز صادرات غيرنفتي و به 
رسميت شناختن آن با عرضه ارز در بازار ثانويه 

يا بازار آزاد امكان پذير است.


