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«چالــش قانــون» گزارشــهای مرکــز پژوهشــهای مجلس 
شورای اسالمی را معرفی، نقد و بررسی (۲۵۳ ) می کند: 

رویکردها و مخاطرات 
مسئله بنز�ن

اشــاره: مجموعه گزارش هاى مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى 
اسالمى، بر اســاس ماده 1 و 2 قانون شرح وظایف مرکز پژوهش 
هاى مجلس شوراى اسالمى و به عنوان بازوى پژوهشى مجلس 
شوراى اسالمى تهیه و منتشر مى شود. گو اینکه بر اساس یکى 
از مطالعات انجام شــده توسط همین مرکز (میزان بهره مندي از 
اطالعات و تأثیر آن بر فرایند قانونگذاري)، تولیدات پژوهشــى 
تاکنون مورد اســتقبال و اســتفاده نمایندگان مجلس شوراى 
اســالمى قرار نگرفته اســت و بخش محدودى از مصوبات (22 
درصد) با نظر دستاوردهاى مطالعاتى مرکز پژوهش ها همخوانى 
دارد. بدون تردید مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى در 
روند تحول قانونگذارى ســنتى کشور نقش مهمى دارد. «چالش 
قانون» ضمن اعــالم آمادگى براى انعکاس متــن جوابیه مرکز 
پژوهش هاى مجلس شــوراى اسالمى پیشاپیش از حسن توجه 
و پیشنهادات عموم نخبگان و اندیشمندان سپاسگزار است. این 
نوشتار به معرفى، نقد و بررسى گزارش مسئله بنزین، رویکردها 
و مخاطرات منتشــر شده از ســوى مرکز پژوهش هاى مجلس 

شوراى اسالمى مى پردازد.
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در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: 
سیاست گذاري در باره بنزین در ایران همواره موضوعی پرچالش بوده و تبدیل 
شــدن بنزین به کاالیی شاخص در نگاه ایرانیان سبب شده قیمت گذاري آن، 
ابعاد اقتصادي، سیاسی و اجتماعی گسترده اي پیدا کند. عالوه بر این، عرضه 
بنزین توسط دولت، به صورت تنها عرضه کننده این محصول در کل کشور با 
وجود واگذاري ظاهري بخش عمده ســهام پاالیشگاه ها به بخش غیردولتی و 
تأکید قانونگذار در قوانین بودجه مبنی بر آزاد کردن عرضه بنزین سبب شده 
ســازوکار بازار در تعیین قیمت این محصول، فاقد توجیه باشد و عرضه کننده 
انحصاري بنزین رأساً به تعیین قیمت اقدام کند. در مواجهه با وضعیت کنونی، 
رویکردهاي متنوعــی میتوان اتخاذ کرد. انتخاب رویکرد، متناســب با هدف 
سیاســت گذار صورت میگیرد. به عنوان مثال، اگر هدف سیاست گذار صرفاً 
حل مسئله قاچاق است، رویکرد احیاي کارت سوخت بهترین است. اگر هدف 
کاهش مصرف سوخت است، ســهمیه بندي به همراه روش هاي غیرقیمتی 
کاهش تقاضا بهترین گزینه است. اگر هدف توزیع بالسویه یارانه پنهان است، 
بهترین رویکرد توزیع برابر بنزین بین همه مردم است. اگر هدف تأمین منابع 

مالی است سناریوهاي افزایش قیمت، انتخاب درستی است.
یارانه انرژي

یارانه انرژي در ایران بر دو نوع است: آشکار و ضمنی. یارانه آشکار انرژي مبالغی 
اســت که به طور واقعی بابت کاهش قیمت عرضه حامل هاي انرژي در داخل 
کشــور پرداخت می شــود. یارانه ضمنی انرژي، ارزش واقعی نفت خام و گاز 
طبیعی مصرف شــده در داخل کشور براساس قیمت صادراتی آنهاست. یارانه 
ضمنی انرژي به این معناســت که اگر دولت نفت خام مصرفی و گاز طبیعی 
مصرف شده در داخل را به قیمت هاي صادراتی در داخل کشور به فروش می 
رساند چه منابع جدیدي حاصل می شد. یارانه آشکار انرژي از دو بخش تشکیل 
شــده است: اول، مبالغی که بابت قسمتی از ما به التفاوت قیمت آزاد و قیمت 
فروش داخلی حامل هاي انرژي به شــرکت هاي تولید و توزیع کننده انرژي 
پرداخت می شود. دوم، مبالغی که براي واردات فراورده هاي نفتی و توزیع آنها 

در داخل کشور به قیمت هاي تکلیفی، اختصاص می یابد.
دوره اول ـ از سال 1358 تا آغاز برنامه سوم (1379)

در دوران پس از پیروزي انقالب اسالمی تا شروع برنامه سوم توسعه؛ دولت به 
منظور تأمین نیازهاي داخل کشور به فراورده هاي نفتی، روزانه قسمتی از نفت 
تولیدي را به طور تقریباً رایگان در اختیار پاالیشگاه هاي داخلی قرار میداد تا 
فــراورده هاي نفتی با قیمتی تقریباً برابر مجموع هزینه هاي پاالیش، انتقال و 
توزیع به دست مصرف کننده برسد. همچنین شرکت ملی نفت ایران در قبال 
دریافت این حجم عظیم از نفت خام، متعهد بود که نیازهاي داخلی به فراورده 
هاي نفت را تأمین کند. شــایان ذکر اســت که از سال 1358 وجوه حاصل از 
فروش فراورده ها در داخل کشــور در اختیار شرکت نفت بود تا صرف هزینه 

هاي این شرکت یا احیاناً واردات فراورده شود. 
دوره دوم ـ برنامه سوم توسعه (1379-1383)

از ســال 1379 به بعد طبق ماده 120 قانون برنامه ســوم توسعه همه درآمد 
حاصــل از صادرات فراورده هاي نفتی، گاز، مایعات و میعانات گازي در اختیار 
شرکت ملی نفت قرار می گرفت تا صرف هزینه هاي این شرکت و اجراي طرح 
هاي ســرمایهاي مصوب مجلس و واردات فراورده هاي مورد نیاز کشور شود. 
بنابراین در دوران برنامه ســوم، شرکت ملی نفت ایران، نفت خام رایگان براي 
مصارف داخلی، درآمد حاصل از فروش فراورده ها در داخل و درآمد ناشــی از 
صادرات فراورده ها، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازي را در اختیار داشــت 
و در مقابل، به تأمین نیازهاي داخلی به فراورده و حفظ و توســعه سطح فعلی 
تولید نفت خام و اجراي برنامه تولید صیانتی از مخازن نفت متعهد شــده بود. 
از این زمان به بعد منابع جدیدي جدا از ســاختار بودجه براي شــرکت ملی 
نفت ایران در نظر گرفته شد. به تدریج با افزایش مصرف داخلی، شرکت ملی 
نفت با منابعی که در اختیار داشــت از تأمین نیازهاي داخلی ناتوان ماند و به 
سیاســت گذاران کشــور اعالم کرد که براي واردات فراورده به کمک و تأمین 
منابع مناســب نیاز دارد. رقم واردات بنزین و نفت گاز در ابتدا قابل توجه نبود 
و به شرکت ملی نفت اجازه داده شد بخشی از نفت خام صادراتی را با فراورده 
معاوضه کند. درواقع دولت از بخشــی از درآمد خود که ناشی از صادرات نفت 

خام بود صرف نظر کرد و آن را به منظور تأمین نیاز داخلی فراورده به شرکت 
ملی نفت واگذار کرد. 

دوره سومـ  برنامه چهارم توسعه (1384-1388)
با افزایش قیمت جهانی نفت (و به تبع آن افزایش قیمت بنزین و نفت گاز) و 
افزایش تقاضاي داخلی، منابع الزم براي واردات بنزین به تدریج افزایش یافت. 
به طوري که در سال 1386، در مجموع حدود 6/4 میلیارد دالر از منابع کشور 
صرف واردات بنزین و نفت گاز شد. اتکاي تأمین نیاز داخلی فراورده ها به تولید 
داخل نیز به کمتر از  61 درصد در سال 1385 رسید. به عالوه، روزانه در حدود 
6/ 1 میلیون بشــکه نفت خام به طور رایگان در اختیار شرکت ملی پاالیش و 

پخش قرار می گرفت. 
دوره چهارمـ  قانون هدفمند کردن یارانه ها و برنامه هاي پنجم و ششم توسعه 
بر اساس ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 که از سال 
1389 اجرایی شــد، دولت به اصالح قیمت حامل هاي انرژي مکلف شــد. بر 
اساس بند الف این ماده، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت 
سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
کشــور (ســال 1394) نباید کمتر از نود درصد و بیشتر از قیمت فوب خلیج 
فارس باشــد. همچنین بر اساس تبصره همین ماده، قیمت فروش نفت خام و 
میعانات گازي به پاالیشگاه هاي داخلی باید نودوپنج درصد قیمت فوب خلیج 
فارس تعیین و قیمت خرید فراوردها متناسب با قیمت مذکور تعیین می شد.

در جمع بندي و نتیجه گیري گزارش اینگونه آمده است: براي افزایش قیمت 
حامل هاي انرژي بهصورت عام و بنزین به صورت خاص (در شــرایط کنونی) 
براي اینکه اجماع عمومی در ســطوح مختلف جامعه اعم از مردم، کارگزاران، 
فعــاالن اقتصادي و... به وجود بیاید، ضروري اســت مدلی را طراحی و به کار 
گرفت که درآن مدل تصریح شــود هدف اصلی از این سیاســت در خصوص 
افزایش قیمت بنزین در کشور چیست. بنابراین در اولین گام باید روشن شود 
که آیا هدف از افزایش قیمت بنزین برقراري تراز بودجه است؟ آیا هدف کاهش 
مصرف این فراورده در کشــور است؟ آیا هدف کاهش واردات است؟ آیا هدف 
تأمین منابع مورد نیاز براي ایجاد اشــتغال است؟ آیا هدف کاهش آلودگی در 
کشــور است؟ آیا هدف از افزایش قیمت بنزین این است که عدالت در مصرف 
این فراورده در کشــور به وجــود آید؟ آیا هدف از افزایش قیمت بنزین تأمین 
منابــع مورد نیاز براي تأمین منابع مربوط به توزیع نقدي یارانه ها در کشــور 
اســت؟ یا اینکه هدف فوري کشور کاهش قاچاق است؟ با تعییین هدف ابزار 
بهینه مشــخص خواهد شد. پاســخ به هر کدام از این سؤاالت و یافتن راهکار 
براي آنها اصــوالً باید در قالب مجموعه اي از سیاســت ها تنظیم و پیگیري 
شــوند. بنابراین براي اینکه بتوان این مجموعه سیاست ها را تنظیم کرد تا هر 
کدام از این اهداف محقق شــود، باید متغیرهاي اثرگذار بر آن اهداف تبیین و 
ســپس براي آنها برنامه ریزي صورت گیرد. نکته بعد مربوط به استفاده از نرخ 
ارز در تبدیل قیمت فوب بنزین به ریال است. در شرایطی که در فعالیت هاي 
اقتصادي مختلف، نرخ ارز متفاوتی مبناست، در نظر گرفتن نرخ ارز قابل قبول 
براي تبدیل قیمت فوب به ریال، نیاز به اقناع کافی افکار عمومی دارد. با توجه 
به افزایش لجام گســیخته نرخ ارز، در کشوري که تورم آن چندین برابر تورم 
جهانی است، مبنا قرار دادن نرخ ارزي که نتیجه سال ها بی تدبیري دولت ها و 
نشان دهنده همه ناکارآمدي هاي کشور است، واقع بینانه نبوده و قابل پذیرش 
نیست. به عالوه، افزایش چند برابري قیمت بنزین باعث رشد تورم شده و تورم 
نیز سبب افزایش نرخ ارز شده و دوباره نیاز به افزایش بیشتر قیمت بنزین وجود 
دارد. نقش ناکارآمدي مدیریتی در هدر رفت انرژي و افزایش قیمت تمام شده 
بنزین در داخل کشور نیز نباید در سیاست گذاري ها مغفول واقع شود. بدین 
منظور، الزم است ضریب تعدیل بهره وري با استفاده از شاخص بهره وري تولید 
انرژي در کشور در مقایسه با متوسط رایج جهان براي تعدیل قیمت تولیدکننده 
اعمال شود. به عالوه در شرایطی که میانگین مصرف بنزین براي  100 کیلومتر 
پیمایش در کشور در حدود  11 لیتر است بهبود وضعیت خودروهاي سواري 
و کاهــش میانگین مصرف خودروها و نزدیک کردن آن به میانگین هاي بین 
المللی (7/5 لیتر) نقش بسزایی در کاهش مصرف بنزین کشور خواهد داشت. 
در مجموع، سناریوهاي مختلفی براي مواجهه با مسئله بنزین ارائه شده که هر 
کدام قوت و ضعف هایی دارد. هدف از این گزارش ارائه ابعاد مختلف مســئله 
و راهکارهاي موجود بوده و در نتیجه رویکردهاي احیاي کارت ســوخت بدون 
سهمیه بندي، احیاي کارت سوخت به همراه سهمیه بندي، برخط کردن کارت 
سوخت با سهمیه بندي، ترکیب کارت سوخت و مالیات جدید بر مصرف بنزین، 
ترکیب کارت سوخت و مالیات بر ارزش افزوده و سهمیه به یک خودروي خانوار 
با سهمیه مکفی در خانواده رویکردهاي مبتنیبر کاهش تقاضا معرفی شد. اثر 
مســتقیم افزایش قیمت بنزین به معنی گران شدن قیمت بنزین مصرفی در 
سبد خانوار می باشد. مشخص است که این اثر براي خانوارهاي داراي خودرو 
معنادار اســت و از آنجا که در دهک هاي پایین درآمدي نســبت افراد داراي 
خودروي شــخصی کمتر است، بنابراین انتظار بر آن خواهد بود این نرخ براي 
دهک هاي پایین کمتر باشد. همچنین از آنجا که هزینه بنزین سهم کمتري از 
هزینه هاي خانوار در دهک باالیی نسبت به دهک هاي پایینی دارد، بنابراین از 
این کانال اثرگذاري افزایش قیمت بنزین بر سبد تورم دهک هاي باالیی کمتر 
خواهد بود. این دو اثر موجب شد تورم تحمیلی به خانوارهاي دهک هاي میانی 
بیش از دهک هاي باال و پایین درآمدي باشــد. بیشترین اثر افزایش مستقیم 
قیمت بنزین بر خانوارهاي دهک 7 تا 9 روستایی و 5 تا 9 شهري خواهد بود. 
در پایان الزم به ذکر اســت که کارت سوخت یک روش غیرقیمتی براي مهار 
تقاضاســت. اگر هدف سیاست گذار کاهش تقاضاســت، باید از سایر ابزارهاي 

غیرقیمتی نیز استفاده کند. از جمله:
- گسترش خودروهاي گازسوز؛

- گسترش خودروهاي الپیجی سوز؛
- جایگزینی تاکسی ها و وانت ها با نوع تمام گازسوز؛

- توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت کالنشهر؛
- طرح تولید قواي محرکه کم مصرف در خودروها و موتورسیکلت هاي داخلی 

و جایگزینی با 
خودروهاي فرسوده و موتورسیکلت هاي پرمصرف؛

- گسترش خودروها و موتورسیکلت هاي برقی.
ارزیابی بخش های گزارش 

الف) عنوان
- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله

- آیا محتواى گزارش در راســتاى بحث و بررسى پیرامون عنوان تهیه و ارائه 
شده است؟ خیر

- آیا نام دســت اندرکاران تهیه و انتشــار گزارش بطور کامل شامل نام و نام 
خانوادگى، رتبه علمى، محل کار و نشــانى پســت الکترونیک در گزارش قید 

شده است؟ خیر
الف) چکیده 

- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نماى مطالعه است؟ بله
- اگر چکیده به تنهایى مورد بررســى قرار گیرد، آیا به اندازه کافى خالصه و 

چکیده کل مقاله است؟ بله
- آیا چکیده گزارش داراى بخش واژگان کلیدى است؟ خیر

ب) فهرست
- آیا گزارش داراى فهرســت اجمالى و تفصیلى است؟ گزارش داراى فهرست 

اجمالى است.
- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر داراى فهرست جداگانه اند؟ خیر

- آیا گزارش داراى فهرست اعالم و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خیر
پ) مقدمه 

- آیا مقدمه، توجیه منطقى از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانى از مشکل موجود 
و بررسى متون) را شامل مى شود؟ بله

- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آیا از واژگان کلیدى و اصطالحات مهم گزارش تعاریف مشــخص ارائه شده 

است؟ خیر
- آیا پیشــینه تاریخى بحث مورد نظر در منابع معتبــر داخلى و خارجى در 

گزارش مطرح شده است؟ خیر
ت) روش کار 

- آیا از روش هاى معتبر و قابل اعتماد اســتفاده شــده است؟ روش گزارش 
توصیفى و اقتباسى است.

- آیا روش هاى انتخاب شــده توســط نویســندگان قادر به پاسخ به سواالت 
تحقیق مى باشد؟ خیر

- آیا روش هاى مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتى مشابه توسط محققین دیگرى انجام شود، مى تواند 

همین نتایج را در پى داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها 

- آیا یافته ها به خوبى سازماندهى شده است؟ خیر
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر

- آیا روش هاى آمارى مناسب انتخاب شده است؟ خیر
- راستى آزمایى نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده است؟ گزارش 

فاقد آزمون هاى راستى آزمایى است.
- آیا نتایج گزارش از روایى و پایایى قابل قبول برخوردار است؟ خیر

ج) بحث 
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر

- آیا نویسندگان مشــخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت 
شده یا نه؟ خیر

- آیا یافته هاى این مطالعه با مطالعات مشــابه پیشین در این زمینه مقایسه 
شده است؟ خیر

- آیا محدودیت هاى مطالعه ذکر شده است؟ خیر
- آیا براى انجام پژوهش هاى بعدى پیشنهاداتى ارائه شده است؟ خیر

چ) جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومى گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر

- آیا جدول ها، نمودارها و شــکل ها ویژگى هاى کلیدى مطالعه را نشان مى 
دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.

- آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و داراى باالنویس و 
زیرنویس مناسب مى باشند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.

ح) پیوست ها
- آیا پیوســت هاى گزارش حاوى اطالعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوست 

است.
- آیا پیوســت ها به کسب آگاهى بیشتر در مخاطبان کمک مى کند؟ گزارش 

فاقد پیوست است.
- آیا پیوســت ها حاوى فرم ها و اســناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد 

پیوست است.
خ) منابع

- آیا منابع کافى براى اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله
- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل هاى علمى است؟ بله

- آیا منابع مهم و کلیدى به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خیر
- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقى

- آیا گزارش منابعى براى مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از منابع بین بخشــى و بین رشــته اى داخلى و خارجى معتبر 

استفاده کرده است؟ خیر
ارزیابی محتوایی گزارش

الف) سامان مندى
- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل مى دهد؟ خیر

- آیا گزارش براى ساماندهى محتوایى خود مدل مفهومى ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش داراى فرضیه یا فرضیه هایى با سواالت مشخص است؟ خیر

- آیا عناوین موجود در گزارش داراى انسجام و هماهنگى است؟ خیر
- آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام 

شده است؟ بله
- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندى مطالب پرداخته است؟ 

خیر
- آیا گزارش داراى بخش نتیجه گیرى یا جمع بندى نهایى است؟ بله

ب) نوآورى
- آیا محتواى گزارش داراى سطح خاصى از نوآورى در نظریه پردازى و اندیشه 

ورزى است؟ خیر
- آیا گزارش مدعى صورت بندى جدید از مبانى نظرى قدیمى است؟ خیر

- آیا در گزارش توانایى هاى نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر
- آیا گزارش مدعى ارائه محصوالت یا خدمات جدید است؟ خیر

- آیــا محتواى گــزارش داراى توانایى خاص در ایجاد یا گســترش گفتمان 
اجتماعى را دارد؟ خیر

- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب مى کند؟ خیر
پ) اهمیت

- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافى است؟ خیر
- آیــا چینش مطالب در گزارش بر اســاس درجه اهمیــت موضوعات و وزن 

محتوایى آنها انجام شده است؟ خیر
- آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت دار توجه شــده است؟ 

خیر
ت) شیوایى، روشنى و قابل فهم بودن

- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله
- آیا در گزارش مطالب به روشــنى توانســته اند موضوعات مرتبط با خود را 

مطرح کنند؟ خیر
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث) جامعیت
- آیا گزارش به لحاظ موضوعى جامعیت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش 

مى دهد؟ خیر
- آیا اســتفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه 

بودن گزارش کمک کند؟ خیر

- آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمى و نیز سبک نویسندگى 
استفاده کرده است؟ خیر

- آیا گزارش از ویژگى هاى بینامتنى برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش براى کمک به درك جامع، الگو یا مدلى خاص براى ساده سازى 

روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج) اعتبار 

- آیا گزارش مبتنى بر پژوهش هاى روزآمد حوزه تخصصى مربوطه است؟ خیر
- آیا شــواهد، منابع و استدالل هاى موجود در گزارش از اعتبار علمى الزم و 

کافى برخوردار است؟ خیر
- آیا اعتبار علمى گزارش از سوى یافته هاى پژوهشى معتبر داخلى و خارجى 

تایید مى شود؟ خیر
ارزیابی اجتماعی گزارش
الف) مخاطبان و ذینفعان

- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کســانى هســتند؟ نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمى

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

- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشــتر در رابطه با موضوع تخصصى 
ترغیب مى کند؟ نامشخص

- آیا گــزارش حاضر توانایى برطرف کردن نیازهاى مخاطبان و ذینفعان خود 
را دارد؟ نامشخص

ب) تاثیرگذارى اجتماعى
- آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگرى قابل قبول 

برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم هاى ضرورى و مورد نیاز براى فهم خود 

را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش براى علل و آثار مشــکالت متعدد موجود در زندگى مردم تحلیل 

مناسبى ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش براى حل مشکالت زندگى مردم داراى طرح اجرایى با پیشنهادهاى 

مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گزارش براى کارآمدى راهکارهاى پیشــنهادى خود براى حل مشکالت 

زندگى مردم روش راستى آزمایى خاصى را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعى از پیش تعیین شده خود را محقق 

سازد؟ خیر
- آیا ناشــر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهاى مجامع علمى را پیرامون 

گزارش منتشر کرده است؟ خیر
- آیا گزارش نســبت خود را با اســناد فرادست و فرودست کشور معین کرده 

است؟ خیر
- آیا گزارش مطالبى پیرامون کارآمدى و عملکرد قوانین مرتبط با موضوع بحث 

خود را ارائه کرده است؟ خیر
- آیا انتشار این گزارش بازتاب هاى رسانه اى گسترده در پى داشته است؟ خیر

پ) نیازمحورى
- این گزارش چه نیازى (بنیادى، تخصصى، درسى، کمک درسى و عمومى) را 

تأمین خواهد کرد؟ نیازهاى عمومى
- آیــا گزارش توانایى علمــى و عملى براى تفکیک نــوع نیازهاى مخاطبان 
(خالءها، کمبودها، تهدیدها، آسیب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت 
ها و اولویت ها) و برنامه ریزى و اجراى برنامه هاى متناســب با آن را (برنامه 
هاى ایجادى، جبرانى، پیشگیرانه، مقابله اى، تقویتى، توانمندسازى، ارتقایى، 

تامینى و انتخابى) دارد؟ خیر
- آیا توانایى هدف گذارى، راهبردگذارى، سیاســتگذارى و سازماندهى مرتبط 
با موضوع براى رفع سطوح گوناگون نیازهاى مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ 

خیر
پ) رتبه ها و جوایز

- آیا گزارش داراى رتبه و جوایز ملى و بین المللى است؟ خیر
- آیا گــزارش داراى ارجاعات داخلى و خارجى از ســوى منابع علمى معتبر 

است؟ خیر
ت) تقدیر و تشکر

- آیا در گزارش از شــخصیت هاى حقیقى و حقوقى موثر در کار (اعم از امور 
علمى و فنى و...) سپاسگزارى شده است؟ خیر

- آیا گزارش در مجامع علمى داخلى و خارجى مورد تقدیر قرار گرفته است؟ 
خیر

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف) ویراستارى فنى 

- آیا تعداد کلمات و صفحات گــزارش براى بیان کامل موضوع گزارش کافى 
است؟ خیر

- آیا عنوان گذارى اصلى و فرعى در گزارش به درستى انجام شده است؟ خیر
- آیا نوع صفحه آرایى (نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه 

و پاورقى و ...) گزارش مناسب است؟ خیر
- آیا آیین نگارش واژگان و جمالت بر اســاس زبان فارســى معیار در تدوین 

گزارش رعایت شده است؟ خیر
- آیا در گزارش براى واژگان و اصطالحات علمى بیگانه، معادل سازى مناسب 

انجام شده است؟ خیر
- آیا نشانه گذارى در گزارش (مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه و 

پرانتز و ...) به درستى انجام شده است؟ خیر
ب) ویراستارى علمى 

- آیا گزارش داراى ناظر یا ویراستار تخصصى است؟ بله
- آیا ناظر یا ویراستار تخصصى به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر

- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانى شده است؟ خیر
- آیا محتواى گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آیا محتواى گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستارى ادبى دارد؟ بله

ج) ویژگى هاى خاص
- آیا گزارش داراى ویژگى هاى خاص مانند کادر هاى خالصه پیام، ســخنان 

بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر
- آیا گزارش داراى صفحه شناسنامه است؟ بله
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آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی شهرداری شهرقدس

ت اول 
نوب

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به لکه گیری پراکنده آسفالت خیابان های سطح شهر با برآورد اولیه 5/000/000/000 ریال از طریق مناقصه 
عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صالحیت )شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 راه و باند( اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای 
شهرداری واقع در: شهر قدس ، بلوار انقالب اسالمی ، بلوار جمهوری ، بلوار تولید گران ساختمان مرکزی شهرداری شهرقدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه 

نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
- خرید اوراق مناقصه به مبلغ 1/500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانک ملی شعبه شهرداری شهر قدس 

- سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد برآورد اولیه به مبلغ 250/000/000 ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی میباشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.

- متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE از اداره آموزش شهرداری میباشند.
- سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
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