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بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً عطف به نامه شماره ١٤٠٠٠/٣٥٤٩-٨٢ مورخ ١٤٠١/٣/١٨ مرکز پژوهش های مجلس،  به استحضار 
میرساند ارزیابی عملکرد "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی"، از 
طریق نظرخواهی از فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان در دستور کار مرکز مذکور قرار گرفته است. لذا در راستای 
کمک اتاق ایران به ارزیابی هرچه دقیقتر این قانون، خواهشمنداست ضمن ارسال پرسشنامههای پیوست این نامه برای 
اعضای محترم تشکل دستور فرمایید فرمهای تکمیلشده (دو عدد فرم) از طریق پست الکترونیکی به آدرس: 

stat.iccima@gmail.com برای مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل ٤٤ اتاق ایران، ارسال گردد. 

 

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین

http://www.iccima.ir/
http://www.iccima.ir/


 گرامی  فرهیخته

قانون حداکثر استفاده از    " ارزیابی میزان اهمیت مواد رو دارید با هدف  ای که پیشاحتراماً به استحضار می رساند پرسشنامه  با سالم. 

راحی شده است. سواالت پیش رو  و بهبود عملکرد و اثربخشی این قانون ط "یرانیا   ی از کاال  تیکشور و حما  ی و خدمات  ی دیتوان تول

گردد تا با انتخاب  ، نظر شما را مالك قرار میدهد. لذا درخواست می کدام از فصول و مواد این قانونبرای تعیین وزن و ضریب تاثیرگذاری هر  

فتی محرمانه تلقی شده و صرفاً  های دریاپذیر فرمایید. ضمناً نیازی به ذکر نام نبوده و پاسخگزینه مناسب، حسن انجام این پژوهش را امکان

 برآیند پاسخ سواالت، جهت انجام تجزیه و تحلیل مورد استفاده واقع خواهد گردید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را دارم. 

 با تشکر 

 

 5 4 3 2 1 کد

 ترجیح کامال زیاد  ترجیح خیلی زیاد ترجیح زیاد ترجیح کم  ترجیح برابر  عبارت

 

 مشخصات فردی  - الف

      زن   مرد   جنسیت: 

    سال به باال  50   سال   50تا    40   سال   40تا    30   سال  30زیر    سن: 

     کارفرما   پیمانکار   تولیدکننده  نوع شغل

     عمومی غیردولتی   دولتی    خصوصی  حوزه فعالیت 

    رشته تحصیلی: 
     

 ات زوجی س یامق

 اهمیت فصول قانون نسبت به یکدیگر ارزیابی 

 در راستای حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 

ای از تولیدکنندگان و خدمات دهندگان  های پروژه های دولتی به خرید ه اجرای بندهای قانون در زمینه الزام دستگا   به نظر شما -1

 ؟ از این تولیدکنندگان  ایخریدهای غیرپروژه داخلی اهمیت بیشتری دارد یا الزام به  

ی  طرح یدهایخردر  تیحما

 ( یا)پروژه
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

ی  رطرح یغ یدهایخر در تیحما

 (یارپروژهی)غ

 

ای از تولیدکنندگان و خدمات دهندگان  های پروژه های دولتی به خرید ه اجرای بندهای قانون در زمینه الزام دستگا   به نظر شما -2

 داخلی اهمیت بیشتری دارد یا الزام به اجرای بندهای مربوط به نظارت و بازرسی؟  

ی  طرح یدهایخردر  تیحما

 ( یا)پروژه
 ینظارت و بازرس 5 4 3 2 1 2 3 4 5

 



 

ای از تولیدکنندگان و خدمات  های غیرپروژه های دولتی به خرید ه اجرای بندهای قانون در زمینه الزام دستگا   نظر شمابه   -3

 دهندگان داخلی اهمیت بیشتری دارد یا الزام به اجرای بندهای مربوط به نظارت و بازرسی؟

ی  رطرح یغ یدهایخر در تیحما

 (یارپروژهی)غ
 ینظارت و بازرس 5 4 3 2 1 2 3 4 5

 

   ( در ارجاع کاریا)پروژه یطرح ی دهایو خر  یاز محصول داخل تیحما در زمینه ارزیابی زیرمعیار ها 

های مشمول به رعایت این قانون اهمیت بیشتری دارد یا اجرای مفاد  اجرای مفاد قانون در زمینه الزام همه دستگاه به نظر شما   -4

 های خرید و انجام کار؟ سفارش قانون در زمینه فرایند ارجاع  

 های خرید ارجاع سفارش 5 4 3 2 1 2 3 4 5 های مشمول الزام دستگاه

 

های مشمول به رعایت این قانون اهمیت بیشتری دارد یا اجرای مفاد  اجرای مفاد قانون در زمینه الزام همه دستگاه به نظر شما   -5

 کار؟  ها و بهبود فضای کسب وقانون در زمینه ارائه مشوق 

 ها و فضای کسب و کار مشوق 5 4 3 2 1 2 3 4 5 های مشمول الزام دستگاه

 

اهمیت بیشتری دارد یا اجرای مفاد قانون  های خرید و انجام کار  فرایند ارجاع سفارش اجرای مفاد قانون در زمینه  به نظر شما   -6

 ها و بهبود فضای کسب و کار؟در زمینه ارائه مشوق 

 ها و فضای کسب و کار مشوق 5 4 3 2 1 2 3 4 5 های خرید ارجاع سفارش

 

 ( یارپروژه ی)غیرطرحی غ ی مصرف  یدهایو خر یرانیا ی از کاال تیحما در زمینه ارزیابی زیرمعیار ها 

اهمیت بیشتری دارد یا    دارای مشابه ایرانی  اجرای مفاد قانون در زمینه ممنوعیت ثبت سفارش کاالهای مصرفیبه نظر شما   -7

 اجرای مفاد قانون در زمینه الزام به تامین کاالهای مصرفی از طریق سامانه توانیران؟ 

ممنوعیت ثبت سفارش کاالهای  

 دارای مشابه  
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

الزام به تامین از طریق سامانه  

 توانیران 

 

اجرای مفاد قانون در زمینه ممنوعیت ثبت سفارش کاالهای مصرفی اهمیت بیشتری دارد یا اجرای مفاد قانون در  به نظر شما   -8

 ؟ممنوعیت تبلیغ کاالهای خارجی دارای مشابه داخلیزمینه  

 

ممنوعیت ثبت سفارش کاالهای  

 دارای مشابه 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

ممنوعیت تبلیغ کاالهای خارجی  

 داخلی دارای مشابه 

 



به نظر شما اجرای مفاد قانون در زمینه الزام به تامین کاالهای مصرفی از طریق سامانه توانیران اهمیت بیشتری دارد یا اجرای   -9

 مفاد قانون در زمینه ممنوعیت تبلیغ کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی؟

الزام به تامین از طریق سامانه  

 توانیران 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

ممنوعیت تبلیغ کاالهای خارجی  

 دارای مشابه داخلی 

 

 ی نظارت و بازرسدر زمینه ارزیابی زیرمعیار ها 

عملکرد بازرس یا بازرسان در نظارت بر اجرای  اهمیت بیشتری دارد یا    پایبندی هیات نظارت به وظایف قانونی خودبه نظر شما   -10

 ؟ احکام قانون

 بازرسان  نظارتی عملکرد  5 4 3 2 1 2 3 4 5 هیات نظارت  عملکرد

 

 ؟جرم انگاری تخلف از مفاد قانوناهمیت بیشتری دارد یا    پایبندی هیات نظارت به وظایف قانونی خودبه نظر شما   -11

 جرم انگاری تخلف از مفاد قانون  5 4 3 2 1 2 3 4 5 هیات نظارت عملکرد

 

احکام قانون اهمیت بیشتری دارد یا جرم انگاری تخلف از مفاد  به نظر شما عملکرد بازرس یا بازرسان در نظارت بر اجرای   -12

 قانون؟ 

 جرم انگاری تخلف از مفاد قانون  5 4 3 2 1 2 3 4 5 بازرسان نظارتی عملکرد 

     

 های فرایند ارجاع و انجام کار اهمیت زیرمولفهارزیابی 

برای امکان ارجاع کار    یا ارزش محصول داخلی  سهم شرکت داخلی  %51حداقل  در فرایند ارجاع و انجام کار، تعیین  به نظر شما   -13

 ؟اهمیت بیشتری دارد یا الزام دستیابی محصول داخلی به  استانداردهای مورد نیاز    های اجراییاز سوی دستگاه 

تعیین حداقل سهم شرکت یا 

 محصول داخلی 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

الزام دستیابی محصول داخلی به   

 استانداردهای مورد نیاز 

 

سهم شرکت داخلی یا ارزش محصول داخلی برای امکان ارجاع کار    %51در فرایند ارجاع و انجام کار، تعیین حداقل  به نظر شما   -14

 ؟بندی کیفی محصوالت داخلی در سامانهاهمیت بیشتری دارد یا الزام به رتبه  های اجراییاز سوی دستگاه 

یا تعیین حداقل سهم شرکت 

 محصول داخلی 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

بندی کیفی محصوالت  الزام به رتبه

 داخلی در سامانه

 

سهم شرکت داخلی یا ارزش محصول داخلی برای امکان ارجاع کار    %51در فرایند ارجاع و انجام کار، تعیین حداقل  به نظر شما   -15

 پیوست فناوری؟  ازها  اهمیت بیشتری دارد یا الزام به برخورداری قراردادهای دستگاه   های اجراییاز سوی دستگاه 



تعیین حداقل سهم شرکت یا 

 محصول داخلی 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

الزام به برخورداری از پیوست  

 فناوری

 

محصول داخلی برای امکان ارجاع کار  سهم شرکت داخلی یا ارزش    %51در فرایند ارجاع و انجام کار، تعیین حداقل  به نظر شما   -16

 ؟اهمیت بیشتری دارد یا تقویت سامانه توانیران   های اجراییاز سوی دستگاه 

تعیین حداقل سهم شرکت یا 

 محصول داخلی 
 تقویت سامانه توانیران 5 4 3 2 1 2 3 4 5

 

اهمیت بیشتری دارد یا الزام    استانداردهای مورد نیازدر فرایند ارجاع و انجام کار، الزام دستیابی محصول داخلی به  به نظر شما   -17

 ؟ بندی کیفی محصوالت داخلی در سامانهبه رتبه

الزام دستیابی محصول داخلی به  

 استانداردهای مورد نیاز 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

بندی کیفی محصوالت  الزام به رتبه

 داخلی در سامانه

 

اهمیت بیشتری دارد یا الزام    الزام دستیابی محصول داخلی به استانداردهای مورد نیازدر فرایند ارجاع و انجام کار،  به نظر شما   -18

 ؟ ها از پیوست فناوریبه برخورداری قراردادهای دستگاه 

الزام دستیابی محصول داخلی به  

 استانداردهای مورد نیاز 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

الزام به برخورداری از پیوست  

 فناوری

 

اهمیت بیشتری دارد یا    در فرایند ارجاع و انجام کار، الزام دستیابی محصول داخلی به استانداردهای مورد نیازبه نظر شما   -19

 ؟ تقویت سامانه توانیران

الزام دستیابی محصول داخلی به  

 استانداردهای مورد نیاز 
 تقویت سامانه توانیران 5 4 3 2 1 2 3 4 5

 

بندی کیفی محصوالت داخلی در سامانه اهمیت بیشتری دارد یا الزام به  ارجاع و انجام کار، الزام به رتبهدر فرایند  به نظر شما   -20

 ؟ ها از پیوست فناوریبرخورداری قراردادهای دستگاه 

الزام دستیابی محصول داخلی به  

 استانداردهای مورد نیاز 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

الزام به برخورداری از پیوست  

 فناوری

 

بندی کیفی محصوالت داخلی در سامانه اهمیت بیشتری دارد یا تقویت  در فرایند ارجاع و انجام کار، الزام به رتبهبه نظر شما   -21

 ؟  سامانه توانیران

الزام دستیابی محصول داخلی به  

 استانداردهای مورد نیاز 
 تقویت سامانه توانیران 5 4 3 2 1 2 3 4 5

 



ها از پیوست فناوری اهمیت بیشتری دارد یا  ارجاع و انجام کار، الزام به برخورداری قراردادهای دستگاه به نظر شما در فرایند   -22

 تقویت سامانه توانیران ؟

الزام به برخورداری از پیوست  

 فناوری
 تقویت سامانه توانیران 5 4 3 2 1 2 3 4 5

 

 

 کار ها و فضای کسب و  های مربوط به مشوق اهمیت زیرمولفهارزیابی 

های داخلی از طریق نظام  فراهم سازی حداکثر استفاده از توان داخلی، تامین مالی قراردادهای خرید از شرکت   به نظر شما در -23

 ای در کشور؟ های بیمهاهمیت بیشتری دارد یا گسترش ابزارهای تضمین و پوشش   بانکی و صندوق توسعه ملی

تامین مالی قراردادهای خرید از  

 های داخلی  شرکت
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

گسترش ابزارهای تضمین و 

 ای در کشور های بیمهپوشش

 

های داخلی از طریق نظام  فراهم سازی حداکثر استفاده از توان داخلی، تامین مالی قراردادهای خرید از شرکت   به نظر شما در -24

های مستقیم )اخذ حق بیمه کارکنان  قانون مالیات   104یا اجرای اصالح ماده    اهمیت بیشتری دارد  بانکی و صندوق توسعه ملی

 مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان(؟رت اعزامی به خارج کشور به صورت ریالی و براساس صو

تامین مالی قراردادهای خرید از  

 های داخلی  شرکت
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

قانون  104اجرای اصالح ماده 

 های مستقیممالیات 

 

های داخلی از طریق نظام  فراهم سازی حداکثر استفاده از توان داخلی، تامین مالی قراردادهای خرید از شرکت   به نظر شما در -25

ای، مالیاتی و ارتقای علمی برای تقویت تحقیق و های بیمهاعمال مشوق یا    اهمیت بیشتری دارد  بانکی و صندوق توسعه ملی

 ؟توسعه

تامین مالی قراردادهای خرید از  

 داخلی  های شرکت
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

ای، مالیاتی  های بیمهاعمال مشوق

 و ارتقای علمی

 

ای در کشور اهمیت  های بیمه فراهم سازی حداکثر استفاده از توان داخلی، گسترش ابزارهای تضمین و پوشش   به نظر شما در -26

های مستقیم )اخذ حق بیمه کارکنان اعزامی به خارج کشور به صورت  قانون مالیات   104بیشتری دارد یا اجرای اصالح ماده  

 مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان(؟ ریالی و براساس صورت 

سترش ابزارهای تضمین و گ 

 ای در کشور های بیمهپوشش
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

قانون  104اجرای اصالح ماده 

 های مستقیممالیات 

 

ای در کشور اهمیت  های بیمه فراهم سازی حداکثر استفاده از توان داخلی، گسترش ابزارهای تضمین و پوشش   به نظر شما در -27

 ای، مالیاتی و ارتقای علمی برای تقویت تحقیق و توسعه؟ های بیمهبیشتری دارد یا اعمال مشوق 



گسترش ابزارهای تضمین و 

 ای در کشور های بیمهپوشش
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

ای، مالیاتی و  های بیمهمشوق

 ارتقای علمی

 

های مستقیم )اخذ حق بیمه  قانون مالیات  104به نظر شما در فراهم سازی حداکثر استفاده از توان داخلی، اجرای اصالح ماده   -28

بیشتری دارد یا اعمال  مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان( اهمیت  کارکنان اعزامی به خارج کشور به صورت ریالی و براساس صورت 

 ای، مالیاتی و ارتقای علمی برای تقویت تحقیق و توسعه؟ های بیمه مشوق 

قانون  104اجرای اصالح ماده 

 های مستقیممالیات 
5 4 3 2 1 2 3 4 5 

ای، مالیاتی و  های بیمهمشوق

 ارتقای علمی

 

 

 



1 

 

 به نام خدا 

 

کشور و   یو خدمات یدی قانون حداکثر استفاده از توان تولاجرای   اثربخشیارزیابی 

 ی رانیا یاز کاال تیحما

استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی«  قانون حداکثر  »های احتمالی  ها و نارساییها، ضعفآسیب 

های مستند و روشن از  برای هدایت و دستیابی به پاسخصاحبنظران این حوزه احصاء شده است.  جلسات مشورتی متعددی با  در  

  ، پس از بحث و تبادل نظرشود  »قانون حداکثر« نامیده می  که در ادامه این متن به اختصار  این قانون  اجرای  اثربخشی  ارزیابی

خواهشمند است با پاسخ به سواالت این پرسشنامه، ما را در زمینه ارزیابی وضعیت اجرایی شدن    طراحی گردید.زیر    پرسشنامه

 .  نمائیدیاری  و میزان اثربخشی آناین قانون 

 ------ مدیر عامل محترم شرکت  ---------- جناب آقای 

 گیرد؟شما در کدام گروه قرار می (شرکتدستگاه )

 هر دو    پیمانکار    کارفرما 

 های زیر انتخاب کنید. لطفا از میان گزینه
   هستند؟   حداکثر  قانون  قالب  در  کار  ارجاع  به  بندیپا  زانیم  چه  تا  حداکثر  قانون  2  ماده  مشمول یهادستگاه  شما  نظر  به (1

پایبند  کامالً  

 هستند

تا حد زیادی  

 پایبند هستند

پایبند  نسبتاً  

 هستند
 نظری ندارم 

پایبند  نسبتا  

 نیستند

زیادی  تا حد  

 پایبند نیستند 

پایبند  اصالً  

 نیستند

 
داشتن حداقل یک عضو از اعضاء هیئت مدیره، تا    ( با موضع مشمولیت قانون در صورت 2ماده )  3نظر شما تبصره  به   (2

 چه حد توانسته در اجرا و شمولیت قانون موثر باشد؟ 

موثر بوده  کامالً  

 است 

موثر  تا حد زیادی  

 بوده است 

موثر بوده  نسبتاً  

 است 
 نظری ندارم 

موثر نبوده  نسبتا  

 است 

موثر    زیادی  تا حد

 نبوده است 

موثر نبوده  اصالً  

 است 

 

( این قانون را رعایت  3های مشمول این قانون تا چه میزان در برگزاری مناقصات، موازین ماده )شرکتشما  به نظر   (3

 ( 3)ماده  کنند؟ می

  رعایتکامالً  

 کنندمی

تا حد زیادی  

 کنندمی   رعایت

  رعایتنسبتاً  

 کنندمی
 نظری ندارم 

  رعایتنسبتا  

 کنندنمی

  زیادی  تا حد

 کنندنمی  رعایت

  رعایتاصالً  

 کنندنمی
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 گذار را برای اجرای قانون فراهم کند؟ به نظر شما سامانه متمرکز توانیران توانسته جامعیت الزم و خواست قانون (4

از جامعیت  کامالً  

 برخوردار است 

از  تا حد زیادی  

جامعیت برخوردار  

 است 

از جامعیت  نسبتاً  

 برخوردار است 
 نظری ندارم 

از جامعیت  نسبتا  

 برخوردار نیست 

زیادی از  تا حد  

جامعیت برخوردار  

 نیست

از جامعیت  اصالً  

 برخوردار نیست 

 

های ثبت شده در های خود به شرکت ( قانون حداکثر، به الزام ارجاع طرح 2های موضوع ماده )دستگاهآیا  شما  به نظر   (5

 ( 3)ماده  )توانیران( پایبند هستند؟  داخلهای فهرست توانمندی 

پایبند  کامالً  

 هستند

تا حد زیادی  

 پایبند هستند

پایبند  نسبتاً  

 هستند
 نظری ندارم 

پایبند  نسبتا  

 نیستند

زیادی  تا حد  

 پایبند نیستند 

پایبند  اصالً  

 نیستند

 

های داخلی و عمق روز فهرست توانمندینسبت به وظیفه خود در ارائه مستمر و به  تا چه حد وزارت صمتشما به نظر  (6

 ( 4)ماده ساخت داخل در سایت توانیران پایبند است؟ 

 پایبند است کامالً  
تا حد زیادی  

 پایبند است 
 نظری ندارم  پایبند است نسبتاً  

پایبند  نسبتا  

 نیست

زیادی  تا حد  

 پایبند نیست 
 پایبند نیستاصالً  

 

نامه روش احراز عمق ( و تبصره آن د رخصوص احراز عمق ساخت داخل )آئین4بند الف ماده )  3به نظر شما جزء   (7

 ساخت داخل( توانسته تصویر شفاف و روشنی از میزان عمق ساخت داخل تعیین و عملیاتی کند؟ 

تواند  می کامالً  

عمق ساخت  

داخل را تعیین  

 نماید 

تا حد زیادی  

تواند عمق  می

ساخت داخل را  

 تعیین نماید

تواند  مینسبتاً  

عمق ساخت  

داخل را تعیین  

 نماید 

 نظری ندارم 

تواند  نمینسبتا  

عمق ساخت  

داخل را تعیین  

 نماید 

زیادی  تا حد  

تواند عمق  نمی

ساخت داخل را  

 تعیین نماید

تواند  نمی اصالً  

عمق ساخت  

داخل را تعیین  

 نماید 

 

بند الف    4کنندگان خدمات و ... موضوع جزء  بندی تولیدکنندگان کاالها و عرضه نامه نحوه رتبه آئینبه نظر شما تدوین   (8

 بندی تاثیرگذار باشد؟ مند شدن نظام رتبه( تا چه حد توانسته نسبت به نظام4ماده )

تاثیرگذار  کامالً  

 بوده است 

تا حد زیادی  

تاثیرگذار بوده  

 است 

تاثیرگذار  نسبتاً  

 بوده است 
 ی ندارم نظر 

تاثیرگذار  نسبتا  

 نبوده است 

  زیادی  تا حد

تاثیرگذار نبوده  

 است 

تاثیرگذار  اصالً  

 نبوده است 

 

های اقتصادی موثر ( توانسته در ساماندهی، پاالیش و اعالم فهرست تشکل4بند الف ماده )  4جزء    2به نظر شما تبصره   (9

 باشد؟ 

موثر بوده  کامالً  

 است 

موثر  تا حد زیادی  

 بوده است 

موثر بوده  نسبتاً  

 است 
 نظری ندارم 

موثر نبوده  نسبتا  

 است 

موثر    زیادی  تا حد

 نبوده است 

موثر نبوده  اصالً  

 است 
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ها  ( در خصوص بارگذاری فهرست طرح4های مشمول قانون نسبت به اجرای بند ب ماده )به نظر شما پایبندی دستگاه (10

 و مشخصات آن چگونه بوده است؟

پایبند بوده  کامالً  

 است 

ا حد زیادی  ت

 پایبند بوده است 

پایبند بوده  نسبتاً  

 است 
 نظری ندارم 

پایبند  نسبتا  

 نبوده است 

زیادی  تا حد  

 پایبند نبوده است 

پایبند نبوده  اصالً  

 است 

 

  اقدام  کار  ارجاع  خصوص  در  رانیتوان  تیسا  در  یاعالم  استاندارد  با  متناسب  نفت  وزارت  جمله  از  مشمول  یهادستگاه  ایآ (11

 خود؟ وندورلیست براساس ا ی کند یم

براساس  کامالً  

 استاندارد اعالمی 

تا حد زیادی  

براساس استاندارد  

 اعالمی 

براساس  نسبتاً  

 استاندارد اعالمی 
 نظری ندارم 

براساس  نسبتا  

 وندورلیست خود 

  زیادیتا حد  

براساس  

 وندورلیست خود 

کامالً براساس  

 وندورلیست خود 

 

کنید؟  های حداکثر طرف ایرانی را چگونه ارزیابی میقانون با موضوع ارجاع کار در سهم( 5میزان رعایت بند الف ماده ) (12

 طرف ایرانی(  %51)حداقل 

  رعایتکامالً  

 شود می

تا حد زیادی  

 شود می   رعایت

  رعایتنسبتاً  

 شود می
 نظری ندارم 

  رعایتنسبتا  

 شود نمی

  زیادی  تا حد

 شود نمی  رعایت

  رعایتاصالً  

 شود نمی

 

های داخلی را در قراردادهای مستقیم ( یعنی ارجاع کار به شرکت5( الزام رعایت ماده )2های موضوع ماده )آیا دستگاه (13

 و بر رعایت آن نظارت دارند؟   درج کردهو غیرمستقیم 

  رعایتکامالً  

 دنکنمی

تا حد زیادی  

 دنکنمی   رعایت

  رعایتنسبتاً  

 کندمی
 نظری ندارم 

  رعایتنسبتا  

 کندنمی

  زیادی  تا حد

 کند نمی  رعایت

  رعایتاصالً  

 کندنمی

 

( تا چه حد به تکلیف خود مبنی بر تهیه پیوست فناوری قراردادهای ارجاع کار  2های موضوع ماده )به نظر شما دستگاه (14

 ( 5ماده  8)پروژه( خود پایبند هستند؟ )تبصره 

پایبند  کامالً  

 هستند

تا حد زیادی  

 پایبند هستند

پایبند  نسبتاً  

 هستند
 نظری ندارم 

پایبند  نسبتا  

 نیستند

زیادی  تا حد  

 پایبند نیستند 

پایبند  اصالً  

 نیستند

 
( قانون حداکثر، قبل از واردات کاال یا تهیه خدمات از خارج کشور، به تکلیف 2های موضوع ماده )دستگاهآیا  شما  به نظر   (15

  کنند؟ نامه اجرایی عمل میمطابق قانون صادرات و واردات و آیین خود نسبت به ثبت سفارش کاال یا خدمت مربوط  

 ( 6)ماده 

  عملکامالً  

 کنندمی

  عملتا حد زیادی  

 کنندمی

  عملنسبتاً  

 کنندمی
 نظری ندارم 

  عملنسبتا  

 کنندنمی

  عمل  زیادی  تا حد

 کنندنمی

  عملاصالً  

 کنندنمی
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موضوع ممنوعیت از ثبت سفارش کاال و خدمات اشخاص حقیقی ( با  6به نظر شما وزارت صمت در اجرای بند ج مادۀ )  (16

 اند، تا چه حد موفق بوده است؟ و حقوقی که قانون را رعایت نکرده

موفق بوده  کامالً  

 است 

تا حد زیادی  

 موفق بوده است 

موفق بوده  نسبتاً  

 است 
 نظری ندارم 

ناموفق بوده  نسبتا  

 است 

تا حد زیادی  

 ناموفق بوده است 

ناموفق  کامالً   

 بوده است 

 

( این قانون برای تامین مالی  7از مجوز صادر شده در ماده )  ( قانون حداکثر،2های موضوع ماده )دستگاهآیا  شما  به نظر   (17

عملیاتی شده    صورت ارزیبهخارجی از نظام بانکی  - های ایرانی یا مشارکت ایرانیقرارداد خرید کاال و خدمات از شرکت

 ( 7)ماده  کنند؟استفاده  اندها توانسته و شرکت

  استفادهکامالً  

 کنندمی

تا حد زیادی  

 کنندمی  استفاده

  استفادهنسبتاً  

 کنندمی
 نظری ندارم 

  استفادهنسبتا  

 کنندنمی

  زیادی  تا حد

 کنندنمی  استفاده

  استفادهاصالً  

 کنندنمی

 
 ( عملیاتی شده است؟ 7ماده بند ب  1آیا اقدامات بانک مرکزی در خصوص گشایش اعتبار ارزی )موضوع جزء  (18

عملیاتی  کامالً  

 شده است 

تا حد زیادی  

عملیاتی شده  

 است 

عملیاتی  نسبتاً  

 شده است 
 نظری ندارم 

عملیاتی  نسبتا  

 نشده است 

  زیادی  تا حد

عملیاتی نشده  

 است 

عملیاتی  اصالً  

 نشده است 

 

خارجی  -های ایرانی یا مشارکت ایرانیاجازه استفاده از ارز حاصل شده توسط شرکت   تا چه حد   بانک مرکزیشما  به نظر   (19

 ( 7بند ب ماده   2جزء ) دهد؟ها و قراردادهای ارزی را برای واردات کاال و خدمات مورد نیاز طرح )پروژه( میدر پیمان

اجازه  کامالً  

 دهد می

تا حد زیادی  

 دهداجازه می 

اجازه  نسبتاً  

 دهد می
 ارم نظری ند 

اجازه  نسبتا  

 دهدنمی

  زیادی  تا حد

 دهد اجازه نمی

اجازه  اصالً  

 دهدنمی

 
( عملیاتی  7بند ب ماده    3آیا سازوکار روش تامین مالی مقید توسط بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی )موضوع جزء   (20

 شده است؟

عملیاتی  کامالً  

 شده است 

تا حد زیادی  

عملیاتی شده  

 است 

عملیاتی  نسبتاً  

 است شده  
 نظری ندارم 

عملیاتی  نسبتا  

 نشده است 

  زیادی  تا حد

عملیاتی نشده  

 است 

عملیاتی  اصالً  

 نشده است 

 

 ( توانسته به صورت عملیاتی اجرا شود؟ 8آیا سازوکار تعبیه شده در خصوص فکتورینگ موضوع ماده ) (21

عملیاتی  کامالً  

 شده است 

تا حد زیادی  

عملیاتی شده  

 است 

عملیاتی  نسبتاً  

 شده است 
 نظری ندارم 

عملیاتی  نسبتا  

 نشده است 

  زیادی  تا حد

عملیاتی نشده  

 است 

عملیاتی  اصالً  

 نشده است 
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توانند در چارچوب فاکتورینگ، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی  کنندگان کاال و خدمات میآیا تامینشما  به نظر   (22

 ( 8وضوع ماده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث )پذیرندگان( واگذار کنند؟ )م

 توانند می کامالً  
تا حد زیادی  

 توانند می
 توانند نمینسبتا   نظری ندارم  توانند مینسبتاً  

  زیادی  تا حد

 توانند نمی
 توانند نمی اصالً  

 

لیت موسسات تضمین غیردولتی را گیری فعاهای قانونی را برای تاسیس و شکلزمینه   توانسته  آیا دولت شما  به نظر   (23

 ( 9برای تسهیل در ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور فراهم ساخته است؟ )ماده 

فراهم کرده  کامالً  

 است 

تا حد زیادی  

 فراهم کرده است 

فراهم کرده  نسبتاً  

 است 
 ندارم نظری  

فراهم نکرده  نسبتا  

 است 

  زیادی  تا حد

 فراهم نکرده است 

فراهم نکرده  اصالً  

 است 

 
ها(ی کارکنان ایرانی مبنی بر اخذ حق بیمه قراردادها )پیمان  قانون حداکثرآیا سازمان تامین اجتماعی الزام  شما  به نظر   (24

به    ( با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی  اعزام شده به خارج کشور )در ارتباطدارای گواهینامه شغلی  

 ( 10؟ )ماده کندرا رعایت میصورت ریالی و براساس مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان 

  رعایتکامالً  

 کندمی

تا حد زیادی  

 کندمی   رعایت

  رعایتنسبتاً  

 کندمی
 نظری ندارم 

  رعایتنسبتا  

 کندنمی

  زیادی  تا حد

 کند نمی  رعایت

  رعایتاصالً  

 کندنمی

 
های غیرعمرانی  و پیمان  تماعی الزام قانون حداکثر مبنی بر اخذ حق بیمه قرادادهاآیا سازمان تامین اجشما  به نظر   (25

را رعایت  پیمانکاران   یافته«  انجام  یا حقوق ماهیانه و ممنوعیت روش »نسبت مزد به کل کار  اساس صورت مزد  بر 

 ( 11کند؟ )ماده می

  رعایتکامالً  

 کندمی

تا حد زیادی  

 کندمی   رعایت

  رعایتنسبتاً  

 کندمی
 نظری ندارم 

  رعایتنسبتا  

 کندنمی

  زیادی  تا حد

 کند مین  رعایت

  رعایتاصالً  

 کندنمی

 
ای به قراردادهای های بیمهمحققان و پژوهشگران از مجوز قانون حداکثر به دولت برای اعطای معافیت  آیاشما  به نظر   (26

 ( 12اند؟ )ماده مند شدهها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز بهره تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه

مند  بهره کامالً   

 اند شده 

تا حد زیادی  

 اند مند شده بهره 

  مندبهره نسبتاً  

 اند شده 
 نظری ندارم 

مند  بهره نسبتا  

 اند نشده 

  زیادی  تا حد

 اند مند نشده بهره 

مند  بهره اصالً  

 اند نشده 

 
 کند؟ای، مالیاتی موثر ارزیابی میهای بیمه ( قانون را در جهت تقویت تحقیق و توسعه، مشوق 12آیا مادۀ ) (27

موثر بوده  کامالً  

 است 

موثر  تا حد زیادی  

 بوده است 

موثر بوده  نسبتاً  

 است 
 نظری ندارم 

موثر نبوده  نسبتا  

 است 

موثر    زیادی  تا حد

 نبوده است 

موثر نبوده  اصالً  

 است 

 

( قانون حداکثر که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان  2های موضوع ماده )آیا دستگاهشما  به نظر   (28

باشند، تکلیف این قانون مبنی بر پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری )حداکثر دو ماه پس از دریافت  می

 (  13کنند؟ )ماده صورت وضعیت( را رعایت می
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  عملکامالً  

 کنندمی

  عملتا حد زیادی  

 کنندمی

  عملنسبتاً  

 کنندمی
 نظری ندارم 

  عملنسبتا  

 کنندنمی

  عمل  زیادی  تا حد

 کنندنمی

  عملاصالً  

 کنندنمی

 
)یکبار در  ها  آیا تکلیف قانون حداکثر مبنی بر معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییشما  به نظر   (29

 (  14)ماده  ؟ها اثربخشی الزم را داشته باشدهر پنج سال( توانسته بر عملکرد شرکت

اثربخش بوده  کامالً  

 است 

تا حد زیادی  

 اثربخش بوده است 

اثربخش  نسبتاً  

 بوده است 
 ندارم   نظری

اثربخش  نسبتا  

 نبوده است 

اثربخش    زیادی  تا حد

 نبوده است 

اثربخش  اصالً  

 نبوده است 

 

است در جهت   توانسته (  کار  و   کسب  یفضا  بهبود  لیتسه  یبرا  مشارکت«  قیتشو»   نامهنییآ  نیتدو)(  15)آیا ماده   (30

 ها موثر باشد؟ ها و تقویت آنهای شرکتحمایت از تجمیع توانمندی 

 موثر است کامالً  
موثر  تا حد زیادی  

 است 
 موثر نیست نسبتا   نظری ندارم  موثر است نسبتاً  

موثر    زیادی  تا حد

 نیست
 موثر نیست اصالً  

 

مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی ممنوعیت ثبت سفارش کاالهای  در  وزارت صمت    آیاشما  به نظر   (31

موثر ای و فنی برای واردات  استفاده از موانع تعرفه  همچنین  )دارای کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده ( و 

 ( 16؟ )ماده کنداقدام می

  بوده  موثرکامالً   

 است 

موثر  تا حد زیادی  

 است بوده  

  بوده  موثرنسبتاً  

 است 
 نظری ندارم 

نبوده  موثر  سبتا  ن

 است 

موثر    زیادی  تا حد

 نبوده است 

نبوده  موثر  اصالً  

 است 

 
 گذار انجام شده است؟ آیا مصادیق کاالهای ایرانی متناسب با معیارهای مدنظر قانون (32

مطابقت  کامالً  

 دارد 

تا حد زیادی  

 مطابقت دارد 

مطابقت  نسبتاً  

 دارد 
 نظری ندارم 

مطابقت  نسبتا  

 ندارد 

  زیادی  تا حد

 مطابقت ندارد 

مطابقت  اصالً  

 ندارد 

 

دهنده درصد عمق ساخت داخل در آیا وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به نصب برچسب نشان شما  به نظر   (33

 ( 16ماده  2کنند؟ )تبصره قانون حداکثر نظارت الزم را اعمال می  16بندی شده مشمول ماده کاالهای صنعتی یا بسته

  نظارتکامالً   

 دنکنمی

تا حد زیادی  

 دنکنمی   نظارت

  نظارتنسبتاً  

 دنکنمی
 نظری ندارم 

  نظارتنسبتا  

 دنکنمین

  زیادی  تا حد

 دنکنمی ن  نظارت

  نظارتاصالً  

 دنکنمین

 
ای(  قانون حداکثر تا چه میزان کاالهای مصرفی و تجهیزات غیرطرحی )پروژه  2های مشمول ماده  دستگاهشما  به نظر   (34

 ( 17)ماده   کنند؟ مورد نیاز خود را با خرید از محصوالت داخلی تامین کرده و از تولید این محصوالت حمایت می

کامالً حمایت  

 کنندمی

تا حد زیادی  

 کنندحمایت می 

حمایت  نسبتاً  

 کنندمی
 نظری ندارم 

نسبتا حمایت  

 کنندنمی

تا حد زیادی  

 کنند حمایت نمی 

اصالً حمایت  

 کنندنمی
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های  ممنوعیت تبلیغ کاالهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات و سایر حوزه   شمابه نظر   (35

 ( 18شود؟ )ماده قانون حداکثر، رعایت می  18مورد تاکید ماده 

رعایت  کامالً  

 شود می

تا حد زیادی  

 شود رعایت می 

رعایت  نسبتاً  

 شود می
 نظری ندارم 

رعایت  نسبتا  

 شود نمی

تا حد زیادی  

 شود رعایت نمی

رعایت  اصالً  

 شود نمی

 
قانون  ( قانون حداکثر از سایر مفاد این  2های موضوع ماده )هیات نظارت در مورد مبارزه با تخلف دستگاهشما  به نظر   (36

 ( 19بدرستی عمل کرده و موفق بوده است؟ )ماده 

موفق بوده  کامالً  

 است 

تا حد زیادی  

 موفق بوده است 

موفق بوده  نسبتاً  

 است 
 نظری ندارم 

ناموفق بوده  نسبتا  

 است 

تا حد زیادی  

 ناموفق بوده است 

کامالً  ناموفق  

 بوده است 

 
های نظارتی خود را  الزم در امور خود و بارگذاری نتایج بررسیهیات نظارت تا چه حد در ایجاد شفافیت  شما  به نظر   (37

 (19تبصره ب ماده  3های سه ماهه در سایت توانیران موفق عمل کرده است؟ )بند در دوره

موفق بوده  کامالً  

 است 

تا حد زیادی  

 موفق بوده است 

موفق بوده  نسبتاً  

 است 
 نظری ندارم 

ناموفق بوده  نسبتا  

 است 

تا حد زیادی  

 ناموفق بوده است 

کامالً  ناموفق  

 بوده است 

 
قانون رفع موانع تولید در زمینه افزایش عمق ساخت    12های مرتبط با ماده  وزارت صمت در تهیه مشوق شما  به نظر   (38

 ( 19تبصره ب ماده  4داخل، ایجاد اشتغال و یا افزایش صادرات کاالها و خدمات تولیدی موفق عمل کرده است؟ )بند 

موفق بوده  کامالً  

 است 

تا حد زیادی  

 موفق بوده است 

موفق بوده  نسبتاً  

 است 
 نظری ندارم 

ناموفق بوده  نسبتا  

 است 

تا حد زیادی  

 ناموفق بوده است 

کامالً  ناموفق  

 بوده است 

 
مطابق بند الف  ( این قانون در خصوص وظائف نظارتی محوله  2های موضوع ماده )به نظر شما بازرس یا بازرسان شرکت (39

 اند؟ ( قانون موفق عمل کرده20مادۀ )

موفق  کامالً  

 اند بوده 

تا حد زیادی  

 اند موفق بوده 

موفق  نسبتاً  

 اند بوده 
 نظری ندارم 

ناموفق  نسبتا  

 اند بوده 

تا حد زیادی  

 اند ناموفق بوده 

کامالً  ناموفق  

 اند بوده 

 

ای عملکرد مواد  های دورهتکلیف قانون مبنی بر ارائه گزارش ( تا چه در انجام  2های موضوع ماده )به نظر شما دستگاه (40

 ( 20)ماده  این قانون به هیات نظارت پایبند هستند؟

پایبند  کامالً  

 هستند

تا حد زیادی  

 پایبند هستند

پایبند  نسبتاً  

 هستند
 نظری ندارم 

پایبند  نسبتا  

 نیستند

زیادی  تا حد  

 پایبند نیستند 

پایبند  اصالً  

 نیستند

 
جرم انگاری تخلف از مفاد قانون حداکثر تا چه میزان در رعایت این قانون موثر بوده و موجب پایبندی به نظر شما   (41

 ( 21)ماده  ها به حمایت از توان تولیدی داخل شده است؟دستگاه

موثر بوده  کامالً  

 است 

موثر  تا حد زیادی  

 بوده است 

موثر بوده  نسبتاً  

 است 
 نظری ندارم 

نبوده  موثر  نسبتا  

 است 

موثر  زیادی  تا حد  

 نبوده است 

موثر نبوده  اصالً  

 است 
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