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باسمهتعالی 



بررسی «پيشنويس اصالح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتی در تأمين نيازهاي
كشور» و ارائه پيشنهادهايی براي اصالح آن
 -1مقدمه
بهمنظور
مهمتریناقداماتیاستکهتاکنوندرزمینهارتقایتوانداخلی 
تدوینقانوناستفادهحداکثرازتوانداخلیاز 
نیازهایکشور،خلقارزش افزودهواشتغالنیرویکارمتخصصانجامشدهاست.اینقانوندرسال ،1731برای

تأمین
بهمنظور بهبود عملکردورفع نواقصقانونقبلی ،بازبینیواصالح شد.باوجوداین،
اولینبارتصویبودرسال  ،1731
،دولتوشرکتهایخصوصیودولتیاذعان

تقریباً تمامیبازیگرانمرتبطبااینقانونیعنیمجلس شورایاسالمی
دارندکهاینقانونتاحدقابلتوجهیموفقنبوده ودرمواردمتعددینقضشدهاست.کمیسیونویژهحمایتازتولید

دیماه،گزارشیراتحتعنوان«گزارشنظارتیدرخصوصبخشتولیدبارویکرداجرایقانون
ملیمجلسدرتاریخ 73
تهیهودرآن،نسبتبهآسیبشناسیقانونمصوب

حداکثراستفادهازتوانتولیدیوخدماتیدرتأمیننیازهایکشور»
سال 31اقدامنمودهاست.اینگزارش کمیسیون درصدد استبااصالحمجددقانون مذکور ،موانععدماجرایآنرا
پیشنویسطرحیبرایجایگزینیقانونفعلیبهاینگزارشپیوستشدهاست .
مرتفعنماید.برهمیناساس ،
قانوننویسی ،انسجاموکیفیتنگارشباالتری دارد.بهعالوهتالش
نویسدرمقایسهبانسخههایقبلیازنظر  


اینپیش
الزامآوربرایاطمینانازانجام تعهداتمالی
شدهاستتا قواعدبسیارمهمیهمچونشفافیتاطالعات ،سازوکارهای  
کارفرماوبسترسازیبرایرفعموانعاصلیتولیدهمچوننظاماستاندارد درمتنقانونگنجاندهشود؛اماهمچنان فاقد
هاوشرکتهااستکهنتیجتاًسرنوشتیمشابهقوانینقبلخواهدداشت.


آوروخودتنظیمبرایدستگاه

سازوکارهایالزام
پیشنهادهاییبهمنظوراصالحآنبیانشدهاستکهدرصورت

نویسارائهشده،


شناسیپیش

بعدازآسیب
درمتنپیشِرو،
دستیابیبهاهدافقانونرابرطرفخواهدکرد .
اعمال،موانع 
 -2آسیبشناسی پیشنویس قانون و پیشنهادهایی برای اصالح آن
 -1-2هزینه ناچیز نقض قانون
هاموظفشدهاندتا


ودستگاه
برایالزامشرکتهابهاستفادهازتوانداخلوضعشدهاست

دراینقانون ،قواعدمتعددی
هایقابلتوجهیبرایدستگاه


هاهزینه

شودکهنقضآن

زمانیمحققمی
اینقواعدرارعایتکنند.پایبندیبهاینقواعد،
نویسآمادهشده،هیچمسئولیتیمتوجهافرادحقیقی

وافراد حقیقیتصمیمگیرندهبههمراهداشتهباشد .امادر پیش
حالآنکه الزماست در متنقانون ،تخطیازآن برایافرادحقیقی جرمدر نظر گرفته و
مشارکتکنندهنخواهدبود .

عنوانمثال ،درصورتیکه قرارداد بدون ثبت اطالعات در سامانههای موضوع ماده 7
به 
مجازاتی برای آن تعیین شود  .
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پیشنویس منعقدشود ،ضروریاستمدیرانبخشحقوقیوقراردادهاوهمچنینمدیرارشددستگاه مجرمشناخته

تنبیهیوالزامآوربرایاشخاص

بهعنوان جریمهپرداختکنند.عالوهبرسازوکارهای 
شوند و کسریازمبلغقراردادرا 
نیزدرصورتتخطیازقانونجریمهشودکهاینموضوعمیتوانددرقالب


هویتحقوقیدستگاه
حقیقی،ضرورتدارد 
درسالهایآتیدرنظرگرفتهشود .

کاهشبودجهیاعدمتخصیصبخشیازآن
 -2-2شاخصسازی بدون توجه به سازوکار سنجش شاخص
کهدرپیشنویسقانوندرنظرگرفتهشده«،سهمکاردرداخلکشور»است.افزایشاینشاخصبه

مهمترینشاخصی 

معنای خلق ارزش بیشتر در داخل کشور تلقی میشود و تحقق آن محور اصلی پیشنویس ارائهشده است .سنجش
شاخصمذکورمستلزمدریافتاسنادفراوانیهمچونمدارکمالیاتی،مستنداتپرداختبیمهواسنادطراحیتجهیزات
اندازهگیری باشد .اما جمعآوری این اطالعات بدون اراده شرکتها غیرممکن ارزیابی
قابل 
است تا حداقل روی کاغذ  
دراینپیشنویسبدانتوجهینشدهاست .

میشودکه

میتوان با قرار دادن مسئولیت استفاده از توان داخل بر عهده شرکتهای پیمانکار ،منفعت
برای رفع این مشکل  ،
میتوانازابزار مالیات استفادهنمود.برایناساس ،در
شرکتها را دررعایتاینقانونقرارداد.برای تحققاینهدف  

قابلتوجهی (مثالً 06درصد) بهعنوانمالیاتکسرشود .حالاگر
کلیهقراردادهاییکهمنعقدمیشود ،الزماستمبلغ  

شرکتاثباتکندکهدرتمامیقراردادهاوخریدهایخودقانونرارعایتکردهوازحداکثرتوانداخلبهرهجسته
بخشقابلتوجهیازاینمالیاتبخشیده خواهدشد  .دراینصورت،شرکتپیمانکارتمامیاسنادرابرایاثبات

است ،
مدعایخوددراختیارنهادهایموردنظرقانونقرارخواهددادوزمینهبرایارزیابیشاخص«سهمکاردرداخل»فراهم
میشود .

 -3-2ضعف سازوکارهای کشف تخلف
درمتنپیشنویسقانون ،سازوکار مناسبی برایکشفتخلفاتدرنظرگرفتهنشدهو صرفاً هیئتیمتشکلازنماینده

سازمان برنامهوبودجه کشور (دبیر هیئت) ،نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با
موضوعشکایت،یكنفرقاضیمجرببامعرفی رئیس قوهقضائیه ونمایندهتشکلصنعتی مرتبط بهتشخیص وزارت
صنعت،معدنوتجارتبراینظارتبراینقانونوبررسیشکایاتتعیینشدهاست؛امااینهیئتتوانوروددقیق
بهطورکلی
کارشناسیبهتمامیموضوعاترانداردوتنهامیتواندتخلفاتراازمنظرظاهریبررسیکند.عالوه براین ،

بررسیهایهیئت مذکور نیزبهنتایجچندانصحیحیمنجر

کشفتخلفاتازاینقانونفرآیند پیچیدهایاست؛لذا 
نخواهد شد .وجود این خأل سبب میشود که زمینه کشف تخلفات وجود نداشته باشد و درنتیجه ،این قانون نیز به
بهمنظور کشفتخلفاتونظارتمحتواییبر
توسعهیافته  

سرنوشتویرایشهایقبلیدچارشود.امروزهدرکشورهای

اجرایقانونازسازوکارهای نظارتعمومیاستفادهمیشود.دراینروش ،کلیهافرادحقیقیوحقوقیمجازندباارائه
یکه تخلفمذکوراثباتشود ،ازمحلعوایدیکهبه
مدارک مستدل ،تخلفاتبهوجودآمدهراگزارشنمایندودرصورت 
تعلقمیگیرد .

پاداشبهفردحقیقییاحقوقیگزارشکننده

بهعنوان
دستمیآیدمبلغی 
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 -4-2بیتوجهی به ارتقای نیروی انسانی
مهمترینرکنبرایرشدتوانداخلی،ارتقای نیرویانسانیاست.متأسفانهدرتلقیرایج ،انتقالفناوری صرفاً بهانتقال

اطالقمیشود.امادرحقیقت،انتقالفناوریازآموزشوارتقاینیروی

خطتولیدومدارکمربوطبهطراحیتجهیزات
انسانی داخلی شروع و به توسعه درونزای فناوری و تولید داخلی ختم میشود .بنابراین ضروری است قانون حداکثر
هایمعتبرخارجیوداخلیتالشکننددرانجامپروژههاودر


طراحیشودکهشرکت
گونهای 
به 
استفادهازتوانداخلی 
بخشهایمهمپروژهازجمله تحقیقوتوسعهازنیرویمتخصصداخلیاستفادهنمایندودرنتیجهآموزشوارتقایاین

ویژهشاخصهاباید باهدفاستفادهبیشترازنیروهایمتخصصایرانیطراحی

افراددردستورکارشرکتهاقرارگیرد.به

شوند .
 -5-2انفعال قانون در برابر مجری
یدستگاههاندارد.بهبیان

ثیریدرروندانجامفعالیتها

پیشنویسقانونبهنحوینوشتهشدهاستکهعدمرعایتآنتأ

دستگاههابودجهخودرامستقلازاینقانوندریافتمیکنند،عدمرعایتآنخللیدرفعالیت

ینکه
دقیقتر،باتوجهبها 

کند.اینمسئلهسببمیشودکهبتوانند بدونتوجهبهقانون ،فعالیتخودراانجامدهند.البته

جاریآنها ایجادنمی

قانوننوشتهمیشودتا

کردغلطوحاکمدرفرآیندقانوننویسیکشور استکهبراساسآن ،

ایننگرش ناشیازروی
بهترینراههابرایغلبهبراینمشکل،


یکیاز
دیگریآنرااجراکندوعملبهقانونکامالًتابعارادهمجریقانوناست.
سازوکاربااستفادهازامضایذیحساب

مشروطکردنتخصیصبودجهیاهزینهکردآنبهرعایتقانوناست.مشابهاین
عبارتدیگر ،اگر وظیفهانجامبعضیازمفادقانونبهعهدهوزارتاقتصادباشدوامضایاسنادتوسط

قابلانجاماست ،
به
میشوندمفادمرتبط
گونههزینهکردیمجبور 

ورشود،دستگاههابرایانجامهر

ذیحسابمشروطبهرعایتبندهایمذک

رارعایتکنندورویکردمنفعالنهقانوندربرابرمجریبهرویکردیفعاالنهتبدیلخواهدشد .
 -6-2بیتوجهی به سامانه «پروژهها ،مناقصات و قراردادها»
هاوتجهیزاتاشارهشدهاست.حالآنکه


سامانهدرارتباطباشرکت
درمتنپیشنویسبرایایجادشفافیتبهایجادیك

بنگاههایداخلی سلب
امکانارتقاوگسترشفعالیتهارااز 

فرآیندهایمعیوبوغیرشفافدرتعریفوانجامپروژهها

پروژه،پرداختهاو

کرده است.لذاضروریاست  تمامیمراحلانجامپروژهشاملمناقصات،عقدقرارداد،تعامالتحین 
اتمامپروژهبههمراهاسنادومدارکمربوطبههریكازاینمواردصرفاًازطریقاینسامانهانجامشودوبااستفادهاز
سازوکارهایی که در بخشهای قبل توضیح داده شد ،دستگاهها ملزم به انجام این کار شوند .بنابراین مهمترین محور
سامانهمربوطبهشرکتها

نونشفافیتفرآیندتعریف،اجراواتمامپروژههااستواینسامانهنسبتبه

شفافیتدراینقا
سامانهپروژهها

حال،درپیشنویسقانونبهایندوسامانهتوجهشده،امااز


؛بااین
وتجهیزاتاهمیتبسیاربیشتریدارد
هادرکنارسامانهشرکتهاوتجهیزاتبرایشفافیتفرآیندهاضروری


بنابراینتشکیلسامانهپروژه
غفلتشدهاست.
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است.همچنیندرصورتیکهعموممردمامکاندسترسیبهاطالعاتاینسامانهراداشته باشند وازسازوکارهاینظارت
بهشدتکاهشخواهدیافت .
عمومیاستفادهشود،امکاننقضقانون 
 -7-2بیتوجهی به بحران بدهی دستگاههای دولتی و خطر ورشکستگی گروهی شرکتهای داخلی
وزارتنفتبدهیهای فراوانیبهشرکتهادارند ودربرخیموارد،مطالبات

درحالحاضر ،نهادهایمختلفازجمله 
شرکتهایکی

طیسالهایآتی،

است.درصورتبیتوجهیبهاینمسئله عمالً

هاباتأخیراتچندینسالهمواجه


شرکت
پیشنویس مذکور ،هیچتوجهیبه
تریمیشود .درسراسر  


دچارمشکالتبزرگ
پسازدیگریورشکستهوتولیدملی 
هایدولتیوکارکنانآنهارادر


قانونبهنحوینوشتهشودکهشرکت
درحالیکهالزماست

اینمشکل نشدهاست؛ 
هتکاهشبدهیهابهحرکتدرآورد .

ج
پیشنویس قانون ،گشایش
میتواناز ابزار گشایش خط اعتباری ارزی یا ریالی استفادهنمود.در ماده   8
دراینراستا  ،
بهعنوان شرطتعریف پروژهجدید بیان شدهاست؛ درواقع اینمادهیك اقدام افراطی در پاسخ به تفریط
خطاعتباری 
پروژههاراافزایشخواهدداد .چراکهتعریفپروژهرامنوطبهگشایشخطاعتبارینموده
گذشتهاستکههزینهتمامی 
بدهیها
حالآنکه میتوان با رویکردی هوشمندانه ،از گشایش خط اعتباری جدید بهعنوان اهرمی برای کاهش  
است  .
دستگاههامتناسببامیزانکاهشبدهیخود،امکانتعریفپروژهبدونگشایشاعتباریرا

استفادهکرد.بهایننحوکه
برایمدیرانوکارکنانآنها،پاداشودرصورت

دستگاهها ،

میتواندرصورتکاهشبدهی 
خواهندداشت .بهعالوه 
افزایشبدهیها،جریمهدرنظرگرفت .

 -3جمعبندی و نتیجهگیری
ظرفیتهایفراوانیبرایارتقایتوانداخلیو

بهعنوانگلوگاهحمایتازتولیدملی،
قانوناستفادهحداکثرازتوانداخل 
هابهخوبیاستفاده
اماقانونفعلینتوانستهاستازاینظرفیت 

کتهاومتخصصینداخلیدارد.
رفعموانعپیشرویشر 
کندوزمینهرونقتولیدداخلیرافراهمآورد.متنپیشنویسطرحپیشنهادی کمیسیونویژهتولیدبرایاصالحاین

برایرفعموانعدستیابیبهاهدافقانون،دررونداصالحآن،

قانوننیزهمچناناینقابلیتراندارد.لذاضرورتدارد
نکاتزیرمدنظرقرارگیرد :
-

مجازاتبرایاشخاصحقیقیودستگاههایحقوقیمتخلف

ایجادضمانتاجرایقانونبادرنظرگرفتن
هایپیمانکارباابزارمالیاتبرارزشافزوده


برعهدهشرکت
قراردادنبارمسئولیتاثباتداخلیسازی

استفادهازسازوکارهاینظارتعمومیبرایکشفتخلفاتونظارتبراجرایقانون
شرطالزمانتقالفناوریدرپروژهها

توجهبهارتقاینیرویانسانیبهعنوان

گرهزدنمنافعشرکتهابهاجرایقانون  ازطریقمشروطکردنتخصیصبودجهوامضایاسنادمالیتوسط

ذیحساببهرعایتقانون

هادرکنارسامانهشرکتهاوتجهیزات


ایجادسامانهپروژه

4

نن
بهمن
16661

ننماره:
 – 96شن

بینیسازوکارهاییدرقانونبرایکاهشبدهیدستگاههایدولتی 


پیش
-

1

