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 دهنده گرامی؛پاسخ

)عضو سندیکا( در نیمه اول سال جاری )شش ماه اول سال صنعت برق  کسب و کارهایوضعیت  تغییر بررسیاین پرسشنامه با هدف 

 شرکتآن خواهشمند است با توجه به وضعیت  .طراحی شده است( 8931( نسبت به نیمه دوم سال قبل )شش ماه دوم سال 8931

 بیان فرمایید.با انتخاب گزینه مرتبط پاسخ سواالت زیر را  ؛محترم
 

 ؟تغییر داشته استچه میزان  (8931نیمه دوم سال قبل )نسبت به  (8931) جاری اول سال نیمه شرکت در حجم تولید -8

 درصد افزایش  81تا  □ درصد کاهش  81کمتر از  □
 درصد افزایش  91تا  81بین  □ درصد کاهش  91تا  81بین  □
 درصد افزایش  91بیش از  □ درصد کاهش  91بیش از  □

 تغییری نکرده است □                                                 
 

 ؟چه میزان تغییر داشته است (8931سال قبل )نیمه دوم نسبت به  (8931) جاری اول سال نیمهدر  مد شرکتآدر -2

 درصد افزایش  81تا  □ درصد کاهش  81کمتر از  □
 درصد افزایش  91تا  81بین  □ درصد کاهش  91تا  81بین  □
 درصد افزایش  91بیش از  □ درصد کاهش  91بیش از  □

 تغییری نکرده است □                                                
 

 ؟چه میزان تغییر داشته است (8931نیمه دوم سال قبل )نسبت به  (8931) جاری اول سال در نیمه های شرکتهزینه -9

 درصد 01تا  91افزایش  □ درصد 91تا  21افزایش  □ درصد 21تا  81افزایش  □ الف( هزینه نیروی کار:

 ب( هزینه مواد اولیه:
 درصد 811تا  01افزایش  □ درصد 01تا  91افزایش  □ درصد 91افزایش تا  □

   درصد 811بیش از  □

 خدمات:هزینه  ج(
 درصد 811تا  01افزایش  □ درصد 01تا  91افزایش  □ درصد 91افزایش تا  □

   درصد 811بیش از  □
 

 ؟چه تغییری داشته است (8931)نیمه دوم سال قبل نسبت به  (8931) جاری اول سال نیمهدر  تعداد شاغلین شرکت -4

 درصد افزایش  81تا  □ درصد کاهش  81تا  □
 درصد افزایش  91تا  81بین  □ درصد کاهش  91تا  81بین  □
 درصد افزایش  91بیش از  □ درصد کاهش  91بیش از  □

 تغییری نکرده است □                                               
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چه تغییری (8931) قبل دوم سال نیمهنسبت به  (8931) جاری اول سال نیمهارزش دالری میزان واردات شرکت در  -0

 ؟کرده است

 افزایش درصد 81تا  □ درصد کاهش 81تا  □
 درصد افزایش 91تا  81بین  □ درصد کاهش 91تا  81 □
 درصد افزایش 91بیش از  □ کاهش درصد 91بیش از  □

 ندارد.واردات شرکت  □                                                    

چه تغییری کرده  (8931)قبل ( نسبت به نیمه دوم سال 8931در نیمه اول سال جاری ) ارزش دالری صاردات شرکت -6

 است؟

 افزایش درصد 81تا  □ درصد کاهش 81تا  □
 درصد افزایش 91تا  81بین  □ درصد کاهش 91تا  81 □
 درصد افزایش 91بیش از  □ کاهش درصد 91بیش از  □

 ندارد.صادرات شرکت  □                                                  
 

 چه تغییری کرده است؟ (8931) قبل ( نسبت به نیمه دوم سال8931در نیمه اول سال جاری ) های شرکتمیزان بدهی -1

 درصد افزایش  81تا  □ درصد کاهش  81تا  □
 درصد افزایش  91تا  81بین  □ درصد کاهش  91تا  81بین  □
 درصد افزایش  91بیش از  □ درصد کاهش  91بیش از  □

 تغییری نکرده است. □                                                 
 

چه ( 8931( نسبت به نیمه دوم سال قبل )8931در نیمه اول سال جاری )از بخش دولتی شما میزان مطالبات شرکت  -1

 ؟میزان تغییر کرده است

 درصد افزایش  81تا  □ درصد کاهش  81تا  □
 درصد افزایش  91تا  81بین  □ درصد کاهش  91تا  81بین  □
 درصد افزایش  91بیش از  □ درصد کاهش  91بیش از  □

 تغییری نکرده است. □                                                  
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چه بوده است. با انتخاب گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد  (8931) های شرکت در نیمه اول سال جاریمهمترین چالش -3

 نظر خود را درباره موارد زیر مشخص نمایید.

خیلی 

 زیاد

دانمنمی زیاد 8931ی شرکت در نیمه اول سال هامهمترین چالش خیلی کم کم   

 و تامین مالی کمبود نقدینگی     

 )مشکالت ناشی از تحریم( با خارج از کشور و کاال جابجایی پول     

 تعدیل نیروی کار     

 )ضبط تضامین( مشکالت حقوقی و قراردادی با کارفرمایان دولتی     

 مشکالت گمرکی و تعرفه و ...      

 های بخش دولتیعدم پرداخت به موقع بدهی     

 ها )هزینه مواد اولیه/ نیروی کار ...(تورم و افزایش هزینه نهاده     

 ها(مدهای شرکتآرکود )کاهش فروش و در     

 سایر: )لطفا نام ببرید( 

 

باشد. با چه می (8931) جاری صنعت برق در شش ماه دوم سالهای بینی شما از مهمترین مخاطرات شرکتپیش -81

 انتخاب گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد نظر خود را مشخص نمایید.

خیلی 

 زیاد

  برق صنعت خصوصی بخش کارهای و کسب مخاطرات مهمترین خیلی کم کم نمی دانم زیاد

 ها(مدهای شرکتآرکود )کاهش فروش و در     

 ها )هزینه مواد اولیه/ نیروی کار ...(افزایش هزینه نهادهتورم و      

 نرخ ارز افزایش     

 )مشکالت ناشی از تحریم(خارج از کشور تامین کاال و تجهیزات وارداتی از      

 تعدیل نیروی کار     

 )تامین مالی( تامین نقدینگی     

 و ...( تضامینضبط )بخش دولتی  یقراردادهامشکالت حقوقی با      

 دریافت مطالبات از بخش دولتی     

 سایر: )لطفا نام ببرید(
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 اطالعات شرکت:

 های زیر مواردی که بیانگر وضعیت شرکت شما است را انتخاب نمایید.خواهشمند است از میان گزینه
 

 نوع فعالیت شرکت:  -الف

 بازرگانی و فروشمهندسی   □ پیمانکاری ساخت و احداث  □ مهندسی مشاور  □
  سایر  □ تولید کاال و تجهیزات  □

 

 چه میزان بوده است؟ 8931در سال  تعداد کارکنان شرکت -ب

 نفر   211تا  01 □ نفر   01تا  81 □ نفر  81کمتر از  □

  نفر  011بیشتر از  □ نفر  011تا  211 □
 

 چه میزان بوده است؟ 8931در سال  شرکت درآمد مجموع -ج

 میلیارد ریال در سال 011تا  811بین  □ میلیارد ریال در سال 811تا  01بین  □ میلیارد ریال در سال 01کمتر از  □

  میلیارد ریال در سال  8111بیش از  □ میلیارد ریال در سال 8111تا  011بین  □
 

 چه میزان بوده است؟ 8931واردات شرکت در سال  میزان هزینه -د

 میلیون دالر 81تا  8بین  □ میلیون دالر 8تا  0/1بین  □  میلیون دالر 0/1 کمتر از  □

 واردات ندارد □ میلیون دالر 811بیش از  □ میلیون دالر 811تا  81بین  □
 

 ؟چه میزان بوده است 8931شرکت در سال  یصادرات میزان درآمد -ه

 میلیون دالر 81تا  8بین  □ میلیون دالر 8تا  0/1بین  □  میلیون دالر 0/1 کمتر از  □

 صادرات ندارد □ میلیون دالر 811بیش از  □ میلیون دالر 811تا  81بین  □
 

 

 

 

 

 نام شرکت:

 سمت: نام فرد تکمیل کننده:

 آدرس ایمیل: شماره تماس:


