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بررسی مشکالت مالیاتی 
شرکت هاي عضو و عملکرد 
کارشناسان مالیاتی انجمن

2صفحه 

هاي کارشناسی گزارش
منتشر شده در بخش پژوهش 

96انجمن در شهریور ماه 
4صفحه 

مدت هاي آموزشی کوتاهفعالیت
انجمن مدیران صنایع 

2صفحه 

تحلیل استاد عزیزم جناب آقاي دکتر نیلی را در          
جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران شنیدم.          
همچون همیشه و از جمله در زمان تدوین             
استراتژي توسعه صنعتی از سوي ایشان و تیم           

بسیار بهره بردم.   80همکارانشان در اوایل دهه      
این بار البته ضمن استفاده بسیار از سخنانشان           
نگران و هراسناك شدم؛ نگرانی و هراسی که البته         
راه امید و بهبودي در آن بسته نبود، شاید اما              

ابرچالش بحران  6دشوارتر از همیشه. ایشان از       
آب، مسائل زیست محیطی، صندوق بازنشستگی،      
بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاري سخن گفتند         

ها از درون نظام     و اینکه تمامی این ابرچالش      
گیري کشور بیرون آمده و از خارج وارد         تصمیم

نشده است و دیگر آنکه ساختار فعلی اقتصادي          
تواند سوخت الزم براي اقتصاد خوب را        ما نمی 

فراهم کند و اصالح اقتصادي ضروري است و          
اضمحالل منابع و رفاه     »باید پارادایم مبتنی بر    

تغییر کند و    «مبتنی بر هدررفت منابع کشور      
.نکات بس ارزشمند دیگر

هشدارآمیز عمدتا  به گمانم مخاطب این سخنان     
سه گروهند. یک گروه از مخاطبان، ما فعاالن و           

یعنی .اقتصادي و کارآفرینانیم  هايبنگاهصاحبان
همان کسانی که بخشی از آنان در جلسه نیز             
حضور داشتند. توقع از ما فعاالن اقتصادي چنان         
که جناب دکتر نیلی نیز بر آن تاکید نهادند،              
تمرکز بر اصالح یک سیاست خاص یعنی             

.است»اضمحالل منابع«
تحقق این خواست طبعا از یکسو حرکت همبسته        
صنفی و تشکلی و نهادي و ارائه راهکارهاي            

تر براي مشکالت مبتال به و از         علمی و اجرایی  
ها را با ارتقاي    سوي دیگر حرکت فردي در بنگاه     

ها و  گیري با بنگاه   تحقیق و توسعه، ارتباط     
اي جهانی و ارتقاي کیفیت     نهادهاي مالی و توسعه   

طلبد. گروه  می...و کاهش قیمت محصوالت و     
دوم مخاطبان به نظر، فعاالن و کارشناسان و            

هستند که طی    نخبگان جامعه و قشر متوسط      
عنوان هاي اخیر با ادبیات اقتصادي آشنا و به         سال
هاي مرجع تاثیرگذاري بس مهمی در            گروه

.هاي اقتصادي و اجتماعی دارندحرکت
ترین مخاطبان به نظر،      سومین مخاطبان و مهم     

مسووالن و مدیران دولتی و نهادهاي            
حاکمیتی هستند که الزم است هر چه بیشتر         
اهمیت مشکالت را درك کنند و ضمن           
تحلیل و قبول اشتباهات گذشته به              

هاي حلتر و فرا رفتن از راه    هاي اصیلحلراه
وار بیندیشند و جرات و     مدت و مسکن  کوتاه

جسارت بیشتري در جهت انجام اصالحات       
ساختاري اقتصادي به خرج دهند. البته طی        

هایی از این تحول در        هاي اخیر نشانه   سال
رقمی مسووالن دولت قابل مشاهده است. تک      

کردن تورم، انضباط مالی، رشدهاي اقتصادي،       
تر با جهان   کاهش قاچاق، تعامل بهتر و مناسب     

.و نظایر آن که شایسته بسی تقدیر است
گذاران و  سرمایه«به نظر در این مثلث مخاطبان     

، »هاي اقتصادي و کارآفرینان   گردانندگان بنگاه 
و صاحبان قدرت «و»نخبگان و کارشناسان   «

فضایی باید همفکري و هم   »مدیران و مسووالن  
براي شروع تحوالت اساسی صورت گیرد.          
قطعا غیبت هر یک از این سه ضلع در فرآیند            
ضروري و حیاتی اصالحات ساختاري            

کشاند. بست می اقتصادي، این حرکت را به بن      
اما در این میان به نظر نقش نظام حکمرانی             

تر و موتور محرك این اصالحات      بسیار برجسته 
.ساختاري است

این مجموعه باید اراده سیاسی خود را براي           
انجام اصالحات ساختاري با اتخاذ تصمیمات       

(تعبیر از  »بد«به جاي تصمیمات     »سخت«
اصالحات در  .دکتر نیلی) به نمایش گذارد      
ها، نرخ ارز،    نحوه توزیع هدفمندي یارانه     

اصالحات نظام بانکی، کوچک کردن ساختار        
اداري و تشکیالتی دولت، تعامل هرچه بیشتر با        
جهان و به خصوص کشورهاي منطقه و... از          
جمله اقداماتی است که باید از سوي نظام            
حکمرانی آغاز شود و دو ضلع دیگر یعنی فعاالن         

.برنده آن باشنداقتصادي و نخبگان جامعه پیش
به هرحال مجموعه سخنان هشداردهنده جناب       

هاي اخیر که سالمت،      دکتر نیلی طی سال     
شان با اندك    صحت و راه حل پیشنهادي       

هاي مختلف  تجارب این خدمتگزار در حوزه     
صنعتی، تامین اجتماعی و نظام بانکی همسو         
است، ضرورت تحول پارادایم موجود و انجام        
پارادایم شیفت را به امري ناگریز براي تداوم          

.کندحیات ملی تبدیل می
تحولی پارادایمیک که صبوري و عزم ملی را          

طلبد و تاریخ نشان داده است ملت کهن           می
ها را در خود دارد. مشروط       ایران این ظرفیت  
و به   »آگاهی«هاي خود    برآنکه بر داشته   

داشته باشد؛ امید    »ایمان«هاي خود    توانایی
.است چنین شود

همصدایی
براي  استقرار 
پارادایم ملی   

مهندس محسن خلیلی 

کسب پنجمین نشان 
استاندارد ملی 

ازسوي زرماکارون

زرماکارون که پیش از این دریافت چهار نشان          
المللی هاي ملی و بین   استاندارد ملی و دیگر نشان    

را در کارنامه خود داشت، در مراسم بزرگداشت         
روز جهانی استاندارد که با حضور معاون اول           

جمهوري و وزیر صنعت، معدن و تجارت        رئیس
عنوان تنها شرکت حوزه صنعت      برگزار شد، به  

غذاي ایران عنوان واحد نمونه استاندارد ملی را         
به خود اختصاص داد و پنجمین نشان استاندارد         

ملی زر ماکارون را دریافت کرد.  
انجمن مدیران صنایع این موفقیت را به جناب           
آقاي مهندس مرتضی سلطانی رییس محترم گروه        

گفته صنعتی و پژوهشی زر و همکارانشان تبریک      
است.و توفیق بیشتر آنان را آرزومند 
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اخبار شعب                                                                                                                    
انجمن مدیران صنایع شعبه خراسان رضوي

هماهنگی و برگزاري دومین نشست تخصصی       -
»نقش برند در توسعه کسب و کار«پیرامون 

هماهنگی و برگزاري سومین نشست تخصصی       -
حمایت از برندهاي ایرانی و جلوگیري       «پیرامون

»از قاچاق کاال
برگزاري و هماهنگی جلسات کارگروه             

کارشناسی انجمن به شرح زیر:
کارگروه محیط زیست-
کارگروه آموزش-
سازي مصرف انرژي کارگروه مدیریت و بهینه-
کارگروه ارتقاء سالمت کار.-

مدت انجمن مدیران صنایعفعالیت هاي آموزشی کوتاه
سمینارهاي برگزار شده در خارج از       –1

انجمن
انجمن طی تفاهمی که با صندوق ذخیره            
فرهنگیان به عمل آورد نسبت به برگزاري           
سمینارهاي زیر در محل آن موسسه اقدام           

نامه اعطا کرد.دیدگان گواهینموده و به دوره
هاي مستقیم و   آشنایی با قانون مالیات   «سمینار  

توسط جناب  »قانون مالیات بر ارزش افزوده     
کرفسی،کارشناس امور مالیاتی   آقاي محمدحسن   

انجمن
مروري بر قانون و مقررات تامین       «سمینار  -

توسط جناب آقاي    »اجتماعی و مسائل آن    
محمدي و جناب آقاي پایور، کارشناسان          

سازمان تامین اجتماعی
قوانین و مقررات روابط    «سمینار آشنایی با    -

توسط جناب آقاي دکتر ظریفی آزاد،        »کار
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار           

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
سمینارهاي برگزار شده در محل       –2

صنایعمدیرانانجمن 
به منظور ارتقاء دانش مدیران محترم عضو و        -

آشنائی آنان با قوانین و مقررات مرتبط با            
دوره آموزشی  هاي تولیدي و صنعتی    فعالیت

هاي مستقیم  بررسی قانون اصالح قانون مالیات    
به و مسائل و مشکالت آن         1394مصوب  

ساعت در مرداد و شهریور ماه سال         9مدت  
جاري برگزار شد. جناب آقاي غالمعلی طالبی،           

هاي معاونت و سرپرست دفتر فنی مالیات         
هاي مستقیم کشور در زمینه قوانین مالیات        

مستقیم کشور اطالعات جامع و مفیدي را ارئه     
کنندگان پاسخ دادند.و به سواالت شرکت

جلسه تعاطی افکار با بحث آزاد در خصوص        
مسائل مالیاتی با حضور برخی از مدیران           
محترم شرکت هاي عضو انجمن و با حضور         
کارشناسان مالیاتی انجمن آقایان: محمدحسن     
کرفسی، کیومرث سوادکوهی،  امیر کیارشی       

پناه در محل سالن اجتماعات     و حسین رضوان  
هاي انجمن برگزار شد که بیشتر موضوع         

مکرر قانون  169ماده  مطرح شده پیرامون     
هاي مستقیم و لیست سیاه فروشندگان       مالیات

-هاي حاصل از آن و سلیقه     فاکتور و گرفتاري  
اي عمل کردن برخی از مؤدیان امور مالیاتی         

ها و باالخره   در هنگام بررسی عملکرد شرکت    
بود.جرائم متعلقه 

آشنایی با  «سمینار نیم روزه تحت عنوان       -
برخی از مسائل و مشکالت مرتبط با اجراي         

توسط جناب آقاي دکتر اسماعیل     »قانون کار 
ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران          
خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با        
حضور تعدادي از اعضا در محل سالن            

اجتماعات انجمن برگزار شد.

پخش رایگان تیزرهاي رادیو تلویزیونی
هاي مختلف صدا و سیمابراي  واحدهاي تولیدي در شبکه

در نظر دارد به منظور     »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال    «صدا و سیماي جمهوري اسالمی در سال        
-حمایت از واحدهاي تولیدي و خدماتی اقدام به پخش رایگان تیزرهاي رادیوتلویزیونی در شبکه              

در »عنوان نوآوران تولید  «ها تحت   اي به معرفی شرکت   دقیقه5هاي  هاي مختلف و همچنین فیلم    
شبکه کاال نماید.

هاي مشارکتی از   انجمن مدیران صنایع با مشاور و مجري تولید و پخش تیزر، رپرتاژآگهی و برنامه              
هاي تلویزیونی صدا و سیما تفاهم نموده است تا واحدهاي تولیدي عضو انجمن بتوانند از                  شبکه

مند شوند.فرصت فراهم شده بهره
جهت کسب اطالعاتی بیشتر با روابط عمومی انجمن تماس بگیرید.

2

بررسی مشکالت مالیاتی
هاي عضو و عملکرد شرکت

کارشناسان مالیاتی انجمن
انجمن مدیران صنایع در راستاي کمک به حل        

هاي عضو در سال     مشکالت مالیاتی شرکت   
براي برخی از کارشناسان مالیاتی که در    1392

سمت مدیران و ممیزان کل سازمان امور           
کردند در اجراي بند    مالیاتی کشور فعالیت می   

هاي مستقیم مصوب   قانون مالیات 244ماده  3
هاي بعدي آن به    و اصالحیه 1366ماه  اسفند

-انجمنعنوان نماینده کارفرماي مورد وثوق      
اختالف مالیاتی از    هاي حل درجلسات هیات 

و اداره امور مالیاتی حکم دریافت کرده است      
ها که به   از ان زمان تاکنون بسیاري از شرکت      

انجمن مراجعه و از خدمات بخش مالیاتی          
اند به نتایج مطلوب    استفاده و یا تفاهم نموده     

اند و مالیات و جرایم مورد مطالبه        دست یافته 
گیري کاهش  آنان به میزان قابل توجه و چشم       

یافته است.
نتایج بررسی عملکرد کارشناسان امور مالیاتی      

آمیز همکار با انجمن بسیار مطلوب و موفقیت       
شود بوده است و از این رو توصیه می             

هاي عضو از امکات بخش مالیاتی          شرکت
انجمن در جهت رفع مسائل و مشکالت            

اختالف هاي حل ویژه در هیات  مالیاتی خود به  
.مالیاتی استفاده نمایند
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فهیمه دخانچی
مدیر عامل کارخانه 

شرکت پارس آیلین مهر
(آذربایجان شرقی)

اعضاي جدید انجمن مدیران صنایع
تعداد دیگري از مدیران واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور به شرح زیر به جمع اعضـاي انـجـمـن         

فشاریم.شان را به گرمی میشان را گرامی داشته ودست همکاريپیوستند. مقدممدیران صنایع

محمدعلی رفیقیان
مدیر عامل شرکت 
نیک گستر نیشابور

(دفتر نیشابور)

ابوالفضل باباپور
مدیر عامل شرکت 

داروسازي شهید قاضی
(آذربایجان شرقی)

مهماندوستیمسعود باقري
مدیر عامل شرکت 

آذربایجان خاوريدامپروري
(آذربایجان شرقی)

یوسف هادي سیه رود
عضو هیات مدیره 

شرکت آذر دوام یول 
(آذربایجان شرقی)

محمد میزانی
مدیرعامل شرکت 
سبحان پلیمر آسیا
(خراسان رضوي)

زاده شجاعیحبیبسیداحسانمهندس
مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

شرکت ایمن روانساز صنعت
(خراسان رضوي)

ایماندوستبافنده محسنمهندس
مدیرعامل شرکت 
ایستا بنیان شرق

(خراسان رضوي)

آباديعبدالوهاب سهل
شرکت مدیره هیات رییس

سپاهانسازيماشین
(اصفهان)

رجاهمدانیحبیب مهندس
مدیر عامل 

شرکت گلتاش  
(اصفهان)

یاراحمدیانشهال مهندس 
قائم مقام شرکت

گذاري رازيسرمایه
(انجمن مدیران صنایع)

بهرام توسلیمهندس 
مدیر عامل

شرکت کاوش
(انجمن مدیران صنایع)

جذب نیرو
هاي عضو انجمن مدیران صنایع نیازمند جذب نیروهاي زیر است. لطفاً در صورت               یکی از شرکت  

تماس بگیرید.88835385و 88304070هاي نیاز با روابط عمومی انجمن، شماره
رشته تحصیلی

مهندس تکنولوژي نساجی
جنسیت

خانم یا آقا
تحصیالت

لیسانس
سابقه کار
مهم نیست

مهم نیستلیسانسخانم یا آقامهندس شیمی نساحی
سال2الی 1دیپلم یا لیسانسفوقخانمحسابدار آشنا به امور اداري

1397سررسیدنامه سال 
انجمن مدیران صنایع

انجمن مدیران صنایع در نظر دارد با توجه بـه    
هاي گذشته، به منظور معرفی تجارب موفق سال
هاي عضو، تهیه یک هـدیـه     هرچه بهتر شرکت
اي منـاسـب، امسـال نـیـز          نوروزي با هزینه

را تدوین و مـنـتـشـر     1397سررسیدنامه سال 
نماید.

سررسید رقعی با جلد گالینگـور  مـرغـوب،         
صحافی ته دوخت،   صفحات تحریر دو رنـگ  
و گالسه چهار رنگ با کیفیت باال و طـراحـی     

توانند هاي عضو میشود و شرکتویژه تهیه می
ضمن درج آگهی، تعداد سررسید مورد نیاز را   

به انجمن سفارش دهند.
هاي عضو انجمن بـا درج    بدیهی است شرکت

آگهی و سفارش سررسیدنامه براي مجـمـوعـه    
تحت مدیریت خود همواره انجمن را یـاري      

اند.فرموده
شود با تـوجـه بـه      از اعضاي محترم تقاضا می

زمان تعیین شده براي ارسال آگهی (چهارشنبـه   
هـاي  ) با شـمـاره تـلـفـن        1396آبان ماه 10

(روابط عـمـومـی       88813048و 88304070
انجمن) تماس بگیرند.

جویاي کار
سال 15لیسانس مدیریت بازرگانی، داراي       آقا، فوق -

-سابقه مدیریت در بازاریابی و تحقیقات بازار و طی دوره         
و ...  B2B، فروش   EFQM  ،ICDLهاي مختلف از جمله     

34863390912تلفن 
افزارهاي مالی  و  ، آشایی کامل به نرم1347خانم، متولد -

سال تجربه در    ICDL  ،25هاي  حسابداري و مهارت   
واحدهاي صنعتی و تولیدي.

لیسانس مدیریت و مهندسی کیفیت از انگلستان، آقا، فوق-
سال سابقه مدیرعاملی و مشاور دراموربازرگانی و 8داراي 

المللی آماده همکاري هستند.بین
50601190912تلفن 

ریزي و  آقا، کارشناس ارشد اقتصاد با گرایش برنامه        -
هاي اقتصادي، مسلط به علم تحلیلی و           تحلیل سیستم 

سازي بینی و شبیه    آماري اقتصادسنجی جهت پیش       
متغیرهاي خرد و کالن، آشنایی با زبان انگلیسی، فعال            

المللی، هاي داخلی و بین    مشاور و تحلیلگر در بورس      
مسلط به مباحث تحلیل تکنیکال و فاندمنتال در حوزه            

افزارهاي تحلیلی مربوطه.بازار سرمایه و نرم
75366340912تلفن 
توانند با روابط   مندان براي کسب اطالعات بیشتر می     عالقه

و 8304070هايعمومی انجمن مدیران صنایع، تلفن        
تماس بگیرند.88825385
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1396مهر ماه 

سال سی و هشتم
166شماره 

و مطبوعات

www.amsiran.com
صنعت

هاي کارشناسیگزارشاهم مذاکرات نشست هیات مدیره و مصوبات آن
منتشر شده در بخش پژوهش 

انجمن مدیران صنایع 
1396در شهریور ماه 

: ، تحت عنوان  140گزارش کارشناسی شماره    
گزارش کارشناسی در خصوص مشکالت         
قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزیابی الیحه        
اصالح و دائمی شدن قانون به همراه              

پیشنهادات و جداول تطبیقی
: ، تحت عنـوان 141گزارش کارشناسی شماره 

جایگاه صنعت در اقتصاد ملی، تکالیف مـقـرر   
در اسناد و قوانین مرتبط و اهم انتظارات بخش 
خصوصی از متولیان صنعت کشور در دولـت  

دوازدهم
: ، تحت عنـوان 142گزارش کارشناسی شماره 

ارزیابی الیحه اصالح قانون پولی و بـانـکـی    
.1351مصوب سال 

www.amsiran.com

هیات مدیره انجمن در مرداد و شهریور ماه جمعاً 
جلسه با اکثریت اعضا تشکیل داد. در ایـن         4

ها و بررسـی  جلسات ضمن ارائه گزارش فعالیت
هاي انجمن مصوب مجمع عمومـی سـال     برنامه
، مسائل و مشکالت صنعت و چگـونـگـی    1396

پیگیري حل مشکالت با حضور کارشنـاسـان و     
اساتید مدعو ضمن تاکید بر انـجـام کـارهـاي       

رسانی بهتر به اعضا و شعـب  کارشناسی بر اطالع
ربط تاکید شد. اهم موارد  و پیگیري از مراجع ذي

باشد:مطروحه به شرح زیر می
برگزاري اجالس عمومی شعبه گیالن و تایـیـد   -

نتایج انتخابات اعضاي هیات رییسه جدید بـراي  
سال و اهداي لوح تقدیر بـه جـنـاب آقـاي         2

مهندس سیدعباس موسوي رهپیما رییس شـعـبـه      
گیالن از سوي ریاست انجمن توسط دبیرکل

هاي صنایع و کسب شرکت در جلسات کمیسیون-
هاي ایران و تهران و شـوراي مشـاوران     و کار اتاق

ریاست اتاق ایران ، معاونت اقـتـصـادي مـرکـز          
هاي مجلس و پیگیري مشکالت صنعتپژوهش

بررسی مسائل و مشکالت پولی و بانکی با حضور -
-آقاي دکتر نادعلی و کارشناسان انجمن و سیاسـت 

هـا،  هاي جدید بانک مرکزي شامل مشکالت بانـک 
هـاي  حل مشکل مؤسسات اعـتـبـاري، صـنـدوق       

بانکی و گذاري، اصالح نظام بانکی، بازار بینسرمایه
هاي مالی دولت و عـوامـل   مند نبودن سیاستقاعده

بنیادي نظام بانکی، عرضه و تقاضاي ارز، پـوشـش   
-نوسانات ارز و  سیاست جلوگیري از واردات بـی 

نظر به عمل آمد.رویه تبادل
بررسی گزارش برگزاري اجالس عـمـومـی و        -

سال و   2انتخابات هیات رییسه شعبه فارس براي 
تایید آن

بررسی گزارش کارشناسی در مورد انتـظـارات   -
بخش خصوصی از وزیر جدید صنعت، معـدن و    

تجارت
هاي تامین منابع مالی براي انجمن بـه  بررسی راه-

منظور تقویت بنیه کارشناسی و تشکیل کمیته مالی 
در انجمن

بررسی نتایج برگزاري سمینارهاي مالیاتی، تامین -
اجتماعی و قانون کار توسط انجمن بـا حضـور       

هـاي  اساتید و مسووالن رده باالي براي سـازمـان  
ربط با مشارکت اعضا توسط انجمنذي
هاي کارشناسی تـهـیـه    در  خصوص گزارش-

:شده توسط انجمن به شرح زیر
139گزارش کارشناسی شماره -
140گزارش کارشناسی شماره -
141گزارش کارشناسی شماره -
142گزارش کارشناسی شماره -

: نگاهی اجمـالـی بـه       اظهارنظرهاي کارشناسی
دستور ریاست جمهوي در خصـوص رصـد       

هاي جهانی، پیامدها و الزامات آنقیمت
هـاي  با اعالم برنامه سمینارها و گردهمـایـی  -

هیات مدیره بـر    96انجمن در مرداد و شهریور 
رسانی مناسب به اعضا و جلب مشارکـت  اطالع

برداري از آن تاکید نمودند.بیشتر ایشان و بهره
ـایـت   هاي کارشناسی در وباینکه گزارشتوضیح س

قـابـل   www.amsiran.comانجمن به نشانی 
دسترسی است.

سمینار آشنایی  با برخی از مسائل و مشکالت مرتبط 
با اجراي قانون تامین اجتماعی برگزار شد

آشنایی با  «روزه تحت عنوان    سمینار نیم 
برخی از مسائل و مشکالت مرتبط با          

در مهرماه   »اجراي قانون تامین اجتماعی   
مندان و مدیران   عالقهازبا حضور جمعی    

عضو در محل سالن اجتماعات انجمن        
محمد محمدي و    برگزار شد. آقایان:      

احمد پایور مشاوران معاونت فنی و          
اطالعاتی درآمد سازمان تامین اجتماعی      

مفید در خصوص مسائل و مشکالت         
مرتبط با اجراي قانون تامین اجتماعی         

ها پاسخ دادند.ارائه داده و همچنین به سواالت و مشکالت شرکت
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فروش محصول و ارائه «سمینار 
پیشنهاد در مناقصات طبق 
» جدیدترین قوانین و مقررات

برگزارشد
هاي آموزشی سه ماهه سوم سال      در اجراي برنامه  

1396/7/26روز چهارشنبه مورخ     9در ساعت   
فروش محصول و ارائه پیشنهاد در         «سمینار  

»مناقصات طبق جدیدترین قوانین و مقررات       

توسط جناب آقاي مهندس شهرام حالج،            
پژوهشگر و مشاور در مناقصات و معامالت           
دولتی در سالن اجتماعات انجمن برگزار شد. در        
این سمینار که با حضور جمعی از مدیران             
واحدهاي صنعتی عضو به ویژه مدیران فروش         
سازمان و مناقصات حضور داشتند نکات            
ارزشمندي در خصوص موضوعات مرتبط با         
بحث سمینار بیان شد که اهم آن مواد قانون             

با تاکید  1383/1/25برگزاري مناقصات مصوب    
بر موارد ذیل  بود.

گذار، فراخوان مناقصه،   تامین منابع مالی مناقصه   
اسناد مناقصه ، توضیح و تشریح اسناد، گشایش         

پیشنهادها و نحوه رسیدگی به شکایات.


