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 همدان کشاورزی و معادن ، صنایع ، بازرگانی اتاق

   هیات نظارت بر نمایندگان حل اختالف مالیاتی و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعیجلسه 

 صبح 11:11 : ساعت 1111بهمن ماه  11 :تاریخ 1: جلسه شماره

 نفر 5: حاضرین تعداد سالن جلسات اتاق :مکان

 : دستور جلسه

 ارائه شیوه نامه انتخاب نمایندگان حل اختالف مالیاتی و تأمین اجتماعی -1

 اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه انتخاب نمایندگان -2

 
هیأت  1/11/1111پیرو مصوبه آئین نامه انتخاب نمایندگان حل اختالف مالیاتی و مطالبات تأمین اجتماعی مورخ     

 جلسه هیأت نظارت تشکیل گردید .  اولیننمایندگان محترم اتاق بازرگانی همدان 

 

 مصوبات :

مقرر گردید در هفته آتی نامه ای جهت فراخوان عالقمندان به ثبت نام در هیأت های حل اختالف مالیاتی و تأمین  -

 اجتماعی ارسال گردد . 

مقرر گردید نامه ای جهت نمایندگان فعلی اتاق بازرگانی در هیأت ها با پیوست آئین نامه شیوه انتخاب نمایندگان ارسال  -

گردد و در نامه ذکر گردد که با توجه به آئین نامه و عالقمندی ایشان جهت حضور و ثبت نام مجدد در هیأت ها گزارش 

 به دبیرخانه هیأت نظارت ارسال نمایند . عملکرد خود را در اسرع وقت جهت ارزیابی 

در امور تأمین اجتماعی تاریخ اعتبارنامه های فعلی نمایندگان مقرر گردید جناب آقای فالح مشاور محترم اتاق بازرگانی  -

  اتاق در هیأت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی را از سازمان مربوطه دریافت و در جلسه آتی هیأت نظارت ارائه دهند .

 تأمین اجتماعی استان معرفی گردند .  1مقرر گردید سرکار خانم اعظم بهمنی به عنوان نماینده شعبه  -

مقرر گردید جلسه هیأت نظارت هر دو ماه یکبار تشکیل گردد و عملکرد نمایندگان در هیأت ها بررسی شود و در صورت -

 عدم ارائه گزارش نمایندگان از ایشان جهت ارائه توضیحات در جلسه هیأت نظارت دعوت بعمل آید . 

 .  مقرر گردید جلسه فوق العاده هیأت نظارت در هفته آتی برگزار گردد-

 

 

 حاضرین در جلسه :

  نائب رئیس محترم اتاق بازرگانی -جناب آقای فالح 

  اتاق بازرگانی  محترم دبیر -سرکار خانم ایزدی 

 یون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی همدانرئیس محترم کمیس -جناب آقای خورشیدی 

 مشاور محترم امور مالیاتی اتاق بازرگانی -جناب آقای جعفری نسب 

 مسئول محترم دبیرخانه هیأت -سرکار خانم سمیه صادقی 

                                                  


