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 همدان کشاورزی و معادن ، صنایع ، بازرگانی اتاق

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

 ظهر 72:21 : ساعت 7011ماه  فروردین 71 :تاریخ 2: جلسه شماره

 نفر 8: حاضرین تعداد سالن جلسات اتاق :مکان

 : دستور جلسه

 نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئتهای حل اختالف مالیاتی  98و  99بررسی عملکرد سال  -7

 انتخاب نمایندگان جدید اتاق در هیئت حل اختالف مالیاتی بر اساس آئین نامه  -2
هیأت  7/77/7299پیرو مصوبه آئین نامه انتخاب نمایندگان حل اختالف مالیاتی و مطالبات تأمین اجتماعی مورخ     

 ن جلسه هیأت نظارت تشکیل گردید . دومینمایندگان محترم اتاق بازرگانی همدان 

 

 مصوبات :

واجد شرایط نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت حل اختالف افراد  پس از بررسی عملکرد نمایندگان و فرم ثبت نام -

 گردید .انتخاب  ذیلمالیاتی به شرح 

آقایان رسول قیاسوند ، محمد مرادی، شیرویه جعفری نسب، رضا ایرانپور ، مجید ریخته گر، محمدرضا مخملی، محمدعلی 

لی محمودی و مسعود میدانچی به عنوان نهاوندچی ، محمدرضا ابراهیمی ، حمیدرضا المعی ، فرزاد فیروزبخت ، ع

نمایندگان همدان و آقای فرخ احمدی به عنوان نماینده بهار ، آقای مهدی شریفی بعنوان نماینده اسداباد ، آقایان حمید 

 نماینده و آقایان حسن بهرامی و محمدرضا گلستانی بعنوانبهرامی و سیداسماعیل مصطفوی به عنوان نماینده تویسرکان 

  انتخاب گردیدند . واقای مصطفی حسن کاویار بعنوان نماینده نهاوند   مالیر

و نمایندگان  نهاوندمالیر و شهرستانهای  جانشین مقرر گردید هفته آتی جلسه هیات نظارت تشکیل گردد و نماینده-

 تعیین گردند .  اصلی کبودرآهنگ و رزن نیز

 

 حاضرین در جلسه :

 ریاست محترم اتاق بازرگانی  -جناب آقای زبردست 

  نائب رئیس محترم اتاق بازرگانی -جناب آقای فالح 

 عضو محترم هیئت رئیسه اتاق  -جناب آقای عبدالحمید ایزدی

  اتاق بازرگانیدبیر محترم  -سرکار خانم ایزدی 

 بازرگانی همدان یون سرمایه گذاری اتاقرئیس محترم کمیس -جناب آقای خورشیدی 

 مشاور محترم امور مالیاتی اتاق بازرگانی -جناب آقای جعفری نسب 

 مسئول محترم دبیرخانه هیأت -سرکار خانم سمیه صادقی 

                                                  

                                                                      


