صورتجلسه کمیسیون سرمایه گذاری وتامین مالی – عمران وخدمات فنی ومهندسی
اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن وکشاورزی بیرجند

مورخ 49/70/62:
شماره جلسه 6:

بسـمه تعـالی

بررسی و رسیدگی به نامه های واصله به دبیرخانه کمیسیون در حوزه مالیات (شرکت پارس کیا زر
عنوان جلسه

قهستان ،شرکت صنایع کاشی نیلوفر ،شرکت مینای سرخ شرق ،اتحادیه دامداران ،اتحادیه زرشکاران،
شرکت تندرو سازان و اتاق اصناف استان)

بخش
دولتی

حاضرین

استانداری :محمد رضا لکزایی
سازمان امور مالیاتی  :آقایان محمد رضا پاک گهر ،مهدی کوشکی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت :آقایان مهدی ماهگلی ،محمد حسین مودی
آقایان :مرتضی یزدان شناس ،عباسعلی هامونی ،احمدعلی هامونی ،عباس کریمی ،محمدتبریزی،

در جلسه
بخش
خصوصی

محمدعلی رستگار مقدم ،جواد خرد ،محمد حسین آذری نصرآباد ،جوادغریبی ،محمدتقی طحان،
احسان منوچهری ،ابوالفضل آرزومندان
خانم ها :مهری دستجردی ،سعیده خلیلی ،ریحانه اکبری

غایبین

شرکت صنایع کاشی نیلوفر ،شرکت تندروسازان

مکان

سالن جلسات اتاق بازرگانی صنایع  ،معادن و کشاورزی بیرجند

گـــزارش :
با عنا تابعبامعهنا های عها معشدها علا کعیعیونامعسنسناس ع ع ا نب01عصاح عع ز عتشنااحمعرا ع
49/10/62عباا عوراا عرت زداابعرمواام عشراا عر نساا ا عش ااو یعرت زداابعرمواام عشراا عب د یا ااتمعزع
اه تع ر عصااتبیعرتا عزاها تعش او یع ت ابعرموام عشاا صعشصاا یعهسا تع یسنامعسنسناس عزع
ب عور ع تمعر ن تنعد عرملع ننعیون تعشا صعبم زش ع مدت  .ع
د عشبو شعیونامعآقا معها ر د ی یاس عسنسناس ع امر تمع ایش معزعاا رسنعرا ن یعننامش عزعخا ر تعناا ع
عزعنت نا عشقواا دمیع
عضاننعنامخعخسامعر ا عبامعرا ن تنیععبسا عدنا دععهنامعا نسا عسااا
رها
پمدشخاابعباامعر قاامعر نسا تعباامعرارا عاناامتمعد عومساابعا ااتمعزعش ااو و عسنا ع شعبا ز عدش دا یعشرا عد ع
لمشتطعبممش عشقوا دمعو سمیعبامعشدتاا عپایتممع سناومعر نسا ا عدسا عش اب.ععزمعد عشدشرامع تابععشاا صع
ب د عد عشیمشمعزظا ت عخا دعشتتا معد ا عرا عساا عزعشرسا زش تمعبا عاناشسلعشتانعسنسناس عرناشو تع
بخ ا عخا ص ا عباامعزتاازکعد عو ا کعر نس ا تعبم ا عزع شهش ه ا معن ا عا ااطعرن ا نسنعرمواام عش شیاامع
مدد .ع
د عشدشرمعیونامعد رامعها معزشصاومعش ع ا معنت نا عشقواا دمعبامعدبسمخ دامعسنسناس عد عوا کعر نسا تعبا ع
عآداا عبم اا عزع شهش هاا معناا عا ااطعرناا نسنعرمواام عشراا عر نساا ا عو ضاامعد ع
وراا عدن تااا
عشر عر نس ا عشا صعش شیمع مدت  .ع
یونمعزعس لا

