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 مشخصات جلسه:

 عنوان جلسه:

 وکمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال 

 ارز استان 

 20/3/96شنبه  تاریخ و روز جلسه 

 سالن جلسات طبقه هفتم  محل جلسه :
 رئیس   جلسه 

و جانشین معاون سیاسی امنیتی اجتماعی جناب آقای دکتر حسینی 

رئیس کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق 

 کاال و ارز استان 

 ک.ص /11883/96 شماره دعوتنامه  دومین  نوبت جلسه:

 طبقه بندی:

 عادی

 محرمانه 

 

 
 

 ساعت تشكیل
 فوق العاده                عادی    نوع جلسه : صبح 9

 مطرح شده: خالصه مذاكرات و مباحث
جلسه به ریاست جناب آقای دکتر حسینن  عایا م عرتیری سناسی  تعننتی  تجتایاا  تسیتا جتری   جا سین  ر ین           

کانسنوم بر اعه ریزی ، هااهنگ     ظیار  بیر عریاربا بیا قاکیا  کیاز   ترب تسیتام   بیا ح یور جنیاب آقیای دکتیر             

بت ا   عییه  ز  در عسلیی   ییورتی تسیی ع     ،  تربییت حنجریییههییای باسییتا    ااینییجا عرتییری عییردی   رسییتام 

 کانسینوم نینایو   عایادم   تا یاب عربوریه برشیزتر  یج تبتیجت جنیاب آقیای ت سیاری دبنیر کانسینوم               سخنگوی

دسیتگاه ای کا یا ترت یه   بیا ت یارا بیه  آعیار         96تستام شزترش ترلنل  بر عرنای آعار   االکرد د  عاهیه ت   سیا    

ا  کیاز   ترب عتسیکله در تازییرت    دسیتگاه ای کا یا ، تربش رییاه  کازهیای هیج          عقایسه تی پر  جا های قاکی 

عنلنارد ریا  تای ی  ایود کیه پارکیه ، هیوتبی آرتیسی  ب جت یت    هیوتبی  یا گ            188عکسو ه در تی  عج  رت باهغ بر 

ن  دسیتگنر  یجا رت   بنستری  س م رت تب تی  عرلغ بیه  یود ت تصیاا دتدا ت یج دبنیر کانسینوم تسیتام تایجتد عت ای         

درنیجی  سیرت بیه     17رت هفیت با یج تای ی کیه تب ر یج       فر   با جهای عت     جا در د  عاهه ت   سا  جیاری   665

بیه عوقیو    ترسیا    بیا تککنیج عسیجد بیر تیر ر       جنیاب آقیای ت سیاری   با ج  تر ع دآعار عج  عسابه سا  قرل بر ور

  کیه در رتبهیه بیا ایجی ترت یه بیه عوقیو آعیار  یرکت پخی            بیه عسیک ت   دستگاه ای کا ا   ت یارا    آعار عاها ه

 تککنیج دبنیر  ا یه کانسینوم بیه  جیود آعیجا         رآ ردا های  فت  عنهقه  رتسام رتوی ) عسی ج   بیرتی  تحیج آعیار    
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عجیرتم عرتری دستگاه ا به عسیووهن  آعیار بیرتی ترسیا  آعیار عاها یه بیر تسیاا  رعیت هیای عربوریه حیجتک ر تیا              

 ااینیجا عرتیری عیردی   رسیتا  ای تربیت حنجرییه        جناب آقیای دکتیر باسیتا     پنسم عاا باج رت یاد آ ر  ج . سپ  

عایادم کیه در جلسیه ح یور دت یتنج      ، بت ا   عه  ز  در عسل   یورتی تسی ع    سیخنگوی کانسینوم نینایو        

با ت ارا با تقجتعا   وب   تثیر بخسی  کیه در سیاه ای ت نیر در حیوبا عریاربا بیا قاکیا  کیاز   ترب نیور  شر تیه               

 یور  اقیج    300تسیکله ،   600دتدا  جیود بین  تب    عنلنیارد دزر کیاه    8/12بیه   دزر  عنلنیارد  25کر ه قاکیا  رت تب  

 ر غنر عساب در  لنج  یارا   درییای اایام ، تسیتفادا تب عاا نیت هیا   ترت یه تم یار  اعیه          هزتر  نا 14 ظار    حج د 

ب یج تب عسیک   ع یم   تساسی  در بیر ب       ها   که باج تب شذ ت کنج عاهه به رتحت  ترر یه قاکیا  کی  رت رقیم عی      

ر تیی  حیوبا تای ی   ت یز د     قیا و   رت تب دیگیر عسیا ل ع یم د     عسیک    پجیجا قاکا  کاز   ترب دت ست دکتر باستا   

تستای  رعایسا  عقیای عاظیم رهریری در  یور ب سیا  جیاری در حیری عه یر رتیوی پنرتعیوم  اعگیذتری سیا              ر در

ججییج بییه انیوتم تقتصییاد عقییا عت  توهنیج   ت ییت ا  ، کانتییه هیای تعننییت سییرعایه شیذتری   قاکییا  کییاز   ترب در      

ایج ل تسیکنل شردییجا    عسل   ورتی تس ع  به عنظور آسین   ناسی  عوتیواا  عهر حیه   بیاب گری قیوت ن   ی      

که عسووهنت کانته قاکا  بیه تینسا ی  عریو    پیذیرتی  ظیرت    پنسین ادت  کار ناسی  تا یاب کانسینوم بیرتی           

در تدتعیه جلسیه کارشر ه یای تخصصی  بییر عساوایه کانسینوم شیزترش         در کانتیه عیذکور هسیتنم .     ب را بردتری

بعام نینات ، عایجم   تسیار  آ یری   تیانت تجیرت       االکرد د  عاهیه ت   رت ترت یه   عایا م  ظیار    بابرسی  سیا      

 تحیج  ناسیا    یجا کیه تب تیی        20500ررح ساعا ه جاعو ت رارها رت تسیری    ت یز د تب بعیام  یر ح ریرح تیاکنوم       

 ثرت ساعا ه شردیجا تست .  18/3/96 تحج تا تاریخ  8200تاجتد تر اا  

ترت ه تقجتعا  ت سای  جا حو  بر اعیه پنسیگنری   تسیجیج عریاربا بیا قاکیا  کازهیای سی عت عریور    ینوا  اعیه            

جلسیه بیود کیه    دیگردسیتور کیار    ،  پنگنیری تعیور عربوریه    عنظیور های تجرتی  عربوره   تسکنل کانته های  یژا بیه  

بررسیی   .دتر آم بییود ا ییجا تسییتام عاا  ییت غییذت   دتر ی دت سییگاا الییوی پز ییک     ییجعا  ب جت ییت  درعییا    

 تییانت کازهییای عوجییود در ت رارهییای سییابعام جاییو آ ری    ییر ش تعییوت  تالنکیی  کییه بییه رنییج پر  ییجا هییای  

پر  یجا هیای عربوریه ت ساعنیجا آ یری  دسیتور کیار         ب تکلنا کازهای عذکور   پنگنری ج ت تسیریو در رسینجش   
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زییرت  حکیوعت  تسیتام   عیجیر  ااینیجش  سیابعام جایو آ ری          که توتنرا  زبی توسط عیجیر کیل تا  جلسه بود . 

  . ر ش تعوت  تالنک  تستام ترت ه شردیج 

کانسینوم بر اعیه رییزی ، هایاهنگ       ن  عایا م سناسی  تعننتی  تجتایاا    جا سین  ر ین       نقای دکتر حسآ جناب

 یو  ر     ظار  بر عراربا با قاکا  کاز   تربتستام بیا ثایر بخی  دت سیت  جلسیا  کانسینوم بیه هریاا هیم ت زت ی            

وجیه قیرتر   تکانسینوم باییج عیورد     96عوت و تحتااه  عراربا با قاکا  کاز   ترب ت هویت یای تنیل  کیه در بر اعیه سیا       

ترهی  ،  تککنیج قیرتر دتد یج . عریاربا بیا قاکیا  سیابعام یا تیه ، تکانیل بییر سیا ت ای کن            شنرد رت به  رح  یل عورد

 سیاد   ،فا  سیابی  رتینیجهای تسیار  در تسیناد      ی کنفی  آ  یا ،    اببکار شنری ساعا ه های کنتر  تهکتر  نک    ترتقی 

ریل تب عریادی   ا  کیاز   ترب ) ق بیا قاکی  در حیوبا عریاربا    بر اعه ریزی  رهنگ    هاه جا ریه  گیری    بدت   تدتری   عاه 

اب بر اعییه هییای صییعاییا م سناسیی  تعننتیی  تجتاییاا  تح  . ر دی ، در عرییادی  ر دی ، عسیینرها   سییه  ارتییه   

م ییاد آ ر  یج ج تیسیا    96سناسیت ا   ت هوییت هیای تب غی  سیا        بر تسیاا  ت االنات  دستگاه ای ا و کانسنوم ر

با عسیک   قیا و   در عساوایه قیوت نن  کیه در حیو       سیتنج تب دستگاه ای د نل در تعر عریاربا بیا قاکیا  کیاز  وت    

قاکا  کیاز   ترب عیج لنت دتر یج رت ج یت ترت یه بیه کانتیه تی کیه در عسلی   یورتی تسی ع  بیه عنظیور آسین                

 ا  عرترط بیا قاکیا  کیاز   ترب بیا عسیووهنت  ااینیجا عرتیری عیردی   رسیتا  ای تربیت حنجرییه ،            ناس  عوتوا

رت ییه  ااینییج . تبت ا   عییه  ز    سییخنگوی کانسیینوم نیینایو عاییادم تسییکنل شردیییجا بییه دبنییر  ا ییه کانسیینوم 

سی          هیوتبی آرتی پنگنری  نوا  اعه عراربا بیا قاکیا  تس نیزت    علز عیا  پز یک  ، عیوتد  یورتک    آ یاعنج        

ی عایا م بر اعیه رییز    18/12/95د عیور   /11714/95ب جت ت     ااهسابی کانته هیای عربوریه عوتیوح  اعیه  یاارا      

بییود تییی  جلسییه بییا تیسییام تب دیگییر عوتییواا  عهر حییه توسییط  ،  ظییار    هاییاهنگ  تقتصییادی سییتاد عرکییزی 

  اتاه یا ت . نر   11قای دکتر حسنن  ساات آ جاارنجی عوترد توسط جناب
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 مصوبات 

 مهلت اجراء اقدام کننده شرح مصوبه ردیف

با ج  کوم حاایت تب توهنجت  دت ل  بعننه ساب ت ت ا  در جاعاه ع  1
عقرر  ج با  ناسا   کازها   که در دت ل تستام تعکیام توهنیج آ  یا    
  جود دترد ، عراربا با قاکا  تینگو ه کازها در تاای سهوح بیه انیوتم  

 یت عراربا در دستور کار دستگاه ای کا ا قرتر شنرد .  وت ه

سازمان صنعت ، معدن 

پلیس مبارزه  -تجارت 

 با قاچاق کاال و ارز

 پس از ابالغ مصوبه 

تاکنوم کانتیه هیای    ، ظر به تینکه حس  شزترش ترت ه  جا در جلسه 2
 یژا برتی پنگنری  نوا  اعه عراربا با قاکیا  تس نیزت    علز عیا     

 اعنج     عراربا با قاکیا   آپز ک  ، عراربا با قاکا  عوتد  ورتک   
د عیور   /11714/95هوتبی آرتیس    ب جت ت  عوتیوح  اعیه  یاارا    

 سیتاد عاا م بر اعه ریزی ،  ظار    هایاهنگ  تقتصیادی    18/12/95
         اا   گردیجا ، عقیرر  یج سیریااس  سیرت بیه  ایا  سیابی       عرکزی 
های عذکور تقجتی   نورتسلسه عربوره به دبنر  ا ه کانسینوم   کانته

 تستام ترسا   ود . 

معاون غذا و داروی 

دانشگاه علوم پزشكی و 

خدمات بهداشتی 

 –درمانی استان 

سازمان صنعت ، معدن 

 و تجارت استان 

 مصوبه پس از ابالغ 

ا در ساعا ه جاعو ت رارها تا تیاریخ  جکوم آعار  تحجهای ثرت قها    3
 تحج تا ی شردیجا   تب رر   آعیار  ناسیا      8200تاجتد  18/3/96

با یج عقیرر  یج کلنیه      هزتر  تحج عی   20 جا حوبا تستام باهغ بر 
تککنج عسجد بر تر ر  ثرت ت رارهیای   با دستگاه ای ا و کانسنوم 

ترت پو   در ساعا ه عذکور ، تر ح رسا   زبی رت به اال  تحجهای 
 آ رد ج 

 پس از ابالغ مصوبه  کلیه دستگاههای عضو 

عقرر  ج دستگاه ا   که تاکنوم بر اعه ها   ت هویت های کیاری سیا     4
 6/2/96جلسیه عیور     نیور  1 ود رت در تجیرتی عصیوبه بنیج     96

کانسنوم بر اعه ریزی ، هااهنگ     ظار  بر عراربا با قاکیا  کیاز     
 نه ترب تستام به دبنر  ا ه کانسنوم ترت ه  ناودا ت ج سریااس  سرت به ت

دبنر  ا یه کانسینوم ت هوییت هیای کیاری        ترسا  آم تقجتی  ااینج 
 دستگاه ا رت در جلسه ترت ه  اایج .

 پس از ابالغ مصوبه  عضو  کلیه دستگاههای

در رتستای  رعایسا  عقای عاظم رهرری در  ور ب سا  جاری در حری  5
وم  اعگذتری سا  ججیج به انوتم تقتصاد عقیا عت   تع ر رتوی پنرهع

شیذتری   قاکیا     عایهتوهنج   ت ت ا    تسکنل کانته های تعننت سر
اسی   کاز   ترب در عسلی   یورتی تسی ع  بیه عنظیور آسین   ن      

 پس از ابالغ مصوبه   کلیه دستگاههای عضو 
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ی  حوبا ،  ظر به تعوتواا  عربوره   باب گری در قوت ن   یاج ل در 
تینکه کانته قاکا  کاز با عسووهنت جناب آقای دکتر باستا    ااینجا 

 ورتی عرتری   رستا  ای تربت حنجریه ، بت ا   عه  ز  در عسل  
تس ع    سخنگوی کانسنوم ننایو   عاادم کیه در جلسیه ح یور    

تی  ظرت    پنسن ادت  کار ناس  تا اب کانسنوم بیرتی  ر ج پذیرتد
با ج عقرر  ج مر  ر ب جاری ری    ب را بردتری در کانته عذکور ع 

لنه دستگاه ای ا و  ظر  وته    پ  تب جاارنجی عوترد ک رح  تب
 به کانته عذکور ترسا   ود . 

 اعضای حاضر در جلسه:
 اداره /نهاد سمت نام و نام خانوادگی ردیف

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی و  سید جواد حسینی دکتر  1

جانشین رئیس کمیسیون برنامه ریزی ، 

هماهنگی .و نظارت بر مبارزه با قاچاق 

 کاال و ارز استان 

 استانداری خراسان رضوی 

کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با  دبیر  محمد ابراهیم افشاری  2

 قاچاق کاال و ارز استان 

نماینده مجلس سخنگوی کمیسیون  دکتر سعید باستانی  3

 صنایع و معادن 

 مجلس شورای اسالمی 

 مشهد شهرستان فرمانداری  معاون استاندار و فرماندار  محمد رحیم نوروزیان  4

 تعزیرات حکومتی استان  مدیر کل  حمیدرضا کریم  5

 دادگستری استان  و سرپرست مجتمع انقالب رئیس دادگاه  داود آبادی  6

 گمرک استان  ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک  امید جهانخواه  7

 امور اقتصادی و دارایی استان  مدیرکل  سید مهدی رمضانی  8

 پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز  رئیس  سرهنگ بهرام خسروی  9

 فرماندهی مرزبانی استان  معاون عملیات  سرهنگ رضا عزیزی 10

 استاندارد استان  مدیر کل  علیرضا جمیع 11

 دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری  مدیر کل  علی رسولیان  12

 امور اتباع و مهاجرین خارجی استان  مدیر کل  محمد عجمی  13

 امور زنان و خانواده استانداری  مدیرکل  فرشته سلجوقی  14

 اداره کل اطالعات استان  معاون اقتصادی  علی اکبر بوستانی  15

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  معاون فرهنگی و مطبوعات  یوسف امینی  16

 صنعت معدن تجارت استان  معاون  علی باخرد  17

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  معاون حمل و نقل  جواد وحدتی فرد  18

 اداره کل بازرسی استان  نماینده  محمدرضا میرزاده  19
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 سپاه امام رضا)ع( نماینده  امیر صولت  20

 نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور  نماینده  هادی علی پور  21

 اداره حقوقی و قضائی گمرک مشهد  رئیس  خدیجه عظیمی مجاور 22

علی اصغر اسماعیل زاده دکتر  23  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان  مدیر  

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار  مدیر  عیسی افتخاری  24

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه  مدیر  مجتبی دلبری  25

 پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان  مدیر  رضا صابر افشاریان  26

 نمایندگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان  مدیر  محمد مرادقلی  27

 صنعت ، معدن و تجارت استان سازمان  رئیس بازرسی  مهدی مقدسی  28

 اداره کل اطالعات استان  نماینده  رفیعی  29

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی  معاون  محمد حسن نبوی نژاد  30

 اتاق اصناف  رئیس  محمود بنا نژاد  31

 اتاق بازرگانی  عضو هیئت نمایندگان  احمد زمانیان  32

 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  رئیس  محسن اکبر پور  33

 سازمان جهاد کشاورزی استان  رئیس اداره تنظیم اعتبار  فرهاد فرح بخش  34

 سازمان جهاد کشاورزی استان مدیر تنظیم بازار  سید حمیدرضا جوادی  35

 دفتر اقتصاد و امور بین الملل استانداری  کارشناس  محسن جدی  36

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان  نماینده  بنت الهدی صاحب نسق  37

 استانداری دفتر معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی   کارشناس  ابوطالب سرابیان  38

کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با  مسئول دبیر خانه  قربانعلی آذری  39

 قاچاق کاالا و ارز استان 
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