
 1 

 مشخصات جلسه:

 عنوان جلسه:
برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز کمیسیون 

 استان

 12/06/96شنبهیک تاریخ و روز جلسه

 دفتر استاندار محل جلسه :

 رئیس   جلسه
کمیسیون برنامه ریزی ، محترم و رئیس رشیدیان استاندار آقای جناب 

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانهماهنگی و نظارت بر 

 ک.ص /14953/96 شماره دعوتنامه ششمین نوبت جلسه:

 طبقه بندی:
 عادی

 محرمانه

 
 

 فوق العاده          عادی    نوع جلسه : 30/10 ساعت تشکیل

 

 خالصه مذاكرات و مباحث مطرح شده:
ظارت بر کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و ن دبیر افشاریآقای جلسه با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید رسمیت یافت . سپس 

مه کمیسیون برنا محترمو رئیس جناب آقای استاندار از ، دهه امامت و والیتتبریک ایام خجسته با مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 

ضرین قدم به حاخیر مبرای حضور در جلسه تشکر و قدردانی نمود و با  ستانابر مبارزه با قاچاق کاال و ارز  ریزی، هماهنگی و نظارت

ابت استان ب ر از سردار امیری مقدم فرمانده سابق انتظامیشکبه ویژه سردار کریمی فرمانده انتظامی استان و تقدیر و تدر جلسه 

گزارش ارائهه ب، و پیگیری مصوبات جلسه قبل تشریح دستور کار جلسه با،امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز تالشهای فراوان ایشان در

 پرداخت .به شرح ذیل پاورپوینت  به طریقیلی برآورد حجم قاچاق کاال اعم از ورودی و خروجی در کشور صتف

 

  میلیارد دالر ()  1395-1392و سالهای  1387برآورد حجم شکاف عرضه و تقاضا در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1395-1392و سالهای  1387مقایسه برآورد حجم شکاف عرضه و تقاضا در سال 
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 سهم کشفیات کاالی قاچاق از حجم قاچاق کاال 

 
 

 

  میلیون دالر ( 1395برآورد شکاف عرضه و تقاضا به تفکیک کاالهای منتخب در سال ( 
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  1395سال برآورد حجم قاچاق خروجی در 

 
 

 ) میزان سود ناخالص قاچاقچیان ) میزان عدم وصول درآمدهای دولت 

 
 

گی و آقای دکتر حسینی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و جانشین رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهندر ادامه 

اق افتاد، ولت اتفدبا تبریک هفته امامت و والیت و تشکر از کلنگ زنی هائی که در هفته  نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان

 رد . ی یاد کش از نه هزار شورای شهری و روستائیاز ویژگی های مهم این هفته ، یکی آغاز بکار دولت دوازدهم و دوم آغاز بکار ب

نق، ه به روقاومتی و برنامه هائی کی اهداف و سیاستهای اقتصاد مآقای دکتر حسینی بخش زیادی از پروژه های مذکور را در راستا

 ط می شود دانست . بتولید و اشتغال زائی مرت

 352و  طرح با اعتبار تخصیصی سه هزار 18افزود : پروژه های مورد اشاره شامل  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری

میلیارد  367ار و سهیل بهره وری با هزتطرح در زمینه پروژه های ارتباطی برای  13ئی، میلیارد ریال در امر رونق تولید و اشتغال زا

دالت محور که حائز میلیارد ریال و باالخره پروژه هائی با رویکرد ع 210ص برنامه های سالمت محور با هزار و وپروژه در خص 174ریال، 

 158ا اعتبار بپروژه  140بخش کشاورزی  و در میلیارد ریال 315و پروژه  318 با روستاو عمران اهمیت فراوان می باشد شامل توسعه 

ی و یت زدائنوعی تعادل بخشی منطقه ای بود که محروم ،میلیارد ریال گلنگ زنی شد که اختصاص تعدادی از پروژه ها به دهیاری ها

 عدالت اجتماعی در آنها لحاظ شده بود .

و اهم اقدامات انجام در ادامه عملکرد  نگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانجانشین رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماه
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 را به شرح ذیل ارائه نمود : استان ماهه اول سال جاری دستگاههای عضو کمیسیون  4شده در 

  قایسه با بوده که در م میلیارد ریال 763برابر با  96ارزش ریالی کشفیات دستگاه های کاشف استان در چهار ماهه اول سال

رصد، د 2/1درصد، مرزبانی استان  96درصد افزایش داشته است. سهم نیروی انتظامی از کل کشفیات  21مدت مشابه سال قبل 

 درصد بوده است. 8/0درصد و گمرکات استان  2سازمان صنعت معدن و تجارت استان 

 شابه نسبت به مدت م 96کومتی استان در چهارماهه اول سال تعداد کل پرونده های تشکیل شده به ظن قاچاق در تعزیرات ح

 درصد افزایش داشته است. 4درصد و ارزش ریالی آن  32سال قبل، 

  1246ن آدرصد و ارزش ریالی  49، 95نسبت به مدت مشابه سال   96تعداد پرونده های محکومیت یافته در چهارماهه اول سال 

ئه شده درصد از آنها تبر 17درصد از کل پرونده های بررسی شده محکوم و تنها  83درصد افزایش داشته است. بعبارت دیگر 

 است.

 درصد از آنها وصول شده است. 3/1،  96 اول سال از کل پرونده های جریمه شده در چهارماهه 

   35ل، به سال قبنسبت به مدت مشا  96تعداد پرونده های تشکیل شده قاچاق کاال و ارز توسط گمرکات استان در چهارماهه 

 درصد کاهش داشته است. 61درصد و ارزش ریالی آن 

  19نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد بازرسی ها توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان  96در چهارماهه اول سال 

 8ش ا وجود افزایدرصد افزایش داشته است. ب 8درصد کاهش یافته و تعداد کل پرونده های تشکیل شده قاچاق کاال و ارز 

درصد کاهش داشته است که نشاندهنده کاهش کشفیات  57درصدی تعداد پرونده ها ارزش ریالی کل کشفیات سازمان صمت 

 کالن می باشد.

  اهش کدرصد  42تعداد کل پرونده های متشکله به ظن قاچاق در فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی، نسبت به سال قبل

 درصد، افزایش داشته است .   497الی کشفیات یافته ولی ارزش ری

  ارزش کل  پرونده ورودی به 591پرونده خروجی و  73پرونده شامل یک پرونده ترانزیتی  664، تعداد 96در چهارماهه اول سال

 27رزشی ادرصد کاهش ولی از نظر  3میلیارد ریال در نیروی انتظامی استان تشکیل شده که از نظر تعداد کل پرونده ها  731

 اشد.درصد افزایش داشته است که نشاندهنده عملکرد مثبت نیروی انتظامی در راستای اهداف کالن برنامه های جامع می ب

 ه هارماهتعداد پرونده های مربوط به تحویل کاالهای متشکله به ظن قاچاق در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در چ

 تن و به 22درصد کاهش داشته است. وزن کاالی منهدم شده در این مدت  27ل قبل نسبت به مدت مشابه سا 96اول سال 

 ه است. درصد رشد داشت 1480میلیون ریال بوده که از لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل آن  730میلیارد و  4ارزش 

  ه از لحاظ میلیارد ریال کشف شده، ک 31ش بطر و قوطی انواع مشروبات الکلی به ارز 42،631تعداد  96در چهار ماهه اول سال

 درصد افزایش داشته است.  56ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  ه مدت میلیون ریال بوده که نسبت ب 657میلیارد و  38،  96ارزش ریالی کاالهای ممنوعه مکشوفه در چهار ماهه اول سال

 درصد افزایش داشته است.  9مشابه سال قبل 

  درصد از ارزش کل کشفیات در این سال می باشد 5، 96کاالهای ممنوعه مکشوفه در چهار ماهه اول سال  ارزش ریالی. 

  سبت به مدت نفر بوده که ن  1329در مرزبانی و نیروی انتظامی استان ،  96تعداد متهمین دستگیر شده در چهار ماهه اول سال

 درصد کاهش یافته است.  26مشابه سال قبل 

 ی دهد نشان مدرصد افزایش  23باند بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل   16،  در همین مدتای متالشی شده تعداد بانده. 

  12دل درصد و معا 2مصرف  نفت گاز در این مدت  ،افزایش داشته طول دورهمصرف کلیه فرآورده های نفتی جز نفت کوره در 

یش و در درصد افزا 4درصد و کشاورزی  9درصد، صنایع  2ش حمل و نقل هزار لیتر افزایش پیدا کرده که در بخ 156میلیون و 

 درصد کاهش داشته است. 1سایر موارد نیز 

  64معادل  این میزان برای نفت گاز، درصد کاهش داشته 42،  1396مقدار کل فراورده های نفتی مکشوفه در چهارماهه اول سال  

 کاهش بوده است.درصد 
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  از  بازدید 2531بازدید از مجاری عرضه و  9269گشت مشترک،   491هیات بازرسی،  61تعداد  1396در چهارماهه اول سال

 .رسیده است مصرف کنندگان عمده فرآورده های نفتی به انجام 

  شی ، پارچه با میلیارد ریال بوده که از نظر ارز 292برابر با  96مجموع ارزش ریالی کاالهای هدف مکشوفه در سه ماهه اول سال

شترین ارزش میلیارد ریال بی 30میلیارد ریال و مصنوعات طال و نقره با  65میلیارد ریال، لوازم آرایشی و بهداشتی با  111

 کشفیات را به خود اختصاص داده اند. 

 1396ماهه اول سال  4اقدامات انجام شده در برخی از اهم 

  به دستگاه های عضو کمیسیون . 1396 استان در سالابالغ برنامه جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

  میلیارد ریال 2دستگاه کانکس مجهز برای ایستگاه های ایست و بازرسی استان به مبلغ  4ساخت و تحویل . 

 ان کلیردبرگزاری جلسه توجیهی فرهنگی برای نخبگان استان با موضوع مفهوم شناسی پدیده قاچاق کاال و ارز و با حضور م 

 . رکزیستاد م

  نه جامع انبارها ثبت انبار در ساما 830هزار و  20انبار شناسایی و تعداد  330و  هزار 29هزار انبار موجود در استان،  50از مجموع

وی در حال در حال اصالح و تکمیل اطالعات می باشند. خراسان رضانبار  8500قطعی شده و کد رهگیری را دریافت نموده اند و 

 رم کشور قراردارد.حاضر درمکان چها

 وی در ادامه سیاست های عمده کمیسیون استان را به شرح ذیل دانست :

  یسیون به عنوان سیاست و اولویتهای کممبارزه با کاالهای ممنوعه، ضد فرهنگی، سالمت محور،محدودیت دار داخلی و سوخت

 استان .

 . توجه به فرهنگ سازی و توانمند سازی بخشهای مختلف 

 ظرفیت تشکلهای غیردولتی و اصناف در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز . استفاده از 

 . رونق بخشی به تولید داخلی در راستای راهبرد اصلی اقتصاد مقاومتی 

 

صد از کشفیات در 96با اشاره به کشفیات قاچاق کاال و ارز در استان افزود : طبق آمار  سردار کریمی فرمانده انتظامی استانسپس 

 قاچاق کاال و ارز توسط نیروی انتظامی استان کشف شده است . حوزه 

زه رز، مباراضمن اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه جدی و قاطع با پدیده قاچاق کاال و فرمانده انتظامی استان 

  ی انتظامی استان دانست .جزء ماموریت های اولویت دار نیرو رابزرگ قاچاق کاال و ارز  یقاطع با شبکه ها و باندها

 ماهه نیروی انتظامی استان به شرح ذیل پرداخت : 5در ادامه سردار کریمی به ارائه گزارش 

 سالح، صوتی و تصویریشامل انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، ات نیروی انتظامی استان در بخش های مختلف  ) یجمع کل کشف ،

شکی، یدکی، خودروی قاچاق، کود شیمیائی، چای خارجی، طال و نقره، تجهیزات پزپارچه، آرد، فرآورده های نفتی، قطعات 

 . به ارزش یکصد میلیارد تومان اسباب بازی، میوه جات و ... (

  کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  کل درصدی ارزش ریالی 51افزایش. 

  لدرصدی افراد دستگیر شده نسبت به مدت مشابه سال قب 15افزایش . 

  درصدی باندهای متالشی شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 53افزایش . 

 282 میلیارد ریال می باشد که در این راستا 160طرح منطقه ای و کشوری، مجموع ارزش ریالی طرحهای اجرا شده  8اجرای 

 خودرو توقیف شده است .  78نفرمتهم دستگیر و 

  کاالهای قاچاق . انبار و کشف مقادیر متنابهی از 5شناسائی 

کز بارها و مرای از انوی طرح ساماندهی انبارها را طرحی موثر در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز دانسته و از اجرای طرح بازدید میدان

 نیروی انتظامی استان خبر داد . توسطکنترل مدارک و مستندات آنها ) مجاز و غیر مجاز( به منظور نگهداری کاال 

سرمایه ای فرمانده انتظامی استان با اشاره به انهدام کاالهای قاچاق با ارزش ریالی پایین و مواد فاسد شدنی، خواستار انهدام کاالهای 



 6 

 با توجه به فرمایشات صریح مقام معظم رهبری در خصوص انهدام کاالهای قاچاق شد .بیل لوازم خانگی، صوتی و تصویری و ... ( ق) از 

ا، ضمن ارائه گزارشی از واحدهای ثبت شده سامانه جامع انباره ائی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانخانم علیرض

 خواستار توجه بیشتر ادارات و سازمانهای استانی جهت ثبت انبارهای خود در سامانه شد . 

ولید طال تدر مراحل و فرآیندهای تأمین و پیرامون مسائل و موانع موجود  یگزارشسپس رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 ، نقره و سنگهای قیمتی به شرح ذیل ارائه نمود :

 نمای کلی  موجود 

  کشور دارای بیشترین ذخیره طال و سنگهای قیمتی قراردارد 20جایگاه ایران در بین. 

  در کشور می  سمنان و کردستان دارای معادن سنگهای قیمتی –اصفهان  –کرمان –خراسان –استانهای قم

 باشندومهمترین معادن از حیث حجم ذخیره،معدن عقیق قم وفیروزه نیشابور است .

  درصد واحدهای تراش سنگ های قیمتی استان،در مشهد واقع شده اند . 85در حال حاضر 

  سه واحد طراحی جواهرات در مشهد واقع شده اند. 
 

  معادن و ظرفیتهای استخراج در استان 

  تن 800/21 : نقرهظرفیت تولید . 

  کیلوگرم 700 : طالظرفیت تولید . 

  کیلوگرم  600مصنوعات طال : ظرفیت تولید. 

  کیلوگرم  525/2: مصنوعات نقرهظرفیت تولید. 

 

 وضعیت موجود فعاالن صنفی 

  اتحادیه  2:اتحادیه های مرتبط 

 واحد صنفی          288/1های طال ، جواهر و نقره :وشگاهفر 

 واحد 104 : بنکداران 

  واحد 174: تولیدکنندگان طال ،  جواهر  و نقره 

 نفر 000/5:  اشتغال 

 

 زمینه های قانونی تقویت قاچاق طال ومصنوعات آن 

  مربوطه  منوط به مجوز بانک مرکزی و آیین نامه)اعم از شمش خام طال یا مصنوعات آن( ورود و خروج طال به هر شکل 

 می باشد . مقررات صادرات و واردات قانون 71های ذیل فصل و  یادداشت

 شیاء لمی وادر این یادداشتها مصنوعاتی نظیر سنگهای گرانبها فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها، ادوات ع

 می شود.71ساعت سازی وآالت موسیقی و ... مشمول ماده 

  تین و نقره خام : ورود طال، پال( 07/03/1395)آخرین اصالح نامه ورود، صدور و معامالت طال، نقره و پالتین آیین 4ماده

 به کشور توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت مصارف و معامالت تجاری با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات

 مربوط، منحصراٌ به صورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز است .

 ال صادر ننموده است.بانک مرکزی تا کنون مجوزی برای ورود مصنوعات ط 

  ستفاده از اواردات کاال به صورت تجاری با :  قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )مصادیق قاچاق( 2بند چ ذیل ماده

مورد مصرف شخصی مانند تسهیالت همراه تسهیالت درنظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کاالهای

 به عنوان تجاری به تشخیص گمرک .نی در صورت عدم اظهار کاالهای مرزنشینی و ملوامسافر، تعاونی

 هر نوع مصنوعات طالی توان گفت : ، بنابر این میاند مورد مبادله تجاری قرار گیردتوطالی همراه مسافر نیز نمی
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 . باشدخارجی موجود در بازار با نقض تشریفات قانونی وارد شده قاچاق می

 

  موانع موجود در تولید مصنوعات طال ونقره 

  الیات مدرصد  9عدم امکان فروش تولیدات داخلی ) شمش و محصوالت واحدهای تولیدی استان ( در بازار به دلیل اخذ

 . برارزش افزوده

  عدم دانش فنی تولید در کشور و غیر قابل رقابت بودن با نمونه های وارداتی مشابه. 

  عدم حضور در بازارهای طراحی مد سریال های فاخر سلطنتی و فانتزی. 

 در  علی رغم اینکه صنعت زیور آالت دارای قدمت طوالنی در کشور است ولی به علت عدم ورود تکنولوژی روز دنیا

 بازارجدید جهانی سهم موثری نداریم.

 

  پیشنهادات 

  افزوده رفع شود.الزم است موانع اقتصادی به خصوص مالیات بر ارزش 

  . الزم است موانع قانونی و سخت گیرانه بانکمرکزی و به قواعد منطقی تجاری تبدیل شود 

  تقویت حضور سازندگان و طراحان وتولید کنندگان در این بخش در عرصه بین المللی. 

 ود .یروزه حمایت شپیشبرد دانش فنی این حوزه درتراش سنگهای قیمتی باالخص فاز صنایع دانش بنیان درالزم است 

 یندهایو موانع موجود در مراحل و فرا لیمسادر خصوص  آقای محمدی کارشناس اقتصادی دبیرخانه کمیسیون استاندر ادامه 

رح ن به شآبا  مرتبط ییو اجرا یعمل ،یعلم یو مصنوعات مرتبط و راهکارها یمتیق یهافلزات گرانبها، سنگ یقانون دیو تول نیتأم

 ذیل گزارشی ارائه داد :

 

  مرحله تامین 

و  یمتیق ینگ هاطال و نقره، س یبارها وم،یآب راد ن،یموم، رز ،یگر ختهیگچ ر ریپرکاربرد نظ هیمواد اول نیتام یتعرفه باال -1

 شده است. نیانحصا در تام جادیکه موجب ا یمتیق مهین

 یخصصت یدستگاه ها ،یگر ختهیر ی، دستگاه هاCNCدستگاه   نتر،یپر رینظ یدیآالت تول نیو ماش زاتیتجه یتعرفه باال -2

 و ... یقالب ساز یشمش از مصنوعات مستعمل، دستگاه ها دیتول یدستگاه ها زر،یدستگاه ل ر،یزنج دیتول

 یشنهادیپ ییراهکار اجرا 

 با  ییاجرا یساز و کارها فیبا تعر دیآالت الزم در تول نیو ماش زاتیتجه ه،یواردات مواد اول یحذف کامل تعرفه ها

 . امارات نیچ لندیتا هیترک یالگو از کشورها

 

 . بر ارزش افزوده از اصل طال اتیوضع مال لیبدل یشمش طال و نقره بصورت قانون نیتام -3

  راهکار اجرائی پیشنهادی 

 ن ارائهشمش جهان در استان و عدم امکا نیمرغوب تر دیبر ارزش افزوده از اصل طال با توجه به تول اتیحذف مال 

 تایز مالفرار ا لیکشورها بدل ریطرف و صادرات آن به سا کیبر ارزش افزوده از  اتیمال لیآن به بازار داخل بدل

 یدرصد برا 4با نرخ سود  یتوسط بانک مرکز طالشمش  نی، تامگریاز طرف د یدیارزش افزوده و مشکالت تول

 . امارات در هر دو مورد( نیچ لندیتا هیرک) نمونه ت دکنندگانیتول

 

 . در صنعت طال یدیقطعات واسط تول یعدم امکان واردات برخ -4

 راهکار اجرائی پیشنهادی 

 یدولت اریتام االخت ندگانیهدف کشور با حضور نما یواردات و صادرات در استانها د،یرفع موانع تول تهیکم لیتشک 
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 امارات( نیچ لندیتا هیکنندگان )نمونه کشور ترک دیو رفع موانع با حضور تول یو بخش خصوص

 

 . صنف نیا دکنندگانیکم بهره از تول التیدر قالب تسه یمال یها تیعدم حما -5

 راهکار اجرائی پیشنهادی 

 جادیاLC دکنندگانیتول یکم بهره برا التیارائه تسه -دکنندگانیتول یبرا یو خارج یداخل یها 

 

 . صنف نیا دکنندگانیتول یبرا یتخصص یصنعت اییصنف یعدم وجود شهرک ها -6

 راهکار اجرائی پیشنهادی 

 عیتجم -آن یایبهتر از مزا یریصنعت به منظور بهره گ کیطال و نقره و جواهر بعنوان  دکنندگانیصنف تول فیتعر 

 به منظور یرساختیامکانات ز هیبا ارائه کل یتخصص یصنعت در شهرک ها نیصنوف مرتبط و وابسته به ا هیکل

 ییبا امکان اشتغال زا تیامن بیضر شیاو افز دیتول یها نهیشدن کارها، کاهش هز یتخصص ،یبهره ور شیافزا

 امارات ( نیچ لندیتا هیترک  یطال در کشورها یهزار نفر در استان )نمونه شهرک صنعت 16از  شیب

 

  تولیدمرحله 

 . یفقدان تخصص الزم در طراح -1

 راهکار اجرائی پیشنهادی 

 مسئول یتوسط سازمان ها یتخصص یآموزش یکارگاه ها یبرگزار 

 

 . باال تیفیبا ک یقالب ها دینبود تخصص و امکانات الزم در ساخت و تول -2

 راهکار اجرائی پیشنهادی 

 شرویپ یواردات بدون تعرفه قالب از کشورها - یتخصص یآموزش یکارگاه ها یبرگزار 

 

 . نییپا تیفیباال و ک عاتیبا ضا یمیقد یاستفاده از دستگاه ها -3

 راهکار اجرائی پیشنهادی 

 شرویپ یآالت از کشورها نیو ماش زاتیواردات بدون تعرفه تجه 

 

 ،یگر هختیمانند ر دیمختلف در تول یرشته ها یتخصص کیصدر الذکر و عدم تفک لیبدال دیتمام شده تول نهیباال بودن هز -4

 . کارگاه کیتمام موارد در  عیو ... و تجم یزیقالب ر ،ینورد، مخراجکار

 راهکار اجرائی پیشنهادی 

 ره بلند مدت اجا التیالزم و تسه یها رساختیهدف با ز یدر استان ها یتخصص یصنعت اییصنف یشهرک ها جادیا

 کیبه شرط تمل

 

 ندهیمانموجود، عدم حضور  یها تیمعاف رغمیارزش افزوده عل اتیبار همراه مسافر، اخذ مال رینظ یموانع مختلف صادرات -5

 یصادرات یها تیو معاف زیجوا صیعدم تخص دکننده،یهدف تول یدر استان ها یبانک مرکز

 

خذ وزه را اصادرات طال، مشکل اصلی این حبا اشاره به مسائل مرتبط در حوزه  آقای رسولیان مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی

 لیرغم معافیت قانونی آن دانست . ع مالیات ارزش افزوده از مصنوعات صادراتی

درخصوص د : در صورت مشخص نمودن ماشین آالت مرتبط در حوزه ساخت مصنوعات طال از طریق صنف مربوطه، میتوان وی افزو
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 و معافیت های واردات این ماشین آالت پیگیری نمود .  مربوطهتعرفه های کاهش 

ولویت در خصوص موانع اجرائی باجه های ارزی در گمرکات مرزی استان با ا آقای مونسان مدیر امور شعب بانک ملی استانسپس 

ی نصب با عنایت به دریافت مجوز تاسیس شعبه ارزی در گمرک دوغارون، سیستم جامع ارزی در باجه مرزگمرک دوغارون افزود : 

 .گردیده و با توجه به اخذ کد رمز کاربران، سیستم مذکور آماده بهره برداری می باشد 

نی الزم، وی انسابا اشاره به تجهیز گمرک به نرم افزار استعالم گیری ارزهای اظهار شده و آموزش نیرمدیر امور شعب بانک ملی استان

 نرم افزار گمرک دانست .زی راه اندازی شعبه ارزی را منوط به فعال سا

 مطروحه ارائه نمودند .در ادامه اعضاء جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مباحث 

با  نرز استاجناب آقای رشیدیان استاندار و رئیس محترم کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ادر خاتمه

یم یت باشهل بامیدوارم که همه ما از پیروان واقعی راه پیامبر و اافزودند : به اعضای حاضر در جلسه دهه  والیت و امامتتبریک 

 ر متعلق به وجود مبارک ایشان است .مخصوصا امیر مومنان حضرت علی )ع( که عید غدی

ت هم اقداماگزارش ارائه شده در خصوص عملکرد و اتقدیر و تشکر از زحمات و تالشهای اعضای کمیسیون استان، ایشان در ادامه با 

ن صدمات ز بزرگتریامان طور که میدانید یکی ا خوب ارزیابی و افزودند : هرمبارزه مؤثر با قاچاق کاال و ارز  امردستگاهای مختلف در 

ن  در طی ایالحمداهلل . بحث قاچاق کاال است، شودچه در حوزه اشتغال وارد میو و لطمات که به اقتصاد داخلی چه در حوزه تولید 

قریبا تده ایم شچهار سال بر اساس گزارشاتی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور به صورت رسمی ارائه کرده است موفق 

 ستگاهایاین حجم قاچاق کاالی کشور را چه در ورودی و چه در خروجی کاهش دهیم و این موفقیت در واقع ناشی از عملکرد د 50%

نوز این هاما همان طور که در گزارشات عزیزان بود  . جای تقدیر و تشکر داردکه تلف در جای جای پهنه جغرافیای کشور است مخ

رانی ایجاد انان ایفاصله بین خسارت ناشی از قاچاق کاال به داخل کشور بسیار باال است که این می تواند در واقع هزاران شغل برای جو

رکت را یک ح کنند این حرکت خودستان در هر عرصه ای که در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز فعالیت میکند و برای همین هم دو

تی این ود و وقایمان از دروازه آن شهر خارج می ش ،چرا که وقتی بیکاری و فقر وارد شهر و یا کشور بشود ،مقدس ببینند و بشمارند

شود. می ست واردام مفاسد دیگر که ریشه انحرافات اخالقی و ناامنی ها و موارد دیگر اایمان از میان جوانان و شهر ما خارج شود تم

 . برای همین همه ما باید به مبارزه مؤثر با قاچاق کاال  و ارز به عنوان یک تکلیف شرعی، ملی و وجدانی نگاه کنیم

ش ه افزایه های آغازین سال تا به حال نشان دهندالحمداهلل گزارش عملکرد دوستان در ما اظهار داشتند : رئیس کمیسیون استان

رضه به یک زمان ع هوشمند از این بابت که هر قدر ما بتوانیم فرآیند ورود کاالها و کنترل کاالها تا ،مبارزه هدفمند و هوشمند بوده

تواند یماری آن بارزه و تأثیر گذم یمسلما این در نحو . نحوی که کمترین نیاز به مداخله و برخورد فیزیکی داشته باشد ایجاد کنیم

رد به وع برخوتولید و اشتغال است باید نوع مداخله و ن ،خصوصا در سال جاری که هدف و نام گذاری سال ،نقش مؤثر تری داشته باشد

برای  هی بکند و از طرف دیگر احساس کند کئنحوی باشد که تولید کننده داخلی احساس پشتیبانی و پشتگرمی از دستگاهای اجرا

جم حز لحاظ اینکه ضربات وارده از لحاظ پروندها کاهش اما ا . تولید و فعالیت او حمایت الزم در بخش های مختلف انجام می شود

ه ها کرشتددانه مورد توجه قرار گرفته و هم بروی رده هم کیفیت انشان دهنده این است که در ضربات و ،ارزشی افزایش یافته است

ر ف آنچه دراجع به سیاسیت های مصوب بود توجه خوبی داشته اند که امیدواریم این را ادامه بدهند از آن طریکی از مباحث قبل 

 در همه سطوح باید توجه شود . فرهنگ سازی به گزارشات عزیزان بود 

اصناف و تولیدگنندگان  بهدر سطح عرضه کنند گان کاالها باید ری از سخنانشان بیان نمودند : گاستاندار خراسان رضوی در بخش دی

تولید داخلی دارد در واحدهای آنها عرضه شود و این را یک ضد ارزش بشمارند و  کهاجازه ندهند کاالی قاچاق و خارجی بدون مجوز 

کاالهای داخلی خودشان بتوانند حمایت کنند از فرزندانشان و برادران و خرید از طرف دیگر فرهنگ سازی برای مردم که با 

من بعضی وقتها تعجب میکنم بعضی از عزیزان بحث  . خواهرانشان که بتوانند اشتغالشان را حفظ کنند و آن را گسترش بدهند

 شویمبه عنوان یک مطالبه گر یقه خود را چاک میدهند اما وقتی وارد منزل آنها میو بیکاری مطرح و نیاز به اشتغال طرح می شود 

ی است که بصورت غیر مجاز و قاچاق وارد کشور شده است یا کاالی خارجی ئداخل منزل جزو کاالهامیبینیم بیشتر کاالهای مصرفی 

است. ما اگر مدعی هستیم دلمان برای جوانان ایرانی و اشتغال آنها میسوزد باید این فرهنگ مصرف کاالهای داخلی را به عنوان یک 

یگر که وجود دارد این که در عین حال که از روشهای سلبی استفاده میکنیم نکته د. همه بپذیریم و به آن توجه کنیم  ،فرهنگ فراگیر



 10 

باید قاطع باشیم چه دستگاهای امنیتی، انتظامی، قضائی ما روش تحصیل کار در داخل و روشهای قانونی را کوتاه تر کنیم و آسان تر 

باشد. کاالهای که اشاره شد نیاز به ورود ماشین آالت تا اینکه رفتن به سمت کارهای ریسک دار و خطرناک قاچاق وجود نداشته  کنند

است برای بعضی از تولیدات که مثل طال و جواهرات و تراش سنگهای قیمتی با توجه به اینکه مشهد شهر سنگهای قیمتی و نیمه 

نفر در حوزه طال و  پنج هزارگفته شد یک شهر عرضه طال و جواهرات  از قدیم االیام بوده و هست و همانطور که و قیمتی است 

جواهرات مشغول هستند اما ما در بحث صنایع تراشکاری و انگشتر سازی شانزده هزار نفر آمار داریم که نشان دهنده حجم باالی 

باید بتوانیم در واقع این تعداد و ظرفیت را افزایش دهیم . ظرفیت طراحی را افزایش دهیم با توجه به  .اشتغال در این حوزه است 

ه دانشجویان بسیار خوبی یا دانشکدهای بسیار خوب در حوزهای هنر طراحی و سایر موارد داریم باید اینها را با حوزه کار و تولید اینک

های تراش برای من فکر میکنم هنرمند ایرانی و جوان پسر و دختر ایرانی ظرفیت تولید ایده و طراحی و تنظیم نقشه .آشتی دهیم 

کنیم که باید منتظر سریال های جدید باشیم و یا الگو برداری از روی اشکالی که داریم به شکل سنتی کار می ،تولیدات جدید را دارد

را در کنار تولید کنندگان قرار بدهیم چرا ما سه واحد طراحی  آنانبه جوانان میدان بدهیم و باید شود . مجالت خارجی که منتشر می

 باشد .اسب با ظرفیت سنگهای مختلف که در استان داریم جواهرات  داشته باشیم باید طراحی متن

گهای سنکه یدم د را تربت حیدریه رفته بودم در آنجا جوانان بسیار خوبیشهرستان بنده اخیرا به جناب آقای رشیدیان ادامه دادند : 

 آالت و ات طال و نقره و زیوراگر بر روی طراحی و نحوه ترکیب ،عقیق یا سایر سنگهای کشف شده را تراش های مختلفی میدادند

د و ای تولیمصنوعات کار کنیم این ظرفیت وجود دارد که ما فراتر از مشهد و نیشابور در شهرهای دیگر بتوانیم از این ظرفیت بر

نوعی  یکاید به نکته دیگر که باید اشاره شود و جای تقدیر و تشکر دارد همکاری دستگاها با یکدیگر است ب. اشتغال استفاده بکنیم 

 دستگاهای مختلف با هم همکاری کنند که کمترین نیاز به  برخوردهای پلیسی و قضائی و موارد اینگونه داشته باشیم .

کر مکاری تذدر بحث کنترل انبارها اگر جای نیاز هست در بحث هاستاندار خراسان رضوی در خصوص سامانه جامع انبارها فرمودند : 

تما باید حشوند وارد کشور میکه ی ئش انبارها برسیم راجع به بحث گمرک و کنترل ترانزیت خودروهاداده شود تا سریع تر به پوش

اکرده ی نتا خدا کنترل الزم داشته باشندآنها برنامه ریزی و پارک  د وها هماهنگی برای تردگمرک و راهداری نسبت به مراکز پایانه

 سیونکمیز این انچه مورد انتظار آباید یک هماهنگی بین دستگاها وجود داشته باشد .  کاالهای قاچاق نشود مراکز مبدل به بارانداز

تواند  بتواند با شفاف سازی و رفع نقاط تاریک و چیزهای که میاست تا است هماهنگی بخش خصوصی و دولتی و دستگاهای مختلف 

 .د ننادرات کاال در کشور و در استان فراهم کگردش سالمی را برای واردات و ص ،مورد سوء استفاده قاچاقچیان قرار گیرد 

تشکر میکنم از اقداماتی که در مسئله ارز انجام شده است مسلما شفاف سازی ورود و خروج ارز از استان و ایشان افزودند : 

کنند با هم هماهنگ باشند که سریع تر باید دستگاهای مختلف که در این حوزه کار می .ا است هکشورمان به نفع مردم و هم دستگاه

به صورت قانونی و شفاف کار انتقال ارز را در داخل کشور انجام دهند تا اگر کسی ارزی را وارد کشور بکند در مرز آن  باجه های مرزی

هد خارج کند در چهارچوب را اعالم و عرضه کند و بتواند خدمات الزم را برای انتقال ارز به کشور و یا تبدیل آن بگیرد و اگر می خوا

در تمامی مناطق مرزی مان واحد خدمات ارزی وجود داشته باشد تا جلوی  تاقانون بتواند انجام دهد و این باید پیگیری شود 

انجام بتواند به اهداف خودش در کمیسیون کنم امیدوارم سوءاستفاده افراد سود جو گرفته شود. مجددا از حضور همه شما تشکر می

را مورد تاکید دانه درشتها  و اهداف کالن بهمقام معظم رهبری بارها و بارها به مبارزه مؤثر با قاچاق کاال  و توجه  . محوله برسد وظایف

خوبی داشته امیدواریم استان ما که یکی از مقاصد قاچاق کاال  اتدولت هم همان طور که  در گزارشات بیان شد اقدامقرار داده اند . 

خواهد بود برای تهیه  که به نفع تولید کنندگان داخلی دهدبرخورد قانونی و قاطع انجام  و طال است بتواند نقره خصوصا پوشاک،

یک مورد از کشفیات نیروی انتظامی محموله  عملیات اخیر،چند در وغات مناسب از مشهد مقدس اقدامات انجام گیرد متاسفانه س

کیفیت لیکن بسیار شفاف و تمیز و ارزان قیمت وارد رد شده بود رکابهای بسیار بینقره مصنوع بود که از کشورهای شرق آسیا وا

استان شده بود و متاسفانه با نصب نگین بی کیفیت یا با کیفیت بر روی آن به عنوان محصول تولیدی مشهد به مشتریان عرضه و بعد 

الحمداهلل با اقدامی  . دلیل کیفیت پایین سیاه و جایگاه رکاب و انگشتر مشهد با یک تحریف جدی روبه رو بود هنقره ب کوتاهی از مدت

که کردند جمع شد و باید همگان خصوصا تولیدکنندگان به این مطلب توجه جدی داشته باشند که به دنبال سود کوتاه مدت نروند و 

سنگ خوب  و کار خوب ،ران ما با تالش و کوششی که کردند توانستند نقره خوباز یک سود بلند مدت و ارزش بلند مدت که پد

به هر حال از همه دوستان تقدیر و  نکنندخدای نکرده برای یک سود موقت کوتاه مدت ارزش کار و نام آنها را تخریب  ،تولید کنند
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 تشکر میکنم و امیدوارم نتیجه به نفع مردم و کشور باشد . 

 . گردیدموارد مطروحه را جمع بندی و تصمیمات ذیل اتخاذ  رشیدیانآقای ناب جدر پایان جلسه 

 
 : جلسهمصوبات

 مهلت اجراء اقدام کننده شرح مصوبه ردیف

1 

پیرو مصوبات قبلی مبنی برضرورت تأمین سوخت مورد نیاز جایگاههای عرضه سوخت 

 می بایست روزانهمرزی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی و بازارچه مرزی دوغارون که 

د دستگاه ناوگان بین المللی متردد از معبر مرزی به مقص 200سوخت مورد نیاز حدود 

اق ا قاچکشور افغانستان را تأمین نمایند، از آنجا که کمبود سوخت در جایگاههای مذکور ب

آن توسط گالن کشها تأمین می شود مقرر شد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

د رضوی به منظور جلوگیری از قاچاق گازوئیل نسبت به تأمین سوخت مورمنطقه خراسان 

ز وخت انیاز جایگاههای مورد اشاره اقدام و ترتیبی اتخاذ نماید تا با تحویل به موقع س

 تعطیلی آنها جلوگیری شود .

شرکت ملی پخشفرآورده 

های نفتی منطقه 

 خراسان رضوی

پس از ابالغ 

 مصوبه

2 

ن و مشکالت موجود جهت راه اندازی باجه ارزی در گمر ک دوغارو نظر به اینکه موانع

رزه با دبیر کمیسیونبرنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبا 4/5/96متعاقب بازدید مورخ 

اجه بقاچاق کاال و ارز استان و هیأت همراه حسب گزارشات ارائه شده در جلسه ، رفع و 

ارز  ،طال  ا توجه به تأکید دفتر مبارزه با قاچاقارزی در آینده ای نزدیک فعال خواهد شد ب

 و پولشوئی ستاد مرکزی مبنی بر پیگیری تجهیز کلیه گمرکات مسافری به سامانه ارز

 ،رارز بمسافری و ضرورت ایجاد امکانات الزم برای اجرای دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر 

زی ات مرر شد باجه ارزی در گمرکاسناد بانکی و  اوراق بهادار بی نام همراه مسافر ، مقر

سرخس،لطف آبادو باجگیران نیز فعال و اقدامات اجرائی توسط دستگاههای مربوطه 

 .صورت گیرد 

اطالعات ، گمرک ، حمل 

و نقل  پایانه ها ، امور 

اقتصادی و بین الملل 

استانداری ، اداره نظارت 

استانی بانک مرکزی ، 

امور شعب بانک ملی در 

 استان

ابالغ پس از 

 مصوبه

3 

نونی مقرر شد مسایل و موانع موجود در مراحل و فرآیندهای تأمین، تولید و صادرات  قا

یی فلزات گرانبها، سنگ های قیمتی و مصنوعاتمرتبط و راهکارهای علمی و عملی و اجرا

اچاق قپیشنهادی که مورد تأیید کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با 

ی و و ارز استان قرار گرفت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان جهت پیگیرکاال 

 اقدام الزم منعکس گردد .

ستاد فرماندهی اقتصاد 

 مقاومتی استان

پس از 

دریافت 

 مصوبه

4 

با توجه به ظرفیت های خـوبی که در خصوص طـراحی فلزات گرانبها و سنـگ های  

 دارد، مقرر شد با ارتقای آموزش و استفاده از قیمتی در استان خراسان رضوی وجود

ظرفیت طراحی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان ترتیبی اتخاذ گردد تا زمینه 

زه استفاده از ظرفیت های موجود فراهم و نسبت به اشتغالزایی و افزایش تولید در حو

می باشد  فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی که به عنوان سوغات شاخص مشهد مطرح

 اقدام گردد .

 معاون هماهنگی

امور اقتصادی و توسعه 

 منابع استانداری

پس از 

دریافت 

 مصوبه

5 

نظر به اینکه شناسائی و انهدام باندهای قاچاق مصنوعات نقره و سنگهای قیمتی از ابتدای 

سالجاری در مشهد مقدس به کشف بیش از نیم تن نقره قاچاق و مصنوعات آن انجامیده 

که گویای تحرکات نسبتاً باالی قاچاقچیان در این حوزه می باشد ضرورت پیشگیری و 

ان بهاء و سنگهای قیمتی که تأمین  کننده بخش عمده سوغات مبارزه با قاچاق فلزات گر

زوار و مسافرین در مشهد مقدس می باشد مورد تأکید قرار گرفت و در این راستا مقرر 

شد گشت های مشترک با محوریت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و با حضور 

سازمان صنعت ، معدن و 

تجارت ، تعزیرات ، 

نیروی انتظامی ، 

 استاندارد

پس از ابالغ 

 مصوبه
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امی و حسب مورد دیگر ادارات و نمایندگان تام االخیتار تعزیرات ، استاندارد ، نیروی انتظ

ر مستمر در پایان هر ماه به تشکل های استانی فعال شده و گزارشات مربوطه به طو

 انه کمیسیون استان منعکس گردددبیرخ

6 

ه کارشناسی اخیر پیرامون ضرورت انعکاس به علیرغم تأکیدات قبلی و برگزاری جلس

ولین موقع آمار و گزارشات ماهانه که تأخیر آن مشکالت عدیده ای را برای استان و مسئ

اه  روز از شهریور م 12دریافت کننده در مرکز به وجود می آورد . متأسفانه با گذشت 

هم می دستگاهها فراماهه به علت عدم وصول به موقع  آمار از تما 5امکان تهیه آمار 

 ماهه در این جلسه ارائه شد . 4نگردید که ناچاراً آمار 

با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد مدیران دستگاههای عضو نسبت به توجیه مسئولین 

 آماری و اتخاذ تدابیر الزم برای رفع مشکل اقدام الزم معمول دارند .

 کلیه دستگاههای عضو
پس از ابالغ 

 مصوبه

7 

ا ماهه از وضعیت اجرای برنامه های پیشگیری ومقابله ب 3اینکه گزارش گیری  نظر به

رز ریاست امورد تأکید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و  1396قاچاق کاال و ارز در سال 

دبیرخانه  30/5/96ک.ص مورخ /14466/96جمهوری می باشد ) موضوع نامه شماره 

اظ ( و این مهم در سه ماهه اول سالجاری به لح کمیسیون استان عنوان دستگاههای عضو

عدم وصول پاسخ از دستگاهها به جز سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، استاندارد ، 

 ماهه در قالب 6مقرر شد گزارش زوار و مرزبانی تحقق نیافته است شرکت ملی پخش سب

ن ه ایم مهر ماه بجدول مربوطه که در نامه مذکور مورد اشاره قرار گرفته حداکثر تا پنج

 دبیر خانه ارائه شود .

 کلیه دستگاههای عضو
پس از ابالغ 

 مصوبه .

8 

 تشدید کنترل ناوگان حمل و نقل بین المللی و خودروهائی که تحت عناوین مختلف از

رفت گرد تأکید قرار جمله ترانزیت وارد کشور می شوند در مسیرهای تردد و تیر پارک مو

 ، پلیس راه با همکاری دیگر دستگاههای ذیربط برنامه ریزیمقرر شد گمرک، راهداری

      قرار الزم را برای کنترل آنها داشته باشند تا مناطقی که مورد استفاده ناوگان مذکور

 . می گیرد به بارانداز کاالی قاچاق مبدل نشود

گمرک ، راهداری  پلیس 

 راه

پس از ابالغ 

 مصوبه

9 

نبار ادر ادامه مباحث مطروحه پیرامون سامانه جامع انبارها چون از مجموع پنجاه هزار 

و  هزار انبار شناسائی و تعداد بیست هزار و هشتصد نهموجود در استان حدود بیست و 

ر در انبار در سامانه جامع انبارها ثبت قطعی شده و تعداد هشت هزار و پانصد انبا سی

و  العات میباشند مقرر شد موضوع مورد اهتمام جدی قرار گرفتهحال اصالح و تکمیل اط

 برای ثبت مابقی انبارها پیگیری الزم معمول گردد .

سازمان صنعت ، معدن و 

 تجارت

پس از ابالغ 

 مصوبه

 با صلوات حضار خاتمه یافت . 12:30جلسه در ساعت  
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 اعضای حاضر در جلسه:
 

 اداره /نهاد سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 علی رضا رشیدیان 1
استاندار و رئیس کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی 

 و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان
 استانداری  خراسان رضوی

 سید جواد حسینی 2

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی و جانشین رئیس 

کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر 

 با قاچاق کاال و ارز استانمبارزه 

 استانداری خراسان رضوی

 دبیر محمد ابراهیم افشاری 3
کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با 

 قاچاق کاال و ارز استان

 فرمانداری مشهد مقدس معاون استاندار و فرماندار مشهد مقدس محمد رحیم نوروزیان 4

 ری استانتدادگس رئیس کلمعاون و  سید امیر مرتضوی 5

 فرماندهی انتظامی  استان فرمانده انتظامی استان سرتیپ پاسدار کریمی 6

 مرزبانی استان فرمانده جان نثارسردار  7

 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان رئیس راضیه علیرضایی 8

 تعزیرات حکومتی استانکل اداره  مدیر کل حمیدر رضا کریم 9

 استانداری خراسان رضوی مدیر کل اقتصادی رسولیانعلی  10

 اداره کل ا.ط معاون اقتصادی علی بوستانی 11

 صدا و سیمای خراسان رضوی قائم مقام علیرضا آئینه دار 12

 بازرسی کل استان معاون محمد رضا میرزاده 13

 بانک ملی استان امور شعبمدیر  حسن مونسان 14

 فرماندهی مرزبانی استان عملیات معاون سرهنگ رضا عزیزی 15

 پلیس آگاهی ف.استان خراسان رضوی جانشین سرهنگ مجید شجیعی 16

 میراث فرهنگی استان فرمانده واحد حفاظت سرهنگ مجید کیانی 17

 نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور معاون محمود صادقی 18

 استاندارد استان مدیر کل علیرضا جمیع 19

 اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مدیرکل ابراهیم نصری 20

 گمرکات استان معاون اداری و مالی داود فرهادیان 21

 اطالعات سپاه امام رضا  )ع( نماینده امیر صولت 22

 بانک مرکزی ج.ا.ا رئیس گروه بازرسی محسن محجوب منش 23

 دادگستری استان کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارزمدیر و رئیس  رضا صابر افشاریان 24

 اداره کل ارشاد اسالمی استان معاون فرهنگی یوسف امینی 25

 اداره کل   امور اقتصادی و دارائی استان نماینده سید حامد حسینی 26

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

 اتاق اصناف رئیس بنانژادمحمود  28

 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره ( نماینده محسن اکبر پور 29

 اتاق بازطرگانی ، صنایع و معادن کشاورزی عضو هیئت نمایندگان احمد زمانیان 30

 اداره کل اطالعات استان کارشناس قاچاق مهدی حسابی 31

 سازمان جهاد کشاورزی استان مدیر توسع بازرگانی سید حمید رضا جوادی 32

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه  تربت حیدریه مدیر مجتبی دلبری 33
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 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه  سبزوار مدیر عیسی افتخاری 34

 ملی استان کبان مسئول و کارشناس عالی سید رضا جاللی فر 35

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی ععملیاتیمعاون فتی  محمد حسن نبوی نژاد 36

 دفتر معاونت سیاسی کارشناس مهدی نوری 37

 مسئول قربانعلی آذری 38
 دبیر خانه کمیسیون برنامه ریزی ، هعماهنگی و نظارت بر

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان

 کارشناس مسئول احمد مالکی 39
 برنامه ریزی ، هعماهنگی و نظارت بردبیر خانه کمیسیون 

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان

 کارشناس سعید سبزه محمدیه 40
 دبیر خانه کمیسیون برنامه ریزی ، هعماهنگی و نظارت بر

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان

 کارشناس مفرد محمد جواد کرئی 41
نظارت بر دبیر خانه کمیسیون برنامه ریزی ، هعماهنگی و 

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان

 کارشناس حسین ابراهیمی 42
 دبیر خانه کمیسیون برنامه ریزی ، هعماهنگی و نظارت بر

 مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان

 

 

 غائبین جلسه : 

 نهاد/ سازمان / اداره  فیرد

 دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استان 1

 بانکهای استانشورای هماهنگی امور  2

 معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی  3

 ریاست دادگاه و سرپرست مجتمع انقالب مشهد 4

 

 


