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۰۷:۱۶

عادی

ندارد

جناب آقای عمرانی، نماینده محترم تام االختیار قوه قضاییه در ستاد
جناب آقای صفری، معاون محترم دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

جناب آقای صفاری، معاون محترم اطالعات، امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی واجا
جناب آقای احدی، معاون محترم اقتصادی سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی

جناب آقای اسدزاده، معاون محترم وزیر در امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت
جناب آقای دارابی، قائم مقام محترم و معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

جناب آقای کوشش تبار، سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور
جناب آقای خرمشاد، معاون محترم سیاسی وزارت کشور

جناب آقای پیمان پاک، رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران
سردار سرتیپ پاسدار مقیمی، رئیس محترم پلیس امنیت اقتصادی ناجا

جناب آقای میراشرفی، رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای اسالمپناه، رئیس محترم سازمان ملی استاندارد

جناب آقای شافعی، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران
جناب آقای سرافرازی، مدیرکل محترم دفتر امور بینالملل وزارت جهاد کشاورزی

سالم علیکم؛

همانگونه که مستحضرید؛ تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در ارتباط با مبارزه جدی و فعال با قاچاق کاال و ارز از 

پیش از مبادی رسمی و همچنین تمرکز سیاستهای دولت بر ایجاد ساختارهای شفاف اقتصادی و گسترش تعامل سازنده با محیط همسایگی 

و پیرامونی ایران، ضرورت تبیین رویکردها و سیاستهای دولت جدید در ارتباطات با این امر را بیش از گذشته نموده است. همچنین تبدیل 

قاچاق و اقتصاد پنهان بهعنوان یکی از مهم ترین شاخصهای ایجاد پیچیدگی در محیط اقتصادی ایران بهصورت خاص و حکمرانی شفاف 

اقتصادی بهصورت عام هم این ضرورت را دو چندان نموده است. در همین ارتباط کارگروه بینالملل مبارزه با قاچاق در نظر دارد تا سومین 

جلسه خود را با حضور نمایندگان دستگاههای عضو و با تمرکز بر "تحوالت مفهومی قاچاق در شرایط کنونی کشور" برگزار نماید.              

خواهشمند است با توجه به اهمیت و فوریت مسئله و همچنین ضرورت طراحی بهتر یک "نقشه راه جامع" در این زمینه، موضوعات و 

پیشنهادات خود برای طرح در نشست آتی این کارگروه را تا پایان ماه جاری  به این معاونت اعالم فرمایید.


