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به نام خدا
*تصمیمات اخذ شده :
 جٌاب آقای حوعُ کطاٍضظ پس اظ تالٍت آیاتی چٌس اظ کالم الِ هجیس تا تَجِ تِ زستَض جلسِ هَضَع اضظیاتی هجوغ ػوَهی تصَضت فَق الؼازُ هَضخ
 29/11/1ضا هططح ٍ اظ اػضاء حاضط زض جلسِ زضذَاست ًوَزًس کِ ًظطات ٍ پیطٌْازات ذَز ضا اضائِ ًوایٌس .
ّ یات هسیطُ پس اظ استواع اظْاضات اػضاء هقطض زاضتٌس کِ تطای جلسِ تؼسی هجوغ اػضاء ّیات هسیطُ ٍ زتیطذاًِ اطالع ضساًی تیطتطی ّن تصَضت
ترطٌاهِ  ،ایویل  ٍ ،پیاهک اًجام پصیطز تا اًطاهلل اػضاء تصَضت فؼال زض هجوغ تؼسی (ًَتت زٍم ) هطاضکت ًوایٌس .
ّ یات هسیطُ زض ذصَظ تؼییي ظهاى تطگعاضی هجوغ تؼسی هقطض زاضتٌس کِ هجوغ تطای تاضید  29/11/19زض اتاق تاظضگاًی ٍ صٌایغ ٍ هؼازى ٍ
کطاٍضظی ایطاى تطگعاض ٍ ّواٌّگی ّای الظم جْت ضظضٍ سالي زض طثقِ ّطتن اًجام گیطز .
ّیات هسیطُ ّوچٌیي هقطض زاضت اظًوایٌسگاى هحتطم ٍظاضت کطَض (ازاضُ سَم سیاسی ) ًوایٌسُ اتاق ایطاى ٍ ّوچٌیي ًوایٌسُ اهَض تطکلْای اتاق
تاظضگاًی ٍ صٌای غ ٍ هؼازى ایطاى تطای حضَض زض جلسِ زػَت الظم تؼول آیس ٍ جْت پصیطائی اظ اػضاء هطاتة تِ آقای ًظطی اػالم تا تطًاهِ ضیعی الظم ضا
اًجام زّس .
 جٌاب آقای حوعُ کطاٍضظ اظ اػضاء هحتطم ّیات هسیطُ زضذَاست ًوَزًس کِ گعاضش هَضَػاتی کِ زض جلسات هرتلف ضطکت ًوَزُ اًس ضا هططح
ًوایٌس .
 جٌاب آقای ضٍظتِ هرتاضی گعاضضی اظ جلسِ ای کِ زض زفتط آقای ػثسالْی تْوطاُ کاپیتاى اسالهی ٍ آقای ًیک پی زاضتٌس تِ ضطح شیل اضائِ ًوَزًس :
« هَضَع اصلی هَضز تحث افعایص ًاگْاًی ٍ تسٍى اطالع  THCصازضاتی تَز کِ اکثط ضطکتْای کطتیطاًی قازض تِ زضیافت کاهل هثلغ فَق ًطسُ ٍ
زضذَاست تطططف کطزى هطکل فَق ضا ًوَزُ تَزًس  .اصل قضیِ کِ هیثایست ضطض ٍ ظیاى ضطکتْای ًوایٌسگی کطتیطاًی تَسط ساظهاى جثطاى ضَز هَضز
تَافق ططفیي تَز ٍ هطکل اصلی ًحَُ پطزاذت ٍ هحاسثِ آى تَز.
اٍلیي فطضیِ اضسال صَضتحساب تَسط ضطکتْای ًوایٌسگی کطتیط اًی تِ ساظهاى تِ ّوطاى اسٌاز هثثتِ تَز کِ فطض ٍجَز اسٌاز هثثتِ تاػث ػسم اجطائی
ضسى آى هیطس کِ ّط زٍ گطٍُ هَافق غیطاجطائی تَزى ایي فطضیِ تَزًس.
فطضیِ تؼسی قثَل صَضتحساب ًوایٌسگاى تسٍى زض ًظط گطفتي اسٌاز تیطتط تا فطض تط ایٌکِ ًَع کاض ضطکتْای کطتیطاًی ٍ تؼاهل آًاى تا ساظهاى هاًغ اظ
صسٍض صَضتحساب غیط ٍاقغ هیطَز ٍ ّطزٍ گطٍُ تا آى هَافق تَزًس  ،اها اهَض هالی ساظهاى جْت تاظپطزاذت آى ًیاظ تِ هجَظ ّیات ػاهل ٍ یا هقاهات ػالی
ساظهاى ضا زاضتِ کِ اًجام اى هطکل تٌظط هیطسیس ٍ قطاض تط ایي ضس کِ هَضز تطضسی قطاض گیطز .
فطضیِ زیگط صسٍض صَضتحساب اصالحی تَسط ساظهاى تطای ضطکتْای کطتیطاًی تَز کِ ایي اهط ًیع هطکالت ذاظ ذَز ضا زاضتِ ٍ گواًی تطزُ ًوی
÷ضس کِ تتَاى آى ضا اجطائی کطز .
پیطٌْاز زیگط پطزاذت ضقوی تِ ضطکتْای کطتیطاًی تِ ػٌَاى توجیس ٍ تطکط اظ آًاى جْت تطزز تِ تٌازض ایطاى  ،تا تَجِ تِ هطکالت ٍ هَاًغ ایجاز ضسُ
تَسط کطَضّای ػضَ  1+5تَز کِ ایي هَضز زاضای هطکالتی است کِ اًجام آى هیسط ًویگطزز  .لصا قطاض تط آى ضس کِ صَضت جلسِ ای تْیِ ًگطزز ٍ
تواهی هَاضز تَسط ساظهاى هَضز تطضسی قطاض گیطًس» ّ ،یات هسیطُ ضوي تطکط اظ ایطاى هقطض زاضتٌس تا ّواٌّگی کویتِ ّا هَاضز فَق الصکط تا اذص
ًتیجِ ًْایی پیگیطی گطزز .
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 جٌاب آقای ػیقطلَ گعاضضی اظ قاًَى جسیس قاچاق کاال ٍ اضظ اضائِ ٍ اثطات اجطای ایي قاًَى ضا ترصَظ زض ترص تطاًعیت کاال تَضیح زازًس .
ّ یات هسیطُ تا تَجِ تِ تصویوات قثلی زض ذصَظ تقسیط اظ ّیات هسیطُ ّای ساتق ٍ اسثق اًجوي هقطض زاضتٌس کِ لَح تقسیطی تطای آًاى تْیِ تا زض
هطاسوی کِ تاضید آى تؼساً تؼییي ذَاّس ضس اضائِ گطزز .
ّ یات هسیطُ تا تَجِ تِ ایٌکِ ساظهاى تٌازض ٍ زضیاًَضزی طی هطاسوی کِ زض سالي اجتواػات آى ساظهاى تطگعاض ذَاّس گطزیس زض ًظط زاضز کِ اظ جٌاب
آقای هحسي صازقی فط توٌاسثت تاظًطستگی ایطاى قسضزاًی ًوایس .
ّیات هسیطُ ضوي اطالع ضساًی تِ اػضاء ٍ زضذَاست اظ آًْا تطای هطاضکت زض هطاسن فَق الصکط هقطض زاضتٌس تلحاظ ّوکاضی ٍ ذسهاتی کِ ایطاى زض
زٍضاى ذسهت ذَز زض ساظهاى تٌازض ٍ زضیاًَضزی اًجام زازُ اًس  ،لَح تقسیطی تِ ّوطاُ ّسیِ ای تطای ایطاى تْیِ ٍ زض ّواى هطاسن تِ ایطاى اّسا گطزز .

