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بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

٩٩/١٥٦٨٥٩١شماره:
١٣٩٩/١٢/١٦تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر علیخانی 
معاون محترم استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران 

باسالم و احترام
       پیرو مذاکره حضوری و تلفنی با جنابعالی به استحضار می رساند:

 عالوه بر اینکه تمامی صاحبان کاال ، فعاالن اقتصادی، واردکنندگان و صادرکنندگان محترم مستقیماً می توانند نسبت به ارائه 
هرگونه درخواست خود مبنی بر اعالم مشکالت مبتالبه مرتبط با تجارت خارجی و گمرک از طریق اتوماسیون اداری اقدام 
نمایند، اینجانب شخصاً پس از پایان وقت اداری هر روز (روزهای شنبه تا چهارشنبه) در میز خدمت مستقر در ساختمان 
گمرک ایران به نشانی: تهران، خیابان شهیدبهشتی، روبروی پمپ بنزین پاکستان ، طبقه همکف از ساعت ١٨ لغایت ٢١ 

حضور داشته و پذیرای مراجعین محترم با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی می باشم.
ضمناً حوزه معاونت فنی و امور گمرکی گمرک ایران از برگزاری جلسات با اتحادیه ها ، سندیکاها ، اصناف و سایر             

تشکل های مرتبط در راستای رفع مشکالت موجود استقبال نموده خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی 
اطالع رسانی گردیده و نتیجه به این حوزه معاونت اعالم گردد.

قبالً از توجه جنابعالی و همکاری های بی شائبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران کمال امتنان و سپاسگزاری 
را دارد.

 

 

 

رونوشت:
 ١- جناب آقای دکتر عمرانی معاون محترم قضایی دادستان کل کشور و رییس ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه جهت استحضار و صدور دستور مقتضی درخصوص اطالع رسانی موضوع درصورت 

صالحدید
 ٢- جناب آقای دکتر شیرکوند معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور جهت استحضار.

 ٣- جناب آقای چهره گشا رئیس دفتر محترم معاون اول رئیس جمهور جهت استحضار.

جهش توليد
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 ۴- جناب آقای دکتر پالیزدار مشاور محترم معاون اول و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت استحضار.
 ٥- جناب آقای دکتر میراشرفی رییس کل محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار.

 ٦- جناب آقای دکتر صادقی نیارکی معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار.
 ۷- جناب آقای قبادی، معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استحضار.

 ٨- جناب آقای دکتر دین پرست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور جهت استحضار.
 ٩- جناب آقای مهندس راستاد معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی جهت استحضار.

 ١۰- جناب آقای دکتر سرشار حسابرس کل محترم هیأت دوازدهم حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور جهت استحضار.
 ١١- جناب آقای دکتر تهرانی مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.

 ١٢- جناب آقای دکتر هندیانی معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار.
 ١٣- ناظرین ، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی جهت آگاهی.

 ١۴- مدیر کل محترم اداره کل حراست و امور انتظامی جهت مالحظه.
 ١٥- مدیر کل محترم دفتر بازرسی جهت مالحظه.

 ١٦- مدیران کل محترم دفاتر واردات، ارزش و تعرفه جهت آگاهی و پیگیری مستمر موضوع.
 ١۷- زونکن موضوعی.


