اقدامات گمرک تبریز در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
 ) 1الف :ارائِ خذهبت در رٍیِّبی گوزوی ضبهل صبدراتٍ ،اردات ،تزاًشیتٍ ،رٍد هَلت ،لضبیی ،وبرًِتیز ٍ
ارائِ خذهبت السم در ثخص هسبفزی.
ة :اًعىبس ولیِ ثخطٌبهِّب ٍ دستَرالعول صبدرُ اس سَی گوزن ایزاى ٍ اعالعرسبًی آًْب اس عزیك سیستنّبی
اعالعرسبًی ،سبیت ایٌتزًتی ،تلَیشیَى ضْزی ٍ ًصت در تبثلَ اعالًبت.
ج :اًجبم تطزیفبت گوزوی در وَتبُ تزیي سهبى هوىي در راستبی افشایص هیشاى رضبیتوٌذی هطتزیبى.
د :استفبدُ اس سیستنّبی هىبًیشُ اس جولِ اتَهبسیَى اداری
 ) 2الف :تْیِ ٍ ًصت تبثلَ راٌّوب
ة :تْیِ ٍ ًصت سیستن اعالعرسبًی در داخل سبختوبى ٍ تلَیشیَى ضْزی در ثیزٍى ادارُ.
ج :راُاًذاسی ویَسه اعالعرسبًی.
د :ارائِ گشارش عولىزد سبالًِ اس عزیك سبلٌبهِ آهبری
ٍ :ضزوت در ًوبیطگبُ ّبی هختلف ٍ ارائِ عولىزد اس عزیك تْیِ ثزٍضَر
 ) 3الف :ارتجبط هزدهی ٍ هاللبت عوَهی هسئَالى ثِ صَرت رٍساًِ ٍ رسیذگی ثِ هطىالت هزدهی اس عزیك
ارتجبط حضَری ٍ غیزحضَری.
ة :ایجبد صٌذٍق پیطٌْبدات ٍ اًتمبدات
ج :ایجبد ٍاحذ رسیذگی ثِ ضىبیبت ٍ هعزفی احذی اس وبرضٌبسبى ثِ عٌَاى هسئَل پبسخگَیی ثِ ضىبیبت
هزدهی
دّ :وىبری هستوز ٍ هغلَة ثب هجزیبى عزح ًظزسٌجی ارثبثبى رجَع
 ) 4الف :ثْزُ گیزی اس اثشار ٍ تجْیشات الىتزًٍیىی:
اس جولِ سیستن ٍة ثٌیبد ارسش ،آسیىَدای جْبًی ٍ تزاًشیت ،سیستن پزداخت الىتزًٍیىی  POSجْت
وبّص سهبى تطزیفبت گوزوی
ة :ایجبد اهىبًبت السم جْت راُاًذاسی فیجز ًَری ٍ تجْیش گوزن تجزیش ثِ وبهپیَتز ٍ سزٍرّبی هزوشی در
راستبی ثْجَد اًجبم فزایٌذّب
ج :اخذ گَاّیٌبهِ هذیزیت ویفیت  ٍ ISOاستبًذاردسبسی رٍیِّبی گوزوی
 ) 5الفً :صت هٌطَر اخاللی سبسهبى
ةً :صت خظ ٍ هطی ویفیت گوزن ایزاى

اهداف آتی گمرک تبریز
 - 1اجزای هغلَة ٍ ًْبدیٌِ ًوَدى ثستِ حوبیتی اس تَلیذ وِ هَرد تأویذ ریبست هحتزم ول گوزن ایزاى
هیثبضذ.
 - 2تالش در تحمك گوزن ًَیي در راستبی وبّص سهبى ٍ تطزیفبت گوزوی
 - 3تجْیش گوزن ثِ آخزیي اهىبًبت ٍ تجْیشات وٌتزلی الىتزًٍیىی در هجبدی ٍرٍدی ٍ خزٍجی
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