گمرک استان ایالم
شفاف و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به مردم
 خذهبت لبثل ارائِ :ضبهل رٍیِّبی صبدراتٍ ،اردات ،تزاًشیت ،اهبًبت پستی ،هسبفزی ٍ لبچبق
 همزرات هَرد ػول :اًجبم اهَر فَق حست هَرد ثب رػبیت همزرات هزثَط ثِ لبًَى اهَرگوزکی ٍ آییيًبهِ اجزایی آى ٍ لبًَى
همزرات صبدرات ٍ ٍاردات ٍ ّوچٌیي لبًَى ًحَُ اػوبل تؼشیزات حکَهتی راجغ ثِ لبچبق کبال ٍ ارس ٍ لبًَى حول ٍ ًمل ٍ
ػجَر کبالی خبرجی اس للوزٍ جوَْری اسالهی ایزاى ٍ آییيًبهِ اجزایی آى ٍ هفبد کٌَاًسیَى تیز ثِ ّوزاُ ًکبت تَضیحی ضوبئن
آى ٍ لبًَى تأسیس سبسهبى جوغآٍری ٍ فزٍش اهَال تولیکی.
 هذت سهبى اًجبم تطزیفبت صبدرات ثب سهبىسٌجی صَرت گزفتِ اس سیستن سلکتیَیتی کوتز اس  3سبػت هیثبضذ ٍ در لسوت
هسبفزی کوتز اس یک سبػت صَرت هیگیزد.
اطالعرسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم
ً صت تبثلَی راٌّوب در جلَی درة ٍرٍدی
ً صت ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ پست سبسهبًی هتصذی اًجبم کبر
 در اختیبر گذاضتي ضزح ٍظبیف پست سبسهبًی ثِ پزسٌل هزثَطِ
 ارائِ ثزٍضَر ٍ کتبثچِ ٍ تَسیغ آى در لسوت هسبفزی
 تلفن گویا :راُ اًذاسی تلفي گَیب در دست الذام هیثبضذ.
 سبیت ایٌتزًتی ثِ آدرس www.ilamcustoms.gov.ir
 گیطِ خذهبتی ٍ صٌذٍق پیطٌْبدات
 تجْیشات الکتزًٍیکی اطالعرسبًی در دست الذام هیثبضذ.
نظارت بر حسن رفتار کارکنان دستگاه با مردم
 اًتخبة ثبسرسبى جْت اًجبم ًظبرت ٍ ثبسثیٌی
 اجزای ًظزسٌجی اس ارثبة رجَع ٍ اػوبل ثبسخَرد ثِ کبرکٌبى ٍ تطَیك کبرکٌبى
ً صت صٌذٍق پیطٌْبدات جْت اخذ هطبٍرُ ٍ راٌّوبیی السم
بهبود اصالح روشها ارائه خدمات به مردم
 الذام در جْت راُاًذاسی تلفي گَیب ،سیستن اتَهبسیَى اداری ٍ سیستن یکپبرچِ الکتزًٍیکی ٍ کبّص هذت سهبى اًجبم کبر
تدوین منشور اخالقی سازمان در ارتباط با مردم
 تْیِ ٍ تٌظین ٍ ًصت تبثلَّبی هٌطَر اخاللی کبرکٌبى در کلیِ ٍاحذّب
 ػولیبتی ٍ ًْبدیٌِسبسی آى
ً ظن ٍ آهبدگی ثزای ارائِ خذهبت ثِ هزدمٍ ،لتضٌبسیً ،ظن ٍ آراستگی لجبس
 رػبیت ادة ٍ ًشاکت ،ػذالت ٍ اًصبف در ارائِ خذهبت خَة ثِ هزدمّ ،وکبری ٍ خَش ثزخَردی
 آهبدگی ثزای ارائِ اطالػبت ٍ تَضیحبت کبفی در ٌّگبم هَرد ًیبس ثِ خذهتگیزًذگبى
ٍ جَد توبیالت هثجت ثِ کبر ،هتٌبست ثب ًَع کبر ٍ فؼبلیتّب

 اختصبظ دادى فضبی هٌبست اداری ثزای حضَر ارثبة رجَع ٍ اهکبًبت ٍ تجْیشات السم ثزای آسبیص ٍ استمزار آًبى.
هسئَل طزح تکزین آلبی حسي حسیٌی
ثبسرسبى :آلبی جَاد َّاسیًیبپَر ،آلبی هیزآلب ػجذی

