جم
اقدا مات صورت گرفته گمرک هوری اسالمی اریان رد راستای تکریم ارباب رجوع
گوزک ایزاى در راستای اجزای هػَتِ ضوارُ /13/18540ط هَرخ  81/2/10ضَرای عالی اداری کطَر اقذاهاتی را در تخص
ستادی ٍ گوزکات اجزایی در راستای عزح تکزین ارتاب رجَع اًجام دادُ کِ تِ ضزح سیز است.
 اعالعرساًی اس عزیق پَرتال گوزک جوَْری اسالهی ایزاى تِ ًطاًی  www.irica.gov.irدرخػَظ ارائِ آخزیياعالعات ٍ اخثار
 اًتطار ًطزیِ گوزک درخػَظ آهار ،عولکزد ،تزًاهِّا ٍ سیاستّای گوزکی اس ًحَُ ارائِ خذهات تِ هزدم تْیِ گشارش اس عزحّای گوزکی اعن اس داخلی ٍ خارجی ،غادراتٍ ،اردات ،تزاًشیت ٍ ...دیگز رٍیِّای گوزکی اًعکاس عولکزد گوزکات اجزایی تخػیع فضای هٌاسة تزای ارتاب رجَع در گوزکات تِ رٍس ًوَدى اعالعات گوزکی ،فزآیٌذّا ٍ گزدش کاری تطزیفات گوزکی اختػاظ تلفي گَیا تِ ضوارُ  82991تزای خذهتگیزًذگاى دریافت اًتقادات  ،پیطٌْادات ٍ ضکایات هزدهی  ،تِ غَرت حضَری  ،هکتَب ٍ الکتزًٍیکی پاسخگَیی تِ پیامّای هزدهی تِ غَرت حضَری  ،هکتَب ٍ الکتزًٍیکی اجزای عولی تزًاهِ  ٍ5Sهذل تعالی گوزکی تْیِ تزٍضَر آضٌایی تا هَاد  9 ٍ 8قاًَى رسیذگی تِ تخلفات اداری کارکٌاى تِ هٌظَر ارتقاء سالهت اداری ٍ رضایتوٌذیهزاجعیي
 قزاردادى لیٌک تستِّای سیاستی ٍ حوایتی گوزک ٍ اعالعرساًی در ایي خػَظ اس عزیق ًطزیِ گوزک ٍ رساًِّا تزایآضٌایی تیطتز خذهتگیزًذگاى تا تستِّای ارائِ ضذُ تَسظ گوزک
 اًتخاب تاسرسیي عزح تکزین ٍ ارسیاتی ٍ پایص هذاٍم تزًاهِّای عزح تکزین ارتاب رجَع تا ّوکاری آًاى. سزکطی تِ ٍاحذّای اجزایی ٍ هیشاى تحقق تزًاهِّا. تذٍیي فزآیٌذّای اغلی ٍ رٍشّای ارائِ خذهات تِ ارتاب رجَع. ًظزسٌجی الکتزًٍیکی اس ارتاب رجَع. در اختیار گذاضتي فزم ًظزسٌجی تِ ارتاب رجَع ٍ پیگیزی هَارد ضکایات ٍ اًتقادات ارتاب رجَع. تزرسی ٍ ثثت اعالعات فزم ًظزسٌجی تِ غَرت سِ هاِّ ٍ ساالًِ. هعزفی گوزکات اجزایی ٍ اقذاهات هزتَعِ در سایت. اعالعرساًی درخػَظ اًتخاب ٍاحذّای تَلیذی خَضٌام ٍ ارائِ خذهات حذاکثزی تِ آًاى اس عزیق ًطزیِ گوزک،سایت ٍ رساًِّا.
 اعالعرساًی درخػَظ هٌطَر اخالقی ساسهاًی ٍ درج آى در سایت ٍ ًطزیِ گوزک ٍ استقزار آى تِ غَرت استٌذ درگوزکات اجزایی
 تْیِ ٍتذٍیي هٌطَر اخالقی ٍارسال تِ گوزکات اجزایی سزاسز کطَرتذٍیي دفتزچِ راٌّوای ارتثاعی هخاعثاى تا ستاد ٍ گوزکات اجزایی

