
 تعالی بسمه

  نام فعاالن اقتصادي مجازراهنماي نحوه تکمیل و ارسال درخواست ثبت
در راستاي ارائه خدمات مطلوب به ذینفعان، گمرك جمهوري اسالمی ایران به آن دسته از فعاالن اقتصادي که 

  اي را ارائه خواهد نمود.در چارچوب معیارهاي تعیین شده قرار خواهند گرفت تسهیالت ویژه
 توانند در صورت مطابقت با معیارهاي تعیین شده، درخواست خود را همراه با اسناد مورد نیاز جهت متقاضیان می

قرار گرفتن در لیست فعاالن اقتصادي مجاز و بهره  برداري از تسهیالت قابل ارائه به آنان از طریق ارسال در پرتال 
 ریزي) ارائه نمایند.  مدیریت اطالعات و برنامهسازمان به دبیرخانه کمیته فعاالن اقتصادي مجاز (دفتر

 تصاویر اسناد مورد نیاز:
 ریزي گمرك نامه درخواست با امضاءصاحبان امضاء، خطاب به مدیرکل دفتر مدیریت اطالعات و برنامه )1

فرم تکمیل شده تعهدنامه فعاالن اقتصادي مجاز مطابق فرمت گمرك، در سربرگ شرکت با مهر و امضاء  )2
 صاحبان امضاء

 فرم تکمیل شده اطالعات متقاضی مطابق فرمت گمرك، در سربرگ شرکت با مهر و امضاء مدیرعامل )3

 کارت بازرگانی داراي اعتبار )4

 کارت ملی مدیرعامل )5

  هاي بهره برداريپشت و رو پروانه / پروانه )6

 روزنامه رسمی مربوط به تاریخ ثبت شرکت / آخرین تغییرات و اصالحات )7

 اساسنامه )8

 آخرین فهرست تأیید شده کارکنان / فیش آخرین پرداخت حق بیمه با مهر و امضاي صاحبان امضاء )9

 

 )www.irica.gov.irنحوه بارگذاري درخواست و مدارك در پرتال گمرك: ( 
  pdf) یا rar, zip,…اسکن اسناد درخواستی و ایجاد یک فایل فشرده ( -

 مراجعه به سایت گمرك ج.ا.ایران و انتخاب آیکون ثبت و پیگیري مکاتبات -

 تکمیل فرم و بارگذاري فایل اسناد -

 دریافت شناسه ثبت نامه -
 
 
 
 
 

http://www.irica.gov.ir/
http://www.irica.gov.ir/


 
 

 

 



بدیهی است متعاقباً اخذ اصل مستندات جهت احراز توسط دبیرخانه و ارائه مستندات از سوي نماینده داراي 
 اختیارات توکیلی متقاضی الزامی است.

 تذکر:
 که ارسال مکاتبات از طریق پرتال با اشکال مواجه شد، ضروري است درخواست و مستندات از در صورتی

 ریزي به آدرس ذیل ارسال گردد: طریق پست به دفتر مدیریت اطالعات و برنامه
 - 737خیابان ولیعصر - باالتر از میدان ولیعصر - نبش کوچه قیومی (ناصر) - ستاد مرکزي گمرك - پالك 

 ریزي  - طبقه دوم - دفتر مدیریت اطالعات و برنامه1594733119کد پستی 

 پیگیري درخواست:
 هاي زیر پس از دریافت شناسه ثبت نامه، ازطریق شماره تلفنیک تا دو روز کاري  توانند متقاضیان می

 وصول درخواست و نقایص احتمالی مدارك را پیگیري نمایند. 
 : خانم نیک اختر رئیس گروه دفتر مدیریت اطالعات و برنامه ریزي 82992248
  : خانم سنجابی کارشناس دفتر مدیریت اطالعات و برنامه ریزي82992242
  : خانم معماریان کارشناس دفتر مدیریت اطالعات و برنامه ریزي82992242
  : خانم ماهرویی کارشناس دفتر مدیریت اطالعات و برنامه ریزي82992238




