
 /ص   2939/01/3000
13/09/1401 

 دارد 
 

 

 

 

 به نام خدا 

 

 

 

 مديران محترم شركتهاي كشتيراني ، نماينده كشتيراني ، خدمات بندري و ... عضو و غير عضو
 

 امور كارنه تير اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي بندرعباس فعالسازيموضوع: 
 

 با سالم؛ 

مدیر محترم حمل و نقل بین المللی، کارنه تیر   12/09/1401/ص مورخ 118/29احتراما، به پیوست نامه شماره          

فعالسازي امور كارنه تير اتاق بازرگاني، صنايع،    "و آ.ت.آ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع  

 سال میگردد .جهت استحضار ار "  معادن و كشاورزي بندرعباس

 

                                                                                         

 

 

 

  
 
 

  

  

 



  ص/118/29  ه :شمار
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  تشخیص اصالت نامه 

  بسـمه تعالـی

 
  

 نجمن محترم شرکت هاي کشتیرانی و خدمات وابستها

 
 

  فعالسازي امور کارنه تیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي بندرعباس  مـوضـوع :

  

  باسالم،

احتراماً، نظربه درخواست بنگاه هاي اقتصادي داخلی و خارجی، جهت راه اندازي رویه ترانزیت از 

نوبی کشور بویژه بندرعباس و همچنین اهمیت حمل و نقل ترکیبی در توسعه تجارت، رونق بخشی بنادرج

جنوب و کریدور جنوبی شرق به غرب، یکنواخت سازي فرآیندهاي -ترانزیت در مسیرکریدورهاي شمال

 ) و ایجاد رقابتTIRحمل و نقلی و گمرکی، افزایش کیفیت، سرعت بخشی و کاهش هزینه تحت رویه تیر(

پذیري در بازارمنطقه و فرامنطقه موجب گردید تا راه اندازي دایره کارنه تیر اتاق بندرعباس با جدیت انجام 

 پذیرد.

خوشبختانه با تکمیل ساخت، ارائه آموزش هاي فنی به پرسنل، ایجاد بسترهاي الزم تبادالت الکترونیکی، 

مللی عضو کارنه تیر می توانند از خدمات تست و بازدیدهاي فنی، به زودي شرکت هاي حمل و نقل بین ال

  دایره کارنه تیر اتاق بندرعباس بهره گیرند.

طبق مکاتبات و برنامه ریزي هاي بعمل آمده با سازمان ایرو، نه تنها شرکت هاي ثبت شده دراستان 

ور هرمزگان بلکه سایرشرکت هاي حمل و نقل عضوکارنه تیرکه داراي دفتر/ یا نمایندگی در استان مذک

  باشند،می توانند خدمات کارنه تیر دریافت کنند.

بدین منظور، شرکت هایی که مایل به دریافت خدمات کارنه تیر از اتاق بندرعباس باشند، می بایست 

درخواست کتبی خود و تعهدنامه بارگذاري شده در سایت کارنه تیر را پس از تکمیل به آدرس الکترونیکی 

iccimtir@yahoo.com "ارسال نمایند. بدیهی است پس از تائید و  "امور کارنه تیر اتاق بازرگانی ایران

ثبت شرکت در سیستم، امکان خرید و دریافت خدمات کارنه تیر براي شرکت هاي خارج از استان 

  هرمزگان فراهم خواهد شد. 

یرهاي استفاده شده می توانند به مراکز اصلی یا امورکارنه تیر شایان ذکر است در پروسه مذکور، کارنه ت

  اتاق بندرعباس تحویل داده شوند.  
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 خواهشمند است دستورفرمایند مراتب به اطالع کلیه شرکت هاي عضو اعالم گردد. 

 
 

  

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 

  رونوشت:

  معاونت محترم حقوقی و نظارت گمرك جمهوري اسالمی ایران–سرکار خانم زبیدي 

  مدیرکل محترم دفتر همکاري هاي بین الملل –آقاي کاخکی جناب 

  مدیرکل محترم اداره نظارت بر ترانزیت گمرك جمهوري اسالمی ایران  –جناب آقاي راستی 

 مدیرکل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداري و حمل و نقل  -جناب آقاي مهندس هدایتی

 جاده اي 

  ریاست محترم اتاق بازرگانی بندرعباس –جناب آقاي صفا 

  دبیرکل محترم اتاق ایران  –جناب آقاي دکتر شیدایی 

 معاونت محترم کمیسیون ها، مجامع و شوراها -جناب آقاي چاغروند 

  سرپرست محترم معاونت پشتیبانی اتاق ایران –جناب آقاي دکتر صوفی 

 جهت اطالع –ي مشهـد امور کارنه تیر اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورز 

 جهت اطالع -آ.ت.آ اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي تبریز  -امور کارنه تیر 

  جهت اطالع -آ.ت.آ اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي ارومیه  -امور کارنه تیر 

  جهت اطالع -امور کارنه تیر اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزي بندرعباس 
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