
۱۴۰۱/۰۶/۰۵

ندارد
۱۰۰/۳۳۱۸۱

جناب آقای لیائی
معاون محترم وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست ج.ا.ا

عطف به نامه شماره ۱۰۰/۲۹۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ پیرامون برگزاری جلسه با موضوع جمع آوری مرسوالت قبول شده در 
دفاتر پیشخوان، با حضور دبیر کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور و تعدادی از نمایندگان 
دفاتر، به استحضار می رساند پس از بحث و تبادل نظر و بیان مشکل مزبور معاون محترم فنی و بازرگانی شرکت ملی پست صدور  
بخشنامه مجدد و تاکید بر جمع آوری مرسوالت دفاتر پیشخوان نموده  و توافق گردید درصورت تکرار هرگونه مغایرت و بی ترتیبی در 

جمع آوری با متخلف امر برخورد الزم صورت پذیرد.

شایان ذکر است در ادامه نمایندگان دفاتر به بیان دیگر مشکالت به شرح ذیل پرداختندکه معاون محترم فنی آن شرکت قول 
انتقال مطالب به حوزه های مربوطه و پیگیری الزم را دادند: 

پیگیری تسریع در پرداخت حق السهم دفاتر پیشخوان 

تحویل کیسه پستی جهت مرسوالت دفاتر  

قبول بیمه مسئولیت دفاتر و یا حداکثر دریافت سفته به جای ضمانت بانکی  

 تعامل با تامین اجتماعی در خصوص مفاصا حساب (قرارداد سال ۱۴۰۱ با الحاقیه تمدید شود)

تاکید به تاییدیه و امضا جمع آور در هنگام دریافت مرسوالت که در حال حاضر عموما صورت نمی پذیرد. 

پرداخت به موقع مبالغ مالیات ارزش افزوده و حسن انجام کار  
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ندارد
۱۰۰/۳۳۱۸۱

مالیات مضاعف تراکنش دستگاه های دفاتر پیشخوان به دلیل عدم تعامل با اداره دارایی از نحوه میزان در آمد واقعی دفاتر  

بر مبنای ارایه خدمات پستی 

شایان ذکر است با توجه به اینکه بخشی از مشکالت اعالمی دفاتر مربوط به حوزه مالی آن شرکت می باشد ،لذا خواهشمند است 
دستور فرمایید هماهنگی الزم جهت برگزاری جلسه ای با حضور نمایندگان حوزه مالی و اداری آن شرکت، نمایندگان این سازمان 

و کانون دفاتر پیشخوان منعقد گردد.

رونوشت:  

 - جناب آقای دکتر عباسی شاهکوه معاون محترم وزیر و رییس سازمان جهت استحضار
- جناب آقای حی شاد مدیرکل محترم دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات جهت آگاهی و پیگیری موارد تا حصول نتیجه

- مدیرانکل محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق نه گانه جهت آگاهی و اقدام الزم
- کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور جهت آگاهی

مجید حقی
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات 
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١٠٠/٢٦۵٩۵

جناب آقای غضنفری
معاون محترم فنی و بازرگانی شرکت ملی پست ج.ا.ا

به استحضار میرساند علیرغم پیگیری های انجام شده و صدور بخشنامه های متعدد توسط ادارات کل ذیربط در آن حوزه جهت 
رعایت دستوالعمل های مربوط به جمع آوری مرسوالت قبول شده دفاتر پیشخوان ، حسب گزارشات واصله از مناطق این سازمان جمع 
آوری مرسوالت توسط واحدهای اجرایی آن شرکت بصورت سلیقه ایی انجام می شود لذا خواهشمند است دستور فرمایید نماینده مطلع 
و تام االختیار آن شرکت در جلسه ای که در روز سه شنبه مورخ ١۴٠١/٠۵/١١ ساعت ١١:٠٠ با حضور رئیس کانون دفاتر پیشخوان 
خدمات دولت و نماینده دفتر حقوقی و بازرسی این سازمان به منظور بررسی مشکالت و موضوعات مطروحه و دستیابی به راهکارهای 

اجرایی در محل این دفتر تشکیل می گردد به همراه مستندات مربوطه حضور به هم رسانند.

رونوشت:  

 - جناب آقای دکتر حقی معاون محترم امور پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات جهت استحضار
- جناب آقای صالحی مدیرکل محترم دفتر حقوقی و بازرسی جهت استحضار و دستور اقدام الزم جهت شرکت در جلسه

- کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور جهت آگاهی و شرکت در جلسه

٠٢١٨٩٦٦٢٩١٦   اقدام: فقیه زاده 

شهرام حی شاد
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر 

پیشخوان خدمات

فوری




