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

جهت تسهيالت فوري صدور رواديدد   THADAنمايندگان مجاز موسسه ضامن تركمنستان    معرفي موضوع:  

 براي رانندگان حرفه اي 
 

 با سالم؛ 

مدیر محترم حمل و نقل بین    21/08/1401مورخ    14011559/14/29احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره           

موضوع   با  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  آ.ت.آ  و  تیر  کارنه  مجاز    " المللی،  نمايندگان  معرفي 

جهت    "   جهت تسهيالت فوري صدور رواديد براي رانندگان حرفه اي   THADAموسسه ضامن تركمنستان  

 استحضار ارسال میگردد .

 

                                                                                           

 

 

 

  
 
 

  

  

 



  14011559/14/29  شماره

  21/08/1401  تاریخ

    پیوست

 

 

 

 بسـمه تعالـی

 
  انجمن محترم شرکت هاي کشتیرانی و خدمات وابسته

  

جهت تسهیالت فوري صدور  THADAمعرفی نمایندگان مجاز موسسه ضامن ترکمنستان   مـوضـوع :

  روادید براي رانندگان حرفه اي 

 

، در راستاي ایجاد تسهیالت هرچه بهتر THADAبراساس اعالم موسسه ضامن ترکمنستان احتراماً، 

براي رانندگان حرفه اي، موسسه آن کشور رأساً با همکاري دو نفر از پرسنل تحت   صدور روادید ترکمنستان

و نقل نظارت خود اقدام به ارائه خدمات صدور و تسهیل روادید ترکمنستان نموده است. شرکت هاي حمل 

  فعال می توانند با تماس از طریق آدرس هاي ذیل، اقدام به اخذ روادید نمایند.

xaciriza@gmail.com 
rahimkuwwatly.yollar0@gmail.com  

 

من انعکاس مراتب به شرکت هاي بین المللی عضو، چنانچه اظهارنظري خواهشمند است دستورفرمایند ض

در خصوص نحوه ارائه خدمات،  هزینه ها و سایر موارد مربوطه داشته باشند، این اتاق را مطلع تا پیگیري 

  هاي الزم بعمل آید. 

  باتشکــر

  

  

 

  رونوشت:

  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 

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

 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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