
 /ص 7373/89/7333
52/25/2789 

 ندارد
 

 به نام خدا

 

 

 

 مديران محترم شركت هاي كشتيراني و نمايندگي كشتيراني عضو و غير عضو
 

 ايثارگرانه و ارائه خدمت در ايام تعطيالت همراهيموضوع: 
 

 با سالم؛

احتراما، در راستای همسوئی با سیاست های دولت خدمتگزار برای تداوم عملیات واردات و صادرات کشور با          

رویکرد تامین کاالهای درمانی، بهداشتی و سایر اقالم و مایحتاج عمومی کشور، با نگاه مسئولیت های ملی 

، ضرورت دارد کلیه شرکتهای کشتیرانی و متوجه سربازان و بازیگران اصلی عرصه حمل و نقل دریایی کشور

ظور تحويل ترخيصيه و قبض انبار بمننمایندگی کشتیرانی اعم از عضو و غیر عضو ترتیبی اتخاذ نمایند 

فروردين از  1به صاحبان كاال ( در ايام تعطيالت پايان سال جاري و سال جديد به استثناء روز )

شایسته است همکاران گرامی  ته و ارائه خدمت نمايند .صبح شيفت كاري در نظر گرف 11الي  9ساعت 

با معرفی فردی ) نام و شماره همراه ( بعنوان رابط و دارای اختیارات تام، مراتب را در اسرع وقت ضمن اطالع 

 رسانی به مشتریان خود، رسما به این تشکل منعکس نمایند .
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