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دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران:

شرکتهای کشتیرانی همه روزه در ا�ام نوروز فعال باشند

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در مکاتبه مهمی به شرکت ها و نمایندگی های

کشتیرانی خواستار فعالیت همه روزه در تعطیالت پایان سال و ایام نوروز به استثناء یکم

فروردین، در راستای تامین کاال های اساسی، درمانی و بهداشتی کشور شد.

به گزارش مانا، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نامه ای حائز اهمیت و فوری به مدیران شرکت های

کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی عضو و غیرعضو با موضوع همراهی ایثارگرانه و ارائه خدمت در ایام تعطیالت

خواستار خدمت  رسانی همه روزه و شیفت بندی در ایام تعطیالت پایان سال جاری و سال جدید، به استثناء روز

یکم فروردین با رویکرد تامین کاالهای درمانی، بهداشتی و سایر اقالم و مایحتاج عمومی کشور در راستای هسو

شدن با سیاست های دولت برای تداوم عملیات صادرات و واردات شد.

 

در متن این نامه آمده است: "احترامًا در راستای همسویی با سیاست های دولت خدمتگزار برای تداوم عملیات

واردات و صادرات کشور با رویکرد تأمین کاالهای درمانی، بهداشتی و سایر اقالم و مایحتاج عمومی کشور، با

نگاه مسئولیت های ملی که متوجه سربازان و بازیگران اصلی عرصه حمل و نقل دریایی کشور است، ضرورت

دارد تمامی شرکت های کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی اعم از عضو و غیرعضو ترتیبی اتخاذ کنند تا به منظور

تحویل ترخیصیه و قبض انبار (به صاحبان کاال) در ایام تعطیالت پایان سال جاری و سال جدید به استثناء روز

یکم فروردین ماه از ساعت ۹ الی ۱۲ صبح شیفت کاری در نظر گرفته و ارائه خدمت کنند. شایسته است

همکاران گرامی با معرفی فردی (نام و شماره همراه) به عنوان رابط و دارای اختیارات تام، مراتب را در اسرع

وقت ضمن اطالع رسانی به مشتریان خود رسمًا به این تشکل منعکس کنند

 

گفتنی است، این نامه در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال جاری از سوی مسعود پل مه؛ دبیرکل انجمن کشتیرانی و

خدمات وابسته ایران صادر و به معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان بنادر و

دریانوردی، رئیس کل گمرک ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نیز انجمن صنفی

شرکت های حمل و نقل بین المللی نیز رونوشت شده است.

 


