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ــعه  ــدی توس ــارص كلي ــی از عن ــتيك يك ــل و لجس ــل و نق حم

ــعه  ــورهای توس ــه در کش ــود، بطوری ك ــوب می ش ــدار محس پاي

ــه انجــام شــده  ــن زمين ــه رسمایه گــذاری گســرده ای در اي يافت

ــع و ارزان  ــاك، اميــن، رسي ــه حمــل و نقــل پ اســت، رســيدن ب

ــه  ــن زمين ــوده و در اي ــا ب ــی دولت ه ــداف اصل ــزو اه ــواره ج هم

پيرشفت هــای بســياری در جهــان و ايــران حاصــل شــده اســت. 

بــا توجــه بــه موقعيــت جغرافيايــی اســراتژيك ايــران در 

ــد در  ــد می توان ــل کارآم ــل و نق ــتم حم ــاد سیس ــه، ایج منطق

راســتای رســیدن بــه جایگاهــی مطلــوب در توســعه اقتصــادی 

اجتامعــی كشــور نقــش ویــژه ای ايفــا کنــد کــه عــاوه بــر تثبیت 

ــتغال  ــث ارز آوری و اش ــه باع ــران در منطق ــاری ای ــگاه تج جای

ــز گــردد. ــی نی زای

ــع  ــتیک و صنای ــل، لجس ــل و نق ــگاه حم ــمین منایش در شش

وابســته، یــک مجموعــه جامــع و کامــل از زنجیــره تامیــن و 

توزیــع کاال از خدمــات حمــل کاال تــا تجهیــزات مدیریــت حمــل 

و نقــل ارائــه گردیــد. ایــن رویــداد مــی توانــد بــه عنــوان قلــب 

صنعــت حمــل و نقــل و لجســتیک کشــور در نظــر گرفتــه  شــود.

ــد در حــوزه  ــه محصــوالت جدی ــر ارائ ــن منایشــگاه عــاوه ب ای

ــد  ــع رش ــکات و موان ــل مش ــه و تحلی ــه تجزی ــل، ب ــل و نق حم

ــردازد. ــد بپ ــز بای ــع حمــل نی صنای

ارایــه مطالعــات و تحقیقــات را مــی تــوان در ایــن گونــه 

منایشــگاه هــا  مطــرح منــود. بررســی مســیرهای جدیــد حمــل 

ــد  ــی مــی توان ــا بازســازی و نوســازی مســیرهای قبل و نقــل و ی

ــه  زمینــه موفقیــت هــای بزرگــی را بــرای کشــور  فراهــم آورد؛ ب

عنــوان مثــال حــوزه قفقــاز بــرای ایــران بســیار بــا اهمیــت مــی 

ــا 15 کشــور همســایه مــی  ــران ب ــن کــه ای ــا وجــود ای باشــد. ب

ــا آرامــی در بعضــی  ــا آمریــکا و ن باشــد امــا بــه دلیــل چالــش ب

از کشــورهای همســایه و وجــود تحریــم هــا  عمــا کشــور دچــار 

مشــکل گردیــده اســت .در چنیــن رشایطــی کــه همــه راه هــا و 

مســیرهای ترانزیتــی  بــرای کشــور مــا اهمیــت بیشــری پیــدا 

مــی کنــد، بایــد در نظــر داشــت مزیــت ژئوپلیتیکــی کشــور مــا 

ــن  ــر از بی ــای آن اگ ــا و بازاره ــه اروپ ــی ب ــا دسرس ــاط ب در ارتب

ــا یــک بــن بســت بــزرگ مواجــه خواهیــم شــد.  بــرود، ب

ــا در آن  ــود ت ــی ب منايشــگاه حمــل و نقــل و لجســتيك فرصت

ــا  ــه ب ــن زمين ــط در اي ــازمان های مرتب ــا و س ــا، نهاده رشكت ه

ارائــه فعاليت هــا و عملكــرد خــود، نتايــج اقدامــات و پروژه هــای 

ــل  ــگاه حم ــد. منایش ــش بگذارن ــه مناي ــه و ب ــده را ارائ ــرا ش اج

و نقــل و لجســتيك فرصــت مغتنمــی بــرای ارائــه آخریــن 

ــان  ــی و رشكت هــای دانش بني دســتاوردهای صنعتگــران داخل

و نوآفريــن فراهــم کــرد تــا توامنندی هایشــان را در معــرض ديــد 

ســازمان های اجرايــی و اســتفاده كنندگان ايــن حــوزه قــرار 

ــط   ــن منظــور ســازمان هــا و ارگانهــای ذی رب ــه همی ــد. ب دهن

مطابــق وظايــف و مســئوليت های خــود در زمينه تدويــن ضوابط 

و مقــررات، انجــام مطالعــات و پژوهش هــای كاربــردی و برگزاری 

آموزش هــای تخصصــی فعاليت هــای متعــددی را بــه انجــام 

ــه شــد. از دیگــر  ــن منايشــگاه ارائ رســانده كــه اهــم آنهــا در اي

دســتاورد مهــم ششــمین منایشــگاه حمــل و نقــل و لجســتیک 

و صنایــع وابســته مــی تــوان بــه مــوارد زیــر نیــز اشــاره  منــود:

•ارتقای تولیدات داخلی

•توسعه صادرات کشور

ــت  ــوژی صنع ــتاوردها و تکنول ــن دس ــانی از آخری •اطاع رس

حمــل و نقــل 

•معرفی رشکت ها، سازمانها و انجمن های فعال 

•افزایــش تولیــد و صــادرات و توامنندســازی رشکت هــای 

ــی ــل ایران ــل و نق حم

•آشــنایی تولیدکننــدگان صنایــع کشــور بــا جدیدتریــن 

نقــل  و  حمــل  صنعــت  پیرشفت هــای 

•معرفــی آخریــن دســتاورد هــای رشکــت هــای دانــش بنیــان 

در خصــوص لجســتیک و حمــل و نقــل

•معرفــی آخریــن دســتاورد هــای انجمــن کشــتیرانی در زمینه 

هــای آمــوزش، همــکاری بــا دیگــر ارگانهــا، معرفــی خدمــات و 

پــروژه هــای جدیــد 

•دکرغامرضا متدین اعتامدی 

عضــو کمیتــه مشــورتی تخصصــی آمــوزش و مطالعــات و 

تحقیقــات در انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران

توانمندسازی شرکت های حمل و نقل ایرانی،
 دستاورد نمایشگاه حمل و نقل
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تـاکید برهم  افزایی همه بخش  های
 مـرتبط بـا افـزایش ترانزیت

معــاون حمــل ونقل وزارت راه و شهرســازی در نشســت ۲۲5 

شــورای عالــی هامهنگــی ترابــری کشــور بــر همــکاری و هــم 

افزایــی همــه بخــش هــای مرتبــط بــا افزایــش ترانزیــت تاکیــد 

کرد.

بــه گــزارش ســی نیــوز بــه نقــل از پایــگاه خــری وزارت راه و 

شهرســازی، شــهریار افنــدی زاده معــاون حمــل ونقــل وزارت 

راه و شهرســازی نشســت ۲۲5 شــورای عالــی هامهنگــی 

ترابــری کشــور ضمــن تریــک روز حمــل ونقل به همــه فعاالن 

ایــن حــوزه اظهــار کــرد: امیدواریــم در آینــده نزدیــک شــاهد 

شــکوفایی هرچــه بیشــر امــور حمــل ونقــل در کشــور باشــیم 

ــد  ــی توان ــقوق م ــه ش ــل در هم ــل و نق ــروزه حم ــه ام ــرا ک چ

یکــی از مهــم تریــن عوامل توســعه زیرســاختی اقتصاد کشــور 

محســوب شــود.

وی بــا اشــاره بــه برگــزاری منایشــگاه حمل ونقل، لجســتیک 

ــل  ــت حم ــش از ۳۰۰ رشک ــور بی ــا حض ــته ب ــع وابس و صنای

ــا متــام  ــن صنعــت خواســت کــه ب ــی از همــه فعــاالن ای ونقل

تــوان در ایــن منایشــگاه رشکــت کــرده و آخرین دســتاوردهای 

خــود را بــه منایــش بگذارنــد.

افنــدی زاده بــا اشــاره بــه دســتور جلســه مبنــی بــر گــزارش 

۸ ماهــه حجــم ترانزیــت عبــوری از کشــور، آســیب شناســی در 

خصــوص دســتیابی بــه هــدف حجــم ترانزیــت تعییــن شــده 

ــا در  ــق آن ه ــت تحق ــه جه ــه برنام ــال 1۴۰1 و ارائ ــرای س ب

بخــش جــاده ای، ریلــی و دریایــی خاطــر نشــان کــرد: احــکام 

دامئــی و برنامــه هفتــم توســعه در حــال تدویــن اســت و تاش 

شــده همــه احــکام مــورد نیــاز ترانزیــت و حمــل ونقــل در ایــن 

برنامــه هــا پیــش بینــی شــود.

ــه طــرح جامــع حمــل ونقــل کشــور اشــاره  وی همچنیــن ب

ــال 1۴۰۲  ــان س ــا پای ــت و ت ــن اس ــال تدوی ــه در ح ــرد ک ک

ــد. ــد ش ــل خواه تکمی

معــاون حمــل ونقــل وزارت راه و شهرســازی گفــت: در چنــد 

مــاه گذشــته ایــران توافقنامــه هایــی بــا روســیه بــرای ترانزیــت 

1۰ میلیــون تنــی منعقــد کــرده و همچنیــن 15 میلیــون تــن 

بــا کشــورهای روســیه و آذربایجان)ســه جانبــه( و ۲۰ میلیــون 

تــن بــا کشــورهای آســیای مرکــزی بــرای ترانزیــت کاال منعقــد 

کــرده اســت)دوجانبه( کــه امیدواریــم بــا ایجــاد زمینه مســاعد 

در ایــران تحقــق یابــد.

ــش  ــا و بخ ــازمان ه ــکات س ــرح مش ــس از ط ــان و پ در پای

هــای مختلــف فعــال در حــوزه ترانزیــت، مقــرر شــد کارگــروه 

روانســازی ترانزیــت هــر هفتــه تشــکیل شــود و شــورای عالــی 

هامهنگــی ترابــری کشــور، ارائــه راهکارهــای مناســب در 

ــود  ــتور کار خ ــال 1۴۰1 را در دس ــداف س ــق اه ــت تحق جه

قــرار دهــد.



دی 1401 5

گزارش

ویژهنامه

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ششمین نمایشگاه حمل و نقل،
 لجستیک و صنایع وابسته برگزار شد

 ششــمین منایشــگاه حمــل و نقــل، لجســتیک و صنایــع 

وابســته بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی و معاونان وی در ســالن 

شبســتان مصلــی امــام خمینــی )ره( بازگشــایی شــد. مراســم 

بازگشــایی ایــن منایشــگاه بــا حضــور مهــرداد بذرپــاش وزیــر راه 

و شهرســازی و حضــور متامــی معاونــان دریایــی، ریلــی، هوایــی 

و جــاده ای برگــزار گردیــد.۳11 رشکــت دولتــی و خصوصــی در 

ــی،  ــی، ریل ــی، هوای ــاده ای ، دریای ــل ج ــل و نق ــای حم حوزه ه

ــی  ــی و هوشــمند، راه ســازی و راهــداری، فن حمل ونقــل ترکیب

ــتارت آپ ها در  ــان و اس ــای دانش بنی ــز رشکت ه ــی ونی و عمران

ایــن منایشــگاه حضــور داشــتند.

برگــزاری پنــل هــای ویــژه و تخصصــی مرتبــط بــا حمل ونقــل، 

برگــزاری نشســت خــری معاونــان وزیــر راه و شهرســازی و میــز 

ــدگان در  ــه بازدیدکنن ــخگویی ب ــرای پاس ــی ب ــات مردم ارتباط

ــن  ــل توجــه ای ــکات قاب متامــی حــوزه هــای حمــل و نقــل از ن

منایشــگاه بــود.

الزم بــه ذکــر اســت ششــمین منایشــگاه حمــل و نقــل، 

لجســتیک و صنایــع وابســته بــه مــدت ۳ روز در شبســتان 

مصلــی امــام خمینــی )ره( برپــا شــد.



6 دی 1401

گزارش

ویژهنامه

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ــل،  ــل ونق ــگاه حم ــمین منایش ــایی شش ــا بازگش ــان ب همزم

ــات  ــتیرانی و خدم ــن کش ــته، انجم ــع وابس ــتیک و صنای لجس

ــرد. ــی ک ــود رومنای ــه خ ــران از غرف ــته ای وابس

و  کشــتیرانی  انجمــن  ویــژه  و  شــاخص  خدمــات  عمــده 

خدمــات وابســته ایــران در ایــن منایشــگاه شــامل: مشــاوره 

امــور دریایــی، امــور بنــدری، امــور مالیــات و تامیــن اجتامعــی 

و حقوقــی، داوری و حــل اختــاف، طــرح هــای بیمــه کانتیــر، 

بیمــه ترانزیــت، بیمــه ورود موقــت، بیمــه THC و بیمــه درمــان 

ــی مــی باشــد. تکمیل

همچنیــن مرکــز آمــوزش انجمــن کشــتیرانی و خدمات وابســته 

ایــران، جهــت ارتقــاء ســطح دانــش علمــی و عملیاتی لجســتیک 

بنــدری و دریایــی رشکتهــای عضــو، غیــر عضــو و عاقمنــدان بــه 

ایــن حــوزه بــا نزدیــک بــه دو دهــه فعالیــت در برگــزاری دوره های 

ــش  ــن دان ــه ای ــدی در ارائ ــز کلی ــک مرک ــوان ی ــه عن ــی ب آموزش

تخصصــی دوره هــای خــود را ارائــه مــی منایــد کــه از مهــم تریــن 

ایــن دوره هــا در قالــب آموزشــگاه مهــارت هــای هــای بنــدری و 

دریایــی مــی تــوان بــه: مدیریــت عملیــات کانتیــر )لجســتیک 

ــا  ــدری( ب ــتیک بن ــری )لجس ــه کانتی ــات پایان ــدری( و عملی بن

بیــش از ۳5 رسفصــل آموزشــی اشــاره منــود.

حضور انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
 در ششمین نمـایشگاه حمل و نقل



دی 1401 7

نشستها

ویژهنامه

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ــا بازگشــایی ششــمین منایشــگاه حمــل و نقــل،  همزمــان ب

لجســتیک و صنایــع وابســته در مصلــی امــام خمینــی)ره( 

ــره  ــت مدی ــای هیئ ــرکل و اعض ــه، دبی ــل م ــعود پ ــران، مس ته

ــور در  ــا حض ــران ب ــته ای ــات وابس ــتیرانی و خدم ــن کش انجم

ــی)ره( )محــل برگــزاری  ــام خمین ــی ام ســالن شبســتان مصل

منایشــگاه( ضمــن بازدیــد از غرفــه انجمــن، پذیــرای مراجعیــن 

ــدند. ــگاه ش ــن منایش ــدگان ای و بازدیدکنن

در اولیــن روز برپایــی ششــمین منایشــگاه حمــل ونقــل، 

برخــی از مراجعــه کننــدگان جلســاتی بــا اعضــای هیئــت 

مدیــره داشــتند کــه از مهــم تریــن آن هــا مــی   تــوان بــه جلســه 

بــا یکــی از رشکت هــای حمــل ونقــل و ترانزیــت روســی اشــاره 

ــل مــه، دبیــرکل و آقــای  ــا حضــور دکــر مســعود پ کــرد کــه ب

روزبــه مختــاری عضــو انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته 

ایــران برگــزار و در آن بــا طــرف روســی بــه تبــادل نظــر و مذاکــره 

پرداختــه شــد.

همچنیــن واحدهــای مشــاوره حقوقــی، خدمــات بیمــه و 

مرکــز آمــوزش انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران نیز 

ــد. ــرای مراجعــه کننــدگان بودن پذی

جلسات دبیرکل و اعضای 
هیئت مدیره انجمن 
کشتیرانی و خدمات 

وابسته ایران در نمایشگاه 
حمل ونقل



8 دی 1401

گزارش

ویژهنامه

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

بـازدید از 
غرفه هــای 
شـرکت های 
عضو انجمن 

کشتیرانی
 و خدمـات 
گروه شرکتهای لین وابسته ایران

شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی آبادان 

شرکت نیک تک 

در حاشــیه ششــمین منایشــگاه حمــل 

و نقــل، لجســتیک و صنایــع وابســته، 

ــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات  دبی

وابســته ایــران از غرفــه هــای رشکــت 

ایــن  هــای حــارض عضــو انجمــن در 

ــد منــوده و از مســائل و  منایشــگاه بازدی

مشــکات و قابلیت هــای هــر رشکــت در 

ــت. ــع گش ــف مطل ــای مختل ــوزه ه ح



دی 1401 9

گزارش

ویژهنامه

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

شرکت خدمات دریایی و بندری سینا شرکت جهان دنیز کاال 

شرکت نظم آفرینان صنعت سهند 

شرکت همراه جاده ریل دریا 
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گزارش

ویژهنامه

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

بازدید از غرفه شرکتهای دانش بنیان 



دی 1401 11

مصاحبه

ویژهنامه

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

بخش خصوصی تنها نسخه شفابخش اقتصاد کشور است
مصاحبه تین نیوز با دکتر مسعود پل مه، دبیرکل 

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
مســعود پل مــه دبیــر کل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

وابســته ایــران، ضمــن تریــک روز ملــی حمــل و نقــل و هفتــه 

حمــل و نقــل بــه توضیــح و ترشیــح نامگــذاری ایــن روز توســط 

امــام خمینــی پرداخــت و مهــم تریــن رویدادهای فعلــی انجمن 

ــرای  ــتیرانی ب ــکل کش ــای تش ــی اعض ــم افزای ــتیرانی را ه کش

ایجــاد کنرسســیوم کانتیــری عنــوان کــرد.

او ایــن اقــدام را اتفاقــی مهــم در شــکل گیــری یک شــخصیت 

حقوقــی، بــه مفهــوم بــه وجــود آورنــده یــک هولدینــگ حامــی 

فعالیــت هــای حــوزه بنــدر و دریــا عنــوان کــرد و افــزود: از دیگــر 

ــالگرد  ــن س ــتانه هفتادمی ــت در آس ــز اهمی ــای حائ ــت ه فعالی

تاســیس انجمــن، معرفــی  جایــزه ملــی بهــره وری باینــدر 

اســت کــه بــا رویکــرد توســعه و تعالــی حــوزه کســب و کار مــورد 

اســتفاده قــرار بگیــرد.

پل مــه در خصــوص شــعار حامیــت از بخــش خصوصــی گفت: 

ــی  ــش خصوص ــه از بخ ــی ک ــت های ــده حامی ــروز عم ــه ام ــا ب ت

صــورت گرفتــه اســت، شــعارهای زیبایــی بوده که شــنیده شــده 

و غالبــا شــکل اجرایــی بــه خــود نگرفتــه اســت.

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمات وابســته ایــران در ادامه 

بیــان داشــت: بــا توجــه بــه محدودیــت هــای موجــود در کشــور، 

ــای  ــعه فرآینده ــهیل و توس ــرای تس ــئولین ب ــای مس ــده ه وع

تجــاری – اقتصــادی، امــکان اجــرا نــدارد.

وی اشــاره کــرد: بهریــن حامیــت ایــن اســت کــه اقتصــاد در 

اختیــار بخــش خصوصــی قــرار بگیــرد و دولــت از تصــدی گــری 

هایــی کــه ایجــاد مداخلــه مــی کنــد دوری کنــد و فقــط در مقام 

سیاســت گــذار و نظــارت بــر حســن اجــرا ورود پیــدا کنــد.

پل مــه تاکیــد کــرد: امیدواریــم کــه در ایــن دوره از دولــت 

ســیزدهم، حامیــت در قالــب تســهیل و ســهولت در فضــای 

ــد. ــی باش ــش خصوص ــی بخ ــوزه فعالیت ــب وکار در ح کس

در  ای  عدیــده  مشــکات  داشــت:  اظهــار  همچنیــن  او 

فرآیندهــای کســب و کاری وجــود داد کــه غالبــا بــه نــگاه 

ماموریــت محــور ســازمان هــا برمــی گــردد. به جــای اینکــه افق، 

افــق ملــی باشــد و منافــع ملــی در کان دیــده شــود، ماموریــت 

ــرد. ــی گی ــرار م ــه ق ــورد توج ــود م ــازمانی خ ــای س ه

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران ادامــه 

ــی،  ــه: دارای ــر از جمل ــه گ ــای مداخل ــازمان ه ــا س داد: طبیعت

ــرات و …را  ــری، تعزی ــث کاری و کارگ ــی، مباح ــن اجتامع تامی

شــاهدیم کــه در فرآیندهــای متــداول کاری ایجــاد اخــال مــی 
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ــوع تســهیل باشــد و  ــت هــا از ن ــد اســت کــه حامی ــد. امی کنن

ــی کــه باعــث مــی شــود کســب و  ــد از مداخات ــری کن جلوگی

کارهــا بــه چالــش کشــیده شــوند.

پــل مــه در پاســخ بــه ســوال خرنــگار تیــن نیــوز، مبنــی بــر 

ــا انجمــن  ــرد آی ــی صــورت بگی ــت هــای عمل اینکــه اگــر حامی

رشکــت هــای کشــتیرانی برنامــه مدونی بــرای ارائه دارد؟ پاســخ 

داد: بلــه، خوشــبختانه بــه خاطــر اینکه انجمن کشــتیرانی کلیه 

ــر اســاس تحلیــل هــای میدانــی و گزارشــاتی  فعالیــت هــا را ب

کــه از بازخــورد عملیــات صــورت مــی گیــرد در اختیــار دارد.

او تاکیــد کــرد: چنــدی قبــل مکاتبــه ای بــا وزارت راه و ایضــا 

بــه کلیــه مراجعــی کــه در حــوزه اقتصــاد و ترانزیــت مســئولند به 

عمــل آوردیــم و رفــع عواملــی کــه مانــع از روانســازی ترانزیــت و 

توســعه بــود را تقاضــا کردیــم امــا متاســفانه توجهــی منی شــود. 

رصفــا یــک پاســخ تلفنــی بــه معنــای »منــی شــود« بــه مفهــوم 

ــی،  ــی و روبنای ــات زیربنای ــرای اقدام ــدم اراده در وزارت راه ب ع

داده شــد.

وی عنــوان کــرد همــه مــی دانیــم کــه بــا تنقیــه قوانین،ارائــه 

ــه  ــت رسان س ــت نشس ــتفاده از ظرفی ــا اس ــردی، ب ــح کارب لوای

قــوا، مــی تــوان فرصــت هایــی را بــه وجــود اورد کــه از راهگــذر 

شــامل – جنــوب اقتصــاد کشــور ســهم شایســته ای را بــرد.

پل مــه بیــان داشــت: اخیــرا هیــات روس ســفرهای مکــرری در 

خصــوص توســعه ترانزیــت بــه ایــران داشــته انــد کــه بــه اعتقــاد 

ــی  ــاده اســت. وقت ــاق نیفت ــات اتف ــه جــز ترشیف ــزی ب مــن چی

ــه  ــم، ک ــی کنی ــه م ــته مقایس ــال گذش ــا س ــت را ب ــار ترانزی آم

ســال گذشــته هــم انــدک بــوده اســت، و فقــط 15 درصــد رشــد 

داشــته اســت، نشــان دهنــده ایــن اســت کــه دولــت نتوانســته 

حامیــت و مدیریــت الزمــه را در ایــن بخــش بــه جــا بگــذارد.

ــران در  ــته ای ــات وابس ــتیرانی و خدم ــن کش ــر کل انجم دبی

موضــوع تاثیــرات منایشــگاه حمــل ونقــل گفــت: از یــک منظــر 

ــش  ــه منای ــود را ب ــای خ ــدی ه ــی توامنن ــش خصوص ــه بخ ک

از  حاکمیتــی  مرتبــط  حــوزه  انــدرکاران  دســت  و  بگــذارد 

توامننــدی هــای بخــش خصوصــی مطلــع بشــوند به طــور قطع 

تاثیرگــذار اســت.  امــا مــی بینیــم کــه ســازمان هــای حاکمیتــی 

ــاال حضــور پیــدا مــی  ــه تعــداد ب هــم در اشــکال ترشیفاتــی، ب

ــدارد. ــه جــز هزینــه گــزاف، دســتاوردی ن کننــد کــه ب

او تاکیــد کــرد: زمانــی دولــت مــی توانــد دســتاوردهای خــود را 

بــه جامعــه عرضــه کنــد کــه در جامعــه شــاهد دســت آوردهــای 

تعالــی بخــش ایــن اتفــاق باشــیم. در خصوص نوســازی نــاوگان 

جــاده ای، در تامیــن قطعــات و لــوازم، در خصــوص عرضــه 

کامیــون بــا نــرخ بهــر، در خصــوص اســتفاده از منابــع بانکــی 

ــی  ــم، یعن ــره ای ــی به ــی ب ــتی وقت ــر و کش ــد کانتی ــرای خری ب

ــم  ــت. امیدواری ــد اس ــت ناکارآم ــای دول ــت ه ــی از سیاس بعض

دولــت اقداماتــی درخــور بــه جــا بگــذارد و منشــاء تصمیامتــی 

باشــد کــه منجــر بــه تســهیل فضــای کســب و کار شــود.

پــل مــه در پایــان خاطرنشــان ســاخت: متاســفانه حــرف هــا 

هیــچ وقــت متــام منــی شــود و بــه آخــر منــی رســد، تنهــا  آرزو 

داریــم کــه دولــت بــه ایــن نتیجــه برســد کــه بخــش خصوصــی 

تنهــا نســخه شــفابخش اقتصــاد کشــور اســت. مشــکات 

بســیاری در عرصــه بیــن املللــی داریــم ولــی اگر این مشــکات  

را بــه نــام تحریــم مــورد توجــه قــرار دهیــم، تحریــم هــا زیاد مــا را 

آزرده خاطــر منــی کنــد. تحریــم هــای داخلــی و خودتحریمــی 

هایــی کــه باعــث مــی شــود دســت انــدرکاران حــوزه کســب و 

کار بــه چالــش کشــیده شــوند، مانــع اصلــی اســت.
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ــع  ــتیک و صنای ــل، لجس ــل و نق ــگاه حم ــمین منایش در شش

ــته  ــات وابس ــتیرانی و خدم ــن کش ــت انجم ــا حامی ــته و ب وابس

ایــران ،تفاهــم نامــه ای بــرای توســعه خدمــات بیمــه و رده بندی 

امضــاء شــد.

ــن  ــی مابی ــه ف ــه ک ــم نام ــن تفاه ــوز، ای ــی نی ــزارش س ــه گ ب

موسســه رده بنــدی ایرانیــان و کلــوپ دوســتان مــوج در تاریــخ 

۲۹/۰۹/1۴۰1 بــا موضــوع توســعه همکاریهــای فــی مابیــن و 

هــم افزایــی در ارائــه خدمــات هامهنــگ رده بنــدی و بیمــه ای 

بــه انــواع صنایــع و خدمــات از جملــه انواع شــناورها، تاسیســات 

دریایــی و انــواع عملیــات دریایی و فراســاحلی و ســایر عملیات، 

تجهیــزات و ادوات صنعتــی و دریایــی مــی باشــد، در غرفــه 

انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران بــا حضــور جنــاب 

دکــر پــل مــه، دبیــرکل انجمــن بــه امضــاء رســید.

ــوان  ــه عن ــن یکدیگــر را ب ــه، طرفی ــن تفاهــم نام ــا امضــاء ای ب

نهــادی متخصــص، حرفــه ای و متعهــد و معتــر در زمینــه هــای 

کاری خــود شناســایی منــوده و یکدیگــر را بــه مبادی مــورد لزوم 

معرفــی تــا از خدمــات آنــان بــا الویت و تعرفــه ترجیهی اســتفاده 

گــردد. هــدف اصلــی ایــن  تفاهــم نامــه ارتقــا ســطح کیفــی و 

کمــی پوشــش خدمــات رده بنــدی و بیمــه ای ایرانــی در ســطح 

ــرک  ــی مش ــار ده ــت واعتب ــا حامی ــی ب ــن امللل ــی و بی داخل

بــه یکدیگــر بــا اتــکا بــه ظرفیــت هــای تخصصــی طرفیــن مــی 

باشــد.

ــوج در  ــتان م ــوپ دوس ــل کل ــدی، مدیرعام ــان زندپازن کاپیت

حاشــیه امضــاء ایــن تفاهــم نامــه گفــت: ایــن کلــوپ کــه هــم 

بــا حمایت انجــمن کشتیرانــی،
تفاهم نامه خدمات هماهنگ رده بندی و بیمه ای امضا شـد
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ــه خدمــات جامــع و تخصصــی بیمــه و متقابــل  ــه ارائ اکنــون ب

ــردازد در نظــر دارد  P&I در ســطح ملــی و بیــن املللــی مــی پ

ــات  ــان خدم ــدی ایرانی ــه رده بن ــا موسس ــکاری ب ــق هم از طری

ــه  ــدود ب ــه مح ــامل و ن ــه ای ش ــف بیم ــای مختل ــش ه و پوش

پوشــش بیمــه بدنــه ماشــین آالت، مســئولیت ثالــث، مســئولیت 

رسنشــین و پوشــش هــای P&I مــورد نیــاز بیمــه گــزاران را پــس 

از اخــذ مجوزهــای مــورد نیــاز، توســعه ببخشــد.

ــی  ــام آمادگ ــوپ اع ــن کل ــت: ای ــار داش ــن اظه وی همچنی

مــی منایــد کــه بــا همراهــی موسســه رده بنــدی ایرانیــان بــرای 

طراحــی و بــه اجــرا گذاشــن ســایر بیمــه نامــه هــای تخصصــی 

ــدام  ــی اق ــل دریای ــل و نق ــور و حم ــع، ام ــه ای در صنای و حرف

منایــد.

مدیرعامــل کلــوپ دوســتان مــوج همچنیــن از زحــامت و 

حامیــت انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران بــرای بــه 

مثــر نشــاندن ایــن تفاهــم نامــه تشــکر منــود و ابــراز امیــدواری 

ــز  ــه نی ــد اجــرای تفاهــم نام ــت هــا در رون ــن حامی کــرد کــه ای

ادامــه یابــد.

کاپیتــان پازنــدی همچنیــن اظهــار منــود: پیــش بینــی شــده 

اســت کــه خدمــات بیمــه ای بــه محصــوالت و شــناورهای تحــت 

ــا  ــی و ب ــه ترجیه ــا تعرف ــان ب ــدی ایرانی ــه رده بن کاس موسس

تخفیــف بیشــری صــورت پذیرد.حســن رضــا صفــری مدیرعامل 

موسســه رده بنــدی ایرانیــان نیــز بــا اشــاره بــه تاریخچــه ایجــاد و 

همــکاری هــای مشــرک موسســات بیمــه و رده بنــدی در طــول 

ــه قرارگرفــن  ــا توجــه ب ــر و همچنیــن ب بیــش از ســه قــرن اخی

ــم هــای  خدمــات بیمــه و رده بنــدی در پیشــانی راهــرد تحری

ناجوامنردانــه گفــت: اینگونــه تفاهــم نامــه هــا منجــر بــه توســعه 

خدمــات تضمیــن کســب و کار دریایــی در عرصــه ملــی و بیــن 

املللــی خواهــد شــد.

وی همچنیــن اظهــار داشــت: بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه مقرر 

گردیــده اســت کــه توســط موسســه رده بنــدی ایرانیــان، خدمــات 

کارشناســی هــای تخصصــی دریایــی و صنعتی موسســه از جمله: 

بازدیــد اولیــه ارزیابــی ریســک، وضعیت، ســامت و قیمــت گذاری 

انــواع شــناورها و تاسیســات دریایــی، بنــدری و ســایر محصــوالت 

و خدمــات صنعتــی نیــز انجــام و حســب رضورت، بازرســی هــای 

خســارتی و تهیــه گــزارش هــای تعدیــل خســارت نیــز انجام شــود.

وی همچنیــن بــه جهــت توســعه صنعــت بیمــه ایرانــی در عرصــه 

ــی  ــه دریای ــات بیم ــی، موسس ــوپ دریای ــکیل کل ــدی تش رده بن

ــی را  ــن امللل ــه و بی ــی و ســپس توســعه آن در ســطح منطق ایران

ــردان  ــژه دولتم ــی، بوی ــت مل ــتار حامی ــت و خواس رضوری دانس

از توســعه مجوزهــا و عضویت هــای بین املللــی موسســات رده 

ــی فــی مابیــن دولــت  ــق تفاهــم نامــه هــای دریای بنــدی از طری

ایــران و ســایر کشــورها بــرای شناســایی موسســه رده بنــدی 

ــرای  ــت ب ــب صاحی ــدی صاح ــه رده بن ــوان موسس ــان بعن ایرانی

بازرســی و رده بنــدی شــناورهای تحــت پرچــم ســایر کشــورها و 

ــد. ــس گردی ــت در آیاک ــن عضوی همچنی

دکــر پــل مــه، دبیــر کل انجمــن نیــز ضمــن ابــراز خرســندی از 

امضــای ایــن تفاهــم نامــه بــرای حامیــت و تســهیل امــور بیمــه ای 

و رده بنــدی اعضــای انجمــن خاطــر نشــان کــرد کــه از طریــق این 

تفاهــم نامــه مــی تــوان ظرفیــت تخصصــی انجمــن را برای توســعه 

خدمــات بیــن املللــی آن افزایــش داد.
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گروهــی از دانشــجویان مقطــع دکــری کســب وکار دانشــکده 

ــاس  ــر عب ــای دک ــتی آق ــه رسپرس ــران ب ــگاه ته ــاد دانش اقتص

ــن  ــه انجم ــگاه تهــران از غرف ــدرس دانش حاجی ابراهیمــی، م

ــد. ــد کردن ــران بازدی کشــتیرانی و خدمــات وابســته ای

ــجویان  ــا دانش ــه ای ب ــه صمیامن ــد، جلس ــن بازدی ــس از ای پ

ــر  ــای دک ــی آق ــه میزبان ــران ب ــگاه ته ــاد دانش ــکده اقتص دانش

مســعود پــل مــه، دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمات وابســته 

ــه انجمــن برگــزار شــد. ــران در غرف ای

در ایــن جلســه، دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

وابســته ایــران ضمــن خیرمقــدم و پذیرایــی از آقــای دکــر 

حاجــی ابراهیمــی و دانشــجویان همــراه خاصــه ای از فعالیــت 

هــا و تاریخچــه شــکل گیــری و برنامــه هــای آتــی انجمــن را بیان 

منــود.

دانشــجویان مقطــع دکــری کســب وکار دانشــکده اقتصــاد 

دانشــگاه تهــران، دغدغــه هــا و دانــش خــود را دربــاره بــا اقتصاد 

ــن  ــرکل انجم ــا دبی ــی را ب ــل دریای ــل و نق ــزی حم ــه ری و برنام

مطــرح کــرده و درمیــان گذاشــتند.

ــا و  ــت ه ــرای رشک ــتیکی ب ــات لجس ــاره خدم ــن درب همچنی

ســازمان هــای مختلفــی کــه تــدارک دیــده شــده بــود در ایــن 

جلســه گفتگــو شــد.

دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران حامیت 

انجمــن از پــروژه هــای دانشــجویی در زمینــه ســازمان بنــدری 

ــم  ــرد امیدواری ــدواری ک ــار امی ــود و اظه ــام من ــی را اع و دریای

کــه دانشــجویان عاقــه منــد بــه کار و تخصــص و تجربــه و 

آمــوزش هــای کســب و کار دریایــی بتواننــد گــروه هــای خوبــی 

را تشــکیل داده و در آینــده بازدیدهــای بســیار خوبــی از بنــادر 

و مناطــق آزاد و ســایر ســازمان هــای دریایــی داشــته باشــند.

بـازدید دانشجویان دانشکده اقتصاد
 از غرفه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
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بازدید عضو 
مجمع تشخیص 
مصلحت نظام 

از غرفه انجمن 
کشتیرانی و 

خدمات وابسته 
ایران

ســومین روز برگــزاری منایشــگاه حمــل و نقــل، لجســتیک 

و صنایــع وابســته مهنــدس ســید مصطفــی میرســلیم، عضــو 

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام از غرفــه انجمن کشــتیرانی 

و خدمــات وابســته ایــران بازدیــد منــود.

ــن  ــه انجم ــلیم از غرف ــدس میرس ــد مهن ــا بازدی ــان ب همزم

کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران، مســئول روابــط عمومــی 

ــه:  ــن از جمل ــات انجم ــری از خدم ــه رشح مخت ــن ب انجم

داوری وحــل اختــاف، مشــاوره امــور دریایــی و بنــدری، 

مشــاوره امــور مالیــات و تامیــن اجتامعــی و مشــاوره حقوقــی 

ــت. پرداخ

همچنیــن رشح خدمــات مربــوط بــه داوری و حــل اختــاف  

وخدمــات بیمــه ترانزیــت، کانتیــر و ورود موقــت و در ادامــه 

ــز  ــی مرک ــم آموزش ــای مه ــل ه ــا و رسفص ــته ه ــت رش فهرس

آمــوزش انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران بــه 

ســمع و نظــر مناینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای 

ــید. ــامی رس اس

در پایــان مهنــدس ســید مصطفــی میرســلیم رضایــت خــود 

را از غرفــه و نحــوه معرفــی خدمــات انجمــن کشــتیرانی و 

خدمــات وابســته ایــران ابــراز منــوده و آرزوی موفقیــت و رشــد 

ــدند. ــتار ش ــن را خواس ــات انجم ــر خدم بیش
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ــل،  ــل ونق ــگاه حم ــزاری منایش ــن روز برگ ــا آخری ــان ب  همزم

ــم  ــوری، قائ ــین عاش ــای حس ــته، آق ــع وابس ــتیک و صنای لجس

مقــام راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران از غرفــه انجمــن 

ــرد. ــد ک ــران بازدی ــته ای ــات وابس ــتیرانی و خدم کش

در ایــن دیــدار صمیامنــه کــه بــه میزبانــی دکــر مســعود پــل 

مه،دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران برگزار 

ــه  ــن دســتاوردهای خدمــات انجمــن در گزارشــی ب شــد، آخری

قائــم مقــام راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران ارائــه گردیــد.

بازدید قائم مقام راه آهن جمهوری اسالمی ایران از 
غرفه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
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 در ســومین روز برپایــی منایشــگاه حمــل و نقــل، لجســتیک 

و صنایــع وابســته آقــای مهنــدس مجیــد علــی نــازی، معــاون 

ــراه  ــت هم ــوردی و هیئ ــادر و دریان ــازمان بن ــی س ــور دریای ام

از غرفــه انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران بازدیــد 

منود.ایــن دیــدار صمیامنــه بــه میزبانــی آقــای دکــر مســعود 

پــل مــه، دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایران 

برگــزار شــد و گزارشــی از آخریــن دســتاوردهای خدمــات 

ــو  ــای عض ــت ه ــته رشک ــات وابس ــتیرانی و خدم ــت کش صنع

انجمــن بــه معــاون امــور دریایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی 

ارائــه گردیــد.

بازدید معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
از غرفه انجمن کشتیرانـی و خدمات وابسته ایـران
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در عــر آخریــن روز برپایــی ششــمین 

ــتیک و  ــل، لجس ــل ونق ــگاه حم منایش

ــی،  ــر صفای ــی اک ــته عل ــع وابس صنای

و  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 

مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی 

از غرفــه انجمــن کشــتیرانی و خدمــات 

ــود. ــد من ــران بازدی ــته ای وابس

ــازمان  ــل س ــدار، مدیرعام ــن دی در ای

ــت  ــراه هیئ ــه هم ــوردی ب ــادر و دریان بن

همــراه میهــامن دبیــرکل انجمــن بــود و 

دکــر پــل مــه گزارشــی از دســتاوردهای 

مهــم خدمــات انجمــن کشــتیرانی و 

خدمــات وابســته ایــران را بــه معــاون 

ــود. ــه من ــازی ارائ ــر راه و شهرس وزی

بازدید مدیرعامل سازمـان بنادر و دریانوردی
 از غــرفه انـجمن کشتیرانــی
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گزارش

ویژهنامه

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ــا پایــان ششــمین منایشــگاه بیــن املللــی  همزمــان ب

حمــل و نقــل، لجســتیک و صنایــع وابســته، غرفــه 

ــا  ــه ب ــران ک ــته ای ــات وابس ــتیرانی و خدم ــن کش انجم

ــن  ــن در ای ــو انجم ــای عض ــت ه ــی از رشک ــور برخ حض

ــوی  ــاز از س ــن امتی ــب باالتری ــا کس ــود ب ــراه ب ــه هم غرف

وزارت راه و شهرســازی بــه عنــوان غرفــه برتر معرفی شــد.

غرفــه انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران در 

مســاحتی بالــغ بــر ۲۰۰ مــر مــر مربــع طراحــی شــده 

بــود کــه در ایــن غرفــه ضمــن معرفــی خدمــات انجمــن، 

ــی  ــه معرف ــز ب ــن نی ــو انجم ــت عض ــه ای 6 رشک مجموع

خدمــات خــود پرداختنــد.

بــه  توجــه  بــا  غرفه هــا  انتخــاب  اســت:  گفتنــی 

معیار هــای حضــور افــراد مرتبــط در غرفه هــا )مســئوالن 

ــی،  ــه آرای ــازی و غرف ــه س ــا(، غرف ــاوری ه ــان فن و صاحب

ارائــه مناســب توامننــدی هــا )فیزیکــی و ســمعی و 

بــری(، مشــارکت در پــر شــور برگزار شــدن منایشــگاه و 

تعامــل بــا بازدیــد کننــدگان و متقاضیــان صــورت گرفتــه 

ــت. اس

غرفه انجمن کشتیرانی 
به عنوان غرفه برتر 

انتخاب شد
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مصاحبه

ویژهنامه

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ســی نیــوز: ضمــن خوشــامد بــه شــام و دانشــجویان محــرم 

بازدیــد کننــده از پاویــون انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته 

ایــران هــدف شــام و هیئــت همــراه از بازدیــد از منایشــگاه حمل 

ونقــل و لجســتیک چــه بــود؟

عبــاس حاجــی ابراهیمــی، مــدرس دانشــگاه تهــران بــه همراه 

ــاد  ــکده اقتص ــب و کار دانش ــری کس ــع دک ــجویان مقط دانش

بازدیــد از منایشــگاه صنعــت حمــل و نقــل و لجســتیک غرفــه 

ــران  انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ای

صحبــت هایــی کــه بــا آقــای پــل مــه داشــتیم دربــاره آشــنایی 

بــا اقتصــاد و برنامــه ریــزی حمــل و نقــل دریایــی بــود. خدمــات 

لجســتیکی بــرای رشکــت هــا و ســازمان هــای مختلــف تــدارک 

ــنا  ــه آش ــجویان ک ــم از دانش ــوت کردی ــود و دع ــده ب ــده ش دی

بشــوند.

باتوجــه بــه اینکــه دانشــجویان یکــرسی پــروژه هــای 

دانشــجویی دارنــد تصمیــم گرفتیــم تــا مراجعــه کنیــم 

ــه اشــراک  ــد ب ــن بازدی ــا انجمــن در ای ــان را ب ــش م و دان

بگذاریــم و گفتگــوی صمیامنــه ای با دبیــرکل انجمن آقای 

پــل مــه داشــتیم و اطاعاتــی بین دانشــجویان و ایشــان رد 

و بــدل شــد و ایشــان قــول مســاعد دادنــد چنانچــه پــروژه 

ای در زمینــه فعالیت هــای بنــدری و دریایــی مناســب 

ــت. ــد داش ــاعدت الزم را خواهن ــت و مس ــد حامی باش

در ایــن فرصــت کوتــاه درباره تاریخچه انجمن کشــتیرانی 

و خدمــات وابســته ایــران و فعالیــت هایــش و برنامــه هــای 

آتــی صحبــت شــد و امیدواریــم کــه بــا ایــن مدیریــت خــوب 

ــه و  ــص و تجرب ــه کار و تخص ــد ب ــه من ــجویان عاق و دانش

ــم گــروه هــای  ــی  بتوانی آمــوزش هــای کســب و کار دریای

ــادر و  ــی از بن ــیار خوب ــای بس ــده و بازدیده ــی در آین خوب

مناطــق آزاد و ســایر ســازمان هــای دریایــی داشــته باشــیم

ســی نیــوز: نظــر شــام دربــاره نقــش و اهمیــت لجســتیک 

ــت؟  دریایی چیس

ــی  ــا رشوع م ــران از دری ــتیک در ای ــن لجس ــر م ــه نظ ب

ــر فصــل  شــود و ســایر فعالیــت هــای دیگــر، وابســته و زی

آن هســتند. متاســفانه رشکــت هــای حمــل ونقــل جــاده 

ای درحــال حــارض بــه صــورت ســنتی در حــال ارائــه 

خدمــات لجســتیکی بــه بــازار هســتند و ایــن غلــط اســت 

ــه  ــم دارد ک ــیار مه ــت بس ــش فعالی ــتیک ش ــون لجس چ

ــارداری و  ــری انب ــت و دیگ ــل اس ــل ونق ــا حم ــی از آنه یک

انبــارش اســت. دیگــر مدیریــت موجــودی، دیگــری مــواد و 

جابجایــی و تــدارکات اســت و دیگــری مدیریــت پخــش و 

توزیــع فیزیکــی  و دیگــری هــم مدیریــت مهندســی اطاعــات 

ــت. ــتیکی اس لجس

ــص،  ــه تخص ــه و چ ــاظ رسمای ــه از لح ــت چ ــه فعالی ــن هم ای

ــکان  ــی ام ــب رشکــت هــای حمــل و نقــل دریای بیشــر در قال

پذیــر اســت تــا رشکــت هــای کوچکــی کــه صــدور بارنامــه 

ــا  ــور م ــه کش ــت اینک ــه جه ــم ب ــد. امیدواری ــی دهن ــام م را انج

کشــوری دریایــی اســت، خدمــات رشکت ها و مراکز لجســتیکی 

بــا هامهنگــی ســازمان هــای دریایــی کشــور از جملــه در راس 

آن انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران باشــد و بتوانــد 

بــا ایجــاد بسرســازی و آمــاده ســازی زمینــه فعالیــت بــه بنــگاه 

ــتیکی  ــعه لجس ــا توس ــد ت ــات را بده ــن امکان ــی ای ــای دریای ه

دریایــی بوجــود بیایــد.

مصاحبه با دکتر عباس حاجی ابراهیمی
مدرس دانشگاه تهران
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رویداد

ویژهنامه

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

در واپســین روز برگــزاری ششــمین منایشــگاه حمــل و نقــل، 

لجســتیک و صنایع وابســته، غرفه انجمن کشــتیرانی و خدمات 

وابســته ایــران بــا ارزیابــی داوران در بخــش خصوصــی موفــق به 

اخــذ رتبــه برتــر بــر اســاس شــاخص هــای تعییــن شــده گردیــد.

بــه گــزارش ســی نیــوز، انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته 

ایــران پــس از ســه روز حضــور ارزشــمند در ششــمین منایشــگاه 

حمــل و نقــل، لجســتیک و خدمــات وابســته ایــران کــه فرصتــی 

ارزنــده بــرای گفتگــو، تعامــل و انتقــال تجــارب و ارزیابی عملکرد 

خــود در حــوزه هــای حمــل و نقــل دریایــی و آمــوزش در فضایــی 

مناســب بــرای ارائــه دســتاوردها، فرصت هــای رسمایــه گــذاری، 

قابلیــت هــا و امکانــات بالقــوه و بالفعــل در زمینــه حمــل و نقــل 

ــا  ــرار داد، رسانجــام  ب ــن عرصــه ق ــاالن ای ــد فع را در معــرض دی

دریافــت لــوح ســپاس بــه کار خــود پایــان داد.

در بخشــی از ایــن لــوح ســپاس کــه بــه امضــای شــهریار 

افنــدی زاده، معــاون حمــل و نقل وزارت راه و شهرســازی رســیده 

خطــاب بــه دکــر مســعود پــل مــه، دبیــرکل انجمــن کشــتیرانی 

و خدمــات وابســته ایــران آمــده اســت: امیــد اســت بــا همــت و 

تــاش بیــش از پیــش شــام و ســایر تاشــگران ایــن حوزه، شــاهد 

دســتیابی بــه اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهوری اســامی 

ایــران بــه ویــژه پــروژه هــای ملــی، عمرانــی و اقتصــادی در عرصه 

حمــل و نقــل باشــیم.

لوح سپـاس انجمن کشتیرانـی
 از معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
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صاحب امتیاز: انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

تهران، خیابان ولی عصر )عج(، نرسیده به زرتشت، کوچه دانش کیان، پالک 30

طبقه اول - روابط عمومیانجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
تلفن: 8894764-9
نمابر: 88905604
info@seanews.ir :ایمیل

نشانی:
مدیر مسئول: مسعود پل مه

تحریریه: روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

سردبیر: محمدحسین پرتویان

صفحه آرایی: مرضیه سعیدی
گفت وگوهای مندرج در بایندر نظر شخصی طرف مصاحبه شونده 

است و این نشریه مسئولیتی در قبال این نقل قول ها ندارد!

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  ویــــژه نــامه ششمین نمـایشگاه  
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 

تحــول  مشــــورتی  کمیتــه  زادگان، عضــو  ســید  مجتبــی 

دیجیتــال و IT انجمــن کشــتیرانی و خدمــات وابســته ایــران در 

گفتگــو بــا خرنــگار ســی نیــوز گفــت: منایشــگاه صنعــت حمــل 

ــده  ــادر کنن ــده و ص ــاز وارد کنن ــو س ــوان همس ــه عن ــل ب و نق

ــی  ــوان پل ــه عن ــل، ب ــل و نق ــیپ و حم ــای ترانش ــت ه ــا رشک ب

ــد. ــازی کن ــد ب ــی توان ــزایی را م ــش بس ــی نق ارتباط

ســید زادگان افــزود: راهنامیــی هــا و توامنندی هایــی کــه 

غرفــه داران در جلســات حضــوری منایشــگاه در اختیــار بازدیــد 

کننــدگان قــرار مــی دهنــد مــی توانــد مانعــی بــرای بــروز 

مشــکات عدیــده ای شــود کــه بــدون داشــن ایــن اطاعــات، 

ــده، متحمــل رضرهــای ســنگینی  ــا صــادر کنن ــده و ی وارد کنن

مــی شــود.

وی تاکیــد کــرد: ایــن اطاعــات مــی توانــد شــامل نحــوه بســته 

بنــدی مناســب بــرای کاالهــای خــاص باشــد تا مســیرهای حمل 

امــن تــر، راحــت تــر و ارزان قیمــت تــر از روش هــای معمــول. 

عضو کمیته مشــــورتی تحول دیجیتال و IT انجمن کشتیرانی 

و خدمــات وابســته ایــران درباره ره آورد و دســتاوردهای ششــمین 

ــار  ــع وابســته اظه ــل، لجســتیک و صنای منایشــگاه حمــل و نق

داشــت: بــه نظــر مــن مهمریــن دســتاوردی کــه ایــن منایشــگاه 

بــرای صنعــت حمــل و نقــل و متامــی افــرادی کــه بــه نوعــی بــا 

ــکاری  ــتقیم هم ــر مس ــا غی ــتقیم و ی ــورت مس ــت بص ــن صنع ای

ــن  ــای انجم ــات و توامنندی ه ــا خدم ــدن ب ــنا ش ــد، آش می کنن

ــیاری از  ــه بس ــود. چراک ــران ب ــته ای ــات وابس ــتیرانی و خدم کش

خدمــات ارزنــده ای کــه می تــوان بــا رصف هزینــه و وقــت بســیار 

ــه  ــرد را ب ــت ک ــران دریاف ــتیرانی ای ــن کش ــارج از انجم ــاد، خ زی

راحتــی بــا کوتاهریــن زمــان، بــه درســتی و کارشناســی شــده 

ــد  ــم نوی ــن مه ــود. ای ــت من ــران دریاف ــتیرانی ای ــن کش از انجم

ــی دغدغــه را می دهــد.  ــل اعتــامد و ب فراینــدی قاب

نمایشگاه صنعت حمل و نقل، پل ارتباطی
 واردکنندگان و صادرکنندگان با شرکت های حمل و نقل


