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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻮﺿﻮع :ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﯿﺰ ﻣﻠﯽ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ
ﺑﺎ ﺳﻼم؛
اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﺮوﺷﻮر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﯿﺰ ﻣﻠﯽ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و ﺣﻀﻮر ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯿﮕﺮدد.

نخستین میز ملی لجستیک ایران با میزبانی منطقه آزاد ماکو

مقدمه
لجستیک نهتنها پشتیبان کسب و کار است بلکه با توسعه خدمات آن به
طرفهای سوم ،چهارم و پنجم در دنیا ،به نوعی پیشران کسب و کار تبدیل شده است .در دنیای امروز مراکز
لجستیکی نهتنها حلقه اتصال شیوههای مختلف حملونقل و محل تجمیع و بهبود اقتصاد مقیاس در عملیات
حملونقل کاال هستند ،بلکه به سکویی برای ارایه خدمات ارزش افزوده لجستیک از قبیل بیمه ،خدمات مالی،
کنترل کیفیت ،بسته بندی ،دسته بندی کاال و مرکزهای ایجاد خدمات ارزش افزوده بر کاالهای خام تبدیل شده
است.
کشور ایران با توجه به فراز و نشیبهای سیاسی و
اقتصادی پیشرو ،نیازمند اقدامات موثر در تمامی امور
باالخص لجستیک میباشد .نقش و جایگاه لجستیک در
توسعه تجارت خارجی و داخلی و به پیرو آن توسعه
اقتصادی ،از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که
امروزه حضور در بازارهای جهانی که در آنها مساله رقابت
در سطح اعالی خود متبلور شده ،بدون وجود لجستیک
کارآمد امکان پذیر نخواهد بود .بنگاهها باید قادر باشند
کاالهای تولیدی خود را در کمترین زمان ممکن و با
مناسبترین شیوه به مشتریان خود در داخل یا خارج از
کشور ارسال کنند.
از سوی دیگر ،زیرساختهای حملونقل و
جابهجایی در داخل مرزها و در نقاط مرزی باید
نحوی توسعه یابدبه که جریان شبکههای حملو نقل و توزیع را با
کمترین هزینه و بیشترین سرعت میسر کنند .به منظور ایجاد یک
زیرساخت مناسب الزم است که تمامی بخشهای لجستیک کشور
ارتباط سازنده و موثرتری با همدگیر داشته باشند.
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معرفی
میز ملی لجستیک ایران رویدادی است که به ابتکار و اجرای مجله لجستیک و
زنجیره تامین طراحی و برنامهریزی شده و مقرر است به صورت ماهیانه در یکی از مراکز و قطبهای لجستیکی
کشور به میزبانی دستگاه مسئول لجستیک منطقه برگزار گردد.
هدف اصلی از برگزاری این رویداد شناساندن
ظرفیتهای لجستیکی میزبان به فعاالن و
دستاندرکاران لجستیکی کشور و فراهم ساختن
محیطی تخصصی برای بحث و تبادل نظر
فعاالن و مسئولین محلی و ملی در راستای
تمرکززدایی از صنعت لجستیک کشور است.
در میز ملی لجستیک ،عالوه بر بررسی چالشهای مراکز و
شرکتهای لجستیکی منطقه و مباحثه افراد متخصص در این
حوزه به منظور ارایه راهکار در جهت حل آنها ،فرصتها،
تهدیدها ،نقاط ضعف و قوت در بخش لجستیک منطقه با
حضور خبرگان این حوزه ،بررسی و ارایه سیاستهای مناسب
جهت خنثی کردن اثر تهدیدها و همچنین بهرهگیری از
فرصتها با در نظر داشتن پتانسیلهای موجود اتخاذ
میگردد.
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تجمیع اطالعات لجستیکی

قطعاً

آ شنایی بی شتر و

شناخت پتانسیلها ،همافزایی

ارت باط موثر بین

تواناییها و ظرفیتها و

شررر

های

جلوگیری از کارهای بخشی و

لجستیکی شور

موازی کاری

برنامههای میز ملی لجستیک
نیم
1

روز

نیم روز همایش (به صورت گردهمایی مسئوالن منطقه ،مسئوالن ملی ،فعاالن لجستیکی منطقه،
فعاالن لجستیکی کشور ،و اعضای اصلی میز ملی لجستیک) شامل سخنرانی و پنل تخصصی

2

نیم روز تور لجستیکی به صورت بازدید از ظرفیتهای لجستیکی میزبان

3

نیم روز تور گردشگری و بومگردی
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مسئولین ملی و
وزارتی مرتبط با
حوزه لجستیک

انجمنها و تشکلها

فعاالن و صاحبنظران

مرتبط با حوزه

حوزه لجستیک

لجستیک

رسانههای
ملی و محلی

حاضرین میز ملی لجستیک

مشتریان خدمات
لجستیکی باالخص
تاجرین و صنعتگران
منطقه

فعاالن لجستیکی در
مسئولین مرتبط با

منطقه میزبان

حوزه لجستیک از
منطقه میزبان

مزایای برگزاری میز ملی لجستیک

برگزاری میز ملی لجستیک فرصت مناسبی است برای ارتقای سطح مدیریت زنجیره تامین و بهبود نقش لجستیکی
مراکز مختلف کشور در شبکه تجارت داخلی و بینالمللی .این فرصت همراه با خلق مزیتهایی هم برای میزبان و
هم برای شرکتکنندگان و مهمانان خواهد بود
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باتوجه به این مهم که طبق برنامهریزی صورت گرفته مقرر است در هر دوره از برگزاری میز ملی لجستیک ،یک
منطقهی خاص میزبانی آن را بر عهده داشته باشد ،شرایط خیلی مناسبی برای بررسی تخصصی و حرفهای
زیرساختها ،ظرفیتها و امور لجستیکی آن منطقه مهیا میشود که بر اساس آن میتوان فرصتها را شناسایی
کرده و در ارتقاء سطح کیفیت و خدمات لجستیکی آن گام موثر برداشت .مهمترین منافع میزبانی میز ملی
لجستیک را میتوان به شرح زیر برشمرد:

 حضور یکجا و همزمان بزرگان لجستیکی کشور همراه با مسئولین ملی
حوزه لجستیک در منطقه میزبان
مزایای برگزاری
میز ملی لجستیک
برای میزبان

 کمک به شناساندن ظرفیتهای و توانمندیهای لجستیکی منطقه
 معرفی منطقه به عنوان یک قطب لجستیکی در کشور
 فراهمسازی شرایط جذب سرمایهگذاری در جهت توسعه لجستیک منطقه
 تسهیل در حضور فعال و سرمایهگذاری شرکتهای تخصصی حوزه لجستیک
در منطقه میزبان
 آشنایی بیشتر شرکتهای فعال در لجستیک و زنجیرهتامین با ظرفیتهای
منطقه میزبان
 بیان چالشهای موجود در مراکز لجستیکی و بررسی و ارایه راهکار برای آن
به خصوص در مناطق میزبان میز ملی لجستیک
 انعکاس مشکالت ،دغدغهها و پیشنهادات مطرح شده در میز ملی لجستیک
به مسئولین و همچنین رسانهها
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برگزاری میز ملی لجستیک عالوه بر اینکه برای میزبان فواید زیادی را به همراه خواهد داشت ،مهمانان و
شرکتکنندگان این رویداد نیز از مزایای آن بهرهمند خواهند شد .چرا که حضور یکجا و همزمان فعالین یک حوزه
قطعاً به گسترش روابط بین اجزای آن حوزه کمک خواهد کرد .میز ملی لجستیک این فرصت را به شرکتکنندگان
میدهد تا چالشهای و نیازهای خود را با متخصصین در میان گذاشته و از تجربیات آنها بهره بگیرند که برخی از
فواید این رویداد برای مهمانان در جدول زیر شرح داده شده است.
مزی

برگزاری میز ملی لجستیک برای مهمان

تبادل اطالعات بین شرکتها و مراکز محلی و ملی به صورت پیوسته
گسترش ارتباطات و آشنایی بیشتر شرکتها و مراکز لجستیکی محلی و ملی با یکدیگر
تبادل و انتقال تجربیات بین فعالین این حوزه
آشنایی شرکتکنندگان با ظرفیتهای میزبان برای بهبود و ارتقا سطح کاری خود
حضور در جمع خبرگان و بزرگان لجستیک کشور در هر دوره از برگزاری
انجام مذاکرات  B2Bبا فعاالن لجستیکی منطقه و تعامل با مسئولین محلی و ملی

دبیرخانه جایزه ملی لجستیک
تلفن ثابت
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