
 

  

  

  توسعه   سازمان  با  شده  امضاء  نامه   تفاهم  پیرو   و   ترکیه  در  ایران   تجارت   مرکز   اندازی  راه  و   ایجاد   راستای   در

  دار،   اولویت   های   فعالیت  شروع   سنجی   امکان   گروپ،   اینترنشنال   سیتی  گروه   امکانات  بررسی   و   ایران  تجارت

  داری   انبار  خدمات  تخصصی،  آموزشی  های  دوره  و  تخصصی   های  نمایشگاه  برگزاری  تخصصی،  صنایع  بازاریابی

  قبلی   مکاتبات  اساس   بر   ترانزیت   و  گمرک   ،

  و   گمرک  بحث  در   تورکان  آقای   جناب  با

  شرکت   دفتر  در   ای  جلسه  لوجستیک

  با   استانبول  گروپ  اینترنشنال   سیتی

  عامل   مدیر  ریدوان  آقای  جناب

 . گردید  برگزار  MUNDO IMEXشرکت

  زاده   مهدی  آقای  جناب  ابتدا   جلسه   این   در

  توانمندی   و  شرایط   موقعیت،   معرفی   به

  معادن   و   صنایع  توسعه   گروه   بالقوه  های

  اینترنشنال   سیتی   شرکت  و   ایران   در   شهر

  آقای   ادامه  در .  پرداخت  استانبول  گروپ

  و   حمل  صنعت   تاریخچه   بیان   به   جلسه، برگزاری این    بابت  تشکر   و   گویی   آمد خوش   ضمن   اوغلو  هالیل   ریدوان

  مورد   در   ادامه   در  و  داد   توضیح   را   اقتصاد  بخش  در   لجستیک  بخش  اهمیت  و   پرداخته  ترکیه  در  لجستیک  و   نقل

 اتی را به شرح ذیل ارائه نمود: توضیح خود  کاری  سوابق
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 گمرکی  امور  انجام  و  اینوییس و  فاکتور صدور جهت ترکیه  در  ویژه کاری  العمل حق کارت  دارای -

 سال 6 مدت  به ترکیه DHL گمرک  بخش مدیر -

   ترکیه  کشور  در  آذربایجان  SOCARE هلدینگ گمرکی مشاور -

 ترکیه  کشور  در PETKİM هلدینگ گمرکی مشاور -

  SANCO هلدینگ  گمرکی   مشاور -

  المللی   بین  شرکت   رسمی  نماینده -

  کشور   در UTIKAD لوجستیک

 ترکیه 

  از   سازی  کارتون   کاغد   کننده  وارد  -

 ترکیه  به  اروپایی های  کشور

  و به خصوص راه   ه یو ترک  ران یراه آهن ا  ریدر مس یبار  ی به کمبود واگن ها  دوانی ر  ی جلسه جناب آقا  ن یدر ا

تن خاک سرب منتظر واگن    6000که در حال حاضر    ی به طور  ؛ شهر وان و زنجان اشاره نمود  ن یب  ما  ی ف  یلیر

حمل و    نهیبه  ط یشرا  ی برقرار  یدو کشور برا  یکنون  ی ها  ازیمنظوربا توجه به ن  نیهم  به  باشد.  یم  یبار خال

  ی ا فله عی ما  ر یجهت صادرات ق  ترداریه  ی ها، واگنیبار  ی واگن ها شیافزا  که ضمن کرد  شنهادیپ  شانیا  ، نقل

و در  بود    سرخواهد یم  ( دولت به دولت ) G TO G ط ی فقط در شرا  مورد   نیاضافه گردد که ا  ک یبه صنعت لجست

 .طلبد را می و معادن شهر   عی گروه توسعه صنا ی هایتوانمند   این راستا

  یاستانبول اشاره نمود. مرکز گمرک آنبارل   یانبار و گمرک   ک یدر مورد سه منطقه استراتژ  دوانیر  آقای   ادامه   در

مربوط    یی ایو قبضه در بخش آس   درپاشایبوده و مرکز گمرک ح  یبخش خصوص  اریکه در اخت  ییاروپا  بخش   در

سه مرکز گمرک هم مجوز انجام امور    نیاز ا  کیشرکت در هر  نیباشد و ا  یم  ه ی دولت ترک  گمرک  به بخش

 .باشد میمحصوالت، انبار و دپو کردن محصوالت   تیقادر به ترانز  نکهیداشته و هم ا  را ص یترخ و  ی گمرک



  مقرر   و  نمود   صحبت  خود   شرکت   های   استراتژی   و   اهداف  کنونی،   های   فعالیت  مورد   در  ریدوان   آقای   سپس

  ای نامهتفاهم  گروه توسعه صنایع و معادن شهر،  مدیران  سوابق  و   ها توانمندی  مدارک،   بررسی  به   توجه   با  گردید 

 .گردد امضاء و  تهیه  بند  سه  در  MUNDO IMEXشرکت با

 صادرات  جهت  ترکیه  به  ایران   از  گمرکی  و  لجستیک  نقل،  و  حمل  هزینه  از  کامل  پکیج  ارائه   اول  بند  -

 استانبول  حیدرپاشای گمرک انبار در  تحویل پتروشیمی و محصوالت

  کشور به  اروپا  از   صنعتی   هایپروژه  آالتماشین  و   تجهیزات  قطعات،  واردات نحوه   چارت  ارائه  دوم  بند  -

 ایران  کشور  به ترانزیت نحوه و  ها شرح هزینه و  ترکیه

  مرسین   و   استانبول  در   خصوص   به   ترکیه   کشور  در   مختلف   بنادر   و   متفاوت   ابعاد   در   انبار  تهیه   سوم   بند  -

 رقابتی  و مناسب قیمت با و محصوالت   کاال دپو جهت
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