
مهرداد تقی زاده
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و رئیس شورای سیاستگذاری هامیش   

روز اول
یکشنبه 14 آبان ماه

08:00-08:30 ثبت نام
09:00-10:30 افتتاحیه 

تالوت آیات قرآن مجید

عباس آخوندی
وزير راه و شهرسازی

مسعود پل مه
رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران و دبیر هامیش 

Paolo Bisogni

رئیس انجمن لجستیک اروپا

15:00- 13:30پانل ششم    لجستیک، مناطق آزاد و ترانزیت 

خوش آمد گویی

مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی،  صنايع، معادن و كشاورزی ایران

کوروش فتاحی
رسپرست رشکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(

12:30- 11:00پانل پنجم     اقتصاد مقاومتی، حمل و نقل و بیمه 

12:30 - 13:30

 10:30-11:00

نماز و ناهار

پذیرایی و بازدید نمایشگاه 

سعید محمد زاده
مدیرعامــل رشکــت راه آهن جمهوری اســامی ایران

عبدالرحیم کردی
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد چابهار 

پرویز خوش کالم خسروشاهی
 قائــم مقــام رئیــس کل بیمه مرکزی جمهوری اســامی ایران 

حسین ساالری
رسپرســت دفــر نظارت بــر ترانزیت گمرک جمهوری اســامی ایران

معصوم ضمیری
مدیرعامــل و نایــب رئیــس هیات مدیره بیمه پاســارگاد 

علیرضا صدریخواه
رسپرســت دفر بازبینی و حسابرســی گمرک جمهوری اســامی ایران

مهرداد خواجه نوری
 عضو پیشــین شــورای عالی بیمه 

مصطفی آیتی
 معــاون دفــر نظارت بــر ترانزیت گمرک جمهوری اســامی ایران

علیرضا مقدسی
معــاون حقوقــی و نظارت گمرک جمهوری اســامی ایران

بهروزایرانزاد
 معــاون دفــر نظارت بــر ترانزیت گمرک جمهوری اســامی ایران

10:30 - 11:00 پذیرایی و بازدید نمایشگاه

امید ملک
رئیــس هیات مدیره انجمن کشــتیرانی وخدمات وابســته



پانل سوم        مدیریت حمل و نقل و لجستیک 

پانل چهارم          توانمند سازی لجستیک و حمل و نقل 

15:30 -17:00

09:00 -10:30

محمد راستاد
15:30 - 15:00معاون وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر و دريانوردی پذیرایی و بازدید نمایشگاه

Rainer Thome
استاد دانشگاه ورزبورگ - آملان

پدرام سلطانی
 نائــب رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران 

مجید بابایی
دبیــر انجمــن صنفــی رشکت هــای حمل و نقل ریلی و خدمات وابســته

روز دوم
دوشنبه 15 آبان ماه

مجید صادقی زاده
 مدیرعامــل و نایــب رئیــس هیــات مدیــره رشکت شــهر صنعتی و منطقه ویــژه اقتصادی کاوه 

پانل اول      نقش بخش خصوصی و دولتی در ایجاد مراکز لجستیک 

مهدی کرباسیان
معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معـــدنی ایران- ایمیدرو

 Arun Kumar Gupta
 مدیرعامــل رشکــت ایندیا پــورت گلوبال، هند 

 Frank Jozef S. Geerkens
 رئیــس بنــدر آنتــورپ- بلژیک 

11:00 - 12:30

Gavin W. Roser
دبیر کل انجمن حمل ونقل و لجســتیک اروپا

جواد سمساریلر
رئیس راهربدی فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران

داریوش نیک نام
مدیر پروژه شهر لجستیک، رشکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(د 

 Amaury Luyckx
 مدیر توســعه تجارت رشکــت پولیرا- بلژیک 

15:00- 13:30پانل دوم       لجستیک و حمل و نقل چند وجهی 

 Edvins Berzins
رئیــس رشکت راه آهــن لتونی

Ergin  Güyükbayram

مدیر شعبه رشکت بین املللی حمل و نقل گورکان ترکیه 

Sanjay Prashar

مدیر عامل رشکت خدمات کشتیرانی وی. آر.

علی محمودی سرای
رئیــس هیئــت مدیــره انجمن رشکت هــای حمل و نقل بین املللی مالــکان کامیون ایران

13:30 - 12:30نماز و ناهار

 Franz Freiherr Von Redwitz
نــه و آفریقــا  Man خاورمیا  مدیرعامــل رشکــت 

رئیــس پانــل: امید ملک، رئیس هیات مدیره انجمن کشــتیرانی وخدمات وابســته

رئیس پانل: مهرداد تقی زاده،  معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرســازی و رئیس شــورای سیاســتگذاری هامیش
Rainer Thome : Professor, University of Weerzburg, Germany

Workshop: Principles for the synergetic usage of informations
 (TECHNOLOGY)   for Logistics

13:30-14:15  Workshop Hall

14:15-15:15  Workshop Hall

Workshop: Prilesie Logistic Center Project in Belarus

 Siamak Mahinrad: Marketing Manager Prilesie Projcet, Kayson Inc, I. R. of Iran

13:30  -15:00
Workshop: MAN solutions to help you grow your business and

 reduce TCO 
15:30-17:00  Workshop Hall

Franz Freiherr von Redwitz, Man Truck & Bus Middle East & Africa FZE, Germany


