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 فراخوان 
 
 

غیر مستقیم بر تمام فعالیت هاي  ومستقیم  صورت در کشورها، به اقتصادي توسعه پیشران عنوان به نقل و و حمل لجستیک
 و حمل حوزه در مناسبی هاي زیرساخت که هستند موفق تجارت فرآیند در هایی کشور اثرگذار است. اساساً سازمانهر عملیاتی 

 .دارند نقل
 و ریلی هوایی، زمینی، از اعم نقل و حمل لجستیک و هاي حوزه همه در خاص جغرافیایی موقعیت دلیل به دیرباز از نیز بندرعباس

، در مرکز فعالیتهاي اقتصادي و تجاري ایرانو مهم ترین بزرگترین بندر  اي بوده و به عنوان ویژه و متمایز جایگاه داراي دریایی
 .شده است کشور تبدیلو قطب لجستیک ي اقتصادي  به دروازه حال حاضر

نمایشگاه لجستیک و حمل و نقل(دریایی، "در نظر دارد شرکت شرکت نمایشگاههاي بین المللی بندرعباس در همین راستا، 
حمایت سازمان صنعت معدن تجارت تدبیر و تحول آما و  شرکترا با همکاري  "زمینی، ریلی، هوایی)، خدمات و تجهیزات وابسته

 بهمن سال جاري در محل دائمی نمایشگاه هاي بین المللی بندرعباس برگزار نماید. 28لغایت  25در تاریخ ، استان هرمزگان
ارائه تازه ترین براي ظرفیت هاي موجود در کشور، ایجاد فرصت مناسب از مهمترین دالیل برگزاري نمایشگاه مذکور معرفی 

تبادل اطالعات و عقد قراردادهاي بین المللی  امکان و در سطح بین المللیلجستیک  و صنعت حمل و نقل پژوهشها و فناوریها در
 می باشد.  صنعتاین  در نشستهاي تجاري بین متخصصین و فعاالن

، زمینی و هوایی، تجهیزات انبارداري و فعالین در حوزه هاي خدمات، تجهیزات و زیرساختهاي حمل و نقل و لجستیک دریایی، ریلی
، سیستم هاي مدیریت یکپارچه ترافیک و سایر زمینه هاي ITنرم افزارها و راه حل هاي سیستم هاي اطالعات، ارتباطات و پخش،

با دبیرخانه نمایشگاه با شماره  مرتبط می توانند در این نمایشگاه حضور بهم رسانند. لذا لطفاً جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام، 
 تماس حاصل فرمایید. 021- 88656125 -88656157هاي 
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