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پیشینیه  
تأســیس انجمــن كشــتیرانی 

وخدمات وابسته ایران به سال 1332 هجری شمسی 
)1953 میالدی( بازمیگردد. درتاریخ 13 مهرماه 1332 سندیكای نمایندگان 

خطوط كشــتیرانی جهت ســامان دادن بــه روند نوبت دهی به كشــتی ها تاســیس گردید. 
درسال 1333 )1954 میالدی( باتکیه برموفقیت خود دربندرخرمشهر عماًل به عنوان هماهنگ 

كننده بین نمایندگان خطوط كشتیرانی و دولت اقدام میکرد. درسال 1349 ) 1970 میالدی( 
ســندیکای نماینــدگان خطــوط كشــتیرانی فعالیــت خــود را بــا عنوان ســندیكای 

صاحبان و نمایندگان كشــتیرانی  تغییر نام و ماهیــت داد .  پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، به انجمن صاحبان و نمایندگان كشتیرانی و خدمات 

جنبــی تغییــر  یافــت . باخاتمــه جنــگ تحمیلــی درســال 1367 
)1988میالدی ( و باعنایت به نقش موثر آن و با الگوگیری 

از فعالیت های مشابه جهانی با نام انجمن كشتیرانی 
 بــا ثبــت مضاعف در 

ً
وخدمــات وابســته و متعاقبــا

اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و كشــاورزی ایران 
در ســال 97 ، بعنوان تشــكل ملی كشتیرانی  و 
خدمات وابســته ایران به فعالیــت خود برای 
ارتقاء سطح كمی وكیفی كشتیرانی ،خدمات 
بنــدری و بــا مشــاركت در سیاســتگذاریها و 

تدوین استراتژیهای كالن كشور ادامه داد.

بنام خدا
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  كســب رتبه A   در رتبه بندی تشــکلهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی ایران و جزو 
سه تشکل برتر ملی

خ گــذاری خدمــات دریائــی و بنــدری بخــش خصوصــی تحــت عنــوان   مرجعیــت تشــکلی در نــر
هزینه های محلی 

 مرجعیت تشکلی در تهیه و تدوین هزینه دیركرد عودت كانتینر
 ممانعت از اقدامات فراقانونی با تمسک به سیستم قضائی

 اصالح تعرفه و فرمت جدید هزینه های محلی سال 1400 با رویکرد واقعی سازی هزینه ها
 تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده صورتحسابهای شركتهای كشتیرانی و نماینده كشتیرانی
 تعیین تکلیــف اجراء بند 9 ماده 2 آئین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شــركتهای نمایندگی 

كشتیرانی در جایگزین مطالبه قراردادهای خارجی
THCتعیین خدمات كارگزاری برای دریافت 

 افزایش مدت زمان ورود موقت كانتینرهای خالی از 6 ماه به 2 سال )4 دوره 6 ماهه(
 اصالح رویه صدور صورتحســاب نهایــی در رویه ترانزیت از شــركت نمایندگی كشــتیرانی به نام 

ذینفع قبض انبار
 پیشنهاد دهنده تغییرات هزینه های بازرگانی بنادر تجاری كشور 

 تمدید خودكار مجوز فعالیت شركتها به دلیل محدودیت های كووید 19
ICS و bimco و   fonasba حضور فعال و موثر در مجامع و سازمانهای بین المللی 

   دستاوردهای تشكلی

 ارائه گواهی عدم ثبت شناور در سامانه PMO جهت موارد مقابله با تحریم ناوگان دریائی 
GCOMS و CCS در سامانه  HS cod راهبر ثبت 

خ تسعیر ارز صورتحسابهای خدمات بندری و دریایی  طراحی سامانه و اعالم نر
ح بیمه برگشت سالم كانتینری با رویکرد رفتارسازی حرفه ای  اجرای طر

 تغییــر فرمت ســایت انجمــن و ارائه خدمــات آنالین از طریق پنل جهت ســهولت دسترســی و 
تسریع در انجام امور مرتبط

 تشکیل گروه پیگیری مشکالت سامانه های بندری با همکاری فاوای سازمان بنادر و دریانوردی 
با پشتیبانی 24 ساعته كارشناسان سازمان

   اقدامات  اجرایی دبیرخانه  
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   امور شركت ها 

 تأیید صالحیت مدیران عامل دارای ســابقه و تطبیق ســوابق با دوره های آموزشی الزم بمنظور 
دریافت گواهینامه شایستگی

 ارائه گواهی PDA برای شــركتهای كشــتیرانی نمایندگی كشــتیرانی جهت بهره مندی از تخفیف 
صورتحساب عوارض بندری

 تأییــد فعالیــت و گــزارش عملکرد شــركتهای كشــتیرانی و خدمــات بندری بــرای تمدیــد پروانه  
فعالیت

 مرجع كارشناسی فنی اختالف های حوزه بندر و دریائی از سوی وزارت راه و شهرسازی
 دریافت نمایندگی صنفی در مراجع و هیأت های حل اختالف مالیاتی استانهای تهران و هرمزگان

 دریافت نمایندگی صنفی جهت رسیدگی به مشکالت تأمین اجتماعی در استان تهران 
ح بیمه  ح بیمه تأمین تعهدات شــركتهای حمل و نقــل بین المللی در قبــال گمرک)طر  ارائــه طر

ترانزیت (
 ارائه بیمه ورود موقت خودرو 

 ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی 
ح بیمه كانتینری (  ارائه بیمه تضمین تعهدات تحویل گیرندگان كانتینر به مالکان كانتینر )طر

 جذب حداکثری شركتهای فعال در حوزه كسب و كار دریا و بندر
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 كمیته حل اختالف دریایی و بندری - تاسیس سال 1390
 مركز داوری تخصصی دریایی و بندری - تاسیس سال 1393

 شورای  حل اختالف دریایی وبندری شعبه 2608 - تاسیس سال 1395
 مرجعیت اظهار نظر كارشناسی )وزارت راه ، صمت ، قوه قضائیه (

 كارشناسی خبره در حوزه كسب و كار
 حل و فصل دعاوی و اختالفــات حقوقی و تجاری صنف از طریق داوری ، كارشناســی و با رویکرد 

سازش و جلوگیری از اطاله دادرسی
 تعامل مســتمر با نهادهای حاکمیتی از جمله سازمان تعزیرات ، قوه قضائیه و ...در رفتارسازی 

حرفه ای و صیانت از حقوق صنفی در افق منافع ملی
 تعامل و همکاری با تشــکل های اقتصادی و تجــاری داخلی و بین المللی بــرای مدیریت و ارائه 

خدمات داوری و حقوقی

    بخش حقوقی و دعاوی 

 ) Institute of Chartered Ship Brokers ( در ایران ICS مرجع انحصاری برگزاری آزمون موسسه 
 بزرگترین مرجع برگزاری دوره های لجستیک بندری كشور تحت نظارت سازمان بنادرو دریانوردی

 مرجع برگزاری دوره های تخصصی حمل و نقل دریایی تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای
 مرجع ارائه كتاب های  تخصصی منابع و مآخذ داخلی و بین المللی بالغ بر 750 جلد كتاب 

 برگزاری دوره های تخصصی كاربردی صنعت دریایی و بندری با همکاری اساتید برجسته 
 بازنگری و تغییر سیالبس رشته " مدیریت بازرگانی دریایی " در مقطع كارشناسی ارشد با همکاری 

دانشگاه آزاد اسالمی
 انعقاد تفاهم نامه با مراکز و موسسات علمی معتبر و برگزاری دوره و سمینار های آموزشی

    آمـوزش
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   كمیته های تخصصی

 كمیته مشورتی تخصصی امور كانتینری
  كمیته مشورتی تخصصی كشتیهای تانکر ، جنرال كارگو ، فله و رو رو 

 كمیته مشورتی تخصصی امور بندری و غیركانتینری
 كمیته مشورتی تخصصی آموزش و تحقیقات 

 كمیته مشورتی تخصصی امور گمركی، ترانزیت و فورواردری
كمیته مشورتی تخصصی مالیات و تامین اجتماعی 

 كمیته مشورتی تخصصی امور حقوقی و بیمه 
 كمیته داوری حل اختالف و شورای حل اختالف

 كمیته مشورتی تخصصی روابط بین الملل
IT كمیته مشورتی تخصصی تحول دیجیتال و 

 كمیته جوانان 
 كمیته بانوان 

 كمیته مشترک با انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی        
 كمیته مشترک با انجمن حمل و نقل بین المللی ایران                     
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  طراحــی و تولید  وب ســایت انگلیســی   Seanews بــا ماموریت معرفی صنعت بنــدری و دریایی 
ایران به مخاطبان غیرایرانی 

 فعال سازی صفحات مجازی اینستاگرام و لینکدین انجمن كشتیرانی و ایجاد گروه های مجازی 
جهت هم افزایی بیشتر با اعضاء

 فراخوان های خیریه با عنوان پویش دریای مهر و ...  جهت  ســاخت مدرســه در سر پل ذهاب ، 
تامین كامپیوتر برای مدارس مناطق محروم و تامین تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت

 در دست تدوین بودن بانک اطالعات و سامانه اشتغال تخصصی
 بازطراحــی روند فعالیت ماهنامه پیــام انجمن و دو هفته نامه بایندر برای تبدیل شــدن آنها به 

یک برند رسانه ای 
 برگزاری مراسم و نشست های مرتبط با انجمن

    روابط عمومی

   برنامه های در دست اقدام

 تعیین تکلیف وصول مستقیم THC توسط سازمان بنادرو دریانوردی
 تعیین تکلیف ماده 38 قانون تامین اجتماعی صورتحسابهای خدمات بندری و دریایی

 تعیین تکلیف مطالبه مالیات از كانتینرهای خالی )ورود موقت (
 یکسان سازی ثبت حسابهای مالی 

 یکسان سازی و فرمت پیشنهادی تعهد نامه های صادراتی و وارداتی
 مشاركت حداکثری با سازمانهای تخصصی مردم نهاد بین المللی در حوزه كسب و كار

 عضویت در سازمانهای بین المللی حوزه كسب و كار
 ایجاد كلوپ دریایی 
 ایجاد خیریه تشکلی

 تصویب اعطاء جایزه ملی دریایی 
 تامین گروهی پلمپ كانتینر
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مکان برگزاری: 
تهران ، بزرگراه ارتش،بلوار شاهد،
خیابان وزارت امور خارجه، 
باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه

برای مسیریابی محل برگزاری مراسم 
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