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 گروه بین المللی نسیم اطلس 

 خدمات کسب و کار و فرآیندهای پشتیبانی سازمان

 

 

 

 

  و طرح توسعه ارایه، خدمات قابل ساختارمعرفی 
 ) نسخه خالصه شده (  
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 : ولفگانگ فون گوته  وهانی
 

 وجود دارد:   ییابتدا قتی حق کیها ت ی و خالقها آوری نو یدر مورد همه 
 . ندیآمی  به کمک او یبیغ های امداد  یشود، همه می یکه شخص به طور قطع مصمم به کارای از لحظه 
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 ه مقدم
 
 

  ن ی ، اولیالمللبین   ونقلحمل مختلف  های  نه یدر زم  نیتجربه و تالش موسس  هاسالکه به پشتوانه    1389سال  

متفاوت و    ی که خدمات  می بود  شه یاند   نیا  رهمواره ب  ؛د یگرد  سیاطلس تاس   مینس  یهاشرکت شرکت از گروه  

راستا در  صنایع به    سازمانی  یازهاین  ی کامل  زودمیینماه  ی ارا  فعالین  به  بر    م یافتیرد  ی .  حاکم  ساختار  که 

ایران   ی داخل  یهاسازمانهای  خواسته   و   یروز جهان  ی ارهایبا معکشور    وکار کسب صله  فا  و خارجی فعال در 

 . ستکرده ا  دایپ یادیز

 

خدمات سازمانی و  مرتبط    ی ازهایگوناگون تجارت، نهای  نه یاساس شروع به پژوهش گسترده در زم   نیهم  بر

  حقیقات انجام شده، و ت  نگرش   ن یا  ی . در راستامی، مشکالت و نقاط ضعف موجود بر سر راه آنها نمودوکارکسب

  نیحل ا  د یبازار موجود نبوده و کل   ازیبه ن  ییپاسخگو  یارای  رانی در ا  وکارکسب  یسنت  یوه یکه ش   میافتیدر

ارا بر بستر تکنولوژی   ان یمشتر  یتقاضا  ی بر مبنا  سازمانی  ر یه خدمات جامع و فراگیمشکل  پیشرفته  های  و 

 .خواهد بودشناخته شده 

 

،  یکپارچه  ساختار  جادی مربوطه و با ا  نهادهای و    هاسازمانالزم از    یمجوزها   ه یضمن کسب کل  در همین راستا،

شرکت کامال مجزا    7  جاد یا  قیمجموعه از طر  یحقوق  ت یشخص  ،توانمند   یکارشناس های  م ی بستر مناسب و ت

 فراهم آمد.  سازمانی ی ه خدمات متنوع و سراسری و امکان ارا لیتشک

 
ی فعال در گروه نسیم اطلس به بررسی خدمات سازمانی هاشرکت ضمن معرفی مختصری از    ،در این نگارش 

 گردد. می   مشترک مرور های  گذاریامکانات همکاری در زمینه سرمایه   همچنین   در این گروه پرداخته و  ارایه قابل  

 

سازمان    وکار کسبامید است این فرصت آغازی باشد بر شناخت و همکاری بلندمدت و تاثیرگذاری مثبت بر  

 شما و کشور عزیزمان ایران.     
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 ی گروه هاشرکت معرفی 

 
خدمات کامل سازمانی توسط یک شخصیت حقوقی در بستر قانونی کنونی کشور    ارایهبا توجه به عدم امکان  

شخصیت    هفت، گروه نسیم اطلس اقدام به تشکیل  ارایهو همچنین گستردگی موضوعی و ماهیتی خدمات قابل  

آتی  ی  هاسالدر    وکارکسبخدمات سازمانی و پشتیبانی    ارایهحقوقی مجزا با دورنمای ایجاد یک هلدینگ  

به صورت مجزا قابل    شناسایی شده،  سازمانی  هاینیاز خدمات مرتبط با  تمامی    ،ساختاردر این    نموده است.

بوده و در صورت نیاز مشتری به دریافت خدمات ترکیبی، با ایجاد ساختار حقوقی و فنی الزم امکان عقد   ارایه

 .  داردقرارداد جامع با شرکت مادر وجود 

 گردند.می  ی فعال در گروه نسیم اطلس به این صورت معرفی هاشرکت در یک نمای کلی 

  

 

 نسیم اطلس تامین 

 1396 سهامی خاص 
 خدمات یکپارچه مدیریت زنجیره تامین 

 پخش سراسری   –حمل داخلی    - انبار داری 

 

 نسیم اطلس اقیانوس

 1389 با مسئولیت محدود 
 نمایندگی کشتیرانی 

 هوایی   –المللی دریایی  ونقل بینحمل

 

 نسیم اطلس جاده 

 1394 با مسئولیت محدود 
 المللی زمینی ونقل بینحمل

 ریلی   -ترانزیت    –ای  جاده

 

 نسیم اطلس تجارت 

 1395 با مسئولیت محدود 
 المللی خدمات بازرگانی بین

 تشریفات بازرگانی    –تامین کاال  

 نسیم اطلس کاال  

 1396 سهامی خاص 
 حق العمل کاری گمرکی 

 ترخیص کاالی وارداتی، تشریفات صادرات، خدمات گمرکی 

 نسیم اطلس راهکار 

 1397 سهامی خاص 
 خدمات فناوری اطالعات 

 طراحی و اجرای ساختارهای هوشمند  

 نسیم اطلس لجستیک  

 2021 امارات -دبی  
 خدمات لجستیک و زنجیره تامین در دبی

  کراس استافینگ، حمل و نقل دریایی و هوایی، ترخیص
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 یخدمات لجستیکه یارا
 

سپاری  ی اخیر، اهمیت برون هاسالخود در   وکار اصلیو کسب  هافعالیتبه    هاسازمانتمرکز    درک   با توجه به

در  اند.  ی مختلف به این سمت حرکت کرده هاسازمانو    ه پیش نمایان گردید   از  بیش   ی غیر اصلی،هافعالیت

رسند،  های لجستیکی به واسطه ماهیت و اینکه عمدتاً در خارج از محیط تولیدی به انجام می این میان فعالیت 

تر  تر، ارزان امکان انجام بهتر، سریع چرا که  سپاری دارند.  مین، قابلیت برون های زنجیره ی تابیش از سایر فعالیت 

 کاراتر آن در خارج از مجموعه اصلی قابل انجام است. و

 
که سالیانه بازاری بالغ بر هزار    د گردیدر دنیا   طرف سوم ی لجستیکی هاشرکت گیری له منجر به شکلااین مس

هایی گفته  ها به شرکت 3PLهای لجستیکی طرف سوم یا به اختصار  شرکت   .دهند میلیارد دالر را شکل می 

.  کنند سپاری می یا کل امور لجستیکی خود را به آنها برون   بخش   ، های تولیدی یا خدماتیسازمان شود که  می 

متاسفانه  و بازار گسترده خدمات لجستیکی در ایران،    ممتاز  ، علیرغم موقعیت لجستیکیکهز اهمیت اینینکته حا

 لجستیک باشند را نداریم.های تخصصی لجستیکی توانمندی که قادر به ارایه خدمات کل زنجیره  هنوز شرکت 

 

در   دغدغهکه  حالیست  این  از  یکی  کاال  همواره  صاحبان  و  اقتصادی  فعاالن  جدی  کشور  های  از  در  )اعم 

استارت بازرگانان،  ارایه آپتولیدکنندگان،  موردنیاز  ها،  خدمات  مدیریت  و  برخورد  نحوه  خدمات(  دهندگان 

باشد  بندی، پخش و توزیع، ... بوده و می گمرکی، بسته   ونقل، انبارداری، خدماتشان همچون: حمللجستیکی 

نماید. ضمن اینکه لجستیک، مخاطرات و عدم اطمینان  های قابل توجهی را به ایشان تحمیل می که هزینه 

این دغدغه در ایران که متاسفانه بخش لجستیک آن ساختارمند   باالیی را نیز برای صاحبان کاال به همراه دارد. 

 بازیگران کوچک و بزرگ به صورت پراکنده و نابسامان، فضای نااطمینانی را مضاعف کرده است. نبوده و 

 

به پشتوانه تجربه عملی مثبت  ،  در کشورلجستیکی    های توانمند گیری شرکت اهمیت شکل  ضرورت و   درک   با

ی  هاشرکت جموعه  در زوایای مختلف لجستیکی و دارا بودن تیم قوی مشاوره و اجرا در داخل و خارج کشور، م 

کوشد با بکارگیری  می   اراده خود را در ایجاد یک زنجیره کامل و توانمند لجستیکی متمرکز  کرده و نسیم اطلس  

های نوین به  مدل   ارایهدر    ،سازی آنهامالی، ساختاری و اجرایی و بومی های  استانداردهای روز دنیا در زمینه 

 گردد. فعالین عرصه لجستیک در ایران پیشرو 
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   گردد: می  فهرستبه این شرح  در مجموعه نسیم اطلس در حوزه لجستیک  ارایهخدمات قابل  اساس  همین بر

 

 ( 3PL) لجستیک قراردادی و  ی لجستیک خدمات یکپارچه -

 (4PLی )کیلجست  سیسرومدیریت لجستیک و زنجیره تامین شما به منظور انتخاب بهترین  -

 بار بین المللی به صورت فله، کانتینری و خرده   دریایی  ونقلحملخدمات  -

 بارای به صورت کامیون دربست و خرده المللی جاده بین  ونقلحملخدمات  -

 تحویل سریع المللی هوایی و سرویس  بین  ونقلحملخدمات  -

 المللی ریلی  بین  ونقلحملخدمات  -

 ترانزیت داخلی و خارجی   -

 حمل داخلی کاال از طریق ریل و جاده   -

حمل فله، خدمات حمل   سیسرو  ،یکشت  یخدمات پهلوده)و خدمات بندری     NVOCCس یسرو  هیارا -

 بار(و خرده  ی نریکانت

 )وزن و ابعاد بیش از حد مجاز(   و پروژه   حمل محموالت ترافیکی -

 وجهی  خدمات حمل چند  -

 خدمات تخلیه و بارگیری   -

 داری و مدیریت موجودی انبارمدیریت انبار،  -

 پخش سراسری کاال و مدیریت جریان برگشتی )لجستیک معکوس(  -

 یدرون بنگاه  کیلجستمدیریت جریان   -

 یبند و دسته   یبند خدمات بسته -
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 ی المللبینخدمات بازرگانی ارایه 
 

بررس المللبین  یبازرگان بازرگان  یا چند کشوراز دو    یتجارهای  طرف  انیم  یمبادالت تجار  ی، علم    یاست. 

.  ردیگمی   تا فرهنگ و مطالعات جهان را در بر   تیر یاست که از اقتصاد و مد ای  رشته   انیم  ی دانش  ،المللبین

کلیه   است که  بازرگانی  های  سازمانبدیهی  در حوزه  تخصص    المللبین فعال  بر چنین  کامل  تسلط  توانایی 

را نداشته یا در سایه صنعت یا تجارت اصلی خود اولویت مناسبی برای آن متصور نیستند. بر همین  ای  پیچیده

و تجار و صنعت گران  خرد    رشد کرده   المللبین متخصص در عرصه تجارت  های  شرکت اساس است که امروزه  

 کنند.  می  و کالن را همراهی 

گیری از تخصص و تجربه  در مسیر بهره  ،خدمات بازرگانی ارایهست با رویکرد هاسالمجموعه نسیم اطلس نیز 

مشتریان خود پاکسازی    را از  موجود های  الشچاالمکان  کند حتی می   روز تجارت جهانی گام برداشته و تالش 

 : المللی به این شرح استما در حوزه خدمات بازرگانی بین نماید. برخی از خدمات 

 مدیریت تامین مواد اولیه و کاالی مورد نیاز مشتریان  -

 تحقیقات و منبع یابی واردات کاال -

  المللبین و بازاریابی صادرات  سنجی امکانشناسایی بازارهای فراملی،  -

 ی کاال  المللبین بازرگانی، خرید و فروش های زنیمذاکرات و چانه روند  -

 یالمللبین های مالی و نظام ها مدیریت و کنترل پرداخت -

 مدیریت، نظارت و صدور اسناد بازرگانی    -

   ی تجار  یگرخدمات واسطه  -

 طرف معامله های تشریفات و اخذ مجوزات صادرات و واردات در ایران و کشور -

 خدمات تامین و تخصیص ارز   -

 طرف معامله  های و ترخیص کاال در ایران و کشور  ی گمرک  یکارالعملو خدمات حق  ی کارگزار -

 مدیریت و نظارت بر بازرسی کاال در مبادی مختلف   -

 و لجستیکیبازرگانی های مدیریت ریسک و نظارت بر تامین بیمه  -
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 آوری اطالعات خدمات فن ارایه 

 
دیری نپایید  .  واضح و غیر قابل انکار است  اجتماعی در بستر تکنولوژی های  پدیدهسریع    رشد حرکت و امروزه  

عملی    ضافه شد. چرا که مطالعات و تجربه نسیم اطلس ا  مجموعه  اهداف ترین  که این حرکت به یکی از اصلی

های قوی و فراگیر حوزه  ساختفعالین اقتصادی، بدون زیر  وکارکسب مدیریت جریان  به سرعت نمایان کرد که  

ممکن است. بدون هیچ تردیدی رشد کشورها در طول چهل سال گذشته فقط در سایه  آوری اطالعات غیرفن

از این   نیز به روشنی قابل درک است.ها رشد تکنولوژی آنها محقق گردیده و این حقیقت در پیشرفت سازمان

تصمیمات سازمانی خود گرفته    اطلس بر آن شدیم که تکنولوژی روز دنیا را در خدمتدر مجموعه نسیم    ،رو

   دهیم: ارایه زمان در قالب خدمات زیر به مشتریان خود و هم

 

 سازمانی و فضاهای ابری های سازمانی در دیتا سنترهای و اطالعات، ایجاد آرشیو ها مدیریت داده  -

 آماری و تحلیلی از اطالعات سازمانیها، تهیه گزارشات تحلیل داده  -

 ها بر مبنای تحلیل اطالعات  وکارکسب آماری  تحقیقاتی و های انجام پروژه  -

 و ماشینهای اداری مورد نیاز سازمان   ای رایانه های اجرا، نظارت و پشتیبانی ساختارهای شبکه  -

 محصوالت امنیت شبکه و اطالعات سازمان    ارایه -

 یکپارچه سازمانی  های افزارو نرم ها کنترل و مدیریت فرآیند های  طراحی و اجرای سیستم  -

 یسازنه یو به یهوشمندساز یافزارنرم سیستمی و  یهاحلراه طراحی و اجرای  -

 مقطعی سازمان  های اختصاصی بر اساس نیاز های طراحی اپلیکیشن -

 تی  آی  ارتباط با مشتریان در بسترهای و اجرای ساختارمدیریت    -

 های آنالینها و پلتفرم سامانهتی، طراحی وب سایت، پورتال و مدیریت تبلیغات حوزه آی  -

   VOIPطراحی، اجرا و پشتیبانی سیستم ارتباطات هوشمند سازمانی از جمله  -

 

 

 

 



 

9 
 

P
ag

e9
 

 

 

 خدمات سازمانی 

 

پیشرفت  لمس و    عملی  تخصص  بستر  همچنین    تکنولوژیبر  و  اطلس  نسیم  مجموعه  تجربه    هاسالدر 

های اشتراک تخصص   جسارت  مرور به ،  خدمات لجستیکی و بازرگانیهای  در حوزه ها  رسانی به سازمانخدمت

بر آن شدیم که    ،جانبه و عمیقه ایجاد کرد. پس از یک تحقیق همه را نیز در مجموع ها  سازمانی در دیگر حوزه 

پتانسیل فضای آکادمیک و علمی    ی ریکارگبه گوناگون سازمانی،  های  با استفاده از متخصصین به نام در حوزه 

عملی   تجربه  و  دنیاهای  سازمانکشور  بربزرگ  فراگیر ی  ،  بستر  پشتیبانی    ک  خدمات  تکنولوژی،  بر  مبتنی 

با اضافه کردن خدمات    رون یازادهیم.    ارایهرا در قالب یک بسته کامل به مشتریان خود  ها  و سازمان   وکارکسب

انسانی   منابع  و  احوزه حسابداری  زنجیره خدمات شرکت  گردید به  ایجاد  امکان  استین  با ها  سازمان   که  ه 

تمرکز و    امکان   ، و زمان  هانه یهزوری در  پشتیبان، ضمن ایجاد بهره های  سپاری مدیریت یکپارچه واحد برون 

 و فعالیت اصلی خود را فراهم آورند. وکارکسب مدیریت بهینه بر هسته اصلی 

 

 : افزاری یکپارچهها در بستر سیستم نرم خدمات سازمانی قابل ارایه به مشتریان و سازمان 

 

 ها مالی سازمان   مدیریت فرآیند حسابداری و  -

 تامین اجتماعی  امور مالیاتی و سازمان  ازجملهدولتی های و نهاد  هاسازمان با مدیریت ارتباطات  -

 تهیه گزارشات آماری و تحلیلی مالی و حسابداری -

 و امور کارکنان  کارگزینی   ،مدیریت امور استخدامی -

 منابع انسانی سازمانمدیریت ارزیابی، توسعه و آموزش  -

 اختصاصی ارزیابی عملکرد فرآیندهای سازمانیهای  طراحی و اجرای سیستم  -

 سازمانیهای و رویداد ها قاتالم   ،مدیریت و اجرای جلسات -
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   های گذشتهنگاهی بر فعالیت 

 
در جهت تحول و    اعتمادقابل همواره ایجاد یک برند و هسته    نسیم اطلسی  المللن یبگروه  ای  حرفه تفکر  در  

 کیبه ک با توسعه تجاری سازمان اهمیت داشته است. از همین رو ی  قدمهم ی عرصه خدمات سازمانی  سازنه یبه

ی  ریکارگبه اند و با  ها، مورد بازبینی و تحلیل قرارگرفته سازی فرآیند ی اجرایی سازمان با نگاه بهینه هاپروژه 

و نشر پذیر در سازمان    اتکاقابلگیری تجربه  که در شکل  افته یتبلورآوری مرتبط، هوش عملیاتی سازمان  فن

 است. تاثیر محسوسی داشته 

 

 های اجرایی گروه را به شرح ذیل فهرست کرد: توان خالصه فعالیت در یک نگاه گذرا می 

 

 های لجستیکی صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و خودروسازی فعالیت مستمر و تاثیر گذار در پروژه  -

 ی فعال در ایران المللنی ب ی و تیچندملهای اجرای قراردادهای لجستیکی با شرکت  -

 فله و کانتینری   رتصوبه تن کاال  700,000المللی دریایی قریب به بین  ونقلحمل -

 تن کاال در مسیر کشورهای اروپایی   40,000المللی زمینی بیش از بین  ونقلحمل -

 تن کاال از کشورهای چین و کره به ایران   500المللی هوایی جابجایی بین -

 دستگاه کانتینر از بندرعباس به گمرکات داخلی کشور   3000ترانزیت غالب بر  -

 تن کاال از گمرکات سراسر کشور    ونیلیمک ترخیص قطعی بیش از ی -

 جابجایی مواد اولیه و محصوالت کارخانجات   منظوربه سفر حمل داخلی در هفته    500مدیریت مستمر   -

 ارچه سازمانی  مدیریت یکپ افزارنرم طراحی، اجرا و توسعه  -

 کاربر    4200سرور و   350 بربالغ ی کامپیوتری سازمانی هاشبکه مشاوره، اجرا، پشتیبانی و امنیت  -

 اختصاصی سازمانی و فروشگاهی  تی ساوب   100طراحی بیش از  -
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برخی از مشتریان ارزشمند ما
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 هطرح توسع 

 
بسته کامل خدمات سازمانی به مشتریان در    ارایهحقوقی، علمی و اجرایی الزم در  های  ریشه گیری  لبا شک

با طراحی یک  ما  نمایان گشته است. اکنون مجموعه  مجموعه نسیم اطلس  اخیر، مسیر توسعه آینده  ی  هاسال

ر الزم  مند است، ابزابهره   ی فردمنحصربه خدمات سازمانی که از تکنولوژی هوشمند و    ارایهپلتفرم اختصاصی  

و    را در اختیار داردها  و کارا به این نیاز   موقع به راهکار    ارایه و  در جهت مدیریت و کنترل نیازهای مشتریان  

به   مند عالقه های ، به سایر سازمانخدمات سازمانی  ارایهاکنون زمان آن رسیده است که این رویکرد نوین در 

 . نیز عرضه گردد رشد و پیشرفت 

 

 همزمان رخ خواهد داد:  طوربه مشخص و های در قالب استراتژی   ،حضور در بازاراین نمایش و 

 

های مورد  حوزه   همهو کارا در    روزبه های  دانش و راهکار  ارایهسازی و  گذاری در دستیابی، درونی سرمایه -

 اشاره

 ایجاد آگاهی در سطح ملی   منظوربه محور تبلیغات و بازاریابی محصول  -

 خدمات و تخصص در سطوح فراملی   ارایهتوسعه  -

 خرد  های سازماناختصاصی، تخصصی در هر حوزه با رویکرد نشر تخصص در های پلتفرم ایجاد زیر -

همزمان    طوربه ر حال طراحی هستند و در سال آتی  دگانه زیر  هفت های  و عنوانها  در قالبها  این پلتفرم  -

 خواهند شد: ارایهبه بازار 

 پلتفرم کاریابی و مدیریت منابع انسانی   (1

 پلتفرم بازاریابی و تحقیقات بازار (2

 پلتفرم فروش، خدمات پس از فروش و مدیریت امور مشتریان (3

 سازمانیهای پلتفرم مدیریت پروژه  (4

 پلتفرم مدیریت انبار و کنترل موجودی   (5

 کاال و پخش   ونقلحملپلتفرم مدیریت لجستیک،  (6

 مالی و حسابداری پلتفرم  (7
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 همکاری های زمینه 

 

خدمات    ارایهمحور از  ای وسیع و تخصصقدم گذاردن در حوزه که گروه نسیم اطلس با  اینمشخص است  آنچه 

بهبود و تالش ویژه  نیازمند    ،گوناگونهای  پشتیبانی سازمانی، در ابتدای مسیر توسعه خود قرار داشته و از جنبه 

هر چه بیشتر  و همکاری  توسعه مجموعه در گرو مشارکت  های  موفقیت در استراتژی   ، شک  خواهد بود. بدون 

 د بود.  مختلف خواه های در زمینه گذاران کارآفرینان و سرمایه   خصوصبه سایر فعاالن اقتصادی 

 وعه تعریف و فرآیند سازی شده است:این مشارکت در سه دسته گوناگون در مجمدر حال حاضر، 

 مجموعه   ارایهدر استفاده از خدمات قابل  مشتری  عنوانبه ها مشارکت سازمان (1

سازمان  (2 و  افراد  ارتقای   همکار  عنوانبهها  مشارکت  و    در  علمی    صورت به   عه مجمو  اجرایی سطح 

 م  یای، مقطعی یا داپروژه 

های  تامین مالی پروژه مشارکت و  در    رداگذار یا سهامدر قالب سرمایه   هاسازمان مشارکت افراد و   (3

 سازمان  ای توسعه 

 

  ن یحضور ا  پذیرش کوچک و بزرگ با    عیتجار و صاحبان صنا ،یفعاالن اقتصاد   میی اعالم نما  میمفتخر  در پایان

از بابت دسترسی  قادر خواهند بود بدون دغدغه    ،سازمانیو همکار    یتجار   ک یشر  عنوانبه مجموعه در کنارشان  

سازمانی   پشتیبانی  و  لجستیکی  خدمات  مز،  ازیموردنبه  کرده    ی د یکل  هایتیبر  تمرکز  گسترش  خود  به 

 . بپردازند  خود وکارکسب

 

 آرزوی موفقیتبا                                                                               

 نسیم اطلس یالمللنیب گروه                                                                        


