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احتراموسالمبا

درکاالرخیصتوخریدوتامین،ترانزیتوریلی،هوایی،زمینی،دریایینقلوحملزمینهدرفعالکوروشراهآرمانکشتیرانیشرکت
سال25باوهازمینهتمامیدرسفارشثبتوارزانتقالفرایندتسهیلدرهمکاریهمچنینوکشورازخروجیوورودیمبادیتمامی
درباوخارجیوایرانیخطوطکلیهباواسطهبیومستقیمهمکاریوکاالحملوبازرگانیهایزمینهکلیهدرخودمدیرانفعالیتسابقه
کشورهایدرالفعنمایندگیهمچنینومعتبرکشتیرانیهایانجمندرعضویتوکشتیرانیوبنادرسازمانازرسمیمجوزداشتندست

وبوشهرباس،عبندردرخودشعباتومرکزیدفتردرمجربپرسنلباشرکتاینهمچنین.باشدمیذیلخدماتارائهبهمفتخراروپایی
ایهنرخارائهجهتراخودتالشتمامیمحترمواحدآنازاستعالمدریافتصورتدروباشدمیمذکورهایسرویسارائهآمادهخرمشهر

هاینرخوسرویسارائهجهتالزمتواناییازدبی،درمطمئنهمکارانیداشتنباARK.بستخواهدکاربهمطلوبسرویسورقابتی
.باشدمیبرخوردارآفریقاشرکتهمچنینوآمریکاآسیا،اروپا،بهدبیازرقابتی

با سپاس

مهدی بینش پور



سرویس های حمل دریایی 

رت مستقیمسرویس صادراتی کانتینری از بندر عباس به کلیه بنادر اروپایی ، آسیایی و بنادر مهم کشورهای آفریقایی به صو

دارای سرویس مستقیم وارداتی کانتینری از تمام بنادر اروپا به ایران بدون نیاز به کراس استافینگ

 کاملترین سرویس برداشت کاال و محموله از درب کارخانه( EXW ) در کلیه کشورهای آسیایی و اروپایی

چارترینگ جهت محموالت فله و مواد شیمیایی و / اجاره کشتیBreak Bulk

 (،ترانزیتدریایی ،زمینی ، ریلی)خلیج و دریای خرز حوزه وکشورهای خرده بار از تمامی بنادر اروپایی ، آسیایی محموالت بزرگ و حمل

 ویتنامدارای کانتینر یخچالی برای بنادر اروپایی، امارات ، هند و



دداین شرکت به شرح زیر اعالم میگر( صادرات / واردات )لیست بنادر کانتینری 



سرویس های حمل زمینی 

 با بهترین نرخ... حمل زمینی از کشورهای اروپایی، جنوب شرق آسیا و کشورهای همسایه ارمنستان ، افغانستان و.

 از تمامی مبادی اروپا و کلیه نقاط آسیا به ایران ( گروپاژ)حمل خرده بار.

ترانزیت داخلی و خارجی کاال با رقابتی ترین نرخ موجود.

 از طریق امارات برای محموالتی که حمل آن با مشکل روبرو است ... ارائه سرویس به کشورهای آفریقایی و.

 عملیات تخلیه ، بارگیری و بارشماری در بنادر–( کاالترخیص ) انجام کلیه تشریفات گمرکی.

طرف قرارداد با بزرگترین شرکت های حمل زمینی اروپا



سرویس های حمل هوایی

حمل هوایی از کلیه فرودگاه های بین المللی سراسر اروپا ، آسیا ، آمریکا و آفریقا به فرودگاه امام خمینی و بالعکس

حمل ترکیبی دریائی ، زمینی و هوایی از تمامی نقاط جهان با امکان تحویل کاال در محل

 خارجی کاال حمل بارهای هوایی یخچالی در کوتاهترین زمان ممکن با کلیه خطوط هوایی داخلی و

 ارائه سرویس . تشریفات گمرکی جهت صادرات و همچنین ترخیص کاال در مقصدامکان(Door to Door )



سرویس های حمل ریلی
ونقلحملنهزمیدرموثرومطرحهایشرکتازیکیمخزنداروبرفلهمسطح،کوتاه،لبهبلند،لبهمسقف،هایواگنداشتناختیاردرباما

باالیتوانازیگیربهرهامکانبازاراینتوانمندهایشرکتوا.ا.جآهنراهباپیوستهکاریارتباطبهتوجهباکههستیمدرکشوربارریلی
.باشیممیداراراریلینقلوحمل

شاملماریلیهایسرویس:

صادراتجهتبنادروداخلیمقاصدبهنفتیدپویوروغنیسوختی،موادمعدنی،موادانواعحمل

راههایایستگاهیهکلبهکشورداخلمرزهایمبادیوهاایستگاهکلیهازقیمتمناسبترینباترانزیتیووارداتیصادراتی،کاالهایانواعحمل
و(SMGS)میانهآسیایکشورهایباایرانمنعقدهموافقتنامهطبقبالتیکدریایحوزهکشورهایواکراینمیانه،آسیایکشورهایآهن

اروپاوTEAتعرفهبرابرترکیهکشورهای

وبندیبسته،بارگیریوتخلیهعملیاتکاال،ترخیصوگمرکیتشریفاتفورواردری،انجامجملهازالمللیبینریلیخدماتکلیهارائه
محموالتانواعانبارداری

ترکیهمیانه،آسیایکشورهایبهخودروحملمخصوصهایواگنوسیلهبهسواریخودروهایانواعالمللیبینحمل



خدمات تامین و ترخیص کاال  
درماتاسمناسبمنبعازشمانیازموردکاالهایومحصوالتتهیههنرمعنایبهخوبمدیریت.استهنریکشرکتنیازموردخدماتومحصوالت

شویممیانتخابهمیشهدلیلهمینبههستیم،بهترینزیرموارد

سریع•محصولیتکیفتضمین•آساندسترسی•چابکیومهارت•ریسککمترین•کاردرسادگیوسهولت•امنیتوکیفیت•رقابتیقیمت
.تحویلتاسفارشدریافتبینزمانترین

بهترینوظیمعحجمباال،کیفیتباکشاورزیمحصوالتودریاییغذاهایغذایی،موادشمش،وفلزاتساختمانی،معدنی،محصوالتکنندهتامینما
ایجادتراتژیکاسمکانیکدرفردبهمنحصرهایویژگیوفردبهمنحصرمشخصاتاساسبرماشاخهزیرتولیدیهایکارخانهکلیه:هستیمقیمت
توجهیقابلرقابتیمزایایدارایما.یابیمدستتوجهیقابلنتایجبهکوتاهیزمانمدتدرایمتوانستهمزایااینازگیریبهرهباما.استشده

ازعبارتندکههستیم

طبقباالیفیتکبامحصوالت•فارسخلیجبهآساندسترسی•بگجامبووکیسهفله،محمولهبارگیریقابلیت•کاالبارگیریباالیسرعت
بااولیهمواداشتند•بارگیریوتولیدبرایآلمانروزتکنولوژیبودندارا•مختلفمدیریتیهایسیستمسازیپیاده•المللیبینهایگواهینامه

.هاکارخانهنزدیکیدرباالکیفیت

ماموریت ما

حضورورایناز.داردقرارکاردستوردرصادراتیبازارهایپایدارتوسعهمذکور،ماموریتبهتوجهبا.خارجیبازارهایبرایکاالهاومحصوالتتامین
.تاساهمیتحائزبسیارزمینهایندربالقوهتجاریشرکایباکارآمدهمکاریهایروشگسترشوهدفبازارهایتجاریرویدادهایدرقدرتمند



Mehdi bineshpour  (MR.)

Commercial Agent 

Unit 1,4th Floor, Diplomat Complex , 20 Pirouzi St, 
Imam Khomeini St, Bandar Abbas ,Iran

MOB/Whats App : (+98) 9130824370

Tel: (+9876) 91037043

Email : commercial2@Arkotrans.com

Web : www.Arkcotrans.com


