
 

 

 :راشا ترابراسم شرکت

 10800116368 :شناسنامه شرکت

 411144119583  :کد اقتصادی

 8869:شماره ثبت

 طبقه اول واحد–ساختمان فانوس -روبروی ایستگاه بندر لنگه-سه راه جهانبار–:بندرعباس درس شرکتآ

 

 تماس با ما

 :رامین میالنمدیرعامل

 00989120383758شماره تماس:

 آدرس ایمیل:
Email Address: info@rashatarabar.com  management@rasha.com 

• www.rashatarabar.com 
 :رزومه

 خدمات:

 راشا ترابرشرکت 

  

  و کشتیرانی زمینه حمل و نقل بین المللی و داخلیفعال در 

تأسیس و با در  بندرعباسدر10800116368سال با شماره ثبت  1376در  راشا ترابرشرکت حمل و نقل بین المللی 

دستگاه انواع کامیون  150دستگاه کامیون تحت پوشش و مالکیت سهامداران در خطوط بین المللی و  50اختیار داشتن 

 –بازرگان  –گین تحت پوشش در حمل و نقل جاده ای داخلی و ترمینال اختصاصی و شعبات در بندرعباس سبک و سن

  اینچه برون در امور حمل و نقل بین المللی و داخلی فعالیت می نماید . – باشماق –آستارا 

 :رزومه

های حمل از قبیل ) جاده ای ، ریلی ، این شرکت با سابقه طوالنی در امر حمل و نقل بین المللی کاال به تمامی شیوه 

دریائی و ترکیبی ... ( و با کسب کلیه مجوزهای الزم از مراجع زیربط و با تجربه کافی در خصوص امور لجستیکی ، بسته 

بندی ، انبارداری ، و امور گمرکی و همچنین دارا بودن نمایندگی های کارآمد در مرزهای اصلی کشور آمادگی خود را در 

مفتخریم که در طول سالها فعالیت خود توانسته ایم با  نجام کلیه امور مربوط به حمل و نقل کاال اعالم می دارد.جهت ا

 ارائه خدمات مناسب و به موقع و اطالعات روزانه و دقیق از موقعیت کاال رضایت مشتریان را فراهم سازیم.

 

 

mailto:info@rashatarabar.com
mailto:management@rasha.com
http://www.rashatarabar.com/


 

 

 

 ما:خدمات 

 :خدمات گمرکی

شما کجا باشد ، ترخیص کاال از گمرکات یک کار کامالً تخصصی و پیچیده می باشد . بدون هم نیست کشور مبدا یا مقصد م

داشتن تجربه و دانش کافی در زمینه قوانین ، مقررات جاری ممکن است انجام تشریفات ورود / صدور کاال به سختی و 

است منجر به اتالف غیر ضروری وقت / با تاخیر انجام پذیرد . عدم آشناپی با روند ترخیص کاال در گمرکات حتی ممکن 

پول شما گردد .تخصص و تجربه طوالنی مدت شرکت این امکان را به مشتریان خود می دهد تا ازخدمات ویژه ای که 

براساس خواسته ها و تقاضای آنها است بهره ببرند و از دیگر ویژگیهای این شرکت می تواند به سرعت عمل باال در 

 . ری / اجرایی مربوط به ترخیص کاال و همچنین ارائه خدمات مشاوره اشاره کردانجام کلیه امور ادا

 جاده ای: حمل

ها و داشتن تجربه کافی و مناسب و و سایر دفاتر در مراکز استان دفترمرکزیبا دارا بودن کادری ورزیده و مجرب در 

به مشتریان محترم خود آماده ارائه خدمات  شعبات فعال در مبادی ورودی و خروجی ایران، کشورهای آسیایی و اروپائی

 می باشد.

در ایران همچون بسیاری از کشورهای جهان شیوه غالب حمل و نقل زمینی می باشد و سهم این شیوه در جابجایی حمل 

  می باشد که این خود به تنهایی نشانگر اهمیت حمل کاال از طریق زمینی را نشان می دهد %85کاال درکشور حدود 

  خدمات حمل و نقل زمینی این شرکت به شرح ذیل می باشد اعم

  های حمل و نقل مرکب و حمل و نقل زمینی به ایران و بالعکس.سرویس -

 به سراسر دنیا مل و نقل زمینی کاالهای ح

 حمل و نقل زمینی کاال به کشورهای آسیای میانه و بلعکس -

 بلعکسو  حمل و نقل زمینی کاال به کشورهای اروپایی

 دربست( -بار  حمل و نقل زمینی به شیوه های مختلف )خرده

 حمل و نقل زمینی کاالهای صادراتی و وارداتی به مقاصد مذکور

 ترانزیت داخلی و خارجی از تمام گمرکات ایران

 

 هیزات مدرن.عملیات تخلیه و بارگیری و محوطه اختصاصی کاال در بنادر و گمرکات فعال کشور با کادر تخصصی و فنی و تج

 ای در امور صادرات، واردات، امور گمرکی , ترخیص و حمل و نقل زمینی کاالکادر فنی مجرب و حرفه -

(Ex Works - کلیه عملیات بارگیری و حمل در مبدأ تا تحویل در مقصد ( 

 خدمات لجستیک -



 

 

 محموالت ترافیکی -

 هاملیات پروژههای سنگین، ترافیکی و حجیم و عحمل و نقل زمینی محموله -

  ایحمل گروپاژ و پروژه

بـا برخـورداری از امکـانات گسـترده در حمل زمینی کاال و ارائه سـرویس مطـمئن و سـریع توانسـته اسـت خــدمات ویژه 

  ای جهـت حمل و نقل زمینی کاال به صورت صـادراتی و وارداتی و گروپاژ و پروژه ای ارائه نمـاید.

ای از ایـران بـه سـایر نقـاط دنیـا و بالعکس را در وزن و حجم های مختلف به صـورت گـروپاژ و پـروژه کـاالهای متنوع را

  باشـد. دارا می

 

  خدمات حمل و نقل زمینی بین المللی و داخلی

 

 در حمل و نقل زمینی کاال ،شرکت بخش حمل چند وجهی گامی دیگر در جهت توسعه دامنه ارائه خدمات به مشتریان

برداشته تا ثابت کند، بعنوان یک شرکت مدعی در چرخه صنعت و حمل و نقل کشور کامالً متفاوت بوده و پاسخگوی 

  نیازهای حمل مشتری در تمامی روش های حمل می باشد .

 

  خدمات گمرکی، بسته بندی، بار چینی و انبارداری

 

ی قادر به ارائه خدمات گمرکی، بسته بندی، بارچینی و عالوه بر توانمندی های فورواردری و خدمات بین المللی و داخل

  انبارداری نیز می باشد.

 

این شرکت با دریافت محموله از مشتریان محترم کلیه مسئولیت بسته بندی، بار چینی و انبارداری کاال را تقبل نموده و 

  ینی کاال می باشد.با تهیه مجوزات و انجام تشریفات الزم قادر به صادرات واردات و حمل و نقل زم

  ارائه مشاوره رایگان توسط شرکت در خصوص انواع روش های حمل

های مربوطه، در کمترین زمان های حمل و کاهش هزینهمشورت رایگان با متخصصین مجرب ما در خصوص انواع شیوه

 ممکن بعنوان طراح حمل و نقل و فورواردر شما.

 نقلمشاور در تخصیص دادن بهترین نوع حمل و -

 مشاوره و بررسی راه کارهای حمل و نقل -

 کم کردن هزینه و رضایت مندی صاحبان کاال -

پاسخ به استعالم کرایه بارهای کفی، کمپرسی، کمرشکن ، سنگین و فوق سنگین و مطالعه در زمینه قیمت گذاری بهینه ی 

 خدمات حمل و نقل زمینی کاال و جاده ای

 مدیریت حمل بارهای پروژه ایمشاور شما در امر لجستیک و  -

ارائه خدمات مشاوره ، اجرا، نظارت بر اجرای پروژه های بهبود عملکرد شرکتهای حمل و نقل زمینی بین شهری حسب 

 درخواست ایشان می باشد.



 

 

 :حمل ریلی

ه ایستگاه های حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی توسط انواع واگن باری) مسقف، لبه دار، و مخزن دار(از کلی

 . مجاز بارگیری در ایران به کشورهای آسیای میانه، روسیه، اروپایی و بالعکس

 :حمل دریایی

 حمل دریایی کاال به روش مستقیم از اقصی نقاط جهان به کلیه بنادر ایران و بلعکس

می باشد. در حمل نقل  کسقادر به حمل نقل دریایی کاال به صورت مستقیم از اکثر بنادر دنیا به بنادر ایران و بلع

دریایی کاال به   دریایی کاال به روش مستقیم , کاال بدون تغییر کشتی یا کانتینر به بندر مقصد حمل می گردد. در حمل

 روش مستقیم, هزینه های حمل بسیار کمتر اقتصادی تر و زمان حمل کاال کوتاه تر می باشد

نقل دریایی کاال به روش مستقیم و تخصصی از کلیه بنادر کشورهای  این شرکت دارای تجربه کافی و درخشان در حمل و

  و... همچنین کلیه بنادر اروپایی با ارائه سرویس های ویژه و قیمت های رقابتی می باشد. آسیایی نظیر چین ،هند 

 در زیر به روش های حمل و نقل دریایی که در آن تجربه و شناخت داریم اشاره می گردد:

 : حمل و نقل دریایی کاال به روش  -Cross Stuffing فینگ)کراس استا)

  باشد.صورت مستقیم به ایران نمیحمل دریایی کاال از بنادری که امکان ارسال کاال به 

  در این روش حمل و نقل دریایی , کانتینر حاوی محموله از یک کشتی به کشتی دیگر انتقال می باشد.

قادر به حمل  که در بنادر مختلف جهان صورت میگیرد این شرکت  cross stuffing در این روش حمل و نقل دریایی

دریایی به روش مذکورکه معموالً برای مشتریانی که تمایل به صدور مجدد بارنامه با شرایط درخواستی و مورد نظر خود 

  دارند, می باشد.

 ( Transshipment حمل و نقل دریایی کاال به روش: )ترانشیپ

 باشداال به صورت مستقیم به ایران نمیدریایی کاال از بنادری که امکان ارسال کحمل 

  در این روش حمل و نقل دریایی , کانتینر حاوی محموله از یک کشتی به کشتی دیگر انتقال می باشد.

 

) Chartering:حمل و نقل دریایی کاال به روش  ) چارترینگ 

صورت حجیم می باشند و بارهایی که بدون هیچ گونه بسته بندی وارد کشتی می  برای حمل و نقل دریایی کاالهایی که به

 گردند, نظیر آرد, گندم, شکر , پنبه و غیره قادر به حمل دریایی این کاالها به روش فوق وارد کشتی میگردند.

 ایحمل و نقل دریایی کاال به روش گروپاژ و پروژه 

بـا برخـورداری از امکـانات گسـترده در زمینه حمـل و نقل دریایی, قادر به ارائه سـرویس های مطـمئن و ویژه جهـت 

های صـادراتی و وارداتی بـه صـورت گروپاژ و پروژه ای می باشد. حمـل دریایی کاال و همین طور حمل دریایی محموله



 

 

م از خشک، مایع و غیره را در وزن و حجم های مختلف به صـورت گـروپاژ همچنین قادر به حمل دریایی کـاالهای متنوع اع

 باشـد ای از ایـران بـه سـایر نقـاط دنیـا و بالعکس را دارا میو پـروژه

 ).bulk):حمل و نقل فله ای 

 

 حمل و نقل دریایی کاال با کانتینر یخچالی

باشد.در خصوص حمل دریایی کاالهای فاسد شدنی نظیر  قادر به ارائه خدمات یخچالی به صورت کامیون و دریایی می

  ماهی , میگو و ... این شرکت دارای تجهیزات الزم و کافی در بنادر بارگیری و تخلیه می باشد..


