بسمه تعالي

شركت حمل و نقل سمند ترابر بين الملل در را ستای سيا ست ها و اهداف گروه صنعتی ايران خودرو به عنوان يكی از زير مجموعه
های شركت خدمات مهندسی ايران خودرو (ايسيكو) تاسيس شد تا به عنوان يك بازوی كارآمد ،امكان مديريت موثر ،ارزش آفرينی
بي شتر و ارتقا دانش سازمانی را در اين عر صه فراهم آورد  .اين شركت در سال  1387با نام پر شين شيد آ سيا به صورت م سئوليت
محدود خريداری شد و در سال 1388به عنوان شركت بين المللی سمند ترابر ( سهامی خاص) تغيير نام يافت.اين شركت با مالكيت
ناوگان حمل و نقل مجهز سنگين ،نيمه سنگين و سبك كه شامل 52د ستگاه ك شنده ملكی و بيش از  350د ستگاه انواع كاميون
تحت پوششش 164 ،دسشتگاه بارگير (نيم يدك) انواع گاری حمل بدنه  ،حمل خودرو  ،كانتينر چادری و كفی  52 ،دسشتگاه كاميونت
مستقر در ايرانخودرو و  2دستگاه جرثقيل  3تن و  ...است ؛ و نيز اجرای طرح مشاركت با شركتهای معتبر و با تجربه در زمينه حمل و
نقل داخلی و بين المللی از پيشروان صنعت حمل و نقل و در حال همكاری با دست اندر كاران صنايع كشور ،به خصوص گروه صنعتی
ايران خودرو  ،سايپا و ايساكو و  ....می باشد.
شركت سمند ترابر بين الملل به عنوان يكی از معدود شركتهای دارای مجوز حمل و نقل سراسری و بين المللی ،با هدف دستيابی
به بازارهای جديد در حوزه خدمات حمل و نقل جادهای و با بهرهگيری از ناوگان ملكی و كادر مجرب خود ،در غرفه  271/2اين پايانه
نسيم شهر حضور دارد .همچنين اين شركت دارای پايانه جادهای مدرن در غرب تهران با نام " سايت لجستيك سمندمی باشد .اين
پايانه با م ساحت  20.000متر مربع ،به علت موقعيت جغرافيايی منا سب و سهولت د ستر سی به آزادراهها و مراكز صنعتی تهران و
برخورداری از امكانات ويژه و رعايت باالترين ا ستانداردهای تعمير و نگهداری و حفاظتی ،نقطه عطفی در خدمات حمل و نقل شركت
سمند ترابر بين الملل به شمار رفته و مجهز به انواع امكانات تعميرگاهی ،كارواش و ساير قابليتهای تكميلی است.
از مهمترين فعاليتهای شركت میتوان به موارد ذيل اشاره نمود:


بستهبندی و بارگيری بدنههای رنگ شده خودرو كليه پيمانكاران ايران خودرو



حمل بدنههای رنگ شششده خودرو از مبدا ايران خودرو تهران به ديگر سششايتهای توليدی (تبريز ،خراسششان ،سششمنان ،فار ،
كرمانشاه و مازندران)



حمل بدنههای رنگ شده صادراتی خودرو از مبدا ايران خودرو و سايپا در تهران به مرز مهران



حمل محمولههای مختلف در داخل مجموعه ايران خودرو تهران (انبار به انبار)



حمل بدنه و قطعات از مبدا ايساكو تهران به سراسر كشور



حمل قطعات خودرو از محل سازندگان به مقصد سايتهای توليدی (تبريز ،خراسان ،سمنان ،فار  ،كرمانشاه و مازندران)



حمل انواع خودروی سواری از مبدا سايتهای توليدی (تبريز ،تهران ،خراسان ،سمنان و كرمانشاه) به سراسر كشور



حمل انواع خودروهای صادراتی از مبدا ايران خودرو و سايپا تهران به گمركات و سايتهای خارجی



حمل خودروهای عودتی از نمايندگیهای ايران خودرو در سراسر كشور به سايت تهران



صدور بارنامه برای رانندگان ديگر

نشاني :تهران ،كيلومتر  14آزادراه كرج – پيكانشـــهر
مجتمع اداري سمند ،بلوك 15
تلفن 48279516 – 48279341 :نمابر44782659 :
رايانامه:
info@samandtarabar.com
وبگاه:
www.samandtarabar.com

