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گروه هلدینگ گلدن رود بعنوان یک سازمان جهانی و با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان خود با استفاده از مدیریت مبتنی بر احترام به انسانها
در سال  ۰۹۳۱در ایران تاسیس شد .این هلدینگ هم اکنون در زمینه های متنوعی همچون خرید خارجی -ترانسفر مالی -حمل و نقل بین الملل-
ترخیص گمرکی کاال -صادرات و واردات -تجهیزات پزشکی و تحقیق و توسعه بازار  ،با تعداد زیادی از همکاران هلدینگ در بیش از ۰۱
کشور جهان فعال می باشد .با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و همچنین نو آوریهای گسترده در خدمات متنوع ،هلدینگ گلدن رود از برترین
شرکتهای فعال در زمینه خدمات بازرگانی و حمل و ترخیص می باشد..
امروزه کلـیـه کارخانه ها ،تولیـدی ها ،واردکنندگان و صادرکنندگان با توجـه به حـجـم گسترده و باالیی که در رابطه با بخش بازرگانی خارجی
دارند ترجیح میدهند که امور خرید و حمل و گمرکی خود را به سازمانهای مستقل واگذار نمایند که گروه هولدینگ گلدن رود با داشتن کادری
مجرب و قوی در انجام تشریفات گمرکی از گمرکات شهید رجایی ,بوشهر و شهید باهنر بندر عباس و شهریار تهران و فرودگاه امام خمینی(ره)
و سایر گمرکات در امور ترخیص ماشین آالت صنعتی ،مواد اولیه  ،قطعات ماشین آالت کارخانجات ،قطعات و لوازم نیروگاهها ،اقالم و
تجهیزات شبکه و کامپیوتر و مخابراتی ،قطعات انواع خودروهای سواری و کامیون ،پی وی سی  ،لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی،
خط تولید كارخانه  ،ماشین آالت چاپ  ،ابزارآالت  ،جي پي اس ،تخم ماهي پرورشی ،لوازم منزل و آشپزخانه  ،كاغذ ،دستگاه های ابزار دقیق
و سایر نیازهای کشور فعال بوده و نیازهای مشتریان خود را با صداقت و حفظ حقوق مشتریان در سریعترین زمان با ارزانترین قیمت کارگزاری
نموده و با این هدف جدید ترین قوانین و روشها و متد روز دنیا را فراگرفته ایم .

معرفی
معرفی
حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی طاها رسان نوید البرز به شماره ثبت  ۱۵۸۴۲۵عضو رسمی فعال یاتا بوده و با مجوز رسمی
سازمان هواپیمایی کشوری مسئولیت حمل بین المللی و داخلی بارهای اکسپرس و کارگو را عهده دار میباشد .نام تجاری
شرکت  EDLبوده و جهت ارسال بار خود میتوانید با کارشناسان شرکت  ۸۸۱۱۰۸۲۱-۸۸۱۱۰۸۹۸ ,+۳۴۵۰تماس حاصل
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فرمایید .ضمنا جهت پیگیری موقعیت مکانی محموله ارسالی
نشانی http://www.edlexp.comمراجعه فرمایید.

ب ر اساس شماره بارنامه

به

حمل هوایی اکسپرس – حمل هوایی کارگو:
حمل اکسپرس سریع ما در حال ارائه خدمات به مشتریان می باشد  EDL .طاها رسان در زمینه محموله های کارگو،
خدمات جمع آوری و تحویل در مقصد اکثر کشورها را ارائه می دهد .با این وجود امکان این سرویس توسط تیم ما در
چند دقیقه قابل بررسی می باشد .جهت ارسال بار خود میتوانید با کارشناسان شرکت ۸۸۱۱۰۸۲۱-۸۸۱۱۰۸۹۸-۱۵۰
تماس حاصل فرمایید .ضمنا جهت پیگیری موقعیت مکانی محموله ارسالی بر اساس شماره بارنامه به
نشانی http://www.edlexp.comمراجعه فرمایید

خدمات حمل هوایی :EDL





دریافت از درب محل فرستنده و تحویل به درب محل گیرنده.
دریافت از درب محل فرستنده وتحویل در فرودگاه مقصد.
دریافت از فرودگاه مبدا و تحویل درب به درب محل گیرنده.
دریافت کاال از فرودگاه مبدا تا فرودگاه مقصد.
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حمل دریایی و زمینی:
یکی از مواردی که هنگام ارسال کاال به میان می آید ،هزینه حمل هوایی است .در شرایطی که مدت زمان رسیدن کاال
برای مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست ،می توان از سرویس حمل دریایی و زمینی استفاده نمود  EDL .با
به کارگیری از بهترین خطوط دریایی و رعایت قیمتهای رقابتی و همچنین با وجود ارتباطات قوی و دانش امور گمرکی،
فرآیند ارسال محموله را از مبدا آغاز و مطابق با درخواست مشتری مبنی بر حمل آن تا بندر مورد نظر و یا درب
محل(پس از گذراندن مراحل ترخیص) به پایان می رساند.
 حمل از درب محل فرستنده به درب محل گیرنده
 حمل از درب محل فرستنده تا بندر مقصد
 حمل از بندر مبدا تا بندر مقصد

خدمات بازرگانی و خرید از خارج:
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گروه هولدینگ گلدن رود با تاسیس دفاتر نمایندگی رسمی درکشورهای مختلف و نمایندگی در گمرکات و بنادر
مختلف اصلی و بکارگیری کارشناسان باتجربه و متخصص در زمینه بازرگانی و تجارت بین المللی  ،آمادگی انجام کلیه
مراحل واردات ،صادرات و خدمات گمرکی و بازرگانی را دارد .این خدمات تمامی مراحل از ثبت سفارش ،دریافت
کاال درب کارخانه تا ترخیص کاال و تحویل آن در مقصد را شامل می شود:
 مشاوره در زمینه انتخاب مناسب ترین روش حمل و نقل
 انتخاب بهترین وسیله حمل
 ارائه خدمات بسته بندی
 ارائه خدمات اعتبار اسنادی
 انتخاب بیمه مناسب کاال
 انجام امور گمرکی
 تنظیم تمامی اسناد حمل و ترخیص کاال در مبدا و مقصد
 انجام امور حمل و نقل بین المللی و داخلی – اعالم موقعیت کاال در مسیر حمل

ترخیص کاال

رویا رضایی – کارگزار و حق العملکار رسمی گمرک ایران
●کارگزار رسمی و بین المللی گمرکات)(broker customs
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●حق العملکاری رسمی گمرک ایران به شماره پروانه ۴۰۲۱۱۱۵۱۱۹
●عضو اتحادیه کارگزاران و مشاوران امور گمرکی
●عضو کانون زنان بازرگان ایران -عضو کانون مدیران صنایع ومعادن ایران
● دارای گواهینامه های متعدد حرفه ای از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران -اخذ نشان و لوح تقدیر از انجمن
نخبگان ایران
● کارشناس ارشد امور گمرکی  ،مشاور امور گمرکی و کمیسیونهای حل اختالف
● تشریفات گمرکی (ثبت سفارش -صادرات – واردات – ترانزیت)
امروزه کلـیـه کارخانه ها ،تولیـدی ها ،واردکنندگان و صادرکنندگان با توجـه به حـجـم گسترده و باالیی که در رابطه با
بخش بازرگانی خارجی دار ند ترجیح میدهند که امور گمرکی خود را به سازمانهای مستقل واگذار نمایند که گروه هولدینگ گلدن
رود با داشتن کادری مجرب و قوی در انجام تشریفات گمرکی از گمرکات شهید رجایی ,بوشهر و شهید باهنر بندر عباس
و شهریار تهران و فرودگاه امام خمینی(ره) و سایر گمرکات

در ام ور ترخیص ماشین آالت صنعتی ،مواد اولیه  ،قطعات ماشین آالت کارخانجات ،قطعات و لوازم نیروگاهها ،اقالم
و تجهیزات شبکه و کامپیوتر و مخابراتی ،قطعات انواع خودروهای سواری و کامیون ،پی وی سی  ،لوازم و تجهیزات پزشکی
و آزمایشگاهی ،خط تولید كارخانه  ،ماشین آالت چاپ  ،ابزارآالت  ،جي پي اس ،تخم ماهي پرورشی ،لوازم منزل و آشپزخانه
 ،كاغذ ،دستگاه های ابزار دقیق و سایر نیازهای کشور فعال بوده و نیازهای مشتریان خود را با صداقت و حفظ حقوق مشتریان
در سریعترین زمان با ارزانترین قیمت کارگزاری نموده و با این هدف جدید ترین قوانین و روشها و متد روز دنیا را فراگرفته
ایم.

حمل و نقل بین شهری یارباکس
با  ۰۱۱تخفیف ویژه مشتریان محترم هلدینگ
سامانه آنالین یارباکس با هدف هوشمند سازی ارسال مرسوالت داخلی با پوشش دهی کشوری در خدمت سروران عزیز می باشد .شرکت
حمل و نقل داخلی یارباکس با تکیه بر تجربه  ۰۱ساله خود در زمینه حمل و نقل کاالهای درون شهری و بین شهری و همراهی متخصصان
برنامه ریزی حمل ونقل و کارکنان متعهد و متبحر با تکیه بر امکانات و ارائه سرویس مطمئن توانسته است عالوه بر جلب رضایت
مشتریان گرامی گام موثری در صنعت خدمات حمل و نقل بردارد و مورد توجه صاحبین کاال قرار گیرد .
خدمات یارباکس از طریق اپلیکیشن و وب سایت
سامانه آنالین یارباکس برای رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود و هم وطنان عزیز بهترین خدمات را در حوضه ی حمل و نقل بین شهری
ارائه می دهد.از مهمترین مزایای شرکت یارباکس می توان به موارد زیر اشاره کرد:
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صرفه جویی در هزینه و زمان
شما مشتریان عزیز می توانید با استفاده از سامانه حمل و نقل یارباکس کم ترین و مقرون به صرفه ترین هزینه را برای ارسال مرسوالت
پستی خود در کوتاه ترین زمان ممکن تجربه کنید.
امنیت و بیمه مرسوالت پستی
یکی از مهمترین نکات هنگام ارسال مرسوالت پستی موضوع امنیت و بیمه آن است که در این امر یارباکس این اطمینان را به شما می
دهد که مرسوالت را در امنیت کامل و بدون وارد شدن آسیب و خسارت به مقصد مورد نظر شما می رساند.

خدمات به سراسر کشور
شرکت یارباکس با بیش از  ۰۱سال سابقه ی ک اری به صورت حرفه ای در زمینه ی حمل و نقل بین شهری و نمایندگی در بیش از ۰۵۱
شهر ایران این امکان را برای شما فراهم کرده که ارسال مرسوالت پستی خود به شهر مورد نظر را به یارباکس بسپارید.

ورود – ثبت نام و استفاده از سامانه هوشمند حمل بار بین شهری یارباکس
مشتریان و یاران صمیمی :لطفا جهت سفارش حمل بین شهری با  %۰۱تخفیف مشتریان هلدینگ از لینک زیر وارد شده و از
خدمات آنالین ما لذت ببرید.
https://yarbox.co/account/sign-up?ReagentCode=dv3o5q
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واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی از گمرک
اکثر شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی در ایران ،برای واردات تجهیزات پزشکی به کشور از طریق کشورهای ایتالیا ،فرانسه ،کره جنوبی و
ترکیه عمل می کنند .البته شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی قبل از اقدام به خرید لوازم پزش کی مدنظر خود باید حتما ً از اداره کل نظارت بر
تجهیزات پزشکی مجوز واردات کاالی پزشکی مورد نظر را دریافت کنند؛ در غیر این صورت حق وارد کردن وسیله مذکور را ندارند زیرا واردات
تجهیزات پزشکی مشمول قانون اجباری اخذ مجوز از اداره کل نظارت بر تجهیزات پزشکی است.

ترخیص تجهیزات پزشکی
شرکت وارد کننده برای اخذ مجوز واردات باید وسیله مدنظر خود را در سایت اداره کل نظارت بر تجهیزات پزشکی ثبت کند .اگر شرکت متقاضی،
نماینده قانونی لوازم مورد نظر نباشد باید از نمایندگی قانونی لوازم مذکور معرفی نامه دریافت کرده باشد.

شرکت ها وسازمان هایی که به ما اعتماد کرده اند:

دفاتر خارجی
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الکترونیک هسته ایی
دلتا دارو
فن آوران داتیس
اتحادیه فن آوران رایانه
سایتل ساخت
گروه صنعتی شایان برق
گروه صنعتی نور
شرکت پست TNT
گروه صنعتی نور پاساگارد
پایا ویژن
بانک پاسارگاد
بانک اقتصاد نوین
بانک سامان
سامان تل
موج نیرو
پیشتاز طب
نوژان طب
آسمان آبی دشت امید
امرتات
تجارت کاران
سیما سازان
سدید تهران
اطلس تجارت
گروه هلدینگ گلرنگ
یارباکس
تجارا شایان مهداد
آالن تجهیز
نوید رسان طب
مهام اقتدار ایرانیان
گیتی رسان کاال
آرامک
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BRE
شرکتهای وزارتخانه های دولتی
به پرداخت
PDE
GRE
تهران ناوگان ترابر
کوشا کار
مهندسی مهر فخرآسان
مهندسی آردین صنعت آیدا
تجارت کاران پویا پارسه
پرسون سیمیا
کوشا تجارت تدبیر مهرگان
شرکت مشاوران رهنما خوزستان
سیما سازان سدید تهران
آناهیت فرناد
مهام اقتدار ایرانیان
ثنا بازرگان هنام
تجارت شایان مهداد
خاوران بهبود آب
نارین بارین
الماس ستاره شب
اکسیر
کیوان پیش
پالیز ارمغان تجارت
چاپ وبسته بندی شاد نقش
شیمی آالش پارس
آرمان تجارت انصار

- بزرگراه اشرفی اصفهانی- فلکه دوم صادقیه-تهران
۸۱۸۱  واحد-جنوبی۸۱ برج نگین رضا طبقه
+9821-44051434-44051460

۵. Shenzhen :۰۰th Floor,No.4004
,Baoan Boulevard,Bao’an District
,Guangdong Province

Turkey,front of Istanbul university,171no
۰7۰ ترکیه استانبول روبروی دانشگاه استانبول شماره

۰. Hongkong :Room1501,15/F,Spa
-Centre,53-55 Lockhart
Road,Wanchai111

Guangzhou :Room 203 Red Building E
No.268 Maogang Road Huangpu District
Phone Number: 008613802550278 May

UAE,sheikahed street,1452no
info@srgoldenroad.com
۰۸۱۵
امارات خیابان شیخ زاید شماره
http://www.srgoldenroad.com

تهران -فلکه دوم صادقیه -بزرگراه اشرفی اصفهانی-
برج نگین رضا طبقه ۸۱جنوبی -واحد ۸۱۸۱
+9821-44051434-44051460

info@srgoldenroad.com
http://www.srgoldenroad.com

