
               

 به نام خدا

امیر ترابر "، "رگـان هماهان ترابر م"، "میرحسینی"، "رگـان کیشهم"متشکل از شرکت های  رگـانهـمل و نقل محگروه احتراما به استحضار می رساند 

، در بخش ترابری بین المللی جزیره کیش و نماینده رسمی نمایشگاه "رگـان کیشهبانی م"و  "وسطرگـان هبانی م"، "رگـان آریاههوایی بانی مخدمات بار "، "رگـان هم

ای پایانه اختصاصی در ایران و اقصی نقاط جهان، دارحمل و نقل در با سابقه ای درخشان به عنوان مجموعه ای منسجم و متمایز در زمینه ارائه گسترده ترین خدمات 

خدمت حضور معرفی می  شهرهای تهران، بندرعباس، کیش، مشهد و دفاتر فعال در شهرهای بزرگ، در مقام کالن ترابری جهت انجام گسترده ترین خدمات حمل و نقل

  گردد.

ه در سال های گذشته افتخار خدمت رسانی به آنها را داشته ایم، به باعث گردیده است تا به گواه عزیزانی ک با باالترین ظرفیت های ممکنتجربه ی سالها خدمت رسانی 

 شده در ایران و جهان شناخته شویم.  تعیینراه برای حمل و نقل کاال به مبادی  سریع ترینو  راحت ترین ،مطمئن ترینعنوان 

  به شرح ذیل ایفاد می گردد. و شرکت کنندگان عزیز در نمایشگاه به آن مجموعه محترم قابل ارائه خدمات جهت ارائه خدمات مقتضی، مراتب معرفیدر ادامه 

 کامیون و کامیونت به صورت در بستی با انواع تریلر حمل کاال ، 

 حمل کاال به صورت خرده بار با سرویس های منظم روزانه 

 حمل کاال های سنگین و ترافیکی با انواع کمرشکن و بوژی 

 سرویس های زمینی، هوایی و دریایی حمل و نقل بین المللی انواع کاال با 

  متفاوت در سطح کشور( دستگاه کشنده با کاربری های  180حمل و نقل )بیش از بزرگ دارای ناوگان 

 ارسال زودتر از موعد یا عدم برگشت به موقع(کاالها در صورت )دارای چند سوله مجهز جهت انبارش  خدمات انبارداری 

 در نمایشگاه لیفتراک و...( جهت سرویس دهیرثقیل، هایس، دارای ماشین آالت مختلف )ج 

  بسته بندی کامل و مطمئن کاالی نمایشگاهی 

 بیمه کامل کاالی شرکت کنندگان محترم 

 از پایان نمایشگاه کاالی شرکت کنندگان محترم پس دریافت و ارسال 

  امکان رهگیری وضعیت آنالین موقعیت مکانی کاالی خرده بار 

  تحویل کاال در زمان جمع آوری و توزیع بار در محل آدرس فرستنده و گیرنده در صورت اعالم نیاز مشتریانپذیرش و 

 دارای کادر مجرب و حرفه ای در بخش بازرگانی، لجستیک و سایر بخش ها 

  معتمد سازمان توسعه تجارت کیش 

 کیش جزیره پیمانکار رسمی نمایشگاه بین المللی 

  سالن اصلی نمایشگاه بین المللی کیشغرفه دائمی در دارای 

 از سازمان های مربوطهرسمی  هایدارای مجوز 

 حمل و نقل رایگان در زمینه مشاوره 

 انجام کلیه امور کابوتاژ و گمرکی مربوطه بدون هیچ گونه دغدغه برای شرکت کنندگان گرامی 

 بابت عوارض ت مشخصات و انجام تشریفات گمرکی دارد تا به هنگام خروج هزینه ایتوضیح : کاالیی که قرار است به کیش وارد و مجددا خارج شود نیاز به ثب

 به آن تعلق نگیرد . گمرکی

حمل و نقل مهرگان به عنوان تنها متصدی دارای کلیه مجوزهای رسمی در زمینه لذا مستدعی است طبق روال و رویه ی برگزاری نمایشگاه ها، گروه 

 زمینی به شرکت کنندگان محترم در نمایشگاه معرفی گردد. ی حمل و نقل هوایی و 

ذ از این رو واحد بازرگانی این گروه متشکل از کادری مجرب از یک ماه مانده به نمایشگاه وظیفه خود می داند جهت اطالع رسانی خدمات و اخ

 سفارشات الزم با شرکت کنندگان محترم ارتباط و تعامل الزم را برقرار نماید.

 

 

 

 



 

 
 

 : حمل کاال از تهران به جزیره کیش توسط شرکت حمل و نقل میرحسینی 
 از مبدا فرستنده تا نمایشگاه کیش . انواع وسیله حمل با کاربری های متفاوتحمل کاال بصورت دربستی با الف (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزینه ها به ریال می باشد. -

ستان    ساس تعرفه اداره راه و ترابری ا ست و هیچ ارتباطی با گروه حمل و نقل مهرگان ندارد  هزینه خواب بر ا . این هزینه بر  هرمزگان و متعلق به راننده ا

ساس زمان ورود کامیون به بندر چارک تا زمان خروج   شتی )لندی     ا شدن دوباره به ک سوار   ساعت برای تخلیه  7کرافت(  منهای  نگ کامیون از کیش و 

 محاسبه می گردد. این زمان در اکثر موارد زمان قابل توجهی نخواهد بود.

  مورد نیازهر حجم و وزن کارتن تا  1حمل کاال بصورت خرده بار از دفتر تهران تا دفتر کیش از ب (        

 

 

 

 

 
ه مدیریت نامه ای خطاب ب خرده بار حتما با بسته بندی مناسب و استاندارد همراه با یاکاال چه بصورت دربستی و  با توجه به شرایط منطقه آزاد کیش و قوانین گمرکی الزم است که

 . انجام گیردجهت حضور در نمایشگاه و برگشت به سرزمین اصلی س ارسالی لیست کامل اجنا محترم گمرک کیش که در آن

 می باشد. مشتریان محترمدر صورت نیاز تیم بسته بندی گروه حمل و نقل مهرگان آماده ارائه خدمات الزم به  

 

 هرگانم حمل و نقلگروه  هواییبخش توانند از طریق  کاالهای خود را بصورت زمینی ارسال نمایند و نتوانند در موعد مقرر انجام دهند می شرکت کنندگانی که قصد دارند :***

 اقدام نمایند. بانی مهرگان کیش و بانی مهرگان طوس( های بانی مهرگان آریا، )شرکت

 شرکت کنندگان محترم کاالی خود را حداکثر هشت روز قبل از شروع نمایشگاه به دفتر تهران تحویل دهند. :***

                                             مهرگان کیششرکت با مراجعه به می توانند ی خود در کیش الکه کاالی خود را به صورت خرده بار حمل می کنند جهت دریافت کاشرکت کنندگانی  :***

 ا دریافت نمایند.ر کاالهای مذکور  ،همراه داشتن کارت شناسایی و یا رسید دفتر تهران و تسویه حساب کامل هزینه حملو 

 حلدر مدر اسرع وقت و با کمترین هزینه جرثقیل و دیگر وسایل حمل  و نقل الزم کاالی شما را صص ما با بهره گیری از کامیونت، نیروی انسانی متخ درخواست شمادر صورت 

 به شما تحویل خواهد داد.  بین المللی کیش نمایشگاه درب

 باشدمی نحمل کننده شرکت  جهت بیمه نمودن کاال حتما ارزش واقعی کاال به دفتر تهران اعالم گردد در غیر اینصورت هیچ گونه مسئولیتی در قبال بروز خسارت به عهده :***

 نرخ کرایه های ارسالی بار دربستی از تهران به کیش)زمینی(

 

 نوع کامیون
 

 کرایه حمل

 

 و کابوتاژهزینه کشتی 

 

 عوارض و پایانه

 

 به ازای هر ساعت  هزینه خواب

 62.000 150.000 4.550.000 000/500/20 خاور

 99.000 150.000 5.150.000 000/500/33 تن 6تک 

000/500/39 تن 15جفت   5.550.000 150.000 130.000 

 000/000/46 کفیتریلی 
7.150.000 

150.000 
178.000 

 150.000 000/000/49 تریلی چادری

 

 خرده بار به اندازه حجم وانت پیکان 

 

 ریال   000/000/6

 

 خرده بار به اندازه حجم وانت نیسان

 

 ریال   000/000/9



 

 

 حمل کاال از کیش به تمام نقاط کشور توسط شرکت حمل و نقل مهرگان کیش : 

 .حمل کاال به صورت دربستی با انواع کامیون ها از مبدا کیش )نمایشگاه بین المللی( به مقصد گیرنده در هر نقطه از کشور الف(

تهران ر فتحمل کاال به صورت خرده بار از نمایشگاه تا تهران)الزم به توضیح است کاالهایی که به صورت خرده بار برای شهرستانها باشند ابتدا به دب( 

 .د نظر ارسال می گرددپس از تسویه کرایه حمل کیش به تهران به مقصد مورو ال می گردند ارس

 

اه اری نمایشگبا توجه به شرایط منطقه آزاد کیش و همچنین تشریفات الزم درخصوص ترخیص و حمل کاالی نمایشگاهی اعالم کرایه از مبدا کیش در زمان برگز ***

 کنندگان محترم خواهد رسید.توسط کارشناس لجستیک به اطالع شرکت 

  .حویل دهندتشرکت کنندگان محترم اسناد و مدارک گمرکی را نزد خود نگه داشته و در هنگام برگشت کاال به نماینده شرکت  :***

یست زم نحمل و نقل مهرگان ) شرکت مهرگان کیش( مفتخر است که کاالی شرکت کنندگان گرامی را در محل نمایشگاه تحویل گیرد. شرکت کنندگان گرامی ال گروه :***

 از نمایشگاه خارج کنند. برای ارسال کاالی خود را 

 

 

 آریا به کیش و بلعکس بصورت هوایی با شرکت خدمات بار هوایی بانی مهرگان حمل کاال از تهران 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 افزایش نسبت به سال قبل می باشد با احتساب حداقل: نرخ های اعالم شده 1تبصره

 

 نرخ کرایه مبادی دیگر غیر از تهران به کیش و بالعکس بصورت تلفنی و بروز اعالم می گردد.: 2تبصره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت خدمات بار هوایی بانی مهرگان آریا

 کیش به تهران تهران به کیش

 می باشدریال  35 /000هر کیلو به مبلغ  باشد ریال می 000/29کیلو به مبلغ هر 

  مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد. %9به مبالغ فوق 

 .هزینه ثبت گمرک و بسته بندی جداگانه محاسبه می گردد 



                                             ********************************* 
 

 
 
 

 

 

 

 معتبرترین همکار نمایشگاه بین المللی کیش در بیش از یک دهه اخیر                                                   

 

 میرحسینی                 مهرگان کیش                                                            دفتر مرکزی                                                              
     هرندی تهران،خیابان شوش،میدان                                           116ره صنعتی،شما 3جزیره کیش،فاز         میدان فردوسی،خیابان موسوی                                                

 326پالک                                                                  076- 44490112-8                                          ،ط اول                 54نبش کوچه مهزاد،پالک    

        88864633-021                                                         6-44432915-076                                                 5-55326044-021 

         88322014-021    
 

 بازرگانی آزاد تجارت آرون                                         امیر ترابر مهرگان                                      ماهان ترابر                         

  95قطعه بندر عباس،شهرک نگین ترابران،                                          فردوسی،خیابان موسویمیدان                                                                تهران، نسیم شهر              

 076-32235380                                 ،طبقه اول                     54نبش کوچه مهزاد،پالک                                            1فاز -پایانه کامیون های استان تهران

        5-55296982-021                                                       09384335686                                                     33532606-076 

 

 بانی مهرگان طوس                                       بانی مهرگان کیش                                                     بانی مهرگان آریا                                     

                                                                                                                                                                                  19فلسطین -مشهد بلوار فلسطین                                              فرودگاه بین المللی   -جزیره کیش                                                  6و4تهران فرودگاه مهرآباد ترمینال 

     64/1پالک  8و  6بین شهید قادری                            بخش خدمات بار هوایی                                                                                        44698020-021             

          44698498-021                                                           44446262-076                                                  05138432111                      
 

***************************** 

 09027681003-5  شماره تماس واحد بازرگانی:

 100000764سامانه پیامکی ارتباط مستقیم با مدیریت: 

group.com-www.mehregan سایت 

mehregantransport کانال تلگرام 

mehregantransport اینستاگرام 

***************************** 

                                                                                                    

   توفیق آرزوی با                                                                                                    

 مهرگان نقل و حمل گروه بازرگانی                                                                                                                               

http://www.mehregan-group.com/

