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گروه بازرگانی

دارنده پروانه رسمی حق العمل کاری از گمرک ایران

ارائه دهنده خدمات تخصصی گمرکی و بازرگانی
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گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان(سهامی خاص) از آغاز تأسیس، منشــــــور حرفهای و اخالقی خود را مبنی بر ارائه بهترین 

خدمات، مطابق با نیازهای مشـتریان بنا نهاده است.با پیشــینه ای طوالنی  و جذب و بکارگیری نیروی انســانی با تحصــیالت 

مرتبط، مجرب و کارآمد سعی در تحقق این مهم داشته است.

بر این اساس و با نیاز سنجی شما مراجعین گرانقدر، آماده ارائه خدمات مربوطه هستیم:

صادرات، واردات، ترخیص کاال و دیگر عملیات گمرکی در کلیه گمرکات کشور Ÿ

مشاوره تخصصی و رایگان در خصوص مسایل گمرکی، استاندارد، واردات، صادرات و دریافت مجوز از سازمان  Ÿ

های بهداشت ، تجهیزات و پزشکی ، وزارت خانه های صنایع ، کشاورزی ، دفاع و ...

ثبت سفارش بازرگانی و اخذ مجوزهای بازرگانی  Ÿ

ارائه مشاوره تخصصی در خصـوص واردات کاالهای مشـمول استاندارد و هماهنگی و انجام فرآیند بازرسی در  Ÿ

مبدا جهت کاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباری واردات 

اخذ معافیتهای گمرکی ویژه واحدهای تولیدی Ÿ

کارشناسان زبده گمرکی و بازرگانی در دفتر مرکزی این شرکت در تهران ، هدایت و راهبری ترخیص کاران تحصـــــــیلکرده و 

مجرب در گمرکات تهران ، بندرعباس ، بوشهر و ... را پشتیبانی می نمایند.

معرفی شرکت 

� را� ن و پاید جارت ا

WWW.PTD-CO.COM
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با بهرهمندی از نیروهای متخصص و کاردان در جهت ارائه خدمت بهینه به تجار و تولیدکنندگان نسـبت به تخصـصـی نمودن 

خدمات بازرگانی و گمرکی (اخذ مجوز امورگمرکی، استاندارد، گمرک ایران و مشــاوره، دریافت معافیتها از وزارت خانههای 

مربوط) در بخشهای مجزا و در درون یک مجموعه به شرح زیر اقدام نمودهایم :

الف )بخش مشاوره

امکان ارائه خدمات مشاورهی تخصصی و رایگان توسط کارشناسان بخشهای گمرکی و بازرگانی و استاندارد

تعیین تعرفه و اعالم هزینه از طریق ارسال پروفرم و کاتالوگ کاال

ب)بخش مجوزها  

 WWW.SABTARESH.COM

WWW.NTSWCO.IR

اخذ مجوز بازگانی (ثبت سفارش)

اخذ تمام مجوزهای الزم برای صادرات و واردات از سازمانها و وزاتخانههای مربوطه 

دریافت معافیتهای ویژه واحدهای تولیدی از وزارت خانههای مربوطه، دریافت مجوزهای مربوط به ماشین آالت مستعمل و 

اخذ مجوز کمیسیون ماده یک.

ج)بخش ترخیص 

WWW.PTD-CO.COM

با بهرهمندی از واحد های مستقر در تهران، بندرعباس، بوشهر و دیگر گمرکات کشور 

انجام صادرات کاال از کلیه گمرکات کشور

د)بخش استاندارد

WWW.STANDARDKALA.COM

تســـهیل و انجام تخصـــصـــی دریافت تاییدیههای استاندارد، دریافت مجوزهای استاندارد COI/IC و هماهنگی در انجام 

بازرسی کاالها در مقصد و مبدأ

و)بخش گمرک ایران 

پیگیری و دفاع از پروندههای ارجاع شده به گمرک ایران 

شرکت در کمیسیونهای گمرکی و تجدید نظر تا حصول نتیجه مطلوب

شرح فعالیت 
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واحد ثبت سفارش در زمینههای ذیل آماده ارائه خدمت به تجار محترم می باشد :

مشاوره تخصصی رایگان Ÿ

دریافت یوزر ‐ پســـــــــورد کارت بازرگانی، دریافت شناسه فروشنده خارجی از فیدا، دریافت کد یکتای کاال،  Ÿ

تغییر تعرفه در کارت بازرگانی 

ثبت سفارش بازرگانی، تهیه پروفرم، تعیین تعرفه و ارزش مناسب، اظهار حمل بازرگانی  Ÿ

اخذ کارت بازرگانی موردی، جهت واردات شرکتهای تولیدی Ÿ

دریافت مجوزهای واردات از: ســازمان غذا و دارو و دریافتIRC، ثبت نام در ســایت TTAC و دریافت یوزر و  Ÿ

پســـورد مســـئول فنی، مجوز ورود، مجوز ترخیص و مجوز مصــــرف، سازمان تجهیزات پزشکی و دریافت  IRC، سازمان 

انرژی اتمی، قرنطینه، جهاد کشـــــــــــاورزی، دامپزشکی ،مقررات و ارتباط رادیویی، وزارت دفاع‐وزارت فرهنگ وارشاد 

اسالمی‐کانون

مجوز ورود ماشین آالت مســـتعمل (کمیســـیون ماده ١)، دریافت انواع معافیت تولیدی از صنایع، اخذ یوزر ‐  Ÿ

پسورد سایت بهمن یاب، ثبت نمایندگی خارجی 

ثبت در سایت ثبتارش و سامانه جامع تجارت  Ÿ

دریافت شناسه کاال از سامانه جامع تجارت Ÿ

بسـیار دیده شده که تجار و بازرگانان و تولیدی ها ، با مشــکالتی در امر ترخیص مواجه شده اند. با بهره گیری از مجموعه ای 

توانمند و ارائه راهکارهای خالقانه ، نسبت به حل موضوع اقدام می کنیم در گمرک ایران ، بازرگانی ، بهداشت و ...

واحد ثبت سفارش و دریافت مجوزها
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تیم فنی مهندسی واحد استاندارد با در اختیار داشتن کارشناسـانی خبره و توانمند، در کوتاهترین زمان ممکن بازرسـیهای 

الزامی واردات کاال را به انجام میرساند.

- اخذ مجوز استاندارد گمرک(COI) برای کلیه کاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباری واردات

- هماهنگی جهت انجام تمامی مراحل بازرسی در مبدأ؛ شامل اطمینان از کیفیت کاال قبل از حمل و نظارت بر حمل

- هماهنگی جهت انجام بازرسی در مقصد

 (IC)اخذ گواهی بازرسی جهت ارائه به بانک -

- بازبینی تخصصی مدارک استانداردی جهت تأیید کیفیت کاال

- اخذ نشان ملی استاندارد ایران برای کاالهای وارداتی 

- مشاوره پیاده سازی و اخذ گواهینامههای ایزو

مشــاوره اخذ گواهینامه ISO : نقش مشـــاور در پیاده سازی ایزو صحیح تاثیر بســـزایی دارد، تجربه نشـــان داده است كه 

شركت هایی كه بدون مشــــــــــاوره اقدام به پیاده سازی و اخذ گواهینامه های ایزو میكنند ، یا باید هزینه و زمان زیادی را 

. همچنین این شرکت افتخار همكاری با شركتهای معتبر  صرف كنند و یا اصال موفق به اخذ گواهینامه نمیشـــــــــــــــــــــــوند

گواهیدهنده را جهت صدور گواهینامه دارد.

اخذ مجوز حالل : اخذ نشــان بین المللی "حالل"و HACCP  برای محصــوالت خوراکی واجد شرایط (ویژه شرکت های تولیدی 

صنایع غذایی)

امکان اخذ مجوز  CE:انطباق محصـول با قوانین و مشـخصـات تعریف شده در اروپای متحد را با عالمت CE نشـان می دهد . 

محصـــولی که موفق به اخذ این آرم می شود ، می تواند در تمامی کشـــورهای اروپای متحد و اتحادیه تجارت آزاد اروپا بدون 

محدودیت برای فروش ، به بازار عرضه شود.
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خدمات ارائه شده این بخش :

Ÿ انتخاب كوتاهترین راه جهت ترخیص كاال با بكارگیری افراد باتجربه در گمرك

Ÿ انتخاب مناسبترین ماخذ تعرفه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان

Ÿ پیگیری پروندههای دفتر ارزش و تعرفه شركت در كمیسیونهای گمركی

(Door To Door) امكان دریافت كاال از مبدأ (انبار فروشنده) و تحویل در انبار مشتری Ÿ

Ÿ همكاری در دریافت بهترین هزینه حمل

Ÿ تهیه ارز مبادله ای

Ÿ دریافت اسناد اختالفی ارجاع شده به گمرک ایران و شرکت در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر

ATA ورود موقت ، کابوتاژ، تریپتیک ، دیپتیک ، کارنه Ÿ

ترخیص كاال در ایران به مفهوم آماده سازی و ارائه اسناد و مداركی از جمله مجوزهای الزم جهت ترخیص است. ارزش گذاری 

كاال و استفاده از تعرفه صحیح برای قیمت آن، امری است كه نیازمند تخصص و تجربه فراوان است.

از مهمترین دغدغههای بازرگانان، ترخیص سریع و آسان كاالهایشان از گمرك است. اصـل سـرعت در کار ترخیص شـاید از 

هر امر دیگری مهمتر باشـد. این نکته زمانی اهمیت چند برابر مییابد که پای هزینههای انبارداری یا کاالهای فاسـد شـدنی 

به میان میآید. شرکت پرشین تجارت دوان با آگاهی از ضرورت یاد شده و تکیه بر ظرفیتهای حرفهایش توانســــته است 

جایگاه یگانهای در این زمینه به دست بیاورد.

واحد ترخیص
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این شــــــرکت مفتخر به همکاری با تعدادی از شـــــــرکت های تولیدی و بازرگانی ، برای اجرای کلیه عملیات گمرکی مربوط به 

صادارت مواد اولیه ، محصوالت آماده و .. از گمرکات کشور می باشد.

در این راســتا ، آماده ارایه خدمات مرتبط از جمله جذب وســیله حمل ، انجام عملیات گمرکی ، عملیات ســمپاشــی و صـــدور 

گواهینامه و پلمپ کاال در گمرک مبدا و نیز خروج از گمرک مرزی می باشیم.

از جمله سوابق این شرکت در زمینه صادرات می توان به کاالهایی همچون سرامیک ساختمانی ، ماشین آالت و محصــوالت ، 

گوشت مرغ ، سنگ های کوپ و اسلپ و... اشاره نمود.

همچنین کارشناسان زبده این شرکت  آماده ارائه مشاوره تخصصی به شما می باشند.
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هدف از ایجاد واحد امور مشـــــتریان برقراری ارتباط مداوم و مســـــتمر با مشـــــتریان بوده است. در این واحد به منظور ایجاد 

پروفایل مختص هر مشـتری اطالعات و سابقه ایشـان ثبت، طبقه بندی و نگهداری میشود. برای تسـهیل این هدف سیســتم 

جامع مدیریت ارتباط با مشـتریان CRM در راستای نیاز سنجی اولیه مناسب از مشــتریان، گزارش دهی دقیق و سیســتمی از 

روند انجام کار و بهبود فرآیندها استقرار یافته است.

همچنین در این واحد خدمات دیگری به شرح زیر انجام میپذیرد:

(Email , Telegram ,Sms) اطالع رسانی الکترونیکی و پیامکی به مشتریان در مراحل مختلف پروژه ترخیص Ÿ

بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات ارائه شده بصورت دورهای پس از پایان هر پروژه  Ÿ

واحد صدای مشـــــتری VOC با وظیفهی سازماندهی و پیگیری نظرات، خواستهها، انتقادات و پیشــــــنهادات و  Ÿ

گزارش به مدیران سازمان تا جلب نظر و رضایت مشتری

واحد امور مشتریان 
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Activity description 

Utilizing professional workforces for presenting optimized services to businessmen and 

manufacturers for specialized trading and customs services (obtaining customs affair 

permission, standard, Iran customs and consulting obtaining exemptions form related 

ministries) in separated section and within a group as below: 

A) Consulting section 

Possibility to present professional and free consultations services by experts of customs and 

trading field and standards for specifying tariff and announcing cost through sending 

proforma and catalogue of good  

B) permissions section  

WWW.SABTARESH.COM

WWW.NTSWCO.IR

Obtaining trading permission: order registration 

Obtaining required permissions for import and export from related ministries 

Obtaining exemptions for manufacturing units from related ministries, obtaining permissions 

for used machineries and obtaining permission of commission of article 1. 

C) Clearance section 

WWW.PTD-CO.COM

Through utilizing located units in Tehran, Bandarabbas, Booshehr and other customs of 

country

Exporting from different customs of country 

D) Standard section 

WWW.STANDARDKALA.COM

Facilitating and professional performance of obtaining standard certifications, CIO/IC 

standard permission and coordination for inspecting goods in destination and origin port. 

E) Iran's customs section 

Follow up and defending referred file to Iran's customs 

Participating in customs commissions and revision to reach desired result 
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PTD trading group (Pvt.) has prepared its professional chart and code of ethics based on 

presenting best services according to demands of customers. With a long term record and 

attracting and utilizing human resource with related educations, experienced and efficient 

tries to achieve this purpose. 

On this basis and evaluating your demands, we are ready to present following services: 

Ÿ Export, import, clearing goods and other customs formalities in different customs of 

country. 

Ÿ Professional and free consulting about customs formalities, standard, import, export and 

obtaining health organization, medical equipment, industry, agriculture and defense 

Ministries.

Ÿ Commercial order registration and obtaining trading permissions 

· Presenting professional consultation about goods involved in standard acts and 

coordination and inspection process in origin country for goods involved in mandatory 

standard regulations for importing. 

Ÿ Customs exemptions for manufacturing units 

Ÿ Experienced customs and trading experts in head office of company in Tehran lead, direct 

and support activities of skilled and experience broker in customs of Tehran, Bandarabbas, 

booshehr etc. 

Company introduction 

Secure & Sustainable Trade


