
گروه سپاهان همراه
مـعــرفی



شرکت سپاهان همراه یکی از بزرگ تریـــن فعاالن ایرانی

حمل و ترخیص بین المللی است که در سال 1376 توسط

آقاي « سید جمال روحانی» تاسیس شده است . 

گروه سپاهان  همراه
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در پی تاسیس و فعا لسازي 3  شرکت دیگر، سپاهان همـراه 

هـم اکنـــون به صـــورت گروهــی از شرکـ تهـــــا فعالیـــت 

م یکند که در حوز ههــاي مختلــــف تجـــاري اعــم از ارائـــــه 

خدمات بازرگانی خارجـی، منبـ عیـــابی، خریـــــــد خارجـــــــی، 

حمل هوایی و دریایــی، ترخیص گمرکـی، خرید خارجی انــواع 

کاالهاي تجاري یا شخصی از سایت هاي معتبر بی نالمللی براي 

مشتریـان و ارائه خدمـــات اکسپـــرس، تولیـد، صـــادرات و 

 واردات پیشرو هستند.

گروه سپاهـان همـراه یکی از بزرگ تریـــــن وارد کنندگــــان 

در زمیـــنه لوازم جانبی و قطعات موبایل، دوربی نهـــاي مـدار 

بستـه، تجهیزات و قطعات الکتـرونیک اســت. همچنیـن گـروه 

سپاهان همراه در زنجیره تامین، خدماتی یک پارچــه و کامــل 

ارائه میکند. برخــــی از این خدمـــات شامل اعتبــار سنجــی 

تامیــن کنندگان خارجی، مدیریــت حوال ههـــاي ارزي، بیمــــه، 

بازرسی کاال، ثبت سفارش و ... است. 
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در یک کالم

گروه سپاهان همراه با دارا بودن : 

- چهار شرکت

- بیش از 200 نیروي کار متخصص در ایران و خارج از ایران  

- دفاتر مستقر در 4 کشور استراتژیک 

- بیش از 120 عاملیت ارائه خدمات 

-170 فروشگاه اختصاصی لوازم جانبی

- بیش از 8000 مشتري حقوقی و حقیقی در تمامی استان هاي کشور 

و گردش مالی بیش از 50 میلیون دالر در سال

 فعالیت گسترده و رو به افزایشی دارد. 
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شرک تهاي گروه سپاهان همراه

شرکت توسعه خدمات بازرگانی سپاهان همراه 

شرکت بازرگانی بین المللی همراه دژ ایرانیان 

شرکت تامین الکترونیک فارا توسعه جم 

شرکت کاوان تجارت کیا سام  
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ترخیص گمرگی

ترخیص اصولی گمرکی از خدماتی است که تجارت بین المللی را تسـریع و تسـهیل 

 (AEO) می کند و سپاهان همراه یکی از معدود شرکت هاي فعال اقتصــــادي مجاز

و داراي مجوز از گمرك جمهوري اسالمی ایران اسـت کــــه در تمامی مرحل فرآیند 

ترخیص ، خدماتی سـریع و قابل اعتماد ارائه می کند . صـرف نظر از این که خدمات 

مورد نیاز شما واردات ، صادرات ، حمل بین المللی و یا صرفا ترخیص گمرکی باشـد 

، کارشناسان سپاهان همراه شما را در مسیر درست هدایت می کنند و تا پایان کار 

همراه شـــما خواهند بود . ترخیص کاران مـا در زمینه قوانین و مقـــررات گمــرك 

جمهــوري اسالمی ایــران و گمـرك جهانی  WCO خبره هستند . 
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خدمات کارگو

خدمات اکسپرس

DOOR-TO-DOOR



(LCL & FCL) حمل دریایی
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ارائه خدمات حمل بین المللی دریایی به صــــورت «فول کانتینر» و یا «خرده بار» ، 

باعث شده است بسـیاري از شرکت هاي تجاري و تولیدي و صنعتی ، جزو مشـتریان 

مــا  باشند .  این خدمات با تســهیل فرآیند تامین مواد اولیه و همچنیـن صادرات ، 

به تقویت فعالیت شرکت هاي دانش بنیان و تولیدي منجر شده است . 

ما هستیم تا شما را به کریدورهاي جهانی وصل کنیم. 



حمل هوایی

WWW.SEPAHANHAMRAH.COM

هرگاه در موضوع حمل بین المللی ، زمان بیشـــــترین اهمیت را داشته باشد ، 

حمـــل هوایـی بهترین گزینه اســت . در این روش حمل نیز ، ســـپاهان همراه 

بهترین انتخاب شما خواهد بود.   ما طیف گسـترده اي از خدمات حمل هوایی را  

ارائه می دهیم و شــــــــما در هر حوزه و با هر بودجه اي می توانیــد از خدمات 

رقابتــی و بی نظیر ســـپاهان همراه در حوزه حمل هوایی بهره ببرید . تیم حمل 

هوایی ما با ترکیب دانش و تجربه و با شــــناخت مطلوب از همه جنبه هاي حمل 

هوایی ، آماده خدمـت رسانی با کیفیـــت به شما هستنـد . شرکت بازرگانی بین 

المللی همراه دژ ایرانیان ، زیر مجموعه تخصصی گروه سپاهان همراه در زمینه 

حمل هوایی است و در سراسر جهان فعالیت دارد .  



خدمات خرید خارجی و اکسپرس 
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جهان کنونی جهان سرعت اسـت و رشـــد روزافـــزون فروشگاه ها و بازارگا ههــاي 

اینترنتی امکان دسترسی سریع به انواع کاال در هر نقطه جهان را فراهـــــم کـرده 

است. گروه سپاهان همــراه هرگونه کاالي مورد نظر مشتریان را از منابع و سایـت 

هاي بیـن المللی معتبـر نظیــر آمازون، علی بابا و غیره تهیه و با خـدمات اکسپــرس 

خود به صـورت door to door به صاحبان کاال تحویــل می دهــد. همچنیــن حمـل 

اکسپرس انواع نمونه کاال و اسناد و مدارك جزو خدمات ما هستند.  



اجاره انبار و خدمات انبار داری
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گروه ســــپاهان همراه با دارا بودن انباري با 

وسـعت 5000 متر مربع در نزدیکی فرودگاه 

امام خمینی ، فضـــاي انبار به فعاالن تجاري و 

تولیدي تخصـــیص داده و خدمات انبارداري 

نیز به آنان ، ارائه می کند. انبار ســـــــپاهان 

همراه که در شهرك صنعتی پرند قرار دارد ، 

به صـــورت شـــبانه روزي ، با تجهیزات نوین 

نظارتی و حفاظتی و توسط پرســـــنل آموزش 

دیده ویژه ، تحت حراست است .  ما همچنین 

با در اختیار داشتن ناوگان حمل گســـــترده ، 

خدمات ارسال و تحویل بار در سراسر کشور 

را نیز ارائه می کنیم .  



Cables Smart Watches Speakers Chargers

OEMتولید قطعات اصلی
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یکی از رویکردهاي مطلوب و مناســـــب براي تامین قطعات و لوازم جانبــی موبایـــل ، 

تولید OEM است و شرکت کاوان تجارت کیا سام به عنوان یکی از شـرکت هاي گروه 

ســـــپاهان همراه ، با همین روش ، برند پرفـروش و محبــوب پرووان (ProOne) را 

خلق کرده است . اکنون بیش از 300 کاال از جمله انواع شـارژر ، کابل شـارژ و صـدا و 

تصــــــــویر ، اسپیکر و حتی ساعت هاي هوشمند ، با برند ProOne  تولید و عالوه بر 

ایران ، در امارات متحده عربی نیز عرضه می شوند و با رصد مســتمر نیازهاي بازار و 

در همکاري نزدیک با تولیدکنندگان مختلف چینی ، هر سـال بر تعداد این محصــوالت 

افزوده می شود . 



CKDخط تولید
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گروه سپاهان همراه در راستاي انتقال دانش فنی و ایجاد اشتغال مولد و پایـدار 

در کشور و با تکیه بر پیشینه طوالنی شرکت سپاهـان همــراه در بــازار گوشـی و 

لوازم جانبی موبایل ، راه اندازي خط تولید در ایــران با همکـــاري تولیدکنندگــان 

برتر چینی را آغاز کرده و به زودي شاهـد ورود محصـــوالت این کارخانه بــه بازار 

ایران و حتی کشورهاي دیگر توسط شرکت سپاهان همراه خواهیم بود . 



BUSINESS TO BUSINESSB2B
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ایجاد ساختاري منسـجم ، قدرتمند و فراگیر براي ارتباط مسـتقیم بین فروشندگان و 

خریداران لوازم جانبی موبایل، از اهداف گروه سپاهان همراه است و این ماموریت ، 

با توجه به سابقه ممتاز شـرکت سـپاهان همراه در زمینه واردات لوازم جانبی موبایل 

و ارتباطات گسـترده با تولید کنندگان خارجی از یک سو و فعاالن ایرانی این صنف در 

ایران از ســـوي دیگر و همچنین ایجاد بازارگاه آنالین بین المللی لوازم جانبی موبایل 

توسط  گروه سپاهان همراه در حال انجام است .  



صادرات و خدمات صادرات
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در گروه سپاهان همراه ، صادرات انواع گیاهان داروئی ، میوه خشک ، خرما و 

فرآورد ههاي آن و همچنین ارائه خدمات صادراتی به صادر کنندگان کشور از 

جمله توانمند سازي صادراتی ، مدیریـت خدمات صادرات ، حمل بین المللــی، 

ترخیــص صادراتی و غیره توسط شرکت فارا توسعه جم انجام می شود . 



سپاهان همراه در ٣١ استان ایران بیش از ١٢٠ شاخــه فـروش خدمـــات و کـــاال دارد و تعــداد 

مشتریان مستقیم ما بالغ بر  ٨٠٠٠ مشتری است. در حال حاضـــر ١٧٠ فروشگــــاه به صــورت

اختصاصی به فروش محصوالت ما مشغول هستند. 

ســهم بازار 

آمار حمل و نقل بین المللی

  
پیش از کوید‐١٩ (هفتگی)بعد از کوید‐١٩ (هفتگی)

حمل هوایی

٢٠ تن

حمل دریایی

۴ کانتینر

حمل هوایی

۶٠ تن

حمل دریایی

١٢ کانتینر
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فعالیت بدون مرز

ارائه گسترده خدمات لجستیک، مستلزم حضور در اکثریت مناطــق مهم و کانون هاي

ممتازاقتصادي جهان است. بر همین اسـاس،  گروه سپاهان همـراه درهمـه بنـــادر و

فرودگاه هاي مهم جهان از آمریکاي شمالی و غـرب اروپـــا تا شرق آسیا و اقیانوسیه،

به ویژه نقاط مشروحه زیر حضور و فعالیت دارد : 
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گوانگجو
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مجــوزها

‐ فعاالن مجاز اقتصادی 

‐پروانه فعالیت خدمات بار هوایی

‐مجوز ترانزیت هوایی از گمرک ايران

‐مجوز واردات تجهیزات مخابراتی و رادیویی

‐ مجوز واردات موبايل و تبلت 

شـــرکت هاي گروه ســـپاهان همراه ضــــمن آن که جز و 

” هسـتند ، هریک بر اساس حوزه  “فعاالن مجاز اقتصادي

فعالیت تخصصـی خود داراي مجوزهاي گوناگونی از جمله 

پروانه فعالیت ارائه خدمات بار هوایی از ســــــــــازمان 

هواپیمایی کشــــــــوري، مجوز ترانزیت هوایی از گمرك 

جمهوري اســـــــــــــالمی ایران، مجوز واردات تجهیزات 

مخابراتی و رادیویی ، مجوز واردات انواع تبلت و موبایل 

، جواز تاسیس دانش بنیان و . . . هستند .    

جهـــــــــت

مشـــاهده

مجـــــوزها

کلیک کنید



تعداد مشتریان بر اساس تقسیمات کشوری
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افتخارات
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شبک ههای اجتماعی سپاهان همراه (کلیک کنید)

SepahanHamrah

https://yek.link/sepahanhamrah
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 خیابان نوفل لو شاتو ‐ نرسیده به خیابان حافظ، پالک ٣۴
(+98)21 62 01 5000

Yarım burgaz mah . 3 . Filiz sok, 
No. 40, küçük çekmece / Istanbul - Turkey

(+90) 536 700 51 73

چین – گوانگجو

ایران ‐ تهران

ترکیه ‐ استانبول

 .Flat No.107  , Plot No.24 , Sherina 3 Bldامارات متحده عربی ‐ دبی
Al - Cornich , Dubai - U.A.E

( +971 ) 43 43 639     

TEL : (+86) 20 8133 0303 
                    20 8133 0309            

thNo.508 , 5  Floor , Mingzhisheng Cyberport 

No.67 Xidier Road , Liwan District Guangzho – China
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