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آدرس  :بندرامام خمینی  -بلوار آیت اهلل خمینی پالک 3

شرکت امواج آرام دریا در سال  1386به منظور انجام تخلیه و بارگیری محوالت وارداتی و صادراتی،
تاسیس و فعالیت خود را در این زمینه با در اختیار داشتن تجهیزات مناسب و نیروی انسانی متخصص و
با تجربه آغاز و در بدو تاسیس با شرکت های کشتیرانی در زمینه تخلیه آهن آالت و کاالی متفرقه
همکاری داشته ،چنان که در سه ماهه اول تاسیس بالغ بر چهارصد هزار تن محموالت وارداتی را بدون
هیچگونه خسارت در سریع ترین زمان ممکن تخلیه نموده .همچنین این شرکت پس از اخذ مجوز
فعالیت بارشماری و بارنویسی تاکنون بیش از یک میلیون تن کاالی آهن آالت و متفرقه را بارشماری و
سوپر وایزری نموده و بدون هیچگونه کمی و کسری به صاحبان کاال تحویل داده  .الزم به ذکر است این
شرکت در رتبه بندی امور شرکتهای کارگزاری ترابری سازمان بنادر و دریانوردی رتبه اول در سال
 1392 -1391را اذان خود نمود و همواره تالش بر این میباشد که در این جایگاه باقی بمانیم .شعار ما
همیشه این بوده
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سیا ستها و استراتژی جاری و آتی شـرکت

 )1اخذ استانداردهای جهانی ارایه خدمات بندری .
 )2استفاده بهینه از منابع و سرمایه ها .
 )3ایجاد اشتغال در بنادر کشور .
 )4آگاهی مشتریان و صاحبان کاال از نحوه ارایه خدمات و موقعیت کاال در هر زمان .
 )5جلب رضایت مشتریان با ارایه خدمات متمایز و اطالعات به هنگام.
 )6اخذ گواهینامه های معتبر جهانی .
 )7گسترش فعالیتها در بخش کانتینر .
 )8مشارکت با پورت اپراتورهای داخلی کشور بمنظور گسترش فعالیتها .
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فعالیتهای انجام شده شرکت تا کنون



تخلیه و بارگیری کشتی های وارداتی و صادراتی ( آهن آالت ،کاالهای فله ،کاالهای متفرقه سبک و کاالهای

پروژه ای و ترافیکی )



همکاری با شرکت های کشتیرانی و ارایه کلیه خدمات و انجام امور مربوط به نمایندگی های ایشان در بندرامام

خمینی (ره)



ارائه خدمات به صاحبان کاال در زمینه چارترینگ شناور و حمل محموالت وارداتی و صادراتی از بندرامام خمینی

(ره) به تمام نقاط دنیا



ارائه مشاوره به صاحبان کاال و شرکت های کشتیرانی در کلیه زمینه های بندری و دریایی جهت حمل و نقل کلیه

محموالت صادراتی و وارداتی



انجام کلیه خدمات امور گمرکی و ارائه مشاوره



اخذ کلیه گواهینامه های مربوطه و گزراندن دورهای آموزشی از سوی سازمان بنادرودریانوردی در زمینه تخلیه و

ایمنی کاال و مجوز فعالیت از وزارت کار



تشکیل کارگروهی کارآمد و مجرب در زمینه راهنمایی به مشتریان محترم در امر تخلیه و بارگیری کاال  ،امور

گمرکی  ،ترخیص کاال  ،خدمات کشتیرانی و چارترینگ و حمل و نقل زمینی



اقدام به فعالیت در زمینه استفاده از سیستم هند هلد در امر بارشماری و بارنویسی برای اولین بار در بندرامام

خمینی با همکاری پورت اپراتورهای بندرامام خمینی



تمامی پرسنل این شرکت داری گواهینامه های معتبر مبنی بر صالحیت در حرفه خود میباشند و این شرکت

باالترین میزان دریافت گواهینامه و ساعت کار آموزشی را دارا می باشد
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برخی از شرکتهایی که با ما همکاری داشته اند

خدمات چاهای نفتی ایران ( شل ) شرکت خلیج پژم

 ،کشتیرانی جهان امواج

کشتیرانی چابهار  ،کشتیرانی بنیاد  ،شرکت بنیاد بارانداز  ،توسعه خدمات دریای و بندری
سینا

کشتیرانی فرادریا  ،کشیرانی جاده نقره ای شرکت کشترانی ستاره صلح جنوب

برادران مجدپور  ،کشیرانی خلیج ایران  ،کشترانی تیراژه  ،کشتیرانی دریا وحدت و حمل و
نقل بندرامام خمینی سهامی خاص  ،کشتیرانی بارویالنج  ،سایت و بارانداز اختصاصی برادران
مجدپور  ،سایت خلیج فارس ،شرکت بازرسی سنجش آزاد  ،شرکت پروفیل ساوه ...
سال  1386الی  1387تناژ تخلیه  250هزارتن آهن آالت وارداتی
سال  1388الی سال  1389تناژ  90هزار تن تخلیه و بارشماری و سوپرویزری
سال  1390تناژ  50هزارتن آهن آالت و متفرقه و یارنویسی
سال  1391تناژ  253هزار تن آهن آالت و کاالی متفرقه تخلیه و بارشماری
سال  1392تناژ  165هزارتن تخلیه و بارشماری و سوپر وایزری
سال  1393تناژ  152هزار تن متفرقه تخلیه و بارنویسی و سوپر وایزری
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گواهینامه های بین المللی دریافتی این شرکت
پس از طی دورهای مربوطه و بازرسی فنی

Page 5 of 9

Page 6 of 9

Page 7 of 9

Page 8 of 9

چارت سازمانی شرکت امواج آرام دریا
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