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ارائه دهنده خدمات نوین حمل و نقل و لجستیک در سطح منطقه

سمندریل



تمرکــز برمدیریــت حمــل بــار انبــوه بــه روشــهای ريلــي، جــاده اي، چندوجهي بــه عنوان 

کریــر و فــورواردر و ارائــه خدمــات انبــارداري و لجســتيك، در عرصــه کشــوری و بــرون 

مرزی 

نیــروی انســانی متخصــص در ســمندریل، جــزو ارزشــمند تریــن دارایــی هــای آن بــرای 

حضــور در مــرز هــای نــوآوری و مهمتریــن مزیــت رقابتــی آن محســوب مــی شــود.و 

ــش  ــی دان ــوان ایران ــاز و ج ــد، ممت ــای متعه ــری از نیروه ــره گی ــا به ــرکت ب ــن ش ای

آموختــه از برتریــن دانشــگاه هــای دنیــا را ســرلوحه کار خــود قــرارداده اســت. در ایــن 

ــا  ــراد متخصــص و ب ــع انســانی، شایســته ســاالری و جــذب اف ــی مناب راســتا، پویای

انگیزه پیوسته، از سیاستهای دائمی شرکت سمندریل بوده است.

چشم انداز 

مأموریت 

سرمایه های انسانی

ارزش های سازمانی سمندریل

اولین و بزرگترین شــرکت حمل ریلی خودرو در کشور

اولین و بزرگترین شرکت حمل کننده انواع کانتینر در ایران به روش ریلی و جاده ای

اولین و بزرگترین شــرکت حمل کننده انواع خودرو تولیدی و وارداتی کشــور به روش ترکیبی، ریلی و جاده ای

حمل و نقل و توزیع کل خودرو های تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو در ســطح کشــور به روش ریلی

حمل و نقل ریلی و توزیع خودرو های تولیدی شــرکت های ســایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو 

حمل بیش از ۹۰٪ ورق و فوالد مصرفی شــرکت ایران خودرو

 CIS حمل انواع کاال از بنادر جنوبی به داخل کشــور و کشــورهای

حمل و صادرات انواع کاال به کشــورهای چین، ترکیه، ســوریه، عراق، ترکمنســتان، ازبکستان، ونزوئال و ...

خدمــات حمــل و نقــل بین المللی، ترانزیت، فورواردری و صادرات انواع کاالهای صنعتی، معدنی، پتروشــیمی، موادغذایی و...

خدمــات انبــارداری انــواع کاالهای کانتینری و جنرال کارگو در بارانداز و انبارهای اختصاصی در فضایی به وســعت ۴۰٫۰۰۰ متر مربع

انبارش و توزیع مویرگی ۱۰۰ درصد ورق مورد نیاز شــرکت ایران خودرو در تعامل با شــرکت ســاپکو

توزیع و عرضه قطعات یدکی به نمایندگی های خدمات پس از فروش شــرکت ایران خودرو در تعامل با شــرکت ایســاکو

حمــل انواع لوله های قطــور صنایع نفت و گاز (۵۴ اینچ و باالتر)

حمــل انواع محموله های ترافیکی

حمل انواع محموالت نفتی و غذایی به وســیله ایزوتانک برای اولین بار در کشــور

ــه  ــد. نقش ــی نمای ــدام م ــود اق ــتراتژیهای خ ــاختن اس ــی س ــه عملیات ــتمر ب ــور مس ــود، بط ــداز خ ــم ان ــه چش ــتیابی  ب ــتای دس ــمندریل در راس ــرکت س ش

اهــداف اســتراتژی ســمندریل طبــق رویکــرد BSC براســاس ارزش آفرینــی بــرای ذینفعــان از طریــق ارتقــاء تــوان فنــی و اجرایــی ترســیم شــده اســت کــه بــا  

بیش از ۱۰۰ شــاخص کلیدی عملکرد بطور مســتمر مورد پایش قرار می گیرد.

خدمات و توانمندی های سمندریل در یک نگاه

شاخص های کلیدی عملکرد

٪۱۵
٪۱

٪۱۱
دکترا

 دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

ارزش افزایی مشتری مداری
برای سهامداران

 سرمایه های انسانی
ارائه خدمات

با کیفیت مطلوب

مسئولیت پذیری،
  وظیفه شناسی

نتیجه گرایی و 
بهبود عملکرد

فوق دیپلم

ترکیب نیروی انسانی سمندریل
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ارائه دهنده خدمات نوین حمل و نقل و لجستیک در سطح منطقه

توجه به
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تولید کننده باربندی و بسته بندی انبارداری حمل و نقل محل مشتری

تاریخچه سمندریل در یک نگاهجایگاه سمندریل در زنجیره تأمین گروه صنعتی ایران خودروشبکه خدمات لجستیکی سمندریل در مدار (3RD PARTY LOGISTICS) 3pl

شرکت سمندریل در ارائه خدمات چند وجهی دارای پیشینه بلند مدت بوده و در راستای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود با الهام از شرکتهای موفق بین المللی، 

اقدام به ایجاد زیر ساخت و ارائه خدمات انبارداری و بسته بندی نموده است، و به عنوان یک شرکت 3pl تنوع خـدمات خود را در زنجیره تامین مشتـریان توسعه 

داده است. و با ترسیم چشم انداز پنج ساله و تکمیل سبد خدماتی خود در زمینه اجرای عملیات لجستیکی، حمل و نقل، انبارداری، بسته بندی، ترخیص کاال و امور 

گمرکی از طریق راه حل های مدیریت زنجیره تامین برای مشتریان فراهم نموده است. 

۴

ایران خودرو دیزل

ایران خودروخراسان

ایران خودرو

ایـسـیـکو

ســاپــکـو

ایساکو

تأسیس سمندریل۱۳۸۳

حمل و نقل ریلی۱۳۸۴

ورود به بازار حمل و نقل جاده ای۱۳۹۵

ورود به حوزه خدمات انبارداری۱۳۹۷

ورود به حوزه خدمات لجستیک۱۳۹۸

۱۳۹۹
ورود به بازار حمل و نقل ترکیبی, حمل و نقل بین المللی , 

خدمات فورواردری, خدمات گمرکی و ترخیص کاال



جدول مشخصات واگن خودرو بر

ابعاد:

ظرفیت بارگیری:

ظرفیت حمل ساالنه:

محموالت قابل حمل:

۲۶*۳   (m)

۱۲-۱۰ دستگاه خودرو

۶۰,۰۰۰ دستگاه خودرو

حمل انواع خودروهای داخلی و خارجی

رتبه اول شرکت دارنده واگن حمل خودرو در سطح کشور

www.samandrail.ir۷ ۶

 تجهیزات و امکانات ریلی



ابعاد:

ظرفیت بارگیری:

ظرفیت حمل ساالنه:

۲۰*۳   (m)

۶۴ تن

۲۰۰-۱۵۰ میلیون تن کیلومتر

جدول مشخصات واگن لبه کوتاه

محموالت قابل حمل:

حمل انواع محموالت کانتینری
حمل انواع محموالت فوالدی و فلزی

حمل انواع مواد معدنی و جنرال کارگو
حمل انواع تجهیزات سنگین و حجیم ترافیکی

رتبه پنجم شرکت دارنده واگن لبه کوتاه در سطح کشور
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 تجهیزات و امکانات ریلی



١٠ 

جدول مشخصات واگن مسطح

ابعاد:

ظرفیت بارگیری:

ظرفیت حمل ساالنه:

محموالت قابل حمل:

۲۶*۳ (m)

قابلیت حمل همزمان دو کانتینر ۴۰ فوت
قابلیت حمل همزمان چهار کانتینر ۲۰ فوت

حمل انواع لوله های فلزی

۶۵ تن

۵۰,۰۰۰ TEU 

رتبه اول شرکت دارنده واگن مسطح در سطح کشور
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 تجهیزات و امکانات ریلی
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 تجهیزات و امکانات جاده ای

جدول مشخصات

تعداد ناوگان ملکی:

تعداد ناوگان تحت پوشش:

کاربری:

میانگین حمل ساالنه:

۲۵۰ دستگاه 

چادری، حمل خودرو ، حمل کانتینر ، حمل بدنه

۵۰,۰۰۰ سرویس

کشنده های ۴۲ تنی

۵۰ دستگاه
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۱۵

جدول مشخصات

ابعاد:

ظرفیت بارگیری:

کاربری:

۲۰ تن

انواع کاالهای صنعتی و عمومی

یدک های ویژه حمل جنرال کارگو

 ۱۳/۶۰ * ۲٫۵۵ (m)

 تجهیزات و امکانات جاده ای

۱۴۱۵



 ۱۸,۰۰۰ متر مربع

۳۱,۰۰۰ متر مربع

ریچ استاکر، کشنده، یدک و انواع لیفتراک

۶۰,۰۰۰ تن کاال

کانتـیـنر، رول ورق، شـیـت ورق، خودرو، 

موادمعدنی و جنرال کارگو

www.samandrail.ir۱۷ ۱۶

خدمات لجستیک و انبارداری در بزرگترین بندر خشک ایران

  انبارداری و لجستیک



چابهار _ بندر شهید بهشتی

www.samandrail.ir۱۹ ۱۸

خدمات  لجستیک  بندری

بنــدر شــهید بهشــتی چابهــار به عنــوان یکــی از 

بنــادر مهــم در جنــوب ایــران و در بخش شــمالی 

ــت  ــت. موقعی ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــای عم دری

ــدر  ــن بن ــه ای ــژه ای ک ــگاه وی اســتراتژیک و جای

دارد نقــش کلیــدی و مهمــی در کریــدور شــمال 

ــه  ــن زمین ــرد. در ای ــا خواهــد ک ــوب ایف ــه جن ب

اختیــار داشــتن  بــا در  شــرکت ســمندریل 

۱۰٫۰۰۰ متــر مربــع فضــای روباز خدمــات تخلیه و 

بارگیــری کاال، خدمــات گمرکــی، ترانزیــت و 

فــورواردری را از مبــدا تــا مقصــد برای مشــتریان 

خود انجام می دهد.



عنوان پروژه

پروژه حمل روغن خام خوراکی به وسیله ایزوتانک

بـرخـی از پـروژه هـا

www.samandrail.ir۲۱ ۲۰



عنوان پروژه

پروژه حمل واگن مترو

کارفرما:                            شهرداری مشهد 

محل پروژه:                      بندرعباس- مشهد

سال اجرا:                                ۱۳۹۵

www.samandrail.ir۲۳

بـرخـی از پـروژه هـا

۲۲
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بـرخـی از پـروژه هـا

عنوان پروژه

پروژه حمل کانتینر ایران خودرو 

کارفرما:                      گروه صنعتی ایران خودرو

محل پروژه:                       بندر عباس - تهران

ظرفیت حمل:                   ٢٠,٠٠٠ باکس در سال

سال اجرا:                              ١٣٨٣ تا کنون 

عنوان پروژه

 پروژه حمل لوله سدید

کارفرما:                   شرکت لوله و تجهیزات سدید

محل پروژه:                   بندر امام - ترکمنستان

ظرفیت حمل:                       ۴,۰۰۰ شاخه

سال اجرا:                                ۱۳۹۳

۲۴



بـرخـی از پـروژه هـا

عنوان پروژه

پروژه حمل خودرو شرکت مدیران خودرو 

کارفرما:                         شرکت مدیران خودرو

محل پروژه:                                تهران

ظرفیت حمل:                         ۸۰۰ دستگاه

سال اجرا:                             ۱۳۹۶ تاکنون

عنوان پروژه

پروژه حمل بدنه خودرو

کارفرما:                       گروه صنعتی ایران خودرو

محل پروژه:                   تهران، تبریز، شیراز، بابل

ظرفیت حمل:                         ۱۲ دستگاه

ظرفیت حمل ساالنه:             ۲۴,۰۰۰ دستگاه

سال اجرا:                             ۱۳۹۵ تا کنون 
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IRAQ

KAZAKHSTAN

EUROPE

CHINA

RUSSA

INDIA

SYRIA

TURKEY TURKMENISTAN

IRAN

حمل و نقل بین المللی

۲۸

شرکت سمندریل به پشتوانه برخورداری از 

شــبکه قدرتمند همکاری با شرکای تجاری 

ــه،  ــف ازجمل ــورهای مختل ــود در کش خ

جمهــوری خلــق چیــن، ترکیه، کشــورهای 

حــوزه CIS و ... قــادر بــه ارائــه خدمــات 

مختلــف حمــل و نقــل در نقــش کریــر و 

فورواردر می باشــد که در این زمینه تمامی 

خدمــات مربوط به ترخیــص کاال، خدمات 

گمرکــی، بیمه، حمل و ترانزیــت و تحویل 

کاال از مبدا تا مقصد را انجام می دهد. 

www.samandrail.ir۲۹

کریدور شمال _ جنوب
کریدور شرق _ غـرب



ــه  ــوان یکــی از شــرکت هــای ســرآمد در عمــل ب ــه عن ــوان ب ســمندریل را مــی ت

مســئولیت هــای اجتماعــی در میــان اعضــای گــروه صنعتــی ایــران خــودرو معرفــی 

ــای  ــت ه ــه فعالی ــی ب ــئولیت اجتماع ــمندریل در مس ــای س ــت ه ــرد. فعالی ک

اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی طبقه بندی شده است.

مسئولیت های  فرهنگی و اجتماعی 

برگزاری جشنواره تابستانی فرزندان ممتاز سمندریل

برگزاری جشن رمضان برای اعضای خانواده کارکنان

انجام معاینات ادواری، پیشگیری از عوامل آسیب زا در محیط کار

کمک به مناطق آسیب دیده از زلزله سرپل ذهاب در کرمانشاه و سیل شیراز 

 اخذ گواهینامه ISO٩٠٠١:٢٠٠٨   شركت ICL استراليا١٣٩٢

تمدید اخذگواهینامه ISO٩٠٠١:٢٠٠٨ شركت ICL استراليا١٣٩٣

www.samandrail.ir۳۱ ۳۰

گواهینامه ها و استانداردهای سمندریل

 اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ١٣٩٨
ISO٩٠٠١:٢٠١٥ از TUV NORD آلمان

۱۴۰۰

۱۳۹۵  ISOتمدید اخذ گواهینامه ٩٠٠١:٢٠٠٨
شركت Concord كانادا 

  EFQM اخذ گواهينامه تعهد به تعالي 
از شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران

 اخذ گواهینامه یک ستاره تعالی سازمانی از ۱۳۹۶
سازمان مدیریت صنعتی 

اخذ گواهی دو ستاره جايزه تعالي حمل و نقل 
ريلي از شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران  

اخذ پروانه فعاليت و ارائه خدمات حمل و نقل جاده اي ١٣٩٧
از سازمان پايانه ها و حمل و نقل جاده اي كشور 

 اخذ مجوز به عنوان يكي از دو فورواردر رسمي 
راه آهن از مبدأ كشور چين  

 اخذ گواهینامه دو ستاره تعالی سازمانی ١٣٩٩
از سازمان مدیریت صنعتی  
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A S S O C I AT I O N S 

 
 

This is to certify that 
 

SAMANDRAIL 
TEHRAN 

 
has been approved as an 

I N D I V I D UA L M E M B E R 
 

 
 

۲۰۱۹ 
 

 
 
 
 

I N T E R NAT I O NA L F E D E R AT I O N 
O F F R E I G H T F O RWA R D E R S A S S O C I AT I O N S 

 
 
 

President Treasurer 
 

                                      

کسب رتـبـه ۳۵۲ در بیـن ۵۰۰ شرکت برتـر ایـران



ترکیه

هند

برخی از مشتریان سمندریل

۳۲


