بازرگانی دوست علی زاده
DOUSTALIZADEH COMMERCIAL

بازرگانی دوست علی زاده به عنوان دفتر بازرگانی تخصصی در
زمینه صادرات و واردات و تجارت با کشور سلطنتی عمان در حال
فعالیت می باشد
Having its great experience in professional transport
and transit from Iran to Oman, Doustalizadeh trading
company feels proud of acting as a pioneer in the
international transport industry of Islamic republic of
Iran and is prepared to give a new perspective in goods
transport.
دوست علی زاده التجاریه باألسبقیه المشرقه فی مجال النقل و العبور
التخصصی للبضائع اإلیرانیه إلی عمان باعتبارها واحده من الشرکات
الرائده فی صناعه النقل الدولی لجمهوریه إیران اإلسالمیه مفخره
باستعدادها لتقدیم رؤیه جدیده فی نقل البضائع إلی العمالء الکرام

Your Organization
iran .bandarabbas
oman.muscat
oman.shins.sohar
oman .khasab
00989179765371
009171576606
0096890685206
0096897067070

محورهای فعالیت :
-انجام امور مربوط به بازرگانی ،واردات و صادرات

األنشطه الرئیسیه للشرکه هی کما یلی:
– النقل الدولی عن طریق المرسل و الناقل.
– نقل السلع المصدره و المستورده و العبور.

-ترخیص کاال در کمترین زمان و با کمترین هزینه در ایران و عمان

– النقل البحری و البری و الجوی و الترکیبی.
– النقل عن طریق الکانتینر.

-مشاوره های بازرگانی  ،معدنی و حقوقی

تسلیم من المبدأ(المصنع –Door to Door /نقل البضائع من طریق
المستودع) النقل إلی المقصد تنفیذ جمیع

-مشاوره سرمایه گذاری در کشور عمان و ایران

_تسلیم من المبدأ (المصنع/المستودع)والنقل الي المقصد و تنفیذ جمیع
اجراإت و التسلیم في المقصد

-بازاریابی محصوالت مشتریان در کشور عمان و ایران

_نقل البري الي جمیع المواني الجنوبیه في االیران و علي العكس في

ذالك عن طریق الحاویه او كانتینر
_التلخیص و تنفیذ جمیع اجراإت الجمركیه للمنتجات في المواني

-ثبت شرکت در کشور عمان و ایران و ارایه اقامت این کشورها

الجنوبیه في ایران
_ الستیراد و التصدیر

-ترانزیت تخصصی کاال به کشور عمان

_مشاوره المعادن و للتجاره
_التسویق

-تحویل از مبدا (کارخانه /انبار/معدن)حمل به مقصد

 -انجام کلیه تشریفات و تحویل بار در مقصد

-ترخیص و انجام کلیه تشریفات گمرکی محصوالت در بنادر جنوبی ایران

Here are the main activities of our company:

-International carrier and forwarder transport.
-Transporting exports, imports and transit.
-Seaborne, overland, aerial and mixed transport.
-Groupage transport.
-Door to Door transport- receiving from
factories/warehouses, transport, performing all
needed protocols and delivering to factories/
warehouses.

-Importing and exporting.
-Trading ,mine and law consultation
-Marketing

