
شرکت فورواردری فروهر 
 ارائه دهنده سریس های فورواردری بصورت Door to Door در تمام 

دایره های حمل و از تمام نقاط جهان

نمایندگی کشتیرانی فروهر 
دارای مجوز و پروانه فعالیت از سازمان بنادر و کشتیرانی، ارائه 

دهنده سرویس های حمل و نقل دریایی

شرکت حمل  و نقل بین المللی کاسپین 
 دارای مجور از سازمان راهداری و پایانه ها، ارائه دهنده سرویس های

 حمل و نقل جاده ای )واردات و صادرات(، ترانزیت )داخلی و خارجی(

پارس  المللی فروهر دریا  بین  گروه شرکت های 

 تهران: میدان فاطمی جنب وزارت کشاورزی ساختمان فروهر دریا پارس 
 تلفن : ۰۲۱۸۸۲۱۲۱۰۰

 بندر عباس: چهار راه مرادی ساختمان پارسیان طبقه چهارم
تلفن : ۰۷۶۳۲۲۳۸۳۱۶

www.fdp-ag.com"
Info@fdp-ag.com



ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی بعنوان نماینده خطوط 
کشنیرانی و فورواردری از تمام نقاط جهان به ایران و بالعکس.

ارائه نرخ های رقابتی
LCL و FCL حمل محموالت دریایی بصورت 

حمل محموالت خطرناک
 تامین کانتینرهای ۲۰ فوت و 4۰ فوت، یخچالی، FLAT RACK و .... 

تامین کانتینر در دپو تهران

ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی هوایی
 از تمام نقاط دنیا به ایران و بالعکس

ارائه سرویس های اختصاصی و گروپاژ 
 )CONSOLIDATION(

بیمه محموالت وارداتی و صادراتی 
بیمه باربری و مسئولیت محموالت وارداتی و صادرتی
ارائه بن ترانزیتی به شرکت های حمل و نقل چاده ای

ارائه سرویس  ترانزیت داخلی از بنادر و مبادی ورودی به تمام گمرکات 
کشور

 CIS ارائه سرویس  ترانزیت خارجی به کشورهای همسایه و
 CARNET TIR و CMR حمل محموالت صادراتی بعنوان کریر، صدور

حمل محموالت وارداتی زمینی از اروپا به ایران

حمل محموالت ترافیکی و پروژه ای
حمل محموالت با حجم و تناژ باال 

حمل محموالت فله

و نقل دریــایی حمل 

و نـقل هــوایی حمل 

بـــیــمه

و نـقل زمــینی حـمل 

پروژه ای و محموالت   خدمات لجستیکی 

FARAVAHAR DARYA PARS



FDP PROJECTS

03

01

04

02

03

01

05

02
3.POL/POD : Qingdao /Bandar Abbas through voyage charter vessel ; VOL : 100,000 MT Industrial Radiators
4.POL/POD : Bandar Abbas / Yunfu through container ; VOL : 1000 MT on monthly basis.
5.POL/POD : Warsaw , Poland  / Yazd , Iran through 20 trucks open TIR traffic cargo ; Industrial Tanks

1.POL/FPD : Pusan/Tehran via Bandar Abbas with container and RO/RO Vessel ( Sea ) and Car carrier ( Land ) 
through B/L ; VOL : 1800 Automobile CBU  
2. POL/POD : Bandar Abbas / Pusan via Jebel Ali by Voyage charter vessel under Full Liner Term ; 
VOL : 10,000 MT ( 853 bundles , 2512 steel sheets ); 

FARAVAHAR DARYA PARS



دفتر مرکزی : تهران میدان فاطمی، جنب ساختمان وزارت جهاد کشاورزی، ساختمان فروهر دریا پارس
دفاتر مستقر در کره جنوبی، چین و امارات متحده عربی و ترکیه

دفاتر مستقر در تمامی بنادر جنوبی کشور و اردبیل
دارای نماینده در تمام گمرکات مرزی و داخلی کشور

طرف قرارداد با بیش از 4۰۰ نماینده در سراسر دنیا
PCA و FNC عضویت در ۲ شبکه جهانی فورواردری

و شعبات نمایندگی ها 

FARAVAHAR DARYA PARS

مدیر عامل و بنیان گذار گروه شرکت های حمل و نقل بین 
المللی فروهر دریا پارس، آقای حمید رسولی، با بیش از ۲۰ 
سال سابقه مدیریت شرکت های حمل و نقل و کشتیرانی، از 
 ، )HMM(جمله مدیریت کل اسبق خط کشتیرانی هیوندای
 BAY و  KMTC ، ARC LINES مدیر خط خطوط کشتیرانی
LINE  در ایران، به همراه تیم مدیریتی و عملیاتی مجرب و 

با سابقه در عرصه حمل و نقل بین المللی با بهره گیری از تیم 
مجرب تجارب و دانش خود و با آگاهی از دغدغه ها ونیازهای 
صاحبان کاال، زمینه را جهت ارائه سرویس مناسب و به موقع 

فراهم نموده است.
مجموعه فروهر دریا پارس با بیش از 5۰ کارمند بعنوان 

دپارتمان لجستیک شما آماده ارائه تجارت و تخصص خود به 
وارد کنندگان و صادرکنندگان محترم می باشد.

تیم ما



و تقدیرنامه مجوزها 

FARAVAHAR DARYA PARS
IRAN

HAS SUCCESSFULLY ADHERED THE TERM AND CONDITION OF FNC GROUP

MEMBERSHIP  

 A CERTIFIED MEMBER OF FREIGHT NETWORK CORPORATION (FNC GROUP)

TO PROMOTE AND HANDLE FNC GROUP SERVICES.

IN GOOD STANDING SINCE 06 FEB 2020

VALID UNTIL 06 FEB 2021

 MEMBERSHIP NO:  53532677

THIS IS  TO CERTIFY THAT

CERTIFICATE OF MEMBERSHIP

JOHN P
PRESIDENT


