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شرکت  حمل و نقل  بین المللى  ستاره  آبى دریا داراى  مجوز 
رسمى   از  سازمان   بنادر  و  کشتیرانى  و  عضو  انجمن  هاى 
صنفى  داخلى   و  سازمان  هاى  معتبر  خارجى  از  جمله  فیاتا  
مفتخر  است   سرویس  هاى   متنوع   را   با  بهترین  کیفیت 

ارائه نماید. 
این شرکت با دارا بودن شرکت فورواردر در چین تحت عنوان 
Blue Line(HK) International Shipping Co., Ltd  و  داشتن   و  داشتن 
دفاتر  فعال  در  شنزن  و  پکن  و همچنین 9 نماینده فعال در 
آسیا و 5 نماینده در سطح اروپا قادر به ارائه  نرخ هاى رقابتى 

و سرویس و خدمات عالى مى باشد.   

چرا باید ستاره آبى را انتخاب کنیم؟ 

خدمات 

خدمات مشاوره حمل: 
صادرات 
واردات 

خدمات فرواردرى : 
دریایى 
زمینى 
هوایى 
کاپوتاژ 

خدمات حمل و نقل: 
دریایى 
زمینى 
هوایى 
ریلى 

مواد سوختى 

شرکت ستاره آبى دریا مجموعه اى کامل از پیچیده ترین 
خدمات لجستیک و حمل و نقل را ارائه مى نماید از قبیل: 

CHINA KOREA TAIWAN MALAYSIA SINGAPORE UAEJAPAN EUROPEFAR EAST

شرکت حمل ونقل بین المللى ستاره آبى دریا 
شماره ثبت: 478579  
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خدمات 

حمل هوایى 

حمل ریلى 

حمل دریایى 

خدمات کامل لجستیک 

حمل چند وجهى 
حمل زمینى  

  Door To Door اکسپرس و
حمل کاالهاى تجارى 

واردات و صادرات 
حمل محموله هاى فله 

ادغام و جمع آورى محموله ها 

حمل محموله هاى یخچالى 
خدمات حمل کاالهاى پروژه اى 

ارائه امکانات ویژه جهت محموله هاى غیر کانتینرى 

خدمات حمل پروژه اى بر پایه قرارداد 

بررسى امکان پذیرى انجام پروژه ها 
جابجایى تجهیزات خاص 

مذاکرات نرخ با خطوط کشتیرانى و اجاره کشتى 
ارائه نرخ هاى رقابتى 

تجمیع بار هوایى و دریایى و ارسال به تمام مقصدها 
ارائه سرویس واردات موقت و آماده سازى اسناد وارداتى 

خدمات انباردارى و نگهدارى کاال  

حمل محموله هاى خطرناك 

خرید و اجاره کانتینرهاى نو و دست دوم 



شرکت حمل ونقل بین المللى ستاره آبى دریا 
شماره ثبت: 478579  

تجهیزات حمل و نقل 
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Bulk Carrier

شرکت ستاره آبى دریا اهمیت ویژه اى براى سرمایه گذارى در ناوگان 
حمل و نقل با تکنولوژى و تنوع باال براى سهولت در سرویس دهى به 
پروژه هاى گوناگون درسطوح منطقه و بین المللى قائل است. 

LPG Tanker ship

Ro-Ro ship

Bulk Container

Car Container

Bitutainer Container

Platform Container

Fixed End Flatrack Container

Refeer Container

Open-Top Container

Open-Side Container

Platform-Based Container
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مشتریان ما 
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ARAS (Beijing) International Co., Ltd.

Address: Chaoyang District, 

WangjingDongyaWangjing Center,

 Block B, NO.3716 Beijing, China 

P.C :    100102

phone : (+86) 1052403249

Fax :   (+86) 1084604014Fax :   (+86) 1084604014

شرکت حمل ونقل بین المللى ستاره آبى دریا 
شماره ثبت: 478579  

ارتباط با ما 

ایران، تهران 
حمل و نقل بین المللى ستاره آبى دریا 
آدرس : تهران، خیابان شهید مطهرى،  

پالك 191، طبقه3، واحد8
کد پستى :           1587998919  
تلفن :             88177448 (021) 
فکس :           88500739 (021) 

  Info@bslshipping.com      : ایمیل
      www.bslshipping.com   : وبسایت

Blue Line (HK) International Shipping Co., Ltd

Address: Rm 705, 7/F Ho KING Comm Ctr

2-16 Fa yuen st mongkok kln Hong Kong

Mob :   (+86) 139-0244-4642

Hong Kong East & West Trading Co.,Ltd

Rm 821, 8th Floor, Building A,International 

Chamber of Commerce Building, No.138 Fuhua 

Road, Futian District, Shenzhen, PRC

Mob: (+86) 139-1161-7720

Beijing, China

Hong Kong, China Shenzhen, China


	logo page
	p1
	p2
	p3
	p4

