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 معرفی شرکت 
 ًام ؿشور : فشزان خیـشٍاى زجاسذ اٍساػیا 

 12141ؿواسُ ثثر : 

 هحَس اصلی فعالیر : تاصسگاًی خاسجی 

 2114آدسع دفسش هشوضی : لن، ویَاًفش،هجسوع زٌذیغ، طثمِ دٍم ، خالن 

 14304404145-14304404020ؿواسُ زواع : 

 www.fartaktrade.comٍب ػایر : 

 info@fartaktrade.comخؼر الىسشًٍیه : 
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 آشنایی با شرکت

تِ عٌَاى هجشی ٍ  "تذٍى هشص زجاسذ آػاى "ؿشور فشزان خیـشٍاى زجاسذ اٍساػیا تا هاهَسیر 

هـاٍس دس اهَس تاصسگاًی خاسجی ٍ داخلی تا زؼْیل ٍ زؼشیع دس اهش زجاسذ دس تخؾ ّای هخسلف 

تا ّذف اسائِ  تِ صَسذ دخاسزواى ّای زخصصی تا تْشُ گیشی اص خشػٌل هجشب ٍ زحصیلىشدُ

 غ گشدیذ.یزاػ یسٍؽ ّای ًَیي ٍ خذهاذ هٌاػة تِ صَسذ حشفِ ای ٍ زخصص

 

 زیت اهی شرکت بازرگانی فراتکم 

 ُزین تازجشتِ ٍ زحصیلىشد 

 زٌَع خذهاذ 

 َى تا هـسشی اص اتسذا زا اًسْای زجاسذدّوشاُ ت 

  صذالر ٍ خایثٌذی دس حؼي اجشای زعْذاذ 

 

 

 



 زمینو فعالیت

  ٍاسداذ 

  صادساذ 

  زشخیص اص گوشن 

  حول ٍ ًمل تیي الوللی 

  خؼر تیي الوللی ٍ داخلی 

  ٌِتاصسگاًی تیي الوللهـاٍسُ دس صهی 

  آهَصؽ تاصسگاًی تیي الولل 

ف  خط مشی و اهدا

  سضایر هـسشیاى ٍ زمَیر ساتطِ دٍ جاًثِ  ػطحافضایؾ 

  صادساذ ٍ اسصآٍسی تشای وـَس تازَجِ تِ ًضدیىی تِ آب ّای خلیج فاسع 

  ووه تِ زَػعِ وـَس اص طشیك صادساذ 

  زجاسذ آػاى تذٍى هشص 

  زاهیي زجْیضاذ ٍ هَاد اٍلیِ ؿشور ّا زَلیذی دس داخل وـَس دس ساػسای اسزمای زَلیذ

 هلی 

 



 هشدرپوژه اهی انجام یخی رب

 خشیذ ٍ ٍاسداذ اًَاع گَؿی ٍ زثلر ٍ لح زاج 

  خشیذ ٍ ٍاسداذ اًَاع رغال 

 هاؿیي آالذ ػثضی خـه وي ٍ هیَُ خـه وي سداذهـاٍسُ، خشیذ ٍ ٍا 

  خشیذ ٍ ٍاسداذ اًَاع هَاد اٍلیِ زَلیذ الهح ّای ون هصشف ٍ ال ای دی 

 اص لثیل خٌل خَسؿیذی، ایٌَسزش، ؿاسطوٌسشلش ٍ تازشی ًیشٍگاُ ّای خَسؿیذی ذهـاٍسُ، خشیذ ٍ ٍاسداذ زجْیضا 

  هـاٍسُ، خشیذ ٍ ٍاسداذ اًَاع لَاصم دوَساػیَى داخلی 

 دس چیي، زشویِ، اهاساذ، آفشیما ٍ اسٍخا دس زواهی صهیٌِ ّا  یصصهـاٍسُ ، خشیذ ٍ اًجام ولیِ اهَس زجاسی زخ 

  صادساذ عوذُ واالّای ػاخر ایشاى اص جولِ اًَاع هَاد غزایی هاًٌذ: صعفشاى، اًَاع خـىثاس، اًَاع

 حثَتاذ، اًَاع هیَُ ٍ هحصَالذ وـاٍسصی ٍ ولیِ واالّای هجاص تشای صادساذ 

  ٍ وشُ جٌَتیصادساذ ؿوؾ ػشب تِ ٌّذٍػساى، دتی 

 حضَس دس ًوایـگاُ اًشطی ّای زجذیذخزیش خاٍسهیاًِ دس دتی 

  حضَس دس ًوایـگاُ تشق آلوازی لضالؼساى 

  حضَس دس ًوایـگاُ ّای هخسلف چیي 

  حضَس دس ًوایـگاُ ّای هَاد غزایی تغذاد ٍ استیل 

  ِحضَس دس ًوایـگاُ اوؼدَ هَاد غزایی  دس هؼىَ سٍػی 

 ف دس زشویِ ٍ دتی حضَس دس ًوایـگاُ ّای هخسل 

  ِحضَس دس ًوایـگاُ لطعاذ الىسشًٍیه دس ًیجشی 

 ًَاسهٌؼساى ٍ... سٍػیِ، عواى، زشویِ، ع زَسّای زجاسی دس گشجؼساى،اتشگضاسی ا 

  حضَس دس ًوایـگاُ دػساٍسد جوَْسی اػالهی ایشاى دس عشاق ٍ عواى 

 ًوایـگاُ ّای تیي الوللی زْشاىی حضَس دس ًوایـگاُ ّای داخلی ایشاى تِ ٍیظُ دس هحل دائو 

 

 


