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معرفی شرکت

مشخصات

نام شرکت :دنیا بار
نوع  :مسئولیت محدود
حوزه فعالیت :حمل و نقل بین الملل
مدیر عامل :بشیر فرجی جوبنی
تاسیس1357 :
آدرس :آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان سنائی ،پالک  ،154طبقه  ،2واحد  3کدپستی1586686719 :
دورنگار021 - 88826877 :
تلفن021 - 88841956 ، 88841957 ، 88823450 :
مقدمه

شرکت دنیا بار از بدو شروع فعالیت خود توانسته با تعیین استراتژی و بررسی تقاضای بازار ،فعالیت خود را در قلمرو حمل و
نقل زمینی ،دریایی و هوایی گسترش داده و با تمرکز بر حمل محموله های عظیم صنایع بزرگ و زیر مجموعه ی وزارت
نفت ،وزارت نیرو ،وزارت صنعت ،معدن و کشاورزی و همچنین صنایع و کارخانجات بزرگ خصوصی ،عالوه بر رشد و
گسترش روزافزون ،موفق به ایفا نقش خود در راستای توسعه کشور بخصوص در شرایط تحریم شده است.
خدمات

شرکت دنیا بار با بیش از چهار دهه تجربه و فعالیت در عرصه بین الملل و با بهره گیری از اعتبار خود و استفاده از شرکای
تجاری در سرار جهان امکان ارایه خدمات متمایز و اجرای عملیات حمل محموله های عمومی ،سنگین و فوق سنگین را در
کلیه صنایع کشور و در عرصه ی بین الملل به عنوان نمایندگی کشتیرانی و فورواردری به نحوی متمرکز اجرا میکند.
همچنین دارای پتانسیل باالی دفاتر خود در اکثر استانها ،بنادر ،گمرکات و حتی دفاتر شرکای خارجی خود می باشد.
عضویت ها

دنیا بار عالوه بر مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری ،سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسالمی ایران ،عضو
انجمن ها و اتحادیه هایی به شرح زیر می باشد:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان
عضو اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا
عضو اتاق بازرگانی ایران و فرانسه
عضو اتحادیه بین المللی فورواردرها FIATA
عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته SAOI
عضو انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران ITCA
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران ICCIM
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دنیا

حمل و نقل بین الملل و نمایندگی کشتیرانی
با مسئولیت محدود ثبت32230

شرکت دنیا بار ضمن تامین نیاز مشتریان خود در حوزه ی کشتیرانی و فورواردری ،حمل و نقل
هوایی و زمینی مفتخر به جلب رضایت مشتریان خود بوده و با بکارگیری تیم متخصص و با بهره
مندی از مدیران و کارشناسان باتجربه ،ضمن مشاوره و ارایه پیشنهادات فنی و مالی شایسته به
شرکت ها و صنایع بزرگ خصوصی و دولتی در راستای پیشرفت و توسعه کشورمان راسخ میباشد.

برخی مشتریان و پروژه ها
پروژه پارس جنوبی

سوابق

صنایع پتروشیمی

حمل تجهیزات تخصصی صنعت پتروشیمی
چندین پروژه سنگین و فوق سنگین زیر:
شرکت پخش فراورده های نفتی ایران
شرکت پتروشیمی بندر امام
شرکت پتروشیمی پارس
شرکت پتروشیمی مبین
شرکت پتروشیمی ارومیه
شرکت پتروشیمی تخت جمشید
شرکت پتروشیمی آریاساسول
شرکت پتروشیمی سبالن
شرکت پتروشیمی کنگان
شرکت پتروشیمی خراسان – بجنورد
و ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

صنعت سیمان

حمل و نقل دریایی محموله های
سنگین و نیمه سنگین پروژه های
عظیم پارس جنوبی:
پروژه فاز  12پارس جنوبی
پروژه فاز  15پارس جنوبی
پروژه فاز  16پارس جنوبی
پروژه فاز  17پارس جنوبی
پروژه فاز  18پارس جنوبی
و...

Profile

حمل تجهیزات عمومی و
سنگین پروژه های نوسازی
و تکمیل صنعت سیمان:
• تجهیزات سیمان سپاهان
• تجهیزات سیمان غرب
• تجهیزات سیمان آبیک

سایر پروژه ها
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

شرکت پترو صنعت البرز
پروژه پاالیش گاز بید بلند2
شرکت کود اوره شیمیایی لردگان
شرکت مهندسی و ساختمان صنعت نفت
پروژه پاالیشگاه گازی ایالم
پروژه آلمینیوم المهدی  -بندرعباس
پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
سپانیر  -پترو کاران شفق کیش
کارخانه چوب و کاغذ مازندران
پروژه پاالیشگاه شازند اراک

پتروشیمی جم
•
•
•

تامین حمل دریایی مواد اولیه
تامین حمل تجهیزات مکمل
و...

شرکت فراب
نیروگاه ها و صنعت مولد نیرو

شرکت مپنا
•

اجرای عملیلتی حمل و نقل
دریایی توربین و ژنراتور عسلویه

سازمان بنادر و کشتیرانی ایران
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

عملیات حمل ابر سازه و تجهیزات
وابسته عمومی و سنگین تخصصی
سازمان توسعه و نوسازی برق ایران
نیروگاه اسالم آباد غرب
نیروگاه سیکل ترکیبی خوی
نیروگاه سیکل ترکیبی شهید منتظر قائم شهریار
نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین

مجموع قرار داد های همکاری حمل و
نقل بین الملل پروژه های بزرگ
پروژه نیروگاه پارسیان
پروژه سنگ توده تاجیکستان
نیروگاه اسالم آباد غرب
پروژه قطار شهری شهر مشهد

جرثقیل کانتینری – بندر امام

مخاطبین

این شرکت با بیش از  4دهه فعالیت تخصصی قویا به گام های بلند نهادهای دولتی ،شرکتهای خصوصی و صنایع بزرگ و
مادر جهت پیشبرد اهداف کشورمان ارج می نهد و ضمن احترام ،صمیمانه آمادگی خود را جهت همکاری هر چه بیشتر
اعالم میدارد.
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