
مشخصات

دنیا بار: نام شرکت
مسئولیت محدود: نوع 

حمل و نقل بین الملل: حوزه فعالیت
بشیر فرجی جوبنی: مدیر عامل

1357: تاسیس
1586686719: کدپستی3، واحد 2، طبقه 154تهران، خیابان مطهری، خیابان سنائی، پالک : آدرس: آدرس
021-88826877: دورنگار021-88841956،  88841957،   88823450: تلفن

مقدمه

وحملقلمرودرارخودفعالیتبازار،تقاضایبررسیواستراتژیتعیینباتوانستهخودفعالیتشروعبدوازباردنیاشرکت
توزاریمجموعهزیروبزرگصنایععظیمهایمحمولهحملبرتمرکزباودادهگسترشهواییودریاییزمینی،نقل

ورشدبرعالوهخصوصی،بزرگکارخانجاتوصنایعهمچنینوکشاورزیومعدنصنعت،وزارتنیرو،وزارتنفت،
.استشدهتحریمشرایطدربخصوصکشورتوسعهراستایدرخودنقشایفابهموفقروزافزون،گسترش

خدمات

شرکایازدهاستفاوخوداعتبارازگیریبهرهباوالمللبینعرصهدرفعالیتوتجربهدههچهارازبیشباباردنیاشرکت
درراسنگینفوقوسنگینعمومی،هایمحمولهحملعملیاتاجرایومتمایزخدماتارایهامکانجهانسراردرتجاری

.میکندااجرمتمرکزنحویبهفورواردریوکشتیرانینمایندگیعنوانبهالمللبینیعرصهدروکشورصنایعکلیه
.اشدبمیخودخارجیشرکایدفاترحتیوگمرکاتبنادر،استانها،اکثردرخوددفاترباالیپتانسیلدارایهمچنین
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عضویت ها

عضوایران،اسالمیجمهوریگمرکودریانوردیوبنادرسازمانترابری،وراهوزارتازفعالیتمجوزبرعالوهباردنیا
:باشدمیزیرشرحبههاییاتحادیهوهاانجمن

آلمانوایرانبازرگانیاتاقعضو▪
ایتالیاوایرانبازرگانیاتاقعضو▪
فرانسهوایرانبازرگانیاتاقعضو▪
FIATAفورواردرهاالمللیبیناتحادیهعضو▪
SAOIوابستهخدماتوکشتیرانیانجمنعضو▪
ITCAایرانالمللیبیننقلوحملهایشرکتانجمنعضو▪
ICCIMایرانکشاورزیومعادنوصنایعوبازرگانیاتاقعضو▪

INTERNATIONAL FORWARDING

& SHIPPING  AGENCY  CO. LTD.

معرفی   شرکت

E-Mail:  Info@donyabar.com
Web site: www.donyabar.com

mailto:Info@donyabar.com
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برخی مشتریان و پروژه ها

E-Mail:  Info@donyabar.com
Web site: www.donyabar.com

Profile      

دنیا 
حمل و نقل بین الملل و نمایندگی کشتیرانی

32230با مسئولیت محدود   ثبت

صنعت سیمانپروژه پارس جنوبی

سایر پروژه ها

شرکت فراب

پتروشیمی جم

صنایع پتروشیمی

شرکت مپنا

نیروگاه ها و صنعت مولد نیرو

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•
م شهریارنیروگاه سیکل ترکیبی شهید منتظر قائ•
ننیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوی•

نقلوحملعملیلتیاجرای•
یهعسلوژنراتوروتوربیندریایی

می حمل تجهیزات تخصصی  صنعت پتروشی
:رچندین پروژه سنگین و فوق سنگین زی

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•
بجنورد–شرکت پتروشیمی خراسان •
...و •

وعمومیتجهیزاتحمل
نوسازیهایپروژهسنگین

:سیمانصنعتتکمیلو
سپاهانسیمانتجهیزات•
غربسیمانتجهیزات•
آبیکسیمانتجهیزات•

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•

امامبندر–کانتینریجرثقیل•

حمل و نقل دریایی محموله های
سنگین و نیمه سنگین پروژه های

:عظیم پارس جنوبی
پارس جنوبی12پروژه فاز •
پارس جنوبی15پروژه فاز •
پارس جنوبی16پروژه فاز •
پارس جنوبی17پروژه فاز •
پارس جنوبی18پروژه فاز •
...و•

اولیهمواددریاییحملتامین•
مکملتجهیزاتحملتامین•
...و•

البرزصنعتپتروشرکت•
2بلندبیدگازپاالیشپروژه•
لردگانشیمیاییاورهکودشرکت•
نفتصنعتساختمانومهندسیشرکت•
ایالمگازیپاالیشگاهپروژه•
بندرعباس-المهدیآلمینیومپروژه•
فارسخلیجستارهپاالیشگاهپروژه•
کیششفقکارانپترو-سپانیر•
مازندرانکاغذوچوبکارخانه•
اراکشازندپاالیشگاهپروژه•

نقلوحمل،فورواردریوکشتیرانییحوزهدرخودمشتریاننیازتامینضمنباردنیاشرکت
بهرهباومتخصصتیمبکارگیریباوبودهخودمشتریانرضایتجلببهمفتخرزمینیوهوایی
بهتهشایسمالیوفنیپیشنهاداتارایهومشاورهضمنباتجربه،کارشناسانومدیرانازمندی

.میباشدخراسکشورمانتوسعهوپیشرفتراستایدردولتیوخصوصیبزرگصنایعوهاشرکت

سوابق

وزرگبصنایعوخصوصیشرکتهایدولتی،نهادهایبلندهایگامبهقویاتخصصیفعالیتدهه4ازبیشباشرکتاین
بیشترچههرهمکاریجهتراخودآمادگیصمیمانهاحترام،ضمنونهدمیارجکشورماناهدافپیشبردجهتمادر
.میدارداعالم

مخاطبین
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