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 :باربری شهرستان
شده جهت حمل بار آید ابتدا به مقصد و مبدأ تعیینوقتی صحبت از حمل بار و باربری به میان می

 .شودتوجه می
 .دو منطقه، دو محله، دو شهر و یا شهرستان صورت بگیردممکن است این انتقال بین 

تمامی نقاط یک کشور ترین خدمات یک شرکت حمل بار امکان انتقال کاال بهبنابراین یکی از مهم
 .است

 :حمل بار شهرستان

ونقل ازجمله های حملترین خدمات شرکتها از اصلیارسال بار به شهرهای دیگر و یا شهرستان
 .باشدیمان بار میشرکت جهان پ

آید ابتدا بحث هزینه است که ذهن مخاطب را به اما وقتی صحبت از باربری شهرستان به میان می
 .کندخود مشغول می

های ونقل برای رانندگان و شرکتتابع قوانینی است که صنف حمل حمل بار شهرستان اصواًل قیمت
 .ونقل صادر نمودهحمل

 .گرددها برای مشتریان میوجود دارد که سبب کاهش هزینه باربری شهرستانهای دیگر برای اما راه
 .های ارسال بار به شهرستان می پردازیمدر این مقاله به بررسی انواع راه

 :جای مبدأاستفاده از باربری شهر مقصد به 1-

به شهرستان مثال عنوانای برای ارسال به شهرستان دیگری بهبه این معنا که وقتی شما محموله
 .سرخس از توابع استان خراسان رضوی دارید

ه ونقلی کتوانید با شرکت حمل، میحمل بار شهرستانهای تهران و درخواست جای تماس با باربریبه
 .در استان خراسان رضوی فعال است تماس بگیرید و بار خود را اعالم نمایید

انی که در آن زمان در شهر شما هستند تماس گرفته و ونقل با اعالم بار به رانندگبا این کار شرکت حمل
 .شمارا پی گیری خواهند کرد شهرستان حمل بارامور مربوط به 
 .رساندبرای شمارا به حداقل ممکن می حمل بار شهرستانی این کار هزینه
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 حمل بار در شهرستان ها

 :ارتباط مستقیم با راننده 2-

طور توانید بهمطرح شد، شما می حمل بار شهرستانعالوه بر روش قبلی که برای کاهش هزینه 
 .مستقیم با رانندگان تماس بگیرید

 حمل باروجو یا معرفی به دست آورده و بابت به این صورت که شماره همراه راننده را از طریق جست
 .گیریدبا او تماس می

 :شودعنوان توصیه نمیهیچبهالبته این روش به دالیل زیر 

 ای معتبری برای تضمین سالمت کاالی شما تا رسیدن به مقصد وجود نداردشرکت بیمه. 
 ی ی معتبری نخواهد بود و صرفًا نوعی بارنامهای که از این طریق صادرشده، بارنامهبارنامه

 .راهی استبین

ی این رانندگان نیست و در صورت بروز هرگونه مشکل در ونقلی پشتوانهدیگر هیچ شرکت حملبیانبه
 .، کسی پاسخگوی شما نیستحمل بار شهرستان

 اید احرازبا او تماس گرفته حمل بار شهرستانای که شما برای عالوه براین ممکن است راننده 
 .سپاریدرا به چه کسی میهویت نشده باشد. پس مشخص نیست که کاالی خود

 چنین در طول رسیدن به مقصد امکان کسب اطالعات از مکان کنونی کاالی خود را هم
 .نخواهید داشت
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نیم کرود.پس توصیه میبا این تفاسیر استفاده از روش دوم برای ارسال بار نوعی ریسک به شمار می
 .تفاده کنیدهای معتبر حمل بار جهت ارسال کاالی خود اسحتمًا از شرکت

 .استفاده بوداین دو روش برای ارسال کاالهای بزرگ قابل

توانید با توجه به ابعاد کاالی خود از باشد میپس اگر کاالی شما بزرگ نیست و اصطالحًا خرده بار می
 .بهره ببرید حمل بار شهرستانهای سایر روش

 استفاده از شرکت پست: 

 .کندشعبات ارسال هر منطقه اقدام به انتقال کاالها می معمواًل شرکت پست با دریافت کاال در
 .نیز باید در نظر گرفته شود شرایط و ضوابط ارسال کاال از طریق پستالبته 

 ستفاده از شرکت تیپاکسا: 

از  حمل بار شهرستانکه امروزه بیشتر از ارسال از طریق شرکت پست مرسوم شده،   روش دیگری
 .طریق تیپاکس است

 مراتباز طریق تیپاکس به حمل بار شهرستان کند، سرعتجا میتیپاکس هزاران بسته در روز جابه
 .ی شرکت پست استوسیلهباالتر از روش حمل به

 فاده از اتوبوس و باربری پایانهاست:  

 .ها وجود دارداز طریق اتوبوس حمل بار شهرستانونقل امکان های حملمعمواًل در پایانه
های مسافربری رفته و کاالی خود را بعد بندی کاالی موردنظر به یکی از پایانهکافی است بعد از بسته

 .از پرداخت هزینه ارسال کنید
 .شده باشدهای الزم در شهر مقصد برای دریافت کاال انجامد که هماهنگیفقط توجه داشته باشی

 استفاده از پایانه باربری شوش:  

 های ارسالهای باربری که در شوش مستقر هستند نیز یکی از روشاز طریق پایانه حمل بار شهرستان
 .باشدبار به شهرستان می
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ونقل خرده بار پشتوانه های حملهست، زیرا شرکتاعتماد نیز این روش عالوه بر کاهش هزینه قابل
 .شما هستند کاالی ارسالی

صورت عمده از طریق عالوه بر ارسال بار به ونقل جهان پیمان بارشرکت حملترین خدمات یکی از مهم
 .باشدهای حمل بار، ارسال خرده بار از طریق واحد مستقر در پایانه شوش میانواع کامیون
نیازی نیست نگران سالمت دارای نمایندگی بیمه ایران است پس جهان پیمان بار ست کهالزم به ذکر ا

 .کاالی خود تا رسیدن به مقصد باشید

، با ارتباط با ما از طریق صفحه حمل بار شهرستانتوانید جهت استعالم قیمت شما عزیزان می
 کارشناسان ما در ارتباط باشید
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