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جایی کاال از یک مبدأ به یک مقصد مشخص.اتوبار نیز تعریفی طور که قباًل گفتیم باربری یعنی جابههمان
برای حمل اثاثیه منزل و خرده بارها کاربرد دارد.در مشابه با باربری دارد با این تفاوت که اتوبار بیشتر 

 .این مقاله به بررسی باربری تهران می پردازیم

 باربری تهران چگونه است؟

های فضای شهری دارای شرایط و مقررات خاص خود باربری در سطح شهر تهران به دلیل محدودیت
شهری نیاز به ماشین حمل کاالی درونخصوص اینکه برای حمل برخی کاالها از انبارهای باشد. بهمی

 .تری داریمبزرگ

 :ها در باربری تهرانمحدودیت
 :محدودیت ترافیکی

شهر تهران به دلیل موقعیت جغرافیایی و نوع معماری شهری برای تردد خودروهای حمل بار دارای کالن
تهران محدودیت طرح ها در باربری ترین این محدودیتاز مهممحدودیت ها و قوانین خاصی است.

آلودگی هوا یا همان طرح زوج و فرد سابق است.این امر سبب شده تا برخی خدمات مربوط به حمل 
ها به پایان دسترس نباشد.حداقل تا زمانی که ساعات این محدودیتبار در برخی نقاط شهر قابل

های ترافیکی سبب در طرح حال باربری جهان پیمان بار با داشتن مجوزهای الزم جهت ترددبااین.برسد
 .رسانی به شما عزیزان شده استتسهیل در خدمت

 :محدودیت نوع ماشین حمل بار

 .توان اشاره کردشهری میها در باربری تهران به نوع ماشین حمل بار دروناز دیگر محدودیت
بارهای ترانزیت شهری دارای ابعاد و تناژ مشخص و کمتری نسبت به که معمواًل بارهای درونازآنجایی

 تر نظیرجایی کاال و باربری تهران عمومًا از خودروهای حمل بار کوچکشهری هستند،لذا برای جابهبرون
ونقل جهان پیمان بار جهت رفاه خوشبختانه شرکت حمل.کنندنیسان، خاور، بادسان و... استفاده می

شهری و روهای حمل بار درونی یک باربری آسوده و ایمن انواع خودحال شما عزیزان و تجربه
باشد.برای استعالم قیمت کافی است با بخش پشتیبانی شهری را در ناوگان حمل بار خود دارا میبرون

 .و یا ثبت سفارش حمل کاال تماس گرفته تا همکاران ما در کمترین زمان، پاسخگوی شما عزیزان باشند
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 :محدودیت معماری شهری

یتخت بودن، شهری استراتژیک رود و به لحاظ پاهای ایران به شمار میترین شهرتهران یکی از قدیمی
تر و بازاری نظیر های قدیمیوکارهای بازاری و پوشاک در محلهازآنجاکه اکثر کسب.شودمی محسوب

 199تر نظیر خاور، مولوی و بازارچه امام خمینی فعالیت دارند، امکان تردد خودروهای حمل باری بزرگ
ی شهری از جای کاال در این محدودهبه همین دلیل برای جابه.ن اماکن مقدور نیستو ... در ای

 .کنندتر مثل نیسان، وانت و... استفاده میخودروهای حمل بار کوچک

  
 حمل بار با نیسان

های شهری سکونت ونقل جهان پیمان بار جهت رفاه حال مشتریانی که در این محدودهشرکت حمل
وکارهایی که در محدوده مولوی و بازار فعالیت دارند، اقدام به بازگشایی شعبه حمل بار کسبدارند و 

توانند جهت ارسال کاالهای خود مشتریان عزیزی که در این مناطق فعالیت دارند می.خود نموده است
 .گرفته و برای ثبت سفارش اقدام کنند  ۰۲۰ـ۰۸۸۸۸۰۸۳با شماره تماس 

 :محدودیت نوع کاال

طور پذیر نباشد.بهبندی یا وزنی امکانجایی کاال با هر بستهممکن است در باربری تهران امکان جابه
 .خاص حمل آن کاالستمثال حمل کاالهایی مثل شیشه، آیینه، تیرآهن و... نیازمند شرایط 

طور نیست که چون در عالوه بر این هر خودروی باربری مقدار تناژ مشخصی برای حمل کاال دارد و این
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جا حمل توسط خودروی باربری جابهباربری تهران محدودیت داریم، تناژی بیشتر از مقدار مجاز قابل
طالع از مقدار دقیق تناژی که هر یک از برای ا.توجه کنیمشود و یا نسبت به اصول ایمنی حمل کاال بی

حمل و وزن قابل مراجع نمایید و از ابعاد ابعاد کامیونتوانید به مقاله کنند میخودروها باربری حمل می
 .انواع کامیون باربری مطلع شوید
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