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 اتوبار چیست؟

 .ی انواع ماشین حمل بار استوسیلهجایی کاال بهگونه که از اسمش پیداست به معنای جابههمان اتوبار
شده و بخش دوم از کلمه باربری، که با ابتدای کلمه اتومبیل است گرفتهبخش اول این کلمه از اتو که 

معموال کلمه ی اتوبار به شرکت های .ی اتومبیل استوسیلهونقل کاال بهقرارگیری کنار هم به معنای حمل
حمل و نقل زمینی گفته می شود. یکی از قابلیت های اتوبار جابه جایی کلیه ی وسایل و بار با استفاده 
از ماشین های حمل بار است. می توان گفت که شرکت های حمل و نقل دارای ماشین های مخصوص 
جابه جایی لوازم منزل ،حمل مواد غذایی و... هستند که این شرکت ها وظیفه دارند بار را از محلی به 

 .محل دیگر جابه جا نمایند

 تفاوت اتوبار و باربری در چیست؟

ودن کنند و از متفاوت بجای یکدیگر استفاده میهای اتوبار و باربری را بهکلمهبیشتر مردم گاهی اوقات 
 .این دو اطالعی ندارند اما باید بدانیم که این دو واژه معانی مختلفی دارند

حمل کاال  هایهای حمل بار و یا انواع ماشینی کامیونوسیلهجایی کاال بهبرای جابه اتوباراصواًل 
تری برای حمل کاال با استفاده از انواع وسایل نقلیه که باربری معنای کلیدرصورتیود. می ش کاربردهبه

 .باشدنظیر کامیون، هواپیما،کشتی و قطار می

ا ی و جابجایی وسایل منزل وهایی با فعالیت درزمینٔه حمل اکثرًا برای شرکت اتوبار طورکلی از کلمهبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         فاده می شود.و حتی سطوح مختلف بسته بندی استاداره 
های باشند شرکتای را دارا میها که توانایی حمل بار با استفاده از هرگونه وسیلهابقی شرکتعمومًا به م

 .گویندمی باربری
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 اتوبارچیست؟                                                    

 :اتوبار

 .های حمل بار کوچکی هستند که درزمینٔه حمل بار در سطح شهر فعالیت دارندها شرکت اتوبار معموالً 
 .پردازندهای حمل بار کوچک نظیر نیسان، وانت و...میجایی کاال با ماشینعمومًا به جابه

 .ای نیز صورت بگیردتر و اتوبار جادهالبته ممکن است این حمل بار در سطح وسیع
 .گیرندجایی کاالهای سبک مورد استفاده قرار میر ها عمومًا برای حمل اثاثیه منزل و جابهاتوبا

 شرکت های اتوبار چه خدماتی ارائه می دهند؟

 تخصص در جابه جایی بار از مبدا تا مقصد مشخص 
 بسته بندی و آماده سازی بار برای جابه جایی 
 ارائه تمامی خدمات مربوط به چیدمان بار 
  بار در زمان مشخصتحویل 
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 رویژگی های اتوبا  

 ویژگی های باربری و اتوبار خوب
 اعتبار رسمی در اتوبار

داشتن اعتبار رسمی در درجه ی اول برای یک اتوبار بسیار مهم است یعنی اداره کننده آن باید شرکت 
 مورد نظر در صورت وجودمعتبری باشد تا در زمان نیاز، مشتریان به آن مراجعه نمایند. اعتماد به اتوبار 

 .قیمتی بسیار اهمیت دارد  اشیاء

 تجزیه و تحلیل کردن بار در باربری

قبل از هر چیز یک باربری خوب باید بتواند بارها را به درستی تجزیه و تحلیل نماید تا آن ها را برای 
جابه جایی آماده کند و همچنین با در نظر گرفتن فضای ماشین ، بار را در کامیون جابه جا نماید. 
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ن باعث اشغال چیدمان درست وسایل در حمل بار بسیار مهم است زیرا رعایت نکردن ترتیب چیدما
 .فضای داخل وسیله ی نقلیه شده و یا حتی ممکن است به بار آسیب بزند

 رعایت زمان در اتوبار

در باربری زمان بسیار اهمیت دارد زیرا برخی از اتوبار ها هزینه ی خدمات خود را بر طبق زمان انجام 
اف، بار را در زمان مشخص می دهند بنابر این می توان گفت که یک باربری خوب باید عالوه بر انص

 .شده جابه جا نمایند

 ضمانت در جابه جایی

مسئولیت و تضمین در جابه جایی باعث می شود که مشتری احساس آرامش کند و همچنین باربری 
 .باید به مشتریان خود اطمینان بدهد که بار آن ها بدون هیچ آسیبی جابه جا می گردد

  

 
 بسته بندی

mailto:info@wbar.ir
http://www.wbar.ir/


 

                                                         info@wbar.ir                                              www.wbar.ir 12080187111        6 

 اهمیت بسته بندی

جابه جایی بار، بسته بندی از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند از آسیب های احتمالی به در 
بار جلوگیری کند. همچنین در زمان بسته بندی، بار باید تحلیل شود. بار هایی که احتمال آسیب دیدن 

 ا و یا برچسبآن ها وجود دارد باید به وسیله ی ضربه گیر ها پیچیده شود. بهتر است که از نوشته ه
ها بر روی کارتن ها استفاده کرد زیرا پیدا کردن بار راحت تر است. بسته بندی باید به صورتی انجام 

 .پذیرد که امکان چیدن بار در ماشین حمل بار به بهترین حالت ممکن وجود داشته باشد

 نظارت و کنترل کارگران

ار، ناظر جابه جایی بار های خود توسط در زمان جابه جایی بهتر است که یک نفر از طرف صاحب ب
کارگران اتوبار باشد زیرا نظارت بر کارگران در زمان چیدمان می تواند در چیدمان خوب و زمان تخلیه 

 .کنترل کارگران می تواند از بروز سو تفاهم های احتمالی در گم شدن بار جلوگیری نماید.موثر باشد

 : انواع اتوبار
 :اتوبار های شهری

 . است اتوبارهای شهریها که به توضیح آن می پردازیم اتوبار اولین دسته از 
این دسته از اتوبارها همان طور که از نامشان پیداست فقط در سطح شهر مسئولیت جا به جایی و 

 . حمل و نقل را به عهده می گیرند

 :اتوبارهای برون شهری

 .کاال بین شهرهای دیگر محدودیتی ندارند ها هستند که برای جابه جایی اتوبارنوع دیگری از 
باتوجه به انواع ماشین حمل باری که شرکت در اختیار دارد، اقدام به جابه جایی کاال بین شهرها می 

 .کند
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 :اتوبارهای بین المللی

ها بر خالف دسته اول و دوم که فعالیت خود را محدود به حمل و نقل و جا به جایی در  اتوبار این نوع
 .شهر یا نهایتا بین شهرها کرده اند، امکان جابه جایی کاال بین سایرکشورهای را نیز دارندسطح 

ونقل جهان پیمان بار که همیشه رضایت مشتریان را در الویت کاری خود قرار داده است، شرکت حمل
 .استشهری خود کرده  اندازی بخش حمل کاالی درونجهت ارائه بهتر خدمات حمل بار اقدام به راه

برای ثبت  تماس با ماجایی کاال در سطح شهر نباشید، کافی است از طریق صفحه پس دیگر نگران جابه
 .سفارش و استعالم قیمت حمل بار خود اقدام نمایید
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