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 اتحادیه باربری  
ها و مشاغل دارای اتحادیه هستند. درواقع امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، بسیاری از صنف

 یهاملزم به پیروی از استانداردها و دستورالعمل هاهیاشخاص حقیقی و یا حقوقی عضو این اتحاد
 هستند.  هاهیرسمی این اتحاد

ونقل کاالی شهری تهران که به آن اتحادیه باربری و اتحادیه باربری تهران هم گفته اتحادیه صنف حمل 
اتوبار تهران است و   یهاشده و درواقع اتحادیه شرکت، نهاد رسمی است که در شهر تهران واقعشودی م

 . دهدیونقل را تشکیل مونقل و سایر مشاغل متحد صنعت حملحمل یهااز شرکت یاطیف گسترده

ونقل بار سبک شهری و پیک باربری تهران "اتحادیه صنف حمل یهاعنوان رسمی  اتحادیه شرکت
  .موتوری" است

پیک موتوری و  نه  یاست که درزم ییهابه این معنی که این اتحادیه صنفی مربوط به کلیه شرکت
 و یا جابجایی( در تهران فعالیت دارد.  یکش و اثاث یکش ونقل بار شهری )اسبابحمل

که دارای مجوز از این اتحادیه  ییهااهمیت زیادی دارد. کلیه اعضا و شرکت هاهیعضویت در این اتحاد
  .ها زیر نظر این اتحادیه استپایه آن یهاو نرخ هاتیهستند، دارای اعتبار هستند و کلیه فعال

که شرایط الزم جهت عضویت در آن را داشته باشند و جهت دریافت مجوزهای مربوط به  ییهاشرکت
  .شودیسب صادر مها پروانه کبرای آن تیاین اتحادیه اقدام کنند، درنها

و مشخصات فرد  شودیونقل کاالی شهری تهران صادر ماین مجوز که از طرف اتحادیه صنف حمل
صاحب امتیاز شرکت اتوبار به همراه مشخصات دیگر )ازجمله شماره پروانه، تاریخ صدور، تاریخ انقضاء 

 .و...( نوشته شده است

 

 

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


 

                                                         info@wbar.ir                                              www.wbar.ir 02175078000        3 

 خدمات 

 صورت زیر است:این اقدامات به نیترکه مهم پردازدی این اتحادیه به امور مختلفی م

 های باربری در تهران نه  یجدید و قوانین مربوط درزم یهاتعیین دستورالعمل •
 هااستیو س هاتینظارت بر کلیه فعال •
 اتوبار تهران یهارعایت مسائل ایمنی شرکت •
 یالمللنیبا قوانین ب یاونقل جادهرعایت استانداردهای آموزش حمل •
 منافع اعضای اتحادیه باربری نیحفظ حقوق و تأم •
 می حمل باررس یهاتعیین نرخ و تعرفه •
 ونقل ارتقاء منافع حمل •

 

 
 

البته این اتحادیه پیگیر مسائل حقوقی افراد نیز هست. برای مثال اگر شخص حقیقی یا حقوقی مشتری 
بندی بسته کشی )چه در مرحلهخدمات اسباب  های اتوبار و باربری تهران باشد و در زمانیکی از شرکت

تواند بار( به هر یک از وسایل و یا اثاثیه فرد خسارتی وارد شود، می و چه هنگام حمل و جابجای   لوازم  
  جهت ادعای خسارت به این اتحادیه مراجعه کند.
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 قانون اتحادیه 

مواردی که این اتحادیه جهت رفاه شهروندان همواره در نظر گرفته است، ایمنی وسایل،  نیتراز مهم
اتوبار مسئول  یها. درواقع شرکتشوندیباربری جابجا م یهاکاالها و لوازمی است که توسط شرکت

در طول  کهیحفظ ایمنی وسایل و لوازم شما در طول مسیر حمل بار هستند، به همین جهت درصورت
دهنده آسیبی ببینند، در آن صورت شرکت ارائه نیترحمل بار در تهران، هر یک از وسایل کوچک مسیر 

 .خدمات حمل بار مسئول است و باید به مشتری خسارت پرداخت گردد

 

 

 هاو تعرفه هامتیق

عضو یکسان است   یهاونقل کاالی شهری تهران برای تمام شرکتپایه اتحادیه حمل  یهاقیمت و تعرفه
 ها و قوانین این مجموعه تبعیت کنند. ها باید از تعرفهو شرکت
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بار، کامیون و...( و بر اساس مسافت طی شده  با توجه به نوع خودروهای حمل بار )خاور، وانت  هامتیق
هرچه حجم کار بیشتر  کهیطوربه شودیمحاسبه م شودیکه انجام مکارگر و خدمات اضافی  ینهیو هز

 ها باالتر خواهد بود.باشد تعرفه
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