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د رگذشته . حمل بار را انجام داد حمل بار مانند گذشته نیست و از روش های مختلفی می توان مروزه ا
که  شدیانجام م واناتیو ح یانسانهای رویتوسط نبار حمل و  یباربر  ،هینقل لیبه علت نداشتن وسا

 هیلنق لیابداع وسا با گذشت زمان ما شاهد.انجام شد کیعلم مکان نه  یدرزم ییهاشرفتیپزمان مرور به
 یزاتیشده بودند. تجهساخته یمقاصد حمل و نقل باربر  یها برااز آن یار یبس قا  که اتفا میبود یمختلف

بودند که در آن  وسایل نقلیه دسته نیاز ا… و  یباربر  یهانیماش ، ماهایهواپ ،یباربر  یهایکشتانندم
 .روانه بازار شدندمان ز

 

 تهران  اتوبار

دو  واژه مخفف نیشد. ا ریاتوبار رونق گرفت و فراگ ،یبه بازار حمل و نقل و باربر  هینقل لیورود وسا با
را با تعداد  تشیو فعال ردیپذیامر حمل و نقل انجام م لیاتومب لهیوسکه به است یو باربر  لیکلمه اتومب

 نیبسته به نوع و حجم بار و همچن لهیهر وس . دهدیم ممتفاوت انجا یهادر اندازه هینقل لهیوس یادیز 
 . شوندیم یبندمبدأ تا مقصد دسته نیفاصله ب

ها آن هیو تخل هیتا عمل بار زدن اسباب و اثاث کندیمجرب و متخصص جذب م روین یهر اتوبار تعداد
که بخش اول  شودیم یبندمیدر مقصد را به نحو احسن انجام دهد. اتوبار به دو بخش اتو و بار تقس

حمل  یهااست. اتوبار اصطالحا  به شرکت یحمل و نقل و باربر  یو بخش دوم به معن لیاتومب یبه معن
 .شودیمربوط م زین ینیبار زم
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 یاتوبار و باربر  تفاوت

ر د. دارد  یتر معنا و کاربرد کامل ،یواژه باربر  اما ستا ینیاز راه زم لیحمل و نقل وسابه معنای  اتوبار
 . کنندیاستفاده م  نیز ییو هوا ییایدر  یهااز راه ،ینیزمهای عالوه بر راه  باربریروش 

جا ها جابهو معموال  بارها را در همه اندازه کنندیدرخواست حمل و نقل همه نوع بار را قبول م هایباربر 
 یشهر نیامکان حمل بار ب کند،یم زیمتما گریکدیرا از  یکه اتوبار و باربر  ییهااز شاخصه یکی. کندیم

 مؤسسات یباربر  نیهمچن شهرها منتقل کنند و نیبارها راب توانندیهستند که م هایاست و فقط باربر 
حمل  ییتوانا مچنین هو  است یو دربست یحمل خرده بار داخل تشانیفعال نهیهستند که زم یونقلحمل

 بار را در هراندازه دارند. 

در همان  یکه توسط شرکت باربر  دیدار  یبه بارنامه دولت ازین د،یاستان خارج کن کیبار را از  نکهیا یبرا
است و اجازه  یکشاسباب منزل و هیاتوبار حمل و نقل اثاث یهاشرکت فهی. وظگرددیاستان صادر م

یم یدار یخر  یباربر  یهابارنامه را از شرکتنوع  نیرا صادر کنند و ا یباربر  یهاندارند بارنامه شرکت
 .کنندیم افتیدر  یرا از مشتر  اشنهیبارنامه و اضافه کردن سود اتوبار، هز  دیو پس از خر  کنند

را  یبارنامه دولت ورمجوز صد تیباقابل یشرکت باربر  کی دیاگر موفق شو حاتیتوض نیبه ا با توجه 
 !دیاکرده ییجوخود صرفه یهانهیدر هز  یر یچشمگ اریصورت بسبه د،یکن دایپ
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. دارد یر نسبت به بارب یکمتر  تیاست. اتوبار دامنه فعال یاتوبار و باربر  یهااز تفاوت یکی تیفعال دامنه
 اریبه علت در اخت یباربر  کهیمحل کار را انتقال دهد درحال ایمنزل  هیاسباب و اثاث تواندیاتوبار صرفا  م
 جا کند. را جابه یار نسبت به اتوبار قادر است هر نوع ب یتر شرفتهیپ زاتیداشتن تجه

 کهیجا کند درحالجابهدار را  خچالی یهانیتوسط ماش ییاز شن و ماسه تا مواد غذا تواندیم یباربر 
 .را انتقال دهد ییمواد غذا تواندیدار، نم خچالی یهانیاتوبار به علت نداشتن ماش

 اتوبار تهران یایمزا

 یصورت تلفنبهمشاوره  سیسرو ان،یخاطر به مشتر  نانیدادن اطم یاتوبار تهران در نظر دارد برا -1
 .را فعال کند

 یدبنبسته یهاروش نیاز بهتر  ،یدهسیسرو تیفیباال بردن ک یبرا کندیاتوبار تهران تالش م -2
 .خانه بهره ببرد لیوسا

 .بردیو مقاوم بهره م تیفیباک یهااز کارتن ان،یمشتر  هیحفظ سالمت اثاث یاتوبار تهران برا -3
فاده است یامتخصص و حرفه یروهایاز ن اتوبار تهران تقاضا، شیو افزا یجلب اعتماد مشتر  یبرا -4

 .کندیم
 گوناگون از انواع یدارند که با توجه به نوع مقصد و کاربردها یمختلف یهانیاتوبار تهران ماش -5

 .بردیبهره م یخاص

 تهران اتوبار بیمعا

که  توجه داشت یبه نکات دیدر کنار آن با یدارد ول یادیز  یایمزا یباربر  یهاتوسط شرکت یکشاسباب
 ستیدرآمد نکم یهاخانواده یبرا یکه دارد، مورد خوب یانهیاست که با توجه به هز  نیها ااز آن یکی
 .رودیبه شمار من آ بیاز معا یکیو 

یها مراجعه مبه آن انیاز مشتر  یادیدارد و حجم ز  یادیز  یهاخاص که اتوبار درخواست یدر مواقع 
 و دیر یآنان را بپذ یهااز برنامه یکی دیو با دیروب شیطبق برنامه خود پ دیتوانینم گریشما د د،نکن

 . دیتان را عوض کنبرنامه دیبا جهیدرنت

معتبر را انتخاب  وبارات کیاگر  نیشما دچار اختالل شود و عالوه بر ا یهایز یر ممکن است درروند برنامه
تبر، مع ریاتوبار غ یاز ضررها گرید یکیو  دیکنند و متضرر شو یبردار ممکن است از شما کاله د،ینکن
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 لیامکان هم وجود دارد که وسا نیرا ندارند و ا یکار تخصص و تجربه کاف نیاست که در ح یکارگران
ماد مجرب و مورد اعت یبه اتو بارها میکنیم هیتوص دا  یاست که اک نیهم ی. برانندیبب بیخانه شما آس
 .دیمراجعه کن
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