
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمل و نقل داخلی
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 داخلی نقل و حمل شرکت

ونقل وجود دارند که هرکدام خدمات متفاوتی های حملدانید انواع مختلفی از شرکتطور که میهمان

 دارندمنزل را بر عهده  ل اثاثیهونقاتو بارها معمواًل خدمات حمل طور مثالبه .دهندارائه می

 .دهندشهری و داخلی را انجام میونقل امور حمل بار بینهای حملها و شرکتباربری کهدرحالی

محموله از یک شهر به شهری دیگر و یا شود به این معناست که می داخلی ونقلحمل وقتی صحبت از

ونقلی متفاوتی برای این کار وجود های حملالبته روش. شودارسال می شهرستان بار حمل به صورت

 .با کامیون و ماشین سنگین است داخلی نقل و حمل رین آنتدارد ولی رایج

 بار پیمان جهان داخلی نقل و حمل شرکت

حال با ارائه انواع جهان پیمان بار مفتخر است که از زمان تأسیس تابه باربری ونقل وشرکت حمل

 .شهری به مشتریان توانسته اعتماد و رضایت آنان را جلب کندبینخدمات حمل بار داخلی و 

پذیری به سبب طوالنی بودن مسافت بین بعضی از شهرها نیازمند دقت و مسئولیت داخلی نقل و حمل

 .شهری استبیشتر نسبت به حمل بار درون

 

، تضمین بار و  بارنامه ،، اسناد معتبر بودن خرید و فروش کاالکاال شامل بارگیری داخلی نقل و حمل

اثرگذار است  داخلی باربری از مواردی که بر کیفیت ارائه خدمات .باشدگذاری بر اساس فاصله میقیمت

مت خودروی حمل بار و نوع کاالی ارسالی اشاره مسافت حمل کاال، سال توان به تضمین امنیت کاال،می

 .کرد
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 نامه بیمه

نامه و با ارائه بیمه شتن نمایندگی رسمی از بیمه ایرانجهان پیمان بار با دا داخلی نقل و حمل شرکت

نامه معتبر ترین عامل بعد از بیمهالبته مهم .معتبر سالمت کاال تا رسیدن به مقصد را تضمین خواهد کرد

و  بار حمل ماشین انواع جهان پیمان بار با داشتن داخلی باربری شرکت .کامیون حمل بار است سالمت

عالوه . اطمینان خاطر را به مشتریان خود هدیه داده است باربری هایای تمام کامیونچکاب فنی دوره

برای کامیون حمل باری که به وسایل ایمنی  بارنامه جهان پیمان بار از تحویل بار و صدور باربری بر این

ی ، کارت معاینهمنی موردنیاز، ازجمله مثلث شبرنگ، عالئم ایی درمانیهای اولیهی کمکه جعبهازجمل

، ، سالم و بدون داشتن نقص فنیاخوگراف(، دستگاه سنجش سرعت و زمان )تنشانی، کپسول آتشفنی

تعرفه  .کند، خودداری میقبول مجهز نیستدار قابلهای آجزنجیر چرخ، در مواقع موردنیاز و الستیک

ی نندهکترین فاکتور تعیینکه البته مهم ونقل خارجی بسیار متفاوت استحملو نقل داخلی با  حمل

 نقل و حمل ی فعالیتحوزه .کنیدبرای حمل بار خود استفاده می تعرفه حمل بار نوع کامیونی است که

ونقل از دیگر عوامل مهم در این نوع حمل .صورت شهر به شهر و یا شهر به روستا باشدتواند بهمی داخلی

 :شودمی تقسیم زیر یدسته 3 به که نوع پایانه شرکت و حمل نقل داخلی است

 پایانه اختصاصی 

 خارج از پایانه 

 پایانه عمومی با مالکیت داخلی 

ترین عوامل از مهم داخلی نقل و حمل هایرائه قیمت مناسب و خدمات متمایز نسبت به سایر شرکتا

 .هاسترقابت بین این نوع شرکت
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ای در ونقل جادهتوسط دولت چاپ و طی مقررات از طریق سازمان راهداری و حمل بارنامه این نوع

ای داخلی دارای پنج نسخه جاده بارنامه. شودونقل قرار داده میهای حملاختیار مؤسسات و شرکت

 .شد که توزیع نسخ آن به شرح ذیل استبامی

 مخصوص گیرنده کاال بارنامه-1

 ایونقل جادهمخصوص سازمان راهداری و حمل بارنامه-2

 مخصوص راننده بارنامه-3

 بارنامه مخصوص فرستنده کاال4-

 ونقلبارنامه مخصوص شرکت یا موسسه حمل5-

 داخلی ایجاده بارنامه در مندرج اطالعات

 شماره بارنامه، سریال بارنامه: عمومی اطالعات

نام و نام خانوادگی و آدرس فرستنده، نام و نام خانوادگی و آدرس گیرنده، : گیرنده و فرستنده اطالعات

 کد پستی، کد/شناسه ملی

شماره نام و نام خانوادگی راننده، شماره شناسنامه و کد ملی راننده، محل سکونت، : راننده اطالعات

 گواهینامه، محل صدور و شماره کارت هوشمند، دفترچه کار راننده اول و راننده دوم

گذاری، نوع بارگیر، کارخانه ساخت، شماره پالک وسیله نقلیه، سری پالک، محل شماره: خودرو اطالعات

 شماره کارت هوشمند ناوگان

 مبدأ بارگیری، مقصد تخلیهبندی، تعداد بسته، نام محموله، وزن، نوع بسته: بار اطالعات

کرایه، باقیمانده کرایه، حق پایانه، کمسیون دریافتی، حق بیمه مبلغ کل کرایه، پیش: مالی اطالعات

 پرداختی
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بایست به امضاء راننده و گیرنده در بارنامه درج و بارنامه می نقل و حمل ضمنًا مهر و امضاء موسسه

 .کاال نیز برسد
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