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 مقدمه
برای رشد و پیشرفت اقتصاد یک کشور یک مسئله بسیار مهم و تأثیرگذار  ایونقل جادهو حمل باربریاهمیت 

دمات خ ع،یتوز  د،یتولرسیم. کارهایی مانند است و با مقداری تحقیق و پژوهش در این زمینه، به این نتیجه می
های گیرد. فعالیتای قرار میونقل جادهموارد بسیار مهمی است که در دسته حمل کاال رفو استفاده و مص

شود. برای اینکه یک ای را نیز شامل میشود و موضوع بار جادهاقتصادی یک کشور به این امر محدود نمی
ا ای ردهونقل جانیازها و امکانات و تجهیزات حملکشور به سمت گسترش و پیشرفت گام بردارد، باید پیش

 ای انجام شود و دچار زیان و ضرر نشود.طور اصولی و حرفهشرط آنکه بهتأمین کند. البته به

 یباربر  خچهیتار 

ها تصمیم به مسافرت نگرفتند، مفهوم بار و باربری چندان اهمیتی نداشت اما درگذشته تا زمانی که انسان
گونه بود که شروع به ساخت ونقل حس شد و اینحمل وسیله هایکم نیاز بهها کمزمان با مهاجرت انسانهم

 ذشتباگکردند و ونقل کردند. در ابتدا از حیواناتی مانند اسب و االغ و سایر چهارپایان استفاده میوسایل حمل
زمان و با پیشرفت در حوزه علم و دانش توانستند چرخ تولید کنند و با کمک آن و با استفاده از حیواناتی مانند 

 ی خود و وسایلشان را منتقل کنند.آسانبهیی ساختند تا هاارابه اسب

 بر قیمت باربری مؤثرعوامل 

 وزن بار 
 نوع بار 
 مسافت طی شده 
 نوع ماشین 
 بندیمدل بسته 
 هزینه سوخت 
 نامه باربیمه 
 بارنامه 

 ی کشورهاای در همهونقل جادهافزایش توجه به حمل

ها رفته انسانای به وجود آمد و رفتهونقل جادهویک انقالبی بزرگ درزمینٔه حملتوان گفت که در قرن بیستمی
 وجوش را در دستور کار خود قرار ندهند، دچار فقر و تنگدستیبه این نتیجه رسیدند که اگر تحرک و جنب
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 عت توریسم و گردشگری به وجود آمد کهبسیار خوبی درزمینٔه صن شوند. به همین دلیل پیشرفت و گسترشمی
 بینی نبود.قابل پیش

 مزایای اهمیت به باربری

 تأثیر مثبت بر کارایی اقتصاد 
 زیستتوجه به محیط 
 جویی در مصرف منابع و ذخایرصرفه 
 استفاده مناسب از اراضی 
 افزایش توسعه کشاورزی 

 
 اهمیت باربری

 در اقتصاد یونقل و باربر نقش حمل

خش ب را در پیشرفت اقتصاد کشور نادیده بگیریم. زمانی که به آمار و ارقام ونقلحملنقش صنعت توانیم نمی
م رسیکنیم، به این نتیجه میو میزان سهم آن از کل کشور را بررسی می یو ترابر  ونقلحملبخش  افزودهارزش

ونقل در ده سال در حوزه حمل افزودهارزشسهم های اخیر رشد خوبی داشته است. عدد مربوط به که در سال
دهد که نشانگر اهمیت باالی ها بیشتر بوده است و همیشه بیشتر از نود درصد را نشان میاخیر از بقیه بخش

قط رسد که مشکالت این بخش فبنابراین بعید به نظر می؛ باربری و تأثیر مثبت آن در شکوفایی اقتصاد است
و باید تمام تالش انجام شود تا مشکالتی نظیر تقاضا و غیره رفع شود و تنها با این مختص به امور مالی باشد 

 ونقل و باربری به اقتصاد کشور کمک کرد.وسیله حملتوان بهروش می
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 بارنامه

کند که صاحب کاال بار را به بارنامه یک کاغذی است که بین فرستنده و شرکت حمل بار است که معین می
ر د بین اگر طرفین هرگونه ادعاییشود. دراینحویل داده است و نوعی رسید هم محسوب میمسئول مربوطه ت

 شود.شود و در غیر این صورت ترتیب اثر داده نمیچارچوب قوانین مندرج در بارنامه داشته باشند، پیگیری می

 انواع بارنامه

ای بارنامه خاص الزامی است و هر نوع کاال و مسیری و هر وسیله بارنامهارسال هر نوع باری، صدور  برای
 خودش را دارد که به شرح زیر است:

 ی: حمل با کشتییایدر  بارنامه 
 مای: حمل با هواپییهوا بارنامه 
 حمل با قطارآهنراه بارنامه : 
 ونیحمل با کام بارنامه 
 یقطار و کشت ون،ی: حمل با کامیسراسر  بارنامه 
 اتایحمل مرکب ف بارنامه 
 پست دیرس 

 بیمه باربری

کننده در ازای دریافت حق بیمه به این معناست که بیمه (ییو هوا ییایدر  ،ینیزمونقل کاال )و حمل بیمه باربری
شود که اگر در فرآیند حمل کاال از مبدأ به مقصد اگر به هر دلیلی بار دچار خسارت شد و گذار، متعهد میاز بیمه

رد ها را جبران کند و عالوه بر این در برخی اوقات به فهایی شود، تمامی خسارتگذار دچار هزینهیا اگر بیمه
 گیرد.دیده بیمه شخص ثالث نیز تعلق میزیان

 ترین عامل در باربری ارزانمهم

دارد. ولی  ارزانباربری ترین موضوع این است که کیفیت انجام خدمات نیز تأثیر مهمی در اما مهم
نباید این نکته را فراموش کرد که باربری و اتوبار ارزان به دنبال استفاده از تجهیزات و لوازم ارزان و 

 هزینه است. اما چرا؟نیروی کار کم
کنند که قیمت پایه را کاهش دهند. به های باربری برای سود بیشتر تمام سعی خود را میشرکت

 ،تجربهکنند. کارگران بیترین امکانات برای حمل بار استفاده میاز ارزانتوانند همین منظور تا می
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های باربری ارزان، از کیفیت وسایل و عدم تعهدپذیری ازجمله مواردی است که این شرکتجابجایی بی
 .کنندآن استفاده می

 باربری آنالین

به جرأت می توان گفت تمام مشکالت باربری سنتی برطرف شده است و درخواست  باربری آنالیندر 
کننده در هر زمان و مکانی می تواند تمام اقدامات الزم برای باربری را در کسری از ثانیه مشاهده کند 

 .و به بررسی آن بپردازد

 ی تهران چگونه استباربر 

باشد. های فضای شهری دارای شرایط و مقررات خاص خود میبه دلیل محدودیت باربری تهران
تری شهری نیاز به ماشین حمل کاالی بزرگخصوص اینکه برای حمل برخی کاالها از انبارهای درونبه

 .داریم
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