
 

 

 

 

 شرکت حمل و نقل آموت بار
 تن( در کشور 2)تا  بزرگترین ناوگان سبک بار

 

در راستای حمل و نقل کاال آغاز نمود و با پیش برد اهداف خود و  1371شرکت حمل و نقل آموت بار فعالیت خود را از سال 

گردآوری آن یکی از بزرگ ترین ناوگان حمل و نقل کاال در داخل کشور شد. امروزه آموت بار خدمات خود را با در اختیار 

نمایندگی فعال در سراسر کشور توانسته است به پوشش سراسری کل کشور در زمینه حمل و نقل دست  34داشتن بیش از 

 پیدا کند.

 

 آدرس سایت:

https://amutbar.com/ 

https://peykamut.com/ 

https://amutbar.com/
https://peykamut.com/


 

 

 

 اهداف شرکت آموت بار

ی چین، ترکیه، عراقنمایندگی در کشورهای ها  

 

ترانزیت دریایی، زمینی، ریلی و هوایی ، انجام خدمات حمل و نقل  

 

EXW ، FCA ،  FAS ،  FOB ،  CFR ،  CIF،  DAT ، CPT ، DAP ، CIP ، DDP 

 

 ارائه بارنامه  BL و راهنامه    ترخیص کاال از گمرک 

 

 

 

 

 

7بخارست، کوچه هشتم، پالک  ابانیخ ن،یآرژانت دانیم تهران، ی:آدرس دفتر مرکز  

 info@amutbar.com  :لیمیا            021-88520204       :تماس شماره

:خدمات شرکت آموت بار مجموعه آموت بار:  توانایی های  

 کامل ترین ناوگان حمل سبک بار در ایران

همکاری با شرکت های درجه یک و برتر ایرانی و 

 خارجی

 نمایندگی در سراسر کشور 34

 مجموعه عظیمی از راننده در تمامی استان ها

 

 انجام امور حمل و نقل در کلیه حوزه ها شامل :

  محصوالت خوراکی 

 محصوالت پتروشیمی 

 مشتقات نفتی 

 لوازم منزل 

 تجهیزات صنعتی 

  اعزام پرسنل برای جا به جایی و بسته بندی 

 

 پوشش سراسری کل کشور

 ساعته 24پشتیبانی 

 کیفیت عالی خدمات و قیمت مناسب

 سه دهه سابقه

mailto:info@amutbar.com


 

 

 

 کاری آموت بار با شرکت های نام آشناهم



 

 

 ردیف نام شهر تلفن / موبایل آدرس

 88520204-021  7تهران میدان آرژانتین خیابان بخارست کوچه هشتم پالک 
 تهران

 1 )دفتر مرکزی(

 2 تهران )آرژانتین( 86122989-021 12پالک  11میدان آرژانتین خیابان بخارست کوچه تهران 

 44255696-021 50تهران بلوار فردوس شرق خیابان احمدی پالک 
 تهران 

 3 )غرب( 

 22855361-021 4واحد  15تهران خیابان شریعتی بعد از پل سید خندان خیابان شقاقی پالک 
تهران 

 4 )سیدخندان(

 5 نسیم شهر 55537323-021 ابتدا اتوبان ساوه نسیم شهر پایانه حمل و نقل تهران بزرگ

 میدان دانشگاه بلوار امیر کبیر پایانه حمل و نقل کاال اصفهان آموت بار
09133898476 
031-32281734 
031-32281735 

 6 اصفهان

 7 شیراز 09176948194 پایانه حمل و نقل کاالی شیرازکمربندی امام خمینی ابتدای جاده مرودشت 

 09114125735 6پایانه حمل و نقل کاالی گیالن غرفه  20ابتدای جاده تهران کیلومتر 
013-32133767 

 8 رشت

 بابل میدان کیا کال حمل و نقل آموت بار
09114125735 
011-32341139 

 9 مازندران

 10 تبریز 09149866851 دست راست ماراالن بقائیه به طرف اتوبان کسایی

 11 یزد 09130335364 3یزد جاده فیض آباد پایانه حمل و نقل کاال غرفه 

 09156665639 میدان امام حسین قبل چراغعلی آموت بار
051-37608071 

 12 مشهد

 13 قم 09191491279 جاده تهران رو به روی حالل احمر شرکت آموت

 14 بندرامام 09165444537 بندرامام خمینی سالن اصلیپایانه حمل و نقل کاالی 



 

 

 

 122کرج جاده مالرد ابتدای جاده شهریار پالک
09191934779 
026-34499753 

 15 کرج

 16 گرگان 09114125735 گرگان کمربندی جنب میدان بار انقالب کوچه عطار نیشابوری آموت بار

 17 قزوین 09191491279 لیا پایانه حمل و نقل کاالقزوین ابتدای جاده بوئین زهرا جنب شهرک صنعتی 

 18 اراک 09183103991 کمربندی شمالی پایانه باز غرفه تعاونی کامیونداران

 19 کاشان 09133898476 رابند بلوار ابورضا رابندی حمل و نقل آموت

 20 همدان 09183103991 جاده تهران پایانه غرفه آموت بار 18کیلومتر 

 21 انزلی 09114125735 28پایانه حمل و نقل غرفه طالب آباد 

 22 بندرعباس 09172038090 102بندرشهید رجایی پایانه حمل و نقل کاال غرفه 

 23 اهواز 09165444537 اتوبان آیت اله بهبهانی سخیریه نبش کوچه سنایی

 24 زاهدان 09154949436 آموت بارزاهدان بلوار یادگار امام ابتدای جاده زاهدان نرماشیر دست راست حمل و نقل 

 25 کرمان 09133898476 87خیابان گلبرگ ابتدای کنار گذر امام خمینی پالک 

 26 سمنان 09105887767 211سمنان ابتدای جاده مشهد بعد از کارخانه ارام پالک 

 09165444537 میدان دانشجو اتوبات خرم آباد اندیمشک نبش کوچه گلها
066-32623311 

 27 ابادخرم 

 28 قشم 09176948194 رو به روی اسکله بهمن ساختمان خورشید کاال بار قشم

 29 کرمانشاه 09183103991 8کمربندی امام خمینی خیابان ارشاد کوچه یکم پالک


