باربری های تهران
فهرست باربری های تهران ( حمل و نقل شهری در تهران )

با نام خدا
شررررحت حمل و نقل و باربری حار در هت رفاا حام همیرررهریان هریر تهرانم اهدام بآ م

وری و

انتیار اطالهات شرحتهای باربری در تهران حردا ا ست .اطالهات مو ود در این فایل از سطح اینترنت
و وبسررایتهای شرررحتهای باربری ورد وری شرردا اسررت ی بنابراین ممرن اسررت برخم از اطالهات ن ر
شمارا تلفن ی نام و هنوان شرحتها و یا درس وب سایت تغ ر حردا باشد.
شرحتهایم حآ در ابتدا و انتهای ل ست با رنگم متفاوت نمایش دادا شدا اند دارای اطالهات موثق و
سابقآ طوالنم در زم نآ حمل و نقل و اسباب حیم دارند.

بازدید حنندا ورامم !
لطفا در صورت میاهدا و برخورد با اطالهات نادرست این موضوع را از طریق درس ایم ل  info@fraightage.irاطالع رسانم حن د.

خرین بروزرسانم این فهرست در تاریخ  97 / 02 / 24انجام شدا است.
شرحت حمل و نقل و باربری حار ضمن هدردانم از همراری شما هریران بهترین رزوها را برای شما دارد.

اتوبار حار پ یرو در ارائآ خدمات باربری در تهران

freightage.ir
هیدار !!
هبل از سپردن اسباب و اثاث آ خود بآ شرحتهای ثبت شدا در این فهرست از صحت اطالهات و اهتبار نها مطمئن شوید

شرکت حمل و نقل  ،باربری و اتوبار کاج
ارائه دهنده برترین خدمات باربری و بسته بندی حرفه ای در تهران
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ردیف

نام شرکت

تلفن

وب سایت

1

باربری کاج

22 14 95 45

freightage.ir

2

باربری تکبار

22 14 21 31

takbartehran.ir

3

باربری VIP

88 37 57 82

vip-freight.net

4

باربری بارسلون

88 56 33 50

otobarbarcelon.com

5

هدف بار

22 85 67 20

hadafbar.com

6

باربری طالیی

22 71 72 80

goldenfreight.ir

7

باربری دلیجان

88 68 93 67

vip-tehran.com

8

زیبا بار

44 25 73 04

zibabar.com

9

دنابار

88 01 50 12

denabar.ir

10

باربری تهران

44329398

barbariteh.ir

11

کیهان بار

88544989

kayhanbar.ir

12

برتر بار

۴۴۶۹۳۶۳۴

bartarbar.ir

13

اتوبار شمیرانات

22719193

autobarshemiranat.com

14

کاشانی بار

22755571

kashanibar.ir

15

چلسی بار

44144030

chelseabar.ir

16

صداقت بار

44329957

sedaghatbar.com

17

شمال بار

22638414

shomalbar.ir

18

باربری تهران گستر

44352077

otoobartehrangostar.ir

19

تجریش بار

22729655

tajrishbar.ir

20

اتوبار تهران

44363887

tehranbarbari.ir

21

صبا بار

88563169

sababar.ir

22

اتوبار نوین

22632234

autobarnovin.ir

23

اتوبار یادگار

44246464

---

24

اتوبار پدیده

22118072

padidefreight.ir
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25

اتوبار پایتخت

22142125

otubarpaytakht.ir

26

شریعتی بار

22863636

shariatibar.com

27

فردوس بار

۴۴۳۵۴۸۲۸

ferdosbar.com

28

تهران کالسیک

44460801

autobarclassic.com

29

اتوبار آبشناسان

۴۴۳۵۷۱۱۷

otobarabshenasan.ir

30

افق بار

88576690

ofoghbar.ir

31

اتوبار باکری

44853381

freight-tehran.com

32

تک بار تهران

26763254

takbartehran.com

33

اتوبار میرداماد

22632234

autobar-mirdamad.ir

34

شاندیز بار

66298600

shandizbar.com

35

اتوبار ساقدوش

22320505

saghdoshbar.ir

36

اتوبار اکباتان

44668585

autobarekbatan.ir

37

اتوبار نمونه

22715707

autobarnemoone.ir

38

اتوبار شمرون

22648693

autoshemroon.com

39

اتوبار گیشا

88275434

atvbargeisha.ir

40

نوید بار

88621612

navidbar.com

41

نگین بار

88000835

neginbar.ir

42

اتوبار سعادت آباد

22723728

autobarsaadatabad.ir

43

باربری شیخ بهایی

88060002

sheykhbahayibar.com

44

اتوبار تک

88584302

otobart.com

45

باربری الهیه

44335223

elahyefreight.ir

46

اتوبار نیاوران

22049724

niavaran-bar.ir

47

اتوبار فرشته

22049724

fereshteh-bar.ir

48

اتوبار تهران تک

22638894

Tehrantakco.ir

49

سریع بار تهران

44363539

saribartehran.ir
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50

اتوبار تو

22096130

autobarto.ir

51

اتوبار سرو

22096794

sarvautobar.ir

52

اتوبار سفیر

22714327

autobar-safir.ir

53

اتوبار گلها

22140314

otobargolha.com

54

اتوبار پاسارگاد

44352799

otobarpasargad.com

55

اتوبار تهران 20

22062664

autobartehran20.ir

56

اتوبار تهران لوکس

44002904

tehranlox.com

57

اتوبار خاقانی

77419227

khaghanico.ir

58

اتوبار تهران صدف

88698136

tehransadaf.ir

59

جنت بار

22111186

janatbar.ir

60

استار بار

44148785

starbar.ir

61

باربری وطن تهران

44 46 66 35

vatan-freight.ir

62

باربری 021

88 44 16 40

021-barbari.ir

63

اتوبار کاج

77 97 02 26

kaj-freight.ir

اطالهات الزم هت ثبت میخصات در این فرم ( ویژا شرحتها و موسسات باربری تهران)
 -1نام موسسآ  -2شمارا مجوز  -3تلفن  -4درس وب سایت
اطالهات خود را بآ ایم ل  info@freightage.irارسام نمای د.
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