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www.goldenfreight.ir 

در جهت رفاه حال همشهریان گرامی  تهران ییطالشرکت حمل و نقل، باربری و اتوبار 

 ری در تهران کرده است. بکت های باربه جمع آوری و انشار اطالعات شر تهرانی اقدام

شرکت هایی که در ابتدا و انتهای این فهرست متعلق به باربری های مرکز تهران می باشد. 

نمایش داده شده اند دارای اطالعات موثق و سابقه ای طوالنی در رنگی متفاوت لیست با 

 زمینه حمل و نقل و اسباب کشی هستند.

اطالعات موجود در این فایل از اینترنت و وب سایت های شرکت های باربری جمع آوری شده است، بنابراین ممکن است  *

 ز اطالعات نظیر شماره تلفن، نام و عنوان شرکت ها و حتی آدرس وب سایت آنها تغییر کرده باشد.برخی ا

 صورت گرفته است. 96/  7/  15  آخرین بروزرسانی این فهرست در تاریخ *

  info@goldenfreight.irاین موضوع را از طریق آدرس ایمیل  در صورت مشاهده یا برخورد با اطالعات نادرست، لطفا *

 .نماییداطالع رسانی 

ضمن قدردانی از همکاری شما عزیزان بهترین روز ها را برای  طالیی تهرانشرکت حمل و نقل، باربری و اتوبار 

 شما آرزومند است.

 !! هشدار !!

از صحت اطالعات و اعتبار آنها  ،های ثبت شده در این فهرستقبل از سپردن اسباب و اثاثیه خود به شرکت 

 اطمینان حاصل کنید.

mailto:info@goldenfreight.ir
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 وب سایت تلفن نام شرکت ردیف

 freightage.ir 22 14 95 45 کاج یباربر 1

 takbartehran.ir 22 14 21 31 تکبار یباربر 2

 VIP 18 12 38 22 vip-freight.ir یباربر 3

 denabar.ir 88 01 50 12 دنا بار 4

 Tehrantakco.ir 22638894 اتوبار تهران تک 5

 autobarshemiranat.com 22719193 راناتیاتوبار شم 6

 kashanibar.ir 22755571 بار یکاشان 7

 shomalbar.ir 22638414 شمال بار 8

 tajrishbar.ir 22729655 بار شیتجر 9

 autobarnovin.ir 22632234 نیاتوبار نو 10

 padidefreight.ir 22118072 دهیاتوبار پد 11

 otubarpaytakht.ir 22142125 تختیاتوبار پا 12

 shariatibar.com 22863636 بار یعتیشر 13

 hadafbar.com 22 71 38 40 هدف بار 14

 


