
  

یدى بٌ چًار راى نَلوَی شعبٌ اصلی حهل خردى بار جًان پیهان بار نَلَی، ٍاقع در خیابان نَلَی، نرس
 .رسانی بٌ نشتریان عزیز است در حال خدنت  ۵۲۰و۸۸۳۵۳۳۳۵ ٍ با شهارى تهاس  362پالک 

  

  

 :هایشرکتحملونقلجهانپیمانباردرسایراستانهانمایندگی

  

 جهانپیمانبارمولوی تهران 02133508580

 نحهَد پایٌ بان قزٍین 0919762700

 تخلیٌ بار دباغچیان رشت 01339823652

 نحهدی اراک 09183381082

 تخلیٌ بار رانش کاشان 03155480700

 نَرٍزی زنجان 09127411372

 اصغر ارٍنیٌ 09143433189

 تخلیٌ بار نعهت کرنانشاى 09188307336

 حسنی يهدان 09183174872

 باربری نايان گرگان 09113708737

 اقتصاد بابل 09197743677
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 تخلیٌ ستارى آنل آنل 09113001760

 باربری سجاد ساری 09111511039

 باربری کاظو پَر گنبد کاٍٍس 09112763201

 جًان تنکابن 09119915779

 تخلیٌ بار نَسَی نَر 09111209343

 باربری سلهان نَشًر 09101091070

09119947886 - 
09113952922 

 تخلیٌ بار نًر بًار چالَس

05132511700 - 
09151232236 

 باربری فالح نشًد

 زارعان اصفًان 09137399909

 نیالد ترابر تبریز 04134208686

 الَند قو 09123513988

 کهال بار شیراز 07132220869

 :حملخردهبار

بورای ارسوال بوار اسوتفادى  بواربری يای ٍنقول ٍ شورکت این کلهٌ برای کسانی کٌ بٌ طَر نکرر از حهل
يای کَچکی برای ارسوال دارنود کهوی  انا شاید برای عهَم نردم کٌ گايا بستٌ کنند بسیار آشناست نی

 .ناآشنا باشد

 .گَینود کننود خوردى بوار نی عهَنًا بٌ کااليایی کٌ برای ارسال حجهی کهتر از یو  خواٍر را اشوغال نی
 .شَند گذاری نی ای ارسال قیهتنعهَاًل با تَجٌ بٌ نَع کاال ٍ ابعاد آن بر
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 :تفاوتحملخردهبارباحملکاالباکامیوندربستی

ربسوتی ٍ حهول صَرت درخَاست ناشین د ٍنقل جًان پیهان بار بٌ دٍ صَرت حهل بار بٌ شرکت حهل
 .کند شعبٌ حهل خردى بار نَلَی فعالیت نی خردى بار را از طریق

 
انا تفاٍت اصلی در این است کٌ در حهل کاال با درخَاست کانیَن دربستی، ناشین حهل بار بٌ آدرس 

 طَر کانول بوارگیری شوَد یوا سالی بٌگیرد. ٍ تفاٍتی ندارد کٌ ناشین ار نبدأ رفتٌ ٍ بارگیری صَرت نی
بٌ عَانل زیادی بستگی دارد، عوالٍى بور ایون بًتور  تعرفٌ حهل بار البتٌ.کاالی نختصری را بارگیری کند

 .خَد را انتخاب کنید ناشین حهل بار ترین است بااطالع از ابعاد دقیق کاالی ارسالی نناسب

شعبٌ نستقر است ٍ نشتریان باید شخصًا برای تحَیل کاالی   انا در حهل خردى بار، کانیَن باربری در
 .ارسالی بٌ شعبٌ حهل خردى بار نَلَی نراجعٌ نهایند

نگی يای الزم را جًت تحَیل کاال در نقصود بوٌ شوخو نوَرد ن ور فرستندى باید يهاي  عالٍى بر این
 .انجام ديد

ٍ یوا  شورکت پسوت يای دیگری برای ارسال خردى بار نیز ٍجَد دارند نانند ارسال از طریوق البتٌ رٍش
 .انا این رٍش يا نخصَص ارسال کاالیی با ابعاد کَچ  ٍ تعداد نحدٍد است ارسال با تیپاکس

نَلَی شها نی تَانید کاالی بیشتر با ابعاد نتفاٍت را بٌ راحتوی  انا با حهل خردى بار جًان پیهان بار 
 .بٌ تهام نقاط کشَر ارسال کنید

 :نپیمانبارمولویحملخردهبارجها

يزار نترنربوع نوی باشود، ٍ نزدیو  بوٌ بوازار  21شعبٌ حهل خردى بار نَلَی دارای نساحت بیش از 
 .ترین بازاريای استان تًران است درحال فعالیت نی باشد نَلَی کٌ یکی از اصلی

در حوال يای حهل خوردى بوار جًوان پیهوان بوار در سوایر شوًريا نیوز فعوال ٍ  عالٍى بر این نهایندگی
 .رسانی بٌ نشتریان عزیز يستند خدنت
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