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 شود؟باربری تهران مشهد چگونه انجام می

رود. به لحاظ جغرافیایی و استان خراسان رضوی ازجمله شهرهای مهم و صنعتی ایران به شمار می
جایی کاال از تهران به روزه تعداد زیادی کامیون برای حمل و جابهصنعتی که دارد همهاهمیت تولیدی و 

 .کنندمشهد و بالعکس فعالیت می

های زیارتی _سیاحتی ترین قطبیکی از مهم  عالوه بر این مشهد به دلیل وجود بارگاه امام رضا )ع(
اال بین تهران و مشهد بیشتر از سایر و نقل مسافر و ک کشور می باشد و همین امر سبب شده تا حمل

 .شهرها باشد

 :باربری تهران مشهد

ونقل و باربری است که هر شرکت حمل باربریترین خدمات یکی از پررونق حمل بار از تهران به مشهد
دی های اقتصاتواند ارائه کند. ازجمله عواملی که سبب رونق باربری تهران مشهد شده است فعالیتمی

 .باشدباال و صنعتی در این شهر می

 گیرد؟باربری تهران مشهد از کدام جاده انجام می

های خراسان رضوی، شود از استانهم گفته می امام رضا  نام دارد که به آن 44جاده تهران مشهد، جاده 
کیلومتر است و به لحاظ میزان تردد باالی  068گذرد و طول آن حدود استان سمنان و استان تهران می

های ایران به شمار ترین و پرترددترین جادهها یکی از مهمها و کامیونخودروهای سواری، اتوبوس
 .رودمی

 :ن مشهدسالمت کاال در باربری تهرا

کاال  بندی و چیدمانبه دلیل مسافت باالی انتقال کاال از تهران به مشهد باید دقت زیادی در نحوه بسته
 .ترین آسیب به محموله جلوگیری شوددر کامیون باربری صورت بگیرد تا از ورود کوچک

شهد بین تهران و م کشی و جابجایی بارجهت اسباب باربری و اتوبار ایمن هایاستفاده از بهترین شرکت
 .اهمیت زیادی در این زمینه دارد
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طور که اشاره شد در بسیاری از مواقع سال شلوغ و همان  که این مسیر کمی طوالنی وازآنجایی
خصوص اشیاء و لوازم خانه )ظروف و وآمد است، سالم رسیدن بارها از تهران به مشهد بهپررفت
شود  ها واردها و...( که نباید در طول مسیر آسیبی به آنصندلیها، یخچال، تلویزیون، مبلمان و بشقاب

 .اهمیت زیادی دارد

 :انواع کاال و لوازم قابل حمل در باربری تهران مشهد

حمل انواع کاال شامل انواع لوازم و وسایل منزل، لوازم اداره، کاالهای صنعتی و معدنی و همچنین تمامی 
 .پذیردنی از تهران به مشهد صورت میمحصوالت بهداشتی و غذایی فاسد نشد

 :انواع خودرو برای باربری از تهران به مشهد

و آمد ترین مسیرهای ایران است و جابجایی بسیاری  مسیر پایتخت به مشهد و برعکس جزو پررفت
 .گیرددر این مسیر صورت می

خودروهای متفاوتی نیز برای حمل شوند همواره با توجه به تنوع کاالهایی که در این مسیر جابجا می
بار، این بارهای سبک و سنگین موردنیاز است.جهان پیمان بار با داشتن خودروهای مختلف مانند وانت

وطنان عزیز می کامیونت آماده ارائه خدمات باربری از تهران به مشهد به هم، خاور و کامیوننیسان بار، 
 .باشد
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 :توجه حمل بار تهران به مشهدنکات قابل

 
 صورت صحیحبندی لوازم بهبسته 
 ای جهت چیدن صحیح باراستفاده از کارکنان و کارگران حرفه 
 انتخاب مناسب خودروی حمل بار به شهرستان 
  رانندگان باسابقه و مجرباستفاده از 
 ترین مسیرانتخاب مناسب از بهینه 

 :فاصله و زمان در باربری تهران مشهد

کیلومتر هست که در شرایط جوی عادی و ایام غیر تعطیالت و مراسم  ۰۱۱۱حدود  فاصله تهران تا مشهد
 .گیردها خلوت باشد ارسال بار با خودروهای مناسب صورت میخاص که جاده

ها ممکن که مشهد شهر زیارتی است در ایام خاص و تعطیالت به دلیل شلوغی جادهبا توجه به این
 کنیم تاریخ موردنظر خود برای ارسال بار بهاست این زمان چند ساعت بیشتر شود بنابراین پیشنهاد می

 کمترین زمان ممکن مشهد را از قبل بررسی بفرمایید تا در روزهای شلوغی قرار نگیرد و جابجایی بار در
 انجام شود.

 .را بیشتر نماید زمان حمل بار تواند اینواضح است که شرایط جوی نیز می

mailto:info@wbar.ir
http://www.wbar.ir/


 

                                                         info@wbar.ir                                              www.wbar.ir 12080187111        5 

 :هزینه باربری تهران به مشهد

هزینه و قیمت حمل بار از پایتخت به شهرستان تابع شرایط مختلفی است ازجمله مقدار بارها، استفاده 
 بار، نیسان بار،ماشین باربری مورداستفاده که شامل وانت از خدمات معمولی و یا خدمات باربری ویژه،

کامیون خاور و یا کامیونت است و تعداد کارگران باربری، تاریخ و روز ارسال بار که بیشترین تأثیر را در 
توانید با کارشناسان برای اطالع دقیق از هزینه حمل بار از پایتخت به مشهد می .تعرفه باربری دارند

 .آگاه شوید ها ست قیمتلی ن بار در ارتباط باشید تا ازاجهان پیم

 :هدف جهان پیمان بار

موقع هدف جهان پیمان بار انتقال باکیفیت کاال در کمترین زمان و با بهترین سرعت ممکن و تحویل به
بر این جهان پیمان بار جهت   ها به ماست. عالوهمندی مشتریان و اعتماد آناست که موجب رضایت

 .حال شما عزیزان اقدام به افتتاح شعبه حمل خرده بار خود در مشهد نموده است رفاه
 حمل خرده بار جهان پیمان باری توانید به صفحهمی حمل خرده بار مشهدجهت اطالع از شماره تماس 

 .مراجعه کنید
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