
هزینه، قیمت و کیفیت مواردي هستند که در تمامی زمینه ها حرف اول را در انتخاب میزنند و تفاوتی ندارد که که شما در چه
وضعیت مالی باشید. کیفیت بهتر و هزینه کمتر یعنی عقالنیت در زندگی ! اما اسباب کشی یک کار معمولی و آسان نیست و حتی
ممکن است در نگاه اول ما شاهد پیشرفت کارها با هزینه کم و قیمت ارزان باشیم اما آنچه که در واقع رخ میدهد تحمیل یک

هزینه هنگفت باشد.
مهم است بدانیم که چگونه یک اسباب کشی را با کمترین هزینه، سرعت باال و بدور از استرس انجام دهیم. در این مطلب تمرکز ما
عالوه بر ارزان بودن اسباب کشی، سرعت و سهولت انجام آن است. بنابرین ما فقط بدنبال ارائه ارزانترین راه حل اسباب کشی

نخواهیم بود بلکه میخواهیم بهترین گزینه را پیشنهاد دهیم.
پس از خواندن این مطلب شما دقیقا میدانید که چه چیزي را میخواهید و چطور باید اسباب کشی خود را به پایان برسانید.

ممکن است براي اولین بار یک اسباب کشی پیش رو داشته باشید و یا تجربه زیادي در انجام اسبابکشی داشته باشید، به هر
ترتیب اسباب کشی بخشی از زندگی است و همه ما آنرا تجربه کرده ایم و یا در آینده با آن مواجه خواهیم شد. اسباب کشی هرچه
که باشید یک پروسه استرس زا است و در بهترین حالت چند روزي زندگی ما را دچار تنش میکند. اگر چه اسباب کشی آسان نیست
اما خبر خوب این است که : راه حل هاي بسیاري براي انجام آسان و صحیح آن وجود دارد. روشهایی که میتواند نظم و ترتیب و روال

عادي زندگی را بسرعت به حالت قبل بازگرداند و باعث کاهش حجم کار خانه و خانواده شود و این یک واقعیت است !
اگر روشهاي ارائه شده در این وب سایت را با دقت مطالعه کنید بخوبی میتوانید اسباب کشی خود را مدیریت کنید و با سادگی

پروژه اي را که اغلب مردم به سختی انجام میدهند به اتمام برسانید.

تعیین بودجه براي اسباب کشی

بودجه خود را براي اسباب کشی تعیین کنید. اینکار میتواند بسیار پرهزینه باشد یا نسبتا ارزان تمام شود و این دقیقا به بودجه
شما بستگی دارد. میتوانید خودتان کمک موثري در اسباب کشی باشید و مقداري پول ذخیره کنید یا بدور از هر گونه فعالیت فکري
و جسمی تمام کار را به شرکتهاي باربري و اسباب کشی بسپارید. براي برآورد هزینه میتوانید از سرویس هاي خدمات باربري آنالین

استفاده کنید و یا با چند شرکت باربري معتبر تماس بگیرید و هزینه را از آنها استعالم کنید.

معرفی چند شرکت باربري ارزان

طبق روال معمول ما همکاران خوب خود را معرفی میکنیم. براي کاهش هزینه هاي اسباب کشی میتوانید با شرکتهاي باربري زیر
تماس بگیرید

اتوبار و باربري هدف بار
اتوبار و باربري تکبار تهران

باربري طالیی تهران

براي اسباب کشی آماده هستید؟

تهیه کارتن اسباب کشی
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کارتن اسباب کشی را از قبل تهیه کنید. روشهاي زیادي براي تهیه کارتن مورد نیاز اسباب کشی و سایر ملزومات وجود دارد که این
هم با بودجه اختصاصی شما براي اسباب کشی رابطه مستقیمی دارد. میتوانید به آسانی آنها را بخرید و یا از کارتن هاي استوك

استفاده کنید. بجز کارتن به وسایل دیگري هم نیاز دارید. کافیست عبارت لوازم بسته بندي اثاثیه را در گوگل جستجو کنید.

بسته بندي اثاثیه منزل

اولین و مهمترین مرحله عملی اسباب کشی جمع آوري و بسته بندي اثاثیه منزل است. این موضوعی نیست که آن را ناچیز قلمداد
کنید و با بی خیالی آنرا انجام دهید. هرچه دقت در جمع آوري و بسته بندي اثاثیه بیشتر باشد شانس موفقیت کامل و سهولت در

مراحل دیگر باال میرود و اگر شما هم عضوي از یک شرکت باربري باشید اهمیت آنرا بیش از هر چیز دیگري درك خواهید کرد.
مجددا یاد آوري میکنیم که بسته بندي اثاثیه مهمترین و در عین حال طوالنی ترین مرحله اسباب کشی است. نکات بسیار زیادي در
این وب سایت وجود دارد که میتوانید آنها را مطالعه کنید و بکار ببندید. تاکید میکنیم که براي بسته بندي اثاثیه وقت بگذارید،

برنامه ریزي کنید و آینده را پیش بینی کنید.هیچ چیز بدتر از آن نیست که در خانه جدید با آشفتگی و هرج و مرج روبرو شوید.
اگرچه بسته بندي اثاثیه منزل اولین و مهمترین مرحله از اسباب کشی است اما بهتر است برخی کارها را قبل از جمع آوري اثاثیه و

بسته بندي انجام دهید.

مطالب مرتبط با اسباب کشی و بسته بندي اثاثیه

خدمات بسته بندي اثاثیه منزل در تهران توسط زیبا بار
خرید کارتن اسباب کشی

جستجوي عبارت بسته بندي اثاثیه در وب سایت زیبا بار

تماس با یک شرکت باربري معتبر

پیشتر چند شرکت باربري معتبر و خوب را به شما معرفی کردیم. به اینها بسنده نکنید. با یک شرکت باربري و متخصص در انجام
اسباب کشی تماس بگیرید، سرویس مورد نیاز خود را رزرو کنید و مطمئن شوید که ماشین مورد نیاز براي حمل اثاثیه به موقع و در

زمان مناسب در اختیار شما خواهد بود!
این موضوع نسبتا مهمی است چرا که عالوه بر اطمینان از حضور به موقع کامیون باربري از فراموشی احتمالی آن جلوگیري میشود.

حتی ممکن است تعلل در این زمینه برنامه ریزي زمانی شما ره به تعویق بیندازد.

یخچال را با خوردن خالی کنید!

بهتر است غذاهاي موجود در یخچال را با خوردن و تهیه غذا خالی کنید تا یک برنامه ریزي براي جابجایی آنها به منزل جدید. غذاهاي
باز نشده را اگر تاریخ انقضاي آن به اتمام نمیرسد باز نکنید.

خالص شدن از شر خرت و پرتها

اگر وسایلی دارید که سالها بدون استفاده مانده یا فکر میکنید در آینده به آنها احتیاج ندارید، از شرشان خالص شوید. میتوانید
آنها را یکباره دور بیندازید و یا اگر خریداري براي آنها یافت میشود در سایتهاي خرید و فروش وسایل دست دوم آنها را بفروشید.
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اگر وسایلی دارید که ممکن است بدرد خیریه ها بخورد آنها را اهدا کنید.
ممکن است در مورد برخی از اثاثیه مردد باشید. آنها را نیاز دارید یا نه ؟ شاید به آنها تعلق خاطر داشته باشید، بهتر است این

اثاثیه را در کارتنها محکم بسته بندي کنید و در منزل جدید آنها را یک راست به انباري منتقل کنید.
مطلب مرتبط : بهترین زمان براي تعمیر مبل

صرفه جویی در هزینه حمل و نقل

اگر همه کارها را خودتان انجام داده اید و فقط نیاز به یک ماشین باربري دارید، از چندین موسسه باربري استعالم قیمت کنید، در
این شرایط بهترین گزینه کم هزینه ترین و خوش قول ترین آن است.

روز اسباب کشی

روز اسباب کشی بسیار خسته کنند و کالفه کننده است. مواردي وجود دارد که میتواند خستگی این روز را براي شما کمتر کند و
شاید حتی از کار خود چندان راضی باشید که اصال خستگی را فراموش کنید.

برنامه ریزي براي کودکان

کودکان اصال شما را درك نخواهند کرد و اگر شما توقع چنین چیزي را دارید باید منتظر رفتارهاي غیر معمول آنها باشید. براي برخی
از کودکان اسباب کشی یک شرایط ایده آل براي بازي و بی مسئولیتی است و براي برخی دیگر یک روز دلهره آور و پر استرس.

 
جابجایی وسایل کودکان میتواند یک مشکل اساسی باشد. آنها چندان راحت با این مسئله کنار می آیند. 

اگر نمیتوانید روي کمک بچه هاي خود حساب باز کنید شاید یک راه حل خوب سپردن آنها به دوستان و آشنایان باشد. دستکم
مزاحم کار شما نخواهند بود و از بهانه هاي آنها در امان خواهید بود.

کارهاي فراموش شده

بجاي کنکاش و جر و بحث بر سر اینکه چه کسی مسئول فراموشی برخی از کارها است، بفکر سروسامان دادن به وضعیت باشید. هر
چه باشد اسباب کشی یک کار روتین و روزمره زندگی نیست و ممکن است برخی چیزها را فراموش کرده باشید.

وسایل حمال و سرویس بهداشتی
کولر و سیستم تهویه مطبوع، لوسترها و پرده ها، تابلو و مواردي از این قبیل

گل و گیاه، دوچرخه و شاید کل وسایل انباري

پیش می آید، این عبارتی است که باید با آن کنار بیایید و بفکر چاره باشید، دقت کنید که شما نباید ماشین باربري را زیاد معطل
کنید، چرا که بودجه شما از قبل تعیین شده است !
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خانه جدید مقصد اسباب کشی شماست

تمام کارهایی که تا بحال انجام داده اید براي رسیدن به آرامش در خانه جدید است. اگر همه چیز را بادقت پیش برده باشید در
این مرحله کار آسانی پیش رو خواهید داشت. کافیست تا بسته هاي اثاثیه را که قبال برچسب گذاري کرده اید را باز کنید و در

 
محل مناسب آن بگذارید. 

اگر قدرت تخیل و آینده نگري شما مانند تخصص ما باشید حتما به این نکته فکر کرده اید که خانه جدید باید قبل از رسیدن اثاثیه
کامال تمیز شده باشد.

کابینت ها، کمد دیواري و سایر بخشهاي خانه را تمیز کرده باشید.
حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه را بدقت ارزیابی کرده باشید.

محل چیدمان اثاثیه بزرگ مانند کمدها، تختخواب، مبلمان، تلوزیون، میزها و غیره را مشخص کرده باشید.

بنطر همه چیز بخوبی پیشرفته است اما انگار اسباب کشی تمامی ندارد! به شما توصیه میکنیم کارهاي پس از اسباب کشی را مطالعه
کنید.
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