
آنی باری عزیز   سالم

هم اکنون که شما در حال مطالعه این جزوه هستید 
هستیدخانواده بزرگ آنی بار شما دیگه یکی از افراد 

بهترین خدمات را  خانواده آنی بار و ما وظیفه خودمون می دونیم که به 
(این راهنما با همین نیت در اختیار شما قرار گرفته است )بدهیم 

راهنمای حمل اثاث بین الملل
آنی بار 



 تهرانحمل بار از مبدا

 بین الملل حمل

 غول آساحمل بارهای

 و اثاث کشی اثاث منزل حمل

 نیسان حمل

 به غیر از تهرانشهرهای ایران حمل بار از مبدا

آنی بار ، برند برتر صنعت حمل و نقل ایران 



میتونید از هر نقطه از ایران و جهان  اینترنت و دنیای مجازی چقدر خوبه که شما به واسطه 
بارتون رو به ما بسپارید یا در مورد حمل بارتان با ما مشورت کنید 

در خدمت شما هستند پشتیبانی و حملکارشناسان ما در بخشهای تخصصی مختلف از جمله 
سواالت خود را در هر زمینه ی حمل بار   021-57669و شما می توانید با تماس با شماره 

بپرسید 
آشنا کلیات و نکات حمل اثاث بین الملل با این همه ، در این راهنما قصد داریم  که شما را با 

داشته  نظارتکرده و هم مشارکتکنیم تا با داشتن اطالعات کلی ، خودتان در حمل بار ، هم 
باشید



ارایه اطالعات و مشخصات اثاث
:شما به ما می گویید 

 و تعداد آن نوع بسته بندی

بار ابعادبار و حجمبار، وزن

به همراه مشخصات فردی فرستنده محل بارگیری دقیق آدرس

(تلفن و آدرس)به همراه مشخصات کامل فرد دوم فرستنده مشخصات

 (کارت اقامت و کد مربوطه)و مشخصات گیرنده محل تخلیه بار آدرس دقیق

 دقیق تاریخ حمل بارو در ادامه اعالم

 که به نظر شما مهم است و در حمل بار موثر می باشد نکات خاصی و یا

در حمل بار شما بهتر عمل خواهد کرد آنی بار هر چه دقیقتر مشخصات بارخود را اعالم نمایید، 



ل تحویآنی بار اثاث خود را به شرکت کلیه اطالعات صاحب کاال موظف است که 
. بدهد 

م با هم به زبان فارسی و ه)این اطالعات شامل لیست کاال به ترتیب کد گذاری 
شرکت باید باشد که به صورت تایپ شده، منظم و مشخص به(  ترجمه زبان مقصد

.  تحویل گردد 
برای اثاث منزل کلیه کارتن ها کد گذاری گردد ، و به تریب در هر کارتن هر ) 

لل به  اصطالحا درحمل بین الم( جنسی قرار میگیرد باید در لیست مشخص گردد 
میگویند  لیست پکنیگ این 

تنده و که مشخصات کلی بار فرساین ویس عالوه بر این  یك فرم تهیه کند به نام 
ا گیرنده و آدرس در آن قید شده است  این ویس را میتوان در صورت هماهنگی ب

.  شرکت ،  ترخیص کار نیز برای صاحب کاال تنظیم کند



برای هر شهر در هر کشوری که نیت ارسال لوازم منزل خودتون و دارید هیچ منع 
(چه صادرات چه واردات ! ) کلی وجود ندارد

به آن اشاره  و  آنی بار اما مواردی هست که صاحب کاال باید مد نظر قرار بدهد که 
.در جزوه زیر به ترتیب اعالم می کند  

است هزینه گمرك مشمول (  صادرات . واردات ) هر کاال ارسالی -
شرکت )میگردداعالمو یا هر شهر ایران مشخص و از طرف شرکت تهران که هزینه گمرك 

(   مایدناعالم می دقیق  قبل ازارسال کاال و گمرکی را به طور ترخیص ، کارت بازرگانی هزینه 
ینه   مشخص نیست و شرکت هیچ تعهدی در میزان قیمت گمرك و هزگمرك مقصد ولی هزینه 

کاال بی ارزشیاکه هزینه ترخیص کاال در مقصد بر اساس ندارد زیرا های مقصد و ترخیص کاال 
.که در گمرك مقصد مشخص میگردد و بر اساس دستور العمل کشور مقصد میباشد 



:کاالهای ممنوعه 
در تمامی ارسال ها  مواردی هست که ممنوعیت ارسال دارد و شرکت این را متذکر

میگردد
وه   می. ادویه جات . برنج خشك . حبوبات . تره بار . خشکبار ( همه نوع )مواد خوراکی  

... ترشیجات و عرقیجات و هر نوع خوراکی . و سبزی خشك و تازه و فریز  
.... داروهای شمیایی و یاهی، مشروبات ( : کلی )مایعات 

عطر ادکلن لوازم آرایشی بهداشتی  ، 
موجودات زنده   و گل و گیاه 

نع برای مامنیتیباشد و یا دالیل محیط زیست مضر تجهیزات و یا مواردی که برای 
....ارسال داشته باشند مانند تجهیزات کامپیوتری و غیره 



 خود را دارد که ممکن است در لحظه تغییر کندشرایط و قوانین خاص هر کشور

رکیهتو اقامت شما وجود دارد مگر همانند کشور آدرس محل زندگی ولی به صورت کلی امکان حمل اثاث به 
تخلیه گردد و بعد از آنجا به محل اقامت حمل گردد که با توجه بهگمرك آن کشور که اثاث باید در 

بوروکراسی این کشور حمل بعدش توسط همان کامیون منطقی نمی باشد 

 ت در صورت درخواس)صورت می پذیرد گمرك شهر مبدا بنا به قوانین کشور ایران ، بارگیری اثاث از
(کامیون مربوطه از منزل تا گمرك نیز توسط آنی بار ارسال می گردد

 کرایه بایدقبل از خروج باید قبل از خروج از مرز با شرکت یا راننده تسویه گردد زیرا راننده کل کرایه
را تبدیل به ارز  کند

 بر ه آن انجام میگردد که هزینبازرسییا هانگار یا موارد ایکس ری برای بعضی محموالت در خارج از کشور
90در (  اصوال شخصی که با شرکت قرارداد منعقد کرده است) فرستنده یا گیرنده کاال است عهده 

درصد موارد نیازی به این بازرسی نیست و گاها وجود دارد

می نمایید که این بازرسی صورت پذیرفته باشدپرداختشما فقط در صورتی این هزینه را 

 داشته مذکور رااقامت کشور کاال مشخص گردد که گیرندهبرای ارسال بار حتما باید شخصی به عنوان
باشد شخصکیملیك نامبر هر کشور مقررات و قوانین خاص خود را دارد  به طور مثال ترکیه باید ) باشد 

قصد و  در صورت مجاز نبودن شخص تحویل گیرنده کاال در م( و شماره کارت اقامت وی نیز مشخص باشد 
ر عهده صاحب کاال میباشدمسئولیت بهر گونه مشکل برای تحویل کاال به نام برده ، 



 هزینه گمرك –کرایه حمل طبق قرارداد منعقده  باید پرداخت گردد از جمله هزینه ها تمامی–

ساعت زمان 48هزینه خواب یا توقف بعد از مجموع ) کامیون خواب یا توقف و هزینه بازرسیهزینه 
ساعت خواب محسوب 48ساعت مازاد بر این (  بارگیری و تخلیه و گمرك و مرز محاسبه می گیرد 

. استبر عهده صاحب بار میگردد که در قرارداد به طور دقیق مشخص می گردد که هزینه اش 

 اعتبار دارد مگر اینکه قرارداد تنظیم شده باشدساعت 24به شما توسط شرکت فقط تا کرایه اعالمی
(این موضوع نیز در شرایط خاص قابل تغییر است)یا پیش پرداخت واریز شده باشد 

 یران میان بیمه های باربری کشورها علی الخصوص با ابیمه کامل و جامعی چون متاسفانه قرارداد
شود منعقد نشده است علی رغم بیمه نمودن بارنامه ها و بارهای بین الملل به شما پیشنهاد می

شما از اقدام به بیمه نمودن بار نمایید تا همه گونه خیالشخصادرصورت خیلی با ارزش بودن بار ، 
رده باشیدبابت بیمه بارتان جمع شده باشد و مسئولیت آن را که به عهده شماست رفع مسئولیت ک

این بار  و همه بار                     با آنی بار 

بخش بین الملل آنی بار در خدمت شماست 

3داخلی 02157669


