
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍ حقَق افراد در حهل کاال فیٍظا
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 :ٍظایف افراد در حهل کاال

فرد خاَد را دارد  افاک کاار ٍ  در انجام کاريای گرٍيی ير شخص ٍظااف  ٍ قواَم نصربار ٌيهیشٌ 
ٍقوَم ٍ ٍظاف  افراد سبب تسًیل در انجام انَر ٍ نشخص  َد ٍظااف  يرفاا اا اا اا  تعییک قق
 .خَايد  َد

 
ٍنول،صااقبا  کااال ٍ  کٌ سفارش قهل کاال نیا  کااری گرٍيای ٍ نشابرن  ایک شارک  قهل ااآنجافی

 .ٍ قوَم خَد آشصا  اشصد   اشد پس الام اس  تا يرفا  ا ٍظاف  دفا  قهل نینبب

 :حقَق ٍ تكاليف صاحب كاال

 :تکالیف فرستندى

ٌٔ اسصادی کٌ نشا  ديصدٔە نجَا قهل کاال اس 1.  .تسلیو کاال ٍ کلی

 .ارائٌ اطالاات جانع ٍ صریح در نَرد کاال ٍ چگَنگی قهل آ 2.

 .يای نر َطٌ ٍ اَارض قانَنی نر َط  ٌ کاال پرداخ  کرافٌ ٍ کلیٌ ي فص3ٌ.

 . صدی نصاسب کاال ٍ  ارگیری ٍ  ارچیصی آ   سب4ٌ.

 :حقَق فرستندى

 .قق اسبرداد، ٍاگذاری کاال فا يرگَنٌ دسبرسی در نَرد تغییر گیرندى فا نرل ترَفل کاال1.

ٍاقَال خاص فاا انبصااع گیرنادى، ترَفال نهکاک   ٌ اٍضاع قق تعییک تکلی  کاال در نَاردی کٌ  صا2.
 .نگردد

 قق اقانٌ داَي3.
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 :حقَق ٍ تکالیف گیرندى

 :تکالیف گیرندى

 .کرافٌ ٍ نخارج نر َط  ٌ قهل کاال پرداخ  پس1.

 .ترَفل گرفبک ٍ تخلیٌ کاال در نوبد2.

 .ٍارسی ٍ ااالم خسارت ٍ ایب کاال3.

 :گیرندى حقَق

 .االقق درفاف  ک1.

 .قق تبرف در کاال ٍ صدٍر دسبَرات ال ام  ٌ نببدی قهل2.

 .قق اقانٌ داَی3.

 
 ٍظاف  ٍ قوَم افراد در قهل کاال
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 :حقَق ٍ نسئَلیت نتصدیان حهل

 :تکالیف نتصدی حهل

 .تعًد افهصی کاال در طَل قهل ٍ نسئَلی  جبرا  خسارات ٍاردى  ٌ کاال در طَل قهل1.

 .شد  کاال نسئَلی  تل  فا گو2.

 . ٌ نوبد ٍ نسئَلی  ناشی اا تأخیر در ترَفل کاال در نوبد نَقع کاال رسانید   3ٌ.

 .تبعی  اا دسبَرات فرسبصدى، نادام کٌ کاال در تبرف نببدی اس 4.

ای اا  ارنانٌ در اخبیار گیرنادى  اشاد فاا کااال  اٌ نوباد  کٌ نسخٌ تبعی  اا دسبَر گیرندى درصَرتی5.
اساابرداد کاااال در  ارنانااٌ  اارای گیرناادى  رساایدى ٍ گیرناادى درخَاساا  ترَفاال نهااَدى  اشااد فااا قااق

 .شدى  اشد  یصی پیش

 . اشد سافر تکالی  قانَنی فا قراردادی کٌ  ر اًدى نببدفا  قهل نی6.

 :حقَق نتصدیان حهل

 .قق درفاف  کرافٌ قهل ٍ سافر نخارج1.

 .قق قبس کاال تَسط نببدی قهل2.

 .قق فرٍش کاال در نَارد خاص3.

 . صدی نانصاسب، ادم ارائٌ اطالاات ضرٍری ٍ ارائٌ اطالاات غلط قق نطالبٌ خسارات ناشی اا  سب4ٌ.

 :ٍظایف شرکت حهل ٍ نقل ٍ باربری

کصد کیفی  ارائٌ خادنات  يای قهل ٍ نول را اا فکدفگر نبهاف  نی  دٍ  شا فکی اا نَاردی کٌ شرک 
 .د در قبال نشبری انجام ديدٍ قسک انجام ٍظاففی اس  کٌ شرک  قهل ٍ نول  اف
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 :تَان بٌ نَارد زیر اشارى کرد ترین ٍظایف یک شرکت باربری نسب بٌ نشتریان نی از نًو

 :کیفیت ارائٌ خدنات باربری 

رساانی ٍ جلاب رضااف   شرک  جًا  پیها   ار تهام تالش خَد را در جً  اف افش کیفیا  خدن 
ای را  ارای  جافی کاال  دٍ  يای  نشاکل ٍ دغدغاٌ  ٌ خش جا ی لذت نشبرفا   ٌ کار گرفبٌ تا خاطرى

سااابٌ  21شها ا ف ا  فرايو کصد  اا نَارد نًو در ارائٌ يرچٌ  ًبر ٍ  یشابر افاک خادنات پشابیبانی 
 . اشد جًا  پیها   ار نی

 :ارائٌ انَاع خدنات باربری

 قهال ٍ نوال ٍ  دٍ  شا ير شرک  قهل ٍ نول  افد پکیج کانل ٍ  ی نوبی اا انَاع خدنات قاَاى
يای  ار ری در اخبیار داشبٌ  اشد تا  بَاند  ٌ درسبی پاسخگَی نیااا نشابرفا   ٍ انَاع ناشیک  ار ری

 .خَد  اشد

 :تضهین کیفیت باربری ٍ سالنت بار

 .الن  رسااید  کاااال تااا نوبااد نااَرد ن اار اساا نًااو تاارفک فاااکبَر رضاااف  نشاابرفا   ااٌ ساا
اا افک رٍ شرک  قهل ٍ نول جًا  پیها   ار  ا داشبک نهافصدگی  یهٌ افرا  ٍ صدٍر  یهٌ يای  اار ری 

 . رای تهام کااليای ارسالی خَد سالن  کاال را تا رسید   ٌ نوبد ت هیک نی کصد

 :دقت ٍ سرعت در انجام انَر

ًاف  دق  ٍ ن و يصگام ارسال کااليافشا  يسبصد  االٍى  ر افک اناا  صاقبا  کاال يهیشٌ خَايا  ن
نی  فاکبَر نًهی در رضاف  نشبری اس    ٌ يهیک دلیل اس  کٌ شرک   ار ری جًاا  پیهاا   اار اا 

 . رد تا سبب رضاف  نشبرفا  ا ف  شَد پرسصل نص و ٍ دقیق  رای انجام انَر  ًرى نی

 :اطهینان بَدن شرکت اتَبار ای بَد ٍ قابل ایهن بَدن ٍ حرفٌ

 .قفظ سالن  کاال تا رسید   ٌ نوبد اا اٍلیک فاکبَر يای نًو  رای انبخاب شرک  قهل ٍ نول اس 
تهانی کانیَ  يای قهل  ارشرک  اتَ ار جًا  پیها   ار قبل  ارگیری ٍ  عد اا تخلیٌ ٍ  رگش  جً  

 .رسبادى نی شَنددرفاف  تاییدفٌ يای فصی ٍ سالن  خَدرٍ  ٌ نراک  فصی ف

https://www.wbar.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c/
https://www.wbar.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c/
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 :يزینٌ نناسب ٍ بٌ صرفٌ

 .شاادى  اارای قهاال کاااال اا دفگاار نااَارد نًااو  اارای انبخاااب شاارک   ااار ری اساا  ی تهام ي فصااٌ
نا در تالشیو تا  ا ارائاٌ نشااٍرى رافگاا  ٍ  ررسای نَقعیا  نشابری ٍ ناَع کااال  ًبارفک پیشاصًاد 

 .ترفک قیه  را  رای نشبرفا  نطرح کصیو نصاسب

 :ع خدنات باربری نتناسب با نحهَلٌ ٍ شرایط نشتریارائٌ انَا

يای قهل کاال ٍ ارائٌ خدنات نبصَع ٍ ارسال کاال قبای  شرک  جًا  پیها   ار  ا داشبک انَاع ناشیک
 .تا نواط نرای سبب رضاف  ٍ آسَدگی خاطر نشبرفا  خَد شدى اس 

 


