ـﻦ و
ـﻮاﯾﯽ از ﭼﯿـ
ـﻞ ﻫـ
ـﻞ و ﻧﻘـ
ﺣﻤـ
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺷﺮﻗﯽ

ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ) ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎر ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﻘﻨﻮس ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ( ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﺠﻮز ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ
ﻫﻮاﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻘﻨﻮس اﺟﺎزه
ﺻﺪور ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه را ﻣﯿﺪﻫﺪ .
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎری اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
ﻣﺮﺳﻮﻻت را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ اﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ و داﺷﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭼﯿﻦ و
اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ان دارد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت را ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ از

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎری اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎر ﻗﻘﻨﻮس

:

ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﻮاﯾﯽ ) ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ( ﺑﺎ ﻧﺮخ وﯾﮋه و
رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺣﻤﻞ اﮐﺴﭙﺮس ﻣﺮﺳﻮﻻت
اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ وﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺎص و
وﯾﮋه
ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﺑﺎر در ﻣﺒﺪا و ﯾﺎ ﻣﻘﺼﺪ
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻮاﯾﯽ
ﻓﺮوش و ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب و ﺣﺮﻓﻪ ای

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻘﻨﻮس
ﺣﻤﻞ
ﺣﻤﻞ
ﺣﻤﻞ
ﺣﻤﻞ
ﺣﻤﻞ
ﺣﻤﻞ

ﻫﻮاﯾﯽ
ﻫﻮاﯾﯽ
ﻫﻮاﯾﯽ
ﻫﻮاﯾﯽ
ﻫﻮاﯾﯽ
ﻫﻮاﯾﯽ

از
از
از
از
از
از

ﭼﯿﻦ
ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ
ﺗﺎﯾﻮان
ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
ژاﭘﻦ
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎر ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻘﻨﻮس :

:

ﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎر در ﭼﯿﻦ و ﯾﺎ
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺪل ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ :
 : ۱ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻘﻨﻮس در ﭼﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺒﺪا ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﻋﻼم دارا ﺑﻮدن ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ و ﺑﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ
 : ۲اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻮ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای رزور
 : ۳درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪه ﻓﻀﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺣﺠﻢ رزرو ﺷﺪه
 : ۴ﭘﯿﮑﺎپ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺣﻤﻞ ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻗﻘﻨﻮس در
ﭼﯿﻦ و ﺳﭙﺲ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﯿﺮی
 : ۵اﮔـﺎه ﺳـﺎزی ﺷﻤـﺎ از ﻣﻘـﺪاری ﮐـﻪ ﻗﻘﻨـﻮس در ﭼﯿـﻦ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎرژ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ و وزن ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ
و اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
 : ۶ارﺳﺎل اﯾﻨﻮﯾﺲ و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎر
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ) ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎر ( و اراﺋﻪ ﻣﺪارک
: ۷
وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻗﻘﻨﻮس
 : ۸ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺻﺎدرات در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز در ﭼﯿﻦ
 : ۹ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ
 : ۱۰اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎر و ﮐﺎرﮔﻮ و ﺷﻤﺎره ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ

ﺑﺎر
 : ۱۱ورود ﺑﺎر ﺑﻪ ﮔﻤﯿﻨﯿﻤﺮک اﻣﺎم خ
 : ۱۲اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎر ﺑﺮای اﻣﻮر ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﯾﺎ
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻘﻨﻮس ) ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد (
 : ۱۳ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺧﯿﺺ  ،اﻧﺒﺎرداری  ,و …
 :۱۴اﻃﻼع ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ اﻣﺎده ﺑﻮدن ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ
 : ۱۵ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه

ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد :

 : ۱ﺗﺮﺧﯿﺺ

ﺑﺎر در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر

ﺑﺎرﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﯾﺖ و ﻫﻮاﯾﯽ از ﭼﯿﻦ وارد ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎرﻫﺎی
اﮐﺴﭙﺮس ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻗﻘﻨﻮس وﻇﯿﻔﻪ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر را ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﮔﻤﺮک ) ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ( ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دارا
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻗﻘﻨﻮس را دارا
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﻘﻨﻮس ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده
 : ۲ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﺮﺳﻮﻻت و ﻣﺤﻤﻮﻻت
ﺧﻮد دارﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻗﻘﻨﻮس اﻃﻼع دﻫﯿﺪ  .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣﺠﺪد ،ﺟﺪا از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در زﻣﺎن اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
: ۳

اﻧﺒﺎرداری ﮐﺎﻻ در ﭼﯿﻦ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻی ﺷﻤﺎ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻗﻘﻨﻮس در
ﭼﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻗﻘﻨﻮس
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺒﺎرداری ﺟﺪا از
اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در زﻣﺎن اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
 : ۴درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﺻﺎدرات  ,ﻻﯾﺴﻨﺲ  ,و اﻧﺠﺎم ازﻣﺎﯾﺸﺎت
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﻮن  magneticو …
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﺷﻤﺎ دارای ﻻﯾﺴﻨﺲ ﺻﺎدرات ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
ﮐﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻻی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ از ﭼﯿﻦ ﺻﺎدر
ﺷﻮد ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
.

