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 تعاریف و اصطالحات - ۱ماده 

 ته شده به شرح زیر میباشد : این قوانین و مقررات به کار رف اصطالحاتی که در

اقدام  ایران پارسلبا نام تجاری که نسبت به ارائه خدمات  آریا چابک رسانشرکت   : شرکت -۱-۱

 .کندمی

 و ارسال محموالت سبک منظور حملشرکت به این افزاری که توسط  نرم : خدمات ایران پارسل -۱-۲

 .شودارائه میبه سایر نقاط ایران 

که به منظور استفاده  پارسل میباشد  نرم افزار متعلق به شرکتتمامی حقوق مادی  : اپلیکیشن -۱-۳

 .گرددو سند حاضر به کاربران اعطا می  قرارداد، مجوز آن از موقت 

یا  که از طریق اینترنت به اپلیکیشن  سفیرو  مشتری جملهاز کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است  -۱-۴

 .شودمتصل و از خدمات نرم افزاری بهرمند می ایران پارسلسایت 

 کاربران شناخته  کاال درخواست کننده ارسالو کاربر  سفیرکاربر  معنای دراین واژه   کاربران: -۱-۵

 .دشومی

به منظور دریافت درخواست  ایران پارسلسفیر : شخص حقیقی است که در اپلیکیشن سفیرکاربر  -۱-۶

 .استنام کرده ثبت  جمع آوری و توزیع و ارائۀ خدمات حمل بار

به منظور ارسال درخواست  ایران پارسل: شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن کاالکاربر  -۱-۷

 .اندنام کرده ثبت حمل کاال

برای استفاده از خدمات در اپلیکیشن  ثبت نام اشخاص  حساب کاربری به منظور حساب کاربری:  -۱-۸

 .اندایجاد کرده ایران پارسل

در حساب کاربری خود به منظور  کاالدرخواست کننده ارسال اعتبار: مبلغی است که کاربران  -۱-۹

های تخت از طریق سامانۀ بانکی و کاردارند. این مبلغ به صورت پردا ایران پارسلاستفاده از خدمات 

 .دوش میمحاسبه مقررات و جرول قیمت این شرکت  عضو شبکۀ شتاب طبق شرایط و

 

 از جملهشود قرار داده می ایران پارسلاطالعات محرمانه: اطالعاتی که توسط کاربران در اختیار  -۱-۱۰

شود و از سوی کاربران وارد می()مانند شماره های تماس و غیره اطالعاتی که به صورت مستقیم 

در اختیار  ایران پارسلهمچنین اطالعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات 
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آدرس مقصد و مبدا ، حمل کاالاز زمان کاالی مورد نظر شود، مانند اطالعات مربوط شرکت قرار داده می

 .و غیره سفیر، مسیر طی شده، موقعیت 

قانون اساسی، ،  کلیه ی قوانین این شرکت برطبق قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران : -۱-۱۱

ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد ها، دستورالعملآئین نامه های اجرایی، بخشنامه

 .قانون بیمه اجباری شخص ثالث، آئین نامه راهنمائی و رانندگیبخصوص 

 

 کاربری حساب - ۲ماده 

 ،و همچنین با هر بار استفاده از خدمات ایران پارسل سایتدر ایجاد حساب کاربریکاربران با  -۲-۱

از قوانین و مقرارت موجود در این سایت را به صورت کامل مطالعه کرده و با آگاهی کامل  وقوانین 

امکان تغییر در طول زمان را دارند بنابراین استفاده کاربران  ضوابطاین قوانین و  ،می پذیرند ضوابط را

 .از اپیلیکشین به معنای پذیرش میباشد 

 )برای افراد الزمه ی ایجاد حساب کاربری ایران پارسل ارسال کاال در  برای استفاده از خدمات -۲-۲

توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای باشند می سال سن قانونی ( ۱۸ باالی

شماره  ،کاربر باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکیاپیلیکیشن و سایت استفاده از خدمات 

 .ثبت کند ایران پارسلخود را در اپلیکیشن و آدرس کامل پستی همراه 

روز در اپلیکیشن وارد کنند و  خواسته شده را به صورت صحیح و بهپذیرند اطالعات کاربران می -۲-۳

باشند. در صورت اثبات خالف این موضوع، شرکت شده کاربران میوارد عدم صحت اطالعات  یتمسئول

 .باشدمجاز به پیگیری قضایی و قانونی می

خود نسبت به ثبت نام در به  متعلق و تلفنپست الکترونیکی گردند که صرفا با کاربران متعهد می -۲-۴

 پست الکترونیک ن صورت در برابر شخص ذینفع صاحب اقدام نمایند. در غیر ای ایران پارسلاپلیکیشن 

مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام  تماماَ

 .خواهد نمود

یا مشتری واند یک حساب کاربری به عنوان کاربر تهر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می -۲-۵

در اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که شرکت اطالع یابد که به نام یک شخص اعم از  سفیرکاربر 

های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع حقیقی و یا حقوقی حساب

 .های کاربری مذکور اقدام نمایدخدمات و غیرفعال نمودن حساب



آریا چابک رسان )پارسل(قوانین و مقررات شرکت   
 

ریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در که از طتمامی فعالیت ها و یا خدماتی  -۲-۶

 مشتریان. بنابراین مسئولیت میباشد   شود به عهدۀ کاربرانانجام می ایران پارسلاپلیکیشن مربوط به 

نمایند، کامال استفاده می ایران پارسلغیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات 

 .باشدمی مشتریمتوجه خود کاربر 

حفظ امنیت  رمز کاربری و اطالعات حساب کاربری  خود  مسئولکاربران حقیقی و یاحقوقی  -۲-۷

سرقت اطالعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف  ، فراموشی و. در صورت مفقود شدن میباشند 

رسانی به شرکت است در اسرع وقت موضوع را به اطالع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطالع

شود به هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و میانجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت

 .عهدۀ وی خواهد بود

. در مورد  ص حقیقی و یا حقوقی را ندارنداشخاحساب کاربری خود به  واگزاریاجازه کاربران  -۲-۸

مدیران برعهده  ایران پارسلهای قانونی بهره برداری از خدمات کاربر شخص حقوقی نیز مسئولیت

 .میباشدهای مذکور مجموعه

شود در صورت عدم ان درخواست کننده کاال احزار هویت در شرایط خاصی ممکن است از کاربر -۲-۹

خدمات به وی خودداری  ارائۀ همکاری کاربران ،شرکت میتواند حساب کاربری وی را مسدود کند و از

  نماید . 

و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطالعات تکمیلی، بر طبق صالح دید  بنا ممکن است -۲-۱۰

، متعهد به ارائه نظرکاربر مورد . در این صورت درخواست گردد  ارائه مدارک و یا اصالح اطالعات

. در غیر این میباشد اطالعات و یا اصالح اطالعات درخواستی در مدت اعالم شده از سوی شرکت 

ر خودداری و از ارائۀ خدمات به کاربحساب کاربری وی غیر فعال نمودن اختیار دارای  صورت شرکت 

 .می نماید

 استفاده از ایران پارسل - ۳ماده 

قانونی طبق قوانین باشند هیچ فعالیت غیرموظف می کاربران ایران پارسلبا استفاده از خدمات  -۳-۲

اجازه کاربران  امکان پذیر نمیباشد وجمهوری اسالمی ایران یا خالف شرع یا مخالف با عرف جامعه 

مواد شیمیایی ،مواد آتش زا،مواد فاسد  اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، ارسال

 ، را ندارند . سالح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسالمی ایران مجاز نیست شدنی و
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، موضوع را قبل از توافق بار خاصکاربر متعهد است در صورت داشتن بار نامتعارف و یا هر گونه  -۳-۳

. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش هماهنگ کندشرکت ایران پارسل  و ثبت سیستم با

امتناع  به مواجه با موارد فوق شود، مجاز سفیربه نقطۀ مبدا،  سفیر شرکتو عزیمت  حمل کاالدرخواست 

 ثبت کنندهبرعهدۀ کاربر  حمل کاالبوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ  حمل کاال از انجام

 .است

یا شرکای  این شرکتبه صورتی که به  ایران پارسلگاه از خدمات شوند هیچکاربران متعهد می -۳-۴

در جهت  استفاده سوءنسبت به اقدام  ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران آن صدمه

مادی و معنوی به منافع رساندن آسیب  و ایران پارسلاز امکانات فراهم شده در خدمات  منافع شخصی

خواهد  غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز به خدمات و  ارائه با امتناع ازشرکت اقدام نمایند، شرکت 

با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصالح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده  و بود

 .نماید می اقدام

  Push Notification ارسال پیامک، ایمیل و یاطریق از راه های ارتباطی یکی از پذیرند کاربران می -۳-۵

از دریافت این  قطعی که با  ها قطع شوده ارسال این پیامتوانند درخواست کنند ک. کاربران میمیباشد

ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطالعات مقتضی بموقع به ایشان پیام

 .نرسد

به کاربر ارائه کند که با وارد کردن  کد تخفیف یا کد هدیه شرکت ممکن است کدهایی به منظور  -۳-۶

پس از آن به  حمل کاالکاسته یا درصدی از هزینۀ  حمل کاالافزار، یا درصدی از هزینۀ این کدها در نرم

شود. نحوۀ اضافه  پارسل ایرانشود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن کاربر برگردانده 

ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صالحدید شرکت بوده و در صورت 

 .عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت

کاربران مجاز  و ندارند یکدها را به اشخاص دیگر واگذاری پذیرند که اجازۀ انتقال یا کاربران می -۳-۷

حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که  -نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند 

مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را به آنها  -در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد 

 .داده باشد

تباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن )اگر در نتیجه پذیرد اعکاربر می -۳-۸

افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار 

قابل استفاده است و  ایران پارسلدهد یا هر روش دیگری( فقط برای استفاده از خدمات آنها قرار می

 .ریافت این وجه را به صورت نقد نداردامکان د
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اعالم میشود دارای به  حمل کاالپذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه کاربر می -۳-۹

کند، این حق . از آنجایی که شرکت برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربر دریافت نمیتاریخ اتقضا بوده

درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا 

صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به 

تواند این کدها یا اعتباری که در دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می

 .آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کندنتیجۀ استفاده از 

مورد استفاده کاربران و هزینه های آن برای استفاده  افزار الزممسئولیت تامین اینترنت و سخت -۳-۱۰

 میباشد.کاربران خود عهدۀ  از خدمات این شرکت 

از هیچ بخش از اطالعاتی که در نتیجۀ استفاده از  حمل کاالشوند پس از اتمام کاربران متعهد می -۳-۱۲

اند، کسب کرده )مانند ذخیره شماره تلفن سفیران و با غیره (سفیرانیا  کاال، از ایران پارسلخدمات 

یا در طول حمل  کاال از اطالعاتی که در اختیار آن ها  بجز شرایط اضطراری  ای نکنندگونه استفادههیچ

داده شده مطابق با قوانین جمهوری اسالمی و عرف جامعه  استفاده نمایند .  در غیر این صورت نقض 

 تعهدات مذکور شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری  خواهد بود . 

ایران ، حمل کاالپذیرند که در حین میکاربران  ایران پارسلخدمات  کلیه ی  با استفاده از -۳-۱۳

و از هرگونه معرفی  گیرد نمی قرار ای برای تبلیغات و بازاریابی کاال و خدمات شخصی را وسیله پارسل

 . نمایندو عرضۀ محصوالت و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری 

کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسالمی، شرعی، اخالقی و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران  -۳-۱۴

 .هستند ایران پارسلخدمات در هنگام استفاده از 

را مطالعه کرده و مورد  ایران پارسلدارند که متن حریم خصوصی پذیرند و اعالم میکاربران می -۳-۱۵

 .قبول ایشان است

است و  شهریبین محموالت سبک  پذیرند که ایران پارسل خدمات حمل و نقلکاربران می -۳-۱۶

در  .آورد میاز طریق نرم افزار فراهم  را سفیرانو  کاالکه ارتباط بین نیز میباشد افزاری خدمات نرم

را بپذیرد یا رد کند، همچنین  حمل کاالیک درخواست  اختیار دارد  سفیرکاربر  ایران پارسلخدمات 

 سفیرو قبل از آغاز عزیمت  سفیر، مشخص شدن حمل کاالپس از ارسال درخواست  اختیار دارد کاربر 

به عنوان یک  شودانجام می سفیری که با یحمل کاالرا انجام دهد یا خیر. لذا هر  حمل کاالبه نقطۀ مبدا، 

 .شود می  در نظر گرفته کاربرو  فیرسقرارداد الزم مستقل و رابطۀ قراردادی بین 

های دیگری ارائه شود خدمات شرکتو همکاری  ممکن است با مشارکت  ایران پارسلخدمات  -۳-۱۷

پذیرند که این خدمات، روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می نظارتی  ایران پارسلکه شرکت 
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مسئولیتی در خصوص قوانین و  ایران پارسلو  دارا هستند قوانین استفاده و مقررات مختص خود را 

 .نداردنخواهد داشت  ها خدمات این شرکت

ثبت ی به غیر از کاربر هایکاالو یا  کاالاز آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر ،  -۳-۱۸

و همچنین هر  رتبتهای ماستفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه ایران پارسلاز خدمات  کاالکننده 

باشد و بدین ترتیب کاربر می کاالو شرکت متوجه کاربر  سفیرگونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به 

 .باشندمربوطه نسبت به شرکت دارای مسئولیت تضامنی میسفیران مذکور و 

درخواست دیگری  کاربر متعهد می شود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای اشخاص -۳-۱۹

و عزیمت کاربر  حمل کاالارسال ننماید. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست  ل کاالحم

بوده و  حمل کاالمواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو )امتناع از انجام(  سفیربه نقطۀ مبدا،  سفیر

 .برعهدۀ کاربر است حمل کااله و هزینۀ شدمسئولیت جبران خسارات وارد

که ثبت کاال و انتخاب هزینه دقیقا با کاالی ارسالی یکسان باشد و درصورت کاربر می پذیرد  -۳-۲۰

مغایرت، پس از تحویل کاال به شرکت با هماهنگی پشتیبانی هزینه ارسالی با کاربر توافق خواهد 

 بر شد.بدیهی است در صورت عدم رضایت کاربر ثبت کننده کاال از نرخ جدید هزینه سفیر و عودت کاال

 عهده کاربر خواهد بود.

 

دهنده را از طریق درگاه  درخواست برای فر مسا حملحق جابجایی و انجام پارسل  سفیرکاربر -۳-۲۱

 . و ممنوع می باشد نداشته  میباشد راکه جهت حمل مرسوله  ایران پارسل

 

 هزینه ها و پرداخت - ۴ماده 

 .پردازد وجود نداردهایی که وی به شرکت میهزینه برگشتپذیرد امکان می کاالکاربر  -۴-۱

ساس جدول هزینه ر ا)بشود از طرف شرکت مشخص می حمل کاالپذیرد هزینۀ می کاالکاربر  -۴-۲

تواند داشته نمی حمل کاالو پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ (  ی موجود در سایتها

مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعالم شده از سوی شرکت  کاالباشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر 

باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن میمی

شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری 

 .نمایدخود، اعطا می
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انجام شود، مشخص می ایران پارسلهایی که توسط فقط از طریق روش حمل کاالپرداخت هزینۀ  -۴-۳

ایران ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری گیرد. این روش پذیر است 

 پارسل .  سفیر، پرداخت اینترنتی و پرداخت نقدی به پارسل

ارائه و اعالم شده از سوی شرکت، ممکن است بسته به  حمل کاالپذیرند هزینۀ کاربران می -۴-۴

)مبدا، مقصد یا  حمل کاالمکان ،کاال وزن نوع کاال، ،حمل کاالارائه شده از جمله نوع  حمل کاالهای ویژگی

. در هر می باشد و یا عوامل دیگر متغیر حمل کاال(، تغییرات اعالم شده در حین حمل کاالمسافت مسیر 

رقم اعالم شده از سوی شرکت بر اساس استانداردهای موجود و صالحدید شرکت تعیین صورت 

و در صورت پذیرش از سوی کاربران،  ) طبق جدول قیمت بر اساس وزن و حجم و مقصد(گردیده است

 .ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهند داشت

را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن  و یا ارسال  حمل کاالۀ پذیرد که باید هزینمی کاالکاربر  -۴-۵

جهت پرداخت آنالین به وجود آید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که  ایران پارسلاست در برنامۀ 

اینترنت و شبکۀ تلفن همراه  نظیر قطعی و یا هرگونه مشکالت  ایران پارسلبه دلیل مشکلی در برنامۀ 

و  حمل کاالهمچنان موظف به پرداخت هزینۀ  کاالافزار فراهم نشود، کاربر امکان پرداخت از طریق نرم

با مرکز تماس  ربرخواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کایا ارسال 

از پرداخت به هر دلیلی  کاالتی که کاربر های دیگر صورت پذیرد. در صوربا روش ایران پارسلشرکت 

کسر کند و در  ایران پارسلدر  کاالرا از اعتبار کاربر  حمل کاال، شرکت حق دارد مبلغ خودداری نماید 

 .حساب کاربری مسدود خواهد شد ،صورت عدم پرداخت

ایران مگر اینکه قصد استفاده از خدمات درخواست ارسال کاال ندهد به پذیرد می کاالکاربر  -۴-۶

و پذیرش درخواست توسط یک  حمل کاالاگر پس از ارسال درخواست  کاالرا داشته باشد. کاربر  پارسل

در زمان مشخص  حمل کاال، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان مبدا سفیرکاربر 

، وی متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول مذکور ندهده و کاال را جهت ارسال ارائه درحضور پیدا نک

باشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام می

 .نماید. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد

در نتیجۀ استفاده از خدمات  سفیرکاربر  نقلیهدر وسیله پذیرد هر گونه تخریبی که می کاالکاربر  -۴-۷

های مربوط به تعویض، تعمیر، شست و شو و با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه

ها را از اعتبار موجود در غیره به عهدۀ وی خواهد بود. در چنین مواردی شرکت حق دارد این هزینه

ز وی وصول کند. در صورتی که اعتبار موجود نزد شرکت به کسر یا ا کاالکاربر  ایران پارسلحساب 

و یا شرکت مجاز به پیگیری وصول  سفیرهای مترتب بر آن نباشد، کاربر میزان خسارات وارده و هزینه

اقدام به فحاشی، توهین و ضرب و جرح و سایر  کاالمطالبات مذکور خواهد بود. همچنین چنان چه کاربر 
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به مراجع قضایی ذیصالح محفوظ  سفیرنماید حق مراجعه کاربر  سفیریه کاربر اقدامات خالف قانون عل

است. عالوه بر آن شرکت حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود را 

 .دارا میباشد

است و نمی  کاالجا به جایی جهت صرفا  و کاربر سفیر  ایران پارسلپذیرد خدمات می کاالکاربر  -۴-۸

نماید. در ارسال حمل  درخواست و یا کاربر ارسال کاال  مسافرجهت جا به جایی هر گونه  د درتوان

صورت وقوع این واقعه اتفاق کاربر سفیر مکلف به لغو سفر بوده و هزینه سفر به عهده ی کاربر کاال 

 . میباشد

 مسئولیت ایران پارسل - ۵ماده 

ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند  ۲۴شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس  -۵-۱

میانجیگری تمامی تالش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختالفات ایجاد شده در زمان ارائه و 

 .کندبین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می ایران پارسلاستفاده از خدمات 

تالش  حمل کاالدر انتهای  کاالهای خود و انجام نظرسنجی از کاربران شرکت با استفاده از نظارت -۵-۲

 .کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهدمی

افزاری خود توسط شرکت تالش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم -۵-۳

ها نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاهو مسولیتی ا تضمینی کند امهای کاربران محترم میدستگاه

 داد نخواهد( …همراه و  های ارتباطی )اینترنت، شبکۀ تلفنیا همۀ شبکه

تمامی اطالعات کاربران به عنوان اطالعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن  -۵-۴

مقام ذیصالح قضایی. بنابراین در صورت درخواست توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم 

و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطالعات کاربران به مراجع مذکور 

 .باشدمی

 در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند ایران پارسلچنانچه هر یک از کاربران  -۵-۵

  ساعته پیگیری و مطرح و حل  نمایند .  ۲۴یبانی و رسیدگی به پیشنهادات  میتوانند از طریق واحد پشت

های افزارو استفاده از نرم ایران پارسلجهت اطالع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات  -۵-۶

توانند با مراجعه به افزار قرار داده شده است و اشخاص میر نرمد، همۀ اطالعات مورد نیاز سفیرو  کاال

آشنا شوند. همچنین  ایران پارسلقسمت مذکور و مطالعۀ آنها کامال با شرایط ذکر شده و خدمات 

ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند. الزم  ۲۴همکاران ما در مرکز تماس به صورت 
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از طریق اپلیکیشن امکان پذیر است و به منظور حفظ  ئه اطالعات کاربری صرفاَبه توضیح است که ارا

امنیت اطالعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطالعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به 

 .صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست

حمل درخواست  ان پارسلایراز طریق اپلیکیشن  ی کهکاربر در قبالفقط  ایران پارسلمسئولیت  -۵-۷

و کاربر  سفیرنیز این درخواست را پذیرفته. لذا اگر کاربر  سفیرو کاربر  ، میباشدارسال کرده است کاال

 حمل کاالاند خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام ثبت نام کرده ایران پارسلکه در اپلیکیشن  کاال

 .شدتوافق نمایند هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد 

 مسئولیت کاربران - ۶ماده 

همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین در قبال  شرکت هیچ گونه مسئولیتی -۶-۱

( و کاالحمل جمهوری اسالمی ایران از جمله قانون مجازات اسالمی )ارتکاب جرم در هنگام  ، مقرارت 

و برعهدۀ شخص متخلف  تمسئولیو تمامی  ،ندارد قوانین مدنی )ورود خسارت به اموال کاربران( باشد

غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصالح، درارای اختیار شرکت همچنین 

 .خواهد آورد  اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی به عمل

که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و  کاال ارسال کننده  هر گونه اقدامی از سوی کاربر -۶-۲

های شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد. شرکت این حق را برای خود دارایی

م قانونی انجام راه را مسدود کند و در صورت نیاز، علیه شخص اقداداند که حساب کاربر هممحفوظ می

 .مطالبه کنداز شخص متخلف دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را 

تهیه و در اختیار او  ایران پارسلشود تنها از عالیم و اقالم سازمانی که توسط متعهد می سفیرکاربر  -۶-۳

یا ایجاد  گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقالم و عالیمی که سبب ایجاد مشابهت و

بوده و  سفیرو یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر  کاالاشتباه برای کاربران 

در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف 

 .مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود

ایران افزار مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز عدم استفاده از نرم -۶-۴

فعالیت  ایران پارسلی که در سفیرانتوسط  سیکلت وسایل نقلیهدر حین رانندگی و حفظ سالمت  پارسل

 .است سفیرکنند برعهدۀ کاربران می
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باشد تا در صورت متعهد به بیمه نمودن وسیله نقدی تا سقف تعهدات قانونی خود می سفیرکاربر  -۶-۵

بروز خسارات به اشخاص ثالث و یا هر یک از سرنشینان امکان جبران خسارات از طریق شرکت بیمه 

 .گر میسر باشد

کاربر سفارش کاال توزیع و یا جمع آوری در زمان استفاده از خدمات شرکت جهت  سفیرکاربر   -۶-۶

دهنده با موتور سیکلت مکلف و متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه کشوری و شرکت 

ستفاده از کاله کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله رعایت سرعت مطمئنه، ابا رعایت بوده و باید 

اعم از خسارت  کاالجابجایی های ناشی از را رعایت نماید و مسئولیت در هنگام موتور سواری ایمنی 

مالی و پرداخت خسارت و خسارت جانی و تحمل مجازاتها از جمله پرداخت دیه بر اساس اصل شخصی 

بوده و در این خصوص مسئولیتی متوجه  سفیربودن مجازاتها و قوانین موضوعه بر عهدۀ شخص کاربر 

 .باشدشرکت نمی

 کاالنسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربر  سفیرکاربر  حمل کاالدر صورتی که در حین  -۷-۶

 .متعهد به اعالم گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود سفیراطالع پیدا کند، کاربر 

  شرایط حمل مرسوله - ۷ماده 

ممنوع میباشد طبق مقررات حمل کاالی زمینی و بین المللی ارسال آن توسط کاربر کاال  وسایلی که -۷-۱

مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات  میباشدبه شرح زیر 

مواد شیمیایی،مواد مخدر و افیونی، مواد فاسد شدنی، سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو اتش زا و 

 .داروهای ممنوعه، کاالی قاچاق 

حق  کاالممنوع است و کاربر  سفیر)مالک کاال( توسط کاربر  کاالانتقال بار و کاال بدون حضور کاربر -۷-۲

های ناشی از این تخلف برعهدۀ ارسال کاال را نخواهد داشت. در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیت

ری قانونی از اقدام کنندگان آن است و شرکت حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگی

 .جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند

باشد. می( ۷-۴در بند )به شرح  کاالمجاز به عدم پذیرش بارهای کاربر  سفیردر هر صورت کاربر  -۷-۳

 حمل کاالاز محتویات بار اطالع نداشته باشد و در حین  سفیر، کاربر حمل کاالدر صورتی که در ابتدای 

باشد. در این می حمل کاالمجاز به قطع و لغو  حمل کاالاطالع پیدا کند، در حین  ارنسبت به محتویات ب

ضمنا هر . باشدمکلف به اعالم گزارش فوری موضوع به شرکت و مراجع انتظامی می سفیرصورت کاربر 
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گونه مسئولیت حقوقی و جزایی از این جهت متوجه کاربر سفارش دهنده خواهد بود. چنانچه کاربر 

ا به جایی چنین مرسوالتی را بر عهده بگیرد، شرکت ضمن لغو عضویت وی حق پیگیری از ج سفیر

 .طریق مراجع قضایی را خواهد داشت

 

مکلف  سفیرتحویل و یا ارسال نشده بود به هر دلیلی قابل  کااله کاالیی متعلق به کاربر چچنان  -۷-۴

 روز 15اسرع وقت به شرکت اطالع رسانی نماید و کاال به صورت امانت به مدت  را در است ااین مسئله 

تحویل  گیرنده، کاال به  کاالو کاربر  شرکتدر محل مورد توافق سپس ماند و باقی می شرکتنزد 

 15در صورتی که بعد از  خواهد کردمحاسبه و اطالع رسانی کت شررا ارسال مجدد کاال گردد. هزینۀ می

یا به هر دلیلی امکان تحویل به گیرنده نباشد جهت دریافت کاالی مذکور اقدام ننماید  کاالربر کا روز

تحویل خواهد داد و هیچ گونه ادعایی از  -با اخذ هزینه برگشت کاال  –کاال را به محل فرستنده شرکت 

و کاربر کاال هیچ  مبنی بر سرقت یا نقص یا عیب کاال علیه شرکت مسموع نخواهد بود کاالجانب کاربر 

 گونه ادعایی نخواهد داشت.

 

تا  توزیع یا جمع آوری پس از اعالم قبولی تقاضای سفارش دهنده ملزم به انجام  رفیسکاربر  -۷-۵

بایست کاربر باشد مگر در موارد ضروری و با عذر موجه که در این خصوص میرسیدن به مقصد می

مطلع و ادامه سرویس توسط شخص دیگر که توسط شرکت  شرکت را نسبت به عذر موجه خود سفیر

 معرفی خواهد شد ادامه میابد . 

درخواست کننده به عنوان کاربر   ایران پارسلپذیرش مرسوله از اشخاص ثالث که در اپلیکیشن  -۷-۶

مرسوله از  ارسال و توزیع  حق دریافت و سفیراند ممنوع است و کاربر تعریف نشده ارسال مرسوله 

های ناشی از این تخلف برعهدۀ د داشت. در صورت عدم رعایت، تمام مسئولیتناشخاص فوق را نخواه

باشد و از این جهت هیچ مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود و شرکت حق دارد نسبت می سفیرکاربر 

خسارت از شخص  اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ سفیربه قطع دسترسی کاربر 

 .متخلف نماید

های مسئولیت میباشد . در غیر اینصورت تمامی سال ممنوع  ۱۸پذیرش مرسوله از اشخاص زیر  -۷-۷

 .از این تخلف بر عهده کاربرسفیر می باشد ناشی 

باشد در زمان تحویل مرسوله به گیرنده مرسوله ثبت شده در متعهد و مکلف می سفیرکاربر  -۷-۸

اپلیکیشن، امضاء و تائیدیۀ نامبرده را نسبت به تحویل صحیح و سالم مرسوله اخذ نماید و گیرندۀ 

مرسوله نیز در صورت تحویل مرسوله ملزم به امضاء و تائید به تحویل صحیح و سالم بودن مرسوله 

در زمان تحویل  ارزش بار. پرداخت هرگونه خسارت وارد شده به مرسوله، منوط به اعالم باشد. می
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است. گیرندۀ مرسوله باید بسته ارسالی را در زمان دریافت، بررسی و و پرداخت هزینه بیمه  مرسوله

سپس امضای دریافت مرسوله را بر روی اپلیکیشن ثبت کند. بعد از دریافت امضاء، شرکت هیچ 

یتی در قبال اعالم خسارت بر عهده ندارد. در صورت عدم تمایل تحویل گرفتن مرسوله توسط مسئول

گیرنده ثبت شده در اپلیکیشن در مقصد به هر دلیلی اعم از دیر رسیدن مرسوله، ورود خسارت به آن، 

لزم به م سفیر، کاربر کاالباز شدن مرسوله و غیره و یا عدم شناسایی گیرنده در آدرس اعالمی کاربر 

با هماهنگی شرکت و در صورت  کاالمطلع نمودن شرکت از این موضوع و بازگرداندن مرسوله به کاربر 

ملزم به نگهداری آن در نزد خود در ظرف یک هفته و پس از آن تحویل به  کاالعدم پذیرش کاربر 

ح دیگر شرکت تا تعیین تکلیف نهایی توسط واحد پاسخگوئی به شکایات شرکت یا مراجع ذیصال

خواهد بود و در این خصوص هر گونه ادعایی  کاالباشد. مخارج و هر نقص و عیب به عهدۀ کاربر می

مردود و غیر  کاربر کاالو شرکت به گیرندۀ مرسوله یا  سفیرنسبت به عدم تحویل مرسوله توسط کاربر 

 .باشدقابل استماع می

در  ایران پارسلرش ثبت شده در اپلیکیشن مکلف به بررسی مرسوله مطابق با سفا سفیرکاربر  -۷-۹

دلیل بر مجاز  سفیرباشد و پذیرش مرسوله توسط کاربر زمان تحویل آن از کاربر سفارش دهنده می

باشد و چنانچه در زمان حمل به بودن محتویات آن و استاندارد بودن برای حمل با موتور سیکلت می

بررسی توسط مرجع انتظامی، افتادن اتفاقی بار و مشخص  مانند توقف و سفیرعللی خارج از ارادۀ کاربر 

متوجه خالف قانون بودن مرسوله و نقض تعهدات کاربر سفارش  سفیرشدن محتویات آن یا غیره کاربر 

دهنده از مقررات و شرایط این سند گردد، مکلف به قطع و لغو حمل مرسوله و اعالم مراتب به شرکت و 

 .باشدی میبنا به مورد به مرجع انتظام

چنانچه مرسوله به نحوی بسته بندی گردیده که محتویات آن قابل رویت نباشد کاربر سفارش  -۷-۱۰

محتویات مرسوله را ثبت کرده و مسئولیت ناشی از اظهارات  ایران پارسلدهنده مکلف است در سامانۀ 

مسئولیتی ندارد و هر  ها هیچخود را بر عهده گیرد. شرکت در قبال محتوای غیر قابل رویت مرسوله

و قوانین  ر با قوانین جمهوری اسالمی ایرانهای حاوی اقالم مغایگونه مسئولیت ناشی از ارسال بسته

مراجع اداری، بر عهدۀ کاربر سفارش دهنده و پاسخگویی در قبال آن در کلیه  حمل و نقل بین المللی

باید خساراتی که به سبب این امر به  کاالانتظامی و قضایی مستقیما به عهدۀ ایشان است. همچنین کاربر 

 .شرکت وارد شده است را نیز جبران نماید

باشد، الزم است می هویت گیرنده مرسوله  صات کامل خمشهایی که نیاز به جهت ارسال مرسوله -۷-۱۱

ایران پارسل این موضوع را متذکر شود. در غیر این صورت شرکت مسئولیتی  سفارش دهنده در سامانۀ

 .در قبال احراز هویت گیرنده مرسوله در آدرس اعالم شده ندارد
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باشد در صورت داشتن بار نامتعارف و هر گونه پرنده یا حیوانات دیگر، متعهد میکاال کاربر  -۷-۱۲

اعالم کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از  سفیرموضوع را قبل از توافق بر حمل مرسوله به کاربر 

مواجه با موارد  سفیر، کاربر جهت جمع آوری سفیرپذیرش درخواست سفارش دهنده و عزیمت کاربر 

حمل ( بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ حمل کاالمجاز به لغو )امتناع از انجام  فوق شود،

 .می باشدبرعهدۀ کاربر سفارش دهنده  کاال

محل جمع گردد با رعایت کامل امانت داری و در اسرع وقت مرسوله را به متعهد می سفیرکاربر  -۷-۱۳

 .برساند اعالم شده از طرف شرکتو یا توزیع آوری 

چنانچه فرستنده یا گیرنده مرسوله بخواهند مرسوله دریافتی به آدرس مبدا بازگردد بایستی به  -۷-۱۴

اقدام نماید و کامل آن و پرداخت هزینه  ایران پارسل اپیلیکیشنوسیله حساب کاربری خود از طریق 

 .داشتنخواهد هیچ مسئولیتی در جهت بازگرداندن مرسوله به مبدا  سفیرکاربر 

، لذا تحویل مرسوله در  میشود در محل درب بیرونی مبدا انجام  صرفاَو توزیع کاال تحویل  -۱۳-۷

شرکت ایران پارسل می  خیابان و فضای عمومی وبه طور کلی در آدرس غیر پستی مخالف مقررات 

 .باشد

نده رخود با گیست یو مشتری می با نمی باشد حراز هویت گیرنده مرسوله بر عهده سفیر ا-۱۴-۷

خواهد تحویل شرکت مرسوله را به آدرس گیرنده  این اده و سفیرمرسوله هماهنگی های الزم را انجام د

 داد و در صورت نیاز به تحویل بار به شخص خاص کاربر کاال بایستی از قبل با شرکت هماهنگ نماید.

ده و گیرنده مرسوله صرفا فی مراودات مالی و تسویه حساب ناشی از معامالت فی مابین فرستن-۱۵-۷

مابین آنها معتبر و موثر بوده و لذا ثبت سفارش ارسال مرسوله ، به منزله قصد واقعی و بدون قید و 

شرط تحویل بار به گیرنده است . بدیهی است عواقب توافقات خارج از مندرجات این ماده ، فی مابین 

 .مشتری و سفیر ، متوجه شرکت نمیباشد

، درج  ازاد بر هزینه  حمل توسط گیرنده در صورت تغییر آدرس ، افزودن آدرس دوم هزینه م-۱۶-۷

 اضافه خواهد شد.بر کاربر گیرنده آدرس اشتباه و یا عودت مرسوله  

در غیر اینصورت کاالی  میبایست محتوای بار و مرسوله را به رویت سفیر برساند کاربر کاال-۱۷-۷

سفیر شرکت ملزم به دریافت و تحویل مرسوله در درب ورودی و  ارسالی شامل بیمه نخواهد شد

ساختمان میباشد و حق ورود به داخل ساختمان را نداشته و درصورت ورود به داخل ساختمان هرگونه 

 . بعدی به عهده خودش خواهد بودمسئولیت 

رای تحویل بصورت تقریبی بوده و شرکت تمام تالش خود را بزمان توزیع بار و یا جمع آوری -۱۸-۷

 . بار بکار خواهد بست بموقع
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ارسال اسناد و اوراق بهادار، چک، پول نقد با سامانه ایران پارسل مجاز نمیباشد و در صورتی که -۱۹-۷

 ارسال گردد، شرکت هیچ گونه تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.

 

برای رویت مرسوله درصورت درخواست مراجع ذیصالح اعم از نیروی انتظامی یا مراجع دیگر -۲۰-۷

 . جزو زمان شرکت ملزم به اجرای درخواست آنان خواهد بود و کاربر هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت

ارسال بار تلقی نشده و شرکت هیچ گونه مسولیتی در قبال به موقع نرسیدن کاال نخواهد  صرف شده

 داشت.

 

 موارد فنی - ۸ماده 
 

کاربران  تمامی حقوق اپیلیکیشن و سامانه نرم افزاری متعلق به شرکت ایران پارسل میباشد و -۸-۱

شامل  ایران پارسلافزارهای نرم (Source Code) هیچگونه تالشی در جهت استخراج سورس کد اجازه 

تنها در د، ندههای مشابه انجام یا فعالیت (Reverse Engineering)، مهندسی معکوس (Decompile)دیکامپایل

 صورتی  امکان دسترسی به این مطالب را دارند که مجوز به صورت قانونی صادر شده باشد . 

های دیگر نسخۀ دیگری از یا روش Mirroring یا Framing هایاستفاده از روش اجازه ی کاربران  -۸-۲

ایران افزار نیست در نرم . همچنین کاربر مجاز را روی سرورهای دیگر ارائه کنند ایران پارسلخدمات 

 .یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخاللی ایجاد کند پارسل

، (Indexing) یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری یافزارنرم فعالیت اجازه ی هیچگونه کاربران  -۸-۳

 .را ندارند  کاوی روی خدمات اجرا کنندمطالعه یا هر گونه فعالیت داده

فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ اجازه ی هیچگونه کاربران  -۸-۴

 .انجام دهند ایران پارسلهای مرتبط با یا سامانه ایران پارسلبخش از سامانۀ 

 محتوای تولید شده توسط کاربران - ۹ماده 

متن ، فایل  ، انتشار عکس ،فایل صوتیه ی ن است در شرایطی به کاربران اجازشرکت ممک-۱-۹

که با ثبت د نیا سامانه اینترنتی را ده  اپیلیکیشنکه در وب سایت، تصویری و یا فایل های مشابه را دهد 
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این اطالعات این حق را به ایران پارسل میدهند که اطالعات را در هر مکان و زمانی بصورت دیجیتال یا 

 . قرار دهدایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار سیا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند و 

 قطع خدمات - ۱۰ماده 

طبق صالح دید شرکت به این نتیجه برسد که حضور کاربرانی اعم از سفیر و یا کاربر درخواست -۱-۱۰

کننده حمل و ارسال کاال می تواند آسیب برساند حق لغو و حذف حساب کاربری را خواهند داشت و 

 هیچگونه اعتراضی وارد نمی باشد . 

 توافق از راه دور - ۱۱ماده 

طبق توافق این شرکت با کاربران در جهت آسان سازی مبادله اطالعات از جمله الحاقیه ها -۱۱-۱

ضمن پذیرش اطالع از شرط  و تغییرات شروط از طریق سامانه ایران پارسل اعالم و کاربران اختاریه ها 

 .کنندو روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعالم می

ضمن پذیرش این و بوده  خود کاربر بوده ت حفظ و حراست از حساب کاربران برعهدۀ مسئولی -۱۱-۲

حساب کاربری مذکور را منتسب به خود  (۱۱-۱)طبق بند های صادره از طریقمسئولیت، همۀ داده پیام

های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام

 .قابل استماع و مردود است

پذیرند هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعالم قبولی و تصدیق داده کاربران می -۱۱-۳

شود و هر گونه ادعائی دره از طرف شرکت به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب میهای صاپیام

 .نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است

رای ارسال انتقادات و هرگونه اقدام و عملیات حقوقی از بایران کاربران با عضویت در خدمات  -۱۱-۴

  طریق سامانه رایانه ای الکتریکی اعالم نمایند.جمله عقد قرارداد و معامالت از 

 جبران خسارت مرسوله - ۱۲ماده 
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که اگر مرسوله به طور کامل از بین رفته باشد معادل باشد یجبران خسارت تنها در شرایطی م -۱۲-۱

پرداخت معادل خسارت وارده  و اگر خسارت جزئی باشد  بودخواهد در هنگام ثبت سفارش،  آنارزش 

 .شدخواهد 

آسیب فیزیکی ناشی از حمل نامناسب که  ی انجام می پذیردپرداخت خسارت فقط در صورت -۱۲-۲

 .گیردمرسوله صورت می

خسارات مرسوله هایی که دارای عیب ذاتی و در مقابل پرداخت  مسئولیتی شرکت هیچگونه-۱۲-۳

سفارش بر تعلیمات کاربر مستند  یاسایر مرسوالتی که عیوب وارده مریوط به نحوه ی حمل آن نبوده و

و یا مرسوله های سریع الفساد  سفارش دهنده ناشی از بسته بندی نا مناسب از جانب کاربر  یا دهنده  

 .ندارد باشد

عدم مرسوله را بدون قید هنگام جمع آوری  سفیراگر بسته بندی عیب ظاهری داشته و کاربر  -۱۲-۴

خواهد بود و شرکت از این جهت هیچ مسئولیتی نخواهد مسئول آن  مسئولیت قبول کرده باشد شخصاَ

 .داشت

باشد مسئولیت  سفیرناشی از تقصیر یا قصور کاربر هرگونه آسیب و یا سرقت مرسوله  چنان چه  -۱۲-۵

ملزم به جبران خسارت وارده به شرکت بوده و  سفیربوده و کاربر  سفیرمتوجه کاربر آن به طور کامل 

 .شرکت حق لغو عضویت وی را خواهد داشت

ها اظهار نشده باشد هیچ هایی که ارزش آنشرکت در قبال پرداخت خسارت برای مرسوله -۱۲-۶

 .مسئولیتی ندارد

امکان پذیر رویت نمی باشد تنها هنگامی  شرط پرداخت بسته هایی که محتوای داخلی آن قابل -۱۲-۷

 .به بسته بندی وارد شده باشدضربه  عالئم که وجود آسیب فیزیکی  و است 

 

در هنگام ثبت ارزش کاال برای استفاده از خدمات ایران پارسل کاربر موظف است که مستندات -۱۲-۸

دهد، در غیر اینصورت ارزش کاال غیر واقیعی محسوب شده و  ارائهواقعی نظیر فاکتور ، سند و... را 

 یت ارزش کاال را به عهده نخواهد گرفت . مسئولشرکت 

سود بازار، اعتبار، فرصت شغلی  قبیلشرکت هیچ گونه تعهدی در قبال ضرر و زیان مواردی از -۹-۱۲

 . و ... در صورت تاخیر در تحویل بار یا مفقود شدن آن نخواهد داشت

 

برای کاالهایی که نواقص پنهان یا عیوب ذاتی هنگام تحویل بار اعالم ونه تعهدی گشرکت هیچ-۱۰-۱۲

 خارج از کنترلکه  مواردینظیر و همچنین هیچگونه تعهدی در مقابل شرایطی نخواهد داشت. نشده 



آریا چابک رسان )پارسل(قوانین و مقررات شرکت   
 

جنگ،اغتشاشات، شورش، تصادف و...، بروز اختالالت در  نظیر ، بالیای طبیعی، شرایط بحرانی مانند 

 .نخواهد داشت شبکه حمل و نقل، خرابی وسیله نقلیه، 

 

 

 با سفیران تصدیقات قراردادی - ۱۳ماده 

شرایط قانونی و قراردادی به  طبق  دنمتعهد میباشدر کمال صحت عقل و اراده  سفیر انکاربر

به منظور انجام موضوع  و ایجاد حساب کاربری شرط الزم  پارسلاستفاده از خدمات شرکت منظور

عدم اعتیاد استعمال و مصرف گواهی عدم سوء پیشینه، مدارک مورد نیاز عبارت است از گواهی  قرارداد

در آینده به شرکت و هر آنچه که ارائه شده مدارک کلیه  دنمتعهد میباشآنها بوده و همچنین کاربران 

اعم از اعالم مراجع و  یباشد. در صورتیکه به هر دلیلمنطبق با واقع و حقیقت می گردداعالم و ارائه می

دائمی  دارای اختیار غیر فعال نمودن اشخاص خالف اظهارات کاربران اعالم یا احراز گردد، شرکت 

ریال بعنوان خسارت  ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰از موارد فوق نسبت به مطالبۀ مبلغ انجام و به جهت متخلف کاربر 

نماید. وصول تمام یا قسمتی از خسارت و وجه التزام فوق از می و وجه التزام این شرایط و مقررات اقدام 

 . باشداعتبار ریالی کاربر نزد شرکت بالمانع می

 

 


