ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ از ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺗﺠﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻤﮑﻦ از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺮه ٔ ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ آﺳﯿﺎ و ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ در
دﻧﯿﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ژاﭘﻦ  ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊ از دﻫﻪٔ
 ۱۹۶۰ﮐﺮه ٔ ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه در
ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.
ﮐﺮه ٔ ﺟﻨﻮﺑﯽ دوﻣﯿﻦ ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ را درﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
داراﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺸﻤﯿﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را در ﺟﻬﺎن داراﺳﺖ .ﺑﺎ
وﺟﻮد دارا ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ،ﮐﺮه ٔ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرا ﺑﻪ
ﺳﻮی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ،
ﺻﺎدرات و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .در
اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  IMF، ۲۰۰۸ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﺎل
 ۲۰۰۹از ﮐﺎﻧﺎدا و در ﺳﺎل  ۲۰۱۱از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺳﺮاﻧﻪٔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۲۰۰۹از ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ،در ﺳﺎل
 ۲۰۱۲از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و در ﺳﺎل  ۲۰۱۳از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﮐﺮه ٔ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی  OECDﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺸﺖ .ﮐﺮه ٔ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل  ۱۹۹۷آﺳﯿﺎ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻗﺎدر ﮔﺸﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرتﻫﺎی ﻋﻤﺪه ٔ اﻗﺘﺼﺎدی اداﻣﻪ دﻫﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻨﺎدر و ﭘﻮرت ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ

:

 – ۱ﻓﻮروارد و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه  FCLﺑﺮای اﻣﻮر واردات و ﺻﺎدرات
در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
 – ۲ﻓﻮروارد و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه  LCLﺑﺮای اﻣﻮر واردات و ﺻﺎدرات
در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ) اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد (

ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﻘﻨﻮس :
– ۱

اراﺋﻪ ﻓﻮروارد ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ

 – ۲اﻧﺒﺎرداری و ﺗﻮزﯾﻊ
 – ۳ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮای ﺻﺎدرات و واردات
 – ۴اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﻀﺮی و رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
– ۵

ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎری

 – ۶ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺪا C/O
 – ۷ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درب ﺑﻪ درب

ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ :
 :ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و ارﺳﺎل ﺗﯿﮑﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﺣﯿﻪ
روش اول
www.user.fnxshipping.com :
ﺑﻪ ادرس
ﮐﺎرﺑﺮی
ﻣﺎ ارﺳﺎل ﺗﯿﮑﺖ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻋﺎت
 .ﺣﺘﯽ روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ
روش دوم  :ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ info@fnxshipping.com :

روش ﺳﻮم  :ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻘﻨﻮس در اﯾﺮان ) در ﺳﺎﻋﺎت اداری
( ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ۰۲۱۴۴۴۵۱۳۱۳

ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ :

 : ۱ﺗﺮﺧﯿﺺ

ﺑﺎر در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر

ﺑﺎرﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﯾﺖ و ﻫﻮاﯾﯽ از ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ 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 ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻی ﺷﻤﺎ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻗﻘﻨﻮس در
ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ
ﻗﻘﻨﻮس اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺒﺎرداری ﺟﺪا
از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در زﻣﺎن اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

 : ۴درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﺻﺎدرات  ,ﻻﯾﺴﻨﺲ  ,و اﻧﺠﺎم ازﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻣﻮن magnetic

و …

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﺷﻤﺎ دارای ﻻﯾﺴﻨﺲ ﺻﺎدرات ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
ﮐﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻻی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺻﺎدر ﺷﻮد ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ٬ﺣﻤﻞ از ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ٬ﺣﻤﻞ ﺑﺎر از ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ٬
ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ از ﮐﺮه ٬ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ از ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ٬ﺧﺮﯾﺪ از ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ٬
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ از ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ٬ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ٬واردات از ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ

