ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺴﺘﯽ از ﻣﺒﺪا آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺮان راه اﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪ

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮﺳﻮﻻت از آدرس ﻣﺒﺪا در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﭘﯿﮑﺎپ و ﺟﻤﻊ
آوری ﻣﯿﮕﺮدد و ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ اﯾﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮﺳﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ارﺳﺎل
ﻣﯿﮕﺮدد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻤﺮﮐﯽ و … .ﻣﯿﮕﺮدد
در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﻢ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺒﺪا ﻗﻘﻨﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی ﺑﻪ
.ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ در زﻣﺎن
ﻗﻘﻨﻮس در ﻣﺒﺪا ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ
رزرو ﺑﺎر ذﮐﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ در ﻣﺒﺪا ﭘﺮداﺧﺖ
ﮔﺮدد
ﺗﻮﺟﻪ  :ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮﺳﻮﻻت ارﺳﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت
 .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺮان وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻞ و ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻘﻨﻮس
ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :
.1
.2
.3
.4
.5

ﭘﯿﮑﺎپ راﯾﮕﺎن از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮری )داﺧﻠﯽ ( و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
رﻫﮕﯿﺮی  24ﺳﺎﻋﺘﻪ
ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺮﺳﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎری
اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی در ﻣﺒﺪا ) ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر

در ﮐﺸﻮر (
 .6ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺷﻨﺎور ) ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ (
 .7و ده ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ

 :در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻻ و ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺗﻮﺟﻪ  :ﺑﺮای وزن ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از  10ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در زﻣﺎن اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ
 ZIP CODEﻓﺮﺳﺘﻨﺪه در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

ﮐﻠﯿﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻌﻼم
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  02144451313و در
ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ  INFO@FNXSHIPPING.COMو ﯾﺎ ارﺳﺎل
درﺧﻮاﺳـــﺖ ﺣﻤـــﻞ از ﻃﺮﯾـــﻖ ﻧـــﺎﺣﯿﻪ ﮐـــﺎرﺑﺮی ﺑـــﻪ ادرس
 WWW.USER.FNXSHIPPING.COMﺑﺎ ﻗﻘﻨﻮس در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
ارﺳﺎل ﺑﺎر ﺗﺠﺎری از اﯾﺮان ٬ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ از
اﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ٬ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ از اﻣﺮﯾﮑﺎ٬
ارﺳﺎل ﻣﺪارک از اﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ از
آﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ٬اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ٬ﭘﺴﺖ ٬ﭘﺴﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ﭘﺴﺖ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ﭘﺴﺖ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ٬ﭘﺴﺖ از اﻣﺮﯾﮑﺎ٬
ﭘﺴﺖ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ٬ﭘﺴﺖ از اﯾﺮان ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ﭘﺴﺖ ﺳﺮﯾﻊ از
اﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ﭘﺴﺖ ﺳﺮﯾﻊ اﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ﺗﺮﺧﯿﺺ ٬ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان٬
ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ٬ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان٬
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ﺧﺮﯾﺪ ٬راه اﻧﺪازی ﭘﺴﺖ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان٬
راه اﻧﺪازی ﭘﺴﺖ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ٬راه اﻧﺪازی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ از
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ٬راه اﻧﺪازی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان٬
ﺷﺮﮐﺖ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ٬ﻗﻘﻨﻮس

