ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ از ﻫﻠﻨﺪ

ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻘﻨﻮس ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻢ روﺑﻪ رو
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎرت و ﺣﻤﻞ از ﻫﻠﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻠﻨﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۹۵۹ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن،
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ در ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﯿﺶ از ۷۰درﺻﺪ
ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻨﺎن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﻠﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎری آن
درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻠﻨﺪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻤﮑﺎری ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ را ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری در ﻗﻠﺐ اروﭘﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻫﻠﻨﺪ )ﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ( در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺑﯿﺶ از
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﺑﻮدهاﺳﺖ و ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۳درﺻﺪ ﺑﻮدهاﺳﺖ .رﺷﺪ ﺗﻮرم در ﻫﻠﻨﺪ از ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺗﺎ  ۲۰۰۷ﺑﻄﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود دو درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در دوره ٔ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺣﺪود دو درﺻﺪ ﺑﻮدهاﺳﺖ ) ۴۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﮐﻤﺘﺮ(.

ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻠﻨﺪ
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر واردﮐﻨﻨﺪه
دﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر در ﺟﺪول ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﯽ

ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮاﯾﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
دوﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻌﺪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ
)اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ۲۷۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻫﻠﻨﺪ اﺳﺖ(
ﻧﻬﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار در ﺟﻬﺎن

ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ در ﻫﻠﻨﺪ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮔﺮاﻣﯽ
را از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﻧﺘﻘﺎل
دﻫﺪ .
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﻗﻘﻨﻮس از ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد
و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﯾﺎﯾﯽ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ :
روش اول
ﮐﺎرﺑﺮی

 :ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و ارﺳﺎل ﺗﯿﮑﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺑﻪ ادرس

:

www.user.fnxshipping.com

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

