ﺳـﻮاﻻت ﻣﺘـﺪاول ﺳـﺮوﯾﺲ ﻫـﺎی ﺣﻤـﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی

ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ؟
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮادی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﺮﺳﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزه ﺣﻤﻞ زﻣﺎن ﺣﻤﻞ اﯾﻦ
.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
روشﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺣﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدی

ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ :
ﻧﻘﺪی در اﯾﺮان
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرت ﺧﻮان
ﭘﺮداﺧﺖ ارزی در ﻣﺒﺪا ) ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد (
روشﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ارزی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ در ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ؟
در اﯾﻦ روش ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه در ﺧﺎرج از اﯾﺮان در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﺣﻤﻞ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻘﻨﻮس ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺎ ﻗﻘﻨﻮس اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
ﺣﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدی درب ﺑﻪ درب )ﭘﺴﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ( ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻘﻨﻮس ﺗﺠﺎرت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
داﺷﺘﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ارزان
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ
 .ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدی درب ﺑﻪ درب ﻣﻨﺎس ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺎزه
وزﻧﯽ ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺎ  50ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ زﻣﺎن و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
زﻣﺎن ﺣﻤﻞ در ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺪ روز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﮑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻘﻨﻮس اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎزه
ﺣﺪودی زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻤﻞ را ﻗﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎپ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن
ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ ﭘﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان  :ﺑﯿﻦ  7اﻟﯽ  12روز ﮐﺎری
ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ ﮐﺎرﮔﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان

 :ﺑﯿﻦ  7اﻟﯽ  15روز ﮐﺎری

ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻤﻞ ﭘﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
روز ﮐﺎری
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﭘﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی از آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
روز ﮐﺎری

 8 :اﻟﯽ 12

:

 8اﻟﯽ 18

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮر از روزﻫﺎی ﮐﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻄﯿﻼت رﺳﻤﯽ و ﭘﺎﯾﺎن
ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ را از ﺧﺎرج ﺑﻪ اﯾﺮان ارﺳﺎل ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ  3روش ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ:
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ) ﺳﺎﻋﺎت اداری (
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮی

) ( www.user.fnxshipping.com

در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ INFO@FNXSHIPPING.COM
ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ وزن واﻗﻌﯽ و وزن ﺣﺠﻤﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻢ وزن از ﻃﺮﯾﻖ وزن ﺣﺠﻤﯽ ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی اﺷﻐﺎل ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از وزن آن ﺑﺎﺷﺪ,
ﺣﺠﻢ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﺮب ﻃﻮل و ﻋﺮض در ارﺗﻔﺎع ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ  5000ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺼﻮرت ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :
ﻃﻮل  Xﻋﺮض  Xارﺗﻔﺎع ) ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ 5000
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺛﺎﺑﺖ در ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
اﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻘﻨﻮس ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ؟
ﺧﯿﺮ  .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻘﻨﻮس ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﮔﻤﺮﮐﯽ و … .ﻧﻤﯿﺸﻮد
آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ؟
ﺧﯿﺮ  .ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دارای ﻣﺠﻮز ﮐﺮﯾﺮی در
اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﻣﺮ اﻋﻼم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺸﻮر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
 .ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ
)
ﺷﺮﮐــﺖ ﻫــﺎی ﮐﺮﯾــﺮی در ﺳﺮﺗﺎﺳــﺮ ﺟﻬــﺎن ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻗﻘﻨــﻮس و ﯾــﺎ
 FEDEX,TNT,DHL,UPSو … ( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد و از ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ اﺧﺬ ﻣﯿﮕﺮدد .
اﮔﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﻦ ﻣﻔﻘﻮد و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻗﻘﻨﻮس ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻘﻨﻮس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از
دﺳﺘﺮس ﺷﺮﮐﺖ ) ﻓﺮودﮔﺎه ,ﮔﻤﺮک و … ( ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارد و در ﺧﺎرج از اﯾﻦ

زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﺎﻻ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ اﻣﮑﺎن دارد زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﯾﻖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در زﻣﺎن  ,ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺻﺎدرات -واردات  ,روزﻫﺎی
ﮐﺎری ،وﺿﻌﯿﺖ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص و… در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﯾﻖ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺟﻮد دارد .ﻗﻘﻨﻮس ﺗﻼش ﺑﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﮐﺎﻻ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن را دارد.
آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﻈﺮ
ارزش وﺟﻮد دارد؟
ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺒﺪأ و
ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺴﺘﯽ ) درب ﺑﻪ درب ( ﭼﯿﺴﺖ ؟
درب ﺑﻪ درب ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻘﻨﻮس ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﭘﺴﺘﯽ را از درب ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﺤﻮﯾﻞ و آن را ﺑﻪ درب ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺮﺳﻮﻻت درب ﺑﻪ درب اﻧﺠﺎم
ﻣﯿﮕﯿﺮد ؟
– ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در
ﺑﻠﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﻧﻈﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻻ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻗﻘﻨﻮس از ﭼﻪ روش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻘﻨﻮس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط
ﻫﻮاﺋﯽ در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﭘﺴﺘﯽ ام را ﺑﺮرﺳﯽ آن را
ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻢ ؟

ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ارﺳﺎﻟﯽ دارای ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ,و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وب
ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس و ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﻓﺮدی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﮕﯿﺮد ,ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﻘﻨﻮس ﭼﯿﺴﺖ ؟
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ در ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﺎ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎﻻ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﻮرد و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻘﻨﻮس ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﻠﻪ – ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد را از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﭼﯿﺴﺖ و ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ؟
ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ  :ﺑﺎﻃﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ ،ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﭘﻮدرﻫﺎی
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﯾﻌﺎت و اﺳﭙﺮی ﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ ،ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎی آﺗﺶ زا و …
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ) (Dangerous Goodsﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﺤﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ )
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ(.

