واردات  ،ﺣﻤـﻞ ﻫـﻮاﯾﯽ  ،درﯾـﺎﯾﯽ
از ﺷﻬﺮ اﯾﻮو

اﯾﻮو ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻫﻬﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﻮل ﭘﯿﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺘﻬﺎی  365روزه ﺑﺎز ﻣﺸﻬﻮر
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻮو ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮ اﯾﻮو ﮐﻪ درﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ژﺟﯿﺎﻧﮓ واﻗﻊ ﺷﺪه 1105ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ وﺳﻌﺖ دارد
و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  700ﻫﺰار ﺑﻮﻣﯽ و 1ﻣﯿﻠﯿﻮن 300ﻫﺰار ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ در ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻮو در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ژﺟﯿﺎﻧﮓ ودر ﺟﻨﻮب ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی و ﻫﺎﻧﮕﮋو واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ.ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻮو ﺗﺎ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی 280ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎرت در ﺣﺎل رﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺦ  220ﺳﺎﻟﻪ دارد.ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺠﺎری داﺋﻤﺎت در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻮو از ﺳﺎل  1982ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ اﯾﻮو اﺳﺘﺎن ژﺟﯿﺎﻧﮓ ﮐﻪ در ﺷﺮق ﭼﯿﻦ

واﻗﻊ ﺷﺪه در ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد.

اﯾﻮو

“ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ

دﻧﯿﺎ”و”ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﻣﺤﺼﻮﻻت

روزﻣﺮه”

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 540ﻫﺰار ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺑﺎﻻی
 1500ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺟﻨﺲ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد.اﯾﻮو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻪ
ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “آﻣﺎر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﭼﯿﻦ” ﮐﻪ در ﺳﺎل  2005ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺸﺘﺮک از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ وﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﺎزر
اﯾﻮوﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت روزﻣﺮه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻮو ،ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ،وﺟﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ و ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎزار ﻓﻮﺗﯿﻦ  futian marketﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎزار اﯾﻮو Yiwu
 marketﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻮو Yiwu International Trade
City
ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻮو ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رود و روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﺑﺮزﮔﯽ را در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روﯾﺪادﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ )China Yiwu
 (International Commodities Fairو در ﻣﺪت ﺑﺮﮔﺰاری ﺧﻮد ﺗﺠﺎر و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس

) ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﻘﻨﻮس

ﺗﺠﺎرت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واردات ،
ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ از ﭼﯿﻦ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی در ﭼﯿﻦ ﺷﻬﺮ
ﺷﻨﮋن ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﺠﺎر و
.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻗﻘﻨﻮس در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮخ ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ :
ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﻗﯿﻤــﺖ ﺑــﺮای ﺗﺠــﺎر و
ﺧﺮﯾــﺪ و ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿــﺰات
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺷﻬﺮ اﯾﻮو ) ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮی در
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ (
اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺣﻤﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ از ﺷﻬﺮ

اﯾﻮو
اﻧﺒﺎرداری ﻣﺮﺳﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﭼﯿﻦ در ﺷﻬﺮ اﯾﻮو
اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ
ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐﯿﻔــﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و ﻣﺸــﺎوره ﺧﺮﯾــﺪ ﮐــﺎﻻ از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺮﺳﻮﻻت واردات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر

