اطالعیه مهم اعزام هیات های تجاری

به اطالع متقاضیان محترم اعزام هیات های تجاری می رساند ،با توجه به جایگاه اعزام هیات های تجاری،
بازاریابی ،سرمایه گذاری و آموزشی در توسعه مبادالت خارجی کشور ،سازمان توسعه تجارت ایران در
راستای اجرای بخشی از وظایف سازمانی خود ،تدوین خط مشی های جدید در راستای رشد دیپلماسی
بازرگانی ،روابط بین الملل و بازاریابی بین الملل را از طریق هیات های تجاری در دستور کار خود قرار داده
است .برنامه ریزی ،سیاستگذاری ،ساماندهی ،ارتقای سطح کیفی هیات های اعزامی ،نظام بخشی ،نظارت و
اطالع رسانی به موقع برنامه های اعزام هیات های تجاری از جمله اقدامات ترویجی سازمان توسعه تجارت
می باشد .لذا بر اساس ساز و کارهای جدید و پیش بینی شده و بر اساس تصمیمات متخذه در کارگروه
ارزیابی و نظارت بر رویدادهای تجاری ،از تاریخ این اطالعیه ،اعزام هیات های تجاری توسط شرکت های
واجد شرایط بر اساس برنامه های پیش بینی سازمان توسعه تجارت خواهد بود .بر این اساس متقاضیان
می توانند در صورت تمایل به اجرای هیات های پیش بینی شده سازمان که عناوین آن از طریق وب سایت
سازمان در بازه های زمانی مختلف اعالم خواهد شد ،با هماهنگی دفتر تخصصی ذیربط نسبت به ارائه طرح
توجیهی خود به دبیرخانه برنامه ریزی و نظارت بر رویدادهای تجاری اقدام نمایند .پس از بررسی طرح های
توجیهی در کارگروه مربوطه ،جهت صدور مجوز تصمیم گیری خواهد شد.
الزم به ذکر است ،از تاریخ این اطالعیه درخواست های شخصی شرکت های متقاضی اعزام هیات های تجاری
مورد پذیرش دبیرخانه قرار نگرفته و صرفا̎ طرح توجیهی متقاضیانی که بر اساس برنامه درج شده در سایت
سازمان اقدام کرده باشند در کارگروه مربوطه بررسی خواهد شد.
شایان ذکر است شیوه نامه ،ضوابط و دستورالعمل اعزام و پذیرش هیات های تجاری سال  99پس از ویرایش
و تدوین نهایی ،توسط ریاست کل محترم سازمان ابالغ و از طریق همین پورتال به اطالع فعالین اقتصادی
خواهد رسید.
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دبیرخانه کارگروه برنامه ریزی و نظارت بر رویدادهای تجاری

