سازمان توسعه تجارت ایران

دفتر امور ترویج تجارت
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ماده  -1مطابق بند  11ماده  5اساسنامه سازمان توسعه تجارت که به تصویب هیات دولت رسیده استت
سیاست گذاری در خصوص برگزاری نمایشگاههای بین المللی و داخلتی و دتدور مجتوز برگتزاری
نمایشگاههای دنعتی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور به عهده سازمان توستعه تجتارت ایتران
می باشد.

ماده  -2کلیه متقاضیان برگزاری/مشارکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی موظفند برای اخذ مجوز
مربوطه از سازمان توسعه تجارت اقدام نمایند .برای این منظور متقاضی باید حد اقتل  6متاه قلتل از
تاریخ برگزاری نمایشگاه درخواست رسمی خود را همراه با طرح توجیهی نمایشگاههای خارجی مطابق
نمونه درج شده بر روی سایت اینترنتی سازمان توسعه تجارت ایران ،ارائه نماید .

ماده  -1در دورت احراز شرایط برگزاری /مشارکت در نمایشگاه از سوی متقاضی  ،برابر ضوابط این
سازمان که به رویت و تایید متقاضی می رسد و به عنوان شرایط ضمن عقتد تلقتی متی شتود مجتوز
برگزاری/مشارکت توسط سازمان توسعه تجارت دادر می شود .

ماده  -4عملکرد مجری بر اساس معیارهای مورد نظر سازمان توسعه تجارت مورد ارزیابی قرار گرفته
و نتایج آن در سوابق مجریان ثلت خواهد گردید  .این سوابق برای ددور مجوزهای بعدی مورد لحاظ
قرار خواهد گرفت .
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ماده  -5اولویت های برگزاری  /مشاركت در نمایشگاههای داخلي و خارجي به ترتيب عبارتند از :
اولويت اول  ،مشاركت در نمايشگاههاي تخصصي بين المللي
اولويت دوم  ،مشاركت در نمايشگاههاي بازرگاني بين المللي( عمومي )
اولويت سوم  ،برگزاري نمايشگاههاي اختصاصي در بازارهايي كه از اهميت استراتژيك براي صادرات جمهوري
اسالمي ايران برخوردارمي باشند و نمايشگاههاي بين المللي منظم و معتبر در آن كشورها برگزار نمي شود .

ماده  -6شركتها و سازمانهای برگزار كننده نمایشگاه باید دارای شرایط زیر باشند :
 – 1-6داشتن توان سازماندهي و اجراي نمايشگاه
 -2-6دارا بودن كاركنان ثابت بيش از  5نفر .
 -3-6شناخت نسبي از وضعيت توليدي  /تجاري صنعت يا صنايع مورد درخواست برگزاري  /مشاركت در
نمايشگاه
 -4-6شناخت كافي از بازار هدف مورد درخواست برگزاري  /مشاركت در نمايشگاه با حد اقل هاي مطرح
شده در چارچوب طرح توجيهي نمايشگاهها
 -5-6امکان برگزاري نمايشگاه طبق شرح وظايف قيد شده در اساسنامه شركت يا سازمان
 -6-6صدور مجوز برپائي نمايشگاههاي اختصاصي تنها براي متقاضياني امکانپذير است كه ضمن رعايت موارد
ذكر شده در ماده  ،5سابقه برگزاري حداقل سه دوره نمايشگاه بين المللي يا اختصاصي را داشته باشند.

ماده  -7مدارک الزم
 - -1 9طرح توجيهي نمايشگاه طبق فرم نمونه درج شده روي سايت
 - -2 9مدارک و مستندات مربوط به سوابق برگزاري نمايشگاه
 - -3 9اصل و تصوير اساسنامه شركت يا سازمان
 - -4 9تصوير مدارک تحصيلي ( باالتر از ديپلم ) و ساير مدارک تخصصي كاركنان
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