
  

  "WTCA"انجمن مراکز تجارت جهانی
  

  WTCA" "(World Trade Centers Association) تعریف مراکز تجارت جهانی

بیش از آنکه یک ساختمان یا سازمان باشد، نمایندگی هاي تجاري و دولتی را که در  (WTC)مراکز تجارت جهانی
زرگانی ضروري ارائه می کند و اقتصاد هر زمینه تجارت جهانی فعالیت می نمایند، گرد هم می آورد و خدمات با

مراکز تجارت جهانی  تمام خدمات مربوط به تجارت جهانی را زیر یک سقف می آورد و راه . منطقه را فعال می کند
مرکز تجارت . دسترسی به تمام خدمات، سازمان ها و افراد موثر در موفقیت تجارت جهانی را فراهم می کند

است که از خدمات موجود نمایندگی هاي دولتی و خصوصی حمایت می  ز خرید تجاريمرکجهانی در هر شهر یک 
  .کند

  هدف مرکز تجارت جهانی

افزایش صادرات در . هدف مراکز تجارت جهانی ارائه به موقع و هماهنگ اطالعات به سازمان هاي بازرگانی است
اصل از بازار پویا و فعال تجارت جهانی سال هاي کنونی به دلیل دسترسی سریع به کارشناسان مجرب و انرژي ح

  .است

  تجارت جهانی انجمن مراکزتاریخچه 

، به منظور کمک به تجارت جهانی، از طریق گردهم آوردن  1970انجمن مراکز تجارت جهانی در سال 
 1970نخستین بذرهاي این جنبش جهانی در سال . صادرکنندگان، واردکنندگان و خدمات رسان ها، تاسیس شد

هوستون، نیواورلنز، نیویورك و توکیو و تعدادي از عالقمندان  - اشته شد، زمانی که اولین مراکز تجارت جهانیک
  .مراکز تجارت جهانی، انجمن مراکز تجارت جهانی را تاسیس کردند

انجمنی غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برنامه هاي مشترك مراکز  (WTCA)انجمن مراکز تجارت جهانی
بیش از . کشور دنیا است 100مرکز تجارت جهانی در حدود  300این انجمن شامل . جهانی را شکل می دهدتجارت 
  .در جهان هستند WTCAشرکت وابسته به اعضاي  750000

  تجارت جهانی مراکز انجمنماموریت 

فزایش حمایت از تاسیس و عملکرد موفق تک تک مراکز تجارت جهانی در جهان است که به ا WTCAماموریت 
  .ثبات، صلح، توسعه تجارت جهانی و رشد اقتصادي  می انجامد

  

 

 



  WTCAکمیته هاي عملیاتی ساختار و 

فعالیت  WTCAکمیته هاي عملیاتی انجمن که از پرسنل داوطلب تشکیل شده به عنوان پایگاه مشاوره اي انجمن 
ی کنند تا این خانواده موفق تر عمل کند م WTCAاین داوطلبان وقت و انرژي خود را وقف رشد خانواده . می کنند

تمامی اعضاي کمیته در جهت کیفیت باالتر و . و نیازهاي مراکز تجارت جهانی و اعضاي آن را برآورده نماید
هر . تالش می کنند WTCAموفقیت بیشتر یکایک مراکز تجارت جهانی در جهان و در مجموع موفقیت انجمن 

هر کمیته در حوزه مسئولیت . ه و راه حل هاي ممکن براي مشکالت جاري استکمیته تولید کننده ایده هاي تاز
خود تحقیق می کند و بر اساس نتایج، پیشنهاداتی براي ارتقاي سیاست و طرز کار مراکز تجارت جهانی ارائه می 

تحقق اهداف این کمیته ها با هیئت مدیره و کارکنان ستاد انجمن همکاري می کنند و نتیجه این همکاري . نماید
  :به شرح زیر هستند WTCAکمیته هاي انجمن . انجمن است

 کمیته امکانات و عملکردها - 1

 کمیته روابط بین الملل و توسعه - 2

 کمیته روابط عمومی و اطالعات - 3

 کمیته توریسم و تبادل فرهنگ - 4

 کمیته آموزش تجارت و تحقیق - 5

احتماال منظور ( (High Tech Parks)کمیته نمایشگاه هاي بازرگانی، بازارهاي تجاري و پارك هاي مدرن -6
 )از این پارك محلی است براي گردهم آیی و پذیرایی از بازرگانان

 استانداردها و کیفیت WTCکمیته  -7

  کمیته صلح و ثبات به کمک تجارت - 8

  خدمات و امکانات مراکز تجارت جهانی

از آنجا که خدمات مراکز . ایدمراکز تجارت جهانی به اعضاي خود خدمات و امکانات متنوعی را ارائه می نم 
تجارت جهانی متقابل است، اعضا می توانند در هر نقطه از جهان این خدمات را از مراکز تجارت جهانی دریافت 

شرکت هایی که در پی مشارکت در  بازارهاي جهانی بیشتري هستند، می توانند از خدمات و امکانات زیر . کنند
  :استفاده کنند

  و تحقیقات بازاریابیاطالعات بازرگانی 

مراکز تجارت جهانی جدیدترین اطالعات مناطق وابسته به خود را ارائه می نماید، اطالعاتی مانند کاالها و خدمات 
مراکز تجارت جهانی تمام اطالعات جزئی شرکت . داخلی، شرایط بازار، قوانین و مقررات دولتی و فرهنگ تجارت

  .تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و خدمات رسان ها را ارائه می کند هاي بازرگانی هر منطقه مانند نشانی 

  



اطالعات بازرگانی  منبع(http://www.wtca.org)  وب سایت انجمن مراکز تجارت جهانی   – WTCAسایت 
ا شرکت هاي بازرگانی تازه تاسیس ارتباط است که افراد از طریق آن می توانند فرصت هاي بازرگانی را بررسی و ب

  .مرکز تجارت جهانی است 300قدرت این سایت برآمده از همکاري . برقرار کنند

مراکز تجارت جهانی به کمک پرسنل متخصص و حرفه اي خود   – نمایشگاه هاي بازرگانیفضاي نمایشگاهی و 
  .میزبان نمایشگاه هاي بازرگانی است

و غیره  ، دسترسی به اینترنتمراکز تجارت جهانی خدماتی شامل ویدئو کنفرانس - انیمراکز تجارت جه  خدمات
  .است، خدمات منشیگري و  ترجمه  هاي جلسه، اتاق  از دیگر خدمات این مراکز ایجاد دفاتر موقتی. ارائه می کند

ی و جهانی برگزار دوره هاي آموزشی در حوزه بازرگانی داخل مراکز تجارت جهانی  - خدمات آموزش بازرگانی
همچنین با برگزاري سمینارها و کارگاه هاي آموزشی جلسات بحث و گفتگو در مورد موضوعات بین . می کند

  .المللی برپا می نماید
مراکز تجارت جهانی به منظور کشف بازارهاي جدید و  جذب گروه هاي  -  ماموریت هاي بازرگانی جمعی

  .اعزام می کند ریت هایی خارجیبازرگانی تازه، پرسنل خود را به مامو
مراکز تجارت جهانی به اعضاء و مهمانان آنها خدماتی همچون سالن پذیرایی  –کز تجارت جهانی امري باشگاه ها

در سمینارها و جلسات تجاري، براي مهمانان و اعضاء، اتاق هاي شخصی با . راحت و نهار و شام ارائه می کند
 .دخدمات اداري عمومی فراهم می آور

  عضویت در انجمن مراکز تجارت جهانی

سازمان هایی می توانند عضو انجمن مراکز تجارت جهانی شوند که مایل به یا در حال انجام برنامه ریزي، تشکیل و 
سازمان هایی که داراي یک ساختمان یا بیشتر  باشند و آن را  به ارائه ي . اداره ي یک مرکز تجارت جهانی هستند

ماموریت اصلی هر مرکز تجارت . هایی اختصاص دهند که به توسعه تجارت جهانی می انجامد خدمات و فعالیت
  .جهانی حمایت از اهداف تجارت جهانی منطقه ي خود می باشد

  :به منظور عضویت در انجمن مراکز تجارت جهانی می بایست از طریق لینک زیر، فرم عضویت را تکمیل نمائید

Proceed to "Application for Membership in the World Trade Centers 
Association"  

  WTCAنحوه ي عضویت در انجمن مراکز تجارت جهانی 

 Descriptive information on applicant's background and credentials;  
 Several letters of support from appropriate governmental (e.g. minister of commerce) 

and private (e.g. chamber of commerce) organization endorsing the concept of a 
World Trade Center and the applicant's ability to establish a successful project;  

 List of individuals or legal entities who will be the owners or shareholders of the 
WTCA membership, together with the percentages of ownership to be held by each 
party;  

 Check in the amount covering the one-time initiation fee ($200,000) and first year's 
dues ($10,000). 



  عضویت در انجمن می بایست فرم ثبت نام را تکمیل کرده و همراه با مدارك زیر به ستاد انجمن جهت
(WTCA Headquarters) ارسال نمایید. 

o  به منظور عضویت در انجمن مراکز تجارت جهانی می بایست از طریق لینک زیر، فرم عضویت را تکمیل
  :نمائید

Proceed to "Application for Membership in the World Trade Centers 
Association"  

o اطالعاتی مانند پیشینه ي متقاضی و  معرفی نامه 

o هاي و سازمان ) مانند  وزارت بازرگانی، با امضاي وزیر( معرفی نامه یا تاییدیه از سوي سازمان هاي دولتی
به منظور  حمایت از تاسیس مرکز تجارت جهانی و  همچنین حمایت از توانایی ) مانند اتاق بازرگانی(خصوصی

 متقاضی براي انجام پروژه اي موفق

o  فهرست افراد یا شرکت هاي قانونی که مالک یا سهام دار عضویت درWTCA  خواهند بود، به همراه درصد
 سهم مالکیت شرکاء

o   دالر بابت هزینه ي سال نخست عضویت 10 000دالر براي ثبت نام و  200 000پرداخت 

  :نشانی زیر تماس بگیریدبه  ستاد انجمنهمچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با 

Mr. Kofi A. Boateng 
Chief Operating Officer, World Trade Centers Association Headquarters 
420 Lexington Avenue, Suite 518  
New York, New York 10170 U.S.A. 
Tel: 212 432-2650 
Fax: 212 488-0064 
Email: kboateng@wtca.org 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 


