مصًبٍ معايوت علمی ي فىايری ریاست جمًُری

آییه وامٍ حمایت از حضًر شرکت َای داوش بىیان در ومایشگاَُای بیه المللی

آییه وامٍ حمایت از حضًر افراد ي شرکت َای داوش بىیان در فه بازار َا ي ومایشگاَُای بیه المللی
مادٌ  - ۱اَداف:
 -1-1آگاّی ٍ تْطُ هٌسی اظ آذطیي زستاٍضزّای فٌاٍضی ٍ ًَآٍضی زض جْاى ٍ اًتقال تجطتیات
 -1-2تستط ساظی جْت افعایص تَاى صازضاتی
 -1-3تَسعِ ی تثازل فٌاٍضی تا کطَضّای ّسف
 -1-4ایجاز ًگاُ تطٍى هطظی تطای تَسعِ ی فعالیت ّای صٌعتگطاى  ،فٌاٍضاى ٍ ضطکت ّای زاًص تٌیاى
 -1-5کوک تِ تَسعِ ی اهٌیت هلی تا اضائِ ی اقتساض زض فٌاٍضی ًَ ،آٍضی ٍ تَلیس ثطٍت
 -1-6تَسعِ ی ضٍحیِ ی استقاهت  ،صالتت  ،پایساضی ٍ هَفقیت زض هیاى ایطاًیاى هقین ذاضج اظ کطَض

مادٌ  - ۲اوًاع حمایت َای معايوت:
ب یکی اظ چْاض عطیق شیل هی تَاى اقسام ًوَز ۺ
زض اضتثاط تا ًوایطگاّْا ٍ في تاظاضّای تیي الوللی ُ
الفۺ اععام افطاز تطای کسة اعالعات ٍ اًتقال تجطتیات
بۺحضَض ضطکت ّای زاًص تٌیاى زض في تاظاضّای هعتثط
جۺ تطگعاضی ًوایطگاُ یا في تاظاض هستقل جوَْضی اسالهی ایطاى زض ذاضج اظ کطَض
زۺ ّواٌّگی الظم تِ هٌظَض استفازُ اظ سایط ظطفیت ّای هَجَز زض کطَض

الف) غیر مالی :
تستط ساظی ّ ،وکاضی تطای اذص هجَظ ٍ تْطُ گیطی اظ ظطفیت ّای جوَْضی اسالهی ایطاى زض ذاضج اظ کطَض ،ایجاز اضتثاعات ٍ اضائِ اعالعات

ب) مالی:
 - 1حوایت اظ حضَض افطاز تا سقف  5ضٍظ زض في تاظاضّای هَضز تائیس

 - 2حوایت تطای حضَض زض ًوایطگاُ ّا ٍ في تاظاضّای تیي الوللی تا تَجِ تِ تعساز ضطکت ّای زاًص تٌیاى زاٍعلة ٍ هیعاى هطاضکت آًاى
 - 3حوایت تطای تطگعاضی ًوایطگاُ ٍ في تاظاض هستقل جوَْضی اسالهی ایطاى
تثصطُ  1ۺ هیعاى ٍ ًحَُ ی حوایت تَسظ هعاًٍت اهَض تیي الولل ٍ اًتقال في آٍضی اعالى هی گطزز .

مادٌ  - ۳ريش اجرایی:
 -3-1ضطٍضت حضَض افطاز زض في تاظاضّا تَسظ هعاًٍیي هعاًٍت ٍ تٌیاز هلی ًرثگاى ٍ زتیطاى ستازّا اضائِ هی گطزز .
 -3-2حضَض ضطکت ّای زاًص تٌیاى زض ًوایطگاُ ّای في آٍضی تاظاضّای تیي الوللی یا تطگعاضی ًوایطگاُ هستقل هعاًٍت في آٍضی ٍ ًَآٍضی (ستازّای في
 )...تائیس ٍ  6هاُ قثل اظ تطگعاضی
آٍضی ّای ضاّثطزی ،کاًَى ّای ّواٌّگی زاًص ٍ صٌعت ٍ پاضک ّای ٍ هطاکع ضضس ٍ زاًطگاُ ّا ٍ هطاکع تحقیقاتی ٍ
زضذَاست آى اضائِ هی گطزز .
 -3-3تصوین ًْایی ٍ هیعاى حوایت هالی تا تَجِ تِ ّویاضی ساظهاى تَسعِ تجاضت  ،ترص ذصَصی ٍ کوک ّای زیگط زستگاُ ّا تَسظ کویتِ ی
صازضات کاال ٍ ذسهات زاًص تٌیاى تعییي هی گطزز .
 -3-4زض ًوایطگاُ ّا ٍ في تاظاضّایی کِ تِ صَ ضت هستقل تَسظ جوَْضی اسالهی ایطاى زض زیگط کطَضّا تطگعاض هی گطزز ،هَافقت ٍ ّوکاضی ٍظاضت اهَض
ذاضجِ یا سفاضت جوَْضی اسالهی ایطاى زض کطَض هطتَط ضطٍضی است .

مادٌ  :۴مًارد دیگر  -زوجیرٌ ی بُرٌ يری:
 -4-1لیستی اظ ًوایطگاُ ّا ٍ في تاظاضّای هعتثط زًیا تا ّویاضی ستازّا ٍ کاًَى ّای ّواٌّگی ساظهاى تَسعِ ی تجاضت ٍ  ...زض حَظُ ی هعاًٍت تیي الولل
ٍ اًتقال في آٍضی تْیِ هی ضَز .
 -4-2افطاز ٍ ضطکت ّای زاًص تٌیاًی کِ اظ حوایت ّای حَظُ هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍضی ضیاست جوَْضی تْطُ هٌس هیطًَس هی تایست گعاضش عولکطز ذَز ٍ
ًوایطگاُ في باظاض ضا تِ صَضت هکتَب اضائِ زٌّس .
 -4-3پیص اظ حضَض زض ًوایطگاُ ،في تاظاض ،ضطکت ّای ّوپای ضطکت ّای زاذلی هی تایس ضٌاسایی ضسُ تا اهکاى ایجاز اضتثاط حضَضی ٍ تستطساظی ع قس
تفاّن ًاهِ یا قطاضزاز زض ظهاى تطپایی ًوایطگاُ هْیا گطزز .
 -4-4آى زستِ اظ ضطکت ّایی کِ زض عَل تطگعاضی ًوایطگاُ ّای في تاظاض هَفق تِ عقس قطاضزاز تطای صازضات ذسهات ٍ کاالّای زاًص تٌیاى هی ضًَس  ،اظ
حوایت ّای تعسی هعاًٍت علوی ٍ في آٍضی ضیاست جوَْضی زض قالة تسْیالت
کاالّای زاًص تٌیاى تْطُ هيز هی گطزز .

ٍ زض چْاضچَب زستَض العول ّا هصَتات کویتِ

صازضات ذسهات ٍ

مادٌ :۵
ایي آییي ًاهِ زض  5هازُ ٍ یک تثصطُ زض جلسِ  1۸5هَضخ  15/11/۹0ضَضای هعاًٍیي هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍضی ضئیس جوَْض تِ تصَیة ضسیسُ ٍ اظ تاضید
تصَیة قاتل اجطاست .

