
 ب
 
 
 
 
 
 

 

 1040/940230: ضوبرُ                                  بسمه تعالی                                                                                                                

                     05/03/94: تبرید                                                                                                                                         

 مذیشیت محتشم 

                                     

     ،سالم با     

ٍ بب تَجِ بِ گبم بلٌس  ای بب کطَرّب زر ضزایط کًٌَی التصبز ایزاىتجبرت ٍ تَسؼِ رٍابط تجبری بِ صَرت حزفِ ،ّوبًطَریکِ هستحضزیس   

 ٍابستِ بِ هَسسِ هطبلؼبت ٍ پژٍّطْبی ببسرگبًیمشکض آموصش باصسگانی بسیي هٌظَر بسیبر حبئش اّویت است،  هَفمیت ایزاى زر رفغ تحزین ّب

ایي . را زر زستَر کبر زارز زارای تزاس تجبری ببال بب ایزاىّبی کبربززی تجبرت بب کطَرّبی سلسلِ ّوبیص، صٌؼت، هؼسى ٍ تجبرت ٍسارت

ضوي بزرسی  گزززٍ هسئَلیي تجبری بزگشار هی تجبر، ببسرگبًبى، تَلیسکٌٌسگبى، فؼبالى التصبزی، هسیزاى التصبزیگستززُ حضَر ّب کِ بب ّوبیص

، ًحَُ استفبزُ ٍ صبزرات ٍ یب بْبَز ٍ تسْیل ٍارزات ٍ ذسهبت ایزاًی زر ببسار کطَر ّسف ّبچگًَگی حضَر هَثز ٍ افشایص سْن کبال

 .زّسرا ارائِ هیحساکثزی اس ضزایط ٍ تحَالت اذیز بب رٍیکزز افشایص تزاس تجبری 

ّبی زر هبُ ٍ تزکیِ ٍ چیيّبی کبربززی تجبرت بب کطَرّبی ػزاق، رٍسیِ، لطز ٍ اهبرات اس بزگشاری هَفك ّوبیص زر ایي راستب پس    

بب را  (آرسبایجان و تشکمنستان) CISکشوسهای منتخب ٍ  "عشاقتجاست با " ّوبیص کبربززی زٍر زٍم،زر ایزاى گذضتِ تَسط ایي هزکش

 ذززاز25ٍ ذززاز 24 هَرخ ّبی ببسرگبًی کطَرّبی ّسفسفزا، همبهبت التصبزی، رایشًبى ببسرگبًی، هسیزاى ٍ تجبر هَفك ٍ رٍسبی اتبق ٍرحض

 تجاسمسائل پیص سوی بِ حل  و پاسخپنل پشسص زر ّوچٌیي . گزززهی بزگشار  ّبی بیي الوللی صسا ٍ سیوبهزکش ّوبیص سبل جبری زر هبُ

 .زاذتِ ذَاّس ضسپز های مزکوستجاست با کشوسدس ایشانی 

 :محوسهای اصلی همایص*  

 بِ تفکیک گزٍُ کبالیی ّبی صبزراتی ایزاى ٍ ًیبسّبی کبالیی کطَرّبی ّسفهشیت 

 تطزیح استبًسارزّبی کبالیی ٍ ذسهبتی بب رٍیکزز افشایص تَاى رلببتی 

  ٍ کبال بِ کطَرّبی ّسفارائِ راّکبرّبی ػولی جْت تسْیل ٍ افشایص صبزرات ذسهبت 

  ّسف ٍ تطزیح ػَاهل هَثز بز آى ارائِ تجزبیبت هَفك تجبرت بب کطَرّبی 

 ِگذاری یب جذة سزهبیِّب ٍ ًیبسّبی سزهبیِتببزل اطالػبت ترصصی بزای بزرسی ذَاست 

 ّبی تجبری بب حضَر جوؼی اس تجبر کطَرّبی ّسفبزرسی راّکبرّبی افشایص ّوکبری 

  ّبای ٍ ثبت ضزکتهطکالت حول ٍ ًملی، ببًکی، گوزکی، بیوِارائِ راّکبرّبی حل 

 ًحَُ حضَر هَثز زر ًوبیطگبُ ّبی هزتبط تجبری کطَرّبی ّسف 

 تحزیناس ّبی پیص رٍ زر تجبرت بیي الولل زر ضزایط پستطزیح فزصت 

 تطزیح هالحظبت ذبظ تجبری زر اًؼمبز لزارزازّب، ضزکت زر هٌبلصبت ٍ فزآیٌسّبی ذزیس ٍ فزٍش 

لذا، بب تَجِ بِ  .ّبی صٌبیغ ٍ تجبرت ایزاى زر فضبّبی ذبظ ّوبیص ذَاّس بَزتَاى بِ هؼزفی تَاًوٌسیاس جولِ بزًبهِ ّبی جبًبی ّوبیص هی     

ت بِ پیَست فزم ثبت ًبم ٍ ضزایط حوبی. بِ هحسٍزیت زر ظزفیت ثبت ًبم زستَر فزهبییسالساهبت السم جْت ثبت ًبم زر اسزع ٍلت صَرت پذیزز

 گزززجْت بْزُ بززاری السم تمسین حضَر هی
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