




شماره:  3219/1/210/01378 
تاریخ:  1401/09/09 

پیوست:  

از: سازمان پدافند غیرعامل کشور 
به: معاون محترم امنیتی و انتظامی وزارت کشور 

موضوع: هفتمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل 
 مسئله ی پدافندغیرعامل مسئله ی بسیار مهمی است و هرروزی که می گذرد بر اهمیت پدافند غیرعامل افزوده می شود. امام خامنه ای 

(مدظله العالی) 

سالم علیکم؛ 

با صلوات بر حضرت محمّد و آل محمّد (ص) و با احترام هفتمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل در حوزههای تخصصی پدافند 
سایبری، الکترونیک، فضایی، شیمیایی، زیستی، کالبدی، پرتویی و... در تاریخ 19 تا 22 دی ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاههای 

بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.

بهمنظور حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور حوزه پدافند غیرعامل جهت شرکت در هفتمین دوره از نمایشگاه، تسهیالت زیر 
فراهم گردیده است:

1- طی هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان 50 درصد تخفیف برای تمامی شرکتهای حاضر در نمایشگاه فراهم 
گردیده است؛

2- طی هماهنگی با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری عالوه بر تخفیف فوق، به میزان 70 درصد مبلغ هزینههای ثبت
نامی تا سقف معین به صورت کمک بالعوض پس از شرکت در نمایشگاه به شرکتهای دانش بنیان اعطا خواهد شد.

3- در صورت انعقاد قرارداد فیمابین شرکتها و دستگاههای اجرایی نیاز نقدینگی درگردش شرکتها از سوی صندوق نوآوری و 
شکوفایی تامین میگردد. 

4- صندوق نوآوری و شکوفایی متعهد شده نیاز مالی قراردادهای قطعی فیمابین دستگاه اجرایی و شرکتها را با تسهیالت کمبهره 
در بازه زمانی5 ساله تامین نماید. 

5- مذاکرات اولیه با صندوقهای حمایتی وزارتخانههای صمت، ارتباطات، نفت و... جهت ارائه مشوقها انجام پذیرفته و در صورت 
مساعدت مسئولین ذیربط نهایی خواهد شد. 

لذا خواهشمند است دستور فرمایید:
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1- تسهیالت مذکور به تمامی شرکتها و مراکز ارائه دهنده محصوالت و خدمات بومی (علی الخصوص دانشبنیان و فناور) مرتبط 
و در تعامل با دستگاه اجرایی متناظر آن وزارتخانه اطالعرسانی گردد و ثبتنام در نمایشگاه از طریق وبگاه Padex.ir صورت پذیرد. 

(همچنین فهرست شرکتها به این معاونت امور صنعت این سازمان اعالم گردد.)

2- دعوت از معاونین، مدیران و مسئولین زیرساختها و پروژههای حائز اهمیت مرتبط با حوزه ماموریتی آن وزارتخانه و استانداری 
ها برای بازدید از این رویداد انجام پذیرد و نتیجه آن به این سازمان منعکس گردد.

 
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور 

سرتیپ پاسدار غالمرضا جاللی 

 
 

روشک ترازو  هناخریبد 
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