
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  










 المللی صدا و سیما مرکز همایش هاي بین

 ماه یکهزار و چهارصد و یـک  شهریور14

م

�ماره ��� م�ی ٣٢٧٣٧١
ــت   ــتعانت از خداوند متعال در نظر اس چهارمین  با اس

د ملی) ت از تولـی اـی اتم (حـم ــنواره ملی ـح ه    جش ـب

 قوه قضـاییه با محوریت  327371شـماره ثبت رسـمی

ی توانمندي اد بررـس نعت و اقتـص هاي بالقوه و بالفعل ـص

ال ــتـغ اشـ د  ــور در تحقق تولـی آفرین و اقتصــــاد کشـ

هاي  بنیان و معرفی آخرین دســتاوردها و موفقیتدانش

اـقت و ارزش افرینی  ــاس لـی برـندـهاي برتر ایرانی بر اسـ

خـصوـصی و دولتی و ـسایر  ملی، با مـشارکت کامل بخش

 محل  ـسال جاري  در مرداد ماه 2ارکان نظام به تاریخ  

یماي ج.ا.ا هاي بینمرکز همایش دا و ـس المللی ـص

 برگزار گردد. 

ــنواره به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهاي   این جشـ

عنوان یک رســانه  اقتصــادي کشــور در تالش اســت به

ــازمانبه معرفی   معتبر ــتاوردهاي س هاي توانمندي دس

الص ملی    بپردازد اـخ د ـن ه در زنجیره ارزش تولـی  ایرانـک

ــالـهاعلیرغم تـمامی مـحدودـیت نقش   ـهاي اخیر  ي سـ

  .اندنمودهاي ایفا ارزندهپویا و 

دبیرخانه دائمی: 
  

تهران، خیابان ولیعصر، برج اداري مجتمع نور تهران، واحد 
1512

س، ـموســـســــه ـمطــاـلعــات اـقتصــــاد ـخـلـیج فــارس 
تلفک
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  :جشنواره برخی سخنرانان و میهمانان ویژه ادوار
  آقاي تویسرکانی معاون محترم قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور جناب  
 جناب آقاي رحمانی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت  
  جناب آقاي شریعتمداري وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
  جناب آقاي ربیعی سخنگوي محترم هیئت دولت  
  اقتصادي رییس جمهور جناب آقاي نهاوندیان معاون محترم  
  جناب آقاي انصاري معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداري و استخدامی کشور  
  جناب آقاي فوالدگر رییس محترم کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شوراي اسالمی  
  جناب آقاي نعمتی سخنگوي محترم هیئت رییسه مجلس شوراي اسالمی  
 قانون اساسی  44رم کمیسیون ویژه اصل سرکار خانم جلودارزاده عضو محت  
  جناب آقاي محجوب نماینده محترم مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی  
 جناب آقاي صادقی نیارکی معاون محترم صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت  
 جناب آقاي قبادیان معاون محترم آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صمت  
 وابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقاي شاکرمی معاون محترم ر  
 جناب آقاي انصاري معاون محترم دیپلماسی اقتصادي وزارت امور خارجه  
 وري سازمان ملی بهره  وقت جناب آقاي اولیا رییس  
  وري سرکار خانم پهلوانی رییس سازمان ملی بهره 

  جناب آقاي کیانی بختیاري ریاست محترم سازمان مدیریت صنعتی 

  هاي مجلس شوراي اسالمیجناب آقاي شاهانی معاون محترم مطالعات تولیدي مرکز پژوهش 

 جناب آقاي خان بوداغی رییس افتخاري محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان 

  جناب آقاي مرتضوي دبیرکل محترم خانه صنعت،معدن و تجارت 

 ازمان توسعه تجارت جناب آقاي نوري مدیرکل توسعه صادرات کاال و خدمات س 

  جناب آقاي میرصالحی مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صمت و مرجع ملیUNIDO 

  

  گانه دریافت جایزه ملی حاتم:  15محورهاي 
 هاي عظیم ملی با استفاده از توان و تخصص بومی و ملی به اذعان و تایید کارفرما اجراي موفق پروژه  . ١

 ناوري پیشرفته با هدف تامین نیازهاي صنایع و بازار داخلیفتک و با  تولید محصوالت هاي  . ٢

 هاي شاخص زیست محیطی که منجر به ایجاد یک برند سبز شده باشد ها و پروژه اقدامات، طرح  . ٣
 (CSR) هاي اجتماعیالمنفعه و اقدامات هدفمند در حوزه مسئولیت هاي قابل توجه عامفعالیت  . ٤

 المللی هاي صادراتی و یا کسب جوایز معتبر بین المللی اعم از فعالیت ابل توجه و قدرتمند در سطح بین عملکرد ق . ٥

 د) بن 24هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی ( با قابلیت ارجاع به هریک از هاي مرتبط با سیاست انجام موفق پروژه  . ٦
 و ایجاد اشتغال پایدار  اي قابل قبول در سازمان با رویکرد کارآفرینیهاي توسعهانجام طرح  . ٧

 ایجاد زیرساخت و بستر مناسب جهت توسعه گردشگري و توریسم به صورت تخصصی . ٨
 سازي و ایجاد بستر مناسب در جهت تامین امنیت پایدار غذاییظرفیت  . ٩

 )  سال  50اصالت، قدمت و صیانت از نام تجاري ( برندهاي با عمر باالتر از  . ١٠

 تی تخصصی به اذعان فعاالن و صاحبنظران رهبري بازار و پیشتازي در حوزه صنع . ١١
 تحقیق و توسعه  شاخص هايمحور و فعالیت کار مبتنی برمزیت رقابتی دانش و نوآوري، ثبت اختراع و ایجاد کسب  . ١٢

 با استفاده از دانش بومی در راستاي مبانی اقتصاد مقاومتی استراتژیک بازطراحی و مهندسی معکوس محصوالت  . ١٣

 گذاري مناسب در حوزه توریسم سالمت محور مت و سرمایهعملکرد مثبت در عرصه سال . ١٤
 ) کار مبتنی بر مزیت رقابتی خاص و کشف بازار منحصر بفرد (تئوري اقیانوس آبیوایجاد کسب  . ١٥



  

  

  

 

  

  ضرورت و بایدها...

ــفـته بازار برگزاري همایش   ــیلی و در آشـ ــفات تفضـ ــمینارهایی با صـ چون همبا عناوینی  ها و سـ

 اصیل و  ايو باهدف ایجاد رسانهدر فضاي اقتصادي کشور    "و ... مدیریت ،اقتصادهاي صنعت، ترین"

هاي ها و برندهاي برتر کشور و تجلیل از ایشان در راستاي بندمعتبر براي نمایش دستاوردهاي بنگاه

به همت معاونت آموزش، پژوهش و   1396در ـسال   ،هاي ابالغی اقتـصاد مقاومتیـسیاـست  21 و   20

یون ویژه   مت و با همراهی کمیـس ل   فناوري وزارت ـص وراي    44اـص و حمایت از تولید ملی مجلس ـش

به اـسالمی و پس از اخذ مجوزهاي الزم دبیرخانه دائمی جـشنواره ملی حاتم (حمیت از تولید ملی)  

فارس فعالیت خود را آغاز نمود و با یک یجتوـسط موـسـسه مطالعات اقتـصاد خل  327371ـشماره ثبت 

ــت به معرفی آخرین توانمـندي ــه دوره متوالی توانسـ ــال وقـفه به عـلت پاندمی کرونا در سـ هاي  سـ

  ها و واحدهاي تولیدي و خدماتی کشور بپردازد.سازمان

تا و براي چهارمین    نایع و معادن ایران   دورهدر همین راـس مقرر اـست با همکاري علمی دانـشگاه ـص

مرداد ماه ـسال جاري این آیین ملی با ـشکوه و  2در تاریخ    ـصنعت، معدن و تجارتوابـسته به وزارت  

کانداران ـصنعت و اقتـصاد کـشور در محل مرکز همایش و  هاي ویژهبرنامه المللی  هاي بینبا حـضور ـس

  صدا و سیما برگزار گردد.

 ها وتوانمندي  مندي از امکانات این رویداد ملی جهت انعکاسبایـست براي بهرهمندان میلذا عالقه  

از  با هماهنگی دبیرخانه دائمی این رویداد  کشـور ارزش اقتصـادي    زنجیرههاي رقابتی خود در  مزیت

ماره تماس طریق انهنـسبت به ثبت  88227851ـش تبلیغاتی   اي ونام در فرآیندها و رزرو فـضاهاي رـس

  رویداد اقدام نمایند.

نام هاي ثبتها و اطالعات رویداد اعم از سوابق مکتوب و تصویري، فرمامکان دسترسی به تمامی فرم

ـــگاهی، فرم ــاـهاي نـمایشـ ــاـهاي ویژه و در فرآیـندـهاي ارزـیابی و درـیاـفت جوایز، رزرو فضـ ـهاي فضـ

زیر  کوتاهیا ورود به لینک  لفن همراه زیر به وـسیله دوربین ت   QR codeاـسپانـسري از طریق اـسکن  

  میسر خواهد بود.از طریق رایانه 

yun.ir/20hhj1 

  



 

  جشنواره و دارندگان نشان ملی حاتم  ادوار برخی برگزیدگان

  



 

 ٣٢٧٣٧١�ماره ثبت 
 خوانا تکمیل فرمایید.  متقاضی محترم، لطفا تقاضانامه را  تایپ و یا به صورت 

 

 

  

 

 

 

هاي علمی و اجرایی، هاي عمومی جشنواره نظیر فرآیندهاي ارزیابی و داوري، تشکیل کمیته نام قطعی و به منظور تامین هزینهمتقاضی جهت ثبتهاي  سازمان

س از تکمیل و  بایست پرسانی و همچنین دریافت خدمات جنبی مراسم، در صورت تمایل میاي، خبري و اطالع مندي از امکانات رسانهانتشارات دبیرخانه و بهره

را به صورت چک در وجه جشنواره ملی حاتم و یا به صورت نقد به حساب اعالم شده از جانب دبیرخانه مصوب ، مبلغ و تعیین سطح مشارکت نامارسال فرم ثبت

 ارسال نمایند.   88227851نام به شماره نمابر واریز و سند واریزي را به همراه فرم ثبت
 

 عادي  ویژه فهرست خدمات مصوب دبیرخانه جهت معرفی واحدهاي متقاضی  ردیف 
 ∎ ∎ گانه 15و بر اساس محورها مصوب  آفرینی ملیبررسی و تطبیق مستندات واحد متقاضی با الگوهاي ارزش 1

 ∎ ∎ آفرینی ملی) و تقدیرنامه رسمی در قالب اهداي نشان ملی حاتم(لیاقت و ارزشتجلیل از مجموعه برگزیده در آیین رسمی اختتامیه  2

 ∎ ∎ در محور مورد ارزیابی از دانشگاه صنایع و معادن ایران وابسته وزارت صنعت، معدن و تجارت  اعطاي گواهینامه رسمی تایید صالحیت 3

 ∎ ∎ و استقبال و پذیرایی از هیئت همراه (VIP)حضور مدیر ارشد مجموعه در جایگاه ویژه  4

 ∎ ∎ اعطاي گواهینامه رسمی حضور به تمامی میهمانان مجموعه متقاضی   5

 ∎ ∎ درج لوگوي برند واحد متقاضی در تبلیغات محیطی روز مراسم، استند ویژه جشنواره و جایگاه اختصاصی خبري 6

 ∎ ∎ پس از رویداد به صورت بسته کامل و مدون و افتخارآفرینی واحئ برگزیده ارائه تصاویر و ویدئوهاي مراسم  7

 ∎ ∎ هاي رسمی کشور به صورت رپرتاژ در خبرگزاري هاي برگزیدهپوشش کامل افتخارآفرینی سازمان  8

 ∎ ∎ المللی ذیصالح انعکاس به مراجع ملی و بیننامه رسمی جشنواره جهت درج کامل اطالعات مجموعه در ویژه 9

 ∎ ∎ واحد برگزیده عدد کارت افتخاري حضور جهت دعوت از میهمانان ویژه  5اعطاي  10

 ∎ ∎ جهت معرفی مهمترین دستاوردهاي برند برگزیده ملی  hatamonlineاختصاص صفحه ویژه در سامانه ملی  11

  ∎ متري در نمایشگاه جانبی یا کانتر نمایشگاهی در البی اصلی جشنواره 7.5اختصاص فضاي نمایشگاهی  12

  ∎ اختصاص فضاي استقرار پرچم تشریفاتی بر روي سن اصلی برگزاري جشنواره  13

  ∎ ویدئو وال البی اصلی  محل برگزاري جشنوارهپخش آگهی بازرگانی مجموعه در  14

  ∎ کنندگان هاي ورودي اهدایی به شرکت قرار دادن بروشور و هدایاي تبلیغاتی برند در بسته 15

  ∎ هاي دعوت الکترونیک جشنوارهدرج لوگوي واحد متقاضی بر روي کارت 16

  ∎ جشنواره و درج لوگوي واحد متقاضی بر روي قاب لوح فشرده قرار دادن تیزر برروي لوح فشرده فیلم و عکس  17

 15.3 32.7 مبلغ مصوب مشارکت (به میلیون تومان) 

 □ □ انتخاب سطح مشارکت و حمایت مالی

 نام مدیرعامل:  نام سازمان: 
 نمابر:  تلفن: همراه مدیرعامل:

 همراه رابط: نام و سمت سازمانی رابط: 
 آدرس:

 ارائه گزارش نتایج به شوراي عالی وتایید ارزیابی تکمیل فرآیند نهایی ارزیابی توسط کمیته ارزیابی

 بندي نتایج نهایی ارزیابیجمع ها در مراسم اختتامیهتجلیل از سازمانبازدید از محل سازمان و تکمیل  یامصاحبه 

 مستندات کافی است

 بررسی اولیه مستندات ارزیابی توسط کمیته ارزیابی ارسال مدارك و مستندات مرتبط با فرآیندهاي ارزیابی نامهزینه ثبت و واریز تکمیل فرم

بدینوسیله صحت اطالعات این درخواست و تمامی مدارك و مستندات ارسالی را .  ...............................................  در سمت  ..........................................................................  اینجانب

 نمایم. ه عنوان نمانده رابط بین این مجموعه و دبیرخانه جشنواره معرفی مینمایم و آقا/ خانم ......................... بتایید می

 مهر و امضا:                                                                                                                                تاریخ:

 89774842نمابر:                   88227851تماس:                                                      1512تهران، خیابان ولیعصر، مجتمع نور تهران، واحد   دبیرخانه دائمی:

 
 . لطفا در این قسمت چیزي ننویسید

 بله 

 خیر


