
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ي جمهوري اسالمی ایرانصدا وسیما سازمان هايهمایش سالن  

1398 دي 23  

 

 

   

  ۳۲۷۳۷۱با �ماره ثبت 



 دیباچه

و  داري امري نکوهیدهها موضوع سرمایه و سرمایه، سالهاي پیش از انقالب شکوهمند اسالمیبا توجه به شرایط اقتصادي موجود و چیدمان دولت در ایران معاصر
به  تا ؛نیز ادامه داشت 57هاي بعد از انقالب تا سال به فعاالن اقتصادي نسبت نگرشاین  شدند.ه میدو زالو صفت شمر حاکمیتوابسته به  عناصريداران سرمایه

کارآفرین هاي اقتصادي ها و بنگاهتولیديو صاحبان  گذاري دانستنیازمند سرمایه مقدس و را امري و ایجاد ارزش افزوده و تولید مرور گفتمانی نو شکل گرفت
 شفاف اقتصادي یافت. سالم وفعالیت و رقابت  نامیده شدند و بخش خصوصی نیز مجال 

عنوان فرهنگ و نگاه مثبت به فعاالن اقتصادي به  ترویجاند تا با اقداماتی تشویقی در هاي اخیر تمامی ارکان نظام جمهوري اسالمی ایران تالش نمودهدر ساللکن 
 است. و اقتصاد مقاومتی به صراحت توسط مقام معظم رهبري به این امر پرداخته 44هاي ابالغی اصل هایی موفق بردارند و سیاستگامملی  هاي اقتصادستون

-سرمایه گذاري و اشتغال مولد از اولویتافزوده، تولید ثروت، کارآفرینی، به صراحت موضوعاتی همچون ایجاد ارزش هاي ابالغی اقتصاد مقاومتیسیاست 20 در بند

-هاي علمی، رسانهسازي و ترویج ابعاد اقتصاد مقاومتی از طریق محیطنیاز به گفتمان 21اند و در بند هاي نظام جمهوري اسالمی و اموري شایسته تقدیر تلقی شده

 اي و آموزشی تصریح شده است.

رویداد بزرگ صنعتی و اقتصادي با موضوع  ششپس از برگزاري  طرح سراسري برند ملی، اقتدار ملی،دائمی  دبیرخانهفارس به عنوان لذا موسسه مطالعات خلیج
هاي ابالغی سیاست 21و  20براساس بندهاي رتبه سیاسی و اقتصادي، کارآفرینان، دانشگاهیان و اصحاب رسانه و با حضور مقامات عالی و توانمندسازي اقتصاد ملی

حـاتـم (حمایت از  جشنواره ملی دومینهاي برتر اقتصاد ایران را با عنوان گردهمایی بزرگ مسئوالن دولت و مدیران بنگاه هفتمیناقتصاد مقاومتی در نظر دارد 

 المللی صدا و سیماي ج. ا. ا برگزار نماید.هاي بینماه سال جاري در مرکز همایش دي تولید ملی)

هایی را که منشا آثار خیر و صالح در گرایی و تعصب، انساناند و فارق از هرگونه قومیتایرانیان در تمامی ادوار تاریخ جوانمردي و بخشایندگی را ستوده از آنجا که
 و به اختصار پیوند خورده است �طایی حاتم�مردي سخی و بلند نظر با نام جواندر فرهنگ ما ایرانیان با نام  که حاتمکلمه ؛انداند تجلیل نمودهزمانه خود بوده

  دهد براي این طرح برگزیده شده است.را نمایش می (حـمایت) ( از ) (تـولید) (مـلی)

-پذیر ملی، که با ایجاد فرصت،زیرساخت و تسهیالت مناسب در این امر میهاي حامی تولید رقابتتا بتواند فصل مشترکی باشد میان بخشاین طرح بر آن است 

کنندگان داخلی ارتقاي کیفیت محصوالت و خدمات خود و جلب اعتماد مصرف در راستايکه از طریق خلق ارزش افزوده  کشورهاي اقتصادي موفق کوشند و بنگاه
 ر اقتصاد مقاومتی.مد نظگرایی برونو زایی دروناز  باشیمبازتعریفی داشته  کوشیمو میکنند المللی تالش میو بین



 

 همراهان ادوار دبیرخانه 

 ،افزایی در بخش اقتصادياز آنجا که هم
-راهکار تحقق و شکوفایی اقتصاد مقاومتی

است و الزمه به سامان نشستن و منشا اثر 
 ها و تفکراتدیدگاهبودن هر فعلی،  همراهی 

با زوایاي دید متفاوت است تا نگاهی مختلف 
محقق شود؛ این  االطرافنگر و جمیعجامع

دبیرخانه از ابتداي آغاز به فعالیت خود تالش 
ها و نهادهاي مختلف نموده است تا با سازمان

 دولتی و  خصوصی همکاري نماید.

این امر باعث شده است تا در تمامی مراحل 
گیري و تصمیم سازي دبیرخانه طرح، تصمیم

زوایاي پنهان موضوعات بررسی شود و نقشه 
هاي همراهان این رویداد انراه تحقق آرم

 نگر باشد.ملی نقشه اي جامع و کالن

لذا تالش خواهیم نمود این تفکر را به عنوان 
مشی راهبردي ستاد برگزاري تا منشور و خط

 انتهاي مسیر حفظ و حراست نماییم.
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این شورا با هدف نظارت کلی بر 
جشنواره ملی حـاتـم عملکرد 

شود و وظیفه تعیین تشکیل می
مسیر و خط مشی اصلی و 
راهبردي دبیرخانه طرح را بر 

 عهده خواهد داشت.

با تفکر ساماندهی سازمان 
جشنواره، این بخش به عنوان 
رکن کلیدي و محوري با حضور 
نمایندگان مجلس شوراي 

مجمع تشخیص اسالمی، 
مصلحت نظام، قوه قضاییه، نهاد 

هاي وزارتخانهریاست جمهوري، 
هاي اقتصادي و صنعتی، سازمان
هاي وابسته به دولت، تشکل

صنفی و صنعتی بخش خصوصی، 
گانه بازرگانی، تعاون اي سههاتاق

ستاد  هو اصناف و نیز نمایند
 فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 فعالیت خواهد نمود.

 

 

بخش راهبردي و محوري هر 
اصیل و ثمربخش  جشنواره
ع تولید یقینا موضو ،اقتصادي

محتواي علمی در موضوع رویداد 
تواند به عنوان خواهد بود که می

آن شاخصی کلیدي در ارزیابی 
 مورد بررسی قرار گیرد.

نیز  جشنواره ملی حـاتـملذا 
در نظر دارد با جذب مقاالت 
علمی و پژوهشی در این مهم 

 موثر و موفق عمل کند.

لذا شوراي  علمی رویداد با 
حضور نمایندگان و اعضاي 

هاي هیئت علمی دانشگاه
منتخب کشور تشکیل خواهد 
شد و وظیفه داوري، ارزیابی و 

مقاالت برگزیده جهت انتخاب 
هاي مصوب و انتشار در قالب

ارائه آن برعهده این هیئت ژوري 
 منتخب خواهد بود. 

با  جشنواره ملی حـاتـم
توجه به مصوبات قطعی خود 

هاي سیاست 20براساس بند 
اقتصاد مقاومتی مبنی  ابالغی

اعطاي نشان لیاقت اقتصاد 
افراد داراي خدمات مقاومتی به 

در دو در نظر دارد  برجسته،
گذاري و حمایت بخش سیاست

از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی 
و نیز فعالیت سالم و شفاف 
اقتصادي مبتنی بر اعتماد 

-کننده داخلی و بینمصرف
هاي برتر اقتصاد المللی بنگاه

-یران به اهداي جوایز و نشانا
 هاي ویژه بپردازد.

اي متشکل از لذا کمیته
صاحبنظران، پیشکسوتان و 
اساتید حوزه صنعت و اقتصاد 
بر این ارزیابی نظارت و نسبت 

ها و برندها به انتخاب طرح
 اقدام خواهند نمود.

 جشنواره ملـی حـاتــم  
به همت موسسـه مطالعـات   

ــیج  ــاد خل ــارساقتص بــه  ف
ــی و  ــه اجرای عنــوان دبیرخان

 دائمی برگزار خواهد شد.

ایــن موسســه بــه عنــوان    
اي دانــش بنیــان و مجموعــه

ــات   پیشــرو در انجــام مطالع
ــنعتی و  ـــهاي صـ و پژوهشـ
اقتصادي تا کنـون توانسـته   
ــزاري   ــت در برگــــ اســــ
ــا   ــی بــ ــدادهاي ملــ رویــ
ــائل  محوریـــــــت مســـــ
ــی و   ــادي، سیاســـ اقتصـــ
ــق    ــیار موفـ ــی بسـ فرهنگـ

ه عمــــل نمایــــد و تجربــــ
ــت،    ــا دولــ ــاري بــ همکــ
مجلـــس، مراکـــز علمـــی و 
ـــهاي  ــیار ي از تشکلــ بســ
ــود   ــه خ ــر را در کارنام معتب

 دارد.



 محورها و اهداف

 پذیري در تولیدتقاي کیفیت و رقابترا  ترویج مصرف کاالهاي داخلی،

 پایه و نقش آن در اقتصاد مقاومتیمردم-محورها و الزامات اقتصاد عدالتزمینه

 هاي اقتصادي و تبدیل تهدید به فرصتمتدولوژي مقابله با تحریم

 ولید و مصرف کاالهاي اساسیتسازي و ایجاد گفتمان مشترك در حوزه فرهنگ

 هاي داراي اولویت و مزیت رقابتی حوزه درگذاري ایجاد گفتمان سرمایه

  در سطوح مختلف بحران نگرصحیح و کالنها و موانع مدیریت  الشچ

 اجتماعی معاصر-گرایی تاریخیبا منطق واقع 1404پژوهی اقتصاد ایران در افق آینده

 هاي موفق اقتصادينگاهطبیقی و اصولی از طریق ارزیابی باستخراج مدل ت

 گرازاي برونیابی علل عدم تحقق اقتصاد درونیابی و ریشهعارضه

 و کارهاي داخلیبررسی تجربیات موفق کشورها در حمایت از تولیدات و کسب 

 المللیکننده داخلی و بینهاي علمی و عملیاتی جلب اعتماد مصرفبررسی شیوه

 هاي منجمدها به خارج از چارچوبکاوي صنایع و هدایت سازمانبهینه

 هاي ملی بررسی الزامات و مزایاي خروج از اینرسی نامناسب حاکم بر سازمان

 پذیرکار رقابتوقوانین مضر و مخل بهبود فضاي کسب آسیب شناسی

 هاي الزمایجاد زیرساختملی حاتم( حمایت از تولید ملی ) و تعریف و ترویج برند 

 هاي اقتصاد مقاومتی سیاست 20هاي برگزیده مطابق ماده معرفی مدیران و سازمان



 

  
۹۸ 

ــران ســال   ــاد ایــران      98تحلیلگ مــی داننــد. بســیاري از فعــاالن     را ســالی بســیار دشــوار بــراي اقتص
ــالش          ــه ت ــرد ک ــبیه ک ــی تش ــه غریق ــوان ب ــی ت ــران را م ــاد ای ــی اقتص ــرایط فعل ــد ش ــادي معتقدن اقتص

 .میکند خود را روي آب نگه دارد

ــارز ــا یابی ــاک ه ــعه  یح ــت توس ــن اس ــه    یافتگی ــدم ب ــل ع ــور حاص ــارگ کش ــح يریک ــ حیص  صیدر تخص
 .سالم به دور از فساد است يفضا جادیمنابع و ا

شـــرایط جـــاري بـــا توجـــه بـــه فضـــاي سیاســـی و اقتصـــادي حـــاکم، توفیـــق اجـــراي اصـــالحات   در
ــه       ــاذ برنام ــور اتخ ــه منظ ــن رو ب ــدارد. از ای ــود ن ــادي وج ــت  اقتص ــاي سرنوش ــرار    ه ــادي و ق ــاز اقتص س

گیــري اقتصــادي کشــور بایــد بــراي یــک       دادن ایــران در ریــل توســعه و پیشــرفت، نظــام تصــمیم     
ر اســاس حمایــت و اعتمــاد حاکمیــت طراحــی شــود تـــا       بــ  ومرحلــه گــذار بــه صــورت متمرکــز      

بتوانــد بـــا تکیـــه بـــر مشـــورت از نخبگـــان، تصـــمیمات مـــوثر اقتصـــادي را اتخـــاذ و بـــا قـــدرت بـــر  
 .اجراي آن نظارت کند

ــک ــی،           این ــوثر سیاس ــدرت م ــتفاده از ق ــا اس ــه ب ــت ک ــه اس ــی جامع ــان سیاس ــران و نخبگ ــت رهب نوب
ــمیم  ــام تصـ ــا    نظـ ــور را، بـ ــتگذاري کشـ ــري و سیاسـ ــدرت     گیـ ــعه قـ ــه توسـ ــیدن بـ ــت بخشـ اولویـ

 .هاي داخلی و خارجی آن رهنمون کنند شرط اقتصادي، با اتخاذ الزامات و پیش

ــر و       در ــمیم گیـ ــی تصـ ــان سیاسـ ــور نخبگـ ــا حضـ ــاتی بـ ــاي عملیـ ــزوم فعالیتهـ ــرایطی لـ ــین شـ چنـ
تصـــمیم ســـاز در کنـــار فعـــاالن برتـــر اقتصـــاد ایـــران جهـــت تشـــریح راهبردهـــاي ملـــی اقتصـــاد و  

 .زش در این بخش راهبر کشور امري است حیاتی و غیر قابل انکارایجاد انگی

ــذا ــد         ل ــور بای ــادي کش ــی و اقتص ــاس سیاس ــرایط حس ــه در ش ــر ک ــن تفک ــا ای ــاتم ب ــی ح ــنواره مل جش
از فضـــاي شـــعارگونه فاصـــله گرفـــت و اقـــدام و عمـــل را در دســـتور کـــار قـــرار داد تـــالش دارد بـــه  

د و آســـیب شناســـی حقیقـــی انجـــام دوســـوي دولـــت و بخـــش خصوصـــی اقتصـــاد کشـــور ورود کنـــ
 .دهد

ــی ــن   ب ــدامات ای ــک اق ــرفت       ش ــل پیش ــرفتن در ری ــرار گ ــادي و ق ــعه اقتص ــق توس ــت تحق ــی جه چنین
 .ضروري است

 



 گزارش برگزاري   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــداد صــنعتی و اقتصــادي ــت از کــاالي  بزرگتــرین روی کشــور در ســال حمای

 ایرانی با عنوان جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) برگزار شد

جشنواره ملـی حـاتم ( حمایـت از تولیـد ملـی ) بـه عنـوان ششـمین گردهمـایی بـزرگ           
دي مــاه  19هــاي برتــر اقتصــاد ایــران روز چهارشــنبه مســئولین دولــت و مــدیران بنگــاه

هـاي سرشـناس اقتصـادي و سیاسـی در محـل مرکـز       چهـره صبح بـا حضـور    9از ساعت 
 هاي بین المللی سازمان صدا و سیما افتتاح شد.همایش

این رویداد ملی کـه بـه همـت موسسـه مطالعـات خلـیج فـارس و بـا حمایـت، همکـاري           
قضـاییه  هـاي اجرایـی کشـور، مجلـس شـوراي اسـالمی و قـوه       و حضـور مـدیران دسـتگاه   

ــد، در راســتاي پ ــه  برگــزار گردی ــی برنام ــاالي ایران -یگیــري شــعار ســال و حمایــت از ک

 ریزي شد.ریزي شد و با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه

  



رنامه با خیـر مقـدم و سـخنرانی جنـاب آقـاي مهنـدس محجـوب نماینـده مـردم تهـران           ب
 رییس شوراي سیاستگذاري جشنواره آغاز به کار کرد.در مجلس شوراي اسالمی و 

محجوب: درخواست تحقیق و تفحـص از بانـک هـا بـی نتیجـه مانـده       مهندس 

 است

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــوراي اســالمی، گفــت: بــا وجــود عملکــرد ناصــحیح  
برخی بانک هـا، درخواسـت تحقیـق و تفحـص نماینـدگان از بانـک هـا بـی نتیجـه مانـده           

 .است

روز چهارشــنبه در جشــنواره ملــی حــاتم در محــل ســالن همــایش  » علیرضــا محجــوب«
ــت از     ــا در حمای ــک ه ــدگان، از عملکــرد بان ــزود: شــماري از نماین هــاي صــدا و ســیما اف

  .تولیدملی انتقاد داشتند، اما تالش موثري براي کنترل این وضع دیده نمی شود

اکنـون بخـش زیـادي از ثـروت در دسـت کسـانی قـرار دارد کـه هـیچ زحمتـی بـراي آن نکشـیده انـد کـه ایـن موضـوع،                  محجوب، مسیر تولیـد را بسـیار دشـوار دانسـت و گفـت:     
 .مشکل ساز است

 .این نماینده مجلس افزود: اکنون بسیاري از صنایع و معادن مبتال به مشکالت آنی و آتی شده اند

 .ریم بانک هایی که براي اقتصاد کشور مشکل سازي می کنند، تعطیل شوندمحجوب سود بانکی را به زیان بخش تولید دانست و گفت: انتظار دا

  .د غفلت قرار گرفته اندوي، برخورد قوه قضائیه با افراد سودجو در اقتصاد کشور را مورد قدردانی قرار داد و گفت: کانون هاي اصلی که همان بانک ها هستند، مور

ین سیاسـت پـولی و مـالی دانسـت و افـزود: افـرادي کـه از بانـک هـا اسـتقراض مـی کننـد، چگونـه مـی تواننـد سـود بـانکی                  محجوب کنترل سود بانکی دسـتوري را غیرعملـی تـر   
 .را به نفع تولید اصالح کنند

 .به گفته وي، توقف استقراض از بانک، سود بانکی را به نفع تولید کاهش می دهد



یه و ریـیس سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك کشـور در خصـوص مباحـث مـرتبط بـا حقـوق مالکیـت معنـوي بنگـاه               در ادامه برنامه جناب آقاي دکتر تویسـرکانی معـاون قـوه قضـای    
 هاي اقتصادي ایرانی مطالبی را ارائه فرمودند.

 ایران مقام نخست ثبت مالکیت معنوي را کسب کرددکتر تویسرکانی: 

 .میالدي، مقام نخست اقبال به ثبت مالکیت معنوي از سوي صنعتگران جهان را کسب کرد 2018اسناد و امالك کشور گفت: ایران در سال  رئیس سازمان ثبت

  .، مقام اول جهان را براي تولیدکنندگان داخلی به همراه داشته است2018افزود: رشد تقاضاي ثبت نشان تجاري در سال  »احمد تویسرکانی راوري«

نسـبت بـه سـال قبـل، موجـب شـد ایـران مقـام اول جهـان را کسـب کنـد و افـزود: ایـن رشـد، نشـان دهنـده                  2018بیان اینکه نسبت رشد ثبت مالکیـت معنـوي در سـال     وي با
 .اقبال ارزشمند صنعت گران به ثبت مالکیت معنوي است

 

 سازمان ثبت اسناد فرآیندهاي سخت گذشته را تسهیل کرد

ــنا  ــت اس ــازمان ثب ــیس س ــازمان   رئ ــن س ــالش ای ــالك کشــور، از ت د و ام
ــون        ــت: اکن ــر داد و گف ــدگان خب ــراي تولیدکنن ــور ب ــهیل ام ــراي تس ب

 .بسیاري از فرآیندهاي دست و پاگیر گذشته ساده سازي شده است

وي افــزود: بســیاري از فرآینــد هــا در گذشــته، مــانع بزرگــی بــر ســر راه  
مـورد توجـه قـرار    تولیدکنندگان بود، امـا امـروز الکترونیکـی شـدن امـور      

 .گرفته است

به گفته تویسرکانی،در بخش ثبـت شـرکت هـا و تعیـین نـام بانـک هـاي        
 .اطالعاتی خوبی ایجاد و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است

  سازمان رئ�س سازمان ثبت اسناد و امال� کشور گفت: امروز این 



 .خروج از تاریکخانه گذشته شده استدر هر بخش، راهبردهاي مشخص تعریف کرده و همین امر موجب 

شــفاف ســازي وي پیرامـون تــالش ایــن ســازمان بـراي شــفاف ســازي بیشــتر توضــیح داد : اقتصـاد ســالم بــا شــفافیت محقــق مـی شــود بــه همــین دلیــل، تـالش ایــن ســازمان،       
 .بیشتر امور است

 .به قوانین و مقررات مشکل ساز شده است تویسرکانی گفت: سیاست دستگاه قضا، حمایت از تولیدملی است، اما پایبندي مفرط

 .ام کرداین مقام مسئول افزود: گاهی قوانین و مقرراتی اجرا می شود که دست و پاي تولید ملی را می بندد و ضرورت دارد نسبت به اصالح آنها اقد

ــرار داد و گفــت:   اقتصــاد مقــاومتی غیردولتــی، راه نجــات از شــرایط موجــود اســت و   رئــیس ســازمان ثبــت اســناد و امــالك ضــرورت تحقــق اقتصــاد مقــاومتی را مــورد تاکیــد ق
 .اقتصاد مقاومتی با شعار محقق نمی شود

رینــان بــه شــکل جــدي وي کــار آفرینــان را بهتــرین افــراد جامعــه دانســت و گفــت: اکنــون کشــور در جنــگ اقتصــادي قــرار دارد و بــراي پیــروزي در ایــن جنــگ، بایــد از کارآف  
  .حمایت شود

ه حضـور مـردم   ان ثبت و اسـناد و امـالك بـا انتقـاد از تفـاوت اهـداف بـر روي کاغـذ و واقعیـت، سـاختارهاي معیـوب را از عوامـل ایـن موضـوع دانسـت و گفـت: اجـاز                 رئیس سازم
  .در اجراي اقتصاد مقاومتی داده نشده و باید به شکل اساسی براي این مهم چاره اندیشی شود

هـا بـا سـرمایه گـذاري هـاي انجـام شـده را مـورد تاکیـد قـرار داد و گفـت: نبـود همخـوانی در ایـن ارتبـاط از عوامـل مشـکل زاي                   وي، ضرورت تناسب خروجـی سـرمایه گـذاري   
  .، مشخصه دیگري داردلاقتصادي محسوب می شود و از سوي دیگر خصوصی سازي در کاغذ خوب اجرا شده، اما در عم

 

 

ر کنـداکتور خـود   سخنگوي هیئـت رییسـه مجلـس شـوراي اسـالمی جنـاب آقـاي دکتـر نعمتـی نیـز از جملـه سـخنرانان ایـن رویـداد ملـی بـود کـه از سـه قـوه نماینـدگانی را د                    
 جاي داده بود.

 



دولت رقیـب بخـش خصوصـی دیـده نشـود/ فسـاد در       دکتر نعمتی: 

هــاي اداري و اقتصــادي یکــی از مشــکالت ســر راه تولیــد  دســتگاه

 ها به تولیدکنندگان است است/چشم همه دستگاه

نعمتی اظهار داشـت: تولیدکننـدگان، امـروز تنهـا هسـتند و تـا آنهـا حرکـت          
ــاد. چشــم   ــد افت ــدي نخواه ــاق جدی ــیچ اتف ــد ه ــتگاه نکنن ــه دس ــه  هم ــا ب ه

 زده اقتصاد را به حرکت در بیاورند. تولیدکنندگان است تا چرخ زنگ

بهروز نعمتی سـخنگوي هیـات رئیسـه مجلـس شـوراي اسـالمی در       

جشنواره حاتم (حمایـت از تولیـد ملـی) اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه         

حمایـت از تولیـد ملـی بـه      97منویات مقام معظم رهبـري در سـال   

نیسـت بلکـه یـک اسـتراتژي در پیشـبرد اقتصـاد       معناي یک شعار 

مقاومتی بر مبناي دانش و دانـایی اسـت. همـانطور کـه مبادلـه کـاال       

و خــدمات در بــین کشــورهاي جهــان از ســابقه طــوالنی برخــوردار 

 است حمایت از تولید هم ریشه در تاریخ جوامع دارد.

هــا و  شـود تـا امنیـت بیشـتري در بازارهـا داشـته باشـیم. بـا گسـترش رقابـت بـین دولـت             انجـام مـی   هـاي گمرکـی هـم در جهـت حمایـت از تولیـد       وي افـزود: برخـی محـدودیت   
انـد کـه تولیدکننـدگان بایـد در مقابـل رقبـاي خـارجی حمایـت شـوند از ایـن رو ایجـاد مـانع بـراي رقبـاي خـارجی بـراي ورود بـه بـازار کشـورها                     کشورها به ایـن نتیجـه رسـیده   
 کنند که این امر در جهت حفظ منافع ملی است. دکنندگان داخلی پول حاصل از فروش را مجدد در تولید استفاده مییک رویکرد حمایتی است. تولی

شــود کــه مــا متاســفانه شــاهد همــین امــر  نعمتــی تاکیــد کــرد: عــدم حمایــت دولــت از تولیدکننــدگان در مقابــل رقبــاي خــارجی باعــث ایجــاد بیکــاري و عــدم اشــتغالزایی مــی 
هــاي و مقــررات پــول مــرتبط بــا صــنایع را در راســتاي کمــک بــه بازارهــاي داخلــی و تولیــد بایــد پــیش   جملــه دولــت و مجلــس، سیاســت هــاي حــاکمیتی مــن هســتیم. دســتگاه

 ببرند.



تــوان  تــه نمــیرود. در تمــام اقتصــادهاي رشــد یاف وي افــزود: هرچــه ســطح آگــاهی در خصــوص حمایــت از تولیــد ملــی بــاال بــرود کشــور بــه ســمت اقتصــاد مقــاومتی پــیش مــی 
درصـد پـول    10تـا   5مثالی آورد که مردم محصوالت خارجی را بـه داخلـی تـرجیح دهنـد. در برخـی کشـورها ماننـد فرانسـه مـردم حاضـر هسـتند بـراي تولیـد داخلـی بـیش از                

 بیشتري پرداخت کنند.

تـوان از آن بـراي ارتقـاي تولیـد داخـل بهـره بـرد. دولـت بـه عنـوان            یسخنگوي هیات رئیسه مجلس شـوراي اسـالمی تصـریح کـرد: ارتبـاط دولـت و بـازار سیاسـتی اسـت کـه مـ           
 کند. قانون حمایت از تولید داخل باید به نحوي باشد تا دولت رقیب بخش خصوصی دیده نشود. دهنده بازار شرایط را براي تولید فراهم می دست یاري

 بـراي  را زمینـه  فرهنگـی   اول ایـن اسـت کـه دولـت موظـف اسـت بـه لحـاظ اقتصـادي، قـانونی و          نعمتی عنوان کرد: بـراي پیشـبرد ایـن اهـداف سـه رکـن وجـود دارد کـه رکـن          
گیري از قاچــاق کــاال عرصــه را بــراي کاالهــاي داخلــی بــاز کنــد. مــا بایــد بــه تولیدکننــده داخلــی فرصــت دهــیم امــا در   جلــو و واردات کــردن محــدود بــا و کنــد فــراهم تولیــد

 گذاریم. آنها میها موانع بسیاري بر سر راه  مناقصه

هـاي   هـاي اقتصـادي و نااطمینـانی اقتصـاد، فسـاد در دسـتگاه       ثبـاتی سیاسـت   هـا و نهادهـاي متعـدد حـاکمیتی و ضـعف حاکمیـت قـانون، بـی         وي افزود: دخالـت نابجـاي دسـتگاه   
ــرخ ارز مهــم    ــد اســت. نوســانات ن ــر ســر راه تولی ــالی از مشــکالت عمــده ب ــدي نظــام م ــر اداري و اقتصــادي و ناکارآم روي صــنعت و اقتصــاد کشــور اســت. در    ین چــالش پــیشت

 ها و ضعف در بازاریابی خارجی هستیم. هاي اخیر ما شاهد تحریم ماه

در بـازار ایجـاد کننـد و     وي در ادامه تصریح کرد: دومـین رکـن خـود تولیدکننـدگان هسـتند کـه بـا بـاال بـردن کیفیـت و پـایین آوردن قیمـت تمـام شـده خـود موازنـه تولیـد را                 
ــازار را خــالی نکننــد. در جریــان فرهنــگ  بــا تواننــد بــا مطالبــات بحــق خــود  هــا نیازمنــدیم تــا بــه تولیــد ملــی کمــک کننــد. مــردم مــی  ســازي بــه مــردم و رســانه نامالیمــات ب

 تولیدکنندگان را وادار به تولید با کیفیت کنند.

هـا نیازمنـدیم تـا شـعار      تـوان از آنهـا بهـره جسـت. مـا بـه هـم افزایـی تمـام دسـتگاه           نـد و مـی  نعمتی گفت: مراجع تقلید و جامعه روحانیت هـم نقـش پررنگـی در ایـن زمینـه دار     
 ار انجام شود.حمایت از تولید ملی تحقق یابد. الگو شدن رفتار مسئوالن در زمینه استفاده از کاالي داخلی از نکات مهمی است که باید در راستاي این ک

اطرنشـان کـرد: تولیدکننـدگان امـروز تنهـا هسـتند و تـا آنهـا حرکـت نکننـد هـیچ اتفـاق جدیـدي نخواهـد افتـاد. چشـم همـه                  سخنگوي هیات رئیسه مجلس شـوراي اسـالمی خ  
 زده اقتصاد را به حرکت در بیاورند. ها به تولیدکنندگان است تا چرخ زنگ دستگاه

 

  



 گروه صنایع غذایی بهروز رنگ انتقادي به خود گرفت. ادامه برنامه با حضور کارآفرین نام آشناي کشور جناب آقاي بهروز فروتن بنیانگذار

 

 تولید کننده افتخار آفرین استبهروز فروتن: 

  وگـوي ویـژه در پاسـخ بـه سـخنرانان قبلـی مراسـم گفـت:         بهروز فروتن، مدیرعامل کارخانـه بهـروز در حاشـیه جشـنواره حـاتم (حمایـت از تولیـد ملـی)، پـیش از برگـزاري گفـت           
ــین مــدال افتخــار مــن ایــن اســت کــه در ســال     همــه ســخنرانان  ــیم قــرن اســت کــه در حــال تــالش هســتم و اول بــه عنــوان  62تولیدکننــدگان را مقصــر دانســتند، بــیش از ن

نـد و هنـوز   هـاي خصوصـی در ایـن زمینـه پـیش قـدم شـدند امـا بعـد از آن پـول نداد           هـاي دولتـی از دادن وام امتنـاع کردنـد و بانـک      سال پـیش بانـک   25زالوصفت معرفی شدم 
 .ها به راه افتاد امر باعث شد صندوق



تـر کـرده    هـا یـا بایـد تولیـد سـود کننـد یـا تولیـد ثـروت داشـته باشـند و ایـن کارهـا را سـخت               ها رشد کنند پیشـرفتی حاصـل نخواهـد شـد بانـک      وي افزود: در جوامعی که بانک
 .ما افتخارآفرین هستیم و قانونگذار نیستیم هاي قانونگذاران ناصحیح بوده است و تقصیر تولیدکننده نیست است. راه

کننـد امـا بایـد اول کسـب درآمـد کنـیم و بعـد خـرج کنـیم، اظهـار            ا ایـن اسـت کـه آنهـا بودجـه دارنـد و خـرج مـی        هـ  دولتـی  بـا  مـا  فـرق  اینکه بیان با  مدیرعامل کارخانه بهروز
 .است کرده دور تولید از و پرور تن را ما نفت کردیم می احیا داشتیم تاریخ طول در که را اصالتی ما نبود نفت اگر است نفت ما کشور مصیبت بزرگترین داشت:

ایسـتیم و بـاور داریـم کـه ایـن بادهـاي تلـخ کـه صـورت گرفتـه توسـط تولیـد کننـدگان حـل خواهـد شـد. ایـن کـه مـا                     فروتن ادامه داد: ما نبایـد هیجـانی عمـل کنـیم، مـا مـی      
لی را دیـد کـه عـدم مـدیریت صـحیح و ناکارآمـد باعـث آن شـده اسـت. صـنعت مـا پـس از انقـالب پیشـرفت کـرده امـا مشـکل وجـود                   مشکالتی داریم درست است باید نیمه خـا 

 .زد نخواهیم دست غلط تفکر به ما اما اند گرفته ما از را گرایی مثبت امروز. ایم رفته پیش را غلطی مسیر  دارد و آن این است که

فرماینـد کــه اگــر نامالیمــت کـوچکی پــیش آمــد کوتــاه نیاینـد و عرصــه را خــالی نکننــد امـا مشــکالت تولیــد کوچــک      اســالمی مــیوي اضـافه کــرد: ســخنگوي مجلـس شــوراي   
سـر خـود عمـل شــد.     نیسـت عـزت مـا بـر ایـن اسـت کــه تولیـد برقـرار باشـد. در آلمـان و در زمـان جنــگ جهـانی دوم کارخانجـات را بـا یـک فرانـک واگـذار کردنــد امـا اینجـا                   

 .ن نیمه پر لیوان هستند و بخش خالی در حال آزار ما استتولیدکنندگا

درصـد از منـازل را تبـدیل بـه مراکـز تولیـدي کردنـد مـا در کشـور           40مدیرعامل کارخانه بهروز ادامـه داد: اگـر ژاپـن بـه جـایی رسـید بـه خـاطر ایـن بـود کـه در زمـان جنـگ              
ــا اروپــا داریــم و بهتــرین مکــان گردشــگري را در اختیــار داریــم کــه   4ایــران داریــم  اقلــیم در 14مشــکل آب نــداریم بلکــه مشــکل مــا مــدیریت آب اســت. مــا   ســاعت فاصــله ب

 .توانیم تبادالت بسیاري در این زمینه داشته باشیم اما مدیریتی وجود ندارد می

کلی پـیش آمـد از زیـر بـار آن شـانه خـالی کنیـد و تنهـا         فروتن افزود: مقام معظم رهبري اگر صـحبتی کردنـد حکـم منشـور و یـک اندیشـه را دارد امـا قـرار نیسـت هروقـت مشـ           
گـذاري غلـط    ایـم قطـار درسـت بـوده امـا ریـل       فرمایشات مقام معظم رهبري را بیـان کنیـد. مـا سـفیران تـالش و غیـرت ایـن کشـور هسـتیم و مسـئولیت همـه چیـز را پذیرفتـه             

 ش کنیمایم ما نباید خودمان را گم کنیم و باید براي سرافرازي ایران تال داشته

 

 



هـایش در حمایـت از تولیـد و    دکتر کیانی بختیاري مـدیر عامـل سـازمان مـدیریت صـنعتی ایـران پـس از صـحبت هـاي بهـروز فـروتن از توانمنـدي هـاي ایـن سـازمان و رسـالت                
 اقتصاد ملی گفت.

دکتر کیانی بختیـاري: بنگـاه هـا کـه بـازیگر اصـلی پیـاده سـازي         

 سیاست هاي اقتصاد مقاومتی هستند

ســازمان مــدیریت  مــدیرعامل ســازمان مــدیریت صــنعتی ایــران گفــت:      
ــا ســابقه  ســال فعالیــت و تــالش در راســتاي افــزایش ظرفیــت   55صــنعتی ب

مــدیریت در کشــور عارضــه یــابی و آســیب شناســی رونــد هــا و فرآینــدهاي  
ــا عنــوان کلینیــک صــنعت طراحــی    ــاز ب مــدیریتی کلینیــک هــایی را از دیرب

توانمندسـازي و رفـع عارضـه هـاي بنگـاه هـا       ،بیکرده که ماموریت عارضـه یا 
را هدف گـذاري کـرده اسـت و هـم اکنـون ایـن فعالیـت بـراي شـهرك هـاي           

 صنعتی در کل کشور در حال انجام است . 

سازمان گسترش و نوسازي صـنایع ایـران بـا توجـه بـه یکـی از رسـالت هـاي         
مهم ایـن سـازمان کـه بهـم رسـانی کسـب و کـار هاسـت و همچنـین کمـک           

ــه  ــت و   ب ــد تجــاري ســازي حمای ــایج تحقیقــات . در فرآین تجــاري ســازي نت
 تسهیل گریهایی که براي بنگاه هاي برتر انجام خواهند داشت . 

ــه  ــردطــرح موضــوع او اینگون ــی :ک ــرون نگــري  درونزای ــتو ب ــري    ي کشــوراقتصــاد و مــدیریت کســب و کارهــا  اولوی ــه مقــام معظــم رهب ــن چنــدمین ســال اســت ک اســت و ای
 بوط به سال رابرمبناي تولید و اقتصاد قرارداده اند و این نشان دهنده اهمیت اقتصاد در تحقق اهداف کالن جمهوري اسالمی و نظام است .شعارهاي مر

 را میتوان به سه بخش عمده تقسیم بندي کرد.بازیگران اثرگذار بر تولید کاالي  ایرانی دکتر کیانی بختیاري ادامه داد: 

 که ازکاالي ایرانی استفاده کنند. دهندباید ترجیح ب کهمردم 



بایـد در فرهنـگ سـازي . تبلیـغ . جریـان سـازي . سیسـتم هـاي تسـهیلگري و تشـویقی ایفـاي نقـش بکننـد . تـا آنجـایی کـه مـی تواننـد مقـررات                     کـه سازمان   هـا و نهـاد هـا    
سیاسـت هـاي کـاهش مالیـاتی و تعرفـه اي را بـراي حمایـت از کـاالي ایرانـی در          زدایی و تسهیلگر باشند بـه هـم رسـان کسـب و کـار باشـند و سیاسـت هـاي تشـویقی از جملـه           

 نظر داشته باشند .

ن بیاورنـد همچنـین بایـد    و هزینـه هـاي تولیـد را پـایی     بـازیگر اصـلی پیـاده سـازي سیاسـت هـاي اقتصـاد مقـاومتی هسـتند و بایـد کیفیـت کـاال هـا را بـاال بـرده                 کـه بنگاه هـا  
 روش را بهبود ببخشند .خدمات قبل . بعد و حین ف

ــزود:     ــا دکتــر کیــانی اف ی ایــمنظــور از برونگردر انته
ــاي      ــوج ه ــازار و م ــعه ب ــا توس ــود ب ــردن خ ــام ک همگ

در ادامــه توســعه فنــاوري عصــرتحول دیجیتــال اســت . 
ــه نماینــدگان بخــش    ــژه اي ب ــل وی ــداد پان مباحــث روی
خصوصی کشور اختصـاص یافـت کـه در آن چهـار نفـر      

قتصــاد و تجــارت کشــور بــه از چهــره هــاي سرشــناس ا
ارائـه مطلـب پرداختنـد و دیـدگاه هـاي خـود را مطـرح        

 نمودند.

ــداغی  ــان ب ــدس خ ــان   مهن ــران و آلم ــاق ای ــیس ات ، رئ
فریــدون گــل افــرا کارشــناس شــناخته شــده اقتصــادي 
ــاهی    ــر پن ــذایی، دکت ــت غ ــاورزي و امنی ــش کش در بخ
ــدي    ــرداد زواره محم ــریش و مه ــران و ات ــاق ای عضــو ات

معمــاري و شهرسـازي از اعضـاي ایــن   کارشـناس ارشـد   
ــائل و     ــون مس ــه پیرام ــد ک ــادي بودن ــژه اقتص ــل وی پان
مشــکالت بخــش خصوصــی و راهکارهــاي آن بــه بحــث 

 و تبادل نظر پرداختند.



 مهندس فاطمه پهلوانی رییس جدید سازمان ملی بهره وري ایران از دیگر سخنرانان این جشنواره ملی بود.

مســووالن هنـوز اعتقــاد جــدي بــه افــزایش بهــره وري  برخــی «مهنـدس فاطمــه پهلــوانی: 
 .است» تغییر فکري«و بهبود این فرآیند نیازمند » ندارند

درصــد از رشــد هشــت درصــدي کشــور از طریــق  35فاطمــه پهلــوانی تاکیــد کــرد بایــد 
درصـد رشـد اقتصـادي از محـل انباشـت       85افزایش بهـره وري محقـق شـود امـا اکنـون      

اشـتغال و تنهـا هفـت درصـد از محـل بهـره وري محقـق        سرمایه، هشت درصـد از محـل   
 .می شود

بــه گفتــه وي، ایــران در کنــار بــنگالدش، نپــال و ویتنــام در رتبــه هــاي آخــر بهــره وري  
ــه پاکســتان   ــرار دارد، در حــالی ک ــره وري   42آســیا ق درصــد رشــد خــود را از محــل به

 .محقق کرده است

تــا  1970بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی موجــود را بهــره وري عنــوان کــرد و افــزود: وضــعیت اقتصــاد کشــور از ســال    پهلــوانی بهتــرین راهکــار تحقــق ســرمایه گــذاري خــارجی 
 .به لحاظ بهره وري تغییر چندانی نکرد 2015

 .محقق نشودوي از کیفیت آموزش انتقاد کرد و گفت: گرچه سطح تحصیالت نیروي کار باال رفته اما کیفیت نامناسب آموزش ها سبب شده است بهره وري 

ي در سیسـتم  به گفتـه ایـن مسـئول، تـک بعـدي شـدن دانـش آمـوزان در اثـر نامناسـب بـودن آمـوزش هـا از مشـکالت جـدي کشـور اسـت؛ زیـرا توانمندسـازي و مهـارت آمـوز                     
 .آموزشی دیده نمی شود

 .ابالغ شد 1392متی است که در سال به گزارش ایرنا، افزایش بهره وري در بخش هاي مختلف اقتصادي از بندهاي سیاست هاي اقتصاد مقاو

 .بود» اشتغال -اقتصاد مقاومتی؛ تولید«نیز  1396نام گرفت. سال » اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل«از سوي رهبر معظم انقالب  1395پس از آن، سال 

 کردند.اعالم » حمایت از کاالي ایرانی«را  1397رهبر معظم انقالب اسالمی شعار سال 



ک نیانگذار صـنایع بهداشـتی فیـروز نیـز از چهـره هـاي منتقـدي بـود کـه در قالـب یـک گفتگـو بـا دکتـر سـروش صـفدریان دیـدگاه هـاي خـود را بـه عنـوان یـ                      محمد موسوي ب
 فعال اقتصادي بخش خصوصی در جلسه عنوان کرد.

 

 هاي ویژه کارآفرینان ضرورت ایجاد دادگاهمحمد موسوي: 

ــ خــود ســخنرانی از  موســوي در بخشــی ــد از جنــگ  :تگف ببینیــد بع
جهانی کشورهایی ماننـد آلمـان چگونـه بـه کـارآفرینی اهمیـت دادنـد؛        

 .ایم چه امتیازي براي کارآفرینی با رویکرد اجتماعی داشته

مـا مولـدیم . منـابع کشـور بــا دسـتان کـارآفرین بـه چرخـه اقتصــادي          
طــوري کــه چهــل ســال اســت دادگــاه روحانیــت  شــود؛ همــان وارد مــی

واسـطه اینکـه مـا مولـد کشـور هسـتیم دادگـاه ویـژه          ا بهوجود دارد چر
  .کارآفرینان تشکیل نشده است

 
ــرمایه ــا     س ــه م ــت چراک ــعیف اس ــور ض ــرا در کش ــادي چ ــذاري اقتص گ

 .حامی نداریم

 



 ادامه برنامه به سخنرانی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداري و استخدامی کشور اختصاص یافت.

 

 همه مشکالت به دولت، ساده اندیشی است: اطالق دکتر انصاري

ه بگیـریم، سـاده   معاون رئیس جمهـوري و رئـیس سـازمان اداري و اسـتخدامی کشـور گفـت: اینکـه همـه مشـکالت را بـه دولـت منتسـب کـرده و نقـش خـود و دیگـران را نادیـد                 
 .اندیشی است



هـاي صداوسـیما افـزود: همـه مـا در یـک کشـتی سـواریم و بایـد بـا عمـل بـه تکـالیف خـود               مجید انصاري در جشـنواره ملـی حـاتم (حمایـت از تولیـد ملـی) در سـالن همـایش         
 .اجازه دهیم کشور به اهداف خود دست یابد

 .قرار گرفته ایم» بخش خصوصی -دولت«وي تاکید کرد در همه کشورها نهادي به نام دولت اداره امور را بر عهده دارد اما اکنون در یک دوگانه غلط 

ـ                      انصـاري از ا  ل یـن دیـدگاه کـه دولـت را مـانع بخـش خصوصـی توصـیف مـی کنـد، انتقـاد کـرد و گفـت: ایـن، دوگانـه اي غلـط اسـت؛ زیـرا امکـان دارد بخـش خصوصـی در مقاب
 .بنگاه هاي دولتی تعریف شود؛ در حالی که این دیدگاه اشتباه است

 
 تفاوت اداره دولت و بنگاه ها **

و افـزود: دولـت برآمـده و برآینـد نظـر آحـاد جامعـه اسـت و بـر اسـاس قـوانین و مقـررات             » دولـت مـانع اسـت   «را خواسـتار شـد کـه    معاون رئیس جمهـوري تغییـر در ایـن نگـاه     
  .وظیفه تسهیل گري امور همه بخش ها را بر عهده دارد و آحاد جامعه نیز بر اساس قوانین و مقررات با تصمیم خود دولت را مشخص می کنند

  .وصی باید در چارچوب تعریف شده اقدام و براي حل مشکالت در این قالب عمل کندانصاري تاکید کرد بخش خص

 .وي گفت: اینکه اداره دولت را با مدیریت یک بنگاه همانند قلمداد می کنند اشتباه است

 .ه باید به کار خود ادامه دهدمعاون رئیس جمهوري تاکید کرد در هیج جاي جهان دولت و نظام اداري قابل تعطیل شدن نیست و از اقتضائات است ک

 .ابالغ شد 1392افزایش بهره وري در بخش هاي مختلف اقتصادي از بندهاي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی است که در سال 

 .بود» تغالاش -اقتصاد مقاومتی؛ تولید«نیز  1396نام گرفت. سال » اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل«از سوي رهبر معظم انقالب  1395پس از آن، سال 

 اعالم کردند» حمایت از کاالي ایرانی«را  1397رهبر معظم انقالب اسالمی شعار سال 

 

  



 

 

میتــه ارزیــابی و در انتهــاي برنامــه پــس از قرائــت گــزارش ارزیــابی واحــدهاي اقتصــادي متقاضــی بــا حضــور جنــاب آقــاي رحمــانی وزیــر صــنعت، معــدن و تجــارت از اعضــاي ک  
 قتصادي کشور که در فرآیندهاي داوري این جشنواره ملی حایز صالحیت شده بودند در قالب اهداي تندیس یادبود مراسم قدردانی شد.واحدهاي نمونه صنعتی و ا

 

  



  



  



  



  



  



 

  





  



  



  



 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  





  



  



  



  



 

  



  





  



  



  



  



  



  



 

 

  



  



  



  



 

  



  



  



  



  



  



  



  



هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی و پس از برگزاري باشکوه اولین رویداد، با در راستاي سیاست

دومین جشنواره "گانه کشور، در نظر است مسئوالن قواي سه  مشارکت و حضور حداکثري

قوه قضاییه، با مشارکت   327371به شماره ثبت رسمی "تولید ملی)ملی حاتم (حمایت از 

ها و تهدیدهاي کامل بخش خصوصی و دولتی و سایر ارکان نظام با محوریت بررسی فرصت

 المللی صدا و سیماي ج.ا.اهاي بینمرکز همایشسال جاري در  دي ماهتحقق رونق تولید، 

 برگزار گردد. 

حداکثري مسئوالن نظام و مدیران برندهاي برگزیده صنعت و  این رویداد کشوري که با حضور

استان کشور و با مشارکت دولت و مجلس برگزار خواهد شد، در نظر دارد با  31اقتصاد ایران از 

هاي ملی و نیز هاي بالقوه و بالفعل سازمانتوانمندي جایگاه و   تمرکز بر محور ارزیابی نقش،

افزایش تولید ناخالص داخلی  نسبت به معرفی و تجلیل از مدیران  در  هاي اقتصادي ایرانیبنگاه

 هاي خصوصی و دولتی اقدام نماید.آفرین کشور در بخشارزش

و شایستگی ایشان در همراهی با کشور در مقاطع خطیر و حساس  از برگزیدگان که صالحیت

ی بواسطه مدارك مثبته و اقتصادي بر مبناي اسناد باالدستی و سیاستهاي ابالغی اقتصاد مقاومت

در سه محور سیاسی، اقتصادي و نشان ملی حاتم مشاهدات عینی احراز گردد، در قالب اعطاي 

 فرهنگی قدردانی خواهد شد.

از  خواهد بود، 98بزرگترین رویداد اقتصادي سیاسی کشور در سال از آنجا که این مراسم 

در جشنواره، خوشنام ملی ضمن حضور در  مدیرانشود به عنوان یکی از جنابعالی دعوت می

نام و حضور در فرآیندهاي ثبتدستور  االختیار آن سازمانبا معرفی نماینده تام صورت صالحدید

 را صادر فرمایید. سراسري این طرح

الزم به توضیح است استفاده از امکانات مراسم و حضور در فرآیندهاي رویداد کامال اختیاري بوده 

بایست عتی هیچ گونه الزامی براي موضوع مذکور نخواهند داشت و متقاضیان میو واحدهاي صن

-نامی بنگاهمندي نسبت به اعالم تقاضاي خود اقدام نمایند و تمامی وجوه ثبتدر صورت عالقه

الحساب بوده و در صورت عدم احراز شرایط مرتبط با ارزیابی به واحدهاي هاي اقتصادي علی

 شد.عودت خواهد  متقاضی

 

  



نام حقیقیثبت  

 

هاي دبیرخانه دائمی جشنواره ملی حاتم در دومین رویداد مطابق سیاست
از این جشـنواره در نظـر اسـت پیونـدي عمیـق میـان بخـش صـنعتی و         

-دانشگاهی برقرار کردد و عالوه بر مباحث مـرتبط بـا جشـنواره و عالقـه    
بـراي سـایر مخـاطبین    مندان حضور در فضاي رقابتی رویداد فرصتی نیز 

منـدي را داشـته   دد تا از زمان حضـور در رویـداد حـداکثر بهـره    ایجاد گر
 باشند.

هایی مستقل مباحث مرتبط با برون رفت از شرایط ها و کارگاهلذا در پانل
لمللـی در  اهـاي ورود بـه بازارهـاي بـین    نامناسب کسب و کار و نیز شیوه

 ر خواهد گرفت.شرایط تحریم مورد بحث و تبادل نظر قرا

-الملل و دورن زایـی و بـرون  مندان به مباحث تجارت بیناز این رو عالقه
توانند در این رویداد به صورت مستقل شرکت کرده و گرایی اقتصادي می

 مندي از محتواي رویداد گواهینامه رسمی دریافت نمایند.عالوه بر بهره
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