
 

 

 

 

 

 

 

 

 گاهی به کارنامه چهارساله دولت تدبیر و امید در استان آذربایجان شرقی ن

 گام اول: تدوین نقشه راه توسعه استان
ترین تصمیم مدیریت اجرایی استان در دولت یازدهم بود که با درک صحیح نسبت ترین و راهبردیتدوین برنامه توسعه استان مهم

جانبه صورت گرفت. تدوین این سند که سند تدبیر توسعه استان نام نیاز توسعه پایدار و همهپیشریزی به عنوان به ضرورت برنامه

با ابالغ استاندار آذربایجان شرقی،  4931العاده باالی آن یک سال زمان برد و سرانجام از ابتدای سال گرفت، به دلیل اهمیت فوق

به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی رهبر  4931گذاری سال نام های اجرایی استان آغاز شد. بااجرای آن توسط دستگاه

ساله از سند تدبیر توسعه استان تنظیم و به عنوان برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در آذربایجان شرقی به معظم انقالب، برشی یک

گام بسیار مهم و تاثیرگذاری بود که نه تنها در طول ها ابالغ شد. سند تدبیر توسعه استان های اجرایی و فرمانداریکلیه دستگاه

تواند به عنوان مبنای حرکت مدیران استان در راستای توسعه و استفاده از های آتی میفعالیت دولت یازدهم بلکه در تمام دوره

 .های محلی قرار گیردظرفیت

بیت دستاوردهای مدیریت اجرایی استان در چهار سال وان شاههای امنیتی استان به عندر کنار این اقدام مهم، باید از ارتقای شاخص

 های مهم و تاثیرگذار در این استانگذشته نام برد. بحث امنیت به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی آذربایجان شرقی یکی از شاخصه

ی نظامی و انتظامی و همراهی و یکی از انتظارات بحق مردم از مجموعه حاکمیتی است که در طول دولت یازدهم، با تالش نیروها

های آن به ویژه در بحث مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با قاچاق کاال شایسته و قابل تحسین دستگاه قضایی، شاهد بهبود شاخص

 .ایمبوده

تظار های درمانی هستند و اندر بخش سالمت نیز با اجرای طرح تحول نظام سالمت، امروز همه جمعیت استان تحت پوشش بیمه

 .های درمانی مردم تحقق یافته استهای رییس جمهور در خصوص رفع دغدغهرهبری و توصیه

 پیگیری احیای دریاچه ارومیه
های محوری دولت تدبیر و امید در حوزه حفاظت از محیط زیست، پیگیری استانداری آذربایجان شرقی همچنین در راستای سیاست

ود های خر قرار داد و به تبع دولت محترم که با تشکیل ستاد ملی، این مهم را در اولویت برنامهاحیای دریاچه ارومیه را در دستور کا

های اجرایی استان را برای نجات این پهنه آبی از نابودی بسیج کرد. تالش بی وقفه و صرف قرار داده بود در سطح استانی نیز دستگاه

از مرگ تدریجی آن در طول دولت یازدهم جزو سیاست های اصلی مدیریت  وقت و انرژی برای احیای دریاچه ارومیه و جلوگیری

رود به عنوان یکی کیلومتری رودخانه تلخه 08روبی مسیر استان آذربایجان شرقی بود که در این راستا اقدامات متعددی از جمله الی

ایستگاه پمپاژ آب در  418جاز، تعطیلی بیش از حلقه چاه غیرم 4188از رودخانه های اصلی تغذیه دریاچه ارومیه، انسداد بیش از 

حدفاصل تبریز تا دریاچه، تغییر الگوی کشت و تشویق اجتماعات پیرامونی به صرفه جویی در مصرف آب انجام شده است. در اثر این 

مه های آتی پیگیری خواهد اقدامات تراز آب دریاچه ارومیه به مرحله تثبیت وضعیت رسیده و روند احیای دریاچه ارومیه با اجرای برنا

 .شد

 تالش جهادی برای تسهیل و رفع موانع تولید
از دیگر اقدامات اساسی مدیریت اجرایی استان در حوزه اقتصادی، تالش برای احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال استان بود 

هزار رداخت تسهیالت سرمایه در گردش به بیش از یککه نمود عینی آن را می توان در تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و پ

مانع در بخش تولید مشاهده کرد. برنامه ریزی های علمی و تنظیم سند تدبیر توسعه آذربایجان  4188واحد تولیدی در استان و رفع 

یای استان قرارداد و احشرقی با نقش آفرینی استاندار در نخستین سال دولت تدبیر و امید، آینده ای روشن پیش روی صنعت این 

واحدهای تولیدی غیرفعال و نیمه فعال در دستور کار مسئوالن قرار گرفت. در طول فعالیت دولت یازدهم حدود دو هزار واحد تولیدی 

برداری رسیده و در این مدت سهم صنعت، معدن و تجارت در هزار نفر در استان به بهره 41زایی کوچک و متوسط جدید با اشتغال

ها، استان درصد افزایش یافته است. در نتیجه این تالش 18درصد به  91تصاد آذربایجان شرقی و تولید ناخالص داخلی استان از اق

 1.9های کشور تجربه کرد و نرخ بیکاری این استان به رقم ، کمترین نرخ بیکاری را در بین استان4931آذربایجان شرقی در سال 

های جدید عمرانی و تولیدی و تالش برای تمام به بخش خصوصی و اجرای طرحهای نیمهری طرحدرصد رسید. تالش برای واگذا

های شغلی جدید در فعال با وجود کمبود منابع مالی از جمله دالیل اصلی ایجاد فرصتسازی واحدهای تولیدی راکد و نیمهفعال

 .استان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری است

رسد اعتقاد راسخ مدیریت استان مبنی بر این است که دولت رقیب بخش خصوصی نیست و این هم به نظر میچه در این زمینه مآن

شعار در طول چهار سال گذشته در عمل ثابت شد. در سایه این باور بود که امروز بخش دولتی و بخش خصوصی با آرامش و به دور 

بیند. اوج این تعامل در شورای دیران دولتی را در مقابل خود نمیکنند و بخش خصوصی استان ماز احساس دوگانگی فعالیت می

وگوی دولت و بخش خصوصی تجلی یافته و این شورا که جزو احکام برنامه توسعه کشور بود و در گذشته استان مغفول مانده گفت

مشکالت بخش اقتصاد استان تبدیل شده گیری برای رفع ترین ابزارهای تصمیمبود امروز با اهتمام جدی استانداری، به یکی از مهم

 .به عنوان استان نمونه در کشور انتخاب شد 4931وگو در سال استان آذربایجان شرقی از نظر عملکرد شورای گفت .است

های اقتصادی استان، توسعه روابط با کشورهای مختلف و جذب استانداری آذربایجان شرقی در راستای استفاده از همه ظرفیت

هیأت اقتصادی از چهارگوشه  08وآمد قریب به های خود قرار داده است. رفتگذاران خارجی را نیز به طور جدی در رأس برنامهسرمایه

ای هالمللی کشورمان است. همچنین هیأتجهان به تبریز نمونه بارزی از نقش استان آذربایجان شرقی در توسعه مناسبات بین

اند که همکاری با مسئوالن دولتی و بخش خصوصی کشورهای مختلف به این کشورها سفر کرده اقتصادی استان نیز برای مذاکره و

 گذاری و تولید مشترک بوده استهای مختلف در حوزه سرمایهنامهنتیجه آنها، انعقاد تفاهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های راکد عمرانیسازی پروژهفعال
های عمرانی، اکثر استانداری آذربایجان شرقی نسبت به تخصیص بودجههای متعدد در حوزه عمرانی نیز با پیگیری

های راکد استان فعال شده است و تاکید استاندار به مدیران استان همواره این بوده است که با استفاده از همه پروژه

ش هزار پروژه عمرانی به ها، اجرای شها را ادامه دهند. نتیجه این تالشها و توان بخش خصوصی با قدرت پروژهپتانسیل

ترین نمود تالش مدیریت استان در حوزه عمرانی، میلیارد تومان در طول فعالیت دولت یازدهم بوده است. مهم 1188ارزش 

کیلومتر با مشارکت بخش خصوصی و احداث پنج نیروگاه بادی و  501بازرگان به طول  -تصویب احداث آزادراه تبریز

ها در آینده استان گذار خارجی است که اجرای این پروژهف استان با مشارکت سرمایهترکیبی در نقاط مختلسیکل

در بخش توسعه روستایی هم اولویت مدیریت استان، ایجاد امکانات و خدمات در روستاها و افزایش .آفرین خواهد بودتحول

های ها و حمایته است. پشتیبانیدرآمد روستاییان بوده که تقویت بخش کشاورزی در این راستا با جدیت دنبال شد

هزار تن برسد  088به بیش از  1395مدیریت استان از توسعه بخش کشاورزی موجب شد که تولید گندم استان در سال 

 .سابقه استکه در تاریخ استان کم

 های مختلفها در زمینهارتقای شاخص
آذربایجان به عنوان یکی از وعده های انتخاباتی دکتر  توان به تاسیس بنیاد فرهنگ، هنر و ادبدر حوزه فرهنگی نیز می

روحانی و افزایش شاخص های فرهنگ، هنر و ادب در حوزه های مختلف اشاره کرد. بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان 

های یتفبا هدف تحقیق، پژوهش و ترویج مطالعه در زمینه فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و تاریخ آذربایجان تاسیس شد تا ظر

ها های فرهنگی و هنری و توسعه زیرساختها در خطه آذربایجان، واکاوی و تحقیق شود. ارتقای شاخصمغفول این حوزه

گیری این حوزه نیز همواره و امکانات این حوزه همواره از موضوعات مورد حمایت مدیریت استان بوده و در عرصه تصمیم

 .است از نظر اهالی فرهنگ و هنر استفاده شده

سازی و مسکن نیز در چهار سال گذشته حوزه های مختلف استان از جمله ورزش، آموزش و پرورش، فناوری اطالعات، راه

های مدیریت ارشد استان به دست آمده است. ها و حمایتشاهد تحوالت مثبت و عمیقی بوده است که در سایه پیگیری

محوریت شخص استاندار و پیگیری ایشان در طول فعالیت دولت تدبیر و  در کنار این دستاوردها، اقدام مهم دیگری که با

زه، های صورت گرفته در این حوکن کردن پدیده شوم اعتیاد در استان بود. در نتیجه تالشامید انجام شد تالش برای ریشه

گهداری و درمان معتادان اکنون مرکز ناستان آذربایجان شرقی به عنوان استان عاری از معتاد متجاهر معرفی شد و هم

آموزی و فراهم کردن زمینه بازگشت معتادان به آغوش جامعه فعال است. مبارزه ( در حوزه بازپروری، حرفه41)ماده 

های قطعی و همیشگی مدیریت استان در سه سال گذشته مطرح بوده امان با قاچاق کاال نیز به عنوان یکی از سیاستبی

 .نیز عنوان برتر کشوری را به خود اختصاص داده استو این استان در این حوزه 
 

 دو فرصت تاریخی پیش روی تبریز و آذربایجان شرقی

در کنار همه اقدامات انجام شده برای تسریع در روند توسعه و پیشرفت استان، دو فرصت تاریخی نیز در دو سال گذشته 

رقی قرار گرفته است. نخست انتخاب تبریز به عنوان شهر های شخص استاندار، پیش روی تبریز و آذربایجان شبا پیگیری

جهانی فرش دستباف از سوی شورای جهانی صنایع دستی و سپس انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری کشورهای 

انگیز ها باید به نوعی برای همه ملت ایران افتخارهای اسالمی. این انتخاباز سوی سازمان همکاری 5840اسالمی در سال 

های باشد که یکی از شهرهای تاریخی و کهن ایران به آن دست یافته است؛ این امر فرصت خوبی برای معرفی جاذبه

ها و تالش برای تحقق اهداف گردشگری کشورمان و در راس آنها آذربایجان و تبریز است. حمایت حداکثری از این انتخاب

 غفلت شود.  آنها، موضوع بسیار مهمی است که نباید از آن

 های نوینذربایجان شرقی، زیر چتر فناوریآ
استانداری آذربایجان شرقی در حوزه علم و فناوری نیز نقش حاکمیتی خود را در دوره اخیر به خوبی ایفا کرده و مباحث 

راستا با های قطعی و مستمر مدیریت استان در چهار سال گذشته بوده است. در این مربوط به این حوزه از سیاست

های متعدد استاندار آذربایجان شرقی، ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در استان به تصویب شورای پیگیری

پهنه  41بنیان در های دانشعالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور رسید و با فراهم شدن بستر مناسب برای استقرار شرکت

رتباط موثر بین دانشگاه و صنعت، فناوران و صنعتگران و در نهایت علم با ثروت ایجاد و کانون فناوری این منطقه، زمینه ا

ها و های اجرایی و دانشگاههای نو و پیشرفته با مشارکت استانداری و دستگاهشد. همچنین سه دوره نمایشگاه فناوری

بنیان در این نمایشگاه ناورانه و دانشمراکز علمی و تحقیقاتی استان برگزار شد که در مجموع بیش از سه هزار طرح ف

 .های فناورانه به محصول فراهم شدسازی و تبدیل ایدهعرضه و فرصت تجاری

 

 آذربایجان شرقی، الگوی اقتصاد مقاومتی

ها های اجرایی استان در دو سال ابتدایی دولت تدبیر و امید و تالش جدی برای استفاده از ظرفیتمجموع اقدامات دستگاه

استان کشور، آذربایجان شرقی را به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی  94منابع محلی، دولتمردان را متقاعد کرد که از بین و 

اله سهای اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و با تنظیم برشی یکشاخص اجرای سیاست 4931انتخاب کنند. این استان در سال 

های مختلف پیگیری کرد. تحقق قریب به تمامی اهداف این برنامه در حوزهها را از سند تدبیر توسعه استان، این سیاست

های بومی خود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دهد که استان آذربایجان شرقی به خوبی از ظرفیتساله نشان مییک

ها با عاً اجرای این سیاستبه نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، قط 4931گذاری سال استفاده کرده و با توجه به نام

 .قوت بیشتری ادامه خواهد یافت

توان گفت که نگاهی منصفانه به عملکرد دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته نشان می دهد که دولتمردان در نهایت می

اشت که عزم جدی دارند، ولی باید توجه د … برای رفع کاستی ها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و

دولت در عرصه های مختلف با مشکالت فراوانی دست به گریبان است و نمی توان در کوتاه مدت از آن انتظار معجزه 

چه مهم است سوگیری صحیح دولت در راستای حل مشکالت مردم است، ضامن موفقیت در این مسیر همکاری داشت. آن

ی است دولت به تنهایی و با تالش تنها یک گروه نمی تواند از عهده بدیه .دیگر قوا و سازمان ها با قوه مجریه خواهد بود

 .رفع مشکالت جامعه برآید و در این زمینه نیازمند حمایت دیگر قوا و نهادهای تاثیر گذار کشور است

 

 فصلنامه خبری معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

  فتپیشر قطعی کلید تحقیق؛ و علم
 است کشور

ری آرذبایجان شرقی  استاندا

 ماه(  شهریور)31 تابستان، 1سال دوم ، شماره 
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 رگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران برای بخشداران، شهرداران و دهیاران استانب

کارگاه آموزشی و تمرین  اعالم کرد: مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی 

ستادی مدیریت بحران غدیر برای دو هزار نفر از بخشداران، شهرداران و دهیاران استان 

 برگزار شد

کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران غدیر برای دو هزار نفر از بخشداران، 

شنبه مرداد در تاالر معلم تبریز آغاز و تا روز پنج 01از روز دوشنبه  هیاران شهرداران و د

 داشت.ادامه 

گفتنی است این کارگاه آموزشی برای اولین بار در سطح بخشداران، شهرداران و دهیاران 

استان با هشت سرفصل شامل: اصول و کلیات مدیریت بحران، مدیریت بحران در روستا، 

جات، اسکان اضطراری و موقت، اصول و مبانی پدافند غیرعامل، تشریح مدیریت جستجو و ن

طرح خادم و مدیریت تجمعات انبوه، مدیریت بحران در برف و کوالک، مدیریت اطفای حریق 

 .برگزار شد شناسی بحران توسط اساتید برجسته استانی و ملیها و ماهیتمراتع وجنگل

 نهاد آذربایجان شرقی برگزار شدمردمهای کارگاه آموزشی توانمندسازی سازمان

نهاد استان آذربایجان شرقی با حضور اساتید های مردمکارگاه آموزشی توانمندسازی سازمان

 .و کارشناسان مرکز امور اجتماعی وزارت کشور در باشگاه فرهنگیان تبریز برگزار شد

در آن شرکت کردند، نهاد استان های مردمدر این کارگاه دوروزه که نمایندگان سازمان

نهاد، اصول مدیریت و فرهنگ کار های مردممباحث مرتبط با توانمندسازی سازمان

 های مردمی ارائه شد.تشکیالتی و راهکارهای جلب مشارکت

 برگزار شد : کارگاه آموزشی الزامات ایجاد اکوسیستم نوآوری در یک منطقه در تبریز 

ناوری ربع رشیدی و با همکاری دانشگاه پوترای کشور این کارگاه به همت منطقه ویژه علم وف

تیرماه در محل ساختمان مدیریت سالمت کشور دانشگاه علوم پزشکی تبریز  01و  01مالزی 

برگزار می شود.گروه هدف برای حضور در این نمایشگاه را مدیران و کارشناسان مناطق ویژه 

 بودند.اوری و مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری، شبکه ها و خوشه های فن

توانمندسازی و نقش  اندازتجاری و محورهای تخصصی این کارگاه: چشم انداز نوآوری 

نقشه راه، نقش پارک های علم وفناوری به  -آفرینان کلیدی، تجاری سازی فناوری پیشرفته

عنوان تسهیلگر تجاری سازی موفق، نقش راه پیش رو: سیاست، طرح ها، برنامه های 

، مدیریت مسائل بین المللی و اختالفات در انتقال فن آوری،  playbooksاستراتژیک

بازاریابی و تبلیغات برای تجاری سازی موفق، مدل های تجاری سازی در مسیرهای جهانی، 

مالکیت فکری و کسب وکار موفق، نقشه راه اقتصاد نوآور محور و از پژوهش تا تجاری سازی، 

استراتژی مذاکره و انتقال فناوری، بازاریابی موفق و استراتژی مجاب  داد وستد بین المللی،

ها و استارتاپ برای لینوناب مدل  ، بوم NABCنمودن مشتری در فناوری ها و استراتژی 

مطالعه موردی استارتاپ های موفق، اعتبارسنجی بازار در تجاری سازی نوآوری و تامین مالی 

راه و مدل کسب و کار پایداربرای مراکز رشد و پارک های علم طرح های کسب و کار،نقشه 

 .بودوفناوری اصلی ترین محورهای برگزاری این کارگاه 

 آقای پروفسور محمد صالح :حضور اساتید مطرح بین المللی در این کارگاه آموزشی تخصصی 

یر مد -، خانم پروفسور سامسیال روسالنUPMرئیس دانشکده مهندسی دانشگاه  -جعفر

، UPMمدیر هاب نوآوری دانشگاه  -، خانم دکتر وان نور حیاتی  UPMپارک علمی دانشگاه

 دانشگاه رابط و مهندسی دانشکده نوآوری  هماهنگ کننده -آقای پروفسور فرزاد حجازی

UPM  برای ارتقاء فن آوری ها در خاورمیانه و ترکیه در این کارگاه به ایراد سخنرانی

 .ندپرداخت

 یبیبیب )دانش(پژوهش
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 فصلنامه خبری معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری

 :  آله و سلّمعلیه و اهلل  یامبر خدا صلىپ

 الجَنَّةُ فی طَلَبهِ ؛مَن کانَ فی طَلَبِ العِلمِ کانَتِ 

 .هر که در جستجوى دانش باشد ، بهشت در جستجوى او برآید

 ۳۹1منتخب میزان الحکمة :  ۲11۴۲کنزالعمّال : 

                                                                                                   

 

ری آرذبایجان شرقی               استاندا

 ماه(  شهریور)31 تابستان، 1سال دوم ، شماره 

 نشریه  خبری دانش

 معاونت آموزش و پژوهش مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطالعات

 مدیر مسئول: رحیم روائی

 لعیا شیشوانمدیر اجرائی : 

 ارتباط با ما : 
 

 هیأت اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدینشست 

دکتر اسماعیل جبارزاده در نشست هیأت اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی، با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره و 

های روز و کارآمد تقاضای فناوریهای نو و پیشرفته تبریز در آبان ماه سال جاری، گفت: این جشنواره، محل عرضه و نمایشگاه فناوری

 کند.ازپیش فراهم میهای علمی اساتید، محققان و پژوهشگران کل کشور و منطقه را بیشاست و فرصت دادوستد یافته

ن رسانی از ایهای استانی و فضای مجازی برای اطالعهای مختلف تبلیغی توسط رسانه ملی، رسانهوی با تأکید بر استفاده از شیوه

اوسیما هیچ  شود، صدهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان برگزار مینمایشگاه، گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه ربع رشیدی در قالب برنامه

 محدودیتی برای انعکاس اخبار آن ندارد.

  ۹ار شد و بعد از گذشته طرح فناورانه برگز 05۹برمی گردد که با حضور  0۳1۴اولین دوره برگزاری این جشنواره به سال  گفتنی است

طرح برگزار گردید و این  5۹۳دورمین دوره این نمایشگاه با حضور  0۳۹۳سال با روی کار آمدن دولت تدبیرو امید بار دیگر در سال 

 و  طرح بودیم و سال گذشته نیز چهارمین دوره نمایشگاه ۹1۳شاهد برگزاری این نمایشگاه با حضور  ۹۴روند ادامه یافت تا در سال 

 .شد برگزار طرح 010۳ شرکت با رشیدی ربع جشنواره

  (RINOTEX 2017) انتشار فراخوان پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

 مدیر منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی از انتشار فراخوان پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی

(RINOTEX 2017) خبر داد.  

وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: صاحبان ایده، نوآوران و فناوران و نیز شرکت ها و موسسات تولید کننده کاال ها و خدمات دانش  علی جهانگیری در گفت

واره که سابقاً با عنوان نمایشگاه و جشن RINOTEX ۲101بنیان در سراسر کشور می توانند در پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

 .شد حضور داشته باشندهای نو و پیشرفته ربع رشیدی برگزار میفناوری

های تخصصی این نمایشگاه، گفت: این نمایشگاه در سه بخش ایده فناورانه، توسعه و تجاری سازی فناوری و فروش محصوالت و وی با اشاره به بخش

 .خدمات دانش بنیان برگزار می شود

مهندسی پزشکی، جشنواره بهترین طرح قابلیت اعتماد،   IDEA Board قالب رویداد های در فناورانه ایده بخش یشگاهنما این در: داد ادامه  وی

بخش صنعت کشور، جشنواره بهترین طرح مرزبانی، استارت آپ ویکند الکترونیک خودرو و استارت آپ ویکند اینترنت اشیاء  R&Dجشنواره بهترین 

 تعریف شده است

  زون 06 با فناوری سازی تجاری و توسعه بخش  نظر گرفتن زون های تخصصی در این نمایشگاه را نیز یادآور شد و گفت:جهانگیری در 

فناوری انرژی های تجدید پذیر، نو آوری و فناوری نفت و گاز، نو آوری و فناوری ارتباطات و میکرو الکترونیک،  و آوری نو شامل تخصصی

رتباطات، نو آوری و فناوری نانو، نو آوری و فناوری زیستی، نو آوری و فناوری علوم شناختی، نو آوری و نو آوری و فناوری اطالعات و ا

فناوری مهندسی پزشکی، نو آوری و فناوری صنایع غذایی، داروئی، آرایشی و بهداشتی، نو آوری و فناوری گیاهان داروئی و طب سنتی،  

ری مواد پیشرفته و کامپوزیت، نو آوری و فناوری صنایع قطعه سازی و خودرو، نو آوری و نو آوری و فناوری آب و خاک، نو آوری و فناو

فناوری نساجی، پوشاک و چرم، نو آوری و فناوری سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، نو آوری و فناوری های همگرا در این نمایشگاه 

 .در نظر گرفته شده است
 

 

. 

عمده ترین هدف این نمایشگاه بر شمرد و گفت: تجاری وی، تجاری سازی فناوری از 

سازی فناوری، بسترسازی برای تکمیل چرخه ی علم تا فناوری و فناوری تا کسب و 

کار، شناسایی ومعرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده های دانش 

ی کردن محور، معرفی توانمندی های پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای کاربرد

آنها، ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و فناوران با بخشهای مختلف اقتصادی و اجرایی، 

گسترش همکاری های فناورانه منطقه ای، ملی و بین المللی، ایجاد فضای مناسب 

کسب و کار برای نخبگان علمی و فناوری و شکل گیری شرکت های دانش بنیان، 

برای فرصت های سرمایه گذاری دانش بنیان،  جذب سرمایه گذار) داخلی و خارجی (

افزایش صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان از جمله اهداف برگزاری این 

 .نمایشگاه است

 20، (RINOTEX) گفتنی است پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

ن منداآبان ماه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود و عالقه ۲۴تا 

 .مراجعه کنند www.rinotex.ir  برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس

 

http://www.rinotex.ir/

