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 :حاضر

 نفر
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 نفر

 

 :موارد مطروحه

حضور جناب آقاي دکتر  اولین جلسه شوراي هماهنگی ششمین نمایشگاه و جشنواره نوآوري و فناوري ربع رشیدي با

جهانگیري؛ معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار و اعضاي هیئت اجرایی در محل استانداري با 

در ابتدا آقاي فرزین مقدم جانشین مدیریت منطقه ویژه علم و فناوري ربع  .قرائت چند از کالم اهللا مجید آغاز گردید

به اعضاي حاضر، توضیحاتی در خصوص ارکان و ساختار نمایشگاه ششم و تغییرات نسبت به رشیدي ضمن خوش آمدگویی 

، با اشاره به ایشان. دتهاي قبلی داشته است، ارائه نمودنمایشگاه قبل و روند رشدي که نمایشگاه پنجم نسبت به نمایشگاه

هاي و آغاز ثبت نام از طریق سایت نمایشگاه، به بخش جاريماه سالبرگزاري این رویداد بزرگ فناوري در اوایل آبان

             خدمات و محصوالت فروش سازي فناوري، در چهار بخش ایده فناورانه، توسعه و تجاريکه نمایشگاه دهنده تشکیل

 .باشد، اشاره کردندمی فناورانه نیازهاي و بنیان دانش

ها و نهادهاي دولتی براي امور اقتصادي استاندار، همراهی تمامی سازمان معاون هماهنگی آقاي دکتر جهانگیري، در ادامه

ویژگی  که هاي بین بخشیهمکاريرا خواستار شده و به  فناوري ربع رشیدي برگزاري باشکوه ششمین نمایشگاه نوآوري و

، اشاره محقق شده است این مهمدر طول سالیان گذشته با همکاري تمامی متولیان  وبرجسته نمایشگاه ربع رشیدي است 

 RINOTEX نوآوري و فناوري ربع رشیدي کاران برگزاري نمایشگاهرندابا تالش دست همچنین ایشان گفتند؛. نمودند

و  در طول سالیان متوالی امروز سامانه جامعی از اطالعات فناوران استان و کشور در اختیار ما قرار گرفته است ٢٠١٨

و امسال نیز برگزاري این رویداد بزرگ فناوري با قدرت  جایگاه ویژه و تخصصی پیدا کرده نمایشگاه رینوتکس در سطح ملی

هاي با اشاره به احصاي نکات ضعف و قوت نمایشگاه هاي پیشین از طریق ارزیابی آقاي دکتر جهانگیري. ادامه می یابد

نمایشگاه داشت که در  اثر بخشی ابیدانشگاهی استان به صورت تخصصی اقدام به ارزی سال گذشته جهاد: تخصصی گفت

ایشان با اشاره  .سازي رسیده اندهاي مورد ارزیابی به مرحله تجاريدرصد از طرح 16ها مشخص شد که بیش از این بررسی

هدف اصلی این  و به اشاره کردند شناسایی طرف عرضه و تقاضا در بخش هاي تخصصیهاي تخصصی به به مسولین زون

تاکید سرمایه گذاران، صنعتگران و مدیران اجرایی مربوطه است  ،سازي و ارتباط بین فناوران با یکدیگررينمایشگاه که تجا

: جهانگیري در بخش دیگري از صحبت هاي خود با اشاره به شرایط اقتصادي حاکم بر کشور خاطرنشان کرد دکتر  .کردند
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تاکید بر تجاري سازي پاي کار بیایند چرا که در این وضعیت امروز بیش از هر زمان دیگري باید شرکت هاي دانش بنیان با 

میلیونی داخل  80او با اشاره به بازار  .واردات دیگر صرفه اقتصادي ندارد و صادرات می تواند به نفع تولید کنندگان باشد

ریزي این بازار بزرگ برنامههاي دانش بنیان در وهله اول می توانند براي ما در کشور بازار بزرگی داریم و شرکت: کشور گفت

در خصوص تا نظرات خود را  و در ادامه از اعضاي حاضر خواسته شد کنند که بدون شک از نظر اقتصادي معقول خواهد بود

 . ی به شرح زیر تصویب گردیدماتیتصممدعوین  اظهارنظرنحوه برگزاري نمایشگاه ششم بیان کنند و بعد از 

 :صوبات جلسهم

 مصوبات ردیف

1 
امورات زون مربوطه را  صفر تا صدبا توجه به مسئولیتی که بر عهده دارند  مقرر گردید مسئولین زون هاي تخصصی نمایشگاه

 .بگیرند هبر عهد

2 
مقرر گردید مسئولین زون هاي تخصصی در اسرع وقت نسبت به معرفی یک نفر جانشین تام االختیار به دبیر خانه نمایشگاه 

 .اقدام نماید

3 

 ک؛ضمن قرار دادن لین  Rinotex٢٠١٨مقرر شد متولی هر زون تخصصی با تخصیص زمان بیشتر به شناساندن نمایشگاه

هاي جازي، از طریق مکاتبه، برگزاري نشستها و گروهاي تخصصی خود در مهاي رسمی و گانالسایت نمایشگاه در سایت

عزام نیروي متخصص و شناسایی فناوران هر استان به معرفی تخصصی در داخل استان و معرفی در شهرهاي دیگر از طریق ا

 .هر چه بیشتر نمایشگاه بپردازند تا پتانسیل فناوري استان و کشور شناخته شود

 .مقرر گردید در زون فعالیت هاي دانش آموزیعالوه بر فعالیت هاي فناورانه، فعالیت هاي پژوهشی نیز قابل اجرا باشد 4

5 

ها تخصصی نیستند مطابق مصوبات اولین جلسه هایی که مسئولیت مستقیم در اداره امور زونسازمانها و دستگاهکلیه نهادها، 

هئت اجرائی منطقه ویژه ربع رشیدي،نسبت به تامین نیازمندیهاي مادي و فیزیکی اعالمی منطقه ویژه ربع رشیدي در 

 . همکاري تنگاتنگ داشته باشند خصوص نمایشگاه

6 
نشستی  ید پیشنهاد ایجاد زون تخصصی و مستقل  تجهیزات پزشکی ارائه شده از سوي دانشگاه علوم پزشکی،طیمقرر گرد

 .در ستاد اجرائی نمایشگاه موردبررسی کارشناسی قرار گیرد

7 

 پیشنهادات خود در خصوص برگزاري "هاي فناوري استان و سایر ارگانها و دستگاه ها سریعامقرر گردید، دبیران شبکه

الزم به ذکر ( رویدادهاي جانبی نمایشگاه را در قالب فرمت ارائه شده توسط منطقه ویژه به دبیر خانه نمایشگاه اعالم کنند

است مسئولیت و مدیریت اجرائی کلیه رویدادها با رعایت چارچوب و مقررات مصوب ستاد اجرائی نمایشگاه بر عهده پیشنهاد 

 ).دهنده رویداد می باشد

8 
گري زون تخصصی حوزه نوآوري و فناوري نفت، گاز و دید پیشنهاد دانشگاه صنعتی سهند مبنی بر پذیرش متولیمقرر گر

 .پتروشیمی توسط دبیر خانه نمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد

9 
سازمان استانداري، دانشگاه، پارك، (مقرر گردید، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بعنوان هماهنگ کننده مراکز شتابدهی 

 .با همکاري ستاد اجرائی نمایشگاه  اقدامت الزم را انجام دهد) صنعت، معدن، تجارت و غیره

10 
              اي و و مناطق همجوار دارد ارتباط منطقه هاي حوزه قفقازمقرر شد، دانشگاه تبریز با توجه به ارتباطی که با دانشگاه

 .در حوزه مزبور  را بعهده بگیرد بین المللی نمایشگاه و سوق دادن فناوران

11 
مقرر گردید، شوراي هماهنگی بانک هاي استان موضوع تامین مالی به شکل تسهیالت کوچک براي صاحبان طرح هاي 

 .را اعالم نماید "فناورانه را بررسی و نتیجه سریعا

 .هماهنگی نمایشگاه معرفی نمایدیک نماینده ثابت جهت حضور در جلسات شوراي "مقرر گردید هر دستگاه کتبا 12
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 .مقرر گردید، با امضا استاندار به روساي دانشگاه ها و دستگاه هاي متولی زون هاي تخصصی نمایشگاه، ابالغ کتبی صادر شود  13
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