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سرمایه گذاران بومی و
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ایران

با حضور مدیرکل بهزیستی مازندران ؛

جلسه مجمع خیرین سالمت استان
مازندران برگزار شد

به گــزارش روابط عمومــی اداره کل
بهزیســتی مازندران ؛ جلســه مجمع
خیرین ســامت اســتان مازندران با
حضور دکتر فرزاد گوهردهی  ،مدیرکل
بهزیســتی مازندران برگزار شد .دکتر

گوهردهــی بــا تشــکر و قدردانی از
اعضای مجمــع خیرین ســامت در
کمک بــه جامعــه هدف بهزیســتی
خواســتار تداوم همکاری هــا در رفع
مشکالت مددجویان شد.

بهرهبرداری از واحدهای
خدماتی جدید در محوطه
میراث جهانی پاسارگاد

به گزارش فریبا حاتمی مدیر روابط عمومی
پایگاه میراث جهانی پاســارگاد« :به دنبال
افتتاح طرح چندمنظوره گردشگری در ورودی
اثر میراث جهانی پاسارگاد مشتمل بر سالن
معرفی ،فروشــگاه صنایعدستی ،کافیشاپ،
نمازخانه ،سرویسهای بهداشتی و پارکینگ
اختصاصــی در ســال  ۱۳۹۶و همچنیــن
راهاندازی خط ویژه ماشــینهای برقی برای
جابجایی بازدیدکنندگان ،از سه طرح دیگر در
خالل سالهای  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۹با همکاری
بخش خصوصی رونمایی شد».
مدیــر پایگاه میراث جهانی پاســارگاد ادامه
داد« :این طرحها شــامل نصب باجه فروش
الکترونیکی بلیت ،راهاندازی ایستگاه راهنمای
صوتی پاسارگاد و راهاندازی ایستگاه راهنمای
تصویری پاســارگاد با اســتفاده از فناوری
واقعیــت افــزوده و مجازی اســت که در
ســال جاری با توجه به نیاز مجموعه ،طرح

آمادهسازی دو واحد خدماتی جدید شامل خانه
مادر و کودک و خانه راهنمایان در دستور کار
پایگاه قرار گرفت تا ضمن نظم بخشیدن به
برخی فعالیتهای صنفی حوزه گردشگری
تا حد امکان از ســرگردانی طیف خاصی از
مراجعهکنندگان کاسته شود».
وی بیــان کرد« :به همیــن منظور پس از
امکانسنجی و بررسی ظرفیتهای موجود،
با مناسبسازی و تجهیز دو دستگاه کانکس،
شرایط برای خدمترسانی بهتر فراهم آمده
است .ازآنجاییکه بعض ًا شاهد حضور معلوالن
در مجموعه و مشــکالت پیش روی آنها
هستیم ،برای ارج نهادن به همت و عزت این
افراد و تســهیل هرچه بیشتر شرایط بازدید،
برنامه بعدی پایگاه ،راهاندازی واحد خدماتی
ویژه معلــوالن خواهد بود کــه پیشبینی
میشود تا قبل از نوروز  ۱۴۰۱به بهرهبرداری
برسد».

استاندار جدید مازندران
شخصیتی ملی است

دکتر حسینی پور نوری یکی از شخصیت های انقالبی و خدوم در نظام جمهوری
اســامی می باشد که در جایگاه های مختلف اجرائی در سیستم امنیتی و قضایی
همواره دلسوز و حافظ منافع انقالب بوده است.
احمد قاسمی از فعاالن اجتماعی استان مازندران با بیان این مطلب ضمن برشمردن
مشکالت اجرایی استان مازندران افزود :این استان یکی از نقاط حساس اقتصادی
و اجتماعی کشــور بود و همراه با استان خراســان رضوی باالترین حجم پذیرش
مسافر را در ایام مختلف سال دارا می باشد ،اما نبود مدیریت توانمند موجب بازماندن
مازندران از آورده حقیقی صنعت توریسم بوده که امید است با روی کار آمدن سیستم
جدید مدیریت اجرایی در استان ،این مهم محقق شود.
مدیرعامل اسبق ایران سازه با یاداوری انتخاب استان مازندران به عنوان منطقه آزاد
تجاری تشریح کرد :بیش از یکسال از این مصوبه میگذرد ولی متأسفانه تاکنون نمود
دیداری برای مردم استان نداشته که از استاندار جدید که شخصیتی ملی است انتظار
میرود این اقدام را در اولویت اصلی برنامه های خود قرار دهند
قاسمی با تأکید بر همدلی همگانی جهت حمایت از استاندار بیان داشت :با عنایت
به قبول مســئولیت این مدیر باتجربه ،از نخبگان مذهبی و سیاسی و تشکل های
مختلف انتظار اســت جهت ارتقاء منزلت استان در تراز توسعه ای از استاندار جدید
حمایت صادقانه داشته باشند.

اســتاندار گیالن با اشاره به وجود
برخی دغدغه های در حوزه های
تولید ،پسماند ،کشاورزی و اشتغال،
گفــت :از حضور ســرمایه گذاران
بومی و غیر بومی در گیالن حمایت
می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،اســداهلل
عباســی در سخنرانی پیش از نماز
جمعه ماسال با تأکید بر لزوم بهره
گیــری از همــه ظرفیتها برای
خدمت به مردم ،اظهار کرد :استان
گیالن دارای پتانسیلهای بسیاری
اســت و نباید در زمینه اشتغال با
مشکل مواجه باشد.
وی با بیان اینکه باید بســترهای
مناسب برای حضور سرمایه گذاران
در اســتان فراهم شود ،گفت :باید
افزایش ســطح رفاه روســتاییان
عالوه بر کاهش دغدغه مردم این
مناطق از مهاجرت به شــهرها نیز
جلوگیری میشود.
اســتاندار گیالن با تأکید بر حضور
میدانــی مدیران در میــان مردم،
تصریــح کرد :فســاد ســتیزی و
محرومیت زدایی شعار اصلی دولت
مردمی و انقالبی است و در سطح
اســتان گیالن نیز نســبت به آن
اهتمام ویژه ای وجود دارد.
وی با اشــاره به آگاهی نسبت به
مشکالت روســتاییان به ویژه در
زمینه منابع طبیعی ،اضافه کرد :با
دعوت از وزیر جهاد کشاورزی برای
رفع روستایی در زمینه منابع طبیعی
اقدام میکنیم.
اســتاندار گیالن با تأکید بر اینکه
وجود ناهماهنگی میــان ادارات و
ایجاد دغدغه برای مردم غیر قابل
قبول اســت ،تصریح کــرد :مردم
باید راحــت زندگی کنند اما مقابل
اقدامــات افراد ســودجو با جدیت
مقابلهمیکنیم.
وی بــه دغدغههــای موجود در
زمینه تولید ،پســماند ،اشــتغال و
کشاورزی اشــاره و اظهار کرد :از
سرمایهگذاران بومی و غیربومی به
ویژه در بخش گردشگری با رعایت
مبانی اسالمی ،فرهنگی و اجتماعی
کشورمان حمایت میکنیم چراکه
نباید به ریشه و تمدن دینی مردم
لطمه وارد شود.

طرح انتقال آب از سد
کانی سیب به دریاچه
ارومیه افتتاح می شود

اســتاندار آذربایجان غربی گفت:
یک ماه آینده انتقال آب به دریاچه
ارومیه از طریق تونل عظیم کانی
سیب آغاز می شود.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر،
محمدصادق معتمدیان ظهر جمعه
در بازدیــد از دریاچه ارومیه و روند
اجرای طرحهای احیــا افزود :این
طرح قرار بود تــا پایان دولت قبل
به اتمام برســد که برخی موانع و
مشکالت فیزیکی از جمله آبرفتی
بودن مســیر و ســختی کار طرح
انتقــال آب را به تأخیــر انداخت و
هم اکنون تنهــا  ۷۰متر تا افتتاح
کامل باقی است.وی با بیان اینکه
پروژه انتقال آب از سد کانی سیب
به حوضه آبریز دریاچه ارومیه یکی
از بزرگترین و مهمترین پروژههای
احیای دریاچه ارومیه اســت که در
سالهای اخیر در استان اجرا شده
است ،ادامه داد :با تکمیل طرحهای
در دست اجرا ساالنه بیش از ۶۰۰
میلیون متر مکعــب آب از جنوب
اســتان ۳۰۰ ،میلیون متر مکعب
آب از تمامــی تصفیــه خانههای
استانهای همجوار و  ۱۸۰میلیون
متر مکعب آب از طریق سد کانی
ســیب وارد پیکره دریاچه ارومیه
شود.اســتاندار آذربایجان غربی با
اشــاره به بهره برداری از سد کانی
ســیب و آبگیری این سد از اواخر
سال  ،۱۳۹۲گفت :ظرفیت آبگیری
این ســد  ۲۲۰میلیون متر مکعب
است که خوشبختانه تا کنون ۱۵۰
میلیون متر مکعب از ظرفیت این
سد آبگیری شــده است.وی افزود:
با تالشهای انجام شــده احداث
 ۳۶کیلومتر تونل انتقال آب از سد
کانی سیب به ســمت حوزه آبریز
دریاچه ارومیــه در مراحل انتهایی
اســت و تنها  ۷۰متر از این تونل
باقی مانده اســت که امیدواریم تا
دو هفته آینده این طرح آماده بهره
برداری قرار گیرد.معتمدیان اجرای
طرح انتقال آب از سد کانی سیب به
حوضه آبریز دریاچه ارومیه را یکی
از اثــر گذارترین پروژهها در احیای
دریاچه ارومیه عنوان کرد و اظهار
کرد :با بهره بــراری کامل از این
پروژه تمامی مردم منطقه از عوائد
این طرح بزرگ بهرمند خواهند شد.

سرپرست اداره کل تعاون مازندران:

زیست بوم کارآفرینی
در مازندران تقویت شود

سرپرســت اداره کل تعــاون مازندران
با اشــاره به برنامه هــای هفته جهانی
کارآفرینی در اســتان ،اشتغال زایی را از
جمله پیامدهای اقتصادی کارآفرینی ذکر
کرد و گفت :زیست بوم کارآفرینی باید
تقویت شود.
علی باقری در گفتگو با خبرنگاران درباره
برنامههای هفته کارآفرینی که از تاریخ
 ۱۷الی  ۲۳آبان برگزار میشــود ،اظهار
کرد :هر ســاله این هفته بــا برگزاری
رویدادهای مختلــف کارآفرینی گرامی
داشته میشود.
وی بیان کرد :هفته جهانی کارآفرینی در
هر ســال فرصتی ارزشمند برای ترویج
فرهنــگ و روحیــه کارآفرینی در میان
قشرهای مختلف جامعه به ویژه فعاالن
اقتصــادی و دانشــجویان و نخبگان را

فراهم میآورد.
سرپرســت ادارهکل تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی مازندران روزهای رویداد هفت
جهانی کارآفرینی را کارآفرینی ،تولید و
اشــتغال پایدار ،کارآفرینی ،مانع زدایی و
مبارزه با فساد ،کارآفرینی و فناوریهای
نویــن ،کارآفرینی و زنــان ،کارآفرینی
اجتماعی ،نهادها ،بنیادها و شــبکههای
کارآفرینی کارآفرینی ،آموزش و مشاوره
برشمرد.
باقــری یکــی از مهمتریــن اهــداف
گرامیداشــت این هفته را تقویت زیست
بــوم کارآفرینــی از طریق بــاال بردن
گرایشهــای کارآفرینانــه در بین افراد
جامعه به ویژه جوانان دانســت و افزود:
انتظار دانشــجویان و مخاطبین مراکز
رشــد و ســایر نهادهایی که در حوزه

کارآفرینی برنامههایی در دســت اقدام
دارند ،این اســت که به کیفیت و طیف
مخاطبین بیشترین اهمیت داده شود و در
هفته جهانی کارآفرینی به نحو مطلوبی
خدمات خود را ارائه کنیم.
این مسئول ادامه داد :کارآفرینی نقشی
اساســی در توســعه فنــاوری و ایجاد
توانمندیها داشــته و یکــی از بهترین
پیامدهای اقتصادی آن اشــتغال زایی
اســت که رشــد اقتصادی را تسریع و
آثار اجتماعی ارزشمندی را برای جوامع
به همــراه دارد.وی در خصوص اجرای
برنامههای این هفته در استان مازندران
گفت :برگــزاری کالس کارآفرینی در
حوزه گیاهان دارویی ،برگزاری مسابقه
علمی در خصوص کارآفرینی کشاورزی،
برگزاری همایــش کارآفرینی در حوزه

کشاورزی با حضور کشاورزان ،جلسه با
حضور مراکز دانش بنیان و شرکتهای
اســتارتاپی در خصوص گیاهان دارویی،
جلســه رایگان در روســتاهای ساری
و ارائه کشــاورزی قراردادی ،جلســه با
دانش آموزان و دانشــجویان و آموزش
رایگان طرح نویســی ،آشــنایی با بازار
دیجیتال مارکتینگ کشاورزی ،برگزاری
کالس آموزش مجازی ،برگزاری کارگاه
آموزشــی» من کارآفریــن» ،برگزاری
وبینار « گردشگری کشاورزی ،الگویی
ناب درکارآفرینــی» ،برگزاری دورهمی
کارآفرینی با حضــور مدیران و اعضای
اســتارتاپ های بابل از جمله برنامهها
است.
باقری گفت :افتتاح رســمی ســایت «
پرسجو « با هدف معرفی مشاغل ،کسب
وکارهــا و رویدادهای بابــل ،برگزاری
دورههای کارآفرین روســتایی ،فرصت
شناســی کارآفرینانه در گردشــگری،
هنر و کارآفرینی ،گردشــگری وتوسعه،
کتابخوانی کسب وکار ،زنان کارآفرین،
بازاریابی دیجیتــال ،نوآوری باز و بازدید
کارآفرینانــه از روســتای شــانه تراش
تنکابن از جملــه مهمترین برنامههای
هفته کارآفرینی است که به همت اداره
کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی ،شرکای
اجتماعی بخش کارآفرینی ،کارآفرینان و
مراکز مشاوره شغلی و کارآفرینی استان
برگزار میشود.
سرپرســت ادارهکل تعــاون ،کار ورفاه
اجتماعــی مازنــدران در پایــان گفت:
امســال نیز همانند سال گذشته بهدلیل
شیوع کرونا در کشور بیشتر برنامهها در
کشــور بصورت مجازی برگزار میشود
و مــا نیــز در اداره کل بهدلیل رعایت
پروتکلهای بهداشتی تمام برنامههای
خود را بهصورت مجازی و آنالین برگزار
میکنیم.

 90درصد مشترکین گازطبیعی در خراسان رضوی
مشمول بخشودگی یا تخفیف گازبها شدند

مدیرعامل شــرکت گاز خراسان رضوی
بــا بیان این مطلب که طرح تشــویقی
مدیریت مصــرف گاز طبیعــی از دی
ماه ســال  1399آغاز شده است گفت:
از ابتدای اجــرای این طرح تاکنون 90
درصد مشترکین بخش خانگی و عمومی
این استان از مزایای این طرح بهرهمند
شدند.
بــه گــزارش روزنامه اعتدال ،حســن
افتخاری بــا اعالم ایــن مطلب اظهار
کرد :خراســان رضوی دارای دو میلیون
و  330هــزار مشــترک گاز طبیعی در
بخــش خانگی و عمومی اســت که از
ابتدای اجرای طــرح تاکنون دو میلیون
و  100هزار مشــترک معادل  90درصد
از بخشــودگی یا تخفیف گازبها استفاده
کرده انــد.وی افزود :مطابــق مصوبه
هیات وزیران در ســال گذشته ،گازبها
و کلیه هزینههای مرتبط با آن شــامل
مالیات ،عوارض ارزش افزوده و عوارض
گازرســانی مشــترکین کم مصرف با

الگوی تعیین شــده در سکونتگاههای
دایمی شهری و روســتایی و همچنین
سکونتگاه های عشایری از ابتدای دی
ماه  1399رایگان است .افتخاری تصریح
کرد :الگوی مشــترکین کممصرف در
تمامی شهرهای استان خراسان رضوی
از نیمه فرودین تا نیمه آبا ن هر سال 45
مترمکعب در ماه و در فصل ســرد سال
یعنــی از نیمه آبانماه تــا نیمه فرودین
ســال بعد  200مترمکعب در ماه است.
این یک پــاداش بــرای خانوادههایی
اســت که در مدیریت مصرف مشارکت
میکننــد .این مقام مســئول ادامه داد:
مشترکین گازطبیعی هم که مصرف آنان
در ســال نسبت به مدت مشابه دو سال
ســال قبل به میزان  ۱۰درصد کاهش
پیدا کند مشــمول تخفیف  ۱۵درصدی
بعنوان پاداش صرفه جویی خواهند شد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ،میزان
مصرف گاز طبیعی ایران را در مقایســه
با دیگر کشورهای سردسیر جهان بسیار

باال عنوان کرد و گفت :این موضوع در
دو بخش قابل بررسی است .بخش اول
تاسیســات و تجهیزات گازسوز و بخش
دوم فرهنگ مصرف می باشــد .بعنوان
مثــال بخاری های موجــود در بازار به
طور میانگین روزانه حدود  10مترمکعب
گاز مصرف مــی کنند که عالوه بر این
موضوع بســیار مهم ،ارتقــاء راندمان
بخاری ها هم که متاســفانه از گذشته
مغفول مانده اســت میتوان با خاموش
کردن یک بخاری در طول روز تا 100
مترمکعب در مجموع مصرف گاز طبیعی
هر ماه صرفه جویی کرد.
وی ادامــه داد :در ســامان ه موتورخانه
و پکیج نیز جــدای از مباحث مرتبط با
بهینه سازی و ارتقاء راندمان موتورخانه
ها که به صورت جدید در دستور کار قرار
دارد کاهــش دو درجهای دمای محیط
میتوانــد موجب صرفهجویی شــش
درصدی گازطبیعی مشترکین می شود.
افتخاری گفت :استفاده از پوشش گرم

زمســتانی در منزل ،توجه به برچســب
انــرژی ،عدم اســتفاده از شــومینه به
دلیــل راندمان و ایمنــی پایین ،نصب
پرده بــر روی پنجره ها و درب ورودی،
خاموش کردن وســایل گرمایشی اتاق
های بدون اســتفاده ،نصب درزگیر در
پنجرهها و دربها ،عایقکاری لولههای
آب گــرم موتورخانه مرکزی و بســتن
خروجی کانال های کولر در زمستان از
راهکارهای کاهش مصرف گازطبیعی در
روزهای سرد است.
مدیرعامل شرکت گاز خاطرنشان کرد:
تمام مشــترکین گازطبیعی میتوانند با
مراجعه بــه پایــگاه اینترنتی www.
 egas.irو درج شماره اشتراک نسبت
به مشاهده میزان مصرف خود در سال
هــای قبل اقدام کرده و بــا بکارگیری
دستورالعمل های گفته شده از مزایایی
طرح ملــی گازبهای رایــگان بهرهمند
شوند.
شبنم مقدم

معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی؛

تاثیر تحریمها را با اتکا به دانش و نوآوری میتوان کاهش داد

سرپرســت معاونــت هماهنگی امور
اقتصــادی اســتانداری آذربایجــان
شــرقی گفت :بــا اتکا بــه دانش و
نوآوری میتــوان بهره وری عوامل
تولید و تــوان رقابــت اقتصادی را
ارتقــا داد و تاثیرپذیــری اقتصاد را
از بحرانهای جهانی و پدیده هایی
مانند تحریمها کاهش داد.
محمــد کالمــی در آئین گشــایش
نهمیــن نمایشــگاه نــواوری ربــع
رشــیدی ( رینوتکــس  ) ۲۰۲۱در
تبریز با بیان اینکه در ســیر تکامل
اقتصاد در ابتــدا زمین و نیروی کار
اصلی ترین ســرمایه بــرای کار و
تولیــد و ایجاد اقتصاد بود ،افزود :در
حرکت تکامی بعد از قرن نوزدهم به
انقالب صنعتی و حاکمیت صنعت و
ســرمایه در اقتصــاد می رســیم و
کشورهای دارای سرمایه پیشتاز می
شــوند اما اکنون آنچه به کشــورها
توان می دهد نوآوری و دانش است.
وی اظهار کــرد :برای ورود به بازار
هــای جهانــی باید حــرف جدید و
کاالی جدید داشته باشیم.
کالمــی گفت :برنامه اصلی اســتان
در راستای ایجاد اشتغال برای طبقه
فرهیختــه و دانشــگاهی ،حمایت از
شــرکت های دانش بنیان و برنامه
های مــروج دانــش و دانش محور
است.
سرپرســت معاونــت هماهنگی امور
اقتصــادی اســتانداری آذربایجــان
شرقی اظهار امیدواری کرد :در کنار
فرش و خشــکبار به عرصه صادرات
دانش ورود کنیم.
*** رینوتکــس مــی تواند
همکاری های بیــن المللی را

تقویت کند
رئیس دانشــگاه ماردیــن ترکیه با
اعالم اینکه ســعی داریم با دانشگاه
علوم پزشــکی تبریز در زمینه طرح
های سالمتی همکاری کنیم ،گفت:
رینوتکس مــی تواند همکاری های
بیــن المللی بین هیات های علمی و
آکادمی را تقویت کند.
ابراهیم اوز جوشــار گفــت :تحریم
ایران بــه منظور عقب نگهداشــتن
از توســعه علمی است و بنابرین باید
برای تقویت علم و دانشــگاه تالش
بیشتری کنیم.
خاطرنشــان کرد :در دوره فراگیری
ویروس کرونا کشــورهای ســرمایه
داری بهایی به ســامتی انسان ها
ندادند و با وجــود حرف های خوب
در عمل چیزی ندیدیم.
وی با اشاره به اینکه در این معضل
جهانــی کشــورهای غربــی روی
خود را نشــان دادنــد و ذات حقیقی
شان آشکار شــد ،گفت :کشورهای
اســامی باید با هم اتحاد داشــته
باشند تا قدرتشان بیشتر شود.
وی بــا بیــان اینکــه از ماردین به
تبریــز آمدم تا ایــن اتحاد را تقویت
کنیم ،گفت :ما در دانشــگاه ماردین

بیشــتر در زمینه علــوم اجتماعی و
گردشگری فعال هستیم اما دانشگاه
ما درصدد فعالیت در حوزه ســامت
اســت و در ســال های اخیر در این
زمینــه طــرح هایی اجــرا کردیم و
رشته گردشگری سالمت را تاسیس
کردیم.
رئیــس ســتاد اجرایی نمایشــگاه
رینوتکــس  ۲۰۲۱هم با اشــاره به
اینکــه  ۱۲۴۱طرح در حوزه فناوری
جذب نمایشگاه و  ۷۳۱طرح پذیرفته
شد ،گفت :امسال رویداد بین المللی
فناوری ســامت به کمک دانشگاه
علوم پزشــکی به عنوان یکی از ۶۰
رویداد جنبی نمایشــگاه برگزار می
شود.ســعید غریب خواجــه با اعالم
اینکــه بــرای ارزیابی طــرح ها از
استادان دانشــگاه ها کمک گرفتیم
و در مرحله نهایی داوری هســتیم،
خواســتار توجه ویژه مســووالن به
توســعه اکوسیســتم نواوری استان
شد.
وی بــا بیــان اینکه برای توســعه
موفقیت در نواوری علمی به نوآوری
اجتماعــی یعنی تحمــل یکدیگر و
تالش برای یک هــدف نیاز داریم،
گفت :امیدوارم رینوتکس  ۹ساله ۹۰

ساله شود.
نهمین دوره نمایشــگاه و جشنواره
نوآوری و فناوری ربع رشیدی امروز
گشایش یافت و تا  ۲۱آبان به شکل
حضوری  -مجازی برگزار می شود.
بیــش از  ۶۰رویــداد جنبــی در
حوزههــای نــوآوری و فنــاوری
زمینههای کشــاورزی ،آب ،اقتصاد
دانش بنیــان ،محیط زیســت ،مد،
پوشــاک و چرم از ویژگیهای این
نمایشگاه است.
به گزارش ایرنا ،نمایشــگاه نوآوری
و فناوری ربع رشــیدی در راستای
بهبــود فضای کســب و کار دانش
بنیان و با رویکرد توســعه و تجاری
ســازی فناوری از سال  ۱۳۸۴با نام
«نمایشــگاه و جشــنواره نوآوری و
فناوری ربع رشــیدی» تحت عنوان
نمایشــگاه فناوریهــای پیشــرفته
ایران  Hi-techبــا حضور ۱۵۹
طرح فناورانه برگزار شد.
دومین نمایشگاه با عنوان نمایشگاه
فناوری نو و پیشــرفته ایران پس از
یک وقفه  ۹ســاله در ســال ۱۳۹۳
با حضور تقریبی حــدود  ۶۰۰طرح
فناورانه شروع به کار کرد و سومین
دوره آن در ســال  ۱۳۹۴برگزار شد
کــه طــی آن بیــش از  ۹۷۰طرح
فناورانــه ( ۷۰طرح خارج اســتانی)
در معرض دیــد بازدیدکنندگان قرار
گرفت.
از پنجمیــن دوره ایــن رویــداد
در ســال  ،۱۳۹۶ایــن نمایشــگاه
بــه نام بــه نمایشــگاه نــوآوری و
فناوری ربع رشــیدی – رینوتکس
( )۲۰۱۷ RINOTEXتغییــر نام
داد.

اخبار

راه اندازی بازارچه
مرزی خراسان شمالی
باید در سطح ملی
پیگیری شود

رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشــاورزی خراسان شمالی گفت:
راه اندازی بازارچه مرزی از مصوبات
مهم شورای گفتوگوی استان است
و باید در سطح ملی پیگیری شود.
سعید پورآبادی به خبرنگار ایرنا اظهار
داشــت :این اســتان ظرفیت های
خوبــی در بخش های کشــاورزی،
صنعت و گردشگری دارد که با جمع
بندی درخواســت ها و اعالم آن ها
می توان گام به گام به سمت ایجاد
کانالی برای ارتقا و افزایش مبادالت
بین این اســتان و ترکمنستان ایجاد
کرد.
وی تصریح کــرد :رایزنی های الزم
در گذشته بین اســتانداری خراسان
شــمالی و معــاون اســتاندار آخال
ترکمنستان برای گشایش مرز پرسه
سو انجام شده ولی تاکنون به نتیجه
نرسیده است.
پورآبادی افــزود :راه اندازی بازارچه
پرسه ســو عالوه بر تسهیل تجارت
خراســان شــمالی با ترکمنســتان،
گذرگاهــی برای مبــادالت تجاری
اســتان هــای همجــوار از قبیــل
گلستان ،خراسان رضوی و مازندران
با جمهوری قزاقســتان نیز گشــوده
می شــود و علیرغم اینکه پیشترها
 ۲کشــور موافقت ضمنی خود را با
گشــایش این گذرگاه مرزی مطرح
کرده بودند اما تاکنون این امر جنبه
اجرایی به خود نگرفته و عمده دلیل
آن بیمیلی طرف ترکمنستانی است.
وی عنــوان کــرد :تولیــد ثروت و
خدمات در این استان به نسبت سایر
استانها کمتر است و نیاز است تا این
بازارچــه راه اندازی شــود تا اقتصاد
منطقه تا حدی رونق گیرد.
پورآبــادی افزود :درصــد باالیی از
اقتصاد کشور دولتی است و هر چقدر
به ســمت اقتصاد بخش خصوصی
پیش رویم و مردم در عرصه تولید و
خدمات فعال باشند ،رونق اقتصادی
را در پی خواهد داشت.
خراسان شــمالی با ترکمنستان ۳۰۱
کیلومتر مرز مشــترک بــدون معبر
باز دارد و از ســال  ۸۳تالش برای
گشــایش معبر مرزی پرســه شو در
حال انجام است اما تاکنون به نتیجه
نرسیده اســت .جمعیت مرزنشینان
استان خراسان شمالی  ۱۰۰هزار نفر
تخمین زده شده است.
میزان مبادالت تجاری این استان با
ترکمنســتان چهار درصد از مجموع
مبادالت اقتصادی استان را تشکیل
می دهد.

توان برگزاری جشنواره
بین المللی را داریم

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد
اســامی شهرستان اهر گفت :اگر
شــرایط اســکان و زیرساختها و
فضای الزم را داشــته باشیم ،توان
برگزاری جشــنواره به صورت بین
المللی را داریم.
الیاس ممی پور روز جمعه در گفت
وگو با ایرنا ،اظهار کرد :بزرگ ترین
موفقیت جشــنواره امسال این بود
که همکاری خوبی بین مسئوالن
انجام شد و مسئوالن پای کار آمدند
و وزیر ارشــاد با دعوت و پیگیری
نماینده مردم شهرستان در مجلس،
در مراسم اختتامیه حضور می یابد
و حضور وزیر در این مراسم باعث
افزایش اعتبار جشنواره است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
اهر با بیان اینکه متاسفانه اهر هتلی
نــدارد ،افــزود :در بحث اســکان
میهمانان مشکل اساسی وجود دارد
و میهمانان جشنواره را در خوابگاه
های دانشــجویی و دانش آموزی
اســکان داده ایم که این امر باعث
گالیه میهمانان شــده است ،پس
از احداث هتلی که از طرف معدن
مس انجرد کلنگ زنی شــده این
مشکل حل می شود.
ممی پــور افــزود :از مدیر عامل
معدن مس انجرد قول گرفته شده
پس از پایان احداث هتل ،این هتل
ساالنه چهار روز در خدمت جشنواره
باشد و می توان گفت با این روش
مشکل و معضل اساسی جشنواره
که همانا بحث اســکان است ،حل
می شود.
وی گفــت :از نظر فنی مشــکل
خاصــی نداریم حتی به لحاظ فنی
توان برگزاری جشنواره به صورت
بین المللی را داریم و باوجود اینکه
در این دوره از جمهوری آذربایجان
و ترکیه و کره جنوبی و افغانستان
درخواســت اثر داشــتیم به لحاظ
مشکل اسکان امکان دعوت میسر
نشد.

