ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺻﻔﻬﺎن در ﮔﺮو
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﻧﻮزدﻫﻢ
ﺷﻮرای ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی وی ،رﯾﯿﺲ
اﺻﻔﻬﺎن و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ

و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ،ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﻌﺎون
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻬﺮدار
و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺠﺰ اﻗﺘﺼﺎد
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﺪارد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﺻﻔﻬﺎن در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺴﯿﺮی ﺟﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﺪارد و ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ
ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی و ﻫﻤﺮاﻫﯽ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺻﺪ ﻓﻨﺎوری
اﺳﺘﺎن ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺻﺪ ﻓﻨﺎوری را در اﺳﺘﺎن راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮی وﻇﯿﻔﻪ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻻزم
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺻﺪ ﻓﻨﺎوری را ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎن راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﻫﻤﺮاﻫﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،اﻋﻀﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﮔﻔﺘﮕﻮ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن را ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺻﺪ ﻓﻨﺎوری و
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻓﻮاﯾﺪ آن ،ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﯾﺴﺒﺎف
و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻮزه در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﻮزه در ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻮآوری در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن را اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻮآوری داﻧﺴﺖ و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی دﻧﯿﺎ از ﻣﻮزهﻫﺎی
وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ
را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ اﻣﺎ اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﯾﺴﺒﺎف ﻣﺰﯾﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻘﺮر ﮐﺮد :ﺷﻬﺮداری اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣﺸﺎور ،ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﻣﻮزه ﻓﺎﺧﺮ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن را در ﻣﺴﺎﺣﺖ ۷۵
ﻫﺰار ﻣﺘﺮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﯾﺴﺒﺎف ﺗﻨﻈﯿﻢ و آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺘﻮازن ﺷﻬﺮ در ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻫﺎ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻘﺎط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﺠﺎورت ﭘﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﻬﺎن و
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮداری اﺻﻔﻬﺎن ،اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و آب
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﺨﺎذ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

