روزنامهاخبارصنعت چهارشنبه23بهمن 1398شماره1355

اخبار

افتتاح 14500میلیونریالپروژههایآبوفاضالب
شهرستانسیاهکلباحضوراستاندارگیالن

رشت -مهناز نوبری :دهدار مدیر امور آبفای سیاهکل با
ارسال این خبر گفت :پروژه های امور آبفای سیاهکل از قبیل پروژه
خرید و نصب و راه اندازی پکیج فاضالب مسکن مهر  76واحدی
سیاهکل بااعتباری بالغ بر  6500میلیون ریال و بصورت نمادین
فاز اول پروژه اصالح خط انتقال و بهسازی و بازسازی چشمه های
دیلمان و اسپیلی با اعتباری بالغ بر 5000میلیون ریال و پروژه
محصورسازی چاهها و مخازن ذخیره شهر دیلمان و اسپیلی با
اعتباری بالغ بر 3000میلیون ریال و جمعا به مبلغ  14500میلیون
ریال باحضور استاندار گیالن و مدیرعامل آبفای گیالن در دهه ی
مبارک فجر افتتاح گردید.وی در گزارش خود آورده است :سید
محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن در
این افتتاحیه اظهار داشت با راه اندازی پکیج فاضالبِ مسکن مهر
 76واحدی سیاهکل که ظرفیتی برابر  50متر مکعب دارد ،مشکل
زیست محیطی منطقه بر طرف می شود که با افزایش توان تجزیه
آن ،مجتمع  56واحدی سیمرغ را نیز پس از اجرای سیستم لوله
گذاری فاضالب داخل محوطه توسط ساکنین تحت پوشش قرار
خواهد داد.زارع استاندارگیالن نیز در بیاناتی کوتاه از تالش شرکت
آب و فاضالب استان گیالن در راستای افزایش ظرفیت تامین آب و
حذف فاضالب از محیط زیست مردم تقدیر کرد.

ساخت آشیانه برای پرندگان مهاجر در
مناطق حفاظت شده در استان ایالم

ایالم _غالمرضا رضایتی از ساخت آشیانه برای پرندگان مهاجر
در مناطق حفاظت شده ایالم بر روی تاسیسات فشار متوسط برق
خبر داد.وی ادامه داد :هر ساله در این فصل پرندگان مهاجر
زیستگاه های ایالم از جمله «کولگ» را برای ادامه حیات انتخاب
کرده و در مهاجرت دسته جمعی بر روی شبکه های توزیع قرار می
گیرند که این امر موجب اتصال کوتاه در شبکه و خاموشی های
ناخواسته واز سویی آسیب به حیات پرندگان می شود.رضایتی افزود
 :در همین راستا این شرکت برای تامین برق پایدار و جلوگیری
از خاموشی های ناخواسته و از سویی حفاظت از این پرندگان که
بعضا از گونه های نادر و در حال انقراض زیست بوم ایران هستند،
اقدام به ساخت آشیانه بر روی شبکه های فشار متوسط کرده است.
گفتنی است «کولگ» یکی از مناطق حفاظت شده استان ایالم بوده
که هر ساله میزبان پرندگان مهاجر است.
شرکت گاز استان اردبیل:

کسب لوح تقدیر در حوزه پدافند غیر عامل

طی سپاس نامه ای به امضای
علیرضا علی پور مدیر کل پدافند
غیر عامل استان  ،از مدیر عامل
شرکت گاز استان اردبیل بواسطه
تالشهای این شرکت در رعایت
اصول و مالحظات پدافند غیر عامل
قدردانی شده است.
متن لوح تقدیر اهدایی به
شرکت گاز استان اردبیل به شرح
ذیل می باشد:
رعایت اصول و مالحظات پدافند غیر عامل یکی از ارکان مهم
حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور و ضامن بقاء دستاوردها و
زیر ساختهای مهم اقتصادی ،علمی و فرهنگی کشور می باشد .لذا
بدینوسیله از تالشهای صادقانه و توانمندی شما برادر گرامی در
پیشبرد اهداف ،برنامه ها و نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیر عامل
و همچنین هماهنگی در برگزاری برنامه ها و رزمایشها و بازدیدهای
هفته پدافند غیر عامل در حوزه انرژی صمیمانه تشکر و قدردانی
نموده و از ایزد منان علو درجات معنوی و توفیق روز افزون در تمام
مراحل زندگی و خدمت به خلق خدا را خواستارم.
با حضور استاندار خراسان جنوبی؛

تقاطع غیر همسطح سردار شهیدسلیمانی
در بیرجند به بهرهبرداری رسید

همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،تقاطع غیرهمسطح
سردار شهیدسلیمانی شهر بیرجند و محور سرایان به بهرهبرداری
رسید.با حضور استاندار خراسانجنوبی ،امروز سه شنبه  ۲۲بهمن،
تقاطع غیر همسطح غربی شهر بیرجند و محور سرایان افتتاح
شد.این تقاطع به مناسبت چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی،
تقاطع شهید سلیمانی نام گرفت.اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان ،عالوه بر  80هزار متر مکعب خاکریزی به منظور
تکمیل راههای دسترسی ،برای تکمیل این رمپ و لوپهای تقاطع،
حدود  500متر مکعب عملیات بتن ریزی( ابنیه فنی ،دستکها،
قرنیز پل و پیش دالها) 2.8 ،کیلومتر قیر پاشی و آسفالت ،نصب
تابلو و عالیم و همچنین  1600متر گاردریل انجام داده است.
مجموع اعتبار هزینه شده برای ساخت پل ،جابجایی شبکه برق و
اجرای عملیات خاکی رمپ و لوپهای تقاطع بیش از  60میلیارد
ریال هزینه شده است.

نجات و اسکان  ۵۰مسافر گرفتار در برف آستارا

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان آستارا گفت ۵۰ :نفر از
مسافرانی را که در برف گرفتار شده بودند ،پس از نجات ،در یکی از
مساجد این بندر مرزی اسکان یافتند.حسین خورشیدی اظهار کرد:
با توجه به بارش برف سنگین در استان گیالن ۵۰ ،نفر از مسافرانی
را که در جاده های آستارا – تالش و آستارا به اردبیل گرفتار شده
بودند ،توسط مأموران این جمعیت نجات یافتند.وی با بیان اینکه
زنان و مردان نجات یافته به مسجد حضرت محمد رسول اهلل (ص)
آستارا منتقل شدند ،ادامه داد :در حال حاضر وضعیت جسمانی
همه افراد خوب است و در حال استراحت می باشند.خورشیدی
ضمن تقدیر از همکاری هیأت امنای مسجد مذکور ،خاطر نشان
کرد ۵۰ :تخته پتو ۱۰۰ ،قوطی کنسروجات ۱۰ ،کیلوگرم خرما،
 ۱۰۰عدد نان لواش ۲۵ ،بسته برنج پخته و  ۵باکس آب معدنی بین
این افراد توزیع شد.وی اضافه کرد :نیروهای جمعیت هالل احمر
شهرستان آستارا در راستای خدمت رسانی به هموطنان از همان
دقیق آغاز بارش برف در آماده باش هستند.

رفع  21نقطه حادثه خیز
از محورهای خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی گفت 21 :نقطه حادثه خیز از سطح
محورهای مواصالتی استان حذف شد.محمدصادق معتمدیان ،در
مراسم افتتاح تقاطع غیر همسطح غربی شهر بیرجند و محور
سرایان خاطرنشان کرد :از مجموع  76نقطه حادثه خیز شناسایی
شده در محورهای استان  21مورد رفع مشکل شده و تالش
میکنیم در  55نقطه باقی مانده نیز به زودی رفع نقص صورت
گیرد.وی تصریح کرد :پروژه تقاطع غیر همسطح غربی بیرجند،
یکی از این نقاط حادثه خیز بود که به همت اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای استان اصالح شد.استاندار خراسان جنوبی
بیان کرد :این تقاطع غیر همسطح از جمله پروژههایی است که
سالهاست متوقف مانده بود ،اما طی یک سال گذشته به چرخه کار
بازگشت و پیگیری شد.معتمدیان با اشاره به همزمانی افتتاح این
پروژه و چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی ،خاطرنشان کرد :این
تقاطع به نام سردار سلیمانی نامگذاری میشود.وی با بیان اینکه فاز
بعدی کار که به نوعی دسترسی شمال شهر بیرجند به کمربندی را
به همراه دارد ،در حوزه شهرداری بیرجند دنبال خواهد شد ،یادآور
شد :این پروژه با حمایت استانداری و فرمانداری شهرستان به زودی
عملیاتی میشود.
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توسط آب منطقه ای مازندران در دهه مبارک فجر انجام شد :

بیانیه اتحادیه مرغداران استان گلستان به مناسبت آغاز دهه فجر؛

آیین افتتاح جاده دسترسی به سیستم انتقال آب
بابلک از زیر پروژه های طرح سد البرز

ساری – دهقان  :آیین افتتاح جاده دسترسی به
سیستم انتقال آب بابلک از زیر پروژه های طرح سد البرز
با حضور معاون محترم طرح و توسعه شرکت ،امام جمعه
محترم و فرماندار محترم شهرستان سوادکوه شمالی و دیگر
مقامات شهرستان برگزار شد.
در این جلسه آقای مهندس داودیان ضمن تشریح
سیمای طرح سد البرز و نقش سیستم انتقال آب بابلک
در تامین حجم تنظیمی سد آیت ا ...صالحی مازندرانی
اظهار داشتند :با توجه به اهمیت و لزوم وجود راه دسترسی
مناسب برای این تاسیسات در دوران بهره برداری علی
الخصوص مواقع سیالبی ،شرکت آب منطقه ای مازندران بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به این تاسیسات را انجام
داد تا ضمن تامین این هدف مهم اهالی محترم روستای تمر که در مجاورت این تاسیسات قرار دارد از راه مناسب
بهرمند گردند.شایان ذکر است جاده مذکور بطول  2کیلومتر با هزینه بالغ بر  15میلیارد ریال اجرا و به بهره برداری
رسیده است.

پیروزی انقالب اسالمی قدرت پوشالی استکبار
جهانی را از بین برد

مدیر عامل اتحادیه مرغداران استان گلستان در
بیانیهای به مناسبت فرا رسیدن چهل و یکمین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی تاکید کرد :پیروزی
انقالب اسالمی قدرت پوشالی استکبار جهانی را از بین
برد و همواره خاری در چشم دشمنان بوده و خواهد بود.
مهندس غالمحسین جافر ،همزمان با چهل و یکمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با صدور بیانیهای ضمن
گرامیداشت یاد شهیدان واالمقام که با ایثار خود پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی را رقم زدند گفت:به رغم تمامی
توطئههایی که استکبار جهانی از ابتدای شکلگیری انقالب
اسالمی تاکنون علیه ملت بزرگ ایران طراحی و اجرا نموده اند ،این انقالب استوار و با صالبت در مسیر اعتال و پیشرفت
حرکت میکند.در این بیانیه آمده است :با وجود ایجاد جنگ روانی در این چهل و یک سال و رواج ناامیدی از سوی
بدخواهان ملت ،کماکان ایران سربلند در جایگاه عزت و اقتدار و افتخار ایستاده و مردم ایران اسالمی با تأسی از راه
نورانی شهداء ،در راه تحقق آرمانهای واالی آنان گام برمیدارند و بهسوی قلههای پیشرفت حرکت میکنند.

در نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل صورت گرفت؛

تقدیر استاندار از آبفای قم در راستای بومیسازی تکنولوژی

استاندار قم در بازدید از غرفه شرکت آب و فاضالب استان قم در
نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل از تالش مدیریت و کارکنان این شرکت در
راستای بومیسازی تکنولوژی قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ،نمایشگاه معرفی
فرصتهای ساخت داخل در راستای توسعه اقتصادی و رفع نیازمندی ها
توسط تولیدکنندگان داخلی و شرکتهای دانشبنیان به مدت سه روز در
محل دائمی نمایشگاههای قم برگزار شد.
شرکت آب و فاضالب استان قم نیز در این نمایشگاه حضور فعالی داشت و
برخی از محصوالت فناورانه خود از جمله اسکروپمپ فاضالبی ساخت داخل و مواد
«منعقد کننده پلی کلراید آلومینیوم» را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در بازدید بهرام سرمست استاندار
قم و افشار فتح الهی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت از غرفه آبفای قم به ارائه گزارشی از فعالیتهای تحقیقاتی و فناورانه
این شرکت پرداخت.
دکتر علی جان صادق پور با اشاره به اهمیت بومیسازی دانش ساخت
اسکروپمپ فاضالبی در قم اظهار داشت :این دستگاه که با حمایت و اعتماد

شرکت آب و فاضالب به یک شرکت خصوصی ساخته شد ،برای نخستین بار
به صورت موفق در قم به بهرهبرداری رسید و آماده تولید انبوه برای سراسر
کشور است.
وی با اشاره به قابلیت این شرکت برای تأمین اسکروپمپ تمام
ایستگاههای پمپاژ فاضالب در کشور تأکید کرد :ساخت این دستگاه در داخل

کشور ضمن جلوگیری از خروج میلیونها دالر ارز از کشور ،کاهش هزینههای
بهرهبرداری و نگهداری و سهولت دسترسی به قطعات یدکی را به دنبال دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم همچنین در خصوص مواد
«منعقد کننده پلی کلراید آلومینیوم» گفت :این مواد در زالل سازی و تصفیه
آب و فاضالب و همچنین در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد دارد و با
کیفیت بسیار باالتر از محصوالت وارداتی توسط  2نفر از محققان دانشگاه قم
با حمایت شرکت آب و فاضالب استان قم در مرحله تولید نیمه صنعتی بوده
و ثبت اختراع شده است.
استاندار قم نیز در این بازدید ضمن تمجید از فعالیتهای پژوهشی و
تحقیقاتی شرکت آب و فاضالب استان قم ،از تالش مدیریت و کارکنان این
شرکت در راستای بومیسازی تکنولوژی قدردانی کرد و از آبفای قم به عنوان
یکی از دستگاههای پیشگام در استفاده از ظرفیتهای موجود در راستای
سیاستهای اقتصادی مقاومتی یاد کرد.
فتح الهی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت  ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نیز اقدامات شرکت آب و فاضالب در راستای حمایت از تولید داخل
را تحسین کرد.

حفاظت محیط زیست خوزستان:

عمده میدانهای نفتی غربکارون در تاالب هورالعظیم است

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه روند جلوگیری از
آلودگیهای نفتی در تاالب هورالعظیم با برنامه ریزی صورت گرفته در حال
کاهش است ،گفت :عمده میدانهای نفتی غرب کارون در حوزه تاالب بسیار
باارزش هورالعظیم واقع شده که شرایط خاصی را برای مدیریت زیستمحیطی
فعالیتهای نفتی ایجاد کرده است.
محمد جواد اشرفی در آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت کارخانه جمع
آوری و فرآورش گازهای همراه نفت واحد بهره برداری غرب کارون در منطقه
جفیر بیان کرد :همزمان با برداشت نفت در طول سالهای اخیر ،مشکالت
زیست محیطی ازجمله در زمینه هوا  ،آب و خاک برای این تاالب و مردم
مجاور آن ایجاد شده است ،اما در هر صورت برای کاهش این مشکالت،
شرکت نفت و گاز اروندان اقدامات قابل توجهی را برای کاهش این مشکالت
در دستور کار دارد.
وی با اشاره به برگزاری مناقطه مدیریت خاک ویژه غرب کارون ،ادامه

داد :اجرای این قرارداد با سرمایه  ۱۰۰میلیارد ریالی برای این اداره کل بسیار
با اهمیت است.
اشرفی ادامه داد :در حوزه آب مشکالتی وجود دارد اما با این وجود این
شرکت در برابر حوادثی که پیش بینی نشده هستند به خوبی عمل کرده و
برای جلوگیری از آلودگیها به موقع وارد عمل میشود.
در این آیین اعالم شد که جمعآوری این گازها از سوی شرکت نفت و
گاز اروندان به مدت پنج سال به شرکت مهندسی کاناز مشاور واگذار کرده که
ارزش این مزایده  ۱۲۴میلیون دالر است.
پس از تکمیل کارخانه جمعآوری و فرآورش گاز ،خوراک مورد نیاز
پتروشیمیها که عمده آن پتروشیمی امیرکبیر است تامین خواهد شد و عالوه
بر این از آلودگی زیست محیطی که به واسطه سوختن گازهای همراه تولید
صورت میگیرد ،جلوگیری خواهد شد.
همچنین برای مراحل ساخت کارخانه و نیز بهرهبرداری از این پروژه

یک هزار و  ۵۰۰نیروی انسانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به
کار می شوند.

پیام تبریک مدیر عامل شرکت گاز مازندران به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

ساری – دهقان :مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران با صدور پیامی
 ،دهه ی مبارک فجر و فرارسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی را تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان
مازندران ،متن پیام « جعفر احمدپور « مدیر عامل شرکت گاز مازندران به
این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
نهال انقالب اسالمی ایران در بهمن ماه سال  ٥٧با رهبری داهیانه امام
خمینی(ره) ،روحیه انقالبی و آزادیخواه ملت ایران و بر پایه ایمان و اعتقاد به
خون هزاران شهید در این سرزمین پای گرفت.
چهل و یک سال از عمر انقالب اسالمی ایران می گذرد و این سالها
بر عزت و اقتدار ایران اسالمی با خودباوری و ایمان به سرزمین افزوده شده
است .چهل و یک سال استقامت و پایمردی مردم ایران نشان دهنده روحیه
استکبارستیزی ملت همیشه در صحنه است که با وجود توطئه های دشمن
در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی همواره پای آرمان های انقالب ایستاده اند
و به ارزش های اصیل ایران اسالمی پایبندند.
دستاوردهای بی نظیر انقالب اسالمی در صنعت گازرسانی که ثمره

شهرکرد میزبان مرحله نهایی مسابقات هندبال
مناطق کشور است

مسابقات کشوری هندبال مناطق کشور در مرحله
نهایی به میزبانی چهارمحال و بختیاری در مجموعه ورزشی
تختی شهرکرد روز دوشنبه ادامه یافت.
مرحله نهایی مسابقات هندبال نوجوانان پسر مناطق
کشور و انتخابی تیم ملی به مدت  ۵روز در مجموعه ورزشی
تختی شهرکرد در حال برگزار است که در این دوره از
رقابتها  ۱۲تیم از استانهای خوزستان ،چهارمحال و
بختیاری ،اصفهان ،کرمان ،خراسان رضوی ،تهران ،زنجان،
همدان ،آذربایجان شرقی حضور دارند.
در پایان نخستین روز این بازیها در یکشنبه شب،
هیات هندبال خمینی شهر  ۲۴بر  ۲۲هیات هندبال تبریز را شکست داد ،فوالد مبارکه سپاهان  ۲۹بر  ۲۲قروه درگزین
همدان را از پیش رو برداشت و قصر نشاط بهبهان نیز  ۲۹بر  ۲۳ایمن کاو کرمان را مغلوب کرد و در پایان روز نخست
این رقابتها تیم نوجوانان پاسارگاد شهرکرد  ۱۹بر  ۲۰نتیجه را به بهبهانیها واگذار کرد.
 ۱۲داور بازیهای این دوره از مرحله مسابقات هندبال نوجوانان کشور در شهرکرد را قضاوت میکنند.

احداث ساختمان
اداری و
کارگاهی مرکز
رشد شیروان
کلید خورد

عملیات عمرانی ساختمان اداری و کارگاهی مرکز رشد
شیروان وابسته به پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی،
در ایام گرامیداشت پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران
کلید خورد.
ساختمان  ۷۲۰متر مربعی مرکز رشد واحدهای فناور
شهرستان شیروان در زمینی به مساحت  ۲۱۶۰متر مربع از محل
اعتبارات مصوبات سفر معاون علمی و فناوری رییسجمهور به
این شهرستان روز گذشته با حضور دکتر گرمهای رئیس پارک
علم و فناوری استان کلنگزنی شد.
دکتر گرمهای با حضور در سایت احداث ساختمان ،از اتمام فاز
اول در نیمه نخست سال  ۹۹خبر داد و خاطر نشان کرد :این فضا
برای ارائه خدمات استقرار و زیرساخت مناسب به واحدهای فناور
و افراد خالق جهت توسعه تولید و تجاریسازی ایدههای نوآورانه و

رشادت شهدای معظم دوران انقالب و جنگ تحمیلی است ،موجب شده تا
این خطه از ایران عزیز همواره پیشگام مبارزه با بدخواهان نظام باشد.
ایام مبارک دهه فجر و روزهای گرامیداشت پیروزی انقالب اسالمی،
یادآور اراده و عزم ملت ایران برای فرداهای بهتر و یکدلی و همراهی
در جهت خواست عمومی و پایش و مراقبت دائمی از دستاوردهای آن
است .بدون شک تداوم راه و مسلک شهدای گرانقدری چون سپهبد قاسم
سلیمانی در گرو اتحاد  ،انسجام ملی و تقویت روحیه مقاومت و خودباوری
در جامعه است.
اینجانب فرا رسیدن ایام فرخنده دهه فجر و چهل و یکمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی؛ این تاریخ سراسر عزت و اقتدار را به محضر رهبر
فرزانه انقالب  ،مسئوالن و خدمتگزاران نظام ،ملت شریف ایران خصوصا
خانواده بزرگ شرکت گاز مازندران تبریک و تهنیت گفته و از پیشگاه حضرت
احدیت سعادتمندی و توفیقات روزافزون را در خدمتگزاری به این مردم
شریف و غیور خواستارم.

ثبت  24عمل جداسازی اعضای بدن افراد مرگ مغزی
در چهارمحال و بختیاری

هماهنگ کننده تیم پیوند عضو چهارمحال و بختیاری
از انجام  24عمل جداسازی اعضای بدن افراد مرگ مغزی
شده از ابتدای امسال تاکنون در استان خبر داد.
از ابتدای امسال تاکنون  24عمل جداسازی اعضای
بدن افراد مرگ مغزی شده در چهارمحال و بختیاری
انجام شده است ،گفت :آخرین مورد مردی  67ساله اهل
لردگان بود که به دلیل سکته مغزی در بیمارستان این
شهر بستری و پس از طی مراحل قانونی عمل جداسازی
انجام شد.
هماهنگ کننده تیم پیوند عضو چهارمحال و بختیاری
با بیان اینکه به دلیل سن باالی این فرد تنها جداسازی کبد صورت گرفت و بالفاصله به شیراز ارسال شد ،افزود :استان
ما جزو پنج استان برتر کشور در زمینه اهدای عضو است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون  51مورد عمل پیوند موفق کلیه در استان انجام شده است ،اضافه کرد :کبد و نسوج
افراد مرگ مغزی شده بعد از عمل جداسازی به شیراز و تهران ارسال میشود.

کاربردی در شهرستان شیروان در نظر گرفته شده است.
در ادامه این برنامه همچنین نشست بررسی شرایط
استقرار واحدهای فناور ،میزان فروش و توسعه محصوالت
فناورانه ،چگونگی و کیفیت دریافت خدمات و تسهیالت آنها
در ساختمان فعلی مرکز رشد شیروان و مرکز نوآوری روستای
خالق با حضور نیروهای پارک علم و فناوری خراسان شمالی
برگزار شد.
مهندس مرتضوی ،مدیر مرکز رشد شیروان و مسئول
راهاندازی مرکز نوآوری روستای خالق در این نشست با بیان
اینکه از تیرماه امسال با حضور دکتر ستاری معاون علمی و
فناوری رئیس جمهور در شیروان و راهاندازی این مرکز نوآوری
توانستهایم ظرفیتها ،افراد خالق و تعدادی از صنایع دستی و
فرهنگی را در روستاها شناسایی کنیم ،ابراز امیدواری کرد که

در سال آینده با برگزاری رویدادهای ویژه در حوزه صنایع خالق
و فرهنگی بسیاری از هنرمندان ،صنعتگران و فعاالن این بخش
را در استان شناسایی و خدمات ،تسهیالت و زیرساخت مناسب
را برای استقرار در این مرکز به وی ارائه کنیم.

