ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﻮﻣ ﺳﺎزی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﻣﺘﺮو ﺷﯿﺮاز
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﻮﻣ ﺳﺎزی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺑﻮﻣ ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ،ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﯿ ،اﻟﺘﺮوﻧﯿ و ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﻣﻬﺪی ﻧﺼﯿﺮی« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ  ۵۲ﻣﺤﺼﻮل در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﯾﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮو ﺷﯿﺮاز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ ادارات دﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ ﻧﺨﺒﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺨﺒﺎن ﺷﯿﺮازی ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ارز را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺘﺎره دار در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه را دﺳﺘﺎوردی اﻓﺘﺨﺎر آﻣﯿﺰ داﻧﺴﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺘﺎره دار ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
.از آﻧﻬﺎ را ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺷﯿﺮازی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ

ﻧﺼﯿﺮی ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧ از ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ﻣ ﺗﻮان ﻣﺸﻼت ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺮوﺟ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﻤ ﮔﯿﺮد.
ﻧﺼﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری ﺷﻬﺮداری و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺿﻌﻒ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺮو ﺷﯿﺮاز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﻧﻮآوری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن
.داﺧﻠ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﯿﺮاز اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻮﻓﺎﯾ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺨﺒﺎن را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﯾ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮب اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﻮﻣﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ،
اراﺋﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ از ﺑﻮﻣ ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻮﻣﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺑﻌﻨﻮان ﯾ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺘﻔﺎده
.ﮐﻨﻨﺪ

