برگساری مًفق زين وًآيری ي فىايری های آب
هشتمیه ومایشگاٌ ي جشىًارٌ وًآيری ي فىايری ربع رشیدیRINOTEX2020
ًوبیشگبُ ٍجشٌَاسُ ًَآٍسی ٍ فٌبٍسی ّبی سثع سشیذی دس ّفت دٍسُ گزشتِ ثب ّذف ایجبد فضبی تعبهلی هٌبست ثیي
عشضِ کٌٌذگبى فٌبٍسی ،هصشف کٌٌذگبى ٍ سبصهبًْبی حبهی ثب هسئَلیت هذیشیت ٍیژُ علن ٍ فٌبٍسی سثع سشیذی دس استبى
ثصَست حضَسی ثشگضاس شذُ ٍ ثش اسبس آهبس ٍ اطالعبت هَجَد اص سًٍذ سٍثِ سشذ ثسیبس خَثی ثِ لحبظ کوی ٍ کیفی
ثشخَسداس ثَدُ است ّ .شتویي دٍسُ ایي ًوبیشگبُ تَسط سبصهبى عبهل استقشاس ٍ تَسعِ هٌطقِ ٍیضُ علن ٍ فٌبٍسی سثع
سشیذی دس  02صٍى تخصصی ٍ ثذلیل ششایط حبکن ثش جبهعِ ثصَست هجبصی ثشگضاس هی گشدد.
بب عىبیت بٍ ياگزاسی مسئًلیت صين وًآيسی ي فىبيسی َبی ایه ومبیشگبٌ بٍ ششکت آة ي فبضالة استبن
آرسببیجبن ششقی بش اسبس ابالغیٍ استبوذاس محتشم اقذامبت مُمی شبمل :
 -1تشکیل کبسگشٍُ ٍیژُ ثشگضاسی صٍى ًَآٍسی ٍ فٌبٍسیْبی آة دس ششکت ثب حضَس هذیشاى اسشذ ٍ هذیشاى اجشایی
ّ -0وبٌّگی ثب ششکت هٌْذسی آة ٍ فبضالة کشَس ٍ ششکت ّبی آة ٍ فبضالة سشاسش کشَس جْت ثجت ًبم
طشحْبی هشتجط ثب حَصُ آة
ّ -3وبٌّگی ثب هشاکض علوی ٍ دستگبّْبی اجشایی هشتجط ثب صٍى آة جْت ثجت ًبم طشحْبی هشتجط ثب حَصُ آة
 -4توبس ثب فٌبٍساى سبلْبی قجل جْت ّوبٌّگی ٍ ثجت ًبم طشحْبی هشتجط ثب حَصُ آة
ٍ ......
کِ حبصل فعبلیتْبی اًجبم شذُ ثجت  361طشح ( 114طشح استبًی  44 ،طشح خبسج اص استبى ٍ  3طشح خبسج اص کشَس)
ٍ ثشگضاسی  5عىًان سيیذاد تخصصی دس حَصُ آة ٍ فبضالة ،کِ عولکشد ثسیبس هَفقی دس ثیي صٍى ّبی ًوبیشگبُ داشتِ
است .شبیبى رکش است ایي ًوبیشگبُ ثب حضَس جوعی اص هسئَلیي استبًی تَسط استبًذاس هحتشم استبى دس تبسیخ  00آرس
افتتبح شذُ ٍ آهبدُ ثبصدیذ عالقوٌذاى (ثصَست هجبصی ) هی ثبشذ.
لیىک يسيد بٍ ومبیشگبٌ مجبصی https://ipakexpo.ir/rinotex/z3 :
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