ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره ﻓﻦ ﺑﺎزار ﻣﻠّ ﺳﻼﻣﺖ درﻣﻨﻄﻘﻪ آزادﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤ ﺷﻬﺮی اﻣﺮوز در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﻓﺎرس در زاﻫﺪان
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺨﺒﺎن ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن
و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﺪه در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزارﻓﺮﺻﺖ ﺑ ﻧﻈﯿﺮی را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺌﻮری ﺑﻪ داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺳﻬﻢ داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﻣﺎ در ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ،ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ
ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد در ﺣﺪّ و اﻧﺪازه ﺟﺎﯾﺎه ﻣﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ در اﯾﻦ ﻓﻦ ﺑﺎزار را ﻓﺮﺻﺖ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود :ﺷﺮﮐﺖ
در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺎﻫﯿﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﺪه در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ و
ﺣﺘ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺎﺷﻤ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از ﻫﻤﺎری اﯾﻦ داﻧﺸﺎه ﻫﺎ
در ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎﻧ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﮐﺸﻮری اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس و ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ از ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻋﻠﻤ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﺮان داﻧﺸﺎﻫ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻓﻦ ﺑﺎزار ﻣﻠّ ﺳﻼﻣﺖ از  16ﺗﺎ  17آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ داﻧﺸﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ زاﻫﺪان و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﺪه ،ﻓﻦ آوران ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ،ﺻﻨﻌﺘﺮان و ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ "ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻓﻦ ﺑﺎزار ﻣﻠّ ﺳﻼﻣﺖ" از ﻧﺤﻮه ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻓﻦ ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﻨﻨﺪ.

