وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
از ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺘﺎن در ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد

از ﻣﻮزاﯾﯿﮏ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺘﺎن در ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد

در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮزاﺋﯿﮏ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎی
اﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻮراﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮزاﺋﯿﮏ ﭘﻠﯿﻤﺮی در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،از وﺿﻌﯿﺖ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻢ
اﻣﯿﺮاﺣﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ واﺣﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ در
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات آن در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﻣﻮزاﺋﯿﮏ ﭘﻠﯿﻤﺮی اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺑﺴﯿﺎری از ادارات  ،ﻃﺮح ﻫﺎی ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ،ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﯿﺎده روﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ،ﭘﻞ ﻫﺎی ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده و  ...در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ و ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮزاﺋﯿﮏ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺟﺰ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮزاﺋﯿﮏ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻮزاﺋﯿﮏ ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻮزاﺋﯿﮏ ﻫﺎ از ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺒﺎﺗﺮ  ،وزن ﮐﻤﺘﺮ ،اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ و ﺑﺎر ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻦ و ﻧﻔﻮذ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ آن از دﯾﮕﺮ ﻣﻮزاﺋﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ و اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .

ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﮐﺘﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی اﺳﺘﺎن از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد
ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺼﺎرف ﮐﺎرﺑﺮدی در ﭘﯿﺎده روﻫﺎ و ﺟﺪول ﮐﺸﯽ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮاﺟﻮی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از
ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ اﻣﯿﺮاﺣﻤﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﺷﺪ.
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