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معرفی شرکت دارو صبا تو رنگ بو طعم

مخاطرات زیست محیطی همچون آلودگی هوا و ریزگردها یکی از معضالت جامعه امروز است .شرکت دارو صباتو رنگ بو طعم که در سال  1393ثبت گردیده است
از جمله شرکت هایی است که در جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی بر سالمتی انسان ،محصوالتی را تولید نموده است .برخی محصوالت این شرکت عبارتند از
ماسک تنفسی با استفاده از کاتریج قابل نصب ،عصاره شبیه سازی شده آلوئه ورا ،ترکیبات رنگی با پایه شیرابه ها .این شرکت مورد حمایت ستاد توسعه فناوری آب،
خشکسالی ،فرسایش و محیط زیست قرار گرفته است.

کارواش سیار نوین
 .کمبود بارش در بسیاری از نقاط کشور و افزایش تقاضای آب از جمله معضالتی است که یکی از راهکارهای مقابله با آن استفاده از فناوری هایی است که مصرف آب
را کاهش داده و منجر به استفاده بهینه از این نعمت خدادادی می شود .کارواش سیار از جمله فناوری هایی که در مصرف آب صرفه جویی می نماید .این طرح ارائه
دهنده خدمات کامل شستشوی خودرو در محل های عمومی مانند پارکینگ ،فرودگاهها و  ...می باشد .خدمات قابل ارائه این طرح شامل شستشوی کامل بدنه خودرو ،
موتور آن و سایر قسمت های یک وسیله نقلیه می باشد .سوراخ ها و حفره های روی درب مخزن برای نگهداری واکس ،مواد شوینده ،شیشه شور و سایر تجهیزات
مورد نیاز یک کارواش می باشد دسته جهت جابجایی کارواش سیار می باشد در این طرح یک مخزن اصلی جهت نگهداری آب وجود دارد که در جلوی آن دو
محفظه کوچک متحرك جهت شستشوی خودرو و چرخیدن دور خودرو موجود می باشد .مشخصات اصلی تجهیزات عبارت است از :بدنه پالستیکی(مخزن)،
چهارعدد چرخ برای جابجایی ،مکان اختصاصی قرارگیری تجهیزات .این سیستم همچنین دارای نازل جرم زدا و مجهز به فیلتر صافی آب و سیستم پایشی چرخشی که
به جهت شستشوی بهتر می باشد است .این طرح توسط شرکت پویا مروارید اطلس ارائه شده و مورد حمایت ستاد توسعه فناوری های آب ،خشکسالی فرسایش و
محیط زیست قرار گرفته است.

دومین نشست گلخانه های دریایی
به منظور دستیابی به هدف استفاده بهینه از آب های متعارف و همچنین استفاده از آب های نامتعارف در جهت تولید محصوالت کشاورزی ،نشست تخصصی گلخانه
های دریایی یزد در تاریخ  96/9/1با حضور نمایندگانی از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ،موسسه تحقیقات باغبانی ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزی ،معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت شهرك های کشاورزی ،در محل سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی برگزار و درخصوص
مسائل و موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر کارشناسی صورت پذیرفت.
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