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معرفی شرکت دانش بنیان
نام شرکت :بهین آب فالت
شركت بهين آب فالت به شماره ثبت 10630159428یک شركت دانش بنيان وابسته به مؤسسه پژوهشي آب و توسعه پایدار فالت است .این شركت در سال  1388به
منظور انجام فعاليت های توليدی دانش بنيان در زمينه افزایش بهره وری از عوامل و نهاده های كشاورزی بخصوص افزایش كارایي و بهره وری از آب تأسيس گردیده
است .فعاليت اصلي این شركت در راستای توليد و گسترش سامانه آبياری زیرسطحي سفالي مي باشد .كسب تجارب تخصصي برای ارتقای فني سامانه فوق جهت افزایش
كارایي آب در توليد محصوالت باغي ،زراعي و غيره و همچنين بهره وری در كود و سم آبياری از طریق این روش آبياری از وظایف شركت بهين آب فالت است.

نشست در ارتباط با مدیریت منابع آب
در این جلسه كه توسط ستاد توسعه فناوری های آب ،خشکسالي ،فرسایش و محيط زیست و با حضور نمایندگاني از وزارت نيرو ،بخش مدیریت اكتشاف وزارت نفت،
شركت های توسعه منابع آب و نيروی ایران ،آب و فاضالب ،زمين آب پي و مركز همکاریهای فناوری و نوآوری و همچنين شركت روسي نوروست با موضوع مدیریت منابع آب
برگزار شد تبادل نظر در خصوص استفاده از فناوریها و روند انجام یکي از طرحهای فناورانه مورد حمایت ستاد انجام شد و به منظور عملياتي نمودن طرح و همچنين نظارت بر
اجرای آن رایزني هایي صورت پذیرفت.
.

.
نشست هم اندیشی امکان سنجی بارورسازی ابرها با استفاده از تکنولوژی لیزر
اولين نشست هم اندیشي امکان سنجي بارورسازی ابرها با استفاده از تکنولوژی ليزر در تاریخ  22مرداد  1396توسط كارگروه محيط زیست ستاد توسعه فناوریهای
آب ،خشکسالي ،فرسایش و محيط زیست و با حضور دبير ستاد توسعه فناوری ليزر ،مدیران مركز باروری سازی ابرها و متخصصين مرتبط در محل معاونت
علمي و فناوری ریاست جمهوری تشکيل شد .در این جلسه تصميم گيری شد كه كارگروهي به منظور تدوین مباني نظری و عملي بارورسازی ابرها و به منظور
اجماع نظر نسبي بين متخصصان این حوزه تشکيل گردد.

.

نشست هم اندیشی خشکیدگی بلوط های زاگرس – تحقیق و پژوهشهای صورت گرفته ،آینده پژوهی آن و راهکارهای مقابله
اولين جلسه كارگروه بررسي و مقابله با خشکيدگي درختان بلوط غرب كشور توسط كارگروه محيط زیست ستاد توسعه فناوریهای آب ،خشکسالي ،فرسایش و
محيط زیست در محل معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید .در این جلسه اعضای كارگروه ،سند تهيه شده توسط مؤسسه تحقيقات جنگل و
مرتع را مورد بررسي قرار داده و اظهار نظراتي را در خصوص برنامه های راهبردی این سند مطرح نمودند و مکان پيشنهادی جهت تحقيقات پایلوت مورد بررسي
قرار گرفت.

.

