
مس  مجتمع  فناوری  و  نوآوری  گردهمایی  نخستین  اطالع رسانی:  گروه 
شهربابک با رویکرد » نوآوری تکمیل کننده پازل تولید « با حضور معاونت 
انجمن  وشکوفایی،  نوآوری  ملی  جمهوری،صندوق  ریاست  وفناوری  علمی 
تکنولوژی ایران و صندوق پژوهش وفناوری  28و 29 آذرماه در مجتمع مس 

شهربابک برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع مس شهربابک، مهندس حسین محمودی 
تاکیدات مقام معظم  افزود: در راستای  این خبر  با اعالم  این مجتمع،  مدیر 
بنیان،  دانش  شرکت های  شناسایی  هدف  با  امسال  شعار  تحقق  بر  رهبری 
ارائه نیازهای فناورانه  و توسعه زنجیره ارزش مس،گردهمایی mesinno با 
رویکرد مسی نوین توسط مجتمع مس شهربابک طی دو روز برگزار می شود.

وی توضیح داد: این گردهمایی به دنبال امکان توسعه ارتباط مجتمع مس 
راه حل های  فناورانه و همچنین  نیازهای  وارائة  بنیان کشور  با شبکة دانش 

نوآورانه می باشد.
اکوسیستم  توسعه  گردهمایی،  این  ورویکرد  اهداف  به  اشاره  با  محمودی 
این  با  کشور  بنیان  دانش  شبکة  آشنایی  شهربابک،  مس  مجتمع  نوآوری 
از  را  فناورانه  نیازهای  جمعی  مالی  تامین  و  فناورانه  نیازهای  ارائة  مجتمع، 
این رویداد عنوان کرد، که به همت واحد تحقیق وتوسعة  مهمترین اهداف 

مجتمع مس شهربابک برگزار خواهد شد.
وی گفت: از کلیه فعاالن حوزه معدن و صنایع معدنی، هسته های فناور و 
شرکت های دانش بنیان دعوت می گردد تا در گردهمایی مسینو حضور بهم 

رسانند.
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