ГРАД
НИШ
ПРЕДСТАВИО
ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ДЕЛЕГАЦИЈИ
АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ МЕРИЛЕНД
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима састао се са
министром заштите животне средине Гораном Триваном и привреднополитичком делегацијом државе Мериленд из САД-а којима је презентовано
неколико пројеката из области заштите животне средине-депонија Келеш и
постројење за пречишћавање отпадних вода. Градоначелник се нада да ће
након ове пријатељске посете доћи до успостављања конкретне сарадње
двају земаља.
Заменик државног секретара Мериленда Луис Борунда истакао је да је јако
задовољан посетом Србији и пројекте из Ниша оценио јако интересантним.
Он је нагласио да ће они свакако допринети привредном развоју Ниша. Оно
што се дешава на пољу економског развоја овде у граду је паралелно са
приоритетима на којима ми као држава Мериленд инсистирамо у нашем
раду, а то су заштита животне средине, инфраструктура, образовање и
инфраструктура која доприноси бољем привредном развоју.
Министар Триван је нагласио да Србија великим корацима корача ка заштити
животне средине, стекли су се услови за то, овде има прилично знања али
нам недостаје новац и део технологије. Он је истакао да је зато потребно
потражити финансијску помоћ да би се инвестирало у заштиту животне
средине и да нема области која не дотиче животну средину. Захвалио је
делегацији из Мериленда што је довела и представнике 15 компанија из
области заштите животне средине са којима се интензивно разговара о
успостављању сарадње, у областима отпадних вода и ремедијације
земљишта. Такође, захвалио је држави Мериленд на донацији система за
ефикасну и модерну, али и брзу анализу квалитета земљишта који је Србији
преко потребан. Он је наглаасио да ће ова сарадња бити дугорочна и да ће
дати резултате.

ПРИЈЕМ ЗА УЧЕСНИКЕ ТЕЛСИКСА
У ГРАДСКОЈ КУЋИ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је у Градској кући учеснике
13.Међународне научне конференције ТЕЛСИКС. Према његовим речима
ТЕЛСИКС представља водећи научни скуп у југоисточној и средњој Европи у
области телекомуникација. Он је истакао да му је велико задовољство што
ова конференција већ 24 године траје и окупља велики број еминентних
стручњака из земље и иностранства што недвосмислено говори о томе
колики је њен значај и квалитет. Он је истакао да је Ниш познат као град
електронике и да је, када је реч о младим кадровима из ове области,
изузетан потенцијал.
Председавајући конференције проф.др Братислав Миловановић истакао је да
конференција не би могла да буде овако успешна и да траје дуги низ година
да Град Ниш није био партнер и пружао подршку. Он је нагласио да је
Телсикс данас лидер или водећа конференција и да су се у њен рад
укључили научници и експерти из области телекомуникација из више од 30
земаља. Традиционално су ту радови из земаља које у овој области имају
велику научну репутацију, као што су САД, Немачка, Енглеска, Француска,
Италија и друге земље. Много тога што се овде чуло, имплементирано је у
пракси, закључио је Миловановић.

