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تاکید بر تشکیل تیم خبرنگاران بحران آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان اعالم کرد

بزرگترین ترانس های قدرت

خریداری شده در راه شبکه برق
خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با
بیان اینکه بزرگترین ترانس های قدرت ساخت
کشور به این شرکت تحویل داده شده و در راه
شبکه برق خوزستان هستند ،تصریح کرد :ارزش
سرمایه گذاری خرید این  ۶دستگاه ترانس هزار
و  ۳۰۰میلیارد ریال بوده است.محمود دشت
بزرگ اظهار کرد :ترانس های خریداری شده
از نوع  ۳۱۵مگا ولت آمپر با ولتاژ  ۴۰۰کیلو
ولت هستند و بزرگترین ظرفیت را در بخش
ترانسهای قدرت دارند و با توجه به شرایط آب
و هوایی خوزستان و بر اساس موازین زیست
محیطی طراحی و ساخته شدند.وی با اعالم
اینکه دیروز طی مراسمی با حضور استاندار
خوزستان در شرکت ایران ترانسفو زنجان ۴
دستگاه ترانس به این شرکت تحویل داده شد،
بیان کرد :ترانس ها در مرحله بارگیری و حمل
به سمت خوزستان هستند و به تواتر در شبکه
نصب و برقدار می شوند.مدیرعامل شرکت
برق منطقه ای خوزستان مقصد نصب و راه
اندازی این ترانس ها را پست های  ۴۰۰کیلو
ولت پیروزان ،هاشمی و بقایی در اهواز و پست
امیدیه اعالم کرد.دشت بزرگ برقدار شدن این
ترانس ها را موجب پایداری شبکه برق خوزستان
دانست و افزود :نصب ترانس ها باعث پایداری
انرژی در استان می شود و بدین ترتیب کار
انتقال برق به شبکه سراسری و دریافت از این
شبکه سهولت پیدا می کند و با کیفیت بیشتری
انجام می شود.وی گفت :این ترانس ها برای
اولین بار در کشور ساخته شدند و از خروج ۱۰
میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کرده است.

بیش از  45هزار هکتار از

محصوالت زراعی و باغی استان

مرکزی تحت پوشش صندوق بیمه
اراک ـ کمالآبادی :جهت حمایت از تولید و
پوشش هزینه های تولید در راستای استمرار
آن ،بیش از  38هزار هکتار از محصوالت زراعی
و  7هزار هکتار از باغات استان در سال زراعی
 97-98با پرداخت یارانه از طرف دولت و حق
بیمه از طرف کشاورزان و باغداران بیمه شد .
این گزارش می افزاید تعداد بیمه گزاران در
این دو بخش نزدیک به  7000نفر است.

عملیات آسفالت راه روستایی واقعه
دشت بخش مرکزی صومعه سرا

مجید علیزاده رئیس اداره راه وشهرسازی
صومعه سرا با اعالم این خبرگفت :عملیات
آسفالت راه روستایی واقعه دشت بخش
مرکزی صومعه سرا بطول 2.7کیلومترآغاز
شده که برای اجرای آن اعتباری بالغ بر 5
میلیاردو  400میلیون ریال در نظرگرفته شده
است.
وی افزود:آسفالت راه روستایی گوراب زرمیخ
 2شهرستان صومعه سرا نیزکه چندی پیش
آغاز شده بود به پایان رسید که بالغ بر35
خانوار از آن برخوردار شدند.
همچنین در فومن نیزآسفالت راه روستایی
خالصان بخش سردارجنگل بطول 2کیلومتربا
اعتباری بالغ بر4میلیارد ریال آغاز شده است.

برگزاری دوره آموزشی «مخاطرات ،مدیریت بحران و نقش رسانه ها»
سعید کنعانی ضمن تقدیر از همکاری ها و
تالش های خانه مطبوعات و رسانه های استان
در این راستا و بازتاب اخبار فعالیت ها ،پیام های
آموزشی و امدادی اظهار کرد :انعکاس درست
اخبار و واقعیت ها ،باعث شناسایی نقاط ضعف
و برطرف سازی آن ها و تقویت نقاط مثبت و
اثربخشی بیشتر در جامعه می شود.مدیرعامل
هالل احمر استان آذربایجان شرقی ،داوطلبان،
امدادگران ،جوانان و خیّران را سرمایه های هالل
احمر خواند و گفت :هالل احمر ایران از نظر به
روز بودن و تعداد تجهیزات ،انبارهای امدادی و
نیروهای مردمی داوطلب جزو جمعیت های مطرح
دنیاست و به گفته فدراسیون در دنیا نمی توان
سازمانی را یافت که این تعداد نیروی داوطلب
داشته باشد.کنعانی با بیان این که بزرگ ترین
پشتوانه و سرمایه ما اعتماد مردم است و اگر این
اعتماد را از دست دهیم ماهیت وجودی خود را از
دست خواهیم داد ،گفت :هدف از آموزش های
ارائه شده این است که در هر خانواده یک فرد
آموزش دیده و یک عضو هالل احمر داشته باشیم.
وی همچنین به فرآیند آموزش در هالل احمر اشاره
و خاطرنشان کرد :در بحث آموزش و تربیت اعضا،
اقدامات هالل احمر از سنین پایین با «غنچه های
هالل احمر» و پیش دبستانی شروع و غنچه ها را
با لذت آرامش ،صلح و دوستی و کمک به یکدیگر
آشنا می سازد ،در مقاطع هفتم و هشتم تیم های
دادرس ( دانش آموزان آماده در روزهای سخت)
را داریم و دانش آموزان این مقاطع تمامی موارد
مطرح در بحث کمک های اولیه از اطفای حریق
گرفته تا فشار خون ،کنترل عالئم حیاتی ،چادر
زنی ،حمل مصدوم از موانع و سایر موارد را فرا
می گیرند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان
آذربایجان شرقی گفت :منتخبان شهرستانی با
شرکت در مسابقات استانی در  ۲بخش خواهران
و برادران و منتخبان استانی نیزبه مسابقات
کشوری اعزام می شوند .کنعانی ،در خصوص
مشارکت در برطرف سازی معضالت و آسیب های
اجتماعی بیان کرد :هالل احمر در بحث اعتیاد و
کاهش آالم مبتالیان به این بالی خانمان برانداز
نیز اقدامات خوبی انجام داده است ،تصریح کرد:
مربیان پیشگیری ،درمان و آشنایی با مواد مخدر
را تربیت کرده و نزدیک   ۸۰۰نفر در این دوره ها
شرکت داشته است و آموزش های خود را از طریق
گروه های همساالن و به شکل آبشاری منتقل می
کنند .مدیرعامل استان در حوزه کارآفرینی با انتقاد
از فاصله گیری از شغل یادآور شد :در این حوزه
سال گذشته جوانان ایده ها ،طرح ها و فناورانه
خود را ارایه کردند ،جوانان عضو هالل احمر هم
طرح های خود را ارائه دادند که از  ۲۱۱طرح ارائه
شده کشوری سه طرح و ایده به تصویب و ثبت
شده متعلق به نیروهای جوان جمعیت هالل احمر
استان آذربایجان شرقی بود که این موفقیت ها
باعث شد تا بحث حمایتی جهت عملیاتی شدن
آن ها به تصویب برسد.مدیرعامل هالل احمر
استان با اشاره به استفاده از نرم افزارهای «ریش
سفید» به منظور توزیع مناسب اقالم به حادثه
دیدگان از طریق ریش سفیدان محله ،منطقه یا
روستا و برطرف سازی نارضایتی حادثه دیدگان به
علت نرسیدن اقالم به آنها ،خاطرنشان کرد :نرم
افزار تخصصی «جستجو» در قالب مشاور و راهنما
و «تیوب هوشمند» در جهت عملیاتی شدن و
استفاده از «پرنده جستجو» در حوداث از طریق
تشعشعات برای جذب امواج برای شناسایی و

مدیرعامل هالل احمر استان در حاشیه برگزاری دوره آموزشی «مخاطرات ،مدیریت بحران و نقش رسانه ها» ویژه اعضای خانه مطبوعات و
رسانه های آذربایجان شرقی ،با ارائه گزارشی از عملکرد هالل احمر به نقش رسانه ها و مطبوعات در آگاهی سازی افراد جامعه با مخاطرات
و نحوه برخورد با آنها تاکید کرد.

هدف از
آموزش های
ارائه شده این
است که در هر
خانواده یک
فرد آموزش
دیده و یک
عضو هالل
احمر داشته
باشیم
مشخص کردن مصدوم ،غریق و محل حادثه را از
طرح های به ثبت رسیده در این حوزه معرفی کرد.
وی اظهار کرد :هالل احمر ،در بحث ساخت اندام
های مصنوعی مورد نیاز برای معلوالن و جانبازان
نیز فعالیت دارد و به عنوان مرکز ساخت اندام های
مصنوعی با همان توان بخشی فیزیکی و مکانیکی
مطرح است که در این حوزه ،در کنار خدمات دهی
به استان می توانیم به استان های همجوار نیز
خدمات ارائه کنیم.
کنعانی ،وجود چادرهای درمان اضطراری و
بیمارستان های سیّار ،مجهز و پیشرفته را از
دیگر قابلیت های جمعیت هالل احمر این استان
برشمرد و گفت :بیمارستان سیار آذربایجانشرقی
از بیمارستان های مطرح در کشور است و حتی
سازه های چادرهای درمان و سیار بیمارستانی آن
با چادرهای درمانی سایر استان ها متفاوت بوده
و بدون پایه های فلزی است و یک چادر  ۵۸متر
مربعی سه الیه ای که الیه داخلی آن آنتی باکتریال
بوده و مجهز به اتاق عمل و سیستم تصفیه ای
آب با طراحی ،ساخت و تولید در استان برای
تصفیه آب رودخانه به آب مقطر قابل تزریق
در  ۳دقیقه در سه الیه برپا می شود.وی با اشاره
بر اجرای طرح امدادونجات ،طرح نوروزی ویژه
مسافران ابراز کرد :ما در هالل احمر چیزی به نام
تعطیلی نداریم و تنها از  ۲۵اسفند تا به حال در
حوادث متعدد امسال که سیل ،کوالک آذربایجان،
آتشسوزی بازار تاریخی تبریز حضور داشته ایم و
تنها در کوالک آذربایجان که به علت وقوع سیل
در سایر نقاط کشور فراموش شد در بخش های
چارویماق ،سراب ،کلیبر ،سرچم ،گردنه صائین

که از مناطق سخت گذر هستند ۸۰۰ ،مورد اسکان
اضطراری داشته ایم.کنعانی در پایان هالل احمر
آذربایجانشرقی را از جمعیت های مطرح در
حوادث بین المللی توصیف کرد و گفت :هالل
احمر این استان در اغلب حوادث بین المللی از
جمله سومالی و بنگالدش حضور داشته است.
تاکید بر تشکیل تیم رسانه ای خبرنگاران بحران
آذربایجان شرقی
رئیس خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان
شرقی گفت :خدمات متعدد جمعیت هالل
احمر استان و حضور به موقع و سریع در صحنه
رخدادهای طبیعی مانند سیل ،زلزله و نیز حوادث
جاده ای و کوهستان ها و امدادرسانی به حادثه
دیدگان ،مایه مباهات و سربلندی است.اسد فالح
با اشاره به حضور پررنگ هالل احمر استان در
رسانه ها و نشریات محلی ،منطقه ای و کشوری
اظهار کرد :خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان
شرقی بر اساس رسالت کاری خود همزمان با آغاز
طرح ملی امداد و نجات در تاریخ  ۲۵اسفندماه
سال  ۹۷و حسب مصوبه هیئت مدیره ،اقدام به
انعقاد تفاهم نامه همکاری با هالل احمر کرد.وی
ادامه داد :تشکیل تیم رسانه ای خبرنگاران بحران
استان از جمله موضوعات مشترک هالل احمر و
خانه مطبوعات و رسانه های استان در چارچوب
اجرایی مفاد تفاهم نامه منعقده بوده و مقدمات و
برنامه ریزی شکل گیری آن در شرف انجام است.
فالح برگزاری دوره های مشترک آموزشی و
ارائه تسهیالت و خدمات درمانی و ورزشی برای
خبرنگاران و اعضای خانه مطبوعات و رسانه های
استان را از دیگر مفاد مهم تفاهم نامه امضا شده

با جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی اعالم کرد.
انتشار کتاب سال رسانه ای هالل احمر
آذربایجان شرقی
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های
استان آذربایجان شرقی ،تصویب و قبول طرح
پیشنهادی «انتشار کتاب سال رسانه ای هالل
احمر استان» را خدمت و ابتکاری جدید در راستای
پاسداشت از زحمات یک ساله رسانه ها و اصحاب
مطبوعات که نسبت به پوشش اخبار و فعالیت
های هالل احمر همت داشته اند ،عنوان کرد.
همچنین شهودی ،مدیر روابط عمومی هالل
احمر آذربایجان شرقی از طرف جمعیت هالل احمر
به عنوان نماینده و ناظر بر تفاهم نامه منعقده با
خانه مطبوعات و رسانه های استان معرفی شد.
در دوره آموزشی و کوتاه مدت «مخاطرات،
مدیریت بحران و نقش رسانه ها» ،اساتید و مربیان
آموزش و پژوهش هالل احمر استان طی سرفصل
های مختلفی ،مطالبی را در پیرامون ترسیم نقشه
خطر برای خانواده و آشنایی با مخاطرات شهر
تبریز و نحوه حفظ آمادگی در برابر حوادث و بالیا
بیان کردند.همچنین خانه مطبوعات و رسانه های
آذربایجان شرقی به مناسبت گرامیداشت هفته هالل
احمر ،با اهدای لوح سپاس از زحمات مدیرعامل،
کارکنان و نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر
استان تجلیل و قدردانی کرد.اعضای خانه مطبوعات
و رسانه های آذربایجان شرقی شرکت کننده دراین
دوره آموزشی ،ضمن اعالم آمادگی برای همکاری با
نهاد عام المنفعه و داوطلب محور هالل احمر با
تکمیل و پرکردن فرم مربوطه رسما عضو داوطلب
جمعیت هالل احمر شدند.

 100فقره انشعاب غیر مجا ز آب در ریگان قطع و جمع آوری شد
طی  45روز نخست سال جاری  400،فقره انشعاب غیر مجاز
آب در ریگان شناسایی شد که تاکنون  100فقره از آنها قطع و
جمع آوری شده است .حسین پیدایش مدیر امور آب و فاضالب
شهرستان ریگان با بیان این مطلب که شناسایی انشعاب های غیر
مجاز آب و تبدیل آن ها به مجاز یکی از اولویت های کاری این

امور است،افزود :امور آبفای ریگان از ابتدای سال جاری تا کنون
موفق به شناسایی 4۰۰  فقره انشعاب غیر مجاز شده است که از این
تعداد  100فقره قطع وجمع آوری شده است.مدیر امور آبفا ریگان
نصب انشعاب غیرمجاز آب را به عنوان یکی از اصلی ترین عامل
های آسیب به شبکه آب شرب و ابزاری جهت تضییع حق مشترکین

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی عنوان کرد

دیگر دانست.وی افزود :آن دسته از شهروندانی که بدون در نظر
داشتن آسیب هایی که در مسیر انشعابات غیرمجاز دامنگیر شبکه
آب میشود اقدام به این عمل میکنند ،در واقع سالمت خود و
دیگران را به خطر می اندازند چرا که این امر سبب اعمال فشار مازاد
بر شبکه آب و ورود گل و الی و آلودگی به شبکه می شود.

ساخت و بازسازی واحدهای

مسکونی در بافتهای ناکارآمد
شهرهای بوشهر و برازجان

استاندار بوشهر از ساخت و بازسازی واحدهای
مسکونی در بافتهای ناکارآمد شهرهای بوشهر
و برازجان خبر داد.
عبدالکریم گراوند در جلسه کارگروه فرهنگی
اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه سند
اجتماعی استان تدوین و رونمایی شده است
اظهار کرد :مفاد و طرحهای تدوین شده این
سند باید بر اساس برنامه زمانبندی اجرایی و
عملیاتی شود.وی با اشاره به اجرای طرحهای
زیربنایی و روبنایی در بافتهای ناکارآمد
شهری استان بوشهر گفت :در این راستا ضمن
جلوگیری از تصرف اراضی دولتی ،اقدامات و
خدمات مهم و موثری انجام شده که فعالیت
دستگاههای دست اندرکار ستودنی است.
استاندار بوشهر از ساخت و بازسازی واحدهای
مسکونی در بافتهای ناکارآمد شهرهای بوشهر
و برازجان خبر داد و بیان کرد :در فاز نخست
یکهزار و  545واحد مسکونی برای نوسازی
و ساخت در استان در نظر گرفته که تاکنون
برای ساخت  104واحد مسکونی برای دریافت
تسهیالت به بانک عامل معرفی شده است.
گراوند با تاکید بر اطالع رسانی برای تسریع
در اجرای ساخت واحدهای مسکونی در
بافتهای ناکارآمد شهری گفت 20 :درصد
اعتبارات اجرای طرحهای زیربنایی و روبنایی
در بافتهای ناکارآمد شهری تخصیص یافته
که در این راستا باید طرحها تسریع یابد.وی،
همافزایی و وحدترویه در اجرای طرحها و
برنامهها در محالت بافتهای ناکارآمد شهری را
یک ضرورت دانست و تاکید کرد :تالش شود از
اجرای طرحها و برنامههای موازی در این مناطق
پرهیز شود تا زمینه تسریع اجرای طرحها و
افزایش رضایتمندی مردم فراهم شود.استاندار
بوشهر از رفع نوبتبندی آب آشامیدنی در
استان خبر داد و خاطر نشان کرد:بوشهر تنها
مرکز استان در کشور دارای نوبت بندی توزیع
آب آشامیدنی است که با برنامههای تدوین و
اجرایی شده مشکل نوبت بندی و سهمیهبندی
آب در استان به ویژه در شهر بوشهر برطرف
میشود.
گراوند با بیان اینکه  5شرکت آب و فاضالب
از دیگر استانها در اصالح شبکه آبرسانی
شهرهای استان بوشهر مشارکت میکند افزود:
در این راستا هیچ دستگاه اجرایی و اداری
اجاز متوقف کردن فعالیت این شرکتها که
در راستای نوسازی شبکه آبرسانی شهرهای
بوشهر ،برازجان و جم فعالیت میکنند ،ندارد.
وی با بیان اینکه حفاریهای انجام شده ترمیم
میشود تصریح کرد :شرکتهای آب و فاضالب
از آذربایجان شرقی ،اصفهان ،شیراز ،خراسان
و تهران در اصالح شبکههای آبرسانی شهرهای
استان بوشهر فعالیت میکند که باید در تسریع
اجرای این طرحها کمک شوند و هزینه اجرای
این طرحها بر عهده استانهای معین یاد شده
است.

بانک کشاورزی مدیریت استان
مرکزی بانک برتر استان در

رعایت حقوق مصرف کنندگان
مدیریت بانک کشاورزی استان مرکزی در
رعایت قانون حقوق مصرف کنندگان با کسب
باالترین امتیاز در بین بانکهای استان  ،موفق
به کسب رتبه اول شد .در ارزیابی عملکرد
دستگاههای اجرائی استان که بر اساس ماده 6
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال
 1397انجام شد ،بانک کشاورزی این استان در
سطح یک این ارزیابی و در بین دستگاههای برتر
قرار گرفت .الزم به یادآوری است که این قانون
در جهت تکریم ارباب رجوع و همچنین ارتقا
سالمت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم،
تصویب و ابالغ شده است .

با هدف تبادل دانش و تجربه در زمینههای تحقیقاتی ،علمی و پژوهشی برگزار شد

آذربایجان شرقی قطب پژوهشی شرکت ملی گاز ایران

نشست دوجانبه مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانشگاه پواتیه فرانسه در ساری

تبریز – لیال پاشائی :آذربایجان شرقی قطب پژوهشی شرکت ملی گاز ایران در بخش ساخت قطعات و تجهیزات گازرسانی است.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اعالم این مطلب گفت :هدف نهایی پژوهش در شرکت گاز تولید علم و ارائه
راهکارهای عملی تر برای اجرای فرآیندهای سازمانی به روشی اصولی و نظام مند است.
سیدرضا رهنمای توحیدی جایگاه پژوهش در این شرکت را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد :با گسترش فرهنگ پژوهش
در سازمان زمینه توسعه دانش و نیروی دانشگر فراهم گردیده و همین موضوع زمینه ساز بهبود مستمر فرآیندهای اجرایی
خواهد بود.
وی به عملکرد پژوهشی شرکت گاز استان اشاره و تصریح کرد :برگزاری  30جلسه شورای پژوهش ،بررسی  140موضوع پژوهشی،
برگزاری  13سمینار پژوهشی 2 ،طرح اینترنشیپ و  6پایان نامه کارشناسی ارشد جاری ،استقرار نظام مدیریت دانش و نرم افزار
مربوطه ،استقرار نظام مدیریت تکنولوژی ،استقرار نظام مدیریت خالقیت و نوآوری ،برگزاری سمینار ارائه دستاوردهای قطب پژوهشی طراحی و ساخت
تجهیزات گازرسانی در شرکت ملی گاز ایران ،برگزاری نشست آشنایی با نانو فناوری و کاربردهای آن در حوزه توزیع گاز ،توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش از
طریق تجلیل از پژوهشگران و فعاالن پژوهشی در شرکت ،تهیه نرم افزار آموزشی ترنسمیترهای دما و فشار ،پیگیری تجاری سازی سه دستگاه ساخته شده
و عملیاتی شدن نتایج تحقیقات خاتمه یافته از جمله عملکرد پژوهشی این شرکت در سال  97است.
مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین به تعامالت سازنده با سایر موسسات علمی استان اشاره و اظهار کرد :امضای  4تفاهمنامه همکاریهای آموزشی و
پژوهشی با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،دانشگام پیام نور آذربایجان شرقی و پارک علم و
فناوری آذربایجان شرقی ،برگزاری نشست با مسئوالن دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استان برای ایجاد و گسترش تعامالت علمی و پژوهشی فیمابین ،دریافت
تقدیرنامه جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه تبریز ،عقد  8قرارداد پروژه پژوهشی و  10قرارداد حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد جدید،
اقدامات شرکت در هم اندیشی و بهره گیری از توان موسسات علمی و پژوهشی مجرب است.

با هدف تبادل دانش و تجربه در زمینههای تحقیقاتی ،علمی و پژوهشی و بسترسازی برای همکاری در زمینه علوم پزشکی ،نشست
دوجانبه مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانشگاه پواتیه فرانسه در ساری برگزار شد و دو طرف در زمینه توسعه بسترهای
همکاری های علمی و تحقیقاتی بحث و تبادل نظر کردند.
عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این نشست ضمن اشاره به توانمندی های دانشگاه علوم پزشکی
مازندران به رویکرد گسترش روابط بین المللی دانشگاه اشاره کرد و برگزاری اینگونه نشست ها را زمینه ساز اجرایی شدن
تفاهمنامه فی مابین دانست و افزود  :بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته  ،امکان همکاری اساتید در تمامی حوزه های علوم
پزشکی فراهم شده و امیدواریم در آینده نزدیک گروهی از اساتید و متخصصان از دانشگاه علوم پزشکی مازندران به دانشگاه
«پواتیه» اعزام شوند .وی افزود  :در این راستا برنامه ریزی های الزم برای حضور اساتید و متخصصان دانشگاه پواتیه جهت استفاده از
امکانات و توانمندی های دانشگاه علوم پزشکی مازندران و انجام همکاری ها و پروژه های مشترک نیز در دستور کار قرار گرفته است .
در ادامه این نشست ،یووس ژان (  ) Yves Jeanرئیس دانشگاه پواتیه فرانسه نیز در سخنانی عالقهمندی ویژه خود و اعضای هیئت علمی این دانشگاه را
برای توسعه ارتباطات علمی با ایران به ویژه با دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،اعالم کرد و افزود  :بسیار خوشحال هستم که در استان مازندران و در جمع
مسئولین و هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران حضور دارم.
وی افزود  :با توجه به زمینههای فعالیت مشابه ،امکان همکاریهای دوجانبه کامال ً فراهم است .هم چنین توجه به انجام پروژه های مشترک بین رشتهای
نیز از این حیث دارای اهمیت ویژه ای است.
گفتنی است در تفاهم نامه ای که مابین دانشگاه علوم پزشکی ماندران و دانشگاه پواتیه فرانسه امضا شد ،امکان تبادالت علمی به ویژه در امور آموزشی و
تحقیقاتی با تبادل استاد و دانشجو  ،اعطای بورسهای تحصیلی مشترک ،انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک ،مشارکت در برگزاری سمینارهای علمی و
برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت فراهم آمده است .

