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اخبار بیمه

توانگری مالی شرکت بیمه میهن در
سطح یک قرار گرفت

ب��هگ��زارشروابطعمومیبیمهمیهن،بیمهمرکزی
جمهوری اس�لامی ایران در اجرای ماده  6آیین نامه
نحوهمحاس��بهونظارتبرتوانگریمالیموسس��ات
بیمه (شماره )69و براساس صورت های مالی مصوب
سال ،1397توانگری مالی سال  1398بیمه میهن را
(سطح یک) تأیید و اعالم کرد .شرکت بیمه میهن با
تغییر رویکرد مدیریتی و اتخاذ تدابیر و سیاست های
جدید مبنی بر افزایش س��هم از بازار و اصالح ترکیب
پوتفویوباتکیهبراصولبیمهگریواصالحفرایندها
و همچنین انسجام و کار گروهی؛ برنامه ریزی؛ پایش
مداوم؛پاس��خگویی؛تخصص؛دلس��وزی؛آموزشو
تمرکز بر اولویت ها توانست برای نخستین بار؛ سطح
توانگری یک را رقم بزند و به جایگاه مطلوب در میان
شرکت های بیمه دست یابد.

نشست مدیرعامل بیمه دی با مدیرکل
بنیاد شهید استان لرستان

در راستای توسعه همکاری ها و بررسی چالش های
اجرای قرارداد بیمه تکمیلی درمان قشر معزز خانواده
شهدا و ایثارگران ،مدیرعامل بیمه دی و هیات همراه
با مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان دیدار و
گفتگوکردند.بهگزارشروابطعمومیواطالعرسانی
بیمه دی؛ محمدرضا کشاورز ،مدیرعامل شرکت بیمه
دی با همراهی چند تن از مدیران ستادی ،در سفر به
استانلرستان،ضمندیداربامدیرکلبنیادشهیدوامور
ایثارگران این استان ،روند اجرای این قرارداد موسوم
به «طرح جبران» را بررسی و درخصوص چالش های
اجرای��یآنتب��ادلنظرکردند .همچنیندرادامهاین
س��فر،بازدیدیازش��عبهبیمهدیدرایناستانانجام
شد و همكاران شعبه با اهدای میثاق نامه ای عزم خود
را برای تحقق اهداف شرکت اعالم کردند.

ضرورت بازنگری

خــبرویـژه

مدیر امور فناوری اطالعات بانک صادرات ایران از لزوم بازنگری جدی در شیوه و میزان کارمزدهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور خبر داد .سیدجعفر صدری گفت :کارمزدهای
فعلی برای بانکها هزینه محسوب شده در حالی که الگوی اصلی این است که دریافتکنندگان خدمت یعنی مشتریان باید کارمزد دریافت خدمات را پرداخت کنند .وی اظهار داشت :با رشد و گسترش
تکنولوژیهای نوین ،یکی از مهمترین اولویتهای بانکها از جمله بانک صادرات ایران ،توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و حرکت به سوی بانکداری دیجیتال بوده و هست؛ با توجه به رونق
کارت بانکی در ایران ،ارائه خدمات پرداخت کارتی از بستر شاپرک نیز از جمله خدمات با اولویت و پراهمیت در راستای گسترش بانکداری الکترونیک محسوب میشود.

اخباربانک

جدی کارمزدهای

خدماتالکترونیک

عبدالمجید پور سعید اعالم کرد:

افزایش  150درصدی سرمایه بانک ایران زمین

گروه بانک و بیمه :مدیرعامل بانک بانک ایران
زمی��ن اع�لام کرد :با برنامه ریزی های انجام
گرفته تا پایان سال  1398سرمایه بانک ایران
زمی��ن تا  150درصد افزایش خواهد یافت .به
گ��زارش روزنامه اس��کناس ب��ه نقل از روابط
عموم��ی بانک ایران زمین ،مدیرعامل بانک
بانک ایران زمین در همایش کارکنان استان
های غرب کش��ور گفت :در آینده ای نزدیک
بزرگترین ش��رکت حوزه آی تی کشور متعلق
به گروه مالی ایران زمین است .عبدالمجید پور
س��عید مدیر عامل بانک ایران ضمن قدردانی
از هم��ه کارکن��ان غرب کش��ور ک��ه با وجود
شرایط بسیار سخت توانستند در سطح کشور
عملکرد نسبتا مناسبی در توانمندسازی بانک
در جهت رونق تولید استان داشته باشند ،بیان
کرد :آمار های ارائه شده قابل تقدیر است و بر
کسی پوشیده نیست که تحقق اهداف در این
منطقه-باتوجه به ش��رایط اقتصادی منطقه-
بسیار سخت تر از سایر مناطق کشور است اما
همچنان با توجه به برنامه تعیین ش��ده برای
دیجیتالی شدن بانک تالش های بیشتری را
از سوی کارکنان باید داشته باشیم تا به اهداف
تعیین ش��ده برس��یم .وی در ادامه با اش��اره به
فعالیت های رو به رشد گروه مالی ایران زمین
که در حال حاضر متشکل از 36شرکت بزرگ
است ،بیان داشت :در این گروه شرکت هایی
در حوزه های مختلف در حال فعالیت هستند
که اهم آن ها می توان شرکت لیزینگ ،بیمه،
و به خصوص ش��رکت هولدینگ آی سی تی

اش��اره کرد که هرکدام می توانند برای گروه
مال��ی ارزش آفرین��ی کنند  .مدیرعامل بانک
ایران زمین با بیان این مطلب اظهار داش��ت:
درحوزه آی سی تی باتوجه به سرمایه گذاری
هایی که انجام شده ،در آینده ای بسیار نزدیک
یکی از بزرگترین ش��رکت های حوزه آی تی
کش��ورمتعل��قبهاینگ��روهمالیخواهدبود.
وی در ادامه با اش��اره به روند رو به رش��د بانک
ایران زمین در شاخص های نظام بانکی بیان
کرد :ش��رایط بانک ایران زمین در حال حاضر
وضعیت بس��یار مطلوب تری از گذش��ته خود
دارد که حاصل تالش بدون وقفه همه ش��ما
همکاران عزیز در اقصی نقاط کش��ور اس��ت.
پورسعید بیان کرد :رویکرد بانک ایران زمین

بان��ک دیجیت��ال خواهد بود و باتمام قدرت در
این مس��یر درحال پیش��رفت هستیم ،اکنون
خدم��ات دیجیتالی درحوزه بانکی وجود ندارد
که در بانک به مش��تریان ارائه نش��ود ،در این
حوزه در سیس��تم بانکی کش��ور از بانک های
پیش��رو هس��تیم و به این نکته واقفیم که هر
بانکی که در این حوزه حرکتی نداش��ته باش��د،
قطعا در میان رقبا حذف خواهد شد  .پورسعید
در پایان در خصوص افزایش س��رمایه بانک
بر اس��اس اس��تاندارد های تعریف شده بانک
مرکزی اعالم کرد :با برنامه ریزی های انجام
گرفته تا پایان سال  1398سرمایه بانک ایران
زمین تا  150درصد افزایش خواهد یافت البته
بعد از این مرحله در سال آینده افزایش چندین

برابری را هم در بحث س��رمایه بانک خواهیم
داش��ت .رییس هیات مدی��ره بانک :با برنامه
ریزی و جهت دهی مناسب تسهیالت از توسعه
و رون��ق تولی��د حمای��ت خواهیم کرد در ادامه
این همایش سیدحسن سلطانی فیروز رئیس
هیات مدیره بانک ایران زمین ضمن قدردانی
از برگزاری مناسب همایش با اشاره به شرایط
اقلیمی منطقه و دشواری جذب منابع در استان
های غرب کش��ور اظهار داشت :این منطقه با
وجود ش��رایط جنگی در گذشته و هزینه های
انجام گرفته در خصوص بازسازی و نیز شرایط
دشواری که پس از زلزله به منطقه تحمیل شد
توانست با همت مردمان خوب و پرتالش خود
و حمای��ت بان��ک ها و بنگاه های اقتصادی در
مسیر رشد و توسعه قرار گیرد .وی بیان داشت:
بان��ک ای��ران زمین تالش می کند تا با برنامه
ریزی و جهت دهی مناسب تسهیالت از توسعه
و رونق تولید در این اس��تان ها حمایت کند و
با توجه به گزارش های ارائه ش��ده از س��وی
مدیریت اس��تان های غرب کش��ور این جهت
گیریمناسبرامیتواندراقداماتانجامشده
مش��اهد کرد .وی در پایان ضمن تس��لیت ایام
سوگواریاربعینحسینیبههمکارانمدیریت
استان های غرب بانک ایران زمین تاکید کرد:
با توجه به عبور زوار اربعین تمامی تالش خود
را در جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان
و س��ایر مش��تریان بانکی به کار برند .معاونت
عملیات بانکی  :رونق تولید و شکوفایی اقتصاد
یکی از اهداف تعیین شده بانک است

برگزاری رفاتکچلنج با هدف معرفی
نیازهای فناورانه بانک رفاه

روی��داد رفاتک چلنج در راس��تای معرفی نیازهای
فناورانه بانک رفاه و با هدف مش��ارکت و همکاری
با اس��تارتآپها و شرکتهای نوآور برای رفع این
نیازها ،توس��ط رفاتک (مرکز ن��وآوری بانک رفاه)
و با مش��ارکت بومرنگ (ش��بکه خدمات نوآوری)
برگزار میشود .به گزارش روابط عمومی بانک رفاه
کارگ��ران ،ای��ن رویداد در نظ��ر دارد برخی از نیازها
و چالشه��ای بانک رف��اه را به همراه رویکردهای
توس��عه فن��اوری این بانک در س��ه محور خدمات
رفاهی به س��المندان و بازنشس��تهها ،پرداختهای
ارزی برای گردش��گران ،گردش��گران س�لامت و
روشهای نوین نظرس��نجی از مش��تریان بانک از
هم��ه درگاهه��ای ارتباطی (ش��عبه ،خودپرداز ،اپ،
وبس��ایت و غی��ره) معرف��ی و پس از آن مخاطبان
میتوانند پرسشهای خود را مطرح کرده و با مدیران
و متخصصان بانک وارد بحث و تبادل نظر ش��وند.
در نهایت استارتآپها و شرکتهای نوآور فرصت
دارن��د در مهل��ت مقرر پ��س از رویداد ،راهکارهای
پیش��نهادی و طرحهای خود را به برگزارکنندگان
معرفی کنند .این راهکارها پس از ارزیابی توس��ط
رفاتک ،از ارائهدهندگان برترین پیش��نهادات برای
شروع همکاری دعوت خواهد شد.

امکان شارژ مستقیم سیم کارت در
اینترنت بانک و همراه بانک دی

به منظور س��هولت و تس��ریع در خدمت رس��انی به
مش��تریان،امکان شارژ مس��تقیم سیم کارت تلفن
همراه از طریق س��پرده در س��امانههای بانکداری
الکترونیک بانک دی فراهم ش��د .به گزارش اداره
رواب��ط عموم��ی و تبلیغ��ات بانک دی ،پیش از این
کارب��ران خدمات بانک��داری الکترونیک بانک دی
جهت شارژ سیم کارت خود پس از ورود به اینترنت
بان��ک ی��ا هم��راه بانک با طی مراحل درج ش��ماره
کارت ،رمز دوم ،کد اعتبارس��نجی ( )cvv2و تاریخ
انقضاء اقدام به خرید ش��ارژ می کردند که اکنون با
ایجاد امکان ش��ارژ مستقیم سیم کارت در اینترنت
بانک و همراه بانک دی کاربران میتوانند از طریق
منوی پرداخت و انتخاب گزینه «شارژ مستقیم تلفن
همراه»و «س��پرده مورد نظر» برای پرداخت شارژ
مستقیم سیم کارت تلفن همراه خود اقدام نمایند.

شهرستان
منهای پایتخت

پخشچهلمينبرنامهراديوئيپرتوبا
موضوعروشنائيمناسببراينورمحيط

س��منان،رضاتبيانيان :در چهلمي��ن قس��مت برنامه
راديوئي پرتو که از صداي مرکزسمنان پخش شد؛ در
خصوص ميزان واتيج المپها متناسب با فضاي هر
محيطکهميتوانندنقشمهميرادرمديريتمصرف
برق داش��ته باش��ند  ،مطالبي ارائه گرديد.کارشناس
ش��رکتتوزيعبرقاس��تاندراينبرنامهبيانداشت:
 76درصد جمعيت استان سمنان را مشترکين خانگي
تشکيل ميدهند که اگر هرمشترک يک المپ 100
وات را به صورت متوسط کمتر روشن نمايد ،ميتواند
سهم بسزايي در مصرف بهينه برق و حتي مديريت
پيک بار ايفا کند.محمدعلي نصيري با اشاره به اين که
بهرهگيري درست از چراغهاي مطالعه براي کارهاي
تخصص��ي و مطالعه کردن ميتواند مفيد فائده واقع
گردد گفت :اين وسيله هنگاميکه نور محيط کم باشد
موجب صدمه به چشم ميگردد که با روشن نمودن
يک المپ کم مصرف با نورکم موجب جلوگيري از
اين آسيب ميشود و توجه به اين نکته ساده ميتواند
حدود  10الي  15درصد صرفه جوئي در مصرف برق
را به همراه داشته باشد.

آگهی
اگهی مفقودیسند مالکیت خودرو وانت دوگانه سوز سفید رنگ
به نام اقای قربانعلی مسافری به شماره انتظامی  ۷۸ایران ۱۱۲ج
 ۸۹و ش��ماره موتور  ۱۱۴۸۹۰۴۱۸۰۳مفقود ش��ده اس��ت که از
درجه اعتبار ساقط می باشد
اگهی ابالغ ماده  ۱۸آیین نامه اجرای رس��میبه این وس��یله اقای
علی حمیدی قزل کچی نام پدر رش��ید با کدملی ۱۳۷۰۶۷۸۸۲۷
به نش��انی تهران جاده س��اوه اکبراباد چهل متری شهید چمران
کوچه یک جاللی پالک  ۹ابالغ می شود که خانم مهرانگیز حمیدی
قزلگچی جهت وصول مبلغ دوازده میلیون ریال وجه رایج کشور
به اس��تتاد مهریه مندرج در س��ند ازدواج ش��ماره  ۸۱۵۸مورخ
 ۱۳۷۲،۸،۲۱دفتر ازدواج  ۳۵و  ۱۱طالق اسالمش��هر علیه ش��ما
اجرایی��ه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالس��ه ۹۸۰۰۴۲۵
در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ  ۹۸،۷،۹مامور
پس��ت محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نشده لذا به
تقاض��ای بس��تانکار طبق ماده  ۱۸ایی��ن نامه اجرا مفاد اجرائیه
فقط یک مرتبه در روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی اگهی می
ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز
ابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
رییس واحد اجرای اس��ناد رس��می اسالمشهر-سیدمحس��ن
السادات حسینی

مدیر کل استاندارد اردبیل بیان کرد؛

حمایت از محصوالت دانشبنیان در اولویت
گ�روه شهرس�تان :اردبي�ل ـ هنگام�ه محرم

نژاد:هاش��م عاليي به مناسبت گراميداشت
هفت��ه اس��تاندارد در ي��ک نشس��ت خبري با
خبرگزاريهاي اس��تان از اجراي برنامههاي
مختل��ف اي��ن اداره کل در راس��تاي تروي��ج
فرهنگ اس��تاندارد طي هفته اس��تاندارد خبر
داد.هاش��م عاليي به مناس��بت گراميداشت
هفت��ه اس��تاندارد در ي��ک نشس��ت خبري با
خبرگزاريهاي اس��تان از اجراي برنامههاي
مختل��ف اي��ن اداره کل در راس��تاي تروي��ج
فرهنگ اس��تاندارد طي هفته اس��تاندارد خبر
داد.عالي��ي در اين نشس��ت ضمن تش��ريح
عملکرد ش��ش ماهه اول اداره کل اس��تاندارد
در س��ال ج��اري ب��ه تبيين اه��م برنامههاي
هفت��ه اس��تاندارد که از تاري��خ  16لغايت 22
مهرماه برگزار خواهد ش��د ،پرداخت و افزود:
مراس��م بزرگداش��ت روز جهاني استاندارد در
تاريخ  17مهرماه با حضور مسئولين سازمان
ملي اس��تاندارد ايران و مقامات استاني جهت
تجلي��ل از 10واحد توليدي برگزيده اس��تاني
و  7مدير کنترل کيفيت نمونه اس��تان که در

طول س��ال بر اس��اس شناس��ه تعيين شده از
س��وي سازمان ملي استاندارد ايران و رعايت
مس��تمر کيفيت ،اس��تقرار آزمايش��گاههاي
مناس��ب وتحقيق و توس��عه و بکاريگيري
بهين��ه آن در فرآوردههاي توليدي ،داش��تن
گواهينام��ه مديريت کيفي��ت ،تنوع توليد و...
انتخاب ش��دهاند ،تجليل خواهد ش��د.عاليي
ادامه داد :با توجه به نامگذاري يکي از روزهاي
هفته اس��تاندارد امسال که "استاندارد ،رونق

تولي��د و حمايت از محص��والت دانشبنيان
و اس��تارتاپها" نام نهاده ش��ده اس��ت و در
جري��ان امض��اي تفاهم نامه ب��ا پارک علم و
فناوري اس��تان ،ي��ک رويداد دانشآموزي با
هدف آش��نايي دانشآموزان با استارتاپها و
ش��رکتهاي دانشبنيان و همچنين استفاده
از ايدههاي دانشآموزي براي نهادينه سازي
فرهنگ استاندارد ،در محل اداره کل استاندارد
و با همکاري کارشناسان پارک علم و فناوري

استان برگزار ميشود.عاليي افزود :نشست با
صادرکنن��دگان و بازديد از واحدهاي توليدي
اس��تان در جهت تسهيل امور صادرکنندگان
و توليدکنندگان ،برنامههايي هس��تند که در
راس��تاي يک��ي ديگ��ر از پايههاي هفت گانه
هفت��ه اس��تاندارد امس��ال يعن��ي "رهايي از
وابس��تگي به نفت با تجارت حالل" ،برگزار
خواهند شد.هاش��م عاليي در ادامه به ديگر
برنامههاي هفته استاندارد اشاره کرد وگفت :
ديدار کارکنان اداره کل با نماينده محترم ولي
فقيه در استان و امام جمعه معزز اردبيل ،حضور
کارکنان اداره کل اس��تاندارد در نماز عبادي
سياس��ي جمع��ه و دعوت نمازگ��زاران براي
پيوس��تن به پويش "کاالي اس��تاندارد ايراني
ميخرم" ،از برنامههايي است که در طول هفته
اس��تاندارد انجام ميشود.عاليي خاطر نشان
کرد :برگزاري دوره استاندارد "مهارت بانوان-
مش��اغل خانگي" برنامه ايس��ت که براي روز
"استاندارد و رونق توليد با حمايت از مشاغل
خانگي" براي بانوان اداره کل و مديران کنترل
کيفيت استان برنامهريزي شده است.

رئيس بنياد سالمت آستان قدس رضوي خبر داد؛

حضور بيش از 700متخصص و جراح قلب و عروق در سومين کنگره بينالمللي قلب رضوي

مش��هد مقدس ،س��حررحمتي :دکتر محمود محمدزاده شبس��تري
در نشس��ت خب��ري س��ومين کنگره بين الملل��ي قلب رضوي که در
بيمارستان فوق تخصص رضوي برگزار شد ،ضمن بيان اين مطلب
عنوان کرد :کنگرههاي علميکه در بيمارستان فوق تخصصي رضوي
برگزار ميش��ود ،تاکنون توانس��ته شرايط مناسبي را براي رشد قابل
توجه علميو پزشکي اين مرکز درماني و همچنين در سراسر کشور
ايجاد کند.وي با بيان اينکه سومين کنگره بين المللي قلب رضوي
 ۱۷ت��ا  ۱۹مهرم��اه  ،۹۸بهم��دت  ۳روز در اي��ن مرکز درماني با حضور
متخصصان و جراحان قلب از سرتاسر جهان برگزار ميشود ،افزود:
طي اين کنگره سه روزه  ۲۰دانشگاه علوم پزشکي کشورمان در کنار
چهار انجمن خارجي به تبادل اطالعات ميپردازند و  ۲۰۰سخنراني
ارائه خواهد ش��د .همچنين در اين کنگره  ۲۲عمل غيرتهاجميقلب
و عروق انجام ميشود و آخرين دستآوردهاي علم پزشکي در حوزه

قلب و عروق ارائه خواهد ش��د.دکتر شبس��تري اظهار کرد :در اين
کنگره علميپزشکاني از  ۱۹کشور جهان حضور دارند که سرآمدان
قلب جهان از کشورهاي انگلستان ،آمريکا و ايتاليا و  ...هستند و در
اين مسير ،نگرش دقيق و عميق توليت آستان قدس رضوي و ديگر
مس��ئوالن اين آس��تان مقدس کارگشا بوده و بزرگترين افتخارمان
اين است که خدمات ما در سطح جهان با محوريت نام مبارک امام
رضا(ع) ارائه ميشود.وي تصريح کرد :بايد اذعان کرد که ايران سهم
و نقشي ويژه در برگزاري کنگرههاي بينالمللي در جهان دارد و در
برنامههاي قلب ديگر کش��ورها حداقل ش��ش نماينده از ايران حاضر
هستند.شبس��تري گفت :از دستآوردهاي مهم برگزاري کنگرههاي
علميکه در بيمارستان رضوي برگزار شده و ميشود ،عملهايي است
که بدون بيهوشي انجام ميشوند و نوينترين آن مربوط به تعويض
دريچ��ه آئ��ورت قل��ب به روش تاوي بوده که در نمونه نهايي آن ،اين

عمل بدون بيهوش��ي بيمار  83س��اله با موفقيت انجام ش��ده است.به
گفته اين مقام مس��ئول ،ايران در عرصه پزش��کي قلب و عروق جزو
کشورهاي برتر دنيا محسوب ميشود و جديدترين اعمال جراحي قلب
دنيا در ش��هرهاي مختلف کش��ورمان همچون مشهد ،تهران ،تبريز،
ش��يراز همس��و با پيش��رفتهاي چشمگير دنيا در اين زمينه به دست
پزشکان توانمند ايراني با موفقيت انجام شده است.

دور و نزدیک

دوره آموزشي روشهاي نوين تدريس
در مرکز فني و حرفهاي برگزار شد

س��منان،رضاتبيانيان:
قربان جانعلي زاده رئيس
ام��ور مال��ي پش��تيباني
شرکت گاز استان سمنان
از برگزاري دوره آموزشي
روشه��اي نوين تدريس
در مرکز فني و حرفهاي خبر داد و گفت :در راستاي
تفاه��م نامه با فن��ي و حرفهاي و آموزش نيروهاي
پيمانكاري ،دوره آموزشي روشهاي نوين تدريس
ب��ا ه��دف افزاي��ش توانمندي كاركن��ان در زمينه
آم��وزش دورهه��اي تخصصي  /فني جهت مربيان
شايس��تگيهاي امدادگر گاز ش��هري و روس��تايي
برگزار شد.وي افزود :در اين دوره ضمن پرداخت به
اهميت آموزشهاي مهارتي و فني 5 ،فرآيند اصلي
آموزش مهارتي شامل نياز سنجي ،طراحي ،تدوين،
اجرا و ارزشيابي مورد بررسي قرار گرفت كه اين امر
ميتواند گام مهميبراي رسيدن به اهداف آموزشي
مد نظر س��ازمان باش��د.جانعلي زاده در پايان گفت:
در اين دوره كاركنان با تعاريف و مفاهيم پداگوژي
و روشهاي نوين تدريس آش��نا ش��دند و اميد است
با اجراي فرآيند آموزش شاهد نتايج مثبتي از جمله
اثربخش تر نمودن آموزشهاي برگزار شده توسط
كارشناسان در حوزه مهارت باشيم.

نشستسرکنسولجمهوري
اسالميايران در ترکيه با رئيس
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

اردبيل،هنگام��ه محرم نژاد:س��جاد س��لطان زاده
سرکنسول جمهوري اسالميايران در ترکيه امروز
در نشس��ت با رئيس دانش��گاه علوم پزشکي اردبيل
راهکارهاي همکاري في مابين و س��رمايهگذاري
مش��ترک در حوزه آب درماني بين دو کش��ور ايران
و ترکيه را مورد بررسي قرار داد.دکتر قدرت اخوان
اکبري رئيس دانشگاه علوم پزشکي اردبيل در اين
خصوص گفت :سرکنسول جمهوري اسالميايران
در شهر ارزروم ترکيه جهت بررسي و تبادالت علمي،
فرهنگي ،پژوهشي و درماني مشترک دانشگاه علوم
پزش��کي اردبيل با دانش��گاه آتاتورک شهر ارزورم
ب��ا حض��ور در اردبيل موضوع��ات مطروحه را مورد
بررسي قرار داد.

