
وقتیشرکتهواپیماییبلیتمسافرانشرامیفروشد
یک شرکت هواپیمایی در فرودگاه شیراز بلیت مسافرانش را فروخت. به گزارش خبرنگار مهر، یک  شرکت 
بلیت های آنان را به یک شرکت دیگر  با طرح این موضوع که برخی از مسافرانش دیر رسیده اند،  هواپیمایی 

فروخت. 
یکی از این مسافران گفت: ساعت ۷ و ۱۵ صبح از شیراز به مقصد تهران پرواز داشتیم اما وقتی به کانتر مراجعه 
کردیم متوجه شدیم که بلیت مان فروخته شده است. وی گفت: شرکت مدعی است که ما دیر رسیدیم این در 
حالی است که ما در فرودگاه بودیم و در صف قرار داشتیم و تا به محل کانتر رسیدیم  متوجه فروش بلیت های مان 
شدیم. وی گفت:  بلیت حدود ۲۵ نفر توسط این شرکت به دیگران فروخته شده و پاسخی نیز جهت رسیدگی به 

وضعیت ما توسط این شرکت ارائه نمی شود.
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روزنامه

تحلیلخبر
گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

از  ره  ردی  کالمییادداشت روز
غیر شاد،  و  نشاط  بدون  جامعه 
بی تردید از پویایی، ترقی و تعالی 
طعم  آن  بر  عالوه  و  بازمی ماند 
زندگی را بر خود تلخ و زهرآلود 
می کند. مردم افسرده به تدریج به 
قهر،  درگیری،  خشونت،  سمت 
می شوند  داده  سوق   ... و  جدل 
زندان  درون  را  خود  کم کم  و 
می یابند  گسترده ای  و  هولناک 
سخت  بسیار  آن  در  تنفس  که 
و  مسخ  افکار  است.  سنگین  و 
اجتماع  تعالی  که  فسیل شده ای 
اندوه  و  غم  از  استقبال  در  را 
می بینند و اخم و دوری جستن از 
یکدیگر و سردادن آه و ناله را از 
شروط ایمان! می پندارند، همواره 
به دنبال بهانه هایی هستند تا مردم 
بکشانند  دل مردگی  به  را  ناچار 
آنان  فکر  و  ذهن  در  را  دنیا  و 
سرد، تاریک و سیاه جلوه دهند 
احادیث  بر اساس  درحالی که 
مکرم  نبی  بسیار،  روایات  و 
بر  اطهار)ع(  ائمه  و  اسالم)ص( 
داشتن روی خوش، چهره آراسته 

شادی  و  و شورونشاط  خندان  و 
تأکید داشته اند.

امروزه در شهرها و کالن شهرهای 
تأکید  نخستین  جهان،  پیشرفته 
شهری  مبلمان  و  منظر  ایجاد  بر 
آرامش بخش  و  شادی آفرین 
ادای  به  شهروندان  کشاندن  و 
و  سازنده  تعامل  و  احترام 
و  است  یکدیگر  با  مهربانانه 
برای تحقق این امر از هیچ گونه 
نمی ورزند  دریغ  هزینه ای 
هزینه  نه تنها  را  کار  این  و 
سرمایه گذاری  مهم ترین   بلکه 

می دانند.
از نحوه رانندگی شهروندان گرفته 
تا چگونگی تعامل همسایگان و 
آپارتمانی  مجموعه های  ساکنان 
ضرورت  نشانگر  همه  و... 
برای  برنامه ریزی  اجتناب ناپذیر 
که  است  مردم  رفتار  تغییر 
چاره اندیشی  زمینه  این  در  اگر 
شاهد  که  نمی پاید  دیری  نشود، 
و  بی شمار  اجتماعی  آسیب های 

روزافزون خواهیم بود.

ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اسالمی فارس از حضور محسن 
وزیر  فرهنگی  معاون  جوادی 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
کتاب  نمایشگاه  آیین گشایش 
اهدای نشان مفاخر به ناشر برتر 

کشور خبر داد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اداره کل  عمومی  روابط  از  نقل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس، 
برنامه های  مریدی گفت:  بهزاد 
و  کتاب  موضوع  با  جنبی 
انجمن های  توسط  کتابخوانی، 
فرهنگی هنری ادار ه کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان فارس در 
برگزار  نمایشگاه  برپایی  ایام 
جمله  آن  از  که  شد  خواهد 
می توان به کارگاه های آموزشی 
چاپ  سنتی،  تجسمی،  هنرهای 
درباره  نشست هایی  نقاشی، 
معرفی هنرهای سنتی و هنر نو، 
تئاتر  نمایشی،  پرفرمنس های 
خیابانی و نمایش های مشارکتی 
بازی  مردم  خود  آن  در  که 
خواهند کرد و یک کارگردان 
می پردازد،  آن  طراحی  به 
پرده خوانی،  تئاتر،  نشست های 
نقالی و نمایشگاهی از عکس ها 
دهه  پیشکسوتان  اجراهای  و 
اینکه  برای  فارس  استان   ۵۰
تئاتر  پیشینه  با  بازدیدکنندگان 
پیدا  بیشتر  آشنایی  استان  این 

کنند اجرا می شود.
از  کتاب  نمایشگاه  میزبانی 

فعالیت های هفته بسیج
عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
برگزاری  افزود:  فارس  استان 
برنامه هایی به مناسبت ایام هفته 
نمایشگاه  شانزدهمین  در  بسیج 
بزرگ کتاب فارس برپا خواهد 
با  نیز  عکس  نمایشگاه  و  شد 
موضوع مرتبط با »هفته بسیج« 
رویداد  این  برپایی  ایام  در 

و  برپا  استان،  فرهنگی  بزرگ 
نشست های  روزها،  همین  در 
بررسی  و  نقد  شامل  فرهنگی 
شعر  محفل  خاطره گویی،  آثار، 
رویکرد  با  دیگر  برنامه هایی  و 
بسیج و هنرمندان بسیجی، اجرا 

می شود.
فارس  استان  فرهنگی  مقام  این 
با اعالم حضور محسن جوادی، 
فرهنگ  وزیر  فرهنگی  معاون 
آیین  این  در  اسالمی  ارشاد  و 
ناشر   ۸۵۰ افزایش  و  گشایش 
امسال،  کتاب  نمایشگاه  در 
کتاب  »عکس  مسابقه  افزود: 
خانه  توسط  کتاب خوانی«  و 
همکاری  با  فارس  مطبوعات 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
اسالمی این استان و موضوعیت 
کتاب خوانی،  و  کتاب  عکس 
همچنین،  و  گرفته شده  نظر  در 
کتاب فروشان  حضور  امکان 
کتاب  نمایشگاه  در  فارس 
بن های  تا  آمده  فراهم  نیز 
از  بعد  تا دو هفته  بتواند  کتاب 
باشد  قابل استفاده  نیز  نمایشگاه 
به  عالقه مند  کتاب فروشان  و 
کتاب  نمایشگاه  در  همکاری 
هماهنگی  طریق  از  می توانند 
این  کتاب فروشان  اتحادیه  با 
استان، به این امکان دست یابند.

۸۵۰ ناشر از سراسر کشور در 
نمایشگاه شانزدهم

اینکه  به  اشاره  با  مریدی 
واقع  شیراز  بین المللی  نمایشگاه 
سال  در  گلستان  شهرک  در 
خود  با  را  ناشر   ۷۵۰ گذشته 
دوم  از  امسال  و  کرد  همراه 
که  افزایشی  با  آذرماه  هفتم  تا 
 ۸۵۰ از  بیش  میزبان  داشته، 
ناشران از سراسر کشور خواهد 
ناشران  انجمن  تأسیس  بود، 
برپایی  برای  کتاب فروشان  و 
نمایشگاه  اجرای  واگذاری  و 
از  یکی  به عنوان  را  امسال 
اتفاقات خوب و مؤثر در حوزه 
فرهنگ دانست و افزود: از این 
 ۱۲ بین الملل،  ناشر   ۲۶ تعداد، 
ناشر در حوزه دیجیتال و بقیه را 
نوجوان،  و  کودک  ناشران  نیز 
آموزشی، دانشگاهی، عمومی و 
فرهنگی  نهادهای  و  سازمان ها 

تشکیل می دهند.

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون 
در  مردم  گفت:  تهران  شهرداری 
آلودگی هوا به سختی نفس می کشند، 
اما تنفس در فضای آلوده فرهنگی و 
اجتماعی به مراتب سخت تر از تنفس 

در هوای آلوده است.
رضا صالحی  سید  ایسنا،  گزارش  به 
با  تهران  شهردار  نشست  در  امیری 
اصحاب فرهنگ و هنر بابیان اینکه 
تجربه ثابت کرده که بهترین گزینه 
برای ارتباط با جامعه بزرگ فرهنگی 
افزود:  است،  گفت وگو  هنری  و 
برای  را  گفت وگو مسیرهای سخت 
ما هموار می کند، شناخت را افزایش 
ایجاد  مشترک  حرکت  همچنین  و 
مسیرهای  برای  درنهایت  و  می کند 
انتخاب  بن بست راه هایی برای عبور 

می کند... .
شهر تهران به امید و نشاط نیاز دارد 
به  تهران  نیاز شهر  بر  تأکید  با  وی 
کتاب، فیلم، سینما، موسیقی و تئاتر 
انسان هایی  به  ما  کرد:  خاطرنشان 
را  شهر  این  چهره  که  داریم  نیاز 
تصویر  اخالقی  و  نرم  لطیف،   چهره 

کنند.
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاون 

اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهرداری 
پایتخت نیازمند بازخوانی و خوانش 
مجدد  خوانش  گفت:  است،  مجدد 
یعنی چگونه می توانیم در  تهران  در 
شهر  این  محله های  کوچه،  البالی 
بلوغ انسان ها را به یکدیگر نزدیک 
کنیم تا وقتی انسانی از منزل خارج 
کند.  سالم  خود  هم نوع  به  می شود 
دارد  نیاز  نشاط  و  امید  به  شهر  این 
و کسانی که تالش می کنند مانع از 
به  که  بدانند  شوند،  اجتماعی  نشاط 

آرمان ملت خیانت می کنند.
برای  جامعه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
عبور از آسیب های اجتماعی نیاز به 
کرد:  عنوان  دارد،  اجتماعی  تخلیه 
قالب  در  باید  اجتماعی  تخلیه  این 
شکل  اجتماعی  وفاق  و  امید  نشاط، 
گیرد و این ممکن نیست مگر آنکه 
را  نشاط  این  بسترهای  بتوانیم  ما 

ایجاد کنیم.
فرزندان  نپذیریم  اگر  داد:  ادامه  وی 
قانونی  و  رسمی  فضاهای  در  ما 
و  هنری  ابزارهای  از  استفاده  با 
فرهنگی نقش اجتماعی داشته باشند، 
باید در زیرزمین های این شهر شاهد 

آسیب های فراوان باشیم.

سالمت،  کمیسیون  رئیس 
شهری  خدمات  و  محیط زیست 
 ۱۵۰۰ گفت:  تهران  شهر  شورای 
مختلف  مناطق  در  ناایمن  ساختمان 
شناسایی شده اند که به مالکان آن ها 
ایمن سازی  برای  الزم  اخطارهای 
صورت  در  و  داده شده  ساختمان ها 
برخورد  آن ها  با  تمکین  عدم 

می شود.
زهرا  آنالین؛  جم  جام  گزارش  به 
با  گفت وگو  در  نوری  صدراعظم 
با اشاره به آخرین وضعیت  تسنیم، 
ساختمان های ناایمن در شهر تهران 
گزارش  بر اساس  کرد:  اظهار 
ساختمان   1500 حدود  تهیه شده 
خصوصی،  ساختمان های  از  اعم 
ناایمن  تهران  در  تجاری  و   دولتی 

هستند.
ساختمان های  کرد:  تصریح  وی 
به  را  مناسبی  وضعیت  اشاره شده 
در حالی  این  و  ندارند  ایمنی  لحاظ 
است که از سوی سازمان آتش نشانی 
اخطارهای کتبی و شفاهی به مالکان 

آن ها داده شده است.
اینکه  به  اشاره  با  نوری  صدراعظم 

موظف  ناایمن  ساختمان های  تمام 
مقررات  اساس ضوابط و  بر  هستند 
کرد:  بیان  کنند،  عمل  ایمنی 
رفع  به  اقدام  مالکان  درصورتی که 
نکنند  خود  ساختمان های  مشکالت 
بر اساس قوانین و مقررات ساختمان 

پلمب خواهد شد.
سالمت،  کمیسیون  رئیس 
شهری  خدمات  و  محیط زیست 
داد:  ادامه  تهران  شهر  شورای 
ایمن سازی  برای  اولویت بندی 
که  است  مواردی  از  ساختمان ها 
شد  خواهد  پیگیری  به طورجدی 
ساختمان   10 هم اکنون  به طوری که 
ناایمن با شرایط نامناسب در مناطق 
باید  که  شناسایی شده اند   12 و   11
ایمن سازی آن ها در  هر چه زودتر 

دستور کار قرار گیرد.

ازلحاظ  کشوری  هر  شهروندان 
بیمه  پوشش  تحت  باید  سالمت 
این ضرورتی  بگیرند،  قرار  مناسب 
است که   درباره آن تردیدی وجود 
نظام های  کشورمان  در  اما  ندارد، 

بیمه ای اشکال های زیادی دارند.
یا  و  تجاری  بیمه  نمی کند  فرقی 
آن ها  برای  چراکه  باشد،  سالمت 
حالی  در  این  است،  مهم  سود  فقط 
بیمه ها    معمواًل  دنیا  در  که  است 
قسمت های  در  که  را  درآمدی 
در  می آورند  دست  به  سودآور 
نیست،  سودآور  که  بخش هایی 

هزینه می کنند.
افراد  امنیت روانی  تأکید کرد  باید 
آن ها  که  می شود  ایجاد  حالتی  در 
زندگی  مستقل  شکل  به  بتوانند 
داشته  آبرومندانه ای  وزندگی  کرده 
به گونه ای  شرایط  باید  البته  باشد، 
برای  شهروندان  که  شود  فراهم 
تأمین پوشش بیمه ای خود بتواند از 

گزینه های مختلف بهره ببرند.
در  را  شهروندان  اگر  بنابراین 
دلیل  به  که  دهیم  قرار  شرایطی 
آن  از  ناشی  دغدغه های  و  بیماری 
بیمه ای  از یک پوشش  باشند  ناچار 
نیز  اختیار  قدرت  و  کنند  استفاده 
آسیب  برای  شرایط  باشند  نداشته 

دیدن آن ها فراهم می شود.
این در حالی است که اگر   بخواهیم 
وسع  آن ها  بیمه ای  پوشش  برای 
با  یعنی  بسنجیم  نیز  را  مالی شان 
آن ها  زندگی  در  روش ها  انواع 
اصول  با  مسئله  این  کنیم،  تجسس 
بهداشت روانی در تضاد است. الزم 
معظم  مقام  که  است  یادآوری  به 
بیماران  آیا  فرموده اند،  نیز  رهبری 
دیگری  دغدغه  بیماری  از  غیر 
شهروندان  گفت  باید  ندارند، 
دغدغه های زیادی در این خصوص 
دارند، چراکه پوشش بیمه ها ازلحاظ 
شامل شدن مشکل دارد برای نمونه 
نیاز  جوابگوی  پایه  بیمه های  چون 
بیمه های  سراغ  آن ها  نیست،  افراد 
شرایطشان  اما  می روند،  تکمیلی 
بهبود پیدا نمی کند، چون با بیمه های 
تکمیلی نیز امنیت روانی کامل برای 

شهروندان ایجاد نمی شود.
به سالمت  بیشتر  کشورمان  در 
جسمانی افراد توجه می شود، اما در 
روان  به سالمت  بیشتر  اکنون  دنیا 

شهروندان توجه می شود.
سالمت  درصد  صد  از  چراکه   
به سالمت  آن  درصد   20 فقط  فرد 
مقدار  این  و  است  مرتبط  جسمانی 

نیز تحت تأثیر سالمت روان است.

صالحی امیری:
تهرانبهامیدونشاطنیازدارد

تحلیلاینخبررادرستونسمتراستبخوانید

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران خبر داد
شناسایی۱۵۰۰ساختمانناایمندرشهر

شهروندکارآمدبابیمهکارآمد

فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
نوآوری  سه  گفت:  فارس  استان 
فارس  دانش بنیان  شرکت های 
تولید  طرح های  قالب  در 
پیش داروی ضد سرطان تاکسول، 
حرارت،  برابر  در  مقاوم  رنگ 
خوردگی  و  الکتریکی  جریان 
ابزار  و  گرافن  نانو  سنتر  بانام 
کمک  به  چاه  دهانه  تمیزکننده 
هفته  با  هم زمان  فراصوت  امواج 
پژوهش و فناوری در سطح ملی 

رونمایی می شوند.
فرید ُمر در گفت وگو با خبرنگار 
پژوهش  هفته  افزود:  ایرنا 
سطح   2 در  امسال  فناوری  و 
می شود  برگزار  استانی  و  ملی 
طرح های  این  از  رونمایی  که 

شرکت های دانش بنیان فارس در 
سطح ملی صورت می گیرد. 

برنامه های ویژه  اظهار کرد:  وی 
هفته پژوهش و فناوری در سطح 
دهم  تا  چهارم  از  فارس  استان 
تا  از 22  ملی  آذرماه و در سطح 
27 آذرماه جاری برگزار می شود. 
هفته  در  مسئول گفت:  مقام  این 
از  استانی  فناوری  و  پژوهش 
برتر  نوآوری  سه  و  ایده  سه 
برای  و  رونمایی  پارک  این  در 
معرفی  ملی  جشنواره  در   شرکت 

می شود. 
 241 هم اینک  داد:  ادامه  ُمر 
و  علم  پارک  در  فناور  شرکت 
که  هستند  مستقر  فارس  فناوری 
32 شرکت از این تعداد به صورت 

دانش بنیان در حال فعالیت هستند. 
هم اینک  پارک  این  گفت:  وی 
 300 میزبانی  و  پذیرش  ظرفیت 
فضا  توسعه  با  و  دارد  را  شرکت 
ظرفیت  این  نزدیک،  آینده  در 

افزایش می یابد. 
فناوری  و  علم  پارک  رئیس 

بیش  پارسال  کرد:  اظهار  فارس 
از 40 درصد بودجه پارک صرف 
که  شد  شرکت ها  از  حمایت 
حمایت ها  این  می شود  پیش بینی 
تنگناهای  تداوم  صورت  در 
مواجه  چالش هایی  با  اعتباری 

شود.

بین المللی  پست   مدیرعامل 
صنایع ،  گفت:  تی«  ان  »تی 
شرکت های  و  کارخانه ها 
تا  می توانند  فارس  دانش بنیان 
درصد   30 جاری  سال  پایان 
ارزان تر از سایر استان های کشور 
از  خارج  به  را  خود  بسته های 

ایران بفرستند.
زارع  مریم  خبری/  سرویس 
یک  در  دانش  ایرج  خفری: 
گفت:  شیراز  در  خبری  نشست 
صنایع  نیاز  مورد  قطعات  تأمین 
مختلف و ارسال محصوالت آن ها 

به خارج از کشور در سریع ترین 
زمان ممکن یکی از خدمات این 
شرکت بین المللی پست است که 
در  تولید  یافتن  ادامه  به  می تواند 

کشور کمک کند .
از  بیش  سابقه  به  اشاره  با  وی 
پست  شرکت  این  ساله   35
هم اکنون  ما  گفت:  بین المللی 
ارسال  جهان  کشور   220 با 
بسته ها  عمده  و  داریم  مرسوله 
و  کانادا  آمریکا ،  کشورهای  به 
اروپا ختم می شود. این عضو اتاق 
ادامه  ایران-انگلیس  بازرگانی 

مرسوالت  سفارش دهندگان  داد: 
در  آنالین  به صورت  می توانند 
و  خود  مرسوله  فرآیند  جریان 
قرار گیرند  مقصد  به  آن  تحویل 
ارسال  توانایی  شرکت  این  و 
به  را  محصول  یک  ساعته   48

کشورهای اروپایی دارد.
راحتی  برای  کرد:  اضافه  دانش 
سریع  دریافت  و  ارسال  و  کار 
مرسوالت این شرکت به مشتریان 
تشریفات  ترخیص ،  خدمات 
دریایی  ارسال  امکان  گمرکی  ، 
و  پس کرایه  خدمات  زمینی ،  و 

خرید اینترنتی ارائه می کند.
مدیرکل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
اتاق  عضو  و  شرکت  این 
استرالیا گفت:  ایران و  بازرگانی 
ایرانی بودن  »TNT«  ) تهران – 
ناوگان – ترابر( و وابستگی کم 
آن به شرکت های خارجی سبب 
به  تحریم همچنان  شد در دوران 
کار خود ادامه دهیم و خدمات ما 
اضافه  دانش  آرش  نشود.  تعطیل 

حجم  نظر  از  شرکت  این  کرد: 
از  و  اول  رتبه  صادراتی  کاالی 
شرکت های  بین  واردات  نظر  
پست سریع رتبه دوم را در کشور 

داریم.
از  بعد  فارس  داشت:  اظهار  وی 
که  است  استانی  دومین  تهران 
بیشترین استفاده را از خدمات این 
شرکت دارد و محصوالت ارسالی 
بسته های  و  صنایع دستی  آن  از 
شخصی و سوغاتی و قطعات مورد 

نیاز دانشگاه و صنایع است.
با  شرکت  این  داد:  ادامه  وی 
پست  شرکت  با  توافق نامه  عقد 
 16 با  ایران،  اسالمی  جمهوری 
نمایندگی  و  پستی  باجه  و  دفتر 
می کند  خدمات رسانی  کشور  در 
بیشترین  و  فعال ترین  فارس  و 
نمایندگی این شرکت را دارد که 
صنایع  و شرکت های دانش بنیان 
می توانند ضمن استفاده از تخفیف 
30 درصدی از خدمات ویژه این 

شرکت استفاده کنند.

آسیایی  کنگره  ششمین  علمی  دبیر 
بین المللی  کنگره  و  اندومتریوز 
بابیان  تهاجمی  کم  جراحی های 
و  نابارور  بانوان  درصد   50 این که 
در  بانوان  از  درصد   10 پنج تا  حدود 
مبتال  بیماری  این  به  جهانی  جامعه 
این  در  محققان  که  گفت  هستند، 
این  درمان  درباره  علمی  کنگره های 

بیماری تبادل نظر می کنند.
محمدابراهیم پارسا نژاد در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا در حاشیه آیین آغاز 
در  علمی  کنگره های  این  کار  به 
زندگی  سبک  وراثت،  افزود:  شیراز 
ابتال به  و آلودگی های محیطی عامل 

آندومتریوز در بانوان است. 
هیئت علمی  عضو  این  گفته  به 
این  دبیرخانه  به  مقاله   600 دانشگاه، 
که  است  رسیده  علمی  کنگره های 
200 مقاله برگزیده در قالب سخنرانی 
و کارگاه های تخصصی ارائه می شود. 
کنگره های  این  در  کرد:  اظهار  وی 

آسیایی  انجمن  رئیس  علمی، 
از  میهمانانی  و  چین  از  اندومتریوز 
ژاپن،  ایتالیا،  بلژیک،  کشورهای 
دارند  حضور  فیلیپین  جنوبی،  کره 
به  خارجی  میهمان   40 درمجموع  و 
این  دستاوردهای  و  مقاالت  ارائه 
علمی  دبیر  می پردازند.  علمی  حوزه 
اندومتریوز  آسیایی  کنگره  ششمین 
اندومتریوز  بیماری  تشخیص  گفت: 
زیاد  دشواری های  با  زمانی  که 
امکانات موجود  با  اکنون  بود  همراه 
انجام  به سرعت  و  به خوبی  شیراز  در 
سال های  در  داد:  ادامه  وی  می شود. 
علوم  قطب  به عنوان  شیراز  گذشته، 
پیشرفت های  کشور  جنوب  پزشکی 
کم  جراحی  درزمینه ی  قابل توجه 
تهاجمی و درمان بیماری های زنان و 
به طوری که  است  داشته  آندومتریوز 
بیمارستان های  در  جراحی ها  این 
دولتی و دانشگاهی و همچنین مراکز 
انجام  جراحی ها  این  دیگر  درمانی 

آسیایی  کنگره  ششمین  می شود. 
کنگره  همچنین  و  اندومتریوز 
تهاجمی  کم  جراحی های  بین المللی 
متخصصان  حضور  با  چهارشنبه  روز 
و استادان دانشگاه از 6 کشور جهان 
همچنین  یافت.  گشایش  شیراز  در 
کشور  شهرهای  از  متخصصانی 
بهداشت،  وزارت  از  مسئوالنی  و 
میهمان  پزشکی  آموزش  و  درمان 
این کنگره ها هستند. مباحثی ازجمله 
بیماری های زنان و چاقی، کلورکتال 
کم  جراحی های  انجام  چگونگی  و 

ایراد  کنگره ها  این  در  تهاجمی 
می شود. بیماری آندومتریوز در زنان 
درجایی  رحم  داخلی  بافت  رشد  با 
بیرون از رحم شکل می گیرد. در این 
داخلی  )الیه  آندومتر  بافت  بیماری 
اصلی خود  محل  از  بیرون  در  رحم( 
بافت  این  می شود.  تشکیل  )رحم( 
بدن  بافت های  تمام  در  می تواند 
محل  رایج ترین  ولی  آید،  به وجود 
پدید آمدن آن، لگن است که در این 
گرفتار  بیشتر  تخمدان ها  هم  قسمت 

اندومتریوز می شوند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
شیراز از برگزاری همایش ملی زنان 

و توسعه در شیراز خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، یلدا راهدار 
همایش  برگزاری  خبری  نشست  در 
این  گفت:  توسعه،  و  زنان  ملی 
شیراز  بازرگانی  اتاق  توسط  همایش 
بازرگانی  اتاق  محل  در  آذرماه   8
برگزار می شود. وی ادامه داد: در این 
کانون  شعب  اعضای  تمامی  همایش 
دارند  حضور  کشور  بازرگان  زنان 
فرهیخته  و  شاخص  زنان  همچنین  و 

عضو  بود.  خواهند  حاضر  نیز  استان 
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت 
شیراز با اشاره به میهمانان از همایش 
نیز گفت: معاون وزارت کار، جلودار 
زاده، دکتر مقیمی رئیس کانون زنان 
امور  مشاور  ایران،  اتاق  بازرگان 
بانوان و معاون وزیر صنعت و معدن 

و تجارت و حاضر خواهند بود.
در  همایش  این  داد:  ادامه  راهدار 
توسعه  و  اقتصادی  توسعه  پنل  دو 
می شود  برگزار  فرهنگی  و  اجتماعی 
که در پایان هر پنل پرسش و پاسخ 

نیز برگزار می شود. وی یادآور شد: 
شاخص  بانوان  از  همایش  این  در 
و  اقتصادی  مختلف  بخش های  در 
عضو  شد.  خواهد  تجلیل  اجتماعی 
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت 
یک  به  جوانان  اینکه  بابیان  شیراز 
الگوی مناسب برای پیشرفت احتیاج 
مناسب  الگوهای  ارائه  گفت:  دارند، 
برای  اولویت  یک  به عنوان  باید 
زیرا  باشد  مطرح  همایش هایی  چنین 
استفاده  با  باید  جامعه  امروز  جوانان 
از الگوها واقعی پیشرفت مسیر خود 

را مشخص کنند. راهدار در خصوص 
محورهای همایش نیز گفت: زنان و 
اجتماعی، فرهنگی،  اقتصادی،  توسعه 
در  توسعه یافتگی  چالش های  و  زنان 
خانواده  و  زنان  رشد،  به  رو  جوامع 
مسئولیت های  و  زنان  توسعه یافته، 
و  زنان  فناوری،  و  زنان  اجتماعی، 
از محورهای  فّناوری  و  دانش وزنان 
شد:  یادآور  وی  است.  همایش 
میهمان  به عنوان  نفر   100 از  بیش 
شرکت  همایش  این  در  سخنگو   و 

خواهند کرد.

رونماییازسهنوآوریشرکتهایدانشبنیانفارسدرهفته
پژوهشوفناوری

مدیرعامل پست بین المللی »تی ان تی«  اعالم کرد؛

تخفیف3۰درصدیمبادالتخارجیبرایصنایعوشرکتهای
دانشبنیانفارس

در 2 کنگره بین المللی در شیراز صورت می گیرد؛

تبادلنظرمحققانبرایدرمانبیماریکهنیمیاززناننابارور
بهآنمبتالهستند

همایشملیزنانوتوسعهدرشیرازبرگزارمیشود

صالحی امیری:

تهرانبهامیدونشاطنیازدارد

با حضور معاون فرهنگی وزارت ارشاد؛
نمایشگاهکتابفارسگشایش

مییابد


