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انتقام سخت دخترجوان از 
خواستگاری که از ازدواج 

منصرف شد

شهرستان
ث

حواد

معاون گردشگری استان بوشهر خبر داد؛

اشتغال ۷۰۰ نفر در حوزه
 گردشگری بوشهر

صفحه 3

صفحه 2

مدیرکل بهزیستی فارس مطرح کرد؛

اجباری شدن غربالگری شنوایی در فارس
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روزنامهروزنامه صفحه2

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس 

خبر داد؛

آغاز به کار شعبه استانی 
انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی در فارس

وزیر اطالعات با بیان اینکه تعامل بین مجلس و دولت برای خدمت 
به مردم و تأمین منافع ملت باید ادامه پیدا کند، گفت: خدمتگزاری به 

مردم و افزایش امید، دشمن را ناامید خواهد کرد.
ایسنا، حجت االسالم والمسلیمن سید اسماعیل خطیب، در  به گزارش 
گفت:  مجلس  و  دولت  مشترک  جلسه  درخصوص  پرسشی  به  پاسخ 
تعامالت فی مابین برای خدمت به مردم و تأمین منافع ملت باید ادامه 
بین  در  امید  و  باشیم  مردم  هرچه خدمتگزار  )مسئولین(  ما  کند،  پیدا 
 مردم ایجاد شود، دشمن ناامید خواهد شد و همیشه با شکست روبه رو 

می شود.
شرایط  کرد:  اظهار  کشور  حاضر  حال  شرایط  درباره  اطالعات  وزیر 
برابر  در  مردم  استقامت  و  ایستادگی  و  است  شده  بهتر  خیلی  کشور 

دشمن تداوم پیدا می کند.
گفت:  مردم  مشکالت  به  دولت  و  مجلس  توجه  درخصوص  خطیب 
امیدواریم مجلس و دولت بتوانند مشکالت اقتصادی مردم را حل کنند.

وزیر اطالعات: 

و  علم  از خیر  تجلیل  مراسم  در  اکبری  اسماعیل  ایسنا،  به گزارش 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  پنج  به  مارجین های سرطان  اهدای  و  فناوری 
با خیرین در تماس هستم، افزود: ما  اینکه ۵۰ سال است که  بیان  با 

در زمینه ساختمان سازی در حوزه درمانی مشکلی نداریم، ولی اینکه 
خیرین در زمینه حمایت از فناوری وارد می شوند، بسیار ارزشمند است؛ 
چرا که حضور خیرین به این عرصه نشان دهنده درک عمیق آنها از 

توسعه علم و فناوری است.وی سرطان را بیماری امروز و فردا در دنیا 
و ایران دانست و اظهار کرد: سرعت رشد سرطان در ایران ۳۳ درصد از 

هزار نفر است و در آمریکا ۱۵۰ درصد در هزار نفر است.
اکبری ادامه داد: سرعت رشد سرطان پستان در ایران، ۲.۲ آمریکا است؛ 
این رو ما به زودی جای همه کشورها را در سرطان پستان خواهیم  از 

گرفت.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان دلیل این امر را پیر شدن جمعیت کشور 
دانست و یادآور شد: امید به زندگی در کشور از ۵۶ سال به ۷۶ سال یعنی 
سن بروز سرطان ارتقا یافته است؛ از این رو ما با سرطان زندگی می کنیم.
اکبری، از بیماری سرطان به عنوان یک بیماری مخلوق هوشیار خداوند 
این  به سمت توسعه علمی و درمان  یاد کرد و گفت: ما هر گامی که 
بیماری در ۵۰ سال گذشته برداشتیم، همواره یک گام از ما جلوتر بوده 
است.وی اضافه کرد: زمانی ما ساختار ژنتیک را نمی شناختیم، با شناسایی 
آن گمان کردیم که مساله سرطان حل شده است، ولی اکنون علم ژنتیک 

در برابر سرطان یک اسباب بازی شده است.
این  ولی  می سازیم،  بیماری  این  درمان  برای  دارو  ما  داد:  ادامه  اکبری 
بیماری گام دیگری برمی دارد؛ از این رو به نظر می رسد که باید در این 

زمینه علمی تر و قوی تر حرکت کنیم.
دستگاه  ساخت  و  طراحی  به  اشاره  با  سرطان  تحقیقات  مرکز  رئیس 
دستگاه  این  این که  بیان  با  کشور  در  سرطان  مارجین های  تشخیص 
چالش های جراحان را در اتاق های عمل مرتفع کرده است، گفت: برای 
نیز  ما  و  هستند  درگیر  محققان  که  است  سال   ۱۰ دستگاه  این  ساخت 
چندین سال است که این دستگاه را مورد استفاده قرار داده ایم و توسعه 
این فناوری امروزه به گونه ای شده که استفاده از آن در جراحی سرطان 

یک روش روتین به شمار می رود.
اکبری با بیان اینکه در کارآزمایی های بالینی این دستگاه فارغ التحصیالن 

به  زمانی که  دانشجویان  این  اظهار کرد:  داشته اند،  دانشگاهی حضور 
هر جای کشور بروند، می توانند درمان های خود را مبتنی بر فناوری های 
پیشرفته طراحی کنند.وی با اشاره به اهمیت استفاده از دستگاه CDP در 
اتاق های عمل، توضیح داد: سلول های سرطانی با استفاده از این دستگاه که 
از سوی محققان کشور ساخته شده است، در حین عمل جراحی با استفاده 

از به روزترین فناوری دنیا شناسایی می شوند.
اساس  بر  ما  تحقیقات  اینکه همه  بیان  با  تحقیقات سرطان  مرکز  رئیس 
دنیا  در  گروهی  اولین  ما  کرد:  خاطرنشان  است،  دنیا  روز  فناوری های 
هستیم که موضوع کم خونی سرطان را محور قرار دادیم و دستگاهی را 
ساختیم و ما به محققان پیشنهاد کرده ایم که این دستگاه را برای تشخیص 

سرطان غدد لنفاوی طراحی کنند.
مکانیزم های  در  تغییر  موجب  دستگاه هایی  چنین  وجود  وی،  گفته  به 

درمانی در حوزه سرطان خواهد شد.
اکبری، افتخار کشور در درمان سرطان را بهتر بودن روش های درمانی 
سرطان های  درصد   ۳۵ داد:  ادامه  و  دانست  غربی  کشورهای  به  نسبت 
درصد   ۴.۵ غربی  برای کشورهای  میزان  این  که  است  پیشرفته  کشور، 
است، ولی میزان زنده ماندن مبتالیان به سرطان پیشرفته در ایران معادل 
آمریکا  و  فرانسه  آلمان،  انگلستان،  دانمارک،  نروژ،  سوئد،  کشورهای 

است.
اکبری با اشاره به اهمیت بهره گیری از دستگاه CDP، اظهار کرد: زمانی 
سرطانی  سلول های  همه  که  است  این  انتظار  می شود،  خارج  تومور  که 
خارج شده باشند، ولی نمی توانیم تشخیص دهیم که بافت سرطانی تا چه 
عمقی نفوذ کرده اند و این دستگاه در تشخیص این بافت ها به ما کمک 

می کند.

رئیس مرکز تحقیقات علمی انستیتو سرطان مطرح کرد؛

۳5 درصد سرطان های کشور، پیشرفته است که این میزان برای کشورهای غربی 4/5 درصد است

صفحه8

شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس برگزار می کند:

مکان: شیراز – شهرک گلستان – بلوار دهخدا – محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس وبسایت:   www.farsfair.ir    نمابر:  36200047 - 071  تلفن: 44 -36200040- 071
ارائه بلیت رایگان دریافت شده از وبسایت www.farsfair.ir الزامی است.

39629

هفدهمین نمایشگاه بین المللی گلخانه، باغبانی، 
گل و گیاه و تجهیزات وابسته به همراه هفدهمین 

نمایشگاه تخصصی گیاهان دارویی و صنایع وابسته 
     زمان:  ۱5 الی ۱8  آذر ماه ۱۴۰۱            

ساعت بازدید :  ۱۴ الی 2۰

توضیحات تهیه کننده 
»جزر و مد« درباره 

حذفیات سریال

 www.tolounews.com پست الکترونیک: toloudaily@gmail.com                                            آدرس سایت:

تحلیل این خبر را در صفحه2 بخوانید

رئیس کمیته هوشمندسازی شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد؛

اتصال شهرداری شیراز به زیرساخت
دولت هوشمند

4

همراه با تحلیل خبر

4

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خبر داد؛

 اعمال سیاست های تشویقی برای کشت 
قراردادی گندم در فارس

رئیس مرکز تحقیقات علمی انستیتو سرطان مطرح کرد؛

۳۵ درصد موارد ابتال به سرطان در ایران
از نوع پیشرفته است

۳۵ درصد سرطان های کشور، پیشرفته است که این میزان 

برای کشورهای غربی 4/۵ درصد است

1

2

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد؛

برای تشکیل یک سانت خاک ۷۰۰ سال 
زمان نیاز است

کاشت یک میلیارد نهال در دستور کار

معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری 

استانداری فارس عنوان کرد؛

افزایش سهم صادرات فارس به کشور قطر

        
مشترکین محترم:

 با توجه به کاهش دمای هوا، با پوشش مناسب کنتور و لوله های آب از بروز ترکیدگی و خسارت جلوگیری کنید
39634روابط  عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب شیراز

4
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