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شرایط برای عملیاتی شدن ایده های نخبگان در کشور فراهم شود
رســول شاهسونی جوان موفق و مخترع ایرانی معتقد است که دولت باید شرایطی را
فراهم آورد که نخبگان بتوانند ایده ها و برنامه های خود را برای حل مشکالت...

فارس

 23ربیع الثانی 1439

مصوبه هاي شورای حمل و نقل جاده ای فارس زمینه ساز توسعه پایدار استان
ایجاد روحیه همکاری و همدلی و پرهیز از تحقق یافتن ســلیقه های شــخصی
بعنوان یک آفت بزرگ اجرایی  -اداری بستر ساز رشد و بالندگی...

رئیس اتاق بازرگانی شیراز خبر داد

معاون شهرداری شیراز:

وجود دالالن ،رد و بدل پول های کالن
و فساد اداری در ثبت اختراعات

زهرا جعفری /عصر مردم

مراکز تبادل تکنولوژی و استانداردســازی در
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی شیراز
راه اندازی شد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایع ،معــادن و
کشــاورزی شیراز در آیین گشــایش این دو مرکز
به رویکرد و سیاست گذاری اتاق شیراز در راستای
دانش بنیــان کــردن فعالیت های اتاق ،اشــاره
کرد و افــزود :در پی تالش هــا ،اقدامات صورت
گرفته اتاق شــیراز طی  2ســال گذشته ،عالوه بر
راه اندازی دبیرخانه شــورای پژوهش ،شکل گیری
دبیرخانه شــورای گفت و گوی اســتان ،دبیرخانه
کمیسیون های تخصصی ،دفتر مطالعات بهره وری
آب و خاک ،دفتر پایش فضای کسب و کار ،مرکز
مطالعات اقتصــادی ،فناوری و اجتماعی با رویکرد
حرکت در مســیر دانش بنیان کردن فعالیت های
اقتصادی ،پیگیری و اجرایی شده است.
جمال رازقی ،عدم انتقال و اســتفاده از دانش
فنی و تکنولوژی های نوین و فناوری های جدید
در فضای کســب و کار را یکی از موارد مهم در
پاییــن بودن بهــره وری اعالم کــرد و گفت :با
راه اندازی دفتر انتقال تکنولوژی ،زمینه مجهز شدن
واحدهای اقتصادی اســتان به دانش و تکنولوژی
روز ،ثبت اختراعات و فعالیت استارت آپ ها فراهم
خواهد شد.
وی با بیان اینکه اتاق بــه دنبال جمع کردن
جوانان و صاحبان ایده اســت ،گفــت :انتخابات
شــورای جوانان اتاق ظرف دو هفته آینده برگزار
خواهد شد.
رازقــی همچنیــن از راه انــدازی دفتــر
استانداردسازی در اتاق شیراز سخن گفت و اظهار
داشــت :در این رابطه تفاهم نامــه ای میان اتاق
شــیراز و اداره کل استاندارد منعقد شده و تالش
شده با را ه اندازی این دفتر ،در روند صادرات شاهد
تحول جدی باشیم.

وی با تأکیــد بر رفع موانع فراروی بنگاه های
اقتصادی ،گفت :امروز روند ثبت اختراع در کشور
کاری ســخت ،زمان بــر ،درگیــر در پیچ و گذر
بوروکراسی پیچیده اداری و سلیقه ای است.
رازقی افزود :اتاق شیراز به دنبال تسهیل روند
ثبت اختراعات ،پشتیبانی از استعدادها و ابداعات
اســت و در مرکز انتقال و تبــادل تکنولوژی این
راهبرد را به جد پیگیری خواهد کرد.
وی از وجود دالالن ،کارهای عجیب و غریب،
رد و بــدل پول های کالن و بعض ًا فســاد اداری
در ثبت عالیم تجاری و ثبت اختراعات ســخن
گفت و اظهار داشــت :اتاق آمادگی فراهم کردن
امکانات برای راه انــدازی دفتر ثبت اختراعات و
عالیم تجاری را دارا می باشد.
شرایط خلق ثروت مبتنی بر دانش را
باید تعریف کنیم
رئیس کانون زنان کارآفرین و بازرگان استان
هم با بیان اینکه باید شــرایط خلق ثروت مبتنی
بر دانــش را تعریف و دنبال کنیــم ،گفت :خلق
فرصت هــای نوآورانه در فضای کســب و کار،
تمرکز بر ایجاد اســتارت آپ ها و بهره مندی از
فناوری هــا و نوآوری ها در حوزه تکنولوژی باید
در کنار دانش بنیان کردن حرکت ها دنبال شود.
یلدا راهدار با بیان اینکه دفاتر انتقال تکنولوژی
و استانداردسازی در اتاق شــیراز با رویکرد ارائه
خدمات مطلوب به ذینفعان و محدود نکردن آنها
در کانال های خاص راه اندازی شده است ،گفت:
در این دفاتــر زمینه انتقال تکنولــوژی و تبادل
فناوری ها برای صاحبان کســب و کار و فکر و
اندیشه فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد :عدم شــناخت نسبت
به بازارهای هدف و عدم دسترســی به صاحبان
فناوری یکی از چالش ها و مشــکالت صادرات
فناوری کشور اســت که برای برون رفت از این
فضــا ایجاد اولین کریدور فناوری جنوب کشــور

از طریــق راه اندازی دفتر انتقال تکنولوژی دنبال
خواهد شد.
راهدار تأکید کــرد :در کنار تالش برای ایجاد
اشتغال و جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل
فضــا برای ســرمایه گذاری و مشــارکت بخش
خصوصی باید شــرایطی ایجاد کنیم که از دانش
خلق ثروت نماییم.
راه انــدازی دفتر پیشــخوان ثبت
اختراعات و مالکیت فکری در فارس
رئیس مرکز ثبــت اختراعات ایران هم در این
آییــن از اعتقاد خود به بخش خصوصی ســخن
گفت و اظهار داشت :باید نگاه ها به گونه ای باشد
که بخش دولتی در خدمت بخش خصوصی باشد.
مهرداد الیاسی با بیان اینکه امروز بخش های
اقتصادی مــا نقش پویایی در خلــق تکنولوژی
ندارند ،گفت :همــه فعالیت های اقتصادی ما در
چارچوب انتقال تکنولوژی تعریف شده است.
وی بر لــزوم راه اندازی دپارتمان تحلیل طرح
بــا رویکرد خلق تکنولوژی و تبادل آن تأکید کرد
و گفــت :بایــد بخش خصوصــی در بحث ثبت
اختراعات ظرفیت سازی نماید.
الیاسی شکل گیری اتاق های فکر و خالقیت
را باعث بروز و نمود حرکت ها و ایده های نوآورانه
دانســت و گفت :فرهنگ خالقیت و نوآوری باید
در جامعه حاکم شود.
وی در پایان از راه اندازی دفاتر پیشــخوان در
حوزه ثبت اختراعات و مالکیت فکری در کشــور
خبــر داد و گفــت :یکی از این دفاتــر در فارس
گشایش خواهد یافت.
شکل گیری دفاتر استانداردسازی در
کنار پارک های علم و فناوری
مدیرکل مؤسســه استانارد و تحقیقات صنعتی
استان هم از استانداردسازی به عنوان یک نقشه
راه در عرصــه تولید و خدمت یاد کرد و گفت :هر
تولید و خدمتی بدون برنامه و نقشــه راه محکوم
به شکست است.
مرتضــی رهنمــا بــا بیــان اینکــه جــای
استانداردســازی در پارلمــان بخش خصوصی و
اتاق بازرگانی اســت ،گفت :اعتقــاد داریم دفاتر
استانداردســازی باید در کنــار پارک های علم و
فناوری شکل بگیرد.
وی تصریح کرد :صرفه جویی ،رشد بهره وری،
کاهش ضایعات و ارائه کیفیت قابل قبول در سایه
استانداردسازی محقق می شود.
رهنما تأکید کرد :استانداردســازی در شرایطی
موفق خواهد بود که بخش دولتی و دانشــگاه در
آن فعال باشد.
وی افزود :استاندارد باید در خدمت تولید باشد.
رهنما تأکید کرد :تسهیل صادرات ،حل و فصل
بسیاری از مسایل و جلوگیری از موازی کاری ها
از طریــق دفاتــر استانداردســازی را بــه دنبال
خواهد شد.

سياهپور مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان فارس عنوان كرد:

مصوبه هاي شورای حمل و نقل جاده ای فارس
زمینه ساز توسعه پایدار استان

ایجاد روحیه همکاری و همدلی و پرهیز از تحقق
یافتن سلیقه های شــخصی به عنوان یک آفت
بزرگ اجرایی  -اداری بستر ساز رشد و بالندگی
هرچه بیشــتر فعالیت ها و عملکــرد متولیان و
تالش گران بخش حمل و نقل جاده ای استان
فارس خواهد بود.
علیرضا سیاهپور ،مدیر کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای استان فارس در نشست تخصصی
 فنی ادواري فعاالن و دســت اندرکاران بخشحمل و نقل جــاده ای کاالی فارس همزمان با
افتتاح ساختمان جديد کانون انجمن های صنفی
شرکت های حمل و نقل جاده ای کاالی استان با
اعالم این مطلب افزود :تالش در راستای معرفی
هرچه بیشــتر ظرفیــت و توانمندی های موجود
حمل و نقل جاده ای کاالی اســتان و شناسایی
موانع ،مشــکالت و معضــات در ارایه خدمات

مطلوب از طریــق فعالیت های تخصصی  -فنی
شــورای حمل ونقل جاده ای اســتان همواره
به   عنوان یک اولویت ضروری در دستور کار این
شورا قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای استان فارس وی همچنین
با اشاره به اهمیت تطبیق اهداف توسعه پایدار و
برنامه ششم توسعه دولت خدمتگزار تدبیر و امید
با رویکرد جدی به تحقق روند برنامه ها و اهداف
اقتصاد مقاومتی گفت :بخش حمل و نقل جاده ای
فارس بعنوان یک شــریان اساسی و تاثیر گذار
اقتصادی بایستی در بحث رقابت سازنده با دیگر
شــیوهای جا به جایی کاال نســبت به بازنگری
ارتقای سطح کیفیت خدمات و ایجاد زمینه های
مناســب هر چه بیشــتر حمل بار ایمن و بموقع
مخاطبان و مشــتریان خود بیش از پیش برنامه
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ریزی واقدام نماید.
ســیاهپور همچنین ،ضــرورت برنامه ریزی
مناســب و نظارت مؤثر از ســوی تشکل های
صنفــی حمل و نقل جاده ای کاالی اســتان با
رویکــرد اشــرافیت کامل بر ضوابط و دســتور
العمل های موجــود در مباحثی همچون فرار بار
و جلوگیری از فضای رقابت های ناسالم ،ایجاد
کنتــرل دروازه ای ،ســاماندهی اوزان بار(اضافه
تناژ) ،مشــکالت ناشی از فرســودگی ناوگان و
عدم تناســب نیازها (عرضه وتقاضــا) با ناوگان
موجود ،وجود پدیده خود مالکی و شــفاف سازی
در پرداخت حق سهم (کمیسیون) دولت در اهم
فعالیت های شرکتهای تحت پوشش را به عنوان
رويكردي جدي و اولویت های اصلی آنان اعالم
کرد.
مدیــر کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای
فارس تصریح کرد :استان فارس در حال حاضر
با فعالیت بیش از  54هزار راننده حرفه ای حمل
ونقل جاده ای کاال و دارا بودن بیش از  37هزار
انواع وسایط نقلیه ســنگین باری (رتبه نخست
کشور درهر دو بعد) و فعالیت  242شرکت حمل
ونقــل جاده ای کاال تحت پوشــش و نظارت 2
کانون (مرکزی ) انجمن های صنفی کارفرمایی
شــرکت ها (13انجمن) و رانندگان (18انجمن)
با توان جابه جایی ســاالنه بیش از  21میلیون
تن کاال (رتبه  5کشوری) که قابلیت جابه جایی
 40میلیــون تــن کاال را نیز داراســت از جمله
اســتان های پیشــرو و تاثیر گــذار در مجموعه
فعالیت های حمل و نقل جاده ای کاال در سطح
کشور محسوب می شود.

حوزهی گردشگری نیازمند اقدامات
ماندگار است

معاون فنی و عمرانی شــهرداری شــیراز با بیان اینکه
امروز شــیراز میراثدار اقدامات گذشتگانی است که بناها
و آثار ارزشمندی در این شــهر احداث کردهاند ،تأکید کرد
کــه در حوزههای فرهنگی و گردشــگری نیازمند اقدامات
ماندگار هستیم.
حسین آرگیو در حاشیه بازدید از اقدامات و فعالیتهای
منطقه  3شهرداری شیراز ،به خبرنگاران گفت :بخش قابل
توجهی از بناهای میراثی ،فرهنگی و گردشــگری شیراز در
این منطقه قرار گرفته است که حساسیت مدیریت و فعالیت
در این بخش از شیراز را بیشتر میکند.
او با تصریح اینکه شهرداری شیراز در این دوره میتواند
بسترســاز اقدامات ماندگار و میراثی برای آیندگان باشــد،
گفت :پیش از ایــن در دوره های مختلف تاریخی کارهای
زیادی در شــهر شــیراز انجام گرفته است .اکنون نوبت ما
است که برای آیندگان کارهای ماندگار ثبت کنیم.
آرگیو ،گردشگرپذیر بودن منطقهی  3شهرداری شیراز را
ویژگی مهم این منطقه برشــمرد و تصریح کرد :در طراحی
پروژهها باید ابعاد گردشــگری ،فرهنگی ،مذهبی و اقتصاد
گردشگری را مد نظر قرار دهیم؛ این مهم به دست نمیآید
جز با برنامهریزی برای ایجاد انگیزه در سرمایهگذاران.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمد بســیاری
از کشورها ،از محل گردشگری کسب میشود ،گفت :شیراز
این قابلیت را دارد که هرگونه بســته ســرمایه گذاری در
بخش گردشــگری تعریف و به سرمایهگذار ارائه کند؛ البته
باید ابتدا نگاهمان را در حوزهی گردشــگری بسط دهیم و
تمام ظرفیتها را بهخوبی بشناسیم.
معاون شــهرداری شــیراز با طرح این پرسش که مگر
میشود در شهری این همه آثار تاریخی باشد و کاری انجام
نشود؟ گفت :سازمان میراث فرهنگی باید مطمئن باشد اگر
دغدغه شهرداری برای حفاظت از آثار و ارزشهای ماندگار
تاریخی و فرهنگی بیشتر از آنان نباشد ،کمتر هم نیست.
وی با اشــاره به پــروژهی مرمت بنــای دروازه قرآن
با نظارت میراث فرهنگی و توســط شــهرداری شــیراز،
خاطرنشــان کرد :میراث فرهنگی موانــع را حذف کرده و
در تعامــل با مدیران شــهرداری ،زمینه تبدیل چالشها به
فرصت را فراهم کند تا به پیشرفت و کیفیت اقدامات قوت
بخشد.
آرگیو افزود :بــا یک نگاه گذرا ،آب رکنــی ،ارتفاعات
باباکوهی ،کــوه نور و گهواره دید ،دروازه قرآن ،هفت تنان
و چهل تنان ،باغ دلگشا و سعدیه ،حافظیه و باغ ملی ،پل و
حرم مطهــر علی ابن حمزه(ع) در یک محدوده قرار گرفته
اســت؛ مجموعهای که هر کدام از آنها به تنهایی میتواند
اقتصاد یک شهر را تأمین و تضمین کند.
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز همچنین بر لزوم
ترمیم با کیفیت و اجرای روکش آسفالت محورهای شریانی
شــیراز تأکید و اضافه کرد :اکنون به دلیل سردی هوا تنها
در معابری که ایجاب میکند باید کار آسفالت انجام شود.
وی با بیان اینکه آســفالت به موقع معابر شریانی شهر
بویژه در منطقه  3باید اولویت باشــد ،بر توجه به کیفبت در
اجرای پروژهها ،بررسی مجدد پروژههایی که هنوز عملیات
اجرایی آنها آغاز نشــده و تعریــف طرحهای جدید کوه راه
بدون خدشه به طبیعت ،طراحی و ساماندهی محور عبوری
و حاشــیهای بلوارهای ســرداران و امام رضــا(ع) ،تکمیل
بلوار امتداد شــمالی تونل ســعدی ،رفع مشکالت تقاطع
غیرهمسطح ورودی شمالی شهر از سمت خرامه با بزرگراه
شمال شــرق ،بهبود فضای پیرامونی آثار تاریخی ،تعریف
پروژههای ســرمایه گذاری جدید و ســاخت هتل بویژه در
محدودهی آرامگاه سعدی به عنوان مسایلی که باید مدنظر
شهرداری منطقهی  3باشد ،تأکید کرد.
معاون فنــی و عمرانی شــهرداری شــیراز در بازدید
چندساعته خود ،از پایانهی اتوبوسرانی و پارک سوار سعدی،
پارک کوهستانی نور ،پروژه ساماندهی چشمه رکنی ،المان
ورودی شــمال شیراز ،پروژهی بازســازی دروازه قرآن و...
نیز بازدید کرد.

وقتی فست فودها به سراغ سالمت
روده ها می روند

یک فوق تخصص بيماري هاي گوارشــي نســبت به
بروز بيماري هاي التهابي روده در اثر مصرف فســت فودها
هشدار داد.
به گزارش "وب دا" در شــیراز ،دكتــر "كامران باقري
لنكرانــي" در زمینه موضوع گســترده علمي باكتري هاي
مفيد و مضر دســتگاه گوارش و تقســيم بندي آن ،گفت:
این باکتری ها در هزار روز نخســت زندگــي هر نوزاد در
شــكل گيري محيط باكتريايي دستگاه گوارش فرد ٬بسيار
اثربخش است.
او با بيان اين موضوع كه با نخســتین شيردهي مادر به
نوزاد ،دســتگاه گوارش او باكتري هاي مفيد را مانند ديگر
مواد موردنياز بــدن دريافت مي كند ،افزود :تغذيه كودكان
پس از دوران شــيرخوارگي ،نقش بسيار موثري در تعادل
سيســتم باكتريايي محيط گوارش داشته و با تغذيه درست،
مي توان تعادل ميكروبي روده را حفظ كرد.
اين فوق تخصص گوارش ،در ادامه به مواد بر هم زننده
تعادل ميكروبي روده اشاره و تاکید کرد :استعمال دخانيات
و سيگار ،مصرف غذاهاي چرب ٬استفاده از غذاهايي كه با
روغن در حرارت زياد به مدت كم پخته شده اند ،همچنين
روغن هاي چند بار استفاده شــده ،استفاده از فست فودها
و مصرف قنــد زياد در برهم زدن تعــادل باكتريايي روده
نقشــي موثر دارند .دکتر باقــری لنکرانی در مورد مصرف
آنتي بيوتيك ها نیز گفت :مصــرف آنتي بيوتيك ها بخش
قابــل توجهي از باكتري هاي مفيــد را از بین برده و اجازه
رشــد به باكتري هاي زیان آور دستگاه گوارش می دهد که
در نهایت ،این امر به ضرر تعادل ميكروبي روده است.
اين عضو هيات علمي دانشــگاه علوم پزشــكي شيراز،
در     باره پرهیز از افراط و تفريط در اســتريل نگه داشــتن
كودكان ،توصيه کرد :پدر و مادر نبايد وسواس زیاد به خرج
دهند ،زیرا بر اســاس تحقيقات انجام شده ،افرادي كه در
كودكي در معرض باكتري بوده اند ،در بزرگســالي شانس
آنها براي ابتال به بيماري هاي خودايمني كمتر است.

وجود دالالن ،رد و بدل پول های کالن و فساد اداری در ثبت اختراعات
مراکــز تبادل تکنولوژی و استانداردســازی در اتاق بازرگانــی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی شیراز راه اندازی شد...
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مخترع جوان:

شرایط برای عملیاتی شدن ایده های نخبگان در کشور
فراهم شود

ایرنــا :رســول شاهســونی جــوان موفــق و مختــرع
ایرانــی معتقــد اســت که دولــت بایــد شــرایطی را فراهم
آورد کــه نخبــگان بتواننــد ایده هــا و برنامه هــای خــود
را بــرای حــل مشــکالت کشــور در بخش هــای مختلف
عملیاتی کنند.
شاهســونی که مخترع یک ربات هوشمند صنعتی با کاربرد
در صنایــع تولیدی و مونتاژ دقیق قطعات پیچیده اســت ،روز
چهارشــنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :شرایط نباید به گونه ای
باشــد که نخبگان بعد از دانش آموخته شدن با مشکل اشتغال
مواجه شــوند چرا که همین مســاله آنها را تشویق می کند که
کشور را ترک کنند.
وی ادامــه داد :افــرادی هم که در کشــور می مانند چون
نمی توانند شغل مناسبی پیدا کنند بعد از مدتی دچار سرخوردگی و انزوا می شوند.
او اظهار کرد :اگر زیرساخت های الزم برای توسعه فناوری های پیشرفته در کشور ایجاد شود و بتوانیم
از ظرفیت نخبگان و فعاالن حوزه علمی بهره گیریم ،می توانیم همگام با کشورهای توسعه یافته پیشرفت
کنیم و در آینده از فناوری های به روز آنها برخوردار باشیم.
شاهســونی افزود :حتــی می توان از ظرفیت های ویژه ای که نخبگان ایرانی در سراســر جهان دارند
استفاده کرد و با ایجاد یک شبکه از نخبگان ،نیازهای کشور را در قالب انتقال فناوری به کشور تامین کرد.
برنده مدال طال و جایزه ویژه مسابقات و نمایشگاه اختراعات آلمان ،ضمن تاکید بر لزوم افزایش ارتباط
صنعت و دانشگاه گفت :باید قبل از هر چیز بکوشیم که بین مردم با دانشگاه ها ارتباط الزم برقرار شود.
او ادامه داد :امروز برای مردم مقدور نیست که به راحتی در دانشگاه تردد کنند و از استادان و امکانات
دانشگاه ها از جمله کتابخانه ها ،کارگاه ها و آزمایشگاه ها بهره مند شوند.
شاهســونی بیان کرد :این امکانات در دانشگاه ها باید به حدی گســترش یابد که همه بتوانند از آنها
استفاده کنند.
وی افزود :در بحث ارتباط صنعت با دانشگاه هم الزم است که نخست صنعت پای کار بیاید و تا صنعت
احساس نکند که نیازمند دانشگاه است این ارتباط شکل نمی گیرد.
این جوان نخبه اهل اســتان فارس اضافه کرد :اگر خواسته های صنعت ابتدا شناسایی و در مرحله بعد
خواسته ها به دانشگاه منتقل شود ،بدون تردید دانشگاه ها می توانند بر اساس آن نیاز اعالم شده با حمایت
خود صنایع به بخش صنعت کمک کنند.
وی گفت :بخش صنعت همچنین می تواند با ایجاد شغل های پاره وقت برای دانشجویان ضمن کمک
به کسب تجربه عملی توسط آنها ،دانشجویان را مورد حمایت مالی قرار دهد.
شاهســونی با اشــاره به برگزاری هجدهمین نمایشــگاه دستاوردهای پژوهشــی ،فناوری و فن بازار
( 22آذرماه  )96در تهران گفت :بر خالف صنعت ،در این نمایشــگاه شــاهد حضــور ُپر رنگ نخبگان و
دانشگاه ها بودیم.
وی ادامه داد :این اســتقبال و حضور بیانگر این مطلب اســت که نگاه مســئوالن به بحث حمایت از
نخبگان بسیار بهتر شده است و استاندار فارس و شهردار شیراز هم در این زمینه اعالم آمادگی کرده اند.
او افزود :در بحث کارآفرینی و ایجاد اشتغال هم ضروری است که شرکت های فعال در فضای مجازی
(اســتارتاپ ها) ،مراکز رشــد پارک های علم و فناوری و مراکز شتاب دهنده های دانشگاهی که می توانند
به ایجاد اشــتغال و کارآفرینی کمک کنند مورد حمایت قرار گیرند و موانع اداری برای بسط و توسعه آنها
برداشته شود.
دکتر رســول شاهسونی متولد نهم فروردین  67در روستای بنوان منطقه خیر استهبان فارس نخستین
ایرانی اســت که سال های  2011و  2012موفق شد مدال طالی جهانی ارشمیدس روسیه را که یکی از
معتبرترین مدال ها در جهان است از آن خود کند.
وی همچنین موفق شده است مدال طالی مسابقات و نمایشگاه اختراعات آلمان که از  27تا 30اکتبر
 ( 2016ششــم تا نهم آبان  )95برگزار شد را کسب کند .این رقابت ها با حمایت سازمان جهانی مالکیت
فکری  WIPOو وزارت علوم کشور آلمان برگزار شد.

اهدای دستگاه پیشرفته "فتال مانیتورینگ"
از سوی بانوی نیک اندیش فیروزآبادی به بخش زایشگاه
بیمارستان حضرت قائم (عج)

رییس بیمارستان حضرت قائم(عج) فیروزآباد ،از اهدای یک دستگاه "فتال مانینورینگ" از سوی یک
بانوی نیک اندیش به بخش زایشگاه این بیمارستان ،خبر داد.
به گزارش "وب دا" در شیراز ،دکتر "محمود اکبری" گفت :این دستگاه به قیمت یکصد میلیون ریال
از ســوی این نیک اندیش فیروزآبادی خریداری و برای استفاده در بخش زایشگاه ،به این بخش تحویل
داده شد.
او در ادامه ،با تقدیر از این بانوی نیک اندیش ،از نیکوکاران عرصه سالمت شهرستان برای کمک به
تهیه دستگاه های پزشکی و توسعه آنها در مسیر ارایه خدمت بهتر به مردم دعوت کرد.
مسوول بخش زایشگاه بیمارستان حضرت قائم(عج) فیروزآباد نیز گفت :دستگاه فتال مانیتورینگ برای
بررســی وضعیت حیاتی و نوار قلب جنین مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از آن موجب نجات یافتن
بسیاری از نوزادان درون رحم می شود.
"زهرا بصیری فرد" افزود :به صورت استاندارد ،برای هر بیمار در بخش زایشگاه به یک دستگاه فتال
مانیتورینگ نیاز است.

عزم دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای نهادینه سازی فرهنگ
مصرف منطقی دارو در کودکان

معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز ،در جشــنواره کودک و مصرف منطقی دارو در
مرودشــت ،بر عزم مصمم این دانشگاه برای نهادینه ســازی فرهنگ سالمت به کمک مصرف منطقی
مصمم دارو ،تاکید کرد.
به گزارش "وب دا" در شیراز ،دکتر "حسین نیک نهاد" با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی
ســال های اخیر با برگزاری این جشــنواره در سطح ملی ،استانی و شهرستانی ،در این مسیر گام برداشته
اســت ،در این خصوص ،توضیح داد :در این راســتا ،ابتدا آموزش هایی به کودکان ارایه می شود و سپس
آنان ،ایده های خود را به شکل آثار هنری ،از قبیل نقاشی ،شعر و انیمیشن به این جشنواره ارایه می کنند.
او افزود :شــبکه های بهداشت و درمان نیز آثار ارســالی را بررسی و رتبه بندی کرده و از برگزیدگان
تقدیر می کنند.
معاون غذا و داروی دانشــگاه ،این اقدام را گامی به سوی نهادینه سازی فرهنگ پیشگیری از مصرف
خودسرانه دارو در نسل های بعدی عنوان کرد و گفت :با آموزش هایی از این قبیل در گروه های مختلف
جامعه ،امروز شاهد موفقیت هایی در این زمینه هستیم.
دکتر نیک نهاد ،ادامه داد :امروز متوســط تعداد دارو در نســخه ها به سه قلم رسیده که این میزان در
ســال های گذشته ،بیشــتر بوده و همین امر موجب می شود تا شــاهد بهبود سریع تر بیماری و کاهش
آسیب های ناشی از مصرف دارو باشیم.
او پیشــگیری از مصــرف خودســرانه داروها را دیگر هــدف معاونت غذا و داروی دانشــگاه در امر
فرهنگسازی سالمت برشمرد.
"مرتضی چراغی" رییس اداره آموزش و پرورش مرودشــت نیز دیگر ســخنران این جشنواره بود که
ضمن قدردانی از نگاه ویژه شــبکه بهداشــت و درمان این شهرستان نسبت به برگزاری این جشنواره و
ترویج فرهنگ سالمت ،آن را گامی به سوی آشنایی دانش آموزان با مهارت های زندگی سالم عنوان کرد.
او افزود :دانش آموزان با حضور فعالی در این جشــنوراه نشان دادند که متفاوت می اندیشند و ما باید
به آنها بها داده و از تفکرات آنها بهره ببریم.
دکتر "مســلم فالحی" رییس شبکه بهداشــت و درمان مرودشت نیز از شرکت دانش آموزان هشت
مدرسه این شهرستان ،در این جشنواره خبر داد.
او افزود :با همکاری اداره آموزش و پرورش و اطالع رسانی الزم ،دانش آموزان مقاطع سوم تا پنجم
ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانه ،آثار خود را در زمینه مصرف منطقی دارو ،به این جشنواره ارسال کردند.
دکتر فالحی ادامه داد :در مجموع ،ســیصد اثر شــامل نقاشی و کاردســتی با این موضوع ،به دست
ما رســیده اســت که از این تعداد 21 ،اثر ،رتبه های برتر را کســب کرده و برگزیدگان امروز مورد تقدیر
قرار می گیرند.
این جشــنواره با حضور معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز ،مسووالن شهرستان
مرودشــت ،ســیصد دانش آموز مرودشــتی ،مربیان بهداشــت و مدیران مدارس ،همچنین نمایندگانی
از شــبکه های بهداشــت و در نپمان اقلید ،کامفیروز ،قادرآباد ،ارسنجان ،ســرچهان و آباده طشک ،روز
بیستم دی ماه ،در شبکه بهداشت و درمان مرودشت ،با اجرای برنامه هایی ویژه کودکان ،برگزار شد.

