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جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں یوم خواتین کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد

جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیا سیل کے تحت یوم خواتین کے حوالے سے ڈسکشن فورم کا انعقاد
کیا گیا ۔ فورم میں و یمن چیمبر آف کامرس کی صدر شایان ملک ،صحافی شہناز رمزی ،معروف مصنفہ
تہمینہ عز یز ،جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی ڈین آف سرجری پروفیسر صغری پرو ین ،وائس چانسلر
پروفیسر سید محمد طارق رفیع اور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر لبنی بیگ نے شرکت کی ۔ اس موقع پر اظہار
خیال کرتے ہوئے شایان ملک کا کہنا تھا کہ خاتون ہونے کے ناطے انھیں ذاتی کاروبار شروع کرےتے ہوئے مردوں
کی جانب سے بھی مکمل تعاون حاصل رہا اور انھیں کبھی خاتون ہونے کی وجہ سے کسی امتیازی سلوک
کا سامنا نہیں کرنا پڑا ۔ تہمینہ عز یز صاحبہ نے اس موقع پر خواتین کو ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے اور کسی
کے منفی رو یے کی پرواہ نہ کرنے کی تلقین کی اور ساتھ ہی بیگم رعنا لیاقت علی خان پر لکھی اپنی
کتاب کے حوالے سے بھی گفتگو کی ۔ صحافی شہناز رمز ی نے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس زمانے
میں انھوں نے دنیائے صحافت میں قدم رکھا خواتین کا اس شعبے میں آنا معیوب خیال کیا جاتا تھا تاہم
وقت گزرنے کے ساتھ اس سوچ میں تبدیلی آئی ہے اور اب خواتین کی بڑی تعداد م میڈیا میں کام کررہی
ہے ۔ جے ایس ایم یو کی ڈین آف سرجری ڈاکٹر صغری پرو ین نے اس موقع پر بتایا کہ طب کے شعبے میں
خواتین کو نہ پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اب اس صورتحال میں مز ید بہتری آئی ہے ۔ وائس
چانسلرطارق رفیع اور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر لبنی بیگ نے اس موقع پر مہمانوں کا شکر یہ ادا کیا اور
میڈیا سیل کی اس کاوش کو سراہا ۔
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