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خبـر مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری فارس خبر داد:
تولید پوستر یادمان شهادت شهید پیشرفت در حوزه هنری فارس

کارشناس مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری انقالب اسالمی استان 
با عنوان  زاده  یادمان شهادت شهید محسن فخری  پوستر  تولید  از  فارس 

»شهید پیشرفت« خبر داد.
اثر  این  که  دهکردی  عبادیان  امیرحسین  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
به  پوستر  این  گفت:  مطلب،  این  بیان  ضمن  اوست  هنری  طبع  حاصل 

مناسبت سومین روز شهادت شهید فخری زاده تولید شده است.
وی افزود: جامعه هنری به نحوی شایسته در این رابطه واکنش نشان داده 

است که  شده  تولید  هنری  مختلف  زمینه های  در  ارزنده ای  آثار  و  است 
این حجم از در صحنه بودن هنرمندان برگ زرینی در تاریخ هنر انقالب 

اسالمی است.
کارشناس مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری انقالب اسالمی استان 
فارس ادامه داد: امیدوارم بتوانیم در مناسبت های پیش رو و در فرصت های 
مناسب تر کارهای ارزنده تری نیز ارائه کنیم چرا که هر اندازه کار برای 

نشان دادن مظلومیت و عظمت شهدا انجام شود باز هم کم است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس خبر داد؛

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: مهلت 
کرونا  از  آسیب دیده  کارهای  و  کسب  به  تسهیالت  پرداخت 
که تا آخر آبان ماه ۹۹ نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند تا اطالع 

ثانوی تمدید شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی استان فارس؛ سهراب مختاری در این باره 
گفت: پرداخت تسهیالت حمایتی دولت به بنگاه های آسیب دیده 
از کرونا که تا پایان آبان ماه در سامانه کارا ثبت نام کرده اند در 

بانک های عامل همچنان ادامه دارد.

کارگروه  تصمیمات  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا، مقرر شده تا بانک های عامل نسبت به ادامه 
تا  بنگاه ها که  از  به آن دسته  پرداخت تسهیالت 
بنگاه های  سامانه  در  جاری  سال  ماه  آبان  پایان 
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کنند.
مختاری اضافه کرد: در راستای تأکیدات استاندار 
فارس و نیز مصوبات کارگروه اقتصادی، اشتغال 
روند  استمرار  بر  مبنی  استان  سرمایه گذاری  و 
پرداخت  ضرورت  و  مذکور  تسهیالت  پرداخت 
میلیارد   ۲۵۴ به  قریب  مبلغ  به  تسهیالت  مانده 
دستگاه های  مانده،  بانک ها  میز  روی  که  تومان 
اجرایی نیز مکلف به پیگیری مشکالت متقاضیان 

در بانک ها و مؤسسات عامل شده اند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس 
اظهار کرد: فارس دارای رتبه سوم کشوری در ثبت نام متقاضیان 
پرداخت  رتبه چهارم  و  عامل  بانک های  به  معرفی کارگاه ها  و 
تسهیالت به مشاغل آسیب دیده از کرونا در کشور را دارا است.

ملی  ستاد  در  اتخاذ شده  تصمیمات  مطابق  پایان گفت:  در  وی 
کرونا مقرر است که مؤسسات عامل و بانک هایی که در استان ها 
تسهیالت  پرداخت  مهلت  تمدید  دستورالعمل  رعایت  به  نسبت 
اقدام نکنند، گزارش آن به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

و ستاد ملی کرونا ارائه شود.

 لزوم توجه به داده های علمی معتبر 
برای درمان و مقابله با کروناویروس

سال  آذرماه  سیزدهم  و  دوازدهم 
المللی  بین  سمینار  نهمین  جاری، 
دانشگاه  میزبانی  به  زنان  سالمت 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 

درمانی شیراز برگزار می شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز،  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
المللی  بین  سمینار  نهمین  رئیس 
اهمیت  به  اشاره  با  زنان  سالمت 
گفت:  بانوان  سالمت  به  توجه 
به  زنان  سالمت  به  سمینار  این  در 
عنوان یک اولویت پرداخته می شود، 
زیرا سالمت زنان نسبت به سالمت 
مردان، با چالش های متفاوتی همراه 
است، به همین دلیل باید مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.
در  افزود:  لنکرانی  باقری  کامران 
سال های  در  زنان  سالمت  سمینار 
مورد  مختلفی  موضوعات  گذشته، 

بحث بود، اما امسال با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹، بخش مهمی از 
این سمینار به آثار کووید ۱۹ بر سالمت بانوان و در بخش دیگری به 

موضوع بیماری های اسکلت عضالنی زنان می پردازد.
ادامه داد: آمارهای جهانی در خصوص آثار کووید ۱۹ بر سالمت  او 
زنان نشانگر آن است که درگیری کرونا در جوامع مختلف بین زنان 
و مردان تفاوت چندانی ندارد، اما مرگ و میر در مجموع تا حدودی 
در مردان بیشتر بوده، البته در سنین مختلف در برخی از کشورها، آمار 

مرگ و میر در گروه زنان تمرکز داشته است.
در  اینکه  بیان  با  زنان  سالمت  المللی  بین  سمینار  نهمین  رئیس 
گزارش هایی که از جنوب شرقی آسیا به دست آمده، مرگ و میر سنین 
بین ۹ تا ۱۹ سال در زنان بیشتر بوده و در بقیه سنین در مردان بیشتر 
بوده است، اظهار کرد: در گزارش های کشور ما نیز از حدود ۴۰ سال به 
باال، تمرکز مرگ و میر در مردان بیشتر بوده، اما در گروه سنی زیر ۴۰ 

سال در مردان و زنان تفاوت چندانی دیده نشده است.
پاندمی کرونا و تهدید سالمت بانوان

لنکرانی اضافه کرد: در موضوع بیماری کووید ۱۹، تنها موارد ابتالی 
بیماری و بستری نیست، این بیماری در شرایط فعلی کل زندگی انسان ها 
بوده  از آقایان  بیشتر  بانوان  بر  نیز  تأثیر قرار داده و آثارش  را تحت 

است.
فشار  موجب  را  منزل  در  آموزان  دانش  آموزش  و  مدارس  تعطیلی  او 
البته این  مضاعف روحی روانی بر زنان یا مادران دانست و ادامه داد: 
موضوع به مادرانی که سرپرست خانوار هستند، فشار بیشتری وارد کرده 
است و باعث شده سالمت روان و سطح استرس آنان تحت تأثیر قرار 

بگیرد.
رئیس نهمین سمینار بین المللی سالمت زنان با اشاره به دیگر چالش های 
شده،  انجام  گزارش های  طبق  کرد:  اظهار  زمینه  این  در  آمده  پیش 
بیماری های افسردگی و اضطراب در زنان به دالیل مختلف در پاندمی 
صورت  به  که  زنانی  برای  همچنین  است،  کرده  پیدا  افزایش  کرونا، 
سنتی کارهای خانه و مراقبت از بیماران را ارائه می دهند، فشار مضاعفی 
بانوانی که شاغل بودند و در  ایجاد کرده است و ترس از بیمار شدن 
بخش غیررسمی اقتصاد کار می کردند و احتمال اینکه شغل خود را از 
دست داده باشند، در همه گیری کووید ۱۹ بیشتر بوده و از این نظر نیز 

با مشکالتی روبرو هستیم.
در دوران  بهداشتی  مراقبت های  دریافت  برای  بانوان  مراجعه  کاهش 

کرونا
مراقبت هایی  کروناویروس،  بحران  در  همچنین  افزود:  لنکرانی  دکتر 
مربوط  مراقبت های  به ویژه  می کردند  دریافت  زنان  این  از  پیش  که 

بیمار  ترس  از  باردار  مادران  است،  کرده  پیدا  کاهش  بارداری  به 
سو  آن  از  و  می کردند  مراجعه  درمانی کمتر  بهداشتی  مراکز  به  شدن 
مراکز  در  کرونا  بیماران  به  خدمت  ارائه  دلیل  به  نیز  محدودیت هایی 
اعمال شد که همین باعث شده مراقبت قبل از زایمان مقداری کاهش 

یابد.
رئیس نهمین سمینار بین المللی سالمت زنان، افزایش خشونت های خانگی 
کووید  پاندمی  در  باید  که  خواند  مهمی  موضوعات  از  دیگر  یکی  را 
۱۹ و آثارش بر سالمت زنان، به آن توجه کرد. طبق گزارش های به 
دست آمده در برخی نقاط کشور، در این دوران با افزایش خشونت های 
خانگی روبرو شدیم که این بخش مربوط به فشارهای روانی اقتصادی 
برنامه های  با  بحران کرونا  در  زنان  به سالمت  دارد  و ضرورت  است 
مشخص تری توجه داشت، از سویی دیگر الزم است حمایت های روحی 
روانی افزایش پیدا کند و زمینه های توانمندسازی بانوان نیز برای مقابله 
با آن روبرو هستند، بیشتر  با تنش ها و استرس هایی که در این زمان 

شود.
کشور  درمانی  بهداشتی  کادر  درصد   ۶۷ اینکه  بیان  با  لنکرانی  دکتر 
بین  در  با کرونا  مقابله  نخست  می دهند، گفت: خط  تشکیل  بانوان  را 
بانوان است که دو سوم  بر جمعیت  با تمرکز  بهداشتی درمانی،  کادر 
این جمعیت ارائه کننده خدمت را تشکیل می دهند، همچنین برخی از 
به خدمت هستند که در  با همسر و مادر خود مشغول  بانوان همزمان 
چند جبهه ایثار می کنند و این امر توجه ویژه مؤسسات و سازمان های 

سالمت محور را می طلبد.
مهم ترین علت های ناتوانی در بانوان سراسر دنیا

اسکلتی  بیماری های  زنان،  سالمت  المللی  بین  سمینار  نهمین  رئیس 
عضالنی را یکی دیگر از محورهای این سمینار عنوان کرد و گفت: بار 
ناتوانی در بانوان در سراسر دنیا، نخست مربوط به بیماری های اعصاب و 

روان و دومین مربوط به بیماری های اسکلتی عضالنی است.
مفاصل،  ساییدگی  با  بیشتر  آقایان  به  نسبت  بانوان  افزود:  ادامه  در  او 
این  برای حل  بیماری های روماتیسمی رنج می برند و  دردهای کمر و 
معضل، در پیشگیری و بازتوانی اقدامات خوبی می توان انجام داد و در 

این سمینار نیز به آن پرداخته می شود.
با  و  پاندمی جهانی شده  اکنون یک  استخوان  پوکی  لنکرانی  به گفته 
چاقی و شیوه زندگی ارتباط دارد، همچنین کمبود ویتامین D یکی از 

موارد مهمی است که باعث پوکی استخوان می شود.
سمینار  این  کرد:  بیان  زنان  سالمت  المللی  بین  سمینار  نهمین  رئیس 
و  اسالمی  کنفرانس  به  وابسته  پژوهشی  آموزشی  سازمان  همکاری  با 
پزشکی،  علوم  فرهنگستان  به ویژه  کشور  تحقیقاتی  مختلف  مؤسسات 

با شرکت اساتید داخلی و خارجی به صورت آنالین برگزار می شود.

تالش برای حمایت از سالمت بانوان در برابر کرونا؛

 با سرمایه گذاری شرکت برق منطقه ای فارس

 صورت می گیرد؛

 پایش کیفیت توان تولید برق و وضعیت 
شبکه انتقال در فارس

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس خبر داد؛

  غیرحضوری شدن انعقاد قرارداد
 بیمه اختیاری تأمین اجتماعی


