نقرس بيماري شايع در مردان است و در زنان بعد سن يائسگي بروز مي کند.
به گزارش تبيان ،در واقع نقرس بيماري است که در اثر رسوب اسيداوريک در بافت هاي
بدن ،مفاصل و کليه ها اتفاق مي افتد .هنگامي که غلظت اسيد اوريک در خون از حدي باالتر
مي رود ،به کريستال تبديل مي شود و رسوب مي کند.
افشاري علت افزايش غلظت اسيد اوريک را در عمده موارد دفع کمتر از مقدار الزم آن يا توليد
بيش از حد آن نام برد و در بعضي بيماري ها يا در اثر مصرف برخي داروها نيز ميزان توليد
نقرس در زنان اسيداوريک افزايش مي يابد.
بعد از يائسگي نقرس بيماري شايع در مردان
نقرس بيماري ميانسالي است و عمدتا از سن  ۴۰سالگي بروز مي کند ،نقرس بيماري شايع در
بروز مي كند مردان است .اين بيماري در زنان بعد از سن يائسگي بروز مي کند و علت اين امر وجود هورمون

بانو

استروژن در زنان است ،استروژن موجب دفع بهتر اسيد اوريک مي شود .ضمنا بايد توجه داشت
که اسيداوريک باال مي تواند در همه افراد حتي در سن  ۲۰سالگي وجود داشته باشد ،البته اين
اسيداوريک بايد چندين سال در خون باال باشد تا تبديل به بيماري نقرس شود.
يکي از عالئم نقرس ورم حاد مفاصل شست و مچ پا يا زانو است
عالئم بيماري نقرس:
نقرس عمدتا به شکل بيماري مفصلي ظهور مي کند و ابتدا خودش را با التهاب حاد يک مفصل
نشان مي دهد .در اکثر موارد شب هنگام حمالت نقرس شروع شده و با درد شديد موجب
بي خوابي فرد مي شود .ظرف يک ساعت اين درد موجب قرمزي و التهاب مفصل مي شود.
اين التهابات ممکن است در همه مفاصل رخ دهد ،اما بيشتر از همه مفصل شصت و مچ پا و
زانو را درگير مي کند.

خبر »

زيست حسگر تشخيص زودهنگام
سرطان سينه ساخته شد

»
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زهرا ممتاز قمشه اي ،جامعه شناس و پژوهشگر و كارشناس تعاون در گفتوگو با رسالت :

تحقق اقتصاد مقاومتي در گرو توجه به بخش تعاون است

گفتوگو از ريكا حسامي
اشاره:
در شرايط اقتصادي خاصي به لحاظ تحريم قرار داريم و به نظر مي رسد كه تكيه بر توليد ملي و
همبستگي اجتماعي مي تواند مهمترين ابزار مقابله با دشمن بزرگ و مستكبر جهاني باشد.
اقتصاد در كشور ما بر سه پايه دولتي ،خصوصي و تعاوني پايه گذاري شده است آيا در اين برهه
تقويت بخش تعاون به عنوان بخشي از اقتصاد مي تواند راهگشا و سرنوشت ساز باشد؟!
چندي پيش طرحي در خصوص سامان دهي زنان دستفروش در قالب تعاونيها مطرح شد كه
طراح آن جامعه شناس و پژوهشگري در حوزه تعاون بود .زهرا ممتاز قمشه اي كه در حال حاضر
مشاور معاونت امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي است در گفتوگو با رسالت با اعالم اين
مطلب كه سال گذشته تعاونيها دو ميليارد و ششصد ميليون دالر صادرات داشته اند ،خاطر نشان
ساخت:اگر فضاي کسب و کار در قالب تعاوني  ،با تجميع منابع مالي ُخرد ،براي آحاد مردم (اعم از
زن و مرد )فراهم بشود،ميتوانيم هر آنچه که مورد نياز کشور است را با بومي سازي تکنولوژي توليد
کنيم،بسازيم و تحريمها را با اقتصاد مقاومتي پشت سر بگذاريم.
وي با بيان اينكه در حال حاضر نزديک به نيمي از تعاوني هاي فعال کشور در موضوع توليد فعاليت
دارند گفت:اگر به فضاي کسب و کار هاي داخلي رونق داده شود و به مزيت هاي نسبي و منطقه اي
توجه شود .هر منطقه مستعد يک يا چند خوشه کسب و کار است که هم مواد اوليه فراوان دارد هم
نيروي انساني و هم "سرمايه هاي خ ُرد بالاستفاده "که حجم نقدينگي را باال برده و به تورم دامن
ميزند  .اين كارشناس تعاون با اعالم اينكه  ١٠هزار تعاوني زنان با يك ميليون نفر عضو در كشور
فعال است در مورد طرح ساماندهي دستفروشان اظهار داشت:اجراي طرح ساماندهي دستفروشان
ضمن حفظ شأن و شخصيت دستفروشان و تغيير در وضعيت و اوضاع مالي و کاري آنها  ،چهره شهر
و محيط هايي چون مترو را زيباتر مي کند.ضمن اينكه  ،مردم ميتوانند با طيب خاطر اجناس را با
قيمت مناسب از اين غرفه ها تهيه كنند.
وي با انتقاد از قوانين دست و پاگير كسب و كار به نمايندگان مجلس پيشنهاد كرد كه به جاي نوشتن
قانون  ،مقررات زدايي كنند ! و يادآور شد كه متاسفانه ،در حال حاضر قوانين دست و پا گير ،باعث
سختي و مشقت صاحبان کسب و کار شده است.
ممتاز تصريح كرد:تعاونيها با توجه به نقش و جايگاه قانوني در زمينه ايجاد اشتغال و کاهش فقر
بستر مناسبي براي ايجاد و توسعه کارآفريني در کشور محسوب ميشوند.
اين گفتوگو فرا رويتان قرار دارد.

»

جايگاه تعاوني ها در صادرات غير نفتي کجاست و
آيا اين سيستم در اين زمان قادر به حل مشکالت
اقتصادي حاصل از تحريم است؟
اقتصاد تعاوني به لحاظ ايجاد تعادل ميان نيازهاي
داخلي و خارجي قابل ارزش است .چرا که تعاونيها
همزمان با فعاليت براي تامين و توزيع کاالهاي
توليدي و خدماتي جوامع بيروني به تامين نيازهاي
اعضاء و شاغلين در تعاوني نيز توجه دارند و توازن
بين تقاضا در داخل و خارج از حوزه فعاليت مورد
تاکيد است.
تعاونيها بهعنوان يک الگوي کار تيمي و گروهي
عالوه بر اينکه در جهت فرهنگ کار جمعي ،هم افزايي
ايجاد ميکنند ،از طريق سازماندهي منابع خرد(مالي
و انساني) و در کنار هم قرار دادن آنها ،بهره وري را
افزايش ميدهند.
در حال حاضر به اين جمعبندي قطعي رسيده ايم
که بهترين الگو براي توسعه مناطق محروم و رفع و
کاهش فقر ،تشکيل و حمايت از تعاونيها در اين
مناطق است .همچنين ارائه الگوهاي مبتني بر
نقش مديريت محلي در کارآفريني ،توانمندسازي
و توسعه منابع انساني و کارکردهاي تعاوني در
موضوعات اجتماعي ،کاهش فقر و افزايش رفاه
مورد تاکيد است.
کشور ما سرشار از منابع توليد است ،هم مواد اوليه
داريم هم نيروي انساني تحصيل کرده!
اگر فضاي کسب و کار در قالب تعاوني  ،با تجميع منابع
مالي خُ رد ،براي آحاد مردم (اعم از زن و مرد )فراهم
بشود،ميتوانيم هر آنچه که مورد نياز کشور است را با
بومي سازي تکنولوژي توليد کنيم ،بسازيم و تحريمها
را با اقتصاد مقاومتي پست سر بگذاريم.
اقتصاد مقاومتي به معناي سختي کشيدن و در تنگنا
قرار گرفتن نيست ! اقتصاد مقاومتي يعني در توليد و
تکنولوژي و تامين مايحتاج و کاالهاي مورد نياز جوري
سياستگذاري و عمل کنيم که با تحريم يک رئيس
جمهور در آن طرف دنيا ،اقتصاد ما تاب آور باشد و
نه شکننده ! اين يک رويا نيست با همت مردم و
مسئولين ميتواند يک حقيقت باشد .
در حال حاضر نزديک به نيمي از تعاوني هاي فعال
کشور در موضوع توليد فعاليت دارند ،اگر به فضاي
کسب و کار هاي داخلي رونق داده شود و به مزيتهاي
نسبي و منطقه اي توجه شود .هر منطقه مستعد يک
يا چند خوشه کسب و کار است که هم مواد اوليه
خرد
فراوان دارد هم نيروي انساني و هم سرمايه هاي ُ
بالاستفاده که حجم نقدينگي را باال برده و به تورم

دامن ميزند .
اگر به مسائل ريز و درشت در فضاي کسب و کار توجه
شود بالطبع تعاوني ها هم در اين فضا رشد کرده و
ميتوانند صادرات و ارز آوري هم داشته باشند.
با همين شرايط سخت فعلي هم در سال گذشته
تعاونيهاي کشور بيشتر از دو ميليارد و ششصد ميليون
دالر صادرات و ارز آوري داشتند .
اين روند اگر با بهبود فضاي کسب و کار ،رغبت مردم
به تشکيل تعاوني و کارگروهي و اولويت قرار دادن
تعاوني ها در سياستگذاري هاي تمام دستاندرکاران
و مسئوالن توأم بشود ،اقتصادي مقاومتي محقق
شده است.

»

افسردگي پس از زايمان را
جدي بگيريد

طبق قانون بخش تعاون ،ميتواند در کنار اعضا
سرمايه گذاري نموده و سود دريافت کنند و در اين
راستا،شهرداري براي اين بانوان محترم غرفه ها ،
فروشگاهها و بازارچههاي دايمي را فراهم کند.
اجراي طرح ساماندهي دستفروشان ضمن حفظ
شأن شخصيت دستفروشان و تغيير در وضعيت و
اوضاع مالي و کاري انها  ،چهره شهر و محيطهايي
چون مترو را هم زيباتر ميکند.
با ساماندهي دستفروشان ،چهره شهر و روحيه
شهروندان بهتر مي شود و نيز ميتوانند با طيب
خاطر اجناس را با قيمت مناسب از اين غرفه ها
تهيه کنند.

کش�ور ما سرشار از منابع توليد اس�ت ،هم مواد اوليه داريم هم
نيروي انساني تحصيلکرده!
اقتصاد ما بايد در مقابل تحريم ،تاب آور باشد و نه شکننده
س�ال گذشته تعاوني هاي کشور بيشتر از دو ميليارد و ششصد
ميليون دالر صادرات و ارز آوري داشتند
ب�ا اولويت ق�رار دادن تعاوني ها در سياس�تگذاريها ،اقتصادي
مقاومتي محقق مي شود
خانم تعاونگري هم اكنون  ،مديرعامل تعاوني توليد فوالد است و
خانم جواني فيلتر اتومبيل توليد م يکند
ح�دود 10ه�زار تعاوني فعال زنان داريم ک�ه يک ميلون نفر عضو
دارند

آيا سامان دهي زنان دستفروش در قالب تعاوني
زنان امکان پذير است؟ چگونه ؟
بله ،بنده معتقدم امکان پذير است .
اواخر سال گذشته  ،بحث ساماندهي دستفروشان
در معاونت تعاون مطرح بود لذا طرح اوليه را بنده
نوشتم كه با نامه رسمي از وزارتخانه به شهرداري
تهران منعکس شد .
سامان دهي دستفروشان در قالب تعاوني امري سهل
و ممتنع است که بايد با عزم جدي و در برخي موارد
با تدابير خاص انجام بشود.
به نظر مي رسد كه براي اجرايي كردن آن هم نيازمند
تشويق و ترغيب و در نظر گرفتن مشوقهايي براي
دستفروشان هستيم و هم در کنار آن  ،اقدامات سلبي
نيز بايد در نظر گرفته شود.
طبق طرح مذكور ميتوان دستفروشان هم صنف
را در قالب تعاوني هايي متشکل کرد و در آن ،
سرمايه گذاري شهرداري نيز پيش بيني شده که

تعداد تعاوني هاي زنان در کشور چقدر است
و براي گسترش تعاوني هاي زنان چه راهکاري
وجود دارد؟
در حال حاضر ،طبق آمار سامانه تعاوني ها حدود
10هزار تعاوني فعال زنان داريم که يک ميلون نفر
عضو دارند.
از اين تعداد حدود 2300تعاوني در رتبه بندي تعاونيها
جاي دارند .اينها تعاوني هاي موفقي هستند که بر
اساس شاخصهاي تعريف شده در کسب و کارهاي
تعاوني بهتر از بقيه مشغول توليد و خدمات بوده و
اشتغال هم ايجاد کرده اند.
اين تعاوني ها در سال گذشته مجموعا در 1841
نمايشگاه مختلف داخلي و در  135نمايشگاه خارجي
شرکت داشته و فعال بوده اند .
حدود  500تعاوني تامين نياز بانوان داريم  .در بين
تعاوني هاي زنان ،تعاوني هاي صنايع دستي خوبي
وجود دارند که به صادرات و ارز آوري مشغولند.

با توجه به رشد آمار زنان سرپرست خانوار به داليل
مختلف از جمله طالق و فوت يا اعتياد همسران،
يکي از راهکارهايي که ميتواند از مشكالت اقتصادي
و اجتماعي اين قشر بکاهد ،توجه به تشکيل تعاونيهاي
زنان در مشاغل مختلف توليدي ،توزيعي ،صنايع دستي
و خدمات  ITاست .البته به نظر من ،زنان درحوزه
کارهاي صنعتي هم ميتوانند موفق بشوند.به عنوان
مثال ،خانم تعاونگري هم اكنون  ،مديرعامل تعاوني
توليد فوالد است يا خانم جواني داريم که فيلتر اتومبيل
توليد ميکند .خوشبختانه خانمها نشان دادند که
ميتوانند بهترين ها بشوند چون انگيزه و درايت الزم
براي مسير کارافريني را دارند.
بايستي تالش کنيم تعداد خانمهاي مستقل و موفق
در همه جاي کشور زياد شود.
خانمها چون منافع مشترک دارند به راحتي کنار هم
قرار ميگيرند  .تحقيقان نشان داده روحيه کار جمعي
خانمها بيشتر است .
به نظر مي رسد ،برنامه ريزان  ،مديران اجرايي ،
مديران کل امور بانوان استانداري ها ميتوانند از
مزيت بخش تعاوني  ،براي توسعه اشتغال استان به
خوبي استفاده نمايند.
اشتغالزايي و کارآفريني در شرايط کنوني کشور
چگونه امکان پذير است ؟
هم اکنون توسعه به شدت وابسته به ايجاد خوداشتغالي
و کارآفريني است و يکي از راهکارهاي اساسي در برطرف
ساختن ناپايداري اقتصادي جوامع ،هدايت سرمايهها و
اعتبارات به بخشهاي توليدي و زيرساختي است .در
واقع تعاونيها با توجه به نقش و جايگاه قانوني در زمينه
ايجاد اشتغال و کاهش فقر بستر مناسبي براي ايجاد و
توسعه کارآفريني در کشور محسوب ميشوند.
اشتغالزايي و کارآفريني در معني عام و کلي نيز
اگر دغدغه تمام برنامه ريزان و سياستگذاران
قرار بگيرد  ،راهگشاست  .اگر ميگوييم «کاالي
ايراني» اين نبايد صرفا يک شعار باشد ،چرا بايد
کل توليد با تحريم از چرخه باز ايستد؟ !
در صنعت و کارافريني هم بايد همانگونه که در صنعت
دفاعي موفق شديم تحريمها را دور بزنيم و با دانش
نيروي داخلي و سياست جهادي پيش برويم.
آيا بها دادن به بخش تعاون در سيستم اقتصادي
کشور در شرايط کنوني راه حل برخي از مشکالت
ميتواند باشد ؟
بله !بايد روحيه کار جمعي را بيشتر تقويت کنيم .اعتماد
اجتماعي افزايش يابد و توجه به مهارت آموزي نسل
جوان بيشتر شود .

خودکشي مردهاي ايراني دو برابر زنها

به گفته کارشناسان اجتماعي معموال اقدام به خودکشي در زنان بين دو تا سه برابر مردان
است اما فوت در مردان بين  ۳تا  ۴برابر زنان است.همچنين در دنيا گفته مي شود  ۱۰درصد
مرگ و مير افراد  ۱۵تا  ۲۹سال بر اثر خودکشي است و خودکشي جزء  ۱۰عامل اصلي در
مرگ و مير افراد جوان محسوب مي شود و اين درحالي است که سن خودکشي در حال
کاهش است و اين مسئله فقط خاص کشور ما نيست.
بر اساس اعالم سازمان پزشکي قانوني کشور در سال گذشته مجموع تلفات خودکشيها ۴۶۲۷
نفر بوده که نسبت به سال  ۹۵افزايش  ۵درصدي را نشان ميدهد .از بين تعداد خودکشيهاي
منجر به فوت  ۳۲۶۲مورد مربوط به مردان و  ۱۳۶۵مورد مربوط به زنان بوده است.
به گزارش ركنا بر اساس گزارش سالنامه آماري پزشکي قانوني کشور در سال گذشته نيز
مقايسه استانها از نظر تعداد متوفيات مشکوک به خودکشي نشان ميدهد که استان تهران

پژوهشگرانمرکزتحقيقاتبيوشيمي
و بيوفيزيک دانشگاه تهران موفق
به طراحي و ساخت زيست حسگر
براي تشخيص زودهنگام سرطان
سينه شدند.
به گزارش دانشگاه تهران ،هدايت اله
قورچيان و فاطمه حکيميان همراه با
پژوهشگرانمرکزتحقيقاتبيوشيمي
و بيوفيزيک دانشگاه تهران موفق به
طراحي و ساخت زيست حسگر براي تشخيص زودهنگام سرطان
سينه شدند.سرطان سينه از شايع ترين علل مرگ و مير در زنان
است .بر اساس آمارهاي سازمان جهاني بهداشت از هر  ۸تا ۱۰
زن ،يک نفر دچار سرطان سينه مي شود که در ايران از هر ۱۰
تا  ۱۵زن ،احتمال ابتالي يک نفر به سرطان سينه وجود دارد
بنابراين سن بروز سرطان سينه در زنان ايران يک دهه کمتر از
زنان کشورهاي توسعه يافته است.به طور کلي سرطان سينه در
 ۱۴درصد از زنان (يک مورد از  ۷مورد) رخ مي دهد اين درحالي
است که عالوه بر زنان ،مردان نيز ممکن است دچار سرطان سينه
شوند.بر اساس گزارش به دست آمده از موسسه ملي سرطان در
آمريکا در سال  ۲۰۱۳حدود  ۲۳۲هزار و  ۶۷۰مورد سرطان سينه
در زنان و  ۲هزار و  ۳۶۰مورد در مردان بر آورد شده که از اين
ميان حدود  ۴۰هزار مورد مرگ مربوط به زنان و  ۴۳۰مورد مرگ
مربوط به مردان بوده است.زماني که سرطان سينه در مراحل
اوليه ،تشخيص داده شود احتمال درمان  ۹۸درصد است در حالي
که اگر سرطان به اعضاي ديگر بدن سرايت کند احتمال درمان
به  ۲۳درصد کاهش مي يابد.بنابراين تشخيص زودرس سرطان
سينه يکي از چالش هاي عمده عليه اين بيماري است.

با  ۷۹۶مورد ،فارس با  ۳۴۸مورد ،خوزستان با  ۳۰۶مورد ،آذربايجان شرقي با  ۲۷۶مورد و
کرمانشاه با  ۲۳۵مورد ،پنج استان نخست به لحاظ دارا بودن تعداد بيشتر خودکشيها در
کشور هستند .همچنين خراسان شمالي با  ۱۷مورد ،سمنان با  ۱۸مورد و يزد با  ۳۱مورد
کمترين ميزان خودکشي را به خود اختصاص دادهاند.
عوامل مختلفي هم در آن دخيل هستند که بخشي از آن به شرايط کالن جامعه برميگردد،
به طوريکه نميتوانيم تاثير محيط را نفي کنيم و بخشي هم مربوط به يادگيري است که در
مورد روشهاي خودکشي بيشتر خود را نشان ميدهد.
با اين حال،وضعيت خودکشي در ايران هرچند خيلي باال نيست اما نيازمند مداخالت تخصصي
است و در اين زمينه اورژانس اجتماعي به عنوان متولي رسيدگي به آسيبها در کشور،آمار
دقيقي از وضعيت خودکشي دارد.به همين دليل با رئيس اورژانس اجتماعي در اين زمينه
به گفتوگو نشستيم.
رضا جعفري در گفتوگو با فارس ،در رابطه با آمار مربوط به خودکشي و افرادي که اقدام به
خودکشي ميکنند ،گفت :درصدي از آمار مربوط به کساني که اقدام به خودکشي ميکنند
منجر به فوت نميشود و برخي نيز اقدام به خودکشي کرده و آن را اعالم نميکنند و به طور
مثال ميگويند يک تصادف  Crashاتفاق افتاده در حالي که از نظر علمي خودکشي به
عملي گفته ميشود که «خودخواسته بوده و با ميل و با دست خود فرد انجام ميشود».
وي ادامه داد :گاهي خودکشي مشخص و بارز نيست و گاهي در خفا انجام ميشود و گزارشي
از آن اعالم نميگردد بر اين اساس با تفاهمنامهاي که در سطح استانها داشتهايم قرار شده
سامانهاي مشترک ميان اورژانس اجتماعي ،آتشنشاني ،پليس  Policeو اورژانس ايجاد شود
و موارد اقدام به خودکشي شناسايي و حضور هماهنگ اين نهادها بر سر صحنه اتفاق بيفتد
چرا که بسياري از آمارها ديده نميشود.

مسلما،صرفا با دانش تئوري  ،به رشد تکنولوژيکي
نميرسيم.
حمايت از کسب و کارها مختلف بايستي با رويکرد
توانمند سازي باشد نه اينکه فقط اعالم کنند وام و
تسهيالت ميدهيم!
براي توسعه کسب و کار فقط صرف پول دادن كافي
نيست بلکه بايد پُل ساخت  .يعني فضاي کسب و کار
را بهبود بخشيد  .بايستي زير ساختها تامين بشود .پل
ساختن به معني اينكه اينکه نيروي انساني آموزش
ببيند  ،توانمند بشود و به سمت کسب و کارهدايت
بشود .اين بينش که يک کسب و کار تا آخر محتاج
دولت باشد بايد در اذهان از بين برود  .از سوي ديگر
الزم است كه مسئولين برنامه ريزي کنند  .متاسفانه
در حال حاضر قوانين دست و پا گير باعث سختي و
مشقت صاحبان کسب و کار شده و به نظر مي رسد
كه نمايندگان مجلس بايد به جاي تصويب قانون هاي
رنگارنگ و قانون روي قانون کمي مقررات زدايي کنند
و قوانين زايد را حذف نمايند.
به نظر ميرسد که احساس عدم امنتيت اقتصادي
بيش از تحريم ها باعث افزايش قيمتها و نگراني
مردم شده است ؟
موافقم ،وقتي سرمايه اجتماعي کاهش پيدا کند
معموال بحران ها پر رنگ تر و داراي اثر سوء بيشتري
ميشوند .تحريم هستيم درست ! ولي اثر وضعي اين
واقعه بستگي به کنش ما شهروندان دارد.
وقتي شايع ميشود؛ فالن کاال قرار است كه ناياب بشود
و تمام مردم براي تهيه آن جنس هجوم ميبرند خوب
معلوم است كه چه اتفاقي رخ ميدهد !
در قانون اقتصاد ،کشش عرضه و تقاضا داريم وقتي
تقاضا براي جنسي ناگهان بيش از حد معمول باال
برود خود به خود باعث گراني بيشتر ميشود و اين
اتفاقات نشان ميدهد ما شهروندان قبل از تحريمها،
بازار را به چالش کشيده ايم!
لذا بايد سعي کنيم از رفتارهاي هيجاني پرهيز کنيم
و فضا را با دامن زدن به شايعات ملتهب نکنيم  .البته
مسئوالن هم بايد تالش کنند .
يقينا براي بهتر شدن اوضاع اقتصاد کشور ،کار همراه با
برنامه تعيين كننده است  .به قول مرحوم دکتر بهشتي:
بهشت را به بها دهند و به بهانه ندهند .لذا همه بايد
متحد در مسير درست حرکت کنيم .
در پايان از خبرنگار محترم روزنامه وزين رسالت تقدير
و تشکر ميکنم که به بحث مهم کارافريني و اشتغال
در حوزه زنان توجه کرده است.
متشكرم.

مشكل مسكن و اشتغال زنان
سرپرست خانوار پيگيري مي شود
نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به ثبت آمار و
اطالعات تمامي زنان سرپرست خانوار در سامانه اي جامع در برنامه ششم توسعه
گفت :قصد داريم با شناسايي اين افراد مسئله مسکن ،اشتغال و تحصيل آنان
را پيگيري کنيم.
فاطمه ذوالقدر با بيان اينکه براي رفع مشکل کار زنان سرپرست خانوار با کارآفرينان
جلسات زيادي داشته ايم ،گفت :در عرصه کسب و کار براي رفع موانع کارآفريني
و اشتغال زنان سرپرست خانوار طرح هاي زيادي در مجلس شوراي اسالمي داريم
و اميدواريم بتوانيم به زودي موانع را برطرف کنيم.
نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه امروزه زنان
نقش بسيار مهمي در چرخه اقتصاد و توليد دارند ،افزود :اين در حالي است که
علي رغم همه مشکالت و تحريم ها زنان در راستاي حمايت از کاالي ايراني
تالش هاي زيادي مي کنند.
وي با اشاره به اينکه زنان  ۵۰درصد از جمعيت جامعه را تشکيل مي دهند،
تصريح کرد :اگر زنان در عرصه کسب و کار سهم نداشته باشند ،به طور قطع
نمي توانيم پيشرفتي نيز داشته باشيم.
نماينده مردم تهران ،ري ،شميرانات ،اسالمشهر و پرديس در دهمين دوره مجلس
شوراي اسالمي با بيان اينکه زنان مي توانند در عرصه هاي مختلف توانمندي هاي
خود را به خوبي نمايش دهند ،گفت :مجلس شوراي اسالمي در برنامه ششم توسعه
طرح جامعه اي براي حمايت از زنان سرپرست خانوار مصوب کرده و امسال در
خصوص بيمه اين زنان بودجه بسيار خوبي در نظر گرفته شده است.

افسردگي پس از زايمان اختاللي
نسبتاً شايع بين زنان تازه فارغ شده
است که اگر جدي گرفت نشود
مي تواند عواقب بدي براي مادر و
نوزاد داشته باشد.
فرحناز رحماني ،استاديار دانشگاه
علوم پزشکي تبريز در گفت وگو با
ايمنا اظهار کرد :افسردگي پس از
زايمان در مادران تازه فارغ شده
موضوع نسبتاً رايجي است که به علت تغييرات هورموني ،خستگي
ناشي از  ۹ماه بارداري و زايمان و همچنين شرايط جديد ناشي
از تولد فرزند در مادر به وجود مي آيد .
وي افزود :از عاليم اين اختالل مي توان به احساس غم و اندوه،
پوچي ،عدم لذت بردن از امور روزمره اي که تا پيش از اين براي
مادر لذت بخش بوده است ،مشکالت خواب مادر ،کم شدن اشتها،
کاهش تمرکز ،کاهش وزن و غيره اشاره کرد .
استاد روان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز ادامه داد :البته
احساسات فوق طي دو هفته يا  ۱۰روز اول زايمان طبيعي است
و جاي نگراني ندارد؛ ولي در صورتي که پس از مدت مذکور
همچنان عالئم ياد شده ادامه داشت ،مادر جهت درمان بايد به
روانشناس و روانپزشک مراجعه کند .
رحماني خاطرنشان کرد :عدم توجه به موقع به افسردگي پس
از زايمان مي تواند صدمات جبران ناپذيري به مادر و حتي
نوزاد بزند به صورتي که هر از چند گاهي خبرهاي ناگواري از
خودکشي مادر و يا فرزندکشي توسط مادر منتشر مي شود که
ريشه آن عدم رسيدگي و توجه به موقع به موضوع افسردگي
پس از زايمان است .
وي تاکيد کرد :همسران در اين زمينه نقش کليدي را بازي مي کنند
و بايد پس از تولد فرزند خود تمام توجه خود را به کودک معطوف
نکنند و شرايط روحي و رواني مادر را هم جدي بگيرند.

خطر اختالالت رواني با استرس
در زنان!
پس از در معرض قرارگيري با
موقعيت هاي استرس زا مشخص
شد که زنان در ريسک باالتري نسبت
به مردان براي گسترش اختالالت
رواني هستند.
به گزارش ايسنا ،استرس يکي از
بزاترين مشکالت روان شناختي
آسي 
است که مي تواند سالمت جسمي
و روحي هر انساني را تهديد کند.
استرس به صورت واکنش فيزيولوژيک بدن به شرايط تهديدآميز
محيطي تعريف مي شود .واکنش هايي مانند افزايش ضربان قلب،
افزايش تنفس و جمع شدن خون در دست و پاها که بدن را براي
واکنش مناسب درباره آن تهديد ادراک شده ،آماده مي کند.
در واقع اين تفکر ماست که باعث ايجاد استرس در يک موقعيت
خاص مي شود .به طور مثال پرش از هواپيما با چتر را يک عده
خطرآفرين و در نتيجه استرس زا برداشت مي کنند اما عده ديگري
آن را يک چالش و هيجان انگيز ادراک مي کنند.
اين عامل نقش شخصيت و يادگيري را در ادراک استرس پررنگ
مي سازد .برخي افراد در بيشتر شرايط ،احساس تهديد مي کنند
و دچار استرس مي شوند ،صرف نظر از اين که آيا آن شرايط واقعا
خطرناک است يا خير؟
به تازگي محققان آمريکايي در يک تحقيق جالب به بررسي تفاوت
ميزان تاثير استرس بر زنان و مردان پرداختند .در خور ذکر است
که از  200زن و مرد براي شرکت در اين تحقيق کمک گرفته شد
تا نتايج به دست آمده ،دقيق تر باشد .در اين تحقيق و پس از در
معرض قرارگيري با موقعيت هاي استرس زا مشخص شد که زنان
در ريسک باالتري نسبت به مردان براي گسترش اختالالت رواني
هستند که شامل بي خوابي و ديدن کابوس است .آشفتگي در
خواب يکي از بيشترين عاليم التهابي مربوط به اختالالت استرس
است که بيشتر براي زنان اتفاق مي افتاد .بنابراين و طبق نتايج
اين تحقيق ،زنان نسبت به مردان پس از در معرض استرس قرار
گرفتن ،بيشتر دچار اختالالت رواني مي شوند.

کاهش زمان گفتوگو در خانوادهها
به  ۲۰دقيقه
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينکه اختالالت
روابط يکي از مشکالت خانواده در ايران و جهان است که نميتوانند
با هم گفتوگو کنند ،گفت :زمان گفتوگو طي يک دهه از دو
ساعت به  20دقيقه در شبانه روز رسيده است که در بسياري از
اوقات به سوءتفاهم يا تنش مي انجامد.
به گزارش ايسنا،معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان
اينکه اختالالت روابط يکي از مشکالت خانواده در ايران و جهان
است که نمي توانند با هم گفتوگو کنند ،گفت :زمان گفتوگو
طي يک دهه از دو ساعت به  20دقيقه در شبانه روز رسيده است
که در بسياري از اوقات به سوتفاهم يا تنش مي انجامد.

