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پس گرفتن خانه قاجاری از انجمن اوقات فراغت

شهردار منطقه 12 از بازپس گیری خانه دبیرالملک از انجمن اوقات فراغت 
خبر داد.

علی محمد سعادتی در گفت وگو با ایسنا،  در مورد باز پس گیری خانه اوقات 
فراغت ، گفت: در دوره گذشته خانه دبیرالملک فراهانی - وزرای دوره قاجاریه - واقع 
در خیابان امیرکبیر به انجمن اوقات فراغت که ریاست آن را رامبد جوان بر عهده 

داشت ،  واگذار شده بود.
وی با بیان اینکه قرار بود در این خانه برنامه های تفریحی با توجه  به رویدادهای 
محلی و شهری تعریف شود تا در محله امامزاده یحیی و عودالجان شرایط زندگی  
بهتر شود و موجبات زنده شدن محله فراهم شود،  گفت: اما در تغییر و تحوالت 
اخیر این انجمن نتوانست به تعهدات خود عمل کند و به همین دلیل نامه نگاری 
برای باز پس گیری این خانه قاجاریه انجام شد و و به همین دلیل این خانه از آنها 

پس گرفته می شود.
شهردار منطقه 12 در عین حال گفت: البته شهرداری تهران نیز نتوانست در این 
مدت به دلیل تغییرات مدیریتی و همچنین تالطم های ایجاد شده به تعهدات خود 

در راستای همکاری برای رونق گرفتن این خانه عمل کند.
به گزارش ایسنا، خانه میرزا محمدحسین فراهانی ملقب به دبیرالملک فراهانی 
از وزرای دوره قاجار 17 دی ماه سه سال پیش به انجمن اوقات فراغت برای انجام 

امورات فرهنگی و بازی های بومی و ملی فکری داده شد.

 مدیر بانک نسوج مرکز تحقیقات پزشکی قانونی:

750 نفر برای اهدای جسد اعالم آمادگی کردند
 تهران- ایرنا- مدیر بانک نسوج مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی 
کشور گفت: پس از آنکه به دنبال اعالم نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزشی، 
برای اهدای جسد در سال 1396 فراخوان دادیم، تاکنون 750 نفر برای 

اهدای جسد اعالم آمادگی کردند.
امین راد منش روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از میان این 750 
نفری که برای اهدای جسد اعالم آمادگی کرده اند، دو مورد جسد تاکنون اهدا 

شده است.
اجساد  از  ها  دانشگاه  و  آموزشی  مراکز  این در  از  پیش  وی خاطرنشان کرد: 
بالصاحب و مجهول الهویه برای مقاصد آموزشی استفاده می شد که تعداد این 

اجساد کم بود و جوابگوی نیاز آموزشی این مراکز نبود.
مدیر بانک نسوج مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گفت: تنها راه رفع نیاز مراکز 
آموزش به جسد اهدای جسد است، همانطور که برخی از کشورها برای تامین جسد 

انجام می دهند.
وی اعالم کرد: بیش از 32 درصد اهداکنندگان جسد را جوانان در سنین 20 تا 40 
سال تشکیل می دهند؛ 8.2 درصد از اهداکنندگان 20 تا 30 ساله اند،  24.1 درصد 
آنان 30 تا 40 ساله،  20.5 درصد 40 تا 50 ساله،  17.5 درصد 50 تا 60 ساله،  19.7 

درصد 60 تا 70 ساله و 10 درصد نیز در سنین باالی 70 سال هستند.
رادمنش با بیان این که بیشتر اهداکنندگان جسد را افراد با تحصیالت دانشگاهی 
افراد دارای مدارک  را  اهداکنندگان جسد  افزود: 77 درصد  تشکیل می دهند، 
کارشناسی و باالتر و 23 درصد آنها را افراد دارای مدارک دیپلم و کمتر از آن تشکیل 

می دهند. همچنین 40 درصد آنها زن و 60 درصد مرد هستند.
وی اشاعه امر اهدای جسد را نیازمند فرهنگ سازی دانست، گفت: برای اهدای 
جسد نیازی به مراجعه حضوری اهداکنندگان به پزشکی قانونی نیست و داوطلبان 
می توانند از طریق تماس تلفنی با مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور از نحوه انجام 

کار مطلع شوند.
رادمنش به رعایت فرآیند قانونی و شرعی در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: 
اجساد پس از فوت افراد، با اطالع خانواده به یکی از مراکز پزشکی قانونی تحویل 
داده، در نهایت به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی منتقل می شوند و پس از انجام 
فعالیت های علمی با رعایت تشریفات شرعی در آرامستان همان شهر به خاک 
سپرده خواهند شد و در صورت تمایل خانواده های اهداکنندگان مراحل و مکان 

دفن به آنها اطالع داده می شود.

بارش برف در ۸ محور مواصالتی کشور
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی 

انتظامی از بارش برف در هشت محور مواصالتی خبر داد.
سرهنگ نادر رحمانی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت جوی در 
جاده های کشور گفت: در محورهای شاهین - تکاب و سردشت - مهاباد در استان 
آذربایجان غربی، ارتفاعات محورهای چالوس - کرج ،  فیروزکوه و کیاسر - سمنان 
در مازندران، محوربجنورد - اسفراین در خراسان شمالی و محورهای توسکستان - 

شاهرود و خوش ییالق - شاهرود بارش برف گزارش شده است.
وی با بیان اینکه در بیشتر محورهای استانهای خراسان رضوی، مازندران و گلستان 
نیز بارش باران گزارش شده است، اظهار کرد: در محور شیروان - بجنورد در استان 
خراسان شمالی نیز بارش باران دیده می شود. رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در ادامه تصریح کرد: در محورهای محور 
بجنورد - آشخانه در استان خراسان شمالی و جیرفت - کرمان در استان کرمان نیز 

مه گرفتگی همراه با کاهش دید گزارش شده است.

کشف ۶ کیلو شیشه در جنوب پایتخت
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از انهدام باند تولید و توزیع کننده 

مواد مخدر با کشف شش کیلوگرم شیشه در جنوب پایتخت خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ کیوان ظهیری دراین باره گفت: با توجه به دریافت 
خبری مبنی بر فعالیت یک باند تولید و توزیع کننده مواد مخدر در جنوب پایتخت، 

پرونده ای در این خصوص در کالنتری 153 شهرک ولیعصر تشکیل شد.
وی افزود: در یک عملیات که با کمک اهالی محل انجام شد، تمام اعضای باند تولید 

و توزیع کننده مواد مخدر توسط پلیس دستگیر شدند.
ظهیری تصریح کرد: مقدار 6 کیلوگرم ماده مخدر شیشه از مخفیگاه متهمان 

کشف شد که به همراه متهمان به مراجع قضایی ارجاع شدند.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت خاطرنشان کرد: ما به عنوان پلیس وظیفه داریم 
که در فضای شهر طرح هایی را در راستای ارتقای امنیت اجرا کنیم، لذا شهروندان 
در رابطه با هر موضوعی به موارد مشکوکی برخورد کردند، مراتب را به پلیس گزارش 

کنند تا با حضور ماموران در محل به شکایات مردمی رسیدگی شود.
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 حادثه رانندگی در خراسان رضوی هشت کشته داشت
    سبزوار - ایرنا - رئیس جمعیت هالل احمر جغتای گفت: برخورد کامیون با خودرو سواری پراید در 6 کیلومتری این شهرستان خراسان رضوی هشت کشته بر جا گذاشت. براتعلی میرجهانگیری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 

در این حادثه ه عصر امروز در جاده جغتای به پل ابویسان روی داد، راننده پراید و هفت سرنشین دیگر آن با قرار گرفتن زیر کامیون، در دم جان باختند. وی اظهار داشت: علت حادثه از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.
جمعیت هالل احمر شهرستان جغتای با یک پایگاه عملیات امداد و نجات جاده ای در روستای راه چمن و 20 کیلومتری این شهرستان، مسیرهای جاده ای جغتای به جاجرم و جوین به سبزوار را پوشش می دهد. 

 استادیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی:

یک پنجم زنان شاغل بین کار و خانه احساس تضاد دارند
 استادیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی گفت: تضاد 
نقش در زنان شاغل ایرانی چه بخش دولتی و چه بخش 
خصوصی به طور میانگین 18.9 درصد است یعنی حدود 
یک پنجم زنان کشور تضاد نقش باالیی را در دو حوزه 

خانواده و کار تجربه می کنند.
»کرم حبیب پور گتابی« روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
اجتماعی ایرنا به وضعیت تضاد نقش در بین زنان شاغل ایرانی 
اشاره کرد و افزود: در سال 1396 مطالعه  ای تجربی روی تضاد 
نقش در بین هزار و 451 نفر از زنان شاغل متاهل دارای حداقل 
در  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سازمان  در 10  فرزند  یک 
بخش های دولتی و خصوصی در 9 استان کشور در دو قلمرو 

خانواده و کار انجام شد.
وی معتقد است: نتایج این مطالعه نشان داد که نسبت این تضاد 
در زنان شاغل در بخش خصوصی 25،4 درصد به دلیل شرایط 
کاری متفاوت، ازجمله مدت زمان کاری، مدت زمان اضافه کاری، 
میزان حقوق و پاداش و مناسبات اجتماعی در محیط کار بیشتر از 

زنان شاغل در بخش دولتی با 16،5 درصد است.
این استادیار جامعه شناسی با بیان اینکه در زمینه نقش های زنان 
در خانه و محیط کار، اساسا با مفهوم تعارض یا دوراهی مخالفم، 

اظهار داشت: باید مفهوم تضاد را برای این منظور جایگزین کرد.
وی تصریح کرد: در جوامع در  حال  گذار و توسعه یافته، با تحول 
در نهاد کار و خانواده از جمله افزایش نسبت زنان شاغل به ویژه 
مادران، افزایش زوج های شاغل و خانواده های دونان آور و تداخل 
نقش های جنسیتی همچنین هویت  یابی زنان به عنوان عاملیتی 
مستقل، تبدیل  شدن زنان به عاملیت  های اقتصادی، تمایزیابی و 
استقالل دو فضای کار و خانواده، تضاد نقش زنان به طور عام و 
تضاد نقش های کاری و خانوادگی آنها به طور خاص اجتناب  ناپذیر 
است و این ادعا که این دو نقش سازگاری ماهوی و حتی نسبی با 

هم دارند، ادعایی مردود و غیرقابل  اعتناست.
این استادیار جامعه شناسی ادامه داد: اگرچه درگیری زنان در 
هر یک از نقش های کاری و خانوادگی، می تواند پیامدهای مثبتی 
برای آنان به دنبال داشته باشد، اما اگر آنها بنا به دالیلی قادر به 
ایجاد تعادل میان مسئولیت  های مرتبط با هر یک از دو نقش 

نباشند، پتانسیل ایجاد تضاد میان نقش ها افزایش خواهد یافت.
با  خانواده  تقاضاهای  که  هنگامی  کرد:  اضافه  پور  حبیب 
تقاضاهای کار در تضاد باشد، تضاد خانواده-کار شکل می گیرد. 
تجربه این تضاد نقش، حالت نامطلوبی را در افراد ایجاد می کند و به 
خاطر فشار تضاد میان نقش ها، نقش های چندگانه منجر به تضاد 
فردی می  شود که این امر، اجرای موفقیت آمیز نقش را با مشکل 

بیشتری مواجه می سازد.
وی تاکید کرد: تضاد نقش به سه شکل »تضاد مبتنی بر زمان، 
تضاد مبتنی بر فشار و تضاد مبتنی بر رفتار« و در دو جهت 
»تداخل کار با خانواده و تداخل خانواده با کار« اتفاق می افتد. 
به هر روی، همزمان با افزایش حضور زنان در بازار کار، تعداد 
زنانی که با مشکالت مربوط به نقش های متفاوت مانند همسری، 
مادری، خانه داری و کارمندی مواجه هستند، به طور چشمگیری 

افزایش می یابد.
این کارشناس گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، زمانی که 
زنان صرف کار خویش می کنند، موجب تضاد بین نقش های 
گوناگونی  پیامدهای  تضاد  این  که  می  شود  کار  و  خانوادگی 
در حوزه  های کاری و خانوادگی و سایر حوزه های جامع وی 
نارضایی خانوادگی، کاهش فراغت  از زندگی،  نارضایی  ازجمله 
و تغییر الگوی گذران آن، کاهش مناسبات اجتماعی درون و 

و  استرس  سالمتی،  مشکالت  شغلی،  نارضایی  بین خانوادگی، 
افسردگی شغلی، تأخیر و مرخصی و غیبت از کار و کاهش فرصت 

پیشرفت شغلی به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: در ایران نیز، به دلیل شرایط دشوار خانواده  ها 
در تأمین هزینه های زندگی، ساعات کاری زنان شاغل )44 ساعت( 
بیشتر از متناظر آن در کشورهای توسعه یافته )حدود 32 ساعت( 
است، ضمن اینکه از سوی دیگر هنوز سیاست اجتماعی و کاری 
انعطاف  پذیری برای این دسته از زنان در کشور وجود ندارد. به 
همین خاطر، شدت پیامدهای ناشی از تضاد نقش در زنان ایرانی 

بیشتر از کشورهای توسعه  یافته است.
به گفته وی، به همین دلیل کیفیت زندگی خانوادگی و کاری 
در بخش خصوصی بسیار پایین تر از بخش دولتی است و این قشر 
از زنان با عواقب بیشتر و آسیب  پذیری از تضاد نقش در دو حوزه 

خانوادگی و به ویژه کاری مواجه هستند.
وی شایعترین شکل این تضاد را تضاد کار- خانواده مبتنی بر 
فشار دانست که زنان شاغل در هر دو بخش دولتی و خصوصی 
تجربه می کنند و اظهار داشت: این شکل تضاد شامل فشارهای 
تولیدشده نقش  در اثر محرک های تنش زای شغلی و خانوادگی 
و خانوادگی،  نقش های شغلی  از  در گستره هر یک  است که 
اضطراب،  افسردگی،  تنش،   مانند  روانی  و  فیزیکی  فشارهای 
بی حوصلگی و تندخویی را در زنان پدید می آورند و ایفای انتظارات 

ناشی از نقش دیگر را برای آنان دشوار می سازند.
وی اضافه کرد: البته در پدیداری این تضاد، بیشتر کار موجب 
اختالل در زندگی می شود تا اینکه زندگی در کار اختالل ایجاد 
کند. در حقیقت، بیش از اینکه نقش  های خانوادگی زنان شاغل 
ایرانی در نقش های کاری آنها مداخله کند، این نقش های کاری 

هستند که در نقش های خانوادگی آنها مداخله می کنند.
این کارشناس جامعه شناسی افزود: بنابراین به نظر می رسد 
زنان اولویت را به خانواده و نقش های خانوادگی داده و از طرفی 
به منظور مدیریت این تضاد، باید بیشتر برای شرایط کاری آنها 
برنامه  ریزی کرد تا شرایط خانوادگی. از طرف دیگر، پیامدهای 
تضاد نقش زنان در خانواده و کار، بیشتر در حوزه کیفیت زندگی 

کاری است و شرایط کاری آنها بیشتر از کیفیت زندگی خانوادگی 
متاثر ساخته است.

وی تاکید کرد: تضاد نقش ها از یک سو موجب کاهش رضایت 
شغلی، سالمت شغلی، پیشرفت شغلی و کیفیت کاری زنان شده و 
از سوی دیگر فرسودگی شغلی، استرش شغلی و تاخیر در حضور 

در محل کار را در آنان افزایش داده است.
حبیب پور معتقد است که زنان ایرانی دوست دارند کار کنند 
و کار برای آنها کارکرد ابزاری دارد. آنها از کار به عنوان ابزاری 
برای فردیت  یابی، هویت  یابی اجتماعی، عاملیت  سازی و حضور 
اجتماعی استفاده می کنند، پس با وجود نداشتن نیاز مالی و تجربه 
پیامدهای منفی که کار روی زندگی فردی، خانوادگی و کاری آنها 
دارد، حاضر نیستند از کار دست بکشند و حتی برای نگهداشت 
کار، راضی به کنارگذاشتن برخی از موارد کیفی زندگی مانند 

فراغت بیشتر، فرزند بیشتر و مناسبات خانوادگی بیشتر هستند.
وی ادامه داد: آنها نگرش مثبتی به فرزندآوری داشته و حتی 
مانند  دالیلی  به  وقتی  اما  دارند،  دوست  را  بیشتر  فرزندآوری 
سیاست  های اجتماعی و کاری در زمان بارداری و زایمان از یک 
سو )مانند انواع مرخصی ها، خدمات مراقبت کودک، امنیت شغلی 
و امکان بازگشت به کار، پیشرفت شغلی( و شرایط اقتصادی از 
سوی دیگر )مشکالت گرانی و تورم( می  نگرند، نه  تنها رغبتی به 
افزایش تعداد فرزند ندارند که حدود 67،2 درصد آنها، حتی حاضر 
نیستند از کار دست بکشند بیش از 30 درصد و دیگر متأهالن 
بیش از 70 درصد و صاحب فرزند بیش از 60 درصد را نیز از 

کارکردن منع کنند.
به گفته حبیب پور، دلیل اصلی تضاد، الگوی سنتی تقسیم 
کار جنسیتی است که فقدان مشخص  بودن ایدئولوژی و الگوی 
مشارکت اقتصادی در خانواده ها )الگوی دونان آور یا تک نان آور( 
نیز مزید بر آن شده است. این ایده و پیش فرض که ایفای نقش 
همزمان زنان در خانواده و محل کار، فی  نفسه چالش برانگیز و 

مساله  ساز است، مردود است.
وی تاکید کرد: کاهش تضاد نقش زنان در خانه و کار، نیازمند 
ورود متغیرهایی همچون حمایت سازمانی، خانوادگی، مساوات  

و  است  آن  امثال  و  نقش  ابهام  عدم  جنسیتی،  کاری  طلبی 
تخفیف رابطه خطی بین تضاد خانه و کار با پیامدهای منفی 
روی حوزه های کیفیت زندگی کاری و خانوادگی، بدون ورود این 

متغیرهای تعدیل گر محتمل نیست.
حبیب پور معتقد است سیاست خانواده در ایران فاقد بلوغ 
الزم است و حتی گاهی با فقدان سیاست خانواده منسجم مواجه 
هستیم و روز به  روز با توجه به سناریوهایی مانند جهانی شدن، 

اقتصاد دانش و غیره وضعیت آن وخیم  تر می شود.
وی با بیان اینکه برای توازن  بخشی به نقش زنان در خانه و کار 
باید اقداماتی انجام داد و گفت: برای این موضوع دو دسته الزام 
سیاستی و اجرایی الزم است که در رابطه با الزامات سیاستی، 
فراهم کردن شرایط قانونی برای تدوین سیاست خانواده، تعیین 
نقش دولت در این سیاست، تعیین الگوی خانواده )تک نان آور یا 
دو نان آور(، خروج از ایدئولوژی مسلط مردانه، حساسیت نسبت به 
پیامدهای ناشی از هر سیاستی در زمینه مصالحه بین کار و زندگی 
زنان، تشکیل دبیرخانه یا شورایی برای رسیدگی به امور خانواده، 
ادغام سیاست  های خانواده در سیاست  ها و برنامه  های وزارت رفاه 
و تأمین اجتماعی و تغییر ذهنیت و نگرش در مسئوالن از رویکرد 
سنتی )مبنی بر تضاد و فشار نقش ها( به ترکیب نقش های زنان در 

خانواده ضروری است.
وی معتقد است: در حوزه الزامات اجرایی نیز، تدوین یک برنامه 
کاری مساوات  طلبانه برای تشویق زنان به مشارکت در بازار کار، 
پرداخت سوبسید برای مراقبت از کودکان در خانواده  های دو 
نان آور، بهبود شرایط مرخصی برای زنان شاغل سرپرست خانوار، 
تالش برای فراهم کردن شرایط مناسب جهت حضور بخش های 
غیردولتی در ارائه خدمات مراقبت از کودک، شناسایی و معرفی 
به  ابزارهایی  و  سیاست ها  تدوین  موفق،  دونان آور  خانواده های 
منظور مدیریت هرچه بهتر تضاد نقش زنان در خانواده و کار، 
توجه و اهتمام به مقوله مرخصی زایمان، کاهش استاندارد ساعت 
کاری موظف در هفته برای زنان و بازتعریف نظام ارتقای شغل 
برای زنان به منظور جلوگیری از ضرورت حضور فیزیکی زنان در 

محل کار الزم است.

 رئیس کنگره بین المللی صرع:

یک میلیون و 300 هزار ایرانی مبتال به صرع هستند

رئیس پانزدهمین کنگره بین المللی صرع گفت: یک میلیون و سیصد هزار 
نفر در کشور مبتال به بیماری صرع هستند که از این تعداد 400 هزار نفر به 

درمان مقاومند.
به گزارش خبرنگار حوزه سالمت ایرنا، حسین پاکدامن روز پنجشنبه در یک نشست 
خبری که در انجمن صرع ایران برگزار شد افزود: صرع نوعب بیماری است که اگر 
به سرعت تشخیص داده شود، عوارض ناشی از آن کاهش می یابد و کیفیت زندگی 

بیمار افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در کشورهای اروپایی و آمریکا هزینه زیادی صرف تحقیقات و درمان 
بیماران مبتال به صرع می شود، اما در ایران توجه زیادی به تحقیقات برای تشخیص 

و درمان این بیماران نمی  شود.
رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران آمار باالی تصادفات رانندگی در کشور یکی از علل 

اصلی ابتال به بیماری صرع دانست و گفت: آمار مبتالیان به صرع در کشور ما دو تا سه 
برابر کشورهای در حال پیشرفته است.

وی ادامه داد: 15 میلیارد دالر هزینه تشخیص و درمان صرع می شود و در اروپا 
هزینه داروی بیماران مبتال به صرع 2600 یورو و در ایران حدود 60 دالر است.

رئیس پانزدهمین کنگره بین المللی صرع گفت: به زودی یک داروی صرع که مشابه 
خارجی آن وارد کشور می شود و به دلیل انتقال ارز واردات آن به کشور دچار مشکل 
شده بود، به تولید داخل می رسد و نمونه ایرانی آن با قیمت بسیار کمتر از مشابه 

خارجی و با همان کیفیت وارد بازار می شود.
 وابستگی بیماران صرع به دارو بسیار زیاد است

داریوش نسبی طهرانی موسس و مدیر عامل انجمن صرع ایران نیز در این نشست 
در خصوص وضعیت داروهای این بیماران توضیح داد: درمان بیماران مبتال به صرع 
با یکدیگر متفاوت است اما اصلی ترین روش درمان این بیماران روش های دارویی 
درمانی است؛ باید توجه داشته باشیم که بیمار مبتال به صرعی که داروی خاصی از 
یک شرکت را مصرف می کند اگر دارویش تغییر کند، ممکن است که حمالت ناشی 

از صرع دچار شود.
نسبی طهرانی با بیان اینکه در برخی از داروهای بیماران مبتال به صرع با کمبود 
وجود دارد، گفت: باید توجه داشته باشیم که بیماران مبتال به صرع شدیدترین 
وابستگی به دارو ها را دارند و اگر فردی یک ساعت دیرتر دارو مصرف کند، دچار 

تشنج خواهد شد.
 لزوم حمایت بیمه ها از خدمات درمانی بیماران مبتال به صرع

مرجان اسداللهی متخصص مغز و اعصاب و دبیر علمی پانزدهمین کنگره بین المللی 
صرع نیز در این نشست اظهار داشت: بیماران مبتال به صرع نیازمند حمایت بیمه ها 

هستند.
وی افزود: تعداد زیادی از افراد مبتال به صرع به صورت واقعی به این بیماری مبتال 
نیستند و بیماری  آنها منشاء روانی دارد به طوری که آمارها نشان می دهد حدود 20 

درصد بیماران، صرع واقعی ندارند.
این متخصص مغز و اعصاب با اشاره به بیماری صرع در زمان بارداری توضیح داد: 
بانوان مبتال به صرع باید توجه داشته باشند که بیماری آنها در زمان بارداری باید تحت 
کنترل قرار گیرد و سه ماهه قبل از بارداری از داروی اسید فولیک استفاده کنند؛ 

 همچنین این افراد باید از استرس، بی خوابی و غذا خوردن دیر هنگام اجتناب کنند.
وی افزود: باید توجه داشته باشیم که برای کنترل بیماری صرع گروهی از متخصصان 
نظیر نورولوژیست ها، رادیولوژیست ها، جراح مغز و اعصاب و روانپزشک اقدام به کارهای 
درمانی می کنند و معموال یک سوم بیماران مبتال به صرع مقاوم به دارو هستند که با 
انجام روش های تشخیصی و درمانی محل تشنج آنها مشخص شده و در صورت نیاز 

درمان های جراحی به آنها پیشنهاد می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به هزینه های باالی 
درمانی بیماران مبتال به صرع گفت: الزم است در زمینه پوشش بیمه ای اقدامات 

درمانی و تشخیصی این بیماران اقدام جدی صورت گیرد.
 کمبود کاذب داروی بیماران صرع

کوروش قره گزلی متخصص مغز و اعصاب و رئیس هیات مدیره انجمن صرع ایران 
تشخیص زودهنگام بیماری صرع را یکی از اقدام های مهم برای کنترل این بیماران 
دانست و گفت: تشخیص زودهنگام کمک زیادی به بیماران مبتال به صرع می کند تا 
بیماری آنها سریع تر کنترل و درمان شود که این موضوع می تواند از تحمیل هزینه های 

سنگین به خانواده ها جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون داروهای بیماران مبتال به صرع در دسترس قرار دارد و 
در مقطعی بیماران به دلیل نگرانی به دنبال خرید بیش از حد دارو رفتند و با کمبود 
کاذب داروهای بیماران صرعی مواجه شدیم که در خوشبختانه در شرایط فعلی میزان 

این داروها کم نیست و الزم است در این زمینه سیاه نمایی صورت نگیرد.
پانزدهمین کنگره بین المللی صرع سوم تا پنجم بهمن ماه امسال در کتابخانه ملی 

ایران برگزار می شود.

رئیس  اقدامات  می دهد  نشان  جدید  بررسی های 
تغییرات  بحران  حل  با  مخالفت  در  آمریکا  جمهوری 
این  در  گلخانه ای  گاز  سطح  افزایش  موجب  اقلیمی، 

کشور شده  است.
به گزارش ایسنا، در این بررسی ها آشکار شد سال گذشته 
میالدی )2018( میزان انتشار گاز کربن در این کشور افزایش 

3.4 درصدی داشته  است.
افزایش تولید این گاز گلخانه ای از سال 2010 میالدی که 
با کاهش روبرو بوده بیشترین میزان را به خود اختصاص داده  
است. این دومین آمار از افزایش انتشار گاز کربن در مدت بیش 

از دو دهه گذشته است.
کارخانه ها و نیروگاه های زغال سنگ تعطیل شده اما تقاضای 
برق رشد پیدا کرده  است. سوخت گاز طبیعی در مقایسه با 
زغال سنگ میزان کربن کمتری تولید می کند اما همچنان 
در تشدید بحران تغییرات اقلیمی کمک کننده است. برآوردها 
همچنین حاکی از آن است که به غیر از بخش انرژی سایر 
بخش ها همچون حمل و نقل، صنایع و ساختمان ها به افزایش 

انتشار آالینده ها کمک می کنند.
گرفتن  نادیده  در  ترامپ  دولت  دفاع  شده،  منتشر  آمار 
نتایج بدست آمده در یک مطالعه علمی را زیر سوال برده  

است. در این گزارش آمده  است که افزایش دما به اقتصاد 
و  گذارد  می  جا  به  جانی  تلفات  می کند،  وارد  خسارت 
موجب می شود وضعیت آب و هوایی و حوادث ناشی از آن 
غیرقابل کنترل باشد. ترامپ یافته های بدست آمده در این 
افراطی  را  نتایج  این  نیز  او  دولت  و  ندارد  قبول  را  مطالعه 

دانسته اند.
آژانس  مدیر  ویلر«  »آندرو  گاردین،  روزنامه  گزارش  به 
گازهای  انتشار  است:  مدعی  آمریکا  زیست  محیط  حفاظت 
گلخانه ای کاهش پیدا کرده و آمارها نشان می دهد از سال 

2016 تا 2017 کاهش 2.7 درصدی داشته  است.
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