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 کاهش آمار محکومان مالی 
در زندان ها

مدیرعامل ســتاد 
دیه کشــور گفت: در 
چند ســال گذشــته 
با توجــه بــه اوضاع 
نابســامان اقتصادی 

تعداد زندانیان محکومان مالی افزایش داشته 
است. البته با توجه به بیماری کرونا، از ابتدای 
شــیوع این بیماری با صدور بخشــنامه هایی 
که از سوی دســتگاه قضایی اعالم شده است 
و همچنین دغدغه بســیاری از قضات مبنی 
بر اینکه محکومان مالی راهی زندان نشــوند، 
خوشــبختانه تعداد زندانیان محکوم مالی در 
زندان ها کاهش پیداکرده است. به گزارش ایلنا، 
اسداهلل جوالیی همچنین درباره برخی اخبار 
مبنی بر شــلوغ بودن محاکم خانواده به دلیل 
افزایش قیمت ســکه در ماه های اخیر گفت: 
قیمت سکه در سال گذشته در دفعات مختلف 
افزایش داشته اســت، اما این افزایش قیمت 
سکه ارتباطی به شلوغی محاکم مهریه ندارد 
و افزایــش عددی در خصوص آمــار زندانیان 

مهریه نداشتیم. 
    

 حناچی: شهرداری در 
تامین اعتبار مترو تنهاست

شــهردار تهــران 
گفت: شــهرداری در 
تامین اعتبــار برای 
مترو تنهاســت، این 
در حالــی اســت که 

پروژه ای که روزانه با چهــار میلیون مخاطب 
در تماس اســت نیازمند حمایت بیشــتری 
اســت.  به گزارش ایســنا، پیروز حناچی در 
مراسم ورود دستگاه حفار مکانیزه به ایستگاه 
میدان حضرت عبدالعظیم به خواســته های 
پیمانکار پــروژه خط ۶ و کمبود مالی اشــاره 
کرد و گفت: بــا پیگیری اوراق مشــارکت به 
خواســته های مالی پیمانکاران رســیدگی 
می کنیم و  زیرساخت های مترو به خصوص در 
خطوط ۶ و ۷ فراهم شده و ادامه دارد. بیشترین 
مشکل واگن و تامین اعتبار است که شهرداری 

در این تامین اعتبار تنهاست.
    

بروز نوعی اختالل روان شناختی 
در افراد دچار گازگرفتگی شدید

بخــش  ئیــس  ر
کــز  مر ش  ز مــو آ
اورژانس تهران گفت: 
حــدود ۴٠ درصــد 
از افرادی کــه دچار 

مسمومیت بسیار شدید با گاز مونوکسید کربن 
شدند پس سه تا ٢۴٠ روز دچار نوعی سندروم 
می شوند. به گزارش ایسنا، سعید مهر سروش 
افزود: در مــواردی فردی دچار مســمومیت 
شدید می شــود به طوری که در لحظات آخر 
جانش نجات داده شود این افراد معموالً دچار 
عوارض روان شــناختی و اختالالت شناختی 
می شود، گفته می شود. این سندروم می تواند 
اختالالت شــناختی یا تغییرات شخصیتی را 
برای فرد به وجود آورد.  به گفته او وسیله های 
گازسوز دودکش دار که دودکش آن ها مشکل 
دارد بیشــترین عامل این اتفــاق بودند، که 
 حدود ۴۴ درصــد آن به بخــاری اختصاص 

پیدا می کند. 
    

استان تهران، بزرگترین 
مصرف کننده خون در کشور 

سخنگوی سازمان 
انتقال خــون گفت: 
اســتان تهران با دارا 
بودن ۱۶٠ بیمارستان 
و مرکــز درمانــی، 

بزرگ ترین مصرف کننده خون و فرآورده های 
آن در کشــور محسوب می شــود. به گزارش 
ایرنا، بشــیر حاجــی بیگی افــزود: از ابتدای 
فروردین تــا پایان مهر امســال یک میلیون و 
۹٠۶ هزار واحد خون و فرآورده های آن شامل 
گلبول قرمز فشرده شــده، پالسما و پالکت به 
مراکز درمانی و بیمارســتانی سراســر کشور 
 توزیع شــده که ۴٠٠ هزار واحد آن مربوط به

 استان تهران است. 
او ادامــه داد: از ابتدای فروردیــن تا پایان 
مهرماه، بیشــترین میزان خــون اهدایی در 
کشــور مربوط به اســتان های تهران، فارس، 
خراسان رضوی، اصفهان و مازندران بود. ۱۵ 
درصد خون اهدایی در کشــور نیز مربوط به 

استان تهران است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

خانه داری یکی از شغل هایی است 
که تعداد قابل توجهی از زنان ایرانی به 
آن اشتغال دارند، اما این شغل باوجود 
زحمت های زیــادی کــه دارد از هیچ 
دستمزد مستقیمی برخوردار نیست و 
زنان خانه دار به طور کامل به همسر خود 
و گاه فرزندانشــان وابسته هستند. این 
موضوع باعث شده است که خانه داری به 
شغلی پرزحمت و بی آینده تبدیل شود. 

 خانه داری و نگاه سنتی 
جامعه به آن

تصور اشتباهی که در فرهنگ ما وجود 
دارد، این اســت که گمان می شود زنان 
خانه دار افرادی بیکار هستند. درحالی که 
اگر فقط نقش تربیت کودکان را در نظر 
بگیریم، می توان گفت ساالنه هزینه های 
بسیاری صرف تعلیم و تربیت کودکان در 
مدارس می شود. بخش وسیعی از این 
آموزش ها مخصوصاً در ســنین کمتر، 
توســط مادر در خانه انجام می شــود. 
متأسفانه کار خانگی زنان هیچ گاه پایانی 
ندارد. افراد خانه دار حقوق و اجرتی بابت 
کار خــود دریافت نمی کننــد؛ چراکه 
در جامعه خانه داری شــغل محسوب 
نمی شود. هرچند در قانون مفهوم »نفقه« 
به همین دلیل وضع  شده است. همه زنان 
خانه دار کم وبیش با مشــکل کارهای 
یکنواخت روزانه در خانه روبه رو هستند. 
کارهایی مانند نظافت، آشپزی، خرید، 
رسیدگی به امور بچه ها، مهمان داری و...، 
این ها کارهایی هستند که جوامع سنتی 

جزو وظایف و نقش های زنان می دانند.
هرچند امروزه خانه داری، از شکل 
سنتی آن فاصله گرفته و زندگی مدرن 

شهری از جهاتی از رنج های آن کاسته 
است؛ بااین حال بســیاری از امتیازات 
عاطفی و منزلتی آن را نیز ربوده تا جایی 
که بسیاری از زنان خانه دار، خانه داری را 
شغلی پرزحمت، یکنواخت و کم اثر تلقی 
می کنند. امروزه در بیشتر کشورها، زنان 
خانه دار افراد فعالی به شــمار می آیند، 
اما متأسفانه نوع فعالیت، میزان انرژی و 
ارزش اقتصادی کار زنان ایرانی روشن 
نیســت. ازاین رو بر اســاس تحقیقات 
علمی، باید ارزش اقتصادی کار زنان در 

خانه محاسبه شود.
بسیاری از افراد به ویژه خانواده های 
سنتی بر این باورند که خانه داری وظیفه 
زنان است. به گفته جامعه شناسان در 
جامعه شناسی، نظریه منابع نسبی در 
تقسیم وظایف خانگی مطرح می شود. 
این نظریه بیان می کند که توازن قدرت 
در ســمت آن شــریک زناشویی است 
که منابع بیشــتری در ازدواج داشــته 
باشد. هریک از شرکای ازدواج که منابع 
بیشــتری را در رابطه زناشویی داشته 
باشند، دارای قدرت بیشتری هستند. 
ازآنجاکه مــردان در رابطه زناشــویی 
نوعاً بیشــتر کســب درآمد می کنند، 
لذا قدرت بیشــتری داشــته و بیشتر 
می توانند چانه زنی کننــد، درنتیجه 
آن ها می توانند بیشتر به فعالیت هایی 
که مدنظر خودشان اســت، بپردازند. 
همین موضوع آن ها را از کارهای تکراری 
خانه خالصی می دهــد. طبق نظریه 
ایدئولوژی جنســیتی، نحــوه نگرش 
نســبت به نقش های جنسیتی عامل 
تعیین کننده در تقسیم کار خانگی است. 
زن و شوهرهایی که نگرش تساوی طلبانه 
دارند، به همان نســبت نیز تقسیم کار 
برابرتری خواهند داشت. در نقطه مقابل 
هرچقدر که ایدئولوژی جنسیتی زوجین 

ســنتی تر باشــد، مردان کمتر در کار 
خانگی مشارکت می کنند.

احساس ناخوشایندی که زنان 
خانه دار را رنج می دهد

حرف دل بسیاری از زنان خانه دار این 
است که کسی نگاه مثبت و تأثیرگذاری 
به کارهای انجام شــده آن هــا در خانه 
ندارد. این حس برای زنانی که زمانی به 
فعالیت های اجتماعــی و خارج از خانه 
مشــغول بوده اند و حاال بنــا به دالیلی 
ازجمله بیکاری و تعدیل نیروهای اخیر 
یا تولد فرزند در خانه مانده اند، بیشــتر 

دیده می شود. 
گذشــته از این چند سال پیش که 
بخش عمده زنان شاغل نبودند، احترام 
و توجه بــه زنان خانه دار بیشــتر بود و 
حاال به دلیل افزایش زنان شاغل، زنان 
خانه دار احساس بی ارزشی می کنند و 
معتقدند حمایت های کمتری از آن ها 
صورت می گیرد. برخی دیدگاه ها ماهیت 
خانه داری را یکنواخــت و غیرعادالنه 
می دانند، از سوی دیگر تصور می شود که 
خانه داری وظیفه ای است برای خانم ها 
که در منزل انجام می دهند و همین امر 
موجب افســردگی؛ وسواس؛ احساس 
اضافه بودن، بی هدفــی و پوچی؛ عدم 
رضایتمندی از زندگی زناشویی و ... زنان 

خانه دار می شود.
 افسردگی، بیماری رایج 

زنان خانه دار
در جامعه کنونــی زنان با دو معضل 
روبه رو هستند؛ زنان خانه داری که تمام 
تالش و انرژی خود را صــرف خانواده، 
همسر و کودکان کرده اند و خود از رشد 
و بروز استعدادهای ذاتی شان و جامعه از 
پتانسیل وجودی آنان محروم مانده است 
و زنان شاغلی که هم زمان بار خانه داری و 
اشتغال را به دوش کشیده اند و درنتیجه 

درگیر فشارها و آســیب های روحی و 
جسمی زیادی شــده اند.  زنان خانه دار 
نسبت به موقعیت و نقش خود احساس 
نارضایتی دارند. علت آن این اســت که 
نگاه مثبت تأییدکننده ای نســبت به 
زحماتشان در خانه دریافت نمی کنند. 
مهم ترین چالش و مســئله ای که زنان 
خانه دار با آن مواجه می شوند، افسردگی 
است. آن ها ممکن اســت، تحت تأثیر 
عواملی مانند فشارهای روانی ناشی از 
توقعاتی که در ایفــای نقش خانه داری 
از آنان می رود، کم اهمیت شمردن کار 
آن ها و عــدم توجه و قدردانی نســبت 
به فعالیت های آنــان در منزل و... دچار 
دلسردی از زندگی زناشویی و به تبع آن 
دچار روزمرگی و افسردگی شوند. طبق 
آمار سازمان جهانی بهداشت، افسردگی 
بیماری رایج در میان زنان است. در ایران 
هم شیوع اختالالت خلقی به ویژه در بین 
زنان، بیش از ســایر اختالالت گزارش 
 شده است. یکی از دالیل افسردگی زنان 
این است که در کارهای خانه پاداش کافی 
دریافت نمی کنند و یا به دلیل داشتن 
فرزند خردســال از معاشرت با دیگران 
محروم هســتند. برعکس زمانی که در 
پایگاه اجتماعی باالتری اشتغال دارند، 

کمتر از افسردگی رنج می برند.
چالش دیگری که زنــان خانه دار با 

آن مواجه هستند، پایین بودن کیفیت 
زندگی آنان است. درک فرد از موقعیت 
خود در زندگی در بستر فرهنگ، سیستم 
ارزشــی جامعه، اهــداف، انتظارات و 
معیارهای هر فــرد را کیفیت زندگی 
می نامند. حال با توجــه به این تعریف، 
کیفیــت زندگــی از دیدگاه افــراد در 
موقعیت های مختلف متفــاوت بوده و 
به رضایت فرد از زندگی خود برمی گردد. 
همین طور رضایتمنــدی از روابط 
زناشویی در زنان شــاغل بیشتر از زنان 
خانه دار است. زنان خانه دار گاه با مقایسه 
خود با زنان شاغل درگیر سرخوردگی 
و ناامیدی می شــوند اما از آن حیث که 
زنان خانــه دار فاقد شــبکه  و فضاهای 
اجتماعی برای طرح مسائل خود هستند، 
به نظر می رسد که بســیاری از مسائل 
مربوط به آن ها به صورت نامرئی و پنهان 
باقی می ماند. این مســئله به نوبه خود 
می تواند، زمینه های ناامیدی، افسردگی، 
سرخوردگی و احساس فروتری را برای 
آن ها فراهم سازد. این مسئله می تواند 
در میزان کیفیــت زندگی و تلقی آن ها 

از سطح کیفیت زندگی شان مؤثر باشد.
 خانه داری کاری تحمیلی،
 مالل آور و طاقت فرساست

سیمین کاظمی، جامعه شناس اما 
معتقد اســت خانه داری کاری بی ارج و 
بی اجر است که به زنان تحمیل شده؛ به 
گفته او ترکیب »زنان خانه دار«، چنان 
عــادی و جاافتاده که گویــا خانه داری 
وظیفه ازلی و ابدی زنان اســت و زنان با 
چنین وظایفی زاده می شــوند. این در 
حالی است که تقسیم کار جنسیتی که 
طی آن وظایف خانگی بــه زن محول 
شده، ســاخته  و پرداخته جامعه است 
و ارتباطی بــا ویژگی های طبیعی زن و 

مرد ندارد.
به عقیده این جامعه شناس تقسیم کار 
جنســیتی که زنان را به کارهای خانه 
موظف می کند، یکــی از بنیادی ترین 
شــیوه هایی اســت که با آن نابرابری 
جنســیتی در جوامع اســتقراریافته 
است. در تقسیم کار مبتنی بر جنسیت، 
چون کارخانگی که بر عهده زنان است، 
کم ارزش و بی اهمیت به حساب می آید 
و کاری کــه مــردان به مثابــه نان آور 
خانواده انجــام می دهند حیاتی و مهم 
اســت، بنابراین مــردان واجد حقوق 
بیشتری نسبت به زنان می شوند. اگرچه 
محافظــان وضع موجود می کوشــند 
برای تداوم نظم مستقر جنسیتی، زنان 
خانه دار را با ادبیات تعارف آمیز مورد تفقد 
قرار دهند، اما واقعیت آن اســت که کار 
خانگی مجموعه ای پایان ناپذیر از وظایف 
بی ارج و بی اجر، تکراری، مداوم، مالل آور 
و درعین حال طاقت فرساست که زنان 
را از بام تا شام مشغول می کند. ماهیت 
چنین وظایفی به گونه ای است که امکان 

خالقیت و خودشکوفایی در آن محدود 
اســت و ازاین رو زنان را به افسردگی و 
ناامیدی و احساس استیصال می کشاند.

 خانه دار بودن فرصت 
اشتغال زنان را از بین می برد

خانه دار بــودن زن عموماً به معنای 
فقدان فرصت اشــتغال است. از همین 
روســت که در جامعه ی ما که فرصت 
اشــتغال زنان اندک است و متناسب با 
افزایش تحصیــالت و مهارت آموزی 
فضای کار برای زنان وجود ندارد، تعداد 
زنان خانــه دار تحصیل کــرده نیز در 
حال افزایش اســت. عالوه بر این چون 
کارخانگی کار تولیدی نیست و درواقع 
کار بدون مزد اســت، زنــان خانه دار از 
اســتقالل اقتصادی محروم و  به لحاظ 
مالی وابسته به مردان هستند که همین 
وابستگی مالی، به تبعیت بی چون وچرای 
زن از مرد مشروعیت می بخشد و خود 
منشأ بســیاری از مشــکالت فردی و 
اجتماعی زنان اســت. ســایه فرهنگ 
مردساالری و میراث نامیمون آن یعنی 
تقسیم کار جنســیتی که خانه داری را 
به عنوان وظیفــه ای زنانه تثبیت کرده 
چنان سنگین است که حتی بسیاری از 
زنان شاغل نیز از وظایف خانگی رهایی 
ندارند و مجبورند عــالوه بر کار بیرون 
از خانــه، کارهای خانگــی را نیز انجام 
دهند که درواقع متحمل رنج مضاعف و 
خستگی و فرسودگی می شوند. در آخر 
اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 
بسیاری از زنان به اجبار و نه از روی میل به 
امور خانه رسیدگی می کنند. باید یادمان 
بماند کــه خانه داری وظیفــه ای زنانه 
نیســت، و تحمیل چنین وظیفه ای به 
زنان غیرمنصفانه و ناعادالنه است. برای 
رهایی زنان از وظایف خانگی الزم است 
تقسیم کار مبتنی بر جنسیت حذف شود 
و وظایف سنگین خانه داری با اجتماعی 
شدن این شــکل از کار و نیز مشارکت 

مردان از دوش زنان برداشته شود.

خانه داری را وظیفه ای زنانه دانستن؛ نمادی از نابرابری جنسیتی است

شغلیتماموقت،بیآینده،بیاجروبیارج

خبر

8 هــزار و ۴۵٢ بیمار جدید و ۴۱۹ کشــته 
آخرین آماری بود که روز گذشــته سیما سادات 
الری، سخنگوی وزارت بهداشــت آن را قرائت 
کرد. با احتساب تعداد مذکور که از روز سه شنبه 
تا ظهر چهارشنبه به کووید-۱۹ مبتال شده اند، 
مجموع بیماران به۶۴۶ هزار و ۱۶۴  نفر و مجموع 

جان باختگان نیز به ۳۶ هزار و ۵۷۹ نفر رسید.
در همین رابطه پیام طبرســی، رئیس بخش 
عفونی بیمارستان مسیح دانشوری که نامش در 
چند ماه گذشته زیاد شنیده شده است روز گذشته 
بیان کرد که حلقه محاصره کرونا از همیشه تنگ تر 
شده، بیماری در حال چرخش سریع است و به نظر 

می رسد تهاجمی و افسارگسیخته شده است.
واکسن کرونای ایرانی وارد فاز انسانی شد

به گفته طبرســی ویروس ها همواره در حال 
تغییرات ژنتیکی یا جهش هستند. این تغییرات 
گاهی منجر به کاهش قدرت ســرایت بیماری 
آن ها می شــود نظیر آنچه در مورد سارس اتفاق 
افتاد و گاهی نیز باعث افزایش بیماری زایی ویروس 

می شود نظیر آنچه در کووید-۱۹ رخ داده و باعث 
افزایش میزان انتقال آن شده است. این متخصص 
همچنین در رابطه با واکسن کرونا ایرانی اعالم کرد: 
در ایران نیز واکسن کرونا به فاز انسانی رسیده اما 
این پروژه زمان بر اســت و ممکن است حداقل تا 
پایان زمستان امسال طول بکشد تا نتایج آن برای 
استفاده عمومی مردم آماده شود. بنابراین کماکان 
تنها راهکار برای مقابله بــا کرونا تقویت رعایت 

پروتکل های بهداشتی در جامعه است.
پیک سخت تر کرونا با آمدن سرما

ظاهراً این بیماری و تعداد باالی بیماران قرار 
نیســت به این زودی تمام شــود. فرمانده ستاد 
عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شــهر 
تهران گفت: به نظر می رسد در اوج ها و پیک های 
بعدی کرونا به احتمال زیاد شــرایط سخت تری 
را تجربه می کنیم. به گفته علیرضا زالی با شروع 
سرما و تغییرات اقلیمی و نتایج حاصل از آن، شاهد 
افزایش چشمگیر مبتالیان در دنیا به خصوص در 

نیمکره شمالی ازجمله در ایران خواهیم بود.

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کالن شهر تهران دوباره در رابطه با تعطیالت 
حداقل و هفته ای تهران گفت: تعطیلی تهران صرفاً 
برای کنترل اپیدمی نیســت بلکه برای فرصت 
احیا و ایجاد بازیابی توان کادر پزشــکی است و 
براین اساس پیشنهاد ما تعطیلی ٢ تا ۳ هفته ای در 
تهران است. این تعطیلی به جز در مشاغل امدادی، 

حیاتی و توزیع مواد غذایی باید اجرا شود.   
او همچنین از افزایش میزان مراجعات بیماران 
کرونایی به بیمارستان های تهران خبر داد و افزود: 
شــاهد روند نامطلوب در این زمینه هستیم، در 
حال حاضر با بیش از ۶ هزار و ۴٠٠ بیمار بستری 
مواجه هستیم که عدد قابل توجهی است. از این 
تعداد حدود هزار و ۷٠٠ نفر در بخش مراقبت های 
ویژه بستری هســتند که از وضعیت نامناسبی 

برخوردارند.
نشانه های جدید ورود ویروس کرونا به بدن

نشــانه های ابتال به کرونا مدام در حال تغییر 
اســت. آخرین نشــانه ابتال به کرونا از زبان عضو 

ســتاد ملی مقابله با کرونا کهیر است. بر اساس 
صحبت های مسعود مردانی بروز کهیر و ضایعات 
پوستی نیز به عالئم و عوارض کرونا اضافه شده و 
برای مبتالیان کورتن و داروهای ضد حساسیت 

با دستور پزشک تجویز می شود.
او اعالم کرد: افــرادی که با ایجــاد کهیر و 
ضایعات پوســتی دچار کرونا می شوند باید دو 
هفتــه در قرنطینه بمانند و کســانی که از این 
بیماران مراقبــت می کنند بایــد همه اصول 
بهداشتی ازجمله استفاده از ماسک، دستکش، 
فاصله گذاری اجتماعی و غیره را رعایت کنند. 

مردانی با بیان اینکه کرونا عالئم متفاوتی را در 
مبتالیان ایجاد می کند، اظهار کرد: نشانه کهیر 
آن است که به صورت ناگهانی روی پوست ظاهر 
می شــود و فرد را دچار خارش شدید می کند، 
محل ضایعات کهیر به طــور مرتب دچار تغییر 
می شود به نحوی که  بیش از ٢۴ ساعت در محل 
قبلی خود باقــی می مانند و در هر بخشــی از 

پوست می توانند تظاهر پیدا کنند.
پیش ازاین پیام طبرســی احساس بوی بد را 
هم یکی از نشــانه های جدید ابتال به کووید-۱۹ 

معرفی کرده بود. 

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری:

حلقه محاصره کرونا از تنگ تر شده است

برخی دیدگاه ها ماهیت 
خانه داری را یکنواخت و 
غیرعادالنه می دانند، از 

سوی دیگر تصور می شود 
که خانه داری وظیفه ای 
است برای خانم ها که در 

منزل انجام می دهند 
و همین امر موجب 

افسردگی؛ وسواس؛ 
احساس اضافه بودن، 

بی هدفی و پوچی؛ عدم 
رضایتمندی از زندگی 

زناشویی و ... زنان خانه دار 
می شود

تقسیم کار جنسیتی که 
زنان را به کارهای خانه 
موظف می کند، یکی از 

بنیادی ترین شیوه هایی 
است که با آن نابرابری 

جنسیتی در جوامع 
استقراریافته است
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