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اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگی برای کارمندان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی از اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگی برای یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار کارمند دولت خبر داد.

 ایراندخ��ت عطاری��ان اجرای این برنامه جدید در دولت یازدهم را در راس��تای 
بهبود معیش��ت و تأمین آتیه کارکنان و ش��اغالن دولت دانست و گفت: بر اساس 
ماده ۲8 برنامه پنجم توس��عه صندوق های بیمه اجتماعی مجاز به افتتاح حس��اب 
انفرادی برای بیمه ش��دگان با مش��ارکت فرد شده اند که در این خصوص صندوق 
بازنشستگی نیز در چارچوب وضع کنونی سیستم بازنشستگی پس از مطالعات 
و پژوهش های گسترده و کار کارشناسی طرح حساب های انفرادی را با هدف ایجاد 
پس انداز برای افراد به منظور استفاده در دوران بازنشستگی آماده کرده است که 
در آینده به مرحله اجرا درخواهد آمد.وی با بیان این که بیمه تکمیلی بازنشستگی 
به صورت اختیاری و با مشارکت بیمه شده برای کارکنان و شاغالن دولت اجرا 
می شود، افزود: در این طرح ضرورتًا باید الزاماتی چون امتیازات تشویقی ) مالیات، 
مشارکت کارفرما و تسهیالت رفاهی، تضمین های الزم پیشگیری از استفاده زود 
هنگام وجوه به ترتیبی برای تش��ویق افراد به نحوی که مش��ارکت فعال در طرح 

داشته و عالقه مندانه پیگیر حضور در آن باشند انجام گیرد.
فقیرترین مردم کشور پزشک ندارند

وزیر بهداشت با بیان این مطلب که مردم 
از کار م��ا راضی نیس��تند، تاکید کرد: بی 
تعارف بگویم ک��ه بخش درمان احتیاج به 

بازنگری اساسی دارد.
دکتر سیدحسن هاشمی افزود: آنچه مسلم 
است، مردم از کار ما راضی نیستند به دلیل 
اینکه در تامین نیروی انس��انی متخصص، 
تجهیزات پزش��کی و فضاهای مورد نیاز، ناتوان بوده ایم.وی با اش��اره به افزایش 
هزینه های سنگین درمان در بخش خصوصی و هجوم مردم به بخش دولتی خبر داد 
و گفت: متاسفانه در دو سال اخیر به دلیل اینکه نتوانستیم کمبودها را در زمینه نیروی 
انسانی، تجهیزات و.... برطرف کنیم، با مشکل مواجه شده ایم.وزیر بهداشت با بیان 
این مطلب که بیمه ها نیز به دلیل نداشتن منابع مالی کافی نمی توانند پوشش مناسب 
داشته باشند، ادامه داد: انتظار نمی رود بیشتر از ۲۰ درصد مردم از خدمات بیمه ها 
رضایت داش��ته باش��ند.وی با بیان این مطلب که خیلی از مناطق محروم پزش��ک 
ندارند، از کمبود ۲5۰۰ پزش��ک عمومی ب��رای فقیرترین مردم در نقاط محروم 
کش��ور خبر داد و گفت: باید از مصوبه مجلس برای تامین نیرو در مناطق محروم 

استفاده کنیم. چون پزشک با 4 میلیون تومان حقوق هم به این مناطق نمی رود.
اجرا نشدن افزایش مرخصی زایمان تخلف دولت است

ی��ک نماین��ده مجلس گفت: طبق مصوبه دولت دهم ک��ه در دولت یازدهم نیز به 
تصویب رسید اجرای افزایش مرخصی زایمان مادران الزم االجراست و در صورت 

اجرایی نشدن به عنوان تخلف دولت محسوب می شود.
زهره طبیب زاده نوری گفت: اجرای بیمه زنان خانه دار و افزایش مرخصی زایمان 
مادران باید توسط دولت پیگیری می شد.وی ادامه داد: بودجه الزم برای اجرایی شدن 
این طرح ها توسط مجلس تصویب و ابالغ می شود اما اجرای آن باید توسط دولت 
انجام شود، امسال بودجه در تیرماه در مجلس به تصویب رسید و باید توسط دولت 
اجرا شود.این نماینده مجلس اظهار داشت: مجلس می تواند دلیل اجرایی نشدن آن را 
پیگیری کند، افزایش مرخصی زایمان مادران مصوبه دولت دهم بود که در ابتدای 
دولت یازدهم لغو ش��د اما دوباره افزایش مرخصی زایمان را برای اجرایی ش��دن به 
تصویب رساند بنابراین دولت یازدهم باید آن را انجام دهد.طبیب زاده خاطرنشان 
کرد: هم اکنون دولت موظف به افزایش مرخصی زایمان مادران است و اگر اجرایی 
نشود تخلف دولت محسوب می شود.وی ادامه داد: متأسفانه دولت ها معمواًل بودجه 
کافی را برای اجرای تمام طرح ها و لوایح ندارند و مطالبات زنان از جمله مواردی 

است که مغفول واقع می شود و بودجه آن به جاهای دیگر انتقال داده می شود.

جامعه  

خبر
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جامعه شناسان و روانشناسان مختلفی در بررسی 
ازدواج های س�الم، ویژگی ها و مهارت هایی را برای 
کس�انیکه می توانند روابطی موفق و رضایت بخش 

داشته باشند، مشخص کردند.
 این افراد:۱. فلسفه ای سالم از زندگی با ایده ال های 
مش��خص دارند.۲. دوستی، احترام، عشق بین آنها هر 
روز بیش��تر می شود.۳. عالیق و فعالیت های مشترک 
زیادی دارند.4. از همراهی یکدیگر لذت می برند. 
5. اعتمادپذیر هستند و می توانند اعتماد کنند، صادق 
و در عین حال موقعیت ش��ناس هس��تند.۶. به یکدیگر 
وابسته اند.۷. از موفقیت های همدیگر احساس غرور 
کرده و همدیگر را از ته دل تحسین می کنند.8. به کار 
یکدیگر عالقه مند بوده و به آن احترام می گذارند. 
۹. در تصمیم گیری ها مش��ارکت می کنند.۱۰. سعی 
می کنند کارهای خسته کننده و یکنواختی مثل کارهای 
خان��ه را ب��ا هم تقس��یم کرده و آن را ب��رای هم جذاب 
کنند.۱۱. امید و آرزوهایی واقعبینانه مرتبط با اهدافی 
قاب��ل دس��تیابی دارن��د.۱۲. مس��ئولیت تصمیمات و 
رفتارهای خود را می پذیرند. ۱۳. اگر الزمه رسیدن به 
اهدافشان ادامه تحصیل است، صبورانه ازدواجشان را 

ب��رای این منظور عقب می اندازند.۱4. مش��کالت را 
چالش هایی می بینند که باید بر آن فائق آیند.۱5. قبل از 
تصمیم گیری نهایی برای انتخاب همس��ر، حداقل سه 
مورد دیگر را نیز بررس��ی و به طرق غیرمخرب برهم 
خ��وردن روابط را تجربه کرده ان��د.۱۶. می توانند با 
وضعی��ت مال��ی موجود خ��ود زندگی کنن��د.۱۷. از 
ضعف های خود مطلع ب��وده و برای تغییر تالش موثر 
نش��ان می دهند.۱8. از انتقاد به طور هوش��مندانه ای 
استفاده میکنند اما تعادل را اینطور برقرار می کنند که 
تحسین ها بیش��تر از انتقادات باش��د.۱۹. انسان هایی 
واقعی هس��تند.۲۰. می دانند که روابط رو به رشد به 
افراد کمک می کند به خود مطمئن تر ش��وند.۲۱. در 
فعالیت های س��الم فیزیکی شرکت میکنند خوب غذا 
می خورن��د، ورزش می کنن��د و ب��ه ان��دازه کاف��ی 
می خوابند.۲۲. کمتر از طعنه و کنایه استفاده می کنند، 
کمتر غر می زنند و شکایت می کنند.۲۳. از حرف زدن و 
گ��وش دادن ب��ه هم لذت می برن��د، حتی اگ��ر در مورد 
موضوعاتی باش��د که باهم اخت��الف نظر دارند.۲4. 
عش��ق شان جنون آمیز و عجله ای نیست )بیش از ۶۰ 
درص��د از طالق های زودهنگام به علت ازدواج عجله 

ای است که در آن زوج بسیار جوان بوده، آشنایی زیادی 
با هم نداشته و مدت زمان نامزدی کوتاه بوده است(.۲5. 
همدل هستند و برای برآوردن نیازهای همدیگر تالش 
می کنند.۲۶. با هم فرار نکرده اند )8۰ درصد زوج هایی 
ک��ه با هم فرار می کنند، طالق می گیرند(.۲۷. به همان 
اندازه که دوست دارند در رابطه دریافت کننده باشند، 
دهنده هستند.۲8. از دوران نامزدی خود برای آشنایی 
کامل و رشد هرچه بیشتر عشقشان استفاده می کنند.۲۹. 
به دقت مشکالت و مسائلی که برایشان پیش می آید را 
بررسی می کنند، معایب و مزایای همه انتخاب ها را در 
نظر می گیرند. سعی نمی کنند درمورد مسائل مهم رابطه 
شان، با عجله نتیجه گیری کنند.۳۰. با احترام و محبت 

ازدواج می کنند نه از روی دلسوزی.

ب�ه گفته مدیرکل دفتر س�امت اجتماع�ی،  روان و 
اعتیاد وزارت بهداشت و بر اساس نتایج پیمایش ملی 
سامت روان در سال 90-89 میانگین شیوع اختاالت 
روان در افراد 15 تا 64 س�اله 23/6 درصد بوده که این 
آمار در زنان 26/5 درصد و در مردان 21/6 درصد است.
به گزارش ایسنا، دکتر عباسعلی ناصحی در نشست روز 
دوشنبه افزود:  بر اساس نتایج این مطالعه ۱۱/۱ درصد هم 
بیمار نیستند، اما نیازمند خدمات مشاوره ای هستند .به گفته 

وی، در مجموع ۳4/۷ درصد جمعیت به نوعی نیازمند خدمات سالمت روان هستند، 
این در حالیست که از این میان تنها ۱8/5 درصد افراد توانستند حداقلی از خدمات 
را دریافت کنند و مابقی از حداقل خدمات سالمت روان استفاده نمی کنند.مدیرکل 
دفتر سالمت اجتماعی،  روان و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه مسایل مربوط به 

هزینه ها و بیمه از علل عدم مراجعه افراد است، اظهار کرد: 
دولت باید فکری کند و دسترسی به خدمات سالمت روان 
باید مناس��ب باش��د.ناصحی ضمن انتق��اد از اینکه اغلب 
خدمات مشاوره ای و روان درمانی توسط بیمه ها پوشش 
داده نمی ش��ود و آنها از پوش��ش این خدم��ات خودداری 
می کنند، ادامه داد: همچنین بخش عمده ای از داروهای این 
افراد نیز تحت پوش��ش بیمه نیس��ت، این در حالیس��ت که 
بیمه های دولتی با تبعیض و بی عدالتی آشکار برای بستری 
بیماران روانی سقف 5۶ روز تعیین کرده اند که این تبعیض در بیمه های مکمل هم دیده 
می شود.وی در ادامه با هشدار نسبت به افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی و محرک 
بویژه در زنان برای الغری و به دنبال آن مصرف مواد که پیش از این در زنان دو تا 

سه درصد بود، تاکید کرد: این رقم در حال حاضر به ۱۰ درصد افزایش یافته است.

مدیر کل دفتر س�امت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداش�ت از ش�یوع افس�ردگی و اف�کار 
خودکش�ی در دوران سالمندی خبر داد و گفت: 25 

درصد افراد سالمند افسرده هستند.
به گزارش مهر دکتر عباس��علی ناصحی در نشست 
خبری هفته سالمت روان که از ۲4 تا ۳۰ مهر در کشور 
برگزار می شود گفت: شعار امسال روز جهانی سالمت 
روان، سالمت روان و سالمندی است.وی با اعالم این 
مطلب که سالمندی یک بیماری نیست بلکه مرحله از 

چرخه طبیعی افراد اس��ت اظهار داشت: دوره سالمندی 
ممکن اس��ت با مشکالتی همراه باش��د که اختالالت 
روانی از جمله آنهاست.وی از شیوع باالی افسردگی 
و افکار خودکش��ی در س��المندان خبرداد و گفت: ۲5 
درصد افراد سالمند دچار مشکالت افسردگی هستند.

ناصحی از اختالل حافظه و آلزایمر در دوران سالمندی 
یاد کرد و گفت: اختالالت ش��به جس��می نیز که منشا 
روانی دارند در س��المندان ش��ایع اس��ت.به گفته وی، 
اختالالت مربوط به خواب، اضطراب، بی قراری و غیره 
از دیگر موارد شایع در دوران سالمندی است.ناصحی 
س��وء مصرف مواد مخدر، داروها و الکل را در دوران 
سالمندی مورد اشاره قرار داد و گفت: اعتیاد به این قریب 
مواد ناشی از باورهای غلط برخی از سالمندان است که 
برای کم کردن مشکالت دوران سالمندی به سمت سوء 

مص��رف مواد گرایش پیدا می کنند.وی از مش��کالت 
جنس��ی به عن��وان یکی دیگر از اخت��الالت در دوران 
سالمندی نامبرد و گفت: انزوا و تنهایی در سالمندی نیز 
بس��یار شایع است.وی با طرح این موضوع که آشیانه 
خالی یکی دیگر از بحران های دوران س��المندی است 
افزود: س��المندان احساس می کنند در این دوران وقتی 
فرزندانشان ازدواج می کنند و از منزل و خانه می روند 
ب��ا منزل خالی مواجه می ش��وند و از ای��ن حیث دچار 
مشکالتی می شوند.وی نگرش های منفی برخی افراد 
جوان را باعث پریشان خاطری سالمندان دانست و گفت: 
انجام فعالیت های ذهنی در دوران س��المندی، برقراری 
ارتباطات اجتماعی، فعالیت های جسمانی، فعالیت های 
تفریحی موردعالقه سالمندان می تواند به بهبود سالمت 

روان سالمندان کمک کند.

شیوع افکار خودکشی در دوران سالمندی

 25 درصد سالمندان افسرده اند

30 ویژگی های یک ازدواج سالم

23 درصد ایرانیان دچار اختالالت روان هستند

 درمان سرماخوردگی از سیر تا پیاز
س��رماخوردگی یک بیماری به 
ظاهر س��اده اما آزاردهنده است که 
ساالنه س��اعت های زیادی از زمان 
کار و فعالیت روزانه را تلف می کند. 
آبری��زش از چش��م و بین��ی، تنفس 
طبیعی را مختل می کند و س��وزش 

گلو و عطسه امانتان را می برد...
 این مطلب، شما را با رایج ترین درمان های خانگی سرماخوردگی 

آشنا می کند.
۱.سیر، با خاصیت ضدویروسی و ضدباکتریایی خود و نیز قابلیت 
تقویت کنندگی سیستم ایمنی باعث بهبود سرماخوردگی می شود. یکی 
از راه های استفاده از خواص درمانی سیر، نوشیدن چای سیر تازه است 
که با مقدار کمی عس��ل طبیعی شیرین شده باشد. برای تهیه این نوع 
چای، ۲ تا ۳ حبه سیر تازه را با کنار چاقو له و خمیر آماده شده را به ۲ 
فنجان آب اضافه کنید و بگذارید بجوشد. هنگامی که به جوش آمد، 
شعله را کم کنید و ۱5 دقیقه دیگر آن را حرارت دهید. تکه های له شده 
سیر را جدا کنید و فرصت دهید چای کمی خنک شود. می توانید برای 
خوش طعم کردن به این چای عسل طبیعی و آبلیموی تازه اضافه کنید.

۲. برای غلبه بر احتقان بینی و مجاری تنفس��ی، تا می توانید مایعات 
بنوش��ید. نوش��یدن آب یا آبمیوه از دچار ش��دن بدن با کمبود مایعات 
جلوگیری می کند و گلو را مرطوب نگه می دارد. روزانه حداقل 8 تا ۱۰ 
لیوان آب بنوشید. توصیه کلی به سرماخورده ها، نوشیدن آب ساده، انواع 
چای گیاهی و آبمیوه های تازه است. مصرف نوشابه، قهوه و نوشیدنی های 
ح��اوی کافئی��ن را محدود کنید زیرا این ترکیب ها ادرارآورند و باعث 
کمبود آب بدن می شوند. مایعات را گرم بنوشید. مایعات گرم، احتقان 

بینی را بهبود می دهند و کمبود آب را جبران می کنند.
۳. باور کنید یا نه، سوپ مرغ باعث غلبه بدن بر سرماخوردگی و 
بهبود سریع تر بیماری می شود. در قرن ۱۲ میالدی، پزشکی به نام 
مایمونیدس برای درمان سرماخوردگی و آنفلوانزا سوپ مرغ تجویز 
می کرد. بهتر اس��ت ش��ما هم از خاصیت آنتی اکسیدانی سبزی های 

موجود در این نوع سوپ بهره بگیرید.
4. مطالعه های اولیه نشان می دهند که مصرف زینک باعث بهبود 
سریع تر سرماخوردگی می شود. البته مطالعه های بعدی چندان با این 
گفته هم عقیده نبودند. سازمان غذا و داروی آمریکا هشدار داده است 
که اس��تفاده از اسپری بینی زینک ممکن است باعث از دست رفتن 

دائم بویایی شود.
5.ترکیب آبلیموی تازه و عسل طبیعی، سرفه را درمان می کند و 
از تعداد دفعات حمله س��رفه های تحریکی می کاهد. عس��ل طبیعی 
همراه با موم، اثر ضدویروس و ضدباکتریایی دارد. ویتامین C و آنتی 
اکسیدان های موجود در لیموی تازه سیستم ایمنی را تقویت و بهبود 
را تسریع می کند. آب نصف لیموی تازه را با ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری 

عسل ترکیب و در طول روز به دفعات میل کنید.
۶.یک درمان خانگی برای سرفه کودکان و بزرگساالن، مخلوط 
پیاز قرمز، عسل طبیعی و شکر قهوه ای است. پیاز را پوست بکنید 
و حلقه حلقه کنید. برش های آن را به ترتیب با الیه ای از عسل طبیعی 
یا ش��کر قهوه ای بپوش��انید. بگذارید این مخلوط ۱۲ تا ۱5 ساعت 
)یک شب تا صبح( بماند. پس از گذشت این مدت، حدود یک فنجان 
شربت شیرین پیاز به دست خواهد آمد. این شربت حاوی میزان قابل 
توجهی مواد مغذی، ویتامین ها و مواد معدنی است که از پیاز و عسل 

به دست آمده و باعث نرم شدن گلو و بهبود سرفه می شود.
از معجزه »بخور« غافل نش��وید،بخور هم در روند تسریع خوب 

شدنتان موثر است.

گروه جامعه:  این روزها داشتن شغلی پر درآمد دغدغه 
فکری بس�یاری از خانم ها شده است. یک شغل خوب و 
پردرآمد که با روحیه شما سازگار باشد، نه تنها باعث باال 
رفتن اس�تقال مالی است بلکه از لحاظ روانی باعث باال 

رفتن اعتماد به نفس می شود.
بدون شک برای رسیدن به هر حرفه و شغلی باید مسیری 
را طی کنیم، پس بهتر است قدم در راهی بگذاریم که می دانیم 
هدفی طالیی انتظار ما را می کشد.فراموش نکنید که هر راهی 
مش��کالت و سختی های خود را دارد. اگر در طول مسیر به 
درستی قدم برندارید در آخر راه با مشکل مواجه می شوید و 
به نتیجه موردنظر نمی رسید. البته در این مشاغل هیچ ترتیب 
آماری وجود ندارد؛ همه چیز نس��بی است و به توانایی های 

شما بستگی دارد.
هرچه مردم زیباتر، درآمد شما بیشتر

در روزگاری که زیبا بودن و زیبا دیده شدن برای همه ما پر 
اهمیت است، بسیاری از خانم ها مدت زمان زیادی از وقت خود 
را در آرایشگاه ها می گذرانند. عالوه بر آن هر روز بر تعداد و 
تنوع روش های زیبایی مانند کاش��ت ناخن،اکستیش��ن و. . . 
افزوده شده و این امر باعث جذب بیشتر خانم ها به آرایشگاه ها 
می شود. کافی است شما مدت کوتاهی حدود یک تا دو سال 
را به یادگیری حرفه آرایشگری اختصاص دهید. سعی کنید در 
ای��ن مدت توانایی های خ��ود را ارتقا دهید تا صاحب یکی از 
مشاغل پر درآمد ایران شوید. خانم ش با ۲۰ سال سابقه در این 
حرفه می گوید:کافی است فرد پس از دوره دیدن با اصول اولیه 
کار آشنا باشد. اگر در زمینه ای کمی ضعیف است همکاری را 
انتخاب کند که در آن زمینه مهارت دارد تا با همکاری یکدیگر 
آرایشگاه را اداره کنند.هرچند هزینه روزانه آرایشگری نسبتا 
زیاد است اما به نسبتی که لوازم کار ما گران می شود، هزینه ای 
که از مشتریان دریافت می کنیم باال می رود. مزیت مثبت این 
حرف��ه ع��الوه بر درآمد باال، محیط ش��غلی آرام و به دور از 
خطرات و گرما یا س��رمای محیط بیرون است. از معایب این 
حرفه می توان به این موضوع اشاره کرد که شما باید بعد از اتمام 
دوره آموزش آرایش��گری، اقدام به افتتاح آرایش��گاه کنید. 
هزینه های اولیه که شامل اجاره مکانی مناسب، لوازم آرایشی 

بهداش��تی و... می شود هم نسبتا زیاد است اما درصورتی که 
مراحل را دقیق و درست طی کنید، استقبال از آرایشگاه شما 

درآمدی فوق العاده برای تان درپی دارد.
روپوش سفید جادویی

پزش��کی یکی دیگر از مشاغل پر درآمد است. سالمت 
جس��م و بدن همیش��ه برای افراد مهم است و مردم همیشه، 
حتی بدون آنکه خود بخواهند به پزشکان نیاز دارند. عالوه 
بر آن این روزها بازار جراحان زیبایی و متخصصان پوست 
و زیبایی داغ داغ اس��ت و تعداد مراجعه کنندگان آنها هر 
روز بیشتر از روز قبل است. البته ناگفته نماند که دستیابی 
به این ش��غل نیاز به تالش و صبر و حوصله بیشتری دارد. 
خانم ف. ش��اه بختی که ۱۱ س��ال است در این زمینه و در 
حوزه دندان پزشکی فعالیت می کند، می گوید: اگر خانمی 
احتم��ال ده��د که بعد از گرفتن مدرک به دلیل جنس��یتش 
مراجعه کننده زیادی ندارد، کامال در اش��تباه است. من از 
اوایل کارم مراجعه کننده داشتم و از درآمدم راضی هستم.

عکاسی
گرفتن عکس یادگاری در مناس��بت های مختلف همیشه 
مورد عالقه مردم بوده اس��ت. ممکن اس��ت به دلیل عرضه 
گوش��ی های دوربین دار و دوربین های عکاسی خانگی در 
بازار، این تصور وجود داشته باشد که مردم دیگر به آتلیه های 
عکاسی مراجعه نمی کنند، در صورتی که این تصور کامال 
اشتباه است و گذر اکثر مردم حداقل چند بار در زندگی خود 
برای داش��تن عکس حرفه ای به آتلیه های عکاسی می افتد. 
برای رسیدن به این حرفه کافی است در یکی از کالس های 
آموزش عکاسی، که در این روزها تعداد آنها هم کم نیست، 
ش��رکت کرده و در طول کالس مهارت خود را باال ببرید. 
ممکن است در ابتدا هزینه کالس و تهیه دوربین عکاسی باال 
به نظر برسد اما فراموش نکنید این هزینه یک سرمایه گذاری 
اس��ت.کافی است پشتکار و ابتکار به خرج دهید تا مردم با 
دیدن چند نمونه از کارهای ش��ما برای اینکه از آنها عکس 
بندازید در صف باشند. در این صورت شما ۱۰ برابر هزینه 
اولیه خود درآمد کسب می کنید. از نظر خانم ح. حسینی که 
4 س��ال اس��ت آتلیه تخصصی دارد، مزیت این حرفه در این 

است که عکاس قادر است مشتریانش را خودش انتخاب کند 
و هی��چ مراجعه کننده آقایی را نپذیرد. هزینه روزانه آن کم 
است و کافی است یک دوربین حرفه ای بخرید و تا چندین 
س��ال از آن استفاده کنید. کاهش تعداد مراجعه کنندگان در 
ماه های خاص س��ال و هزینه های ارتقا دادن ابزار کار نکته 

منفی این شغل محسوب می شود.
جدایی های درآمد زا

پیشنهاد شغل وکالت به دلیل تقاضای مشتری ها کمی غم 
انگیز به نظر می رسد اما حقیقت همیشه تلخ بوده و بسیاری 
از افراد در ش��رف طالق نیاز به یک وکیل دارند. عالوه بر 
طالق و جدایی،مردم برای مسائل دیگری مثل تقسیم ارث 
و میراث، کش مکش راجع به یک ملک و. . . نیازمند وکیل 
هستند. شاید قبول شدن در رشته حقوق برای بسیاری از ما 
کابوس باشد اما مسئله قابل توجه این است که آنچه در این 
رش��ته اهمیت دارد قبول ش��دن در آزم��ون وکالت بعد از 
دریافت مدرک لیس��انس از هر دانشگاهی است. در کارت 

مش��خصات هیچ وکیلی، دانش��گاهی که او در آن مدرک 
گرفته ذکر نشده است. پس از آن کافی است در اولین پرونده 
حقوقی خود موفق ش��وید تا متقاضیان خواستار مالقات با 
شما شوند.خانم میم. عسگری، وکیل پایه یک دادگستری 
با ۷ سال سابقه است. او درباره شغل وکالت می گوید: حضور 
زنان وکیل در حمایت از حقوق زنان بسیار تاثیرگذار است. 
زیرا خانم ها به خاطر جنسیت یکسان با زنان وکیل، احساس 
راحتی بیشتری با آنان می کنند و در نتیجه در مسائل مربوط 
به حقوق زن ، مراجعات خانم ها بیشتر به سوی وکالی خانم 
اس��ت.نکته مثبت درباره این رش��ته این است که حتی در 
صورتی که ش��ما در پرونده ای موفق نش��وید باز هم حق 
الزحمه خود را دریافت می کنید. همچنین می توانید به راحتی 
با کسانی که به نظرتان مطلوب نیستند همکاری نکنید. نکته 
ناخوشایند درباره این حرفه، شکست است. اگر شما در یکی 
از پرونده های خود شکس��ت بخوری��د اعتبار خود را برای 
مدت طوالنی از دس��ت می دهید. به ویژه اگر این پرونده، 

اولین پرونده کاری شما باشد.
مدیریت بیمه؛ ضامن درآمد شما

دنیای امروز، دنیای حوادث غیر قابل پیش بینی اس��ت؛ به 
همین دلیل م��ردم برای محافظت کردن از جان و اموال خود 
همواره از بیمه اس��تقبال می کنند. در صورتی که در یکی از 
رش��ته های مرتبط با مدیریت بیمه، دارای مدرک تحصیلی 
هستید می توانید پس از درخواست از مراکز بیمه، مدیر یکی 
از شعبه های دفاتر بیمه باشید. البته در صورتی که در این زمینه 
دارای مدرک تحصیلی نیس��تید هم نباید ناامید شوید. کافی 
اس��ت کمی صبر و پشتکار داشته باشید و بعد از شرکت در 
کالس های آموزش��ی که توسط ش��رکت های بیمه برگزار 
می شود و جلب رضایت آنها صاحب دفتر بیمه شوید.خانم ش. 
نیلقاز 5 سال است که مدیریت نمایندگی بیمه را بر عهده دارد. 
توصیه او به شما این است که فراموش نکنید این حرفه نیاز به 
ارتباطات قوی و بازاریابی خوب دارد. در این صورت است 
که ش��عبه شما به شعبه شناخته شده تبدیل می شود. در ازای 
بیمه کردن اموال مردم، ش��ما پورس��انت خود را که بین 5 تا 

۲5درصد است، دریافت می کنید.

سالمت

پردرآمدترین شغل ها برای خانم های ایرانی


