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شهردار تهران تاکید کرد

نیاز تهران به اورژانس هوایی

شهردار تهران بر لزوم تج هیز شهرداری تهران به اورژانس هوایی برای 
بهره گیری از امدادرسانی هوایی در هنگام وقوع حوادثی همچون زلزله 

تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی افشانی در آئین اهداء کامیون ها به مناطق زلزله 
زده کرمانشاه که توسط شورا و شهرداری تهران خریداری شده است، گفت: مردم 
کرمانشاه در حوزه فرهنگی تمدن ساز بودند لذا از کمک اعضای شورای شهر تهران 
و همکارانم در شهرداری برای کمک به مردم این استان پس از وقوع زلزله قدردانی 
می کنم. کشور ما نه تنها از لحاظ زلزله حادثه خیز است بلکه در حوزه سیل و آتش 

سوزی نیز در معرض حادثه قرار دارد.
وی افزود: قطعا حادثه زلزله کرمانشاه برای ما تجربه های زیادی را به همراه دارد. لذا 
باید در بخش مقررات مربوط به ساختمان سازی که حاصل تجربه بشر است مقررات 
به صورت دقیق رعایت شود که در این صورت در هنگام وقوع زلزله های با قدرت 

هفت ریشتر شاهد آسیب های انسانی نخواهیم بود.
وی ادامه داد: هنگامی که وزیر کشور به من اعالم کرد که شدت زلزله کرمانشاه ۷.۳ 
ریشتر بوده و تلفات نداشتیم برای من عجیب بود و فکر کردم که اشتباه نوشته اند. در 
مسیر رفتن به کرمانشاه از استاندار کرمانشاه پرسیدم که چطور ممکن است زلزله ای 
با این قدرت تلفاتی نداشته باشد و آنها هم تایید کردند که تلفاتی نداشته اند. ولی از 
ساعت ۱:۳۰ بامداد به بعد اعالم کردند که تعداد تلفات بسیار باالست. هنگامی که با 
وزیر کشور به کرمانشاه رفتیم به ما گفتند ۳۶ هلیکوپتر در هوا و ۵۶ هلیکوپتر دیگر 

هم وارد کرمانشاه شده اند.
شهردار تهران ادامه داد: پس از مشاهده شرایط سر پل ذهاب متوجه شدم ما تا 
امروز تمام مقررات را برای دولت دیدیم و برای مردم مقرراتی نداشته ایم. لذا به وزیر 
کشور پیشنهاد دادم که باید مردم را ساماندهی کنیم. در آنجا و در هنگام زلزله 
نمی دانستیم که چادرها را به چه کسانی می دهیم و اگر در تهران زلزله ای رخ دهد 

امکان ندارد بتوان در خیابان ها تردد کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه اولین نیاز شهرداری 
تهران اورژانس هوایی برای امدادرسانی هوایی است افزود: اگر در تهران زلزله ای 
با همان قدرتی که در کرمانشاه رخ داد به وقوع بپیوندد به غیر از امداد هوایی 
امکان امداد و نجات وجود ندارد. پادگان ها بهترین مکان برای امداد و نجات قلمداد 
می شوند. متاسفم که عده ای می خواهند پادگان ها را به خارج از شهر منتقل کنند. 
چرا که این پادگان ها جنگی نبوده و آموزشی هستند. لذا اگر قرار است به بیرون شهر 

منتقل شوند باید از فضای آنها استفاده کرد.
وی تاکید کرد: اولین درسی که از حادثه زلزله کرمانشاه باید بگیریم این است که 
کارها باید توسط مجریان و طراحان به درستی انجام شود تا در هنگام وقوع حوادثی 

همچون زلزله شاهد تلفات انسانی نباشیم.

کشف ۸۱۰ تن موادمخدر توسط ایران در سال ۹۶
در دیدار معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر و 
معاون رییس اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کشور بلغارستان 
با مواد مخدر و امضای  بر گسترش تعامالت دو کشور در حوزه مبارزه 

یادداشت تفاهم همکاری در این زمینه تاکید شد.
به گزارش ایسنا، اسداله هادی ن ژاد در این دیدار که در خصوص همکاری در زمینه 
مبارزه با مواد مخدر و به درخواست طرف بلغارستانی ترتیب داده شده بود، با اشاره 
به گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد )UNODC( گفت: 

در سال گذشته تولید مواد مخدر در افغانستان، ۱۰ هزار تن بوده است.
وی با اشاره به کشفیات مواد مخدر از سوی جمهوری اسالمی ایران افزود: سال 
گذشته، ۸۱۰ تن انواع موادمخدر توسط کشورمان کشف شد که ۴۶ تن آن، مرفین 
و هرویین بوده است، همچنین در سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ ، رشد کشفیات مواد 

مخدر در کشور ۴۶ درصد بود.
معاون مقابله با عرضه ستاد با بیان اینکه ایران ۱۶۵۰ کیلومتر با کشورهای 
افغانستان و پاکستان مرز مشترک دارد، گفت: در گذشته های بسیار دور، قاچاقچیان 
با اکیپ مجهز و تعداد زیاد خودرو، از مرزهای ایران و افغانستان عبور می کردند اما 
طی سال های اخیر با انسداد مرزها، دیگر امکان عبور محموله چند خودرویی قاچاق 

به کشور وجود ندارد.
هادی نژاد ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران طی سه دهه اخیر در راه مبارزه با مواد 

مخدر، بیش از ۳۷۰۰ هزار شهید و ۲۰ هزار جانباز تقدیم نظام کرده است.
وی گفت: به دلیل اقدامات انسدادی مرزی، عمده تردد قاچاقچیان مواد مخدر از 
افغانستان به پاکستان است، جمهوری اسالمی ایران با پاکستان، ۷۰۰ کیلومتر مرز 

خشکی دارد که ۲۵۰ کیلومتر آن هنوز مسدود نشده است.
این مقام مسئول در ستاد افزود: ترانزیت مواد مخدر از پاکستان به سمت دریا سوق 
پیدا کرده است و دیگر کمتر امکان تردد قاچاقچیان از مسیر خشکی وجود دارد، 
سال گذشته، در استان های ساحلی کشورمان شاهد افزایش ۶۰ درصدی کشفیات 
مواد بودیم،  برای نمونه دو استان بوشهر و خوزستان حدود ۵ تن کشفیات از طریق 
دریا داشته اند. هادی ن ژاد گفت: در حال حاضر، ۷۰ درصد کشفیات مواد مخدر در 
مرزهای شرقی کشور انجام می شود و گمرکات مرزی به دستگاه های ایکس ری 
کامیونی مجهز هستند و مرزهای کشور نیز تحت کنترل کامل هنگ های مرزی ناجا 
قرار دارند، اخیراً نیز یک باند بین المللی قاچاق مواد مخدر را که قصد داشت محموله 
هرویین به اروپا ترانزیت کند، شناسایی و در حین خروج از کشور در منطقه مرزی 
بازرگان متالشی کردیم. وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران در مبارزه 
با مواد مخدر جدی است، افزود: با تبادل اطالعات و تجربیات می توانیم اقدامات 

مشترکی در حوزه مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ معاون مقابله با عرضه ستاد 
بر افزایش همکاری های دو جانبه ایران و بلغارستان تاکید کرد و گفت: در زمینه 
همکاری های دو کشور و انتقال تجربیات و تخصص پلیس مبارزه با مواد مخدر آماده 
همکاری هستیم؛ چرا که حدود ۹۰ درصد کشفیات مواد مخدر در سطح کشور از 

سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر است و دارای تخصص و تبحر زیادی است.
همچنین کمیسر ارشد استفات جولف، معاون رییس اداره کل مبارزه با جرایم 
سازمان یافته وزارت کشور بلغارستان در این دیدار، هدف از سفر خود به ایران را 
همکاری های دو جانبه در مبارزه با مواد مخدر خواند و گفت: ما خواستار امضای 
یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر و انتقال تجارب و آموزش های 

پلیس ایران به کشورمان در حوزه مبارزه با مواد مخدر هستیم.
وی افزود: رایج ترین ماده مخدر مصرفی در بلغارستان، ماری جوانا است که اولین 
ماده مصرفی کشورمان می باشد، سال گذشته نیز بیش از ۲۰ تن از این نوع ماده 

مخدر در بلغارستان کشف شد.
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ضرب االجل ۷ روزه شریعتمداری برای استعفای چند شغله ها
محمد شریعتمداری در دستوری به سیدتقی نوربخش )مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی( و جمشید تقی زاده )مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری( خواستار حذف مدیران چند شغله از هیات مدیره شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری شد. 
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری )وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی( نخستین دستور خود برای حذف مدیران چند شغله در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صادر کرد. براساس این دستور، سیدتقی نوربخش )مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی( و جمشید تقی زاده )مدیرعامل 

صندوق بازنشستگی کشوری( ماموریت یافتند نسبت به اجرای دستور حذف مدیران چندشغله سازمان های تابعه خود ظرف هفت روز کاری اقدام کرده و استعفای این مدیران از هیات مدیره شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را اجرایی کنند.

یک قانون جنجالی دیگر در مشهد

اجازه همسر برای کوهنوردی زنان متاهل الزامی شد!
برای صیانت  است  ابالغ شده  کوهنوردی  های  باشگاه  به 
شرکت  برای  همسر  اجازه  ها،  خانواده  اساس  و  بنیان  از 
خانم های متاهل و اجازه ولی قهری برای خانم های مجرد 
و نوجوانان تا سن 20 سال الزامی است. رییس فدراسیون 
کوهنوردی نیز می گوید که مالک عمل فدراسیون آیین 
نامه های وزارت ورزش و یا آیین نامه های داخلی فدراسیون 

است.
هیات کوه نوردی خراسان رضوی در بخشنامه ای به باشگاه های 
استان اعالم کرد که اجازه همسر زنان متاهل و اجازه ولی زنان 
مجرد و زیر ۲۰ سال برای شرکت در برنامه های طبیعت گردی و 

کوه نوردی الزامی است.
به گزارش آفتاب نیوز؛ این بخشنامه ۱۳ آبان امسال به باشگاه های 
کوهنوردی ابالغ شده است و در آن آمده است: »گسترش روزافزون 
فعالیت های به اصالح ورزشی با عناوین تورهای طبیعت گردی، 
کوه پیمایی و ... به صورت مختلط که با برنامه های هدفمند یا 
کسب درآمد نامشروع نسبت به ترویج بی بند و باری اخالقی، کشف 
حجاب بانوان و رواج بی حیایی و بی قیدی و ... صورت می گیرد، 
منجر به ارتباطات غیراخالقی و نامشروع مردان و زنان گردیده و 
فرهنگ و ریشه اصیل ایران، اسالمی و بنیان خانواده ها را هدف 

قرار داده است.«
براساس گزارش خبرگزاری ایرنا؛ در بند دوم این بخشنامه اعالم 
شده: »در جهت رعایت ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی و نیز فتاوای علمای 
دین، برای صیانت از بنیان و اساس خانواده ها، اجازه همسر برای 
شرکت خانم های متاهل و اجازه ولی قهری برای خانم های مجرد و 

نوجوانان تا سن ۲۰ سال الزامی است.«
هیات مشهد محدودیت کوهنوردی بانوان را تایید کرد/ 

زحمتکش: قانون را یادآوری کرده ایم!
رییس هیات استان خراسان رضوی با تایید بخشنامه برای گرفتن 
اذن پدر و همسر برای حضور در برنامه های کوهنوردی گفت: ما 

قانونگذاری نکرده ایم، موارد قانونی را یادآوری کرده ایم.
احمد زحمتکش در گفت و گو با ایسنا، در مورد الزام به اجازه پدر 
یا همسر برای کوهنوردی بانوان در استان خراسان رضوی اظهارکرد: 
ما ممنوعیتی ایجاد نکردیم. از قانونگذار بپرسید. ما فقط یک ماده 

قانونی را به باشگاه ها توصیه کرده ایم.
رییس هیات استان خراسان رضوی اضافه کرد: ما که قانونگذاری 
نکردیم، کار عجیبی را برای باشگاه ها حکم نکردیم. ما از باشگاه 

ها خواستیم با توجه به مسائلی که اتفاق می افتد، مسائلی که در 
پاراگراف های اول و دوم متن بخشنامه آمده، بهتر است رعایت شود. 

موارد قانونی را آورده ایم.
وی در پاسخ به این موضوع که این موارد در آیین نامه فدراسیون 
وجود ندارد، گفت: آیین نامه فدراسیون که تمامی قوانین جاری 
کشور را در یک آیین نامه نمی آورد، اینها قوانین جاری کشور است. 
وقتی یک ناهنجاری ایجاد می شود که خانواده ها آسیب می بینند. 
االن یک نفر آمده توصیه کرده که باشگاه های کوهنوردی که خوب 
کار می کنید و شبانه روزی زحمت می کشید، کسب درآمد نامشروع 

نمی کنید شما حداقل این موارد را رعایت کنید.
رییس هیات استان خراسان رضوی افزود: تمامی این ها موارد 
قانونی است که در متن قانون آمده است، ماده ۱۱۰۵ ماده قانونی 
است. ما که حکم نکرده ایم ما توصیه کردیم. حاال اگر کسی به این 
حرف معترض است یعنی به مواد قانونی معترض است. هر کس در 

مجموعه خودش صالح خود را می داند.
زحمتکش در ادامه در پاسخ به این سوال که این موضوع مختص 
استان  کوهنوردی  هیات  گفت:  خیر؟  یا  است  رضوی  خراسان 

خراسان به باشگاه های خودش توصیه کرده است. بله دیگر. ما به 
سراسر کشور که کاری نداریم. این مواد قانونی ساری و جاری است 
حاال ممکن است برخی توصیه کند برخی نکند. برخی یادآوری کند 
برخی هم بگویند خودشان می دانند. این ها قانونی نیست که امروز 
وضع شده باشد یا هیات کوهنوردی خراسان وضع کرده باشد. مثل 
این می ماند که یک تیم که می خواهدبه دماوند برود باید سرعت 
باید رعایت کنید. "رعایت سرعت مطمئنه در جاده  مطمئنه را 
الزامی است". بعد بگویند استان خراسان قانون وضع کرده است. 
در کوهنوردی باشگاه ها و گروه های مختلف وجود دارد، گروه هایی 
که بعضا مجوز ندارند دختر و پسر، زن و مرد را با هم می برند. ما 
برای مجوزدارها پیشنهاد دادیم که بهتر است رعایت شود. در بند 
۳ پیشنهاد دادیم که چون تعداد کوهنوردان خانم زیاد است بهتر 
است برنامه هایی مختص بانوان وجود داشته باشد. نگفتیم که باید 
با هم نروند. بند دوم هم که مورد قانونی است و در بند ۱۱۰۵ آمده 
است. قیم بودن مرد را برای بنیان خانواده تاکید کرده است ما هم 
فقط یادآوری قانون کرده ایم حاال باشگاهی می خواهد رعایت کند. 
کما اینکه داریم باشگاه هایی که از سال ها پیش این موضوع را حتی 

برای مردان هم رعایت می کرده است که خانواده ها در جریان اینکه 
می خواهند در برنامه کوهنوردی باشند اطالع داشته باشند.

واکنش فدراسیون کوهنوردی به اعمال محدودیت زنان در 
مشهد

عمل  مالک  که  گوید  می  نیز  کوهنوردی  فدراسیون   رییس 
فدراسیون آیین نامه های وزارت ورزش و یا آیین نامه های داخلی 

فدراسیون است.
رضا زارعی در گفت و گو با ایسنا، در مورد ممنوعیت هایی که برای 
بانوان و دختران کوهنورد در یکی از بخشنامه ها آماده است، اظهار 
کرد: این بخشنامه متعلق به هیات استانی خراسان رضوی است. 
هیات این استان با همکاری اداره کل ورزش استان این بخشنامه را 
تهیه کرده است. مالک عمل فدراسیون آیین نامه های وزارت و یا 

آیین نامه های داخلی فدراسیون است.
رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی خاطرنشان کرد: 
البته من این موضوع را تایید و یا تکذیب نمی کنم چون نمیدانم که 
بر اساس چه کاری صورت گرفته است. ممکن است در یک استان 
شرایط خاصی پیش بیاید که مسئولیت آن به عهده آن استان است.

افشای دروغ بزرگ آمریکا

دارو هم تحریم است

اظهارات وزیر خارجه آمریکا که دارو و نقل و انتقاالت مالی آن را از تحریم ها 
مستثنی خواند، واکنش سازمان غذا و دارو را به دنبال داشت؛ به طوری که این 

سازمان این ادعا را دروغی بزرگ در روز روشن و صرفا بحثی روی کاغذ خواند.
به گزارش ایسنا، مقامات دولت ترامپ مدعی هستند که تحریم های اعمالی، مردم 
را هدف نگرفته اند و مانعی برای کمک های بشردوستانه نیستند؛ این درحالیست که به 
اذعان مسووالن دارویی کشور، اعمال محدودیت های شدید بانکی و تهدیدهای رسمی و 
غیررسمی شرکت های دارویی و تجهیزاتی که با ایران تجارت می کنند، سبب شده کار در 
حوزه دارو و مولفه های موثر بر آن بسیار پیچیده و در خوشبینانه ترین حالت سبب تاخیر 

در تامین داروی مورد نیاز ایرانیان شود.
تاثیر تحریم  بر دارو

کیانوش جهانپور – سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت وگوی مفصل با ایسنا درباره 
تاثیر تحریم ها بر مکانیزم خرید و تامین دارو می گوید: اظهارات آمریکا و پومپئو دروغی 
آشکار است؛ چراکه بحث دارو فقط "مواد اولیه" نیست، بلکه "انتقال پول" آن نیز بسیار 
مهم است. همچنین فاکتورهای دیگری هم مانند ماشین آالت تولید دارو و بسیاری از 

مواد جانبی و مواد واسطه ای، حالت دو گانه دارند و به نام دو گانه بودن، تحریم شده اند.
وی می افزاید: همزمان با این موارد، تراکنش های مالی هم محدود شده است و همه این 
موارد دست به دست هم می دهند تا روند خرید، تولید و تامین دارو مشکل شود. بنابراین 

قطعا دارو هم جدا از سایر حوزه هاِی اقتصادِی تحریم شده کشور، نخواهد بود.
خنثی سازی تحریم

وی ادامه می دهد: در عین حال اقداماتی هم انجام شده که بتوان این تحریم ها را خنثی 
کرد که البته تا حد زیادی هم خنثی شده و امیدواریم طی ماه های آینده بخش بیشتری از 
آن خنثی شود. البته مجموعه این اقدامات چیزی از ددمنشی آمریکا نخواهد کاست؛ چراکه 

قطعا آنها با تحریم، رنج و آالم مردم ایران را هدف قرار داده اند.
سالمت متاثر از سیاست

سخنگوی سازمان غذا و دارو در ادامه می گوید: مولفه های مختلفی بر سالمت موثرند؛ 
مولفه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. هیچ کس نمی تواند سالمت را از اقتصاد و سیاست 
جدا بداند و قطعا تحریم ها بر حوزه سالمت نیز تاثیرگذار خواهند بود و اگر اسمی از سالمت 
دارو و غذا روی کاغذ نمی آید صرفا به دلیل انعکاس منفی بین المللی موضوع است؛ چراکه 
این موارد به لحاظ حقوق بین الملل مشکل دارد و آمریکایی ها نمی خواهند هزینه آن را 
بدهند. در هر صورت مسیری که آمریکایی ها طی کرده اند عمال به تحریم دارو، مواد اولیه، 
ماشین آالت صنعت دارویی و همچنین بخشی از مواد غذایی و سایر مولفه های موثر بر 
سالمت انجامیده است. تمام این موارد نیز تهدید سالمت زنان، کودکان و مردم ایران را 

در پی دارد.
ظرفیت های داخلی و بین المللی

وی درباره مکانیزم های استفاده شده برای تبادل پول و تهیه دارو نیز می گوید: در این 
راستا نیز ظرفیت های موازی بین المللی، حداکثر ظرفیت پتانسیل داخلی، ظرفیت های 
سازمان های مردم نهاد و بعضا سازمان های بین المللی موثر در تسهیل مراودات مالی بخش 

دارو و تامین دارو و واکسن کشور، مورد استفاده قرار گرفته است.

جهانپور می افزاید: به هر حال دنیا تک صدایی و تک قطبی نیست و این ظرفیت ها 
شناسایی و بعضا فعال شده اند و یا در حال عملیاتی شدن هستند تا به نوعی این مسیری که 
ایالت متحده قصد مسدود کردن آن را دارد، مسدود نشود. تا کنون چنین نشده و از طرفی 
هم به نظر ما آمریکا هر چه در چنته داشت تقریبا در ماه های اخیر بر علیه حوزه سالمت و 

دارو رو کرده و در هفته ها و ماه های آتی چیز جدیدی نخواهد داشت.
سخنگوی سازمان غذا و دارو بر ظرفیت و توانمندی تولیدکنندگان داخلی، مراکز 
تحقیقاتی کشور و ... تاکید می کند و ادامه می دهد: شاهد این مدعا آن است که در یک 
بازه زمانی حدود ۱۸ ماه، سهم تولید مواد اولیه دارویی در داخل کشور از ۵۴ درصد سال 
۹۵ به ۶۷ درصد رسید. این اتفاق می تواند ادامه یابد و در داخل کشور و در مراکز علمی - 
دانشگاهی، مراکز تحقیق و توسعه و همچنین در صنعت چه به لحاظ نیروی انسانی و چه 
امکانات زیرساختی، این توان وجود دارد که با همین شتاب، تولید مواد اولیه دارویی شکل 
بگیرد و شاید بتوان گفت که تا پایان دولت دوازدهم بتوانیم حداقل ۸۰ درصد مواد اولیه 

را در داخل کشور تولید کنیم.
تهدید شرکت ها و بانک های خارجی

وی در ادامه صحبت هایش مجددا مهم ترین چالش مرتبط با تحریم حوزه دارو را بحث 
مراودات مالی می خواند و می گوید: عالوه بر آن تهدیدهایی که بعضا رسمی و غیررسمی 
علیه شرکت های تامین کننده مواد اولیه، تجهیزات صنعتی حوزه دارو و شرکت های تامین 
کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط آمریکا اعمال شده یا بانک هایی که عمال نقش 
بانک عامل را در تراکنش های مالی برای این حوزه داشتند را مورد تهدید قرار دادند، 
مجموعا سنگ اندازی ها و کارشکنی هایی است که در مسیر تامین دارو، واکسن و تجهیزات 

پزشکی و غذا برای ایرانیان صورت گرفته است.
در  که  گفت  می توان  شود  تحریم  مالی  تراکنش های  وقتی  می دهد:  ادامه  وی 
خوشبینانه ترین حالت، این شرایط موجب برخی تعلل ها و تاخیرها می شود تا زمانی که 

ریل گذاری ها و ظرفیت های جدید و مسیرهای موازی شکل بگیرد.
دروغ بزرگ در روز روشن

جهانپور می افزاید: مجموعه این موارد نشان می دهد که مستثنی شدن دارو و غذا از 
تحریم ها، یک دروغ آشکار و یک دروغ بزرگ در روز روشن است و به صورت عملی همه 

این موارد را تحریم کرده اند و تنها روی کاغذ از عبارت دارو و غذا استفاده نکرده اند.
وی معتقد است: اگر تاثیر تحریم ها بر حوزه دارو و سالمت آن گونه که دشمن انتظار 
داشته، نبوده، به دلیل این است که ظرفیت ها و توان مقاومت و توان داخلی وجود دارد و 
تمهیداتی از قبل اندیشیده شده است و به این ترتیب آن تحریم اثری که ممکن است در 
کشوری دیگر بگذارد را در ایران نگذاشته است؛ ولی این به معنای آن نیست که تحریم ها 

در حوزه دارو بی تاثیر بوده است.
به بحران نرسیدیم و نمی رسیم

سخنگوی سازمان غذا و دارو می افزاید: با وجود همه فشارهایی که اعمال کرده اند، هرگز 
به نقطه بحرانی در حوزه دارو نزدیک نشدیم؛ اگرچه که قطعا هدف آمریکا ایجاد بحران 
دارویی و متعاقب آن ایجاد نارضایتی در کشور است. بر اساس داده های ماه های اخیر و 
تمهیداتی که اندیشیده شده نیز پیش بینی مان این است که در ماه های آینده هم قطعا 
به نقطه بحران نمی رسیم؛ اگرچه ممکن است نسبت به گذشته زحمتی برای برخی اقشار 
مردم ایجاد شده باشد که قاعدتا بدون برو و برگرد مسوول مستقیم آن نیز دولت ایالت 
متحده و حامیان آن هستند. وی در پایان صحبت هایش درباره اقالم کمبود دارویی نیز به 
ایسنا می گوید: اقالم کمبود، روزانه متغیر است و مانیتورینگ روزانه و جدی در حوزه دارو 
داریم. اما به طور کلی می توان گفت که میانگین فهرست اقالم کمبود دارویی روزانه آبان 
ماه نسبت به مهر ماه کمتر است و به نظر می رسد از آبان ماه که بگذریم شرایط حتی از 

مهرماه و شهریورماه گذشته نیز بهتر خواهد شد.

یک روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه درباره علت 
به  مراجعه کنندگان  گفت:  "طالع بینی"  به  افراد  گرایش 
کمی  نفس  به  اعتماد  از  که  هستند  افرادی  "طالع بین ها" 
به  از اعتماد  برخوردارند؛ حال آنکه فالگیرها و طالع بین ها 
نفس بسیار باالیی برخوردار و در حین مکالمه نکاتی را درباره 
مراجعه کنندگان شان دریافت و بر اساس همان، جمالت دلگرم 

کننده ای به آنها می گویند.
پیدایش  نحوه  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  علی بیگی  ندا   
"طالع بینی" بیان کرد: مطالعه درباره طالع بینی برای اولین بار بر 
روی کارهای سیرک بازی معروف به نام "بارنوم" انجام شد، بارنوم 
به این معنا است که افراد در مورد ویژگی های کلی خود پذیرش 
ذهنی دارند و آن را به راحتی به خود نسبت می دهند؛ بعدها 
این اثر توسط روانشناسی به نام "فورر" بررسی شد، او یکی از 
اثر  بررسی  برای  که  است  روانشناسی  برجسته  پروفسورهای 
طالع بینی سه سوالی که بیانگر ویژگی های کلی انسانها بود را بر 
پایه تست شخصیت شناسی ارائه داد و پس از آن متوجه شد افراد 
زیادی مدعی هستند که دارای این ویژگی ها هستند، و به این 
قضیه پی برد که طالع بینان از اینکه افراد ویژگی های کلی خود 
را می پذیرند استفاده کرده و براساس آن گفته های خود را پیش 

می برند.
این روانشناس معتقد است که "طالع بین ها" و "فالگیرها" معموال 

باتوجه به شرایط سنی و ویژگی های ظاهری افراد، آرزو و امیال فرو 
خورده آنها را بررسی کرده و سعی می کنند مرهمی بر زخم های 
مراجعه کنندگانشان بگذارند. آنها با ارائه اصول کلی شروع به سر 
هم بندی جمله هایی می کنند که ممکن است در زندگی همه افراد 

اتفاق بیفتد.
به  اعتماد  از  "طالع بین ها"  به  مراجعه کنندگان  افزود:  علی بیگی 
نفس کمی برخوردارند؛ آنها عالقه  دارند کلیاتی را درمورد خودشان 
بشنوند که به دلیل درست بودن این ویژگی ها به سمت طالع بینی 
گرایش پیدا کرده و تمایل به پیش بینی آینده خود توسط طالع بین ها 
دارند، موضوعی که طالع بین ها به خوبی از عهده این کار بر می آیند، 
این درحالیست که فالگیرها و طالع بین ها از اعتماد به نفس بسیار 
باالیی برخوردارند و می توانند با اعتماد به نفس، کالم و ادعای خود 
به اصطالح خوبی هستند  آنها روانشناسان  را موجه نشان دهند. 
که با "کالمشان زمان می خرند" و در حین مکالمه نکاتی را درباره 

مراجعه کنندگان شان دریافت می کنند.
این روانشناس خاطرنشان کرد: پیش بینی  طالع بین ها معموال به 
دلیل کلی بودن آن موجب مطابقت آن با آینده افراد می شود؛ به طور 
مثال زمانی که جوانان به این افراد مراجعه می کنند و به آنها گفته 
می شود که تا چند وقت دیگر ازدواج خواهند کرد، مسئله ای که از 
دیدگاه منطقی چندان عجیب به نظر نمی رسد چراکه هر دختر یا 
پسر جوانی بنا به انگیزه های درونی ممکن است به زودی ازدواج کند.

علی بیگی در پاسخ به این سوال که چرا افراد عالقه  به طالع بینی 
دارند؟ گفت: انسان ها عالقه مند به طبقه بندی در دسته های مختلف و 
زدن برچسب به خودشان هستند به همین دلیل تا جای ممکن خود 

را در گروه خاصی طبقه بندی می کنند.
وی یکی از تکنیک های پرکاربرد "طالع بینی " را استفاده از "دو 
پهلویی" دانست و افزود: طالع بین ها با به کار بردن واژه هایی مانند "به 
چیزی که می خواهید می رسید اما رسیدن به آن سخت است" حرفه 
خود را پیش می برند. آنها می دانند که باید همان چیزی را بگویند که 
مراجعه کننده شان دوست دارد به همین دلیل در بیشتر مواقع جمالت 

دلگرم کننده به مذاق افراد ساده لوح خوش می آید.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درباره علت 
گرایش مردم به "طالع بینی" توضیح داد: طالع بینی از لحاظ علمی 
پذیرفته نشده است اما در جامعه قدمت طوالنی دارد. برخی از جوامع 
به دلیل نوع فرهنگ، اعتقاد بیشتری به آن دارند اما ایران به دلیل 
دوران "گذار"ی که در آن به سر می برد، کمتر قابلیت پیش بینی دارد 
که به دلیل گرایش افراد به پیش بینی درباره آینده شاید گرایش به 

طالع بینی در این جامعه بیشتر باشد.
جهان  مبنای  بر  اساس"طالع بینی"  اغلب،  علی بیگی  گفته  به 
"غیرمادی" بوده است؛ ماه تولد، حرکت کرات و خورشید موضوعی 
است که اساس بیرونی ندارد و همین مسئله باعث شده در طالع بینی 

امکان قابل آزمایش بودن وجود نداشته باشد.

وی درباره تاثیر ماه تولد بر شکل گیری شخصیت افراد نیز معتقد 
است که این مسئله نیز در هیچ پژوهش علمی تایید نشده اما مطالعات 
نشان می دهد که ماه و یا فصل تولد می تواند در بروز برخی ویژگی های 
روانی و یا مشکالت جسمانی موثر باشد، این موضوع باز هم وابسته 
به مسئله "طالع بینی نیست بلکه دمای هوا، رطوبت، نور، رژیم غذایی 
و مواد شیمیایی موجود در اطراف و احساساتی که مادر در طول 
دوران بارداری تجربه کرده می تواند موجب تفاوت هایی در ویژگی های 

افراد شود.
 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درباره 
موفقیت رابطه ازدواج که برخی جوانان بر مبنای طالع بینی زندگی 
خود را تشکیل می دهند نیز گفت: حتی مسائل علمی نیز قادر به 
پیش بینی دقیق موفقیت رابطه ای مانند ازدواج نیست اما با توجه به 
مشترکات کلی که بین همه افراد وجود دارد ممکن است برخی افراد 
بر اساس مشترکات کلی، ماه تولد  و یا ویژگی های فصلی مشترکی که 
در افراد وجود دارد ازدواج خود را بنا کنند، این مسئه باعث می شود 
جوانان چشم خود را بر روی بسیاری از ویژگی های دیگر فرد مقابل 

ببندند.
این روانشناس بااشاره به اثر "فورر" گفت که طالع بینی تاکنون در 
هیچ پژوهش علمی تایید نشده است و بسیاری از افراد می توانند بر 
اساس نوع چهره، پوشش، و حتی آرایش اطالعاتی کسب کنند و با 

دریافت آن شروع به حدس و گمانه زنی هایی کنند.

چرا برخی به طالع بینی عالقه مندند؟


