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 اعالم علت تفاوت قیمت دارو 
با نرخ مندرج روی آن

رئیس انجمن داروســازان تهران، هزینه های 
جانبــی دارو را علت دوگانگی قیمــت آن با بهای 
درج شده روی بسته بندی دارو عنوان کرد و گفت: 
دارو دارای هزینه های جانبی مانند بسته بندی است.

به گزارش ایرنا، محمدرضا دری اعالم کرد: دارو 
نیز مانند تمام کاالها و اجناســی یارانه می گیرد، 
مواد اولیه آن نیز متأثر از یارانه است اما نکته ای که 
مصرف کنندگان باید بدانند این است که بسیاری از 
داروها دارای هزینه های دیگری هستند که به آن ها 
یارانه تعلق نمی گیرد. یکی از این هزینه های جانبی 
بسته بندی است، مواد اولیه که در بسته بندی دارو 
به کار می رود متأثر از قیمت بازار است؛ به طور مثال 
اگر نیاز به کاغذ است باید توسط شرکت از بازار تهیه 
شود، بنابراین به این کاغذها و موادی برای ساخت 
در شیشه شربت یارانه تعلق نمی گیرد و علت افزایش 

فعلی قیمت داروها نیز همین است.
او ادامه داد: علت افزایش قیمت داروها، باال رفتن 
قیمت مواد مصرفی است درعین حال در بحث هزینه 
و دستمزد نیز افزایش داشــتیم و عدد تورمی که 
وجود داشته است متأثر از شرایط است. روی برخی 
داروها قیمت وجود دارد اما هنگامی که به دســت 
مصرف کننده می رسد قیمت دیگری است، بارها 
اعالم کردیم قیمت زدن دارو یا نباید انجام گیرد یا 

اگر انجام می گیرد باید به روزرسانی شود.
    

روزانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به 
مراکز بهداشتی مراجعه می کنند

قائم مقام معاون بهداشــت وزارت بهداشت و 
رییس مرکز مدیریت شبکه گفت: هر روز بیش از 
۶۰۰ هزار نفر به مراکز بهداشــتی وزارت بهداشت 
مراجعه و خدمات مورد نیاز خود را دریافت می کنند 
و تالش ما این است که شــماره تلفن همراه افراد 
تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی، ثبت شود 
و دانشگاه های علوم پزشکی که درصد ثبت تلفن 
همراه افراد تحت پوشش آنها پایین باشد، جریمه 
می شوند. به گزارش ایلنا، محمد شریعتی، افزود: پس 
از مراجعه افراد و دریافت خدمت از مراکز بهداشتی و 
درمانی، پیامکی از سوی وزارت بهداشت با سرشماره 
۱۰۰۰۳۵ برای آنها ارسال می شود و در این پیامک 
از فرد گیرنده خدمت، نظرسنجی می شود که اگر 
از خدمت دریافت شــده رضایت دارید عدد ۱، اگر 
نارضی هستید عدد ۲ و اگر خدمتی دریافت نکرده 
اید، عدد ۳ را به همین شماره ارسال کنید. اگر فرد 
گیرنده خدمت از خدمت ارائه شده رضایت داشته 
باشد، برای فرد پیامک تشــکر ارسال می شود، اگر 
عدد ۲ یا ۳ را ارسال کند، پیامکی به فرد ارسال می 
شود که به زودی همکاران ما با شما تماس می گیرند.

    
نجات جان ۳ کوهنورد با تالش 

مرزبانان آستارا
فرمانده هنــگ مرزی آســتارا از نجات جان ۳ 
کوهنورد گمشده در ارتفاعات روستای بهارستان 
توسط مرزبانان خبر داد. به گزارش میزان،  سرهنگ 
نوذر مرادی بیان کرد: در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی مبنی بر گم شدن ۳ کوهنورد در ارتفاعات 
روستای »بهارســتان« در غرب اســتان گیالن، 
بالفاصله عملیات جســت وجو بــرای پیدا کردن 
کوهنوردان در دستور کار مأموران قرار گفت. فرمانده 
هنگ مرزی آستارا اضافه کرد: مرزبانان با همکاری 
مرزنشینان، بالفاصله عملیات جست وجو را آغاز 
کردند که در تالش های اولیه، خودروی آن ها را پیدا 
کردند، اما خبری از سرنشینان آن نبود که در این 
رابطه با تشدید عملیات جست وجو و پس از ساعت ها 
گشــت زنی در ارتفاعات، توانســتند ۳ کوهنورد 
را پیدا کننــد. در این عملیات موفق شــدیم هر ۳ 
کوهنورد را نجات دهیم و به آغوش خانواده هایشان 
بازگردانیم. همچنین در جهت خدمت رســانی به 
مردم و مرزنشینان، حفظ امنیت و پیشگیری از جرائم 
به صورت شبانه روزی تالش می کنیم و در این راه از 

هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

کمی که به گذشته برمی گردیم 
می بینیم اولین راه حل برای کاستن 
یا از بین بــردن اختالفات بین زن و 
شوهر بچه دار شدن بود. خانواده های 
زن و مرد و فامیل های نزدیک و دور 
بعد از گذشت یک سال چشم به راه 
آمدن عضو جدید خانواده می شدند 
و اگر کمــی این روند دیر می شــد 
اعتراض می کردند. حاال اما شرایط 
تغییر کرده اســت. زوج های جوان 
ترجیــح می دهند حیــوان خانگی 
داشــته باشــند و حتی در برخی 
موارد حیوانات خــود را »بچه من« 
یا خودشــان را »بابا« یــا »مامان« 
این حیوانات صــدا می زنند. فارغ از 
موضوعات تربیتــی و پایین آوردن 
شــان واژه هایی چون فرزند، پدر یا 
ماد؛ چه دالیلی باعث می شود تا این 
افراد به بچه دار شدن تمایل نداشته 
باشــند؟ زمانی که پای صحبت این 
افراد می نشینید به سادگی متوجه 
می شــوید که این افراد به بچه دار 
شدن و داشــتن یک خانواده واقعی 
عالقه دارند و از تنهایی در ســنین 
کهن سالی می ترسند، اما بااین حال 
همچنان معتقدند نباید انسانی را به 

این دنیا بیاورند.
پدر و مادر شدن خرج دارد

قضیه عــدم تمایل بــه بچه دار 
شــدن تا جایی پیش رفته اســت 
که امروز بعضی از زنــان یا در موارد 
زیادی مردان یکی از شروط ازدواج 
را با ایــن عنوان ثبــت می کنند که 
هیچ وقت بچه دار نشوند. شایع ترین 

دلیلی کــه در این رابطــه می توان 
به آن اشاره کرد ســختی زندگی و 
شرایط نا بســامان اقتصادی است. 
بچه دار شــدن هزینه های زیادی را 
به خانواده تحمیــل می کند و بچه 
داشتن دیگر هیچ شباهتی به قدیم 
ندارد. هزینه های باالی خرید لوازم 
ضروری و نه حتی وسایلی که کاربرد 
لوکس و غیرضروری دارند ســر به 
آســمان می کشــد و بهتر است در 
رابطه بــا هزینه های دکتــر زنان و 
بیمارستان و انواع و اقسام آزمایش ها 
صحبت نکنیم، اما عالقه نداشــتن 
به فرزنــدآوری در خانواده هایی که 
به قول معروف دستشان به دهنشان 

می رسد، بیشتر دیده می شود.
بــه عقیــده روانشناســان در 
ســال های اخیر زندگی ســخت تر 
نشــده چون امروزه امکانات و رفاه 
بیشتر اســت اما پیچیده تر شده، به 
این معنا که زندگــی خانوادگی از 
حالت ســنتی و ســاده خود فاصله 
گرفته و پیش به ســوی مدرنیته و 
پیچیدگی های ناشی از آن در حرکت 
است، بنابراین لزوماً برای استحکام 
و رضایتمندی در زندگی مشترک، 
باید مهارت هایی داشــته باشیم و 
آن ها را به کار بگیریم. از سوی دیگر 
احتمال اینکه ایــن موضوع به بدنه 
خانواده و سیســتم جامعه آسیب 

جدی وارد کند، وجود دارد.
نامشخص بودن وظایف زن، 

دلیلی برای بچه دار نشدن
شایع ترین دلیلی که روانشناسان 
حوزه خانواده به آن اشاره دارند این 
اســت که در شیوه ســنتی، شاهد 
مشــخص بودن نقش ها و وظایف 
همسران بودیم، اما در زندگی های 

امروزی نقش ها و وظایف تغییر یافته 
و همین امر باعث اســترس زوج ها 
می شود. استرسی که باعث شده زن 
و شوهر تصمیم بگیرند فرزندآوری 
را به تأخیر بیندازند که به هیچ وجه 
در شیوه سنتی پســندیده نبود. در 
زندگی مدرن زنان پا به پای مردان 
کار می کننــد و ترجیــح می دهند 
وقت و هزینــه را صرف زندگی و کار 

خود کنند.
نداشتن ثبات و امنیت شغلی هم 
گاهی دغدغه های ذهنی ای در افراد 
ایجاد می کند و زندگی شان را دچار 
فــراز و نشــیب هایی می کند که به 
آن ها القا می کنند برای فرزندآوری 
ابتدا باید از این فراز و نشــیب ها رها 
شــوند تا در آینده فرزندشان دچار 

مشکل نشود.
عدم عالقه افراد تحصیل کرده 

تهرانی به فرزندآوری
بیشــتر زوج ها، وقتی مشــکل 
اقتصــادی دارند، دوســت ندارند 
که فرزند داشــته باشــند. در هیچ 
دوره و زمانــی، فرزند به اندازه امروز 
هزینه بردار نبود. قباًل فرزند عصای 
دســت پدرمادر بــود، امــا امروزه 
فرزند مساوی هزینه هاست. خیلی 
از کارشناســان اعتقــاد دارند که 
مشکالت اقتصادی، مهم ترین عامل 
برای انصراف از بچه دار شدن است. 
نتایج یک پژوهش نشان داده است 
که مشــکالت اقتصادی تنها عامل 
عدم تمایل زوجیــن به فرزندآوری 
نیست. »توجه افراد به نیازها و عالیق 
فردی« و »نگرانی نسبت به آینده«، 
به ویژه در افــراد دارای تحصیالت و 
درآمد باال، مهم ترین مانع فرهنگی و 
اجتماعی برای خواستن فرزند است.

بر اســاس گزارشــی که ایسنا 
منتشر کرده اســت، عدم تمایل به 
فرزندآوری و به دنبــال آن کاهش 
میزان بــاروری کل در ســال های 
اخیر، تجربه مشــترک کشورهای 
پیشرفته و بســیاری از کشورهای 

درحال توسعه ازجمله ایران است.
نرخ کلی باروری؛ میانگین تعداد 
فرزندانی است که یک زن در طول 
دوران باروری خود به دنیا می آورد و 
نرخ جایگزینی جمعیت؛ میزان کلی 
باروری اســت که منجر به جبران 
جمعیت درگذشته با جمعیت جدید 

می شود.
طی دو دهــه گذشــته، میزان 
باروری کل در ایران به زیر »ســطح 
جایگزین« ســقوط کرده اســت. 
به گفته برخی جمعیت شناســان 
»چنانچه میــزان بــاروری کل به 
میزان زیادی به زیر سطح جایگزین 
)دو فرزند به ازای یک زن( ســقوط 
کند، جمعیت، ســالخورده شده و 
شاخص وابستگی اقتصادی افزایش 
می یابد. در چنین شرایطی دولت ها 
نیز به شــدت درگیر مشکالتی مثل 
تأمین نیــروی کار فعــال، بحران 
زنشســتگی و  زمان های با ســا
نظام خدمات بهداشــتی و درمان 

می شــوند«. کارشــناس کمیتــه 
مطالعــات و پایش سیاســت های 
جمعیتی شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی، مطالعــه ای را به منظور 
تعیین دالیل عــدم تمایل زوجین 
تهرانــی بــه فرزنــدآوری انجــام 
داده اند. در این پژوهش از داده های 
پیمایش قصد باروری که در ســال 
۱۳۹۱ در شهر تهران انجام گرفته، 
استفاده شده اســت. جامعه آماری 
این پژوهش هم زنان و مردان متأهل 
زیر ۳۶ سال ساکن مناطق ۲۲گانه 
شهر تهران بودند و تعداد ۲۲۶۷ نفر 
از خانواده های دارای زن متأهل ۱۵ 
تا ۳۵ سال مورد بررسی قرار گرفتند.

اطالعات شــرکت کنندگان در 
این پژوهش درخصوص ویژگی های 
اقتصــادی اجتماعــی، ترجیحات 
بــاروری و تنظیم خانــواده، قصد 
باروری و دالیل نخواستن فرزند در 
آینده، با اســتفاده از پرسش نامه و 
مصاحبه رودررو جمع آوری شــد. 
اطالعات به دست آمده با استفاده از 
روش های آماری مورد بررسی قرار 
گرفت. در این پژوهش مشخص شد 
که ۴۴ درصد از پاســخ گویان قصد 
دارند کــه در آینــده فرزند دیگری 
داشته باشند و تمایل برای داشتن 
فرزند دیگر در آینده با افزایش تعداد 
فرزندان، کاهش می یابد. همچنین 
یافته ها حاکی از این بود که با افزایش 
سن زنان، از نسبت زنانی که فرزند 
دیگری می خواهند کاسته می شود و 
عدم تمایل به فرزندآوری با افزایش 
تحصیــالت زن افزایــش می یابد. 
همچنین عواملی مثل »مناســب 
نبودن سالمت جسمی و روانی برای 
فرزنــدآوری«، »مخالفت همســر 
با داشــتن فرزند دیگــر« و »رابطه 
زناشویی نامناسب«، از دیگر دالیل 
عدم تمایل به فرزندآوری است که 
در تحقیقات قبلی به آن ها اشــاره 

نشده است.
بــه گفتــه کارشناســان، بعد 
از مشــکالت اقتصــادی، »نگرانی 
از آینــده فرزنــدان« و »تداخــل 
فرزندآوری با عالیــق، تفریحات و 
برنامه های کاری و تحصیلی فرد«، 
دو دلیل مهــم فرهنگی و اجتماعی 
برای نخواســتن فرزند است که در 
تحقیقات پیشــین کمتــر به آن ها 
اشاره  شده اســت. بر همین اساس 
پژوهشگران این تحقیق معتقدند: 
»حتــی برخــورداری اقتصــادی 
خانواده نمی تواند به تنهایی مشوقی 

برای داشتن فرزند باشد«.
تبلیغات دهه های پیش دلیل 

کم شدن تعداد بچه ها
در ســال های گذشــته به ویژه 
اواخر دهه های ۶۰ و ۷۰ سیاست ها 
به گونه ای بــود که دولت هــا دائم 
مضــرات و آســیب های فرزنــد 
زیــاد به ویژه آســیب های تربیتی، 
اجتماعی و روانی را تبلیغ می کردند. 
نسل بارور که آن زمان، سنی حدود 
۱8 تا ۳۵ سال داشتند این گزاره ها 
را که اتفاقــاً در یــک مملکت تازه 
از جنگ گذشــته معقول بــود، با 
منطق زندگی ســالم مطابق دیدند 

و آن را به کار گرفتند؛ بنابراین نسل 
گذشته بارور ما بعد خانوار را به شدت 
کاهش دادند؛ اما انــگار دولت ها و 
سیاســت گذاران کنترل جمعیت 
فراموش کردند که اگر در این مسئله 
موفق شدند و توانستند جمعیت را 
در جهت کاهــش آن کنترل کنند. 
در طول این ســال ها بعد تبلیغاتی 
به گونه ای عمل کرده که این مسئله 
یعنی فرزند کمتر مساوی با زندگی 
بهتر درونی شده اســت. حاال برای 
جبران ایــن موضــوع کالس های 
آموزشــی پیــش از ازدواج همواره 
از لزوم بچه دار شــدن به زوج های 
جوان می گوینــد غافــل از اینکه 
تبلیغات منفی نســبت به داشــتن 
 فرزند زیاد در دل وجان جوانان رخنه 

کرده است.
 داشتن فرزند کمتر، 

تفکر سالم تر؟
از سوی دیگر نباید فراموش کرد 
این درونی شدن اتفاق افتاده و روی 
زنان تأثیر بیشتری داشته است؛ زیرا 
وظیفه بارداری یک امر زیستی و بر 
دوش زنان اســت و زنان دهه های 
پیشــین که بیش از ۲ یــا ۳ فرزند 
داشتند در معرض سوءبرداشت هایی 
نسبت به تفکر خود قرار می گرفتند و 
به سطح پایین بودن متهم می شدند. 
این نوع ذهنیت که حاصل تبلیغات 
گسترده در معنای وسیع و همه گیر 
یعنی ابعاد آموزشی آن از رسانه های 
عمومی تا مدارس و دانشــگاه ها و 
درمانگاه ها و غیره است به زمان حال 
هم تسری پیداکرده و اتفاقاً آن قدر 
تشدید شده که در حال حاضر نه تنها 
داشتن فرزند کمتر نشانه یک تفکر 
سالم است، بلکه در سال های اخیر 

نداشتن بچه رواج یافته است.
در آخــر نکتــه ای کــه باید به 
آن توجــه کرد این اســت که دیگر 
بچه دار شــدن موضوعی نیست که 
بتوان به ســادگی از آن عبور کرد و 
نســل جدید به خوبی این موضوع 
را پذیرفته اند. پدر و مادر نســبت به 
آینده و کیفیت زندگی کودکی که به 
دنیا می آورند مسئول هستند و این 
مسئولیت در زوج های جوان دیده 
می شود. فرزندی که به دنیا می آید 
در شــرایط دنیای کنونی نیازهای 
فراتری از خوردن و خوابیدن و بزرگ 
شدن دارد و آموزش نقش مهمی در 
کیفیت زندگی آن ها دارد که همین 
امر هزینه های زیادی هم به همراه 
خواهد داشت و پیش از هر چیزی، 
برای بچه دار شدن باید این موضوع 

را سنجید.

نگاهی به کم شدن عالقه زوج ها به فرزندآوری؛

فرزند کمتر؛ زندگی بهتر یا ...؟

گفت وگوی خبری 

ســخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: افزایش دسترســی به ماده مخدر گل 

قابل تامل است و باید بررسی شود. 
ســعید منتظرالمهــدی  در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا درباره اقدامات ستاد مبارزه با 
مواد مخدر برای پیشگیری از اعتیاد در بین 
نوجوانان گفت: اولین اولویــت ما در حوزه 
پیشگیری، مدارس هستند. ایستگاه مدرسه 

مهمترین رکن در حوزه پیشگیری است و در 
این زمینه اقدامات بســیاری تاکنون انجام 

شده است.
ســخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
با تاکیــد براینکه تمام تــوان و زمان خود را 
در حوزه مدرســه متمرکز می کنیم، ادامه 
داد: در مدرســه دو ماموریت مهــم داریم، 
اولین ماموریت افزایش مهــارت و آموزش 

برای مربیان و معلمان و همچنین تســریع 
در فرآیند تــاب آوری روانی کــودکان تا 

قدرت نه گفتــن در مواجه با 
مواد مخــدر را یاد 
بگیرنــد و بتوانند 

انجام دهند.
و  ســخنگو 
معاون پیشگیری، 

فرهنگی و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر 
خاطرنشان کرد: افزایش دسترسی به ماده 
مخدر گل قابل تامل است و باید بررسی شود.

وی در خصوص بحث پیشــگیری از مواد 
مخدر تصریــح کرد: موضوع مــا در مبحث 
پیشگیری از مواد مخدر به معنی عام است، 
یعنی اپیوم ها که در زیرمجموعه آن انواع مواد 
مخدر از جمله گل نیز است. متاسفانه یکی 
از اشکاالت اصلی ما عدم آگاهی نسبت به 
مواد مخدر است و اینکه تصور می شود 
گل یک ماده گیاهی است و آثار آن زیاد 

مخرب نیست.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت وگو با ایلنا: 

افزایش دسترسی به ماده مخدر ُگل قابل تامل است 

به گفته کارشناسان، بعد 
از مشکالت اقتصادی، 

»نگرانی از آینده فرزندان« 
و »تداخل فرزندآوری 

با عالیق، تفریحات و 
برنامه های کاری و تحصیلی 

فرد«، دو دلیل مهم 
فرهنگی و اجتماعی برای 

نخواستن فرزند است

عدم تمایل به بچه دار شدن 
تا جایی پیش رفته است 

که امروز بعضی از زنان یا در 
موارد زیادی مردان یکی 
از شروط ازدواج را با این 
عنوان ثبت می کنند که 
هیچ وقت بچه دار نشوند
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