
اجتماعی 3

جاماندگان دریافت بسته های حمایتی چه کنند؟

دریافت  از  که  افرادی  به  اشاره  با  اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست 
بسته های حمایتی جا مانده اند گفت: این افراد می توانند با مراجعه به سایت 
سازمان بهزیستی کشور در آزمون وسع شرکت کرده و اگر واجد دریافت 

این بسته ها باشند، بسته های حمایتی به آنها تعلق می گیرد.
به گزارش ایسنا، محسنی بندپی در حاشیه کنفرانس ملی کودکان دارای معلولیت 
افزود: طبق مصوبه و دستورالعمل هئیت دولت همه افراد تحت پوشش نهادهای 
حمایتی، کارکنان دولت، بیمه شدگان و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی 

مشمول دریافت بسته های حمایتی هستند.
به گفته وی افرادی که به دالیلی از این لیست جا مانده اند می توانند با مراجعه 
به سایت سازمان بهزیستی کشور که راه اندازی شده، در آزمون وسع شرکت کنند 
که در اسرع وقت به تقاضای آنها رسیدگی و اگر واجد دریافت باشند این بسته های 

حمایتی به آنها نیز تعلق می گیرد.
بندپی در ادامه با اشاره به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۹۹ نیز گفت: این سامانه پیامکی 
از اعتبار باالیی برخوردار است به گونه ای که، سال ۹۲ در زمان حذف یارانه ها بیش 

از ۶۲ میلیون پیامک به این سامانه ارسال شده بود.
به گفته وی این سامانه از طریق مرکز اطالع رسانی وزارت تعاون اعالم شده است.
محسنی بندپی ادامه داد: ما از طریق این سامانه یک میلیون درخواست برای 
بسته های حمایتی دریافت کرده ایم که در روزهای آینده به این پیامک ها رسیدگی 

خواهد شد.
وی افزود: مرحله دوم واریزی بسته های حمایتی در حال انجام است و برای مرحله 
سوم نیز پیش بینی مالی آن از طریق سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی صورت 

گرفته است.

سامانه بارشی جدید امشب وارد ایران می شود
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه 
امشب سامانه بارشی جدید از جنوب و جنوب غرب وارد ایران می شود، 

روند فعالیت سامانه بارشی را طی روزهای آینده پیش بینی و تشریح کرد.
احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد: براساس آخرین نقشه های پیش یابی 
هواشناسی، امروز )۲۸ آبان( درسواحل دریای خزر بویژه در استان گلستان همچنین 
در استان های خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی افزایش ابر، در برخی ساعات 

بارش باران و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.
وی با اشاره به اینکه از اوایل امشب سامانه جدید بارشی از سمت جنوب و جنوب 
غرب وارد کشور می شود ، گفت: فردا )۲۹ آبان( در برخی نقاط استان های خوزستان، 
 بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد،  یزد، جنوب اصفهان و به تدریج در بخش هایی 
از کرمان،  هرمزگان و خراسان جنوبی بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی 

پیش بینی می شود.
به گفته مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، پس فردا )۳۰ 
آبان( فعالیت سامانه بارشی با شدت کمتر در برخی نقاط استان های هرمزگان، 
کرمان، سیستان و بلوچستان،  خراسان رضوی و خراسان جنوبی پیش بینی می شود.

وظیفه همچنین اضافه کرد: امروز و فردا به سبب وزش باد شدید،  مناطق مرکزی 
و شرقی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مواج خواهد بود و با ورود سامانه بارشی از 
جنوب از اواخر امروز و طی روز آینده در مناطق غربی و مرکزی خلیج فارس افزایش 

ابر، وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.
وی تاکید کرد: طی دو روز آینده روند افزایش آالینده ها در برخی شهرهای پر 

جمعیت و صنعتی کشور بویژه تهران، اصفهان و اراک پیش بینی می شود.
وظیفه در پایان در مورد شرایط جوی تهران طی دو روز آینده نیز گفت: 
غبار  با  همراه  ابری  نیمه  آبان(   ۳۰ و   ۲۹( فردا  پس  و  فردا  تهران  آسمان 
صبحگاهی بیشترین و کمترین دمای ۱۴ و ۸ و ۱۶ و ۷ درجه سانتیگراد پیش 

بینی می شود.

فرهنگیان تاخیر بیش از ۲ ماه در پرداخت خسارت 
پزشکی را به آتیه سازان اطالع دهند

درباره  توضیحاتی  حافظ  سازان  آتیه  تکمیلی  بیمه  شرکت  مدیرعامل 
مشکالت بیمه تکمیلی فرهنگیان و علت تاخیر در پرداخت هزینه ها و 
خسارات درمانی ارائه کرد و گفت: اگر بیش از دو ماه از زمان پرداخت از 
جیب برای درمان گذشته باشد افراد تحت پوشش می توانند با واحدهای 

پاسخگویی تلفنی ما تماس بگیرند و اطالع دهند.
مهدی ریاحی فر در گفت وگو با ایسنا،  در پاسخ به پرسشی درباره مشکالت بیمه 
تکمیلی فرهنگیان و تاخیر در پرداخت هزینه ها و خسارات درمانی اظهار کرد: ممکن 
است معلم مدارک پزشکی خود را به واحدهای رفاهی آموزش و پرورش ارسال کرده 
باشد ولی آنها پرونده را دیر به ما داده باشند و رسیدگی با اندکی تاخیر مواجه شده 
باشد. علت تاخیر تماما متوجه ما نیست، زیرا بیمه پردازی آموزش و پرورش به روش 

صندوقی انجام می شود.
وی افزود: در واقع ما باید فقط مدارک را ارزیابی و خسارات را واریز و با بیمارستان ها 
قرارداد منعقد می کنیم. این آموزش و پرورش است که پرداخت خسارات را متعهد 
می شود. در واقع در روش صندوقی مدیریت منابع مالی بر عهده آموزش  و پرورش 

است و ما بررسی اسناد پزشکی را انجام می دهیم.
مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ با بیان اینکه اگر بیش از ۲ ماه 
از زمان پرداخت از جیب برای درمان گذشته باشد افراد تحت پوشش می توانند با 
واحدهای پاسخگویی تلفنی ما تماس بگیرند و اطالع دهند تا سریعا رسیدگی و 

علت را بررسی کنیم.
وی درباره کاهش میزان خدمات ارائه شده نیز گفت: میزان خدمت تغییری نکرده 
است و تعریف بسته های خدماتی و سقف ارائه خدمات بر عهده خود آموزش و 

پرورش است.
ریاحی فر توضیحات بیشتری درباره بیمه تکمیلی فرهنگیان ارائه و اظهار کرد: ۵۰ 
درصد مبالغ بیمه تکمیلی را معلم تحت عنوان سرانه حق درمان می دهد و مابقی 
را هم آموزش و پرورش می پردازد. ماهانه ۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت خسارات 
درمانی صرف می شود. از این مبلغ معموال ۱۰ میلیارد تومان مربوط به بیماران 
صعب العالج است که با اولویت اول و سریعا ظرف مدت ۱۵ روز پرداخت می شود، 
اما معموال پرداختی های مربوط به مراکز درمانی به تعویق می افتد که با قول معاونت 
توسعه آموزش و پرورش قرار شد به زودی این بودجه هم در اختیار ما قرار بگیرد که 

پرداخت به مراجع درمانی را انجام دهیم.
وی اضافه کرد: از میان مراکزی که فعال با ما قرارداد دارند تا کنون هیچ کدام به 

علت این مشکالت لغو قرارداد نکرده اند و ارائه خدمات ادامه دارد.

اخبار
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 هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد
 کیفیت هوای تهران امروز -دوشنبه- با افزایش 19 واحدی آالینده ذرات معلق با قطر کمتراز 2،5 میکرون با شاخص 107 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.  به گزارش روز دوشنبه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت آالینده ذرات 
معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون در 24 ساعت گذشته منتهی به 8 صبح امروز با 19 واحد افزایش بر روی 107 قرار گرفته و برای گروه های حساس ناسالم است. مچنین دراین مدت میزان آالینده ذرات معلق با قطرکمتر از 10 میکرون از 56 به 65 افزایش و آالینده 

منوکسید کربن نیز از41 به 37 کاهش یافته است.بر اساس این گزارش، ایستگاه های فرمانداری شهرری با شاخص 158، شهرری )منطقه 20( با شاخص 155 و شادآباد )منطقه 18( با شاخص 147 بیشترین میزان آلودگی هوای شهر تهران در این مدت را داشتند.

مطهری: 

 رفراندوم هم شود، اکثریت به حجاب رأی می دهند
و  اصالح طلب  دسته بندی  هنوز  می گوید  مطهری  علی 
اصولگرا وجود دارد ولی افراد دلسوز و کسانی که به  فکر 

آینده کشور هستند در هر دو گروه زیاد نیستند.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس در باره موضوعات مختلف 
گفت وگو کرده است. گزیده ای این گفت وگو را با هم می خوانیم:
 به  نظرتان جناح بندی های امروز ایران آیا با دو جریان 
اینکه  یا  است  توضیح  قابل  اصولگرایی  و  اصالح طلبی 

مرزبندی ها تغییر کرده است؟
هنوز دسته بندی اصالح طلب و اصولگرا وجود دارد، منتها من 
معتقدم که افراد دلسوز و کسانی که به  فکر آینده کشور هستند در 
هر دو گروه زیاد نیستند؛ یعنی یک مقدار جنبه تصاحب پست ها 
و قدرت طلبی بر دلسوزی و به  فکر آینده کشور و انقالب بودن 
می چربد. به  نظر من افراد دلسوز در دو طرف کم هستند و جنگ 
قدرت حاکم است. این چیزی است که خیلی به ما آسیب زده 
است.  بعد از توافق برجام اگر جنگ قدرت در کار نبود و کل 
کشور برای اجرای برجام متحد می شدند از مواهب برجام خیلی 
بهتر از این استفاده می کردیم. بخشی  دنبال این بود که برجام 
اجرا نشود. علت هم این بود که فکر می کردند اگر اجرا شود به نفع 
دولت و باعث پیروزی دولت می شود و بعدا به ضرر ما خواهد 
شد و می خواستند اجرا نشود. درحالی که اگر همه با هم بودیم 
و سرمایه گذاری های خارجی در کشور انجام می شد، خروج آقای 
ترامپ از این توافق به آسانی نمی توانست انجام شود. من معتقدم 
که اگر مذاکره با آمریکا و برجام به وسیله همین مخالفان انجام 
با  لوایح مرتبط  یا همین  از آن دفاع می کردند.  می شد، حتما 
FATF اگر در دوره خودشان بود حتما دفاع می کردند، ولی چون 

احساس می کنند خارج از دولت هستند، مخالفت می کنند.
کشور در شرایطی است که هرکسی می خواهد اقدامی 
موفقیت  اعتبار  تا  می کند  کارشکنی  مقابل  طرف  کند، 
کشورهای  در  چرا  شما  به نظر  نشود.  کسی  نصیب 
توسعه یافته، ما با این موضوع کمتر روبه رو هستیم و اینجا 
طوری است که به تعبیر شما از منافع ملی می گذرند؟ آیا از 
اینکه در آینده از عرصه سیاسی حذف شوند، می ترسند؟

ظاهرا تقوای سیاسی در کشورهای پیشرفته بیشتر است و به 
منافع ملی بیشتر اهمیت می دهند. به نظر من خلوص نیت ها و 
تقوای اوایل انقالب کم شده. علی رغم ادعاهایی که داریم و از کار 
برای خدا دم می زنیم، ولی عمال و در واقع هدف اکثر ما شده 
قدرت و تصاحب پست؛ اینکه پست ها را افراد و گروه خودمان 

بگیرند.
می توان برگشت؟

اینجا روحانیت و بزرگان قوم وظیفه دارند که بازبینی کنند 
برای چه انقالب کردیم. اگر بنا بود نزاع بر سر این چیزها باشد 
که لزومی نداشت انقالب کنیم. اگر واقعا برای ارزش های بزرگی 

انقالب کردیم، باید پای آنها بایستیم.
بر حسن  نظارت  عالی  »هیئت  موضوع  در  اخیرا شما 
تالش  فعاالنه  خیلی  نظام«  کلی  سیاست های  اجرای 
می کنید. به  تعبیر خودتان اگر این »شورای نگهبان دوم« 
تثبیت شود، چقدر مجلس بالموضوع می شود؟ اگر این 

رویه تثبیت شود مجلس دیگر کجای بازی قرار می گیرد؟
بله به نظر من این خطری است که مجلس را تهدید می کند. 
درک  درست  را  و خطر  ندارند  توجه  موضوع  این  به  خیلی ها 
نمی کنند. قبال مجلس تضعیف شده و یک جاهایی دور زده شده؛ 
مثال با تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای 
مجازی و اینکه دست آنها را جاهایی باز گذشته اند که قانون گذاری 
هم بکنند. البته اگر صرفا سیاست گذاری کنند مشکلی نیست 
اما اینها گاهی قانون گذاری می کنند؛ مثال قانون ستاره دارکردن 
دانشجویان کار شورای عالی انقالب فرهنگی است.  معلوم نیست 
مبنای قانونی قانون گذاری این شوراها کجاست چون ما در قانون 
قانون گذار کشور  نهاد  تنها  نداریم و  را  این شوراها  اساسی که 
مجلس است. شورای عالی امنیت ملی البته در قانون اساسی 
هست اما آن هم گاهی جاهایی وارد می شود که در حوزه وظایفش 
نیست؛ مثال کار قوه  قضائیه را انجام می دهد، مثل قضیه حصر 
خانگی که برای افراد بدون محاکمه مجازات تعیین می کند. این 
هم دورزدن قوه  قضائیه و قانون است.  تشکیل سازمان اطالعات 
سپاه هم این چنین است. خودش یک دفعه تشکیل می شود بدون 
اینکه قانون تشکیالت و شرح وظایف داشته باشد و رئیس این 
سازمان موظف به پاسخ گویی در مقابل مجلس باشد. مجلس 
نمی تواند به این سازمان تذکر بدهد یا سؤال و استیضاح کند، 
حاال اینکه گاهی دوستانه خودشان می آیند یک بحث دیگر است.

تا به حال مجلس آمده اند؟
گاهی به تناسب موضوع به کمیسیون امنیت ملی آمده اند اما 
نه اینکه آمده باشند جواب بدهند که اگر ما قانع نشویم به صحن 
مجلس بیایند، بلکه یک جاهایی که به نفع آنهاست می آیند. اینها 

همه محدودکردن مجلس است.

به  بخواهد  اگر  هم  جدید  قضیه  این  که  گفت  بتوان  شاید 
این صورت جا بیفتد تیر خالص است؛ اینکه مجلس چیزی را 
تصویب کند و به شورای نگهبان برود و هم زمان به مجمع برود 
و هیئت عالی نظارت آن را بررسی کند و ایراد بگیرند و مصوبه 
را به مجلس برگردانند و بگویند این جاها را باید اصالح کنید. در 
قانون اساسی، ما چنین چیزی نداریم. سیاست های کلی نظام را 
رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می کنند؛ 
یعنی مجمع تعیین می کند و به تأیید رهبری می رسد؛ بنابراین 
تعبیر »سیاست های کلی مقام معظم رهبری« دقیق نیست، بهتر 
است بگوییم سیاست های کلی نظام.  وظیفه نظارت بر اجرای 
این سیاست ها نیز با خود رهبر است. اینجا رهبری این وظیفه 
را به این هیئت تفویض کرده است. اول خود مجمع بود، بعد شد 
این هیئت ۱۵ نفره. به نظر من اینجا سوءاستفاده کردند. مجمع 
و شورای نگهبان برداشت غلطی دارند که این موضوع را به این 
معنی می دانند که این هیئت باید مصوبات مجلس را بررسی کند 
و از حیث تطبیق با سیاست های کلی نظر بدهد. کاری شبیه کار 
شورای نگهبان در تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی. به نظر 
من از این تفویض چنین چیزی برداشت نمی شود. چون در بند 
مورد استناد آنها یعنی بند »۲« اصل ۱۱۰ قانون اساسی می گوید 
نظارت بر »اجرای« سیاست های کلی؛ یعنی رهبر موظف است 
بر روند  نه  باشد  بر »اجرای« سیاست های کلی نظارت داشته 
قانون گذاری؛ یعنی اگر جایی چه در دولت، چه در قوه  قضائیه 
و چه در مجلس احساس می کنند این سیاست ها اجرا نمی شود، 
تذکر بدهند. این به این معنا نیست که رهبری وارد قانون گذاری 
شود که اگر این کار را تفویض هم کردند، آن گروه مفوَّض الیه وارد 
روند قانون گذاری شود و مغایرت ها را اعالم کند و مجلس هم 

موظف باشد که آنها را اعمال کند. این اصال معنی ندارد.
با توجه به دفاع شدید شورای نگهبان و مجمع از هیئت 
عالی نظارت، به  نظر شما سرنوشت این ماجرا چه خواهد 

شد؟
بله؛ آن طرف هم ایستاده و به نظر من مجلس هم باید محکم 

بایستد و مخالفت کند.
این ماجرا آدم را یاد رویه شدن »نظارت استصوابی« می اندازد 
و خیلی ها می گویند آن موقع باید مقاومت می شد. در این مورد 
هم اگر این رویه تثبیت شود، همین جایگاه فعلی مجلس هم  از 

دست می رود.
قطعا باعث تضعیف مجلس می شود و شکی در این نیست. 
توجیهات عجیب وغریبی می کنند؛ می گویند چون تفویض رهبری 
و مجمع  نگهبان  و شورای  از مجلس  باالتر  این هیئت  است، 
تشخیص مصلحت است. اصال این حرف ها را نداریم. رهبری هم 
در چارچوب قانون اساسی تفویض می کنند و این تفویض در اجرا 

نباید خالف قانون اساسی باشد.
آقای مطهری آیا در جلسات فراکسیون امید شرکت 
این فراکسیون چطور می توانست  به نظر شما  می کنید؟ 
از فرصت به دست آمده بهتر استفاده کند؟ به نظر شما چه 
صالحیت  رد  بعد  دور  فهرست  این  نمایندگان  از  تعداد 

می شوند؟
بله در جلسات آنها شرکت می کنم.  این فراکسیون با ورود 
بیشتر به مسائل اساسی کشور در اقتصاد و سیاست خارجی و 
حقوق شهروندی می توانست کارآمدتر باشد. به نظر من دلیلی 

وجود ندارد که کسانی از این فهرست دور بعد رد صالحیت شوند 
مگر آنکه تخلف بزرگ مالی داشته باشند که ما خبر نداریم. 

خاص  ویژگی های  به  شما  جایابی  دشواری  از  بخشی 
بر  همواره  که  اصولگراها  برخالف  شما  برمی گردد.  شما 
این تأکید دارند که موضعی نگیرند که »دشمن« را شاد 
سیاسی  آزادی های  از  و  می گویید  را  مشکالت  کنند، 
دفاع می کنید اما در حوزه های اجتماعی مثل اصولگرایان 
سختگیر هستید و حتی وقتی کمتر کسی حاضر است 
از آن دفاع می کنید. آقای  ارشاد حمایت کند  از گشت 
مطهری تا به  حال شده به خاطر اظهاراتتان از سوی مقامات 

عالی مورد عتاب قرار بگیرید، کسی تماس بگیرد؟
نه، تا حاال از مقامات باال چیزی به من نگفته اند. 

مقامات امنیتی چطور؟
نه، از مقامات امنیتی هم چیزی ندیدم. چون می دانند قبول 
نمی کنم چیزی هم نمی گویند. یک مورد بود راجع  به آقای توفیقی 
که در دولت اول آقای روحانی قرار بود برای وزارت علوم معرفی 
شود. من اعالم کردم که به  خاطر مخالفت رهبری معرفی نشدند. 
خبر موثق داشتم. کسی با این عنوان که از بیت هستم تماس 
گرفت. گفت این حرف درست نیست، تکذیب کنید. گفتم نه، من 
این خبر را از دو کانال موثق دریافت کردم و تکذیب نمی کنم، شما 
تکذیب کنید. او هم رفت و تکذیب نکرد. چنین داستانی بوده که 
آن هم نفهمیدم که چه کسی تماس گرفت. اما این که از مقامات 

باال کسی تماس گرفته باشد این  طور نبوده. 
فقاهتی  اسالم  پای  شما  برگردیم،  قبلی  به  بحث 
ایستاده اید و از همین منظر به موضوعات نگاه می کنید و 

حتی از گشت ارشاد حمایت می کنید... . 
ببینید این حمایت من به این معنی نیست که من تمام کارها و 
روش های گشت ارشاد را قبول داشته باشم. من از اینکه نظارتی بر 
این موضوعات باشد همیشه حمایت کرده ام. در درجه اول دولت 
باید نظارت درستی بر این موضوع در اماکن دولتی داشته باشد 
و مردم احساس کنند که این موضوع برای دولت مهم است. 

نمی توانیم موضوعاتی مثل حجاب را رها کنیم. 
این »نمی توانیم« از کجا می آید؟

از اسالم می آید. 
سؤال من همین است. نظر متخصص ها و کارشناس ها 
به  نگاه  نوع  این  می گویند  آنها  می دهید؟  قرار  کجا  را 
حجاب تبعات دارد و حتی جامعه را به سمت بی حجابی 
سوق می دهد، آیا شما این بحث ها را دنبال می کنید و در 

مواضعتان استفاده می کنید؟
بله ممکن است تبعاتی داشته باشد ولی تبعات طرف مقابلش 
بیشتر است. باید اهم و مهم کنیم. فرض کنید حجاب اختیاری 
باشد، قطعا این به برهنگی و عریانی منتهی می شود. این طور 
نیست که اگر حجاب را اختیاری کردید فقط روسری را بردارند، 
مطمئن باشید کار به جاهای باریک می کشد. بنابراین وضع موجود 

بهتر از آن است که بگوییم حجاب اختیاری باشد. 
با همه تنش هایی که دارد؟

بله با همه تنش هایی که دارد و البته تنش مهمی هم ندارد. 
البته اجبار به معنی واقعی کلمه هم وجود ندارد. اجبار موقعی 
است که بگویید همه باید چادر سر کنند و روبند و برقع بزنند. اگر 
آن بود، بله آن اجبار درست نیست. چون حجاب هم شکل خاصی 

ندارد که بگوییم فقط چادر درست است؛ اما می بینیم که خیلی 
از خانم ها مثال ۴۰ درصد حجاب را رعایت نمی کنند و کسی هم 
با آنها کاری ندارد. بنابراین اجبار به معنی واقعی کلمه نیست و 
نیمه اجباری وجود دارد. در خیلی جاهای دنیا هم هست، منتها 
ممکن است حدود جامعه ما بیشتر باشد. همه جا حدودی دارد، 
کسی که نمی تواند عریان از خانه بیرون بیاید.  مسئله حجاب هم 
قابل قیاس با نماز و روزه نیست. بعضی ها می گویند مگر ما برای 
نماز و روزه اجبار گذاشتیم؟ برای حجاب هم نباید اجبار بگذاریم. 
نه، حجاب یک مسئله اجتماعی است و آثار اجتماعی دارد. نماز 
افراد امر آشکاری نیست، کسی نمی داند چه کسی می خواند و چه 
کسی نمی خواند و اثر مستقیم اجتماعی هم ندارد. ولی حجاب 
اثر مستقیم اجتماعی دارد. کسی که وارد اجتماع می شود -چه 
مرد و چه زن- باید پوشش او به  نوعی باشد که موجب تحریک 
جنسی جامعه نشود. این یک اصل عقالنی است. جامعه محیط 
کار و فعالیت است، محیط التذاذات جنسی نیست. التذاذ جنسی 
باید منحصر در کادر خانواده باشد.  در واقع نوع مطرح کردن سؤال 
مهم است. یک وقت این طور عنوان می شود که آیا انسان ها باید 
باید آزاد باشند و  در پوشش آزاد باشند یا محدود؟ می گویند 
برعهده خودشان باشد. اما یک  وقت می گویند آیا جامعه محیط 
کار و فعالیت است یا می تواند محیط التذاذات جنسی هم باشد؟ 
می گویند نه، محیط کار است. پس اگر محیط کار است باید در 
لباس پوشیدن چارچوبی داشته باشیم. از این نظر باید در جامعه 
کنترلی باشد. ما به دنبال تجسس نیستیم که در خانه، مردم چطور 
لباس می پوشند، اما کسی که بیرون می آید باید رعایت کند. اینکه 
خانمی در خانه جلوی نامحرم بی حجاب است به ما ربطی ندارد. 
در خیلی از دانشگاه های آمریکا و اروپا لباس فرم وجود دارد و 

دانشجو باید رعایت کند. 
با شما در تضاد قرار  اکثریت مردم  اگر یک روزی نظر 
گرفت، آیا به رغم اینکه بر موضع خود استوار می مانید، به 

آنها حق می دهید که دست باال را بگیرند؟
اگر اکثریت باشند که قیام می کنند. 

از طریق مجلس نمی توانند مطالبه خودشان را پیگیری 
کنند؟

نه نمی شود، حکم اسالم است و چیزی نیست که بخواهیم به 
رفراندوم بگذاریم. مسائل ایدئولوژیک و ایمانی را که نمی توان به 

رأی مردم گذاشت. 
این دقیقا جایی است که شما اصولگرا می شوید؟

»حجاب باشد یا نباشد« که قابل رأی گیری نیست. حکم اسالم 
باید اجرا شود. اگر واقعا اکثریت مخالف باشند به شکلی نشان 

می دهند، حتی به صورت شورش. 
برای یک روسری که صرف نمی کند... . 

خب دیگر صرف نمی کند که برای یک روسری که خیلی هم 
سفت و سخت نیست قیام کنند. این مصلحت جامعه است و باید 
عمل شود. من معتقدم که فرضا رفراندوم هم شود باز اکثریت 
قاطع به حجاب رأی می دهند. خیلی از خانم های بدحجاب هم به 
حجاب رأی می دهند چون همه به آثار سوء بی حجابی اذعان دارند. 
برهنگی و عریانی امروز اروپا و آمریکا یک بیماری است و متفکران 
خیرخواه آنها مخالف آن هستند. تا حدود ۷۰، ۸۰ سال پیش هم 
این وضع رسوای عریانی در غرب وجود نداشت. به نظر من این 

وضع محصول نقشه صهیونیست هاست. 

 مدیرکل دارو وزارت بهداشت:

هیچ دارویی از فهرست بیمه خارج نشده است
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: 
هیچ دارویی از فهرست بیمه خارج نشده اما مطابق قانون بیمه 
داروهای با قیمت پایین را تعهد می کند و ممکن است نوع گرانتر 

و خارجی برخی داروها از پوشش بیمه خارج شده باشد.
محمد عبده زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این پرسش 
خبرنگار ایرنا درباره خارج شدن برخی داروها از فهرست بیمه ها افزود: 
این امکان هست که به علت تولید مشابه داروی وارداتی در داخل کشور، 
ایرانی قیمت  پایه قرار داده باشد چون داروی  را  ایرانی  بیمه، داروی 

کمتری نسبت به مشابه خارجی آن دارد.
وی درباره اینکه بیماری که داروی خارجی مصرف می کرده و داروی 
ایرانی برای او سازگاری ندارد و حاال با پوشش بیمه برای داروی ایرانی 
دچار مشکل می شود، گفت: سازگاری نداشتن داروهای ایرانی با بدن 
بیمار، ادعا و توجیهاتی است که از سوی برخی افراد مطرح می شود 
چرا که داروهای ایرانی تحت نظارت وزارت بهداشت تولید می شوند 

و مجوز دارند.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: وزارت 
بهداشت برای اعطای مجوز به تولید یک دارو مطالعات آزمایشگاهی و 

بالینی انجام می دهد و پس از تأیید نتایج کیفی، مجوز می دهد.

عبدزاده افزود: متاسفانه برخی افراد مطرح می کنند که داروی ایرانی 
اثربخشی الزم را ندارد این در حالی است که داروهایی وجود دارند که 
اصال نمونه وارداتی ندارند و سال ها است مردم از آن استفاده می کنند 
به طور مثال آنتی بیوتیک وارداتی نداریم و داروهای بیماری هایی مانند 

داروی چربی خون در بازار فقط ایرانی است.
مدیر کل داروی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: سال گذشته ۴۴ 
میلیارد عدد دارو در کشور مصرف شد که تولید داخل بودند. تالش 
است که داروهای وارداتی را به سمت تولید داخل ببریم و کارخانه 
های داروسازی را تشویق می کنیم که نمونه مشابه داروهای وارداتی 
را تولید کنند و در حقیقت صنعت دارو را ترغیب به تولید داروهای 

وارداتی کنیم.
وی تاکید کرد: تولید نمونه مشابه داروهای وارداتی در داخل کشور به 
نفع بیمار است زیرا پول کمتری برای آن پرداخت می کند و از سوی 

دیگر بیمه نیز هزینه کمتری می پردازد و به نفع کشور است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، عبدزاده در مورد داروهای ضد سرطان 
و شیمی درمانی نیز گفت: اغلب این داروها نیز تولید داخل هستند، 
واردات این گونه داروها معدود است و پوشش بیمه ای این داروها نیز 

برقرار است.


