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در شورای شهر تهران تصویب شد
طرح دو فوریتی کمک به 

خانواده های آسیب دیدگان 
اعتراضات اخیر 

اعضای شورای شهر تهران به منظور کمک به 
خانواده های آسیب دیدگان اعتراضات اخیر در پی 

گرانی بنزین طرح دو فوریتی به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان یکصد و هفتاد 
نهمین جلسه شورای شهر تهران دو فوریت طرح 
الزام شهرداری برای ارائه الیحه برای رسیدگی به 
خانواده های آسیب دیده در حادثه اخیر بررسی شد.
شهربانو امانی با قرائت دوفوریت این طرح گفت: 
نظر به حوادث تاسف بار اخیر که منجر به وارد شدن 
خسارات مالی و جانی به برخی از شهروندان تهرانی 
شد و با توجه به لزوم رسیدگی به خانواده های آسیب 
دیده، شهردار تهران موظف است با هماهنگی سایر 
دستگاه های اجرایی ذی ربط و در حد ممکن التیام 
بخشــی صدمات روحی، روانی و اجتماعی نسبت 
به جبران بخشــی از صدمات وارده اقدام و گزارش 

اقدامات اجرا شده را به شورا ارائه کند.
این پیشنهاد با ۲۰ رای موافق به تصویب رسید.

سپس ساالری پیشنهاد تشکیل هیات سه نفره 
از اعضای شورا بمنظور نظارت بر حسن اجرای این 

مصوبه را ارائه داد.
رسولی در موافقت با این پیشنهاد گفت: مصوباتی 
که از شــورا می گذرد تا انتهای فرایند مربوطه باید 
توسط نمایندگان در شــورای شهر مورد نظارت و 

پیگیری قرار بگیرند و نتایج عملیاتی ارائه شود.
    

مدیرکل دفتر توانبخشی مراکز روزانه 
سازمان بهزیستی:

۷۰۳ اتاق هنردرمانی در کشور 
فعالیت دارند

مدیرکل دفتر توانبخشی مراکز روزانه سازمان 
بهزیستی کشــور گفت: در حال حاضر ۷۰۳ اتاق 
هنردرمانی در مراکز درمانی و توانبخشی بهزیستی 

فعالیت دارند.
فریبا بریمانی دیروز در نخســتین نمایشگاه 
کشوری نقاشی افراد دارای معلولیت در فرهنگستان 
هنر گفت: ۲۴ هزار توانجــو از خدمات هنردرمانی 
بهزیستی استفاده می کنند؛ خدمات هنردرمانی 
در مراکز بهزیستی در سه حوزه هنرهای تجسمی، 

نقاشی و موسیقی ارائه می شود.
وی اضافه کرد: فرد معلولی که با استعداد هنری 
به میدان می آید خودش را باور می کند، اعتماد به 
نفس او افزایش می یابد، حس مشارکت اجتماعی او 
بیشتر می شود و می تواند نیازهای خود را از طریق 

هنر به خانواده و جامعه منتقل کند.
نخستین نمایشگاه کشوری نقاشی افراد معلول 
از ۱۰ تا ۱۷ آذرماه در نگارخانه خیال فرهنگستان 

هنر برپاست.
    

دانشگاه شریف برنده جایزه 
رباتیک اجتماعی شد

طرح ربات اجتماعی هوشمند فیلی شکل مایا 
موفق به دریافت جایزه برگزیــده ویژه کنفرانس 
بین المللی رباتیک اجتماعی )ICSR-۲۰۱۹( در 

حوزه سخت افزار و نرم افزار شد.
به گزارش ایلنا، طرح ربات اجتماعی هوشمند 
فیلی شکل مایا، در یازدهمین کنفرانس بین المللی 
رباتیک اجتماعی ) ICSR- ۲۰۱۹( که در دانشگاه 
کارلوس سوم شهر مادرید-اسپانیا برگزار شد، موفق 
به دریافت جایزه برگزیده ویژه کنفرانس در حوزه 

سخت افزار و نرم افزار شد.
این لوح باالترین جایزه اهدایی کنفرانس مذکور 
به طرح های ابداعی، نوآورانه و کاربردی ارائه شده در 
سال ۲۰۱۹ است. این طرح همچنین در هفتمین 
کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک که در 
دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، جایزه رتبه دوم 
را در میان طرح های خالقانه و کاربردی کسب کرد 
و عالوه بر لوح تقدیر و تندیس کنفرانس مبلغ ۱۵ 

میلیون ریال جایزه نقدی نیز دریافت کرد.

از گوشه و کنار

»متاسفانه مسئوالن جایی که باید 
عذرخواهی کنند، نمی کنند؛ زمانی که 
باید استعفا بدهند، نمی دهند و موقعی 

که باید توضیح بدهند، نمی دهند.«
 ، » چــی یر حر د  محمــو میر «
جامعه شناس در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا با بیان این مطلب؛درباره ارزیابی اش 
از به خشونت کشیده شدن اعتراضات 
اخیر، گفت: نکته اصلــی در اعتراضات 
اخیر این اســت که مردم تــا حدودی 
اعتمادشان به مسئوالن از دست رفته 
است به ویژه نسل جوان که با بیکاری و 
عدم درآمد مواجه هستند و تقریبا امیدی 
ندارند و ســرخورده اند. حال مسئوالن 
دولت و دیگر نهادها هستند که باید این 
اعتماد از دست رفته را دوباره ایجاد کنند. 
مردمی که در معیشت شان به اعتراف 
خود مسئوالن با مشکل مواجه هستند 
و امروز نیز اعالم کرده اند که ۶۰ میلیون 

نفر محتاج کمک حمایتی هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه مسئوالن به 
جای اینکه با مــردم و جوانان همراهی 
کنند و حس اعتماد را در آنها ایجاد کنند 
که دولت به فکر رفاه و آســایش آنها و 
همچنین توسعه کشور است، می بینیم 
اقداماتی را می کنند کــه مردم چنین 
حس اعتمادی را نســبت به مسئوالن 
ندارند و معتقدند آنها و خانواده هایشان 
در شــرایط مرفه زندگی می کنند و به 
آنها توجهی ندارند و سهمیه بندی بنزین 
نیز جرقه ای از تجمع مشکالت مختلفی 
بود که مردم داشتند. این جامعه شناس 
تصریح کرد: درحقیقت افزایش قیمت 
بنزین جرقــه ای بود تــا مردمی که در 
شرایط عادی دچار استیصال هستند 
را با مشــکالت بیشــتری مواجه کند. 
این در حالی است که در شرایط عادی 
جامعه ما با توجه به مشکالتی که وجود 

دارد، افسرده و خشن است و برخوردهای 
خشــونت آمیز در جامعه بســیار رواج 
دارد و این را می توان از آمار بسیار باالی 
پرونده هایی که به قوه قضاییه و پزشکی 

قانونی می رسد، متوجه شد.
مسئوالن نباید از قدرت برای 

ثروت  اندوزی سوءاستفاده کنند
حریرچــی خاطرنشــان کــرد: 
معتقدم دولت باید نشــان دهد که به 
فکر مردم اســت و این را باید به اشکال 
مختلف بــه مردم نشــان دهــد. من 
به عنوان یک شــهروند این احســاس 
را ندارم که مســئوالن دولتــی به فکر 
مردم و رضایت مندی آنها از زندگی شان 
هستند. مسئوالن باید نشان دهند که هم 
توانایی اش را دارند و هم می خواهند که در 
جهت آسایش، آرامش و رضایت مندی 
زندگی مردم حرکت کنند و همچنین 
باید نشان دهند که منافع ملی برای شان 
مهم است و این موضوعات را باید در عمل 
و برنامه مشخص نشان دهند. البته دیگر 
دیر شده است و مردم چند سال باید صبر 
کنند، از سوی دیگر مســئوالن باید به 
رأیی که مردم در پای صندوق به این افراد 
داده اند احتــرام بگذارند، آن رای یعنی 
اینکه من اداره جامعــه  ام را به تو امانت 
می سپارم و مســئوالن نیز نباید از این 
قدرت برای ثروت  اندوزی سوءاستفاده 
کنند. معتقدم دولت باید نشــان دهد 
که به فکر مردم است و این را هم باید به 

اشکال مختلف به آنها نشان بدهد.
در دولت های رفاهی، دولت 

طلبکار نیست و مردم طلبکارند
وی در واکنش به این پرسش که نقش 
اپوزیسیون ضدنظام در این اعتراضات 
چقدر بود؟ گفت: در کشورهایی که به 
صورت دموکراتیک اداره می شوند، این 
اتفاق هرگز نمی افتد، چراکه مردم حق 

خود را می شناســند و رابطه مشخصی 
بین مردم و دولت وجود دارد. دولت های 
آنها برخالف دولت های ما دولت رفاهی 
هســتند، در حالــی کــه دولت   ها در 

کشورهایی مانند ما سیاسی هستند.
وی افزود: در کشورهایی که دولت 
رفاهی دارند یک رابطه مشــخص بین 
دولت و ملت وجود دارد و در این دولت ها 
دولت طلبکار نیســت بلکــه این ملت 
است که طلبکار اســت، چراکه حقش 
را می شناسد و اگر چنین مشکالتی در 
آن کشورها باشــد اعتراض می کنند، 
البته در آن کشــورها نیز با کسانی که 
دست به اغتشاش بزنند، قاعدتا به دلیل 
اینکه ناامنی در جامعه ایجاد می کنند، 
برخورد می شود و نمونه آن را می توان 

در فرانسه دید.
با صدور مجوز، اعتراضات به 
اغتشاش کشیده نمی شود

حریرچــی ادامــه داد: در برخی از 
کشورها نیز مجوز برای تظاهرات گرفته 
می شــود و پلیس از تظاهرکنندگان 
حمایت می کند تا کســی برای تظاهر 
کنندگان ایجاد مزاحمــت نکنند. در 
این کشورها هیچ احتیاجی نیست که 
کشورهای بیگانه از آنها حمایت کنند و 
همچنین اعتراضات به اغتشاش کشیده 

نمی شود.
 در اعتراضات اخیر

 ۳ گروه به خیابان آمدند
حریرچی با اشاره به اینکه سه گروه 
در اعتراضات اخیــر در خیابان حضور 
داشتند، تصریح کرد: به عقیده من سه 
گروه در اعتراضات اخیر در خیابان حضور 
داشتند، عده ای که به همه چیز اعتراض 
داشــتند و بنزین بهانه ای برای شروع 
اعتراضات  آنها شده بود و به صورت کامال 

مسالمت آمیز اعتراض کردند.

وی افزود: گروه دیگر اراذل و اوباش 
بودند کــه ما در کشــورمان چیزی که 
زیاد داریــم، اراذل و اوباش اســت. در 
همه محل ها این افراد کارشان سرقت 
و زورگیری است. در اغتشاشات هفته 
گذشــته نیز به گفته شــاهدان عینی 
این افــراد حضور داشــتند و در مقابل 
فروشــگاه ها ایســتاده بودند و از مردم 
می خواستند فروشگاه ها را خراب کنند. 
البته این افراد در اعتراضات ســال های 
گذشته نیز بودند، اما در آن اعتراضات، 
معترضان اجــازه ورود به ایــن افراد را 
نمی دانند، چراکــه آن اعتراضات یک 
جریان کامال سیاسی بود و افرادی که در 
آن تظاهرات شرکت می کردند، مطالبه 
سیاسی داشتند و می دانستند که چنین 
افرادی این جریان را به اشکال مختلف از 
مسیر خارج می کند. بنابراین اگر کسی 
می خواست نزدیک آنها هم شود، فوری 

او را طرد می کردند.
 روشنفکران کمترین نقش را 

در اعتراضات ایفا کردند
به گفته حریرچی عمدتا در اعتراضات 
گذشته قشر متوسط جامعه و یا روشنفکر 
جامعه بودند و آنها اجازه نمی دادند، اراذل 
و اوباش وارد شوند، اما اعتراضات اخیر 

بیشتر جنبه عمومی پیدا کرد و در این 
اعتراضات روشنفکران کمترین نقش را 
ایفا کردند و کمترین حضور را داشتند. 
وی ادامه داد: در جنوب کشور نیز با توجه 
به آنچه که سعودی ها گفته بودند جنگ 
را به داخل ایران می  کشانیم، اختالالتی 
ایجاد شد و  قضیه جدی تر بود، البته این 
موارد باید بیشتر بررسی شود. حریرچی 
درباره راهکارهای مناســب درباره این 
اتفاقات گفت: مسئوالن باید صادقانه به 
مردم توضیح دهند که چه مشکلی دارند 
و اگر می خواهند مردم را همراه خود کنند 
باید به مردم بگویند، ما شما را می شنویم 
و حق با شماست و ما برنامه هایی برای 
رفاه حال شما داریم و حتی می توانند از 
مردم به دلیل نحوه گران کردن بنزین 
عذرخواهی کنند، اما متاســفانه دولت 
زورش می آیــد، عذرخواهی کند.آنها 
می توانند برای مردم مسائل را با شفافیت 
توضیح دهند، اما متاسفانه هنوز چنین 
اقدامی از ســوی دولت صورت نگرفته 

است.
 در اعتراضات، تر و خشک 

 با هم سوختند
این جامعه شناس تاکید کرد: مردم ما 
از زمان جنگ در حال امتحان پس دادن 
هستند. همین ســختی را که مردم در 
این کشور تحمل می کنند، اگر در جای 
دیگری بود قطعا تحمل نمی کردند، در 
آنجا تشکل هایی هســتند که اعتراض 
می کنند، اما ما این تشکالت را نداریم و 
مردم به صورت خودجوش می آیند و یک 
تعدادی نیز ممکن است هدایت شده در 
این قضیه وارد شــوند و باعث شوند تر و 

خشک با هم بسوزند.
 آلونک نشین ها 

دست به اعتراض نمی زنند
حریرچی در پاسخ به این که گفته 
می شود این احتمال وجود دارد که در 
آینده با توجه به افزایش قیمت بنزین 
و سخت تر شدن شرایط زندگی شاهد 
اعتراضاتی از ســوی حاشیه نشینان 
باشیم، تصریح کرد: این مسئله بعید 
اســت و رخ نمی دهد. ما ۱۵ میلیون 
جمعیــت حاشیه نشــین در اطراف 
شــهرهای کالن داریــم و ۵ میلیون 
نفر نیز در حاشــیه مرزها هســتند، 
البته این ها مرزنشــین نیستند، بلکه 
آلونک نشین هستند. این افراد آنچنان 
گرفتار زندگی خود هســتند، که اگر 
فکر کنیم این ها در آینــده اعتراض 
خواهند کرد، اشتباه است، چراکه آنها 
اصال فکر می کنند، زندگی شان همین 
اســت. اتفاقات هفته گذشته اگرچه 
در حاشیه شــهرها بود، اما در میان 
آلونک نشــین ها این اتفــاق نیفتاده 
اســت. این اعتراضات را در جاهایی 
دیدیم که شهرهای حاشیه ای محروم 

کالنشهرها هستند.

در کشور ما بیش از همه نسل جوان 
صدمه دیده است

وی ادامه داد: در این جریانات همیشه 
قشر مرفه جامعه چون در رفاه است، نوعی 
محافظه کاری دارند. اقشار پایین هم از 
آنجا که بیش از حد درگیر بدبختی های 
زندگی شان هستند، درگیری های خاص 
خود را دارند و این قشر متوسط است که 
نماینده اعتراضات است و حرکت هایی را 
انجام می دهد. کسانی که بیش از همه 
صدمه دیده اند به ویژه نسل جوان هستند 
که در اعتراضات حضور پیدا می کنند؛ اعم 
از تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده چراکه 
در کشــور ما بیش از همه نسل جوان 

صدمه می بینند.
در آینده با حرکت های صنفی 

مواجه خواهیم شد
حریرچی با بیان اینکــه در آینده با 
حرکت های صنفی مواجه خواهیم شد، 
خاطرنشان کرد: در اعتراضات صنفی 
مبنای اعتراض تعریف شــده و حقوق 
کامال مشخص اســت و مسئوالن باید 
جوابگو باشند و تفاوت آن با اعتراضاتی 
که جنبه عمومی دارد، این اســت که 
کسی ورود به آن نمی تواند داشته باشد، 
چراکه بحث صنفی است و تحت تاثیر 
احساسات قرار نمی گیرند و مطالبه گری 
آن ها کامال مشخص است. در اعتراضات 

اخیر مطالبات مردم خیلی کلی بود.
این جامعه شناس خاطرنشان کرد: 
اصناف باید شــرایطی را داشته باشند 
که مســالمت آمیز درد و رنج شان را به 
زبان بیاورند و افرادی نیز پاســخگوی 
این اعتراضات باشــند، اما متاسفانه در 
زمان پاســخگویی، مسئوالن پاسخی 
نمی دهند.  به نظرم باید تجدیدنظری 
صورت گیرد تا افراد الیق بر سر کار بیایند 
افرادی که وطن شــان را دوست دارند و 
خودشان را در خدمت مردم ببینند و نه 

مردم را در خدمت خودشان.

یک جامعه شناس با اشاره به چرایی به خشونت کشیده شدن اعتراضات اخیر

مسئوالنجاییکهبایدعذرخواهیکنند،نمیکنند

خبر

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی با بیان اینکه داروخانه ها مشــکالت 
اقتصادی زیادی دارند، گفــت: داروخانه ها به 
دنبال مشــکالت اقتصادی عدیده در شــرف 
ورشکستگی هســتند و رفع مشــکالت آنها 

نیازمند عزم جدی دولت و مجلس است.
به گزارش ایســنا،  علیرضا زالی در حاشیه 
برنامه افتتاح دســتگاه های CT.SCAN  و 
C-ARM در بیمارســتان اختــر در جمع 
خبرنگاران با اشاره به مشکالت داروخانه ها در 
شرایط فعلی کشور، گفت: در حال حاضر ۱۸۱۰ 
داروخانه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی قرار دارند که از لحاظ اقتصادی و 
به دنبال تحریم ها با مشکالت عدیده ای دست و 

پنجه نرم می کنند.
وی با بیان اینکه بــاالی ۹۰ درصد اقتصاد 
داروخانه ها بــه بیمه ها متکی اســت، گفت: 
داروخانه ها بــه دنبال طلب هــای بیمه ای با 

مشکالت اقتصادی زیادی روبرو هستند و برای 
رفع مشکالت نقدینگی خود باید وام بگیرند که 
همین مساله نیز آنها را دچار مشکل کرده است.

زالی بــا تاکید بــر ضرورت کمــک و عزم 
جدی دولــت و مجلس برای گذر دانشــگاه ها 
و داروخانه هــا از شــرایط اقتصــادی فعلی 
و تحریم هــای ظالمانه، عنوان کــرد: ما نیز با 
همکاری وزارت بهداشت، ســازمان غذا و دارو 
و انجمن های علمی مرتبــط، ارتقای کیفیت 

داروخانه ها را در دستور کار قرار داده ایم.
رئیس دانشگاه علوم  پزشکی شهید بهشتی 
در بخش دیگری از صحبت های خود؛  با اشاره 
به اهمیت تهیه این دســتگاه ها در بیمارستان 
اختر با توجه به موقعیت خاص این بیمارستان 
در درمان بیماران ارتوپدی کشــور، گفت: این 
دستگاه ها با  مجموع هزینه ای حدود ۳ میلیارد 
تومان و با کمک خیرین مجمع خیرین کشور به 
بهره برداری رسید که مطمئنا کمک بزرگی در 

رفع مشکالت تشخیصی و درمانی بیمارستان 
خواهد داشت.

وی ادامــه داد: همچنین بهســازی بخش 
سی سی یو، آسانســورها، برخی از بخش های 
بیمارستان و »ســر در« بیمارســتان اختر از 
اقدامات دیگری بــود که با کمــک خیرین و 
شهرداری منطقه محقق شــد. البته بهسازی 
حیاط بیمارستان در جهت ارتقا و مناسب سازی 
فضای بصری مناسب برای مراجعین از نیازهای 
دیگر بیمارســتان اســت که به زودی برطرف 

خواهد شد.
زالی با اشــاره به برخی از برنامه های جدید 
دانشــگاه به طرح هر خانه، یک خانه بهداشت 
اشــاره کرد و گفت:  در این رابطه برای ارتقای 
ســطح آگاهی های جامعه و فرهنگسازی در 
حوزه ســالمت، خانم های خانــه دار به عنوان 

سفیران سالمت آموزش می بینند.
وی با اشــاره به برنامه دیگر دانشــگاه در 

جهت بازنگری آموزش پزشکی، اظهار کرد: 
این طرح با هدف افزایش مهارت های عملی 
دانشجویان پزشکی و آشنایی دانشجویان با 
مســایل حوزه بالین قبل از فارغ التحصیلی 
اجرا می شود. در این طرح هر ۳ یا ۴ خانوار با 
نظارت یک عضو هیات علمی تحت نظر یک 
دانشجوی پزشــکی قرار می گیرند تا از این 
طریق از همان ابتدا با مســایل حوزه بالین به 

صورت عملی درگیر باشند.

زالی همچنین با اشاره به مشکالت اقتصادی 
و بدهی های دانشگاه، گفت: بر اساس محاسبات 
صورت گرفته، مجموع بدهی های دانشــگاه 
تا انتهای شــهریور ۹۹۰ میلیارد تومان برآورد 
شــده که از این میزان ۱۸۰ میلیارد تومان در 
بخش مطالبات پیمانکاری اســت. همچنین 
۲۳۰ میلیارد تومان مطالبــات کارانه اعضای 
هیات علمی و کارکنان دانشگاه بوده که هنوز 

پرداخت نشده است.

هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛

داروخانه ها در شرف ورشکستگی هستند

مردم ما از زمان جنگ 
در حال امتحان پس 

دادن و سختی کشیدن 
هستند، ازاین رو به صورت 

خودجوش به میدان 
می آیند و تعدادی نیز ممکن 

است هدایت شده در این 
قضیه وارد شوند و باعث 
شوند تر و خشک با هم 

بسوزند

معتقدم دولت باید نشان 
دهد که به فکر مردم است 

و این را باید به اشکال 
مختلف به مردم نشان دهد. 

من به عنوان یک شهروند 
این احساس را ندارم که 
مسئوالن دولتی به فکر 

مردم و رضایت مندی آنها از 
زندگی شان هستند
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