اجتماعی

سه شنبه  ۷اردیبهشت ۱۴۰۰
 ۱۴رمضان .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۴۶

یک توئيت

دیلی میل دیروز در گزارشی به وضعیت
هولناک کرونا در هند پرداخته و نوشته
است :با مرگ و میر روزانه  ۲۸۰۰نفر در
هند ،آیا برانکار حمل جنازه در این کشور
تمام می شود؟

یک عکس
آغازبرداشتگلمحمدیدرمیمندفارس

رسانه های جهان

یورونیوز :همزمان
بــا وخــامــت اوضـــاع
بیماریکرونادرهند،
مسئوالن این کشور
از شــرکــت توئیتر
خواستهاند توئیتهایی را که در آنها
مقاماتدولتیبهپنهانکاریدربارهآمار
قربانیانویروسکرونامتهمشدهاند،از
شبکهاجتماعیخودحذفکند.
راشا تودی :روسیه
اولـــیـــن کـــشـــور در
جهان بود که واکسن
کــــوویــــد19را ثبت
کرد .با وجود شهرت
جهانی واکسن اسپوتنیک ،به نظر
م ـیرســد واکسیناسیون کند پیش
میرود .تا روز جمعه گذشته در روسیه
فقط  6میلیون و600هــزار نفر کام ً
ال
واکسینهشدهاند.

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی:

خرید خدمت سربازی نداریم

س ــردار مهری گفت :تمام مشموالن خدمت
سربازی نسبت به تعیینتکلیف آن مکلف هستند.
ســردار مهری دیــروز اظهار کــرد :در سالهای
 ۹۴تا  ۹۷کسانی که بیش از هشتسال غیبت
داشتند ،میتوانستند با مراجعه و ثبتنام ،جریمه
غیبت سربازی را پرداخت کنند .وی ادامه داد:
در سازمان نظام وظیفه عمومی هم بــرای این
اف ــراد کــارت ســربــازی خاصی صــادر میشد و
مجلس هر سال این قانون را در بودجه تصویب
میکرد .وی افزود :در سال ۹۸تا  ۱۴۰۰دیگر
این قانون وجود ندارد و همه مشموالن باید به
خدمت سربازی بروند .از همه خانوادهها خواهش
میکنیم که اسیر فضاسازیهایی که معموال در
فضای مجازی وجود دارد ،نشوند؛ چرا که برابر
با قانون همه مکلف هستند ،به هجد هسالگی
که رسیدند برای تعیینتکلیف خدمت سربازی
اقدام کنند.

 70.000قربانیکرونا

گزیده

دومین محموله تجهیزات خط
تولید واکسن وارد شد

در روزیکهبا 496نفربیشترینتعدادقربانیانروزانهثبتشد،آمارجانباختگاناز 70هزارهمگذشت
مادلیلکمتوجهیمردمبهپروتکلهارادرگفتوگوبایکجامعهشناسبررسیکردیم
عبدالهی -آنقدر از آمار مبتالیان و فوتیهای
کرونا در کشور گفتهایم و نوشتهایم که شاید دیگر
حساسیتهانسبتبهآنازبینرفتهاستودرک
نمیکنیم چه اتفاق تلخی در حال رقمخوردن
است .اما شاید قیاس اعداد و ارقام کرونا  ،شرایط
را برایمان شفاف کند و باور کنیم که با چه پدیده
شومیمواج هایم.
▪فوت 70هزار و 70نفر

مجموع آمــار جانباختگان کرونا در کشور به
 70هزارو 70نفررسیدهاست؛عددیکهبیشتر
از ترسناک بودنش ،شاید برای خیلیها فقط به
خاطر قرار گرفتن دو عدد  70در کنار هم جالب
به نظر برسد امــا خــوب اســت بدانیم که مرگ
 70هزارنفریعنی:
*مرگجمعیتیمعادلکلیکشهر؛شهرهایی
همچون چــنــاران ،اسفراین ،تایباد ،ســراوان،
بندرگناوهو(...طبقسرشماریسال)1390
* سقوط 250هواپیمای ایرباس A300و مرگ
تمامسرنشینانآنها
* مرگ جمعیتی معادل  6برابر ظرفیت سالن
سرپوشیدهورزشگاهآزادی
و دهها مثال دیگر که شاید بتواند ما را از خواب
غفلتبیدارکند....
▪ 496فوتی در یک روز

طبقاعالموزارتبهداشت،آمارمرگهایروزانه
هم دوباره سرکش شده است و دیروز به 496نفر
رسید؛ یعنی بیشترین تعداد تلفات روزانه کرونا
در کشور .با این فوتیهای جدید ،مجموع آمار
جانباختگانمان70هزارو 70نفرشدومجموع
مبتالیانشناساییشده2،میلیونو 417هزارو
 230نفر.البتهاینشناساییبهلطفبیشاز15
میلیونتستآزمایشگاهیانجامشدهبودهومعلوم
نیستهمهمبتالیانرادربرگرفتهباشد.
▪کرونا و بیتفاوتیما

به نظر میرسد بیتفاوت شدن ما فقط نسبت به

آمارهای مرگ و میر کرونا نیست و حتی نسبت
بهویروسهایجهشیافتهانگلیسیوهندیهم
عکسالعملی نشان نمیدهیم .سال گذشته در
همین روزهــا ،همه تابع پروتکلهای بهداشتی

بودیموترسازکروناامانمانرابریدهبوداماحاال
که ویــروس انگلیسی کل کشور را درنوردیده و
نوع هندی آن هم پشت دروازههای کشور دندان
تیز کرده است ،خیالمان نیست و میزان رعایت

پروتکلها به کمتر از  60درصد رسیده است.
در هند وضعیت اضــطــراری ملی اعــام شــده و
ویروس جهشیافته در این کشور روزانه بیش از
 300هزار نفر را مبتال میکند و 2هزار نفر را به
کام مرگ می کشاند؛ با این حال ترس از ورود
این ویروس هنوز در میان مردم ما وجود ندارد،
همان طور که از ویروس انگلیسی هم نترسیدیم
و وضعمان این شد که میبینیم .درست است که
مسئولیت اصلی جلوگیری از اتفاق ،با مسئوالن
است اما خوب میدانیم که ما مردم هم نسبت به
کرونا بیتفاوت شدهایم ،چه کرونای چینی ،چه
انگلیسی و چه احتماال هندی .بماند که به گفته
مسئوالنوزارتبهداشتبعیدنیستکهویروس
کرونا در کشور خودمان هم دچار جهش شود و
قدرتشبیشترشود!  

گفتوگوی خراسان با دکتر میرسندسی جامعهشناس درباره رفتارشناسی این روزهای مردم

چرا مسئولیت پذیری مردم کم شده است؟

پاسخ سواالتمان را درباره دلیل بیتفاوت شدن مردم نسبت به کرونا،
باید از یک جامعهشناس جویا شویم .دراینباره با دکتر «سیدمحمد
میرسندسی» ،استاد دانشگاه و عضو انجمن جامعهشناسی ایران
گفتوگو کردیم و او چرایی این وضعیت را برایمان شفاف کرد:
بخشی از رفتار مــردم به آگاهی و شناخت خودشان از ایــن پدیده
بر میگردد و طبیعتا هرچه این دانــش بیشتر باشد ،میزان رعایت
پروتکلها نیز بیشتر میشود .اما بخش مهمی از رفتار مردم معطوف به
نوع رفتار و تصمیمسازی حاکمیت است .منظور از حاکمیت ستاد ملی
مقابلهباکروناستکهازهمهنهادها،وزارتخانههاودستگاههایمسئول
در کشور ،حداقل یک عضو در این ستاد حضور دارد و برای زندگی مردم
در شرایط کرونا تصمیمگیری میکنند .برای اینکه بدانیم چرا مردم
بیتفاوت شدهاند ،اول باید ببینیم که آیا تصمیمات و اقدامات این ستاد
ملی یکپارچه و یکدست بوده است؟ همه میدانیم که پاسخ این سوال
منفیاستویکدستنبودننظراتدراینستادواضحاست.نمونهاش
تصمیمگیری دربــاره تعطیالت نــوروزی بود که مسئوالن دربــاره آن
کوتاهی کردند ،مردم به حال خود رها شدند ،سفرهای نوروزی شکل
گرفت و نتیجهاش این وضعیتی شد که میبینیم و کل کشور درگیر

کرونای جهشیافته شده است.
▪مواجهه مردم با پیامهای متعدد و متناقض

نکته دیگر ای ـنکــه از نظر روانشــنــاســی اجتماعی ،وقتی مــردم
با پیامهای متعدد و متناقض مسئوالن مواجه میشوند ،بهتدریج
مسئولیتپذیریشانکاهشپیدامیکند.اینکهامروزباوجودآمارهای
وحشتناک مرگ و میر و پر شدن تختهای بیمارستانها ،مردم به یک
بیتفاوتی نسبت به کرونا رسیدهاند ،به این دلیل است که در طول
یکسال کرونایی کشور ،با تناقضات متعددی مواجه شدهاند و اعتماد
الزمبرایداشتنرفتارمسئوالنهرابهدستنیاوردهاند؛اینبیاعتمادی،
منجربهبیخیالیوبیتفاوتیشدهاست.
صحبتپایانیدکترمیرسندسیایناستکه:بهنظرمیرسدستادملی
مقابله با کرونا ،نه تنها در حوزه تصمیمگیریها موفق و یکدست عمل
نکرده ،بلکه اقداماتش در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
مربوط به کرونا هم کافی نبوده و نتوانسته است به کمبودها و به ویژه به
نیازهایاقتصادیمردمپاسخمناسبیدهد.ازاینرووبههمیننسبت
کمتوجهیهاوبیتفاوتیهانیزدربینمردمبیشتروبیشترشدهاست.

آغاز واکسیناسیون 80سالهها

سایت ثبتنام واکسیناسیون عمومیکرونا رونمایی شد
طبق آنچه ستاد ملی کرونا اعالم کرد ،از امروز واکسیناسیون
افراد  80ساله به باال انجام میشود .نکته مهم در انجام این
مرحله از واکسیناسیون این است که این افراد قرار نیست
بــرای ثبتنام یا در نوبت قرارگرفتن به مراکز بهداشت یا
درمانگاهها مراجعه کنند .دراینباره ،رئیسی سخنگوی ستاد
ملی کرونا چنین گفت :آغاز واکسیناسیون فاز دوم کرونا از
امروز سهشنبه فقط برای افراد  ۸۰سال به باال خواهد بود.
در اکثر شهرها و روستاهای ایران ،پرونده الکترونیک این
افراد در اختیار حوزه بهداشت قرار دارد و بنابراین از طریق
تلفن و از مرکز بهداشت با آنها تماس گرفته میشود و در روز
و ساعت مشخص برای تزریق واکسن کرونا دعوت میشوند.

وی با توجه به اینکه هرگونه تجمع باعث ایجاد مشکالت
میشود ،گفت :تاکید میکنیم که هیچگونه مراجعه حضوری
به مراکز بهداشتی و درمانی کشور برای ثبتنام در فاز دوم
واکسیناسیون کرونا وجود ندارد.
▪تکلیف کسانی که پرونده الکترونیک سالمت ندارند

ر ئیسی اظهار کرد :ممکن است برخی افراد دارای پرونده
الکترونیک سالمت نباشند که در این زمینه مقرر شد همه
روسای دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور ،شماره
تلفنی را از هفته آینده یعنی  ۱۱اردیبهشت  ۱۴۰۰اعالم
کنند تا افراد  ۸۰سال به باال که با آ نها تماس گرفته نشده
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است ،با آن شماره تلفن تماس بگیرند تا اطالعات آنها برای
واکسیناسیون کرونا ثبت شود.
وی ادامــه داد :بنابراین هیچگونه مراجعه حضوری برای
ثبتنام واکسیناسیون اف ــراد  ۸۰ســال بــه بــاال بــه مراکز
بهداشتی و درمانی نخواهیم داشت و اطالعات به صورت
تلفنی اخذ و ثبت میشود.سخنگوی ستاد ملی مقابله با
کرونا گفت :بــرای سایر گرو ههای سنی نیز از هفته آینده
سایت  Salamat.gov.irمعرفی میشود و افراد به این سایت
مراجعه میکنند و اسم آ نها ثبت میشود.وی ادامــه داد:
بر اساس ثبتنام انجام شده ،برای افراد پیامک ارسال و به
آنها اطالع داده میشود که در کدام فاز واکسیناسیون قرار
گرفتهاند .سپس از طریق پیامک از افراد برای واکسیناسیون
دعوت میشود.رئیسی تاکید کرد :واکسیناسیون در شبکه
بهداشت در سراسر کشور به صورت رایگان انجام میشود
و هیچگونه وجهی بــرای ثبتنام و تزریق واکسن پرداخت
نمیشود.

طبق اعالم معاون گمرک ایران ،دومین محموله
تجهیزات خط تولید واکسن وارد ایران شد که
میتواند ظرفیت تولید را تا  ۲۰میلیون دوز
در ماه افزایش دهد .به گزارش ایسنا ،مهرداد
جمال ارونقی اظهار کرد :ساعت  ۱۴:۳۰دیروز
دوشنبه همزمان با ششم اردیبهشت ،دومین
محموله تجهیزات خط تولید واکسن کرونا وارد
فرودگاه امام خمینی(ره) شد .وی ادامــه داد:
این محموله  ۵۲تنی در حداقل زمــان ممکن
تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشت و به صورت
حمل یکسره از پای پــرواز در اختیار مسئوالن
مربوط در ستاد اجــرایــی فرمان حضرت امام
خمینی(ره) برای نصب آنی قرار گرفت .به گفته
این مقام مسئول در گمرک ایــران ،تجهیزات
مذکور که در فاز دوم وارد شــده ،امکان تولید
واکسن در حجم باالیی را فراهم میکند که تا ۲۰
میلیون دوز در ماه پیشبینی میشود .ارونقی
یاد آور شد :تجهیزات خط تولید واکسن از بهترین
برندهای دنیاست که در چین متمرکز و به ایران
وارد شده است که میتواند با توجه به تخصص و
دانش دانشمندان ایرانی موجب تغییر و تحوالتی
در وضعیت تامین واکسن در کشور شود .این
خبر حاکی است که در چهارم اردیبهشتماه نیز
فاز اول ورود تجهیزات خط تولید واکسن انجام
شد که این محموله حــاوی قطعات خط تولید
واکسن کرونا شامل تجهیزات و قطعات دستگاه
شستوشوی ویال بود.

درآمد 60میلیونیقاچاقچیانچوب
ازقطعوفروشهردرختجنگلی
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور با اعالم افزایش کشفیات
قاچاق چوب گفت :سال گذشته حجم کشفیات
چوب قاچا قشده توسط نیروهای جنگلبانی
در ســال 99نسبت به ســال  98به میزان 35
درصد افزایش یافت .سرهنگ علی عباسنژاد
با اشاره به افزایش شدید قیمت چوب در کشور
اعــام کــرد :شرایط بهگونهای اســت که افــراد
میتوانند با قطع یک درخت جنگلی بین  50تا
 60میلیون تومان سود کسب کنند و طبیعی
است در این وضعیت ،بسیاری از متخلفان به جای
آنکه خود را به دردسرهای قاچاق موادمخدر
بیندازند ،به دنبال قاچاق چوب میروند.وی با
اعالم اینکه قاچاق چوب در کشور بر اثر افزایش
فقر و بیکاری ،رشد فزاینده داشته است ،افزود:
افزایش افسارگسیخته آمار صنایع چوب و شرایط
دشــوار واردات چوب بــرای این کارخانهها ،به
همراه رشد شدید نرخ چوب از جمله عواملی
است که به باال رفتن آمار قطع درختان جنگلی
و قاچاق چــوب منجر شــده اســت .به گفته این
مقام مسئول در سازمان جنگلها ،روز به روز نیاز
کارخانهها و کارگاههای تولیدکننده مصنوعات
چوبی که متاسفانه بهصورت افسارگسیخته در
حال افزایش هستند ،بیشتر میشود .در حالی
که واردات چوب بــرای آ نهــا با مشکل مواجه
شده و بهر هبرداری از جنگل هم ممنوع است
که البته توقف بهرهبرداری از جنگل برای حفظ
جنگلهای ایــران الزم اســت .اما این مــوارد به
افزایش قاچاق چوب در کشور منجر شده است.

