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راه ورود گردشگران به باغهای خلج آباد باز میشود

احیای کوچه باغهای شرق کرج برای رونق بومگردی

جامعه شناسان از دالیل بیتفاوتی اجتماعی مردم نسبت به یکدیگر میگویند
حمیده امینی فرد
خبرنگار

نســبت بــه خودمــان بیــش از گذشــته احســاس
مســئولیت کنیم و پاســخگوی شــرایط متفاوتی که
به ما تحمیل شــده اســت باشــیم ،در نتیجه نسبت
بــه نیازهای دیگران توجه کمتری نشــان میدهیم.
مــن معتقــدم در آینــدهای نــه چنــدان دور ،دوباره
همبســتگی و تعامــات اجتماعــی زنده میشــود،
چون روابط اجتماعی از نو سرگرفته میشود».
ëëکاهشمیزانبیتفاوتیاجتماعیبعدازکرونا
مســعود کوثری ،جامعه شناس البته نظر متفاوتی
دارد .او میگوید بدون در نظر گرفتن شــرایط امروز
نمیتوان درباره بیتفاوتی اجتماعی جامعه ایران
حــرف زد ،چراکه بعد از کرونا ،اتفاقاً ما با شــرایطی
مواجه شــدیم تا متوجه شویم که مردم تاچه اندازه
بــه سرنوشــت یکدیگــر اهمیــت میدهنــد .برایــن
اســاس اگر بخواهیــم به آمار ســتاد ملــی مقابله با
کرونا دربــاره میزان رعایت پروتکلهــا دقت کنیم،
متوجــه میشــویم کــه میــزان بیتفاوتــی با شــیب
مناســبی از ابتدا تا به امروز کاهش یافته اســت .این
یعنــی میزان توجه شــهروندان روبــه افزایش بوده.
پس اینکه میزان بیتفاوتی افزایش یافته نمیتواند
گزینــه صحیحی باشــد .از طرفی میــزان نارضایتی
بــه دالیل مختلف در بین همه مردم در کشــورهای
مختلــف وجود دارد که این امری طبیعی اســت که
بخشــی به علت ناکارآمدی سیســتم اســت .مردم
هم حق دارند و دچار فرسایش شدهاند .به هرحال
دیــر یــا زود اگــر فکری بــرای ایــن وضعیت نشــود،
قرنطینه ممکن اســت شکسته شــود و وضعیت به
مراتب بدتر از گذشته شــود .این ناشی از بیتفاوتی
اجتماعی نیست ،بلکه کوتاهی سیستمی است .دور
شــدن افــراد از روابــط عاطفی و اجتماعــی تا حدی

صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن «اسپوتنیک وی» روسیه در ایران
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی از صــدور
مجــوز مصرف اضطراری واکســن روســی کرونا در
ایــران خبر داد .به گــزارش ایرنا ،کیانوش جهانپور
روز پنجشــنبه در ایــن رابطــه گفــت :در بیســت و
چهارمیــن جلســه کمیســیون قانونــی تشــخیص
(صالحیت ســاخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک)
ســازمان غــذا و دارو ،مجــوز مصــرف اضطــراری
واکســن  Sputnik Vمحصول شرکت گامالیا کشور

روســیه در فرم محلول فریز شــده و ویالهای تک
دوز و  ۵دوز در ایران صادر شد .وی اظهار کرد :روند
بررسی واکسنهای دیگر از مبدأ هند ،چین ،روسیه
و  ...کماکان ادامه دارد .همچنین محمود واعظی،
رئیــس دفتر رئیــس جمهوری نیز روز چهارشــنبه
درباره واکســن کرونای روســی اظهار کــرد :مذاکره
درباره واکســنها موضوع جدیدی نیســت .حدود
دو مــاه و شــاید هــم بیشــتر اســت هم بــا روسها
و هــم بــا چینیهــا و هندیهــا مذاکــره میکنیــم.

خوشــبختانه ســرعت مذاکرات بــا روسها خیلی
بیشتر شده اســت .آنها همه اسنادی که داشتند را
برای ما فرســتادند و گروه علمی وزارت بهداشت
تمــام اینها را بررســی کــرده و در آنجا ســؤاالتی که
داشتند ،انجام دادند و در دو روز گذشته تأیید شده
و تأییدیه را شــب گذشته برای روسها فرستادند.
وی گفت :مقدمات قرارداد فراهم شــده و امیدوار
هســتیم همین امــروز یا فــردا امضا شــود و اولین
محموله آن هم قبل از  ۲۲بهمن به تهران برسد.

ایرنا

«فاصله اجتماعی ،کاهش ســطح روابط خانوادگی
و البتــه تــاش بــرای زندگــی در شــرایطی کــه زنده
مانــدن را ســخت کرده ،تا چه اندازه ما را نســبت به
سرنوشــت یکدیگــر بیتفــاوت کــرده اســت؟» این
شــاید جدیترین ســؤالی باشــد که ما باید بهعنوان
یک شــهروند مســئولیت پذیر از خودمان بپرسیم.
آیــا همین امروز که از خانه بیــرون آمدیم ،برایمان
مهــم بــود کــه در همیــن بهمــن مــاه ،چــه تعــداد
از اطرافیانمــان درگیــر مســائل مالــی ،عاطفــی یــا
خانوادگیشان هستند؟ یا نه اصالً برایمان اهمیتی
داشــت که در تولید مشــکالت اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی شــهروندان دیگر تاچه اندازه مقصریم؟
عنــوان ایــن بیتفاوتــی را میتــوان «خودخواهــی
اجتماعی» گذاشت .افرادی که تنها تالش میکنند
تا گلیم خودشــان را از آب بیرون بکشــند و برایشان
مهم نیســت دیگران در جامعه چندمیلیونی تاچه
میــزان تحــت تأثیر این رفتــار قرار میگیرنــد .دایره
برخی از ایــن خودخواهی البته به داخل خانوادهها
هم کشــیده شــده و اعضا تنها به مســائل خودشان
اهمیــت میدهنــد .نمونه ایــن رفتارهــا را میتوان
در شخصی شــدن بیش از اندازه روابط دید .اگرچه
برخی کارشناســان خالف این ادعا را ثابت میکنند
و معتقدنــد ایــن خودخواهی را باید «تغییر ســبک
زندگــی» نامیــد و نمیتــوان بــه افــراد بــرای تغییر
رفتارهای اجتماعی خــرده گرفت ،برخی هم البته
ریشــه ایــن بیتفاوتــی اجتماعــی را در مشــکالتی
میبینند که امروز با آن مواجهیم! شهال کاظمیپور،
جامعــه شــناس در این بــاره میگویــد« :بیتفاوتی

اجتماعی پدیده نوظهوری نیست که بخواهیم آن را
به امروز ربط بدهیم .در گذشــته و پیش از کرونا هم
وجود داشــته ،امــا از آنجا که در یکســال اخیر روابط
چهره به چهره کمتر شــده اســت ،بیشتر خودش را
نشــان میدهد .البته هرچه جامعهای بزرگتر شــده
و روابــط بین شــهروندانش پیچیدهتر شــود ،میزان
تعلقــات اجتماعــی آن کمتر میشــود .حتی درون
خانواده هم هرچه روابط رودررو بیشــتر باشــد ،این
بیتفاوتــی کمتــر اســت .امــا در جوامــع شــهری ،با
کوچک شــدن فضای خانهها مــا از اصطالح اتمیزه
شدن خانواده اســتفاده میکنیم ،که شما میبینید
در درون یــک خانــواده ،اعضــا در کنــار هــم قــرار
دارنــد ،اما افراد نســبت بهــم بیتوجهاند و هرکس
کار خــودش را انجــام میدهــد و همــه سرشــان در
تلفنهــای همراهشــان اســت یــا از اتاق خودشــان
بیــرون نمیآیند .البته من معتقدم که بعد از کرونا
بــه علــت اینکه اعضــای خانــواده ،بــه ناچــار زمان
بیشــتری را در خانــه و در کنار یکدیگــر میگذرانند،
اتفاقاً این بیتفاوتی نسبت به قبل کمتر شده است.
چون به هرحال تعامالت بیشــتر شده است و افراد
بــه علت نیمــه تعطیــل درآمدن و قرنطینه شــدن
شــهرها ،میتواننــد در کنــار یکدیگر وقت بیشــتری
بگذراننــد ».او معتقــد اســت کــه تغییــر رفتارهای
اجتماعی را نمیتوان به حساب بیتفاوتی جامعه
گذاشــت ،چراکه این موضوع درواقع ،تغییرســبک
زندگی اســت .بویژه بعــد از کرونا افراد خودشــان را
بــا شــیوههای جدید مثــل آنالین بودن یــا دورکاری
تطبیق دادهاند و ممکن اســت نوع تعامالت تحت
تأثیر عناصــر جدیدی قرار گرفته باشــد«:بهعبارتی
فضــای امــروز مــا را به ســمتی ســوق داده کــه باید

امیدواریم واکسیناسیون در بهمن ماه آغاز شود

خبــــــر

شهروندان تماشاگر شده اند!؟

س جمهوری در جلسه کمیتههای تخصصی
رئی 
ستاد ملی مقابله با کرونا:

قابل کنترل اســت ،اما در نهایت سد مقاومت افراد
را میشــکند و مــا نمیتوانیم اســم آن را بیتفاوتی
اجتماعــی بگذاریــم! او معتقد اســت کــه برخالف
گزارههایــی کــه تأکید دارد مــردم دیگــر نمیتوانند
بــه ســطح تعامــات ارتباطــی گذشــته برگردنــد و
دچــار خودخواهی اجتماعی شــدهاند ،اتفاقــاً افراد
بــه شــرایط ســابق برمیگردنــد ،امــا ممکن اســت
تعریــف بســیاری از مفاهیم اجتماعــی تغییر کرده
باشــد .مثل اینکــه تماسهای مجازی جــای روابط
خانوادگی را بگیرد ،اما این به معنای تخریب سطح
روابــط اجتماعی نیســت کــه اتفاقاً در برخــی موارد
مثــل جلوگیری از شــیوع آنفلوانزا به نفع مردم هم
شــده است و ممکن اســت رعایت سطح بهداشت
و کاهــش ارتباطــات رودررو بــه نتایــج مثبتی منجر
شود».
ëëتغییرباافزایشامیدبهآینده
سعید معدنی ،جامعه شناس با طرح این سؤال که
چرا مردم بیتفاوت شــدهاند ،بــه روند تاریخی این
موضوع اشــاره میکند« :شما زمان جنگ را در نظر
بگیرید ،در آن شرایط سخت ،میزان مشارکت مردم
باال بود و افراد نسبت به یکدیگر بیتوجه نبودند ،یا

حتی در دوره سازندگی با وجود مشکالت اقتصادی
هم مردم حضور جدی داشتند ،اما االن «بی تفاوتی
اجتماعی» را انتخاب کردهانــد .چون در آن دورهها
امید به بهبود وجود داشت و میدانستند به هرحال
از این مراحل عبور میکنند ،اما وضعیت اقتصادی
و اجتماعی نگران کننده امروز ،نوید روزهای سخت
تری را میدهد .از سویی توان اقتصادی مردم کاهش
یافتــه ،ســطح روابط بینالملل نســبت به گذشــته
تغییر کرده ،معضالت زیست محیطی مثل آلودگی
هــوا و ترافیک آزاردهنده شــده و مردم میبینند که
مشارکتشــان عمــاً مســألهای را حل نکرده اســت،
بنابرایــن احســاس میکنند که تالششــان بیهوده
بوده و دچار ســرخوردگی اجتماعی میشوند و این
ســرخوردگی آغــاز بیتفاوتی اجتماعی اســت ».به
گفته او ،در شرایط کرونا ،اگرچه یک همذات پنداری
جهانی وجود داشــت و میدانستیم که مسأله فقط
کشور ما نیســت ،اما افزایش آمار تلفات در دورهای
و حــاال هــم بحثهای جانبی دیگر موجب شــده تا
به این بیتفاوتی بیشتر دامن زده شود .راه حل تنها
تغییر این وضعیت و افزایش امید به آینده در میان
مردم است».

فوت  ۷۱بیمار کرونایی جدید در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشــت از فــوت  ۷۱بیمــار
کووید ۱۹خبر داد و گفت ۳۹۹۰ :بیمار در بخشهای
مراقبتهای ویژه بستری هستند .به گزارش ایسنا،
دکتر ســیما ســادات الری اظهــار کرد :از ظهــر روز 9
بهمن تا ظهر  ۱۰بهمن  ۱۳۹۹بر اساس معیارهای
قطعــی تشــخیصی ۶۵۷۳ ،بیمار جدیــد مبتال به
کووید ۱۹در کشــور شناسایی شــد که  ۶۵۰نفر از آنها
بستری شدند .وی افزود :مجموع بیماران کووید۱۹
در کشــور بــه یــک میلیــون و  ۴۰۴هــزار و  ۴۱۴نفــر

رسید ،همچنین متأسفانه در طول این بازه زمانی،
 ۷۱بیمــار کوویــد ۱۹جــان خــود را از دســت دادند و
مجمــوع جانباختــگان این بیمــاری بــه  ۵۷هزار و
 ۸۰۷نفر رسید .سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره
به اینکه خوشبختانه تاکنون یک میلیون و  ۱۹۶هزار
و  ۳۷۴نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها
ترخیــص شــدهاند ،گفــت ۳۹۹۰ :نفــر از بیمــاران
مبتــا به کووید ۱۹در بخشهــای مراقبتهای ویژه
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

س جمهوری پــس از گزارش قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله
رئیــ 
بــا کرونا از آخرین برنامهریــزی و هماهنگیها برای گرامیداشــت ۲۲
بهمــن تأکیــد کرد که بــا توجه بــه محدودیتهــای ناشــی از بیماری
کرونا ،باید مراســم نمادین جشــن ســالگرد پیروزی انقالب اســامی
با نوآوری و به کارگیری خالقیتهای تازه ،شکوهمندتر برگزار شود.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،حسن روحانی روز پنجشنبه
در جلســه رؤســای کمیتههــای تخصصی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا
گفت :امســال دو پیروزی انقالب اسالمی و پیروزی در نبرد با استکبار
را جشــن میگیریم .دولتی که میخواست ما رنگ چهلمین سالگرد
پیــروزی انقــاب را هــم نبینیــم اکنــون بــا خفــت و خــواری از دنیای
سیاســت کنار گذاشــته شــده و در مقابل مــا با افتخار چهــل و دومین
سالگرد پیروزی انقالبمان را هر چند بهصورت نمادین اما با شکوه،
جشن میگیریم.
روحانــی با اشــاره به گــزارش مربوط به فعالیت کســب و کارهای
مرتبــط با ایــام عید و اهمیــت رعایت دســتورالعملهای بهداشــتی
از ســوی ایــن کســب و کارهــا تأکیــد کــرد کــه بایــد بــا رعایــت دقیــق
دســتورالعملهای بهداشــتی ،از آغــاز مــوج چهــارم بیمــاری کرونــا
جلوگیری شــود تــا به این ترتیب مســئوالن ناچار نشــوند مجدداً یک
سلسله محدودیتها را در شهرهایی که در وضعیت نارنجی یا قرمز
قرار میگیرند ،اعمال کنند.
رئیسجمهــوری بههمه کمیتهها بویــژه کمیته تبلیغات و قرارگاه
عملیاتی دستور داد که هشدارهای الزم در خصوص ضرورت رعایت
دقیق پروتکلهای بهداشــتی با هدف حفظ ســامتی مــردم و تداوم
فعالیتهای مرتبط با معیشت مردم ،داده شود.
روحانــی ابــراز امیــدواری کــرد که بــا اقدامــات مؤثر انجام شــده،
واکســن ســاخت داخل بتواند همه مراحل تأییــد کیفی را طی کرده و
مجوزهای الزم را کســب کند و واکسیناســیون با واکسنهای خریداری
شده از خارج نیز ،طبق جدول اولویتهای گروه هدف ،در ماه بهمن
آغاز شود.
همچنین در ادامه این جلسه گزارش کمیته بهداشتی و درمانی و
قرارگاه عملیاتی ســتاد از بروز برخی عالئم در خصوص خیز بیماری
کرونا در برخی شــهرها از جمله پایتخت ،بررسی شد .در این گزارش
ضمــن ابــراز نگرانی از این روند ،برای پیشــگیری از شــکلگیری موج
چهارم بیماری راهکارهای الزم ارائه شده بود.
روحانی در همین ارتباط به قرارگاه عملیاتی دســتور داد بسرعت
و بــا دقت بســیار بــاال اقدامات مؤثری را برای گســترش بازرســیها و
نظارتهــا در رونــد رعایت پروتکلها انجام دهد و چنانچه مشــاهده
شد که استان یا شهرستانی بهسمت وضعیت نارنجی یا حتی زرد در
حرکت است ،سریعاً اقدامات و محدودیتهای الزم را اعمال کنند.
رئیــس جمهوری گفــت :همگی باید بــا همکاری یکدیگــر از ورود
کشــور بــه موج چهارم بیمــاری و در نتیجــه به خطر افتادن ســامتی
مــردم و همچنیــن ایجــاد مانــع در حرکــت مثبــت اقتصــاد کشــور و
معیشت مردم جلوگیری کنیم.

