4

جامعه

چهارشنبه  19خرداد  1400سال ششم شماره 1704

خبر
اسامی نامزدهای نهایی شورای
شهر اعالم شد

تفاوت فهرست اعالم شده با تایید
صالحیتشدهها

همدلی| اسامی نامزدهای نهایی انتخابات شورای
شهر تهران اعالم شد .با این وجود بهنظر میرسد
اســامی برخی نامزدها که گفته میشــد توسط
هیأت نظارت بر انتخابات تایید صالحیت شدهاند
در لیست نهایی حذف شــده است .مسئلهای که
ســبب واکنش برخی اعضای شورای شهر تهران
و همچنین مرتضی طالیــی نامزد اصولگرای رد
صالحیت شده ششمین دوره شورای شهر شد.
اگرچــه از مدتها قبــل زمزمههایی درخصوص
احضار برخی نامزدهای تایید صالحیت شــده به
ت نظارت بر انتخابات شوراها ،مبنی بر اینکه
هیا 
اگــر از انتخابات کنارهگیــری نکنند ردصالحیت
میشوند شنیدهشد؛ اما حاال با اعالم لیست نهایی
و واکنش برخی از کاندیداها بهنظر میرســد آن
زمزمهها رنگوبوی عملیاتی به خود گرفته است.
طوریکه روز گذشــته محسن هاشــمی ،رئیس
شــورای شــهر تهران با واکنش به این مسئله به
رسانهها گفت« :این موضوع را شنیدم ،اما هنوز آن
را چک نکردم و نمیتوانم دقیق درباره آن صحبت
کنم .اما صحبت بر این بود که برخی تایید شدند
و در لیست قرار نگرفتند و شبهاتی وجود دارد که
بایــد دقیقتر از فرمانداری چــک کنم و با هیات
نظارت شــوراها در مجلس نیز صحبت کنم و بعد
نظرم را بگویم».
همچنین مجید فراهانی دیگر عضو شــورای شهر
تهران در جلســه علنی دیروز این شورا بیان کرد:
«انتخابــات مظهــر مردمســاالری و تبلور خون
شــهیدان و مبارزه یکصد ســاله ملــت ایران در
دستیابی به حق سرنوشــت خود است .از ۱۲نفر
عضو شورای شــهر تهران که در انتخابات شورای
شهر ثبت نام کردند متاسفانه نیمی از آنها توسط
نماینــدگان مجلس که خود نمایندگی را از مردم
گرفته و قسم یاد کردند تا حافظ حقوق شهروندان
باشند احراز صالحیت نشــدند .با شناختی که از
تعهد ،تخصص و دلسوزی این عزیزان برای مردم و
پیگیری آنان برای احقاق حقوق شهروندان داشته
بــه این روند شــدیدا ً اعتــراض دارم .معتقدم که
چنین اتفاقاتی ســبب سرمایهسوزی و محرومیت
شهر و کشــور از ســرمایههای انســانی کارآمد
میشود و مصرانه خواستار توقف آن و دلجویی از
این افراد هستم».
همچنیــن عــاوه بــر رد صالحیــت چهرههای
اصالحطلــب پایگاه خبــری انتخــاب در صفحه
توئیتری خود خبر از رد صالحیت شــدن مرتضی
طالیی ،نامزد اصولگرای شورای شهر ششم داد تا
نقش علی الریجانی در انتخابات شوراها با طالیی
برسد .بهگزارش ایســنا نایب رئیس سابق شورای
شــهر تهــران در نامهای به وزیر کشــور ،با اعالم
اینکه «پــس از تایید صالحیــت اولیه در هیات
نظــارت تهــران» در اقدامی کــه آن را فراقانونی
و عجیــب خوانده ،نــام برخی نامزدهــای تایید
صالحیت شــده در لیســت نهایی از سوی هیات
نظارت مرکزی انتخابات شــوراهای شهر و روستا
حذف شده؛ خواســتار رسیدگی به این موضوع از
سوی وزیر شده است.
طالیی خطاب به رحمانی فضلی ،وزیر کشــور در
نامه خود نوشــته که «عمل غیرقانونی و ظالمانه
هیات نظــارت در عدم اعالم اســامی دهها نامزد
تایید صالحیت شده و رد صالحیت افراد در سراسر
کشور ،خالف صریح قانون و تاکیدات رهبر معظم
انقالب در خصوص قانونگرایی و افزایش مشارکت
شــهروندان در انتخابات اســت .این قانونشکنی،
رویه خطرناکی است که شائبه جدی در خصوص
تــاش هیات مرکزی نظارت برای مدیریت نتیجه
انتخابات و کمک مســتقیم به یک گروه و جریان
تمامیت خواه ایجاد میکند .همانطور که پیشتر،
وزارت محتــرم کشــور ،مخالفت خــود را با این
قانونشــکنی بیان داشــته ،از جنابعالی به عنوان
متولــی برگزاری انتخابات ،درخواســت مینمایم
تا در برابر این تصمیــم غیرقانونی ،اقدام مقتضی
نموده و مانع تضییع حق دهها کاندیدای انتخابات
شوراها گردید».
همچنین در واکنش به اعتراضها درخصوص عدم
تایید صالحیت برخی کاندیداهــا برای انتخابات
شــورای شــهر و روستا ،جالل رشــیدی کوچی،
نماینــده مجلــس روز گذشــته در صحن علنی
مجلس اعالم کرد« :برخی رد صالحیت شــدگان
دنبال سیاهنمایی هستند».
بهگزارش ایلنا این نماینده مجلس گفت« :متاسفانه
افرادی که براســاس نظر مراجــع چهارگانه تایید
صالحیت شدند ،میگویند که نمایندگان به دنبال
رد صالحیت آنها بودهاند ،اما در توانشان انجام این
کار نبوده و از سوی دیگر کسانی که رد صالحیت
شــدهاند در فضــای ولنگار مجــازی توهینهای
بســیاری را به نمایندگان کردهاند .باید دالیل رد
صالحیت را به کاندیداها اعالم کنند ،تا نمایندگان
تحت چنین هجمهای قرار نگیرند».
وی ادامه داد« :بر همین اســاس دو طرح را تهیه
خواهیم کــرد که به اصالح ایــن وضعیت کمک
کند ،از جمله طرح بررسی صالحیت کاندیداهای
شوراهای شــهر و روستا توسط شــورای نگهبان
جهت جلوگیــری از تعارض منافــع و طرح لزوم
اعالم دالیل رد صالحیت افراد به صورت شــفاف
که شامل افرادی میشود که رد صالحیت شدهاند
و از مســیر غیرقانونی به دنبــال مظلوم نمایی و
سیاهنمایی علیه نمایندگان هستند».
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بررسی یک ویژگی مهم ایرانیان در گفتوگو با یک جامعهشناس

لطیفهپردازی در موقعیتهای تراژیک

همدلی| گاهی انسانها در مواجهه با هجوم
مشــکالت و گرفتاریها بهخنده و طنز پناه
میبرند و از درون یک تراژدی جوک درست
میکننــد .مســئلهای که بارهــا در جامعه
خودمان اتفاق افتاده است .شاید نمونه اخیر
آن به ماجرای پرحاشیه و البته بسیار غمبار
قتل بابک خرمدین توســط والدین خودش
برگردد؛ قتلی که سبب شد بسیاری از افراد
اتفاق تلــخ نگران نهاد
جامعه متاثــر از آن
ِ
خانواده شــوند .اما چند روزی که از فضای
غمبــار این تراژدی عبــور کردیم ناخودآگاه
جوکهایی نوشته شد و مانند خبر قتل آقای
کارگردان شــروع به دستبهدست شدن در
فضای مجازی شد .مث ً
ال یکی از لطیفههایی
کــه باتوجه به شــروع فصل گرمــا و عادت
همیشــگی پدرها در خامــوش کردن کولر
ن بود که به فرزندان هشدار
ساخته شــد ای 
میداد بهتر است این تابستان به حرف پدرها
گوش دهید و در برابر خواســت آنها برای
خاموش کردن کولر مقاومت نکنید .هشداری
طنزآلــود که هم به تــراژدی قتل خرمدین
اشاره میکرد و هم سبب خنده میشد.
با ایــن وجــود واکنشها به این دســت از
جوکسازیها دو دســته بود .گروهی به آن
خندیدند و ســعی کردند که در انتشــار آن
همراهی کننــد اما گروهی هم بــا انتقاد از
این نگاه ،لطیفهســازان از یک تراژدی را به
ســطحینگری متهم کردند .آنها معتقدند
تا زمانیکه مردم بهمســائل مهم سیاسی و
اجتماعی با این دید ســطحی نگاه میکنند
نهتنها مسئلهای حل نمیشود بلکه سببساز
بازتولیــد آن در یک چرخــه دائمی از وقوع
مشکالت خواهد شد .برای بررسی بیشتر ،این
مسئله را با دکتر سعید معدنی ،جامعهشناس
در میان گذاشــتیم .ایشــان درپاسخ بهاین
پرســش که چرا گروهی از مردم در مواجهه
با یک تراژدی از آن جوک و لطیفه درســت
میکنند پاســخ داد« :این مسئله مختص به
ایران نیست و شاید یک ویژگی برای انسانها
باشــد .یکی از دالیل چنین اقدامی میتواند
فرار از فشــارهای روانی غم باشد .گویی که
کسی میخواهد غم را تسکین دهد لذا برای
چنین خواســتهای به جوک یا خنده درباره
همان موضوع پناه میبرد .این اقدام روشــی
برای ایجاد تعادل میان غم و شــادی است،
هر جامعهای برای مانــدگاری و تدام حیات
خودش نیاز به حفظ تعادل میان غم و شادی
دارد .بنابراین درچنیــن حالتی مردم عالقه
دارنــد بالفاصله از یک تــراژدی عبور کنند،
چراکه ماندن در وضعیت غمبار تراژدی برای
آنها فاجعهبار است».
همچنیــن در واکنشــی مشــابه گاهی در
فضای مجازی بهعنوان یک بســتر ارتباطی
میــان من ،ما و دیگران با یکدیگر ،شــاهد
جوکســازی حتــی درخصوص مســائل
سیاســی بهویژه انتخابات کــه تاثیر زیادی

در جریان زندگی آدمهای یک جامعه دارد
هســتیم .معدنی در واکنش به این مسئله
به همدلی گفت« :باتوجه به فضای سیاسی
حاکم بر ایران در طــول تاریخ ،طنز نوعی
اعتراض محســوب میشــود .لذا اگر مردم
برای فالن شخصیت سیاسی جوک درست
میکنند جدا از جنبه تفنن و خندیدن ،در
عیــن حال مردم دارند اعتــراض میکنند.
چراکــه همه ابزارهای مســتقیم و طبیعی
بیــان اعتراض بهطریقی محدود شــده لذا
بهطنز و ساختن جوک پناه میبرند».
امــا آیا چنین اقداماتی ســبب عادت کردن
به مشــکالت و پذیرش وضع موجود خواهد
شد؟ یعنی سبب میشود مردم بهتکرار قتل
و آدمکشی یا تجاوز بیتفاوت شوند و در برابر
هر اتفاق مشابه تنها بهآن بخندند؟ آیا چنین
رفتارهایی ســبب فراموش کردن ریشهیابی
مشکالت خواهد شــد؟ اینها پرسشهایی
اســت که در مواجه شــدن با این وضعیت
به ذهن خطور میکند .معدنی با اشــاره به
اینکه «یکــی از اقدامات مردم هر جامعهای
تداوم زندگی اســت» در پاســخ به سواالت
مطرح شــده بیان کــرد« :در این خصوص
دو نکته وجود دارد .یکــی اینکه کار مردم
ریشــهیابی علل وقوع حوادث و ناهنجاریها
نیست .برعکس کار مردم تداوم زندگی است،
مردم قرار است ادامه زندگی بدهند نه اینکه
وقایع و تراژدیها باشند.

دنبال ریشــهیابی
حتی ممکن است یک مشــکلی در جامعه
مشکل همه اعضای آن جامعه نباشد بنابراین
گاهی درباره آن لطفه هم درســت میشود.
مردم برای تداوم زیستن از ابزارهای مختلفی
استفاده میکنند».

این جامعهشــناس ادامه داد«:اما نکته دوم
اینکه ریشــهیابی مســائل و مشکالت کار
محققان اســت .متخصصــان در حوزههای
مختلــف علم مانند روانشناســی ،اقتصاد،
جامعهشــناسها و غیره باید مشــکالت را
ریشــهای نگاه کنند .یعنی همان مسئلهای
که تا سالها قبل برای درک مفهوم خانواده
اتفــاق افتاد .حدود دو دهــه قبل خیلیها
گمان میکردیم که خانواده مقدس اســت،
امــا االن این امر با بررســی محققان نقض
شــده و دیگر چیزی بهنــام خانواده با ذات
مقــدس وجود نــدارد .از آنجایی که برای
خانــواده نوعی حرمت ایجاد شــده بود امر
بررسی و ریشــهیابی را با مشــکل مواجه
میکرد .بههرصورت کار ریشــهیابی و حل
مسئله بر عهده محققان است».
معدنی با اشاره بهاینکه مردم نمیتوانند در
وضعیت دائمی غم باقی بمانند و برای رهایی
از این موقعیت حتی از همان وضعیت غمبار
برای ایجاد شادی استفاده میکنند تا تعادل
را حفظ کرده باشند به روزنامه همدلی گفت:
«شاید چیزی که میگویم بهمسئله ما نزدیک
نباشد اما ممکن اســت به ما کمک کند .ما
یک نظریه داریم بهنام ناهماهنگی شناختی،
این نظریه زمانی هســت که فــرد میان دو
انتخاب باقی مانده اســت ،فرض کنید کسی
قصد دارد خانهای بخــرد ،اگرچه قیمت آن
خانه مناسب اســت اما مث ً
ال دیوارها نم دارد
یا ساختمان پوسیدگی دارد ،فرد نمیتواند در
یک وضعیت دوگانــه باقی بماند بنابراین در
یک مدتــی انتخاب خودش را انجام میدهد
چراکه نمیتواند در یک زمان طوالنی در این
وضعیــت باقی بماند ،قرار گرفتن طوالنی در
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این حالت آدمها را نابود میکند ،بنابراین مث ً
ال
برای عبور از این وضعیت همان خانه با دیوار
نمدار را خریداری میکند و ســعی میکند
از آن لحظــه بهبعد فقط روی خوش انتخاب
خودش را مدنظر قرار دهد و بدیهای انتخاب
را کنار میگذارد یعنــی از یک ناهماهنگی
به یک هماهنگی برســد .میخواهم بگویم
انسانها دائماً در زندگی با این مسئله مواجه
هستند و برای رهایی از چنین وضعیتهایی
تصمیم میگیرند و اقدامی انجام میدهند تا
با مسئله ایجاد شــده اصطالحاً کنار بیایند.
درخصوص دوگانه سوگ و شادی هم همین
وضعیت برقرار است .انسانها نمیتوانند در
موقعیت دائمی ســوگ باقی بمانند بنابراین
از همان اتفاق گزارههای نزدیک به شادی را
انتخاب میکنند تا از این مرحله عبور کنند.
آنچه جای توجه دارد این است که در همه
جوامع مردم برای اینکه بتوانند یک زندگی
سخت روزانه را در آخر شب به خوشی تبدیل
کنند مجبور هستند در برابر غمها بخندند و
از غم عبور کنند تا زندگی برایشــان تداوم
داشته باشد».
با این وجود شــاید تکرار وقایع غمبار سبب
شود جامعهای در ساختن لطیفه از مشکالتی
که دارد بهتوانمندی برســد ،با آنها شوخی
کند و ســعی کند این تعادل از دست رفته
میان غم و شادی را بهخودش برگرداند .شاید
در این وضعیت خرده گرفتن به مردم چنین
جامعهای انتخاب درســتی نباشد ،بلکه باید
مخاطب اصلی را از میان کســانیکه وظیفه
ریشــهیابی علل وقوع حوادث غمبار و ایجاد
ساختارهای الزم برای جلوگیری از تکرار آن
را برعهده دارند انتخاب کرد.

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت ،طی
۲۴ساعت گذشته در کشور  ۱۷۹بیمار کووید ۱۹
جان خود را از دســت دادند و همچنین در این
بازه زمانی ۸هزار و  ۸۴۶بیمار دیگر نیز شناسایی
شدند.
به گزارش ایسنا و بنا بر اعالم مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تاکنون  ۴میلیون
و  ۲۵۲هــزار و  ۷۷۸نفر دوز اول واکســن کرونا
و  ۶۸۲هــزار و  ۴۸۳نفر نیــز دوز دوم را تزریق
کردهاند و مجموع واکســنهای تزریق شــده در
کشور به  ۴میلیون و  ۹۳۵هزار و  ۲۶۱دوز رسید.
همچنین تــا ظهر روز  ۱۸خــرداد  ۱۴۰۰و بر
اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ۸ ،هزار و
 ۸۴۶بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور
شناســایی شد که هزار و  ۲۱۶نفر از آنها بستری
شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به دو میلیون
و  ۹۸۰هزار و  ۱۱۶نفر رسید .متاسفانه در طول
 ۲۴ساعت گذشــته ۱۷۹ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۸۱هزار و  ۳۶۲نفر رسید.
سه هزار و  ۶۲۰نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارنــد .تا کنون  ۲۰میلیون و ۹۳۸
هــزار و  ۳۳۸آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۶شــهر کشور در وضعیت قرمز،
 ۲۰۱شــهر در وضعیت نارنجی ۲۳۱ ،شــهر در
وضعیت زرد قرار دارند.

جوان چینی منتشر کننده فیلمهای
خصوصی در زندان

به گزارش باشــگاه خبرنگاران وکیل متهم تبعه
چینی گفت :به متهمان پرونده تبعه چینی تفهیم
اتهام شده و پرونده در شعبه بازپرسی دادسرا در
مرحله تحقیقات ابتدایی است.
مهدی عزیززاده وکیل در پاسخ به این سوال که
پرونــده تبعه چینی که چندی پیش بازداشــت
شده بود در چه مرحلهای قرار دارد؟
اظهار کرد :هنوز کیفرخواســت برای این پرونده
تشــکیل نشده و در شعبه بازپرسی در دادسرا در
مرحله تحقیقات ابتدایی است.
وی ادامــه داد :به متهمان تفهیم اتهام شــده و
در حال حاضر آنها به دلیل نداشــتن وثیقه در
زندان هســتند .وکیل این پرونده در پاســخ به
ســوال دیگری مبنی بر اینکه جلســات دادگاه
متهم چه زمانی برگزار میشود ،گفت :رسیدگی
طبق روال پیش میرود و پرونده در وقت نظارت
بررســی خواهد شد و تاریخ جلسات پس از ابالغ
اطالعرسانی خواهد شد.
عزیززاده تصریح کــرد :در حال حاضر راجع به
اظهــارات موکالنم نمیتوان حرفی زد و ســایر
جزئیات در زمان مناســب بیان میشود .چندی
پیش یــک تبعه چینی تصاویــری را از دختران
ایرانی در فضای مجازی منتشــر کرده بود که در
عوارضی کاشان دستگیر شده بود و هم اکنون به
دلیل اتهاماتی در زندان است.

بررسی عقبافتادگی ایران در جریان جهانی واکسیناسیون

بدعهدی چین و روسیه درباره واکسن
همدلی| روند واکسیناســیون کرونا در کشــور کند
شده و در برخی از شهرها متوقف شده است .برخی از
مراکز بهداشــت در تهران ،شیراز ،اهواز و شمار دیگری
از شهرها اعالم کردهاند به دلیل موجود نبودن واکسن
کرونا واکسیناســیون را متوقف کردهاند ،ســخنگوی
ستاد ملی مقابله با کرونا نیز گفته واکسیناسیون برای
گروههای ســنی بعدی به زمان دیگری موکول شــده
است .نبود واکســن برای افرادی که دوز اول را تزریق
واکسن در کشور دامنزده و نگرانیها

کردهاند به بحران
را بیشــتر کرده است .مســوالن علت این وضعیت را
تمام شــدن ذخیره واکسن و نرسیدن واکسن از خارج
از کشــور میدانند .علیرضا رئیسی دو روز پیش اعالم
کرد که دلیل تعلل در واکسیناسیون نرسیدن واکسن از
خارج به کشور بوده اما عمال هنوز خبری از وارد شدن
محموله جدید نیست و واکسنهای داخلی هم به تولید
گسترده نرسیدهاند.
چین و روسیه مقصر نبود واکسن در ایران
علیرضا ناجی ،رئیس مرکز تحقیقات ویروسشناســی
و عضو کمیته علمی کووید  ،۱۹توپ نبود واکســن در
کشور را به زمین کشور چین و روسیه انداخته است و
تحویل واکسن پیش خرید شده

گفته این دو کشور در
به ایران بدقولی کردند .آنطور که علیرضا ناجی میگوید
در حال حاضر واکسن چندانی در کشور وجود ندارد و
دلیل آن هم یک چیز اســت :بدقولی روســیه و چین
در تحویل واکســن .اما او میگوید روند تزریق واکسن
متوقف نخواهد شــد .او گفته :به نظر میرسد محموله
جدیدی از واکســن در هفته آینده به کشور وارد شود
اما اگر وارد نشــود باید فکر جدی در این باره کنیم و
تصمیم چالشی را بگیریم .با مذاکراتی که صورت گرفته
و قول و قرارهایی گذاشــته شــده که احتماال مقداری
واکســن از چین یا روسیه تحویل ایران شود .اما در هر
صورت من فکر میکنم مشکل همچنان پابرجاست.
به گفته ناجی ظرفیت پایین تولید واکسن اسپوتنیک
روســی باعث شــده تا کشــورهایی که این واکسن را

پیشخریــد کردهاند در بالتکلیفــی بمانند و چینیها
هم تامین واکســن مورد نیاز داخل را در وهله اول قرار
دادهاند .صندوق کواکس هم به خاطر مشکالتی که در
دنیا وجود دارد دســت ما را از سهمیه واکسنی که باید
به ما میداد ،خالی گذاشته است.
کشــور هندوستان هم به خاطر مشــکالت خودش یا
دالیل دیگری که ممکن است باشد ،از تحویل واکسن
به ما خودداری کرده است .پیش از این علیرضا رئیسی،
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز تلویحا به بدقولی
کشورهای طرف قرارداد ایران در موضوع واکسن کرونا،
بدون اشاره به نام کشور خاصی گفته بود که تحویل ۳
میلیون واکسن از سوی یکی از کشورها با تاخیر مواجه
شده است.
نگرانیهای نبود واکسن در کشور
نبود یا کمبود واکسن در کشور نگرانیهای را در مورد
آغاز پیک پنجم و پیکهای بعدی و همچنین شــیوع
ش یافته در کشور ایجاد کرده است .عالوه
گونههای جه 
بر آن بیم آن میرود که نبود واکســن باعث تاخیر در
تزریق دوز دوم واکسن کرونا به افرادی شود که دوز اول
را تزریق کردهاند.
البته برخی از این افراد که واکســن دوز اول را تزریق
اند و جز افراد پرخطر نیز محســوب میشــوند،
کرده 

دوم واکســن آنها فرا رســیده،
اکنون زمان تزریق دوز 
اما به هــر جایی مراجعه میکنند با در بســته مواجه
میشوند ،چرا که خزانه واکسن خالی است.
تاخیرهــای پیش آمــده در ارائه دوز دوم واکســن به
شــهروندان در حالی اســت کــه پیــش از این مینو
محرز ،عضو کمیته علمی ســتاد ملی مبارزه با کرونا،
گفتــه بود«:اگر قرار باشــد دوز دوم واکســنی چهار
هفته بعد تزریق بشــود اما این به هر دلیلی رخ ندهد،
واکسیناسیون آن فرد باید دوباره از اول شروع شود».
تزریق ترکیبی؛ شیوهای که آزموده نشده
اکنون که ذخیره واکســن کرونا در کشور رو به اتمام
دوم ســخن
اســت؛ برخی از تزریق ترکیبی برای دوز 
میگویند ،ترکیبی که هنوز امتحان نشــده و عوارض
آن نیز پیدا نیست.
ناجی پیشــنهاد داده که چنانچه تأخیر در تزریق دوز
دوم واکســنها بیش از فواصل تعیینشده باشد ،باید
تزریق ترکیبی واکسنها صورت گیرد و با واکسنهای
داخلی مثل واکســن برکت کار انجام شود .او در عین
حال تاکید کرده است که هیچ شاهدی بر این موضوع
نداریم که آیا این ترکیب درست است یا خیر.
عالوه بر ناجــی عاطفه عابدینی ،دبیــر کمیته علمی
کرونا ،احتمال تزریق یک واکســن متفاوت

کشــوری
مانند واکسن ایرانی به عنوان واکسن دوز دوم خبر داده
بود .اما مینو محرز ،عضو کمیته علمی ستاد کرونا گفته
است که کشورهای مختلف هنوز به نتیجه قاطع درباره
امکان انجام چنین کاری نرسیدهاند.
بنابر آخرین اعالم وزارت بهداشــت ،تاکنون  ۴میلیون
و  ۲۳۰هزار و  ۴۸۴نفر دوز اول واکســن کرونا و ۶۵۸
هــزار و  ۲۸۵نفر نیــز دوز دوم را تزریــق کردهاند و
مجموع واکسنهای تزریقشده در کشور به  ۴میلیون
و  ۸۸۸هزار و  ۷۶۹دوز رســیده اســت .ایران در حال
حاضر حــدود  ۸۳میلیون نفر جمعیــت دارد و برای
واکسیناسیون کل جمعیت آن به بیش از  ۱۶۰میلیون
دوز واکسن نیاز دارد.
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