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رایزنیمجلسبادولتبرایافزایشحداقل 40درصدیحقوقکارگران

رئیس فراکســیون کارگری مجلس شورای اسالمی گفت :حقوق
کارگران طی سالهای اخیر متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و
این مسئله همواره شکافهای جدی از حیث درآمد و مخارج برای
این قشر ایجاد کرده است.علی باباییکارنامی در گفتوگو با تسنیم
همچنین از پیشنهاد جدید کمیسیون اجتماعی مجلس برای میزان
افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت :تعداد زیادی
از نمایندگان مجلس در کمیســیون اجتماعی قوه مقننه خواهان
افزایش بیش از  40درصدی حقوق و دســتمزد کارگران در سال

آینده هستند ،بر همین اساس نیز با ارائه این پیشنهاد
به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مشغول رایزنی
با این وزارتخانه برای تحقق این امر هســتیم.رئیس
فراکســیون کارگری مجلس ادامه داد :به طور قطع
پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در سال آینده ،بیش از
افزایــش حقوق کارمندان خواهد بود و درخواســت و پیشــنهاد
ما برای افزایش حقوق کارگران در ســال آینده نیز 40 ،درصد یا
بیشتر است.باباییکارنامی تصریح کرد :ما در کمیسیون اجتماعی

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

و فراکســیون کارگری مجلس ،برای حقوق کارگران
کمتر از افزایش  40درصدی را قبول نمیکنیم.وی با
تأکید بر اینکه کارگران همواره در ادوار مختلف دچار
خســارتهایی از ق َِبل افزایش نرخ تورم و نیز افزایش
قیمت کاالهای اساسی و مایحتاجشان شدهاند که این
خسارتها باید جبران شود ،گفت :شورای عالی حقوق و دستمزد
نیز در افزایش حقوق کارگران در سنوات گذشته ،عدالت را رعایت
نکرده و همواره کفه ترازو به نفع کارفرما سنگینتر بوده است.

گزارش آفتاب یزد از زیر و بم بازاریابی شبکهای

تکدیگری مدرن برخی از جوانان

آفتاب یزد _ یگانه شــوق الشعرا :در سراسر دنیا همواره عدهای
به دنبال کســب درآمدهای باال هســتند که در تجارت الکترونیک
شرکتهای بازاریابی شبکهای همواره وعده رسیدن به این خواسته را
به افراد میدهند .از همین رو الزم است مردم تفاوت این شرکتها را با
شکل هرمی آن دانسته و با اطالعات کامل برای فعالیت ورود کنند .این
مسئله برای ما از آن جهت مهم است که قشر جوان دانشجو این روزها
به میزان زیادی جذب شبکههای بازاریابی میشوند و بعد از مدتی با
سرخوردگی این کارها را رها میکنند.
>ترفندهرمی

ترفند هرمی یا طرح هرمی نوعی مدل کســبوکار غیر پایدار است.
شــکل کلی آن به این صورت است که افراد با پرداخت مقداری پول
عضو شرکتی میشــوند تا در آینده با به عضویت درآوردن چند نفر
دیگر و رشــد زیرمجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست
پیدا کنند .شــبکه اعضای این شــرکتها در الیههای پایین افزایش
پیدا میکند و از این جهت ساختار شبکه مشتریان شبیه هرم است.
ســادهترین صورت این شبکهها نوع دودویی است که اگر با یک عضو
شــروع شــود پس از ده مرحله به بیش از هزار عضو جدید میرسد.
فعالیت این نوع شرکتها این است که تعداد اعضایشان آنقدر رشد
خواهد کرد تا محدودیت جمعیت مشــتاقان عضو نشده موجب شود
یافتن عضو جدید کم و بیش ناممکن شود .در چنین وضعیتی جمعیت
بســیار باالیی از اعضا ،که گاهی تا نود درصد کل هم میرســد ،در
الیههای پایینی قرار دارند و پولشــان را از دســت دادهاند و در عوض
شــرکت و درصد کمی از افراد به پول رســیدهاند .این در حالی است
که شــرکت نیز طبق قوانینش عمل کردهاست .برای مثال شرکتی
صد هــزار تومان میگیرد و در صورتی کــه عضوی دو عضو جدید
معرفــی کند به او صد و پنجاه هــزار تومان حقالزحمه میدهد .این
شــرکت با عضویت هر دو نفر ،دویست هزار تومان میگیرد و صد و
پنجاه هزار تومانش را به عنوان حقالزحمه میدهد .در نتیجه بیهیچ
کار مفیدی پنجــاه هزار تومان برایش میمانــد .در چنین فعالیتی
همیشــه بیش از  ۵۰درصــد اعضاء فقط حق عضویــت دادهاند و با
گسترش شبکه تعدادشان افزایش پیدا میکند تا زمانی که رشد شبکه
متوقف شود.
> بازاریابی شبکهای

بازاریابی شــبکهای ،نوعی شیوه فروش اســت که در آن کمپانیها
محصوالت و کاالهای خود را بدون تبلیغات و بدون واسطه به فروش
میرســانند ،و مشــتریان پس از خرید در صــورت تمایل میتوانند
محصوالت کمپانی را بازاریابی کنند و سود بگیرند .درآمد در بازاریابی
شــبکهای هم در ازای فروش مســتقیم کاال و هم در ازای فروش از
طریق زیرمجموعه کســب میشود .در بازاریابی شبکهای ،بازاریابها
به صورت «تبلیغات کالمی» یــا «تبلیغات چهره به چهره» اقدام به
فــروش محصوالت کمپانی میکنند .تحقیقات آژانسهای نظارت بر
مصرفکننده بهطور مســتقل ،نشان میدهد بین  ۷۰تا  ۷۵درصد از
افراد شرکتکننده در بازاریابی شبکهای به درآمدهای باال نمیرسند.
داشــتن محصول ،قانونی بودن شــرکت را تعیین نمیکند .بعضی از
شــرکتهای هرمی برای رد گم کردن ،اســتراتژی خود را بازاریابی
چندســطحی معرفی کرده و محصولی را در پالن خود قرار میدهند
ولی چون هدفشــان فروش محصول نیست ،قیمت آن بسیار باالتر از
بازار آزاد خواهد بود ،یا اینکه دریافت محصول در آن شرکتها مشروط
به فعالیت در پالن تجاریشان است که برای کسانیکه نمیخواهند
یا نمیتوانند مشــتری پیدا کنند ،پول از دســت مــیرود .ماهیت
بازاریابی شبکهای باعث از بین رفتن آن میشود اما چگونه؟ بازاریابی
شبکهای با وعده موفقیت و داشتن زیرمجموعههای پرتعداد برای هر
توزیعکننده اقدام به کار میکند .فرض کنید همه چیز خوب پیش رود
و فروشندهها روز به روز بیشتر شوند .وقتی تعداد فروشندهها به واسطه
افزایش نمایی و تصاعدی به حالت نهایی خود برسد دیگر بازاریابی برای
اســتخدام موجود نخواهد بود .حال شرکت با انبوهی از فروشندگان
رو به رو اســت که قصد دارند محصوالت را به خریداران عرضه کنند
اما کدام خریدار؟ خود خریداران تبدیل به فروشنده شدهاند .دیگر در
سمت خریدار کســی نمانده و همه قصد فروش دارند .در این حالت
حجم عظیم عرضه و میل باالی فروشــندگان به عرضه کاال و اشباع
بازار باعث ضرر گســترده توزیعکنندگان رده پایین میشود .در حال
حاضر ،قوانین و مقررات فعالیت در شرکتهای بازاریابی شبکهای در
اکثر کشورها معین شدهاند؛ ولی هیچ ارگان مشخصی وجود ندارد که
مشخص کند یک کمپانی خاص هرمی یا شبکهای قانونی است .اما در
ایران قانونی یا غیرقانونی بودن یک شرکت بازاریابی شبکهای را وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مشخص میکند .از نگاه FTC, BBB, AG
هر کمپانی که بیشتر به جذب بازاریاب میپردازد تا فروش محصول به
مردم عادی ،هرمی و غیرقانونی است.
>تفاوت فعالیت شرکتهای هرمی با بازاریابی شبکهای

تفاوت عمده بین شــرکتهای هرمی و بازاریابی شــبکه ای ،بحث
محصول است ،شرکتهای بازاریابی شبکهای محصول مصرفی ارائه
میدهند .وقتی یک نفر وارد شرکت و جذب میشود ،اول آموزشهایی
را در مورد شیوههای بازاریابی ،معرفی محصوالت و شبکهسازی کسب
میکند ،از ســوی دیگر محصوالت شرکت را نیز با تخفیفهایی که
بستگی به پنل شرکت دارد ،خریداری میکند ،خریدها نیز امتیازبندی
میشــود .با هر خریدی که اعضا از شــرکت انجام میدهند ،امتیاز
کســب میکنند و تخفیف میگیرند و این کاالی خریداری شده را
نیز به ســایرین میفروشند .آمار  ۵شــرکت برتر نتورک مارکتینگ،

بازاریابی شبکهای در ایران به معنای واقعی وجود ندارد
و بیشــتر جنبه همان بازاریابی هرمــی را دارد .بازاریابی
شبکهای اگرچه نوعی از رویکرد بازاریابی در سطح جهانی
است اما شیوه مدیریت و اجرای آن در ایران به گونهای
است که به تمام جزئیاتش پرداخته نمیشود .این شبکهها
به ایجــاد هیجانات و دادن وعدههای دروغین مشــغول
هستند و تالش میکنند افراد را جذب کنند اما متاسفانه
بعد از مدتی این افراد دچار ناامیدی و یاس میشوند
بین ســالهای  ۲۰۱۵تا ســال  ۲۰۱۹توسط گوگل ترند جمعآوری
شده است .این آمارها نشــاندهنده این است که بازاریابی شبکهای
در ســالهای  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۷در اوج خــود بود و رفته رفته در حال
افول است.
و اما بشنویم از تجربه افرادی که روزی خود را نتورکر مینامیدند:
درآمد شرکت بسیار بیشتر از ما بود

نتورکــری با ســابقه چند ماهه گفت « :من طــی مدتی که فعالیت
میکردم ،آموزشها و باورهایی که برای موفقیت در کسب و کار باید
داشته باشم را یاد گرفتم .اما زمانی که میخواستم به پول برسم چیز
زیادی دســتم را نمیگرفت .دلیلش داشتن محصوالت با قیمت زیاد
و پلنهای درآمدیای که داشــتند بود .عالوه بر ســودی که از گران
فروشــی محصوالت دریافت میکردند پلن درآمدزایی خود را طوری
ترسیم کرده بودند که سود خاصی نصیب بازاریاب نشود .من با چهار
نفر لول  ۱و حدود  ۳۰نفر شــبکه به فروش محصوالت میپرداختم.
بعد از فروش حدود  ۴۳میلیونــی در  ۲ماه فقط  ۱.۳۰۰.۰۰۰تومان
پورسانت به من و به طور کل شبکه من پرداخت شد» .
> کسی موفق است که زودتر وارد شود

نتورکری که از ادامه تحصیل برای فعالیت در نتورک انصراف داده بود
گفت « :اگر بخواهم به طور خالصه تجربه دو ســاله فعالیت خود در
این شــرکتها را توضیح دهم باید بگویم در ابتدا وعده درآمد زیاد از
طریق فروش محصول توسط شبکه گستردهای که شخص معرف برای
من ترســیم کرد به من داده شد اما وقتی وارد کار شدم متوجه شدم
که بحث فروش محصول در این سیستم کامال یک مسئله فرعی است
و آنچه مهم اســت تشکیل یک شبکه گسترده و رسیدن به درآمد از
این طریق است یعنی در ابتدا برای رسیدن به درآمد باید به اصطالح
برده سیستم میشدم و با فروش محصوالت به خودم و شرکت کمک
میکردم .فروش هم با این ترفند آموزش داده میشــد که باید ،چه
برای محصوالت کاربردی چه غیرکاربردی در مشتریهای بالقوه خودم
حس نیاز به آن محصول را به وجود میآوردم تا ناچار شــوند کاالی
مــورد نیاز خود را از من تهیه کنند و بعــد از مدتی که آموزشها را
فرا میگرفتم باید ایجاد این حس نیاز را از محصول به خود کار متمرکز
میکردم به این صورت که چون این کار درآمد خوبی دارد و همه به
این محصوالت نیازمند هســتند پس روزی همگان وارد این سیستم
میشــوند و کسی موفق اســت که زودتر وارد شود پس وقتی با این
توضیحات نیاز به ورود به سیستم در افراد را به وجود بیاورم آنها ناچار
خواهند شد که وارد شوند».
>اصل فعالیت در این سیستم کار کردن روی ذهنیت افراد است

ایــن جوان در ادامه گفــت « :نکته حائز اهمیت نــوع آموزشها در
این سیســتم بود که در ابتدا بســیار منطقی و شفاف و قانونی جلوه
میکرد و بیشــتر معطوف به تالش و تقویت اراده و فروش محصول
بود اما هرچه پیشتر میرفت آموزشهای ما برگرفته از درســنامهها
و فیلمهای آموزشــی و گفتههای کســانی بود که قبال در سیستم
هرمی و در شــرکتهایی مثل گلدکوئســت فعالیت کــرده بودند و
به پردرآمدترینها تبدیل شــده بودند .البته به افــراد تازه وارد اجازه
دسترســی به این آموزشها داده نمیشــد و باید وفاداری شــما و
حســن نیتتان به باالسریهایتان به اثبات میرسید تا شما را از این
آموزشها بهرهمند کنند .اصل فعالیت در این سیستم کار کردن روی
ذهنیت و بعد روانی افراد اســت ،یکجور شستشــوی مغزی به این
شکل که گاهی اوقات با تحقیر و توهین همراه است و تمام ضعفهای
شخصی و خانوادگی فرد به چالش کشیده میشود و سپس به او انگیزه
رسیدن به خواستههایش و برطرف کردن ضعفها با فعالیت تمام وقت
در این سیستم داده میشود».
>پول حرف اول را میزند

جوان دیگری در مورد تجربه و نظرش راجع به این فعالیت به ما گفت:
« بازاریابی شــبکهای شکل تقریبا جدیدی از کسب و کار است که از
تمام ابزارهای موجود مانند روانشناسی و روانکاوی و علوم اقتصادی و
تجــاری بهره میبرد تا عرضه و تقاضا و فرهنگ مصرف را به حداکثر

رئیس شورای شهر تهران:

بیمارستان میالد پایان کار ندارد

تهاتر بدهی تأمین اجتماعی با عوارض شهرداری چیز جدیدی نیست

رئیس شورای شهر تهران دیروز در حاشیه جلسه شورای شهر تهران
گفت :جلسه روز سهشنبه شورای شهر به صورت ترکیبی حضوری
– مجازی با حضور  19عضو برگزار شــد.به گزارش ایسنا ،محسن
هاشمی با بیان اینکه در یکی از تذکرات عضو شورای شهر درباره
تصویب قانون شــوراهای شهر در مجلس و کاهش اختیارات تذکر
داد ،گفت :قانون به شــورا اجازه میدهد که عــوارض مربوطه را
تصویب کند اما گویا شورای نگهبان به این قانون مجلس اعتراض
کرده و شورای شهر را برای تصویب عوارض دخیل ندانسته است و
برای همین این قانون را به مجلس برگشت میدهد و مجلس نیز

به نظر میرسد بدون بررسی و فهمیده شدن موضوع نظر شورای
نگهبــان را تاییــد میکند و ما حاال باید ایــن موضوع را پیگیری
کنیم تا حقوق شوراها زنده شود.رئیس شورای شهر تهران در مورد
سرانجام اوراق مشــارکت سال  98مترو در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه ســازمان تامین اجتماعی وثایق شهرداری تهران را تایید
نمیکند و در این بین بیمارســتان میالد پایان کار ندارد و بحث
فروش تراکم هم مطرح است گفت :به نظرم چنین نیست اما برخی
بیمارستانهای تامین اجتماعی پایان کار ندارند و چون پایان کار
ندارند ،عوارض ساختمانی را نیز پرداخت نکردند ،ضمن ـــنکه از

خود برساند و تمام اهداف فرد را بر کسب درآمدهای میلیونی متمرکز
کند البته گاهی اوقات برای افرادی که تمایلی به درآمد باال و پول زیاد
نداشته باشند هم راههای دیگری وجود دارد و این افراد اینطور توجیه
میشوند که این کار دارای جنبههای دیگری از جمله رشد شخصیتی
و بهبود روابط اجتماعی و دارا شدن روحیه باال و مثبتاندیش میباشد.
در این سیستم موفقیت شما در گرو فعالیت افرادی است که وارد شبکه
و زیرمجموعهتان میشوند و چون چیزی جز پول برای افراد مشغول
به این کار اهمیت ندارد همه باید به هر نحو که شــده تالش کنند تا
شــما موفق شوید و برای آنها هم همینطور است .در نتیجه خیلی از
افراد مورد سوءاستفاده قرار میگیرند و وقتی متوجه میشوند چه خبر
اســت که دیگر دیر شده و سرمایهشان از دست رفته است زیرا برای
شروع فعالیت در این سیستم شما باید یا حق عضویت پرداخت کنید
یا میزان مشخصی محصول بخرید .شرکتهای خیلی کمی هستند که
این اجبار را به نیروهای خود تحمیل نمیکنند و به همین دلیل هم
خیلی رشد نکردهاند .با رویکردهای موجود در این سیستم چیزی به
نام اخالق حرفــهای و کاری در آن معنا ندارد و تنها چیزی که مهم
است پولدار شدن به هر قیمت و هر شکلی است .این شرکتها با بهانه
فروش محصول خود را قانونی جلوه میدهند اما ماهیتشــان همان
شرکتهای هرمی است و با تغییرات اندکی در شکل ،ماهیتشان به
هیچ عنوان تغییر نکرده است .هرچند،چند سال از تجربه فعالیت من
در این سیستم میگذرد اما هنوز گاهی اوقات اثرات مخربی که این کار
در روحیه و روان من ایجاد کرده است مرا آزار میدهد».
>شکست ،سرخوردگی ،افسردگی و بیاعتمادی

در خصوص تاثیرات بازاریابی شبکهای بر دانشجویان و جامعه ،دکتر
جعفر بای جامعه شــناس به آفتاب یزد گفت « :متاسفانه جامعه ما
دچار آفت افراط و تفریط اســت .این شیوه فروش محصول در شکل
شبکهای در حال گسترش اســت .قشر دانشجو به علت مشکالت و
بیکاری و از سوی دیگر سودای ثروتمند شدن برای جذب شدن در این
شبکهها مناسب به نظر میآیند .دانشجو از این طریق سرگرم میشود
و وقت او پر میشــود و اجناسی در پرتوی این نوع فعالیتها فروخته
میشــوند .اما استعدادی که باید در مســیر رشد ،تعالی و پیشرفت
قرار بگیرد متاســفانه در این مسیر قرار میگیرد که به شکل مقطعی
از او اســتفاده میشود و به وســیله آنها افراد دیگری به درآمدهای
کالن میرسند .این شبکهها قربانیکننده استعدادها و محل نابودی
تواناییهای قشــر جوان است .از سوی دیگر بعد از هرینه کردن وقت
و انرژی ،زمانی که جوان به دســتاوردی نمیرسد سرخورده میشود.
زیرا جنس تبلیغات این شــرکتها به این صورت است که برای افراد
اهداف بزرگی را ترسیم میکنند و آنها را از این طریق وارد شبکهای
میکنند .این نوع فعالیتها برای جوانان آرزوهای تحقق نیافته ایجاد
میکند و باعث ســرخوردگی و واماندگی در آنها میشود .این نسل
به جای آن که به دنبال آرزوهای متعالی برود با این ســرخوردگیها
تنها به عزلت و گوشــه میرود و در نهایت به افسردگی و بیاعتمادی
دچار میشود .در حقیقت از جوانان برای رسیدن شرکت به اهدافش
سوء استفاده میشود .جنسهای این شرکتها اغلب بیکیفیت و گران
قیمت هستند .احساس باختن و شکست خوردن در جوان آثار روانی،
اجتماعــی و عاطفی زیــادی دارد .در ادامه برخی از این جوانان برای
جبران به عنوان عنصر شکست خورده درصدد انتقامگیری از جامعه
بر میآیند و اقدامات مجرمانه انجام میدهند.
> این نوع کارها نوعی تکدیگری مدرن را به جوانان آموزش میدهد

ویدرادامهافزود«:بنیانگذاراناینشرکتهانبایدبانگاهسوءاستفادهگرایانه
به نســل جوان بیکار ما نگاه کنند .جوانان باید در مســیر درســت
استعدادها و رشــته تحصیلی خود قرار بگیرند .این نوع کارها نوعی
تکدیگری مدرن را به جوانان آموزش میدهد .جوانان با جمعآوری
پول برای دیگران تنها میتوانند درصدی از این سودها را دریافت کنند.
نابسامانی عناصر نیروی انسانی و در نتیجه باال بودن میزان بیکاران در
کشور ما باعث شده است این نوع شبکهها به راحتی بتوانند از جوانان
ما سوء اســتفاده کنند .این نوع تکدیگری کاخ آرمانها و آرزوهای
جوان را نابود میکند و او را به تباهی و سیاهی میکشاند .جوانان برای
این شبکههای بازاریابی نردبان ترقی هستند .امروز جمعیت جوان یک
فرصت طالیی برای پیشرفت و سازندگی کشور است» .
> بازاریابی شبکهای در ایران به معنای واقعی وجود ندارد

دکتر احمد روســتا اقتصاددان درباره بازاریابی شبکهای به آفتاب یزد
گفت «:بازاریابی شبکهای در ایران به معنای واقعی وجود ندارد و بیشتر
جنبه همان بازاریابی هرمی را دارد .بازاریابی شبکهای اگرچه نوعی از
رویکرد بازاریابی در سطح جهانی است اما شیوه مدیریت و اجرای آن
در ایران به گونهای است که به تمام جزئیاتش پرداخته نمیشود .این
شبکهها به ایجاد هیجانات و دادن وعدههای دروغین مشغول هستند و
تالش میکنند افراد را جذب کنند اما متاسفانه بعد از مدتی این افراد
دچار ناامیدی و یاس میشوند .به عبارتی بازاریابی شبکهای در ایران از
ساختار و نوع مدیریت تا آثاری که بر جامعه به جای میگذارد ،نیاز به
بازنگری دارد .اگر این شبکهها به شیوه درست فعالیت کنند میتوانند
تاثیر مثبت هم در اقتصاد داشته باشند اما نوع برخورد ما و اداره کردن
این شبکههای بازاریابی در جامعه ما آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی
زیادی دارد .زمانی که همه وادار میشوند که به هر شکلی به مصرف
دامن بزنند ،عمال یک حرکت غیرواقعی در جریان است .از سوی دیگر
آن قدر فشــار روی مخاطب از جمله گروه شبکه وجود دارد که این
افراد بعد از عدم دستیابی به اهداف تعریف شده ،دچار انواع نومیدیها
و بحرانهای روحی و اقتصادی میشوند» .
ســوی دیگر شــهرداری به تامین اجتماعی بدهی دارد و در حال
تهاتر هستند نه تراکم فروشــی.وی افزود :مثال بیمارستان میالد
که ســاخت و ســاز عظیمی هم دارد ،پایان کار ندارد و میتواند
تخلفاتی هم داشــته باشد و ســعی دارند پروانهها را تهاتر کنند و
هیچ تراکم فروشی نیست.هاشــمی در پاسخ به این سوال که آیا
پول اوراق مشــارکت زنده میشود یا نه؟ گفت :در حال حل بحث
بدهی تامین اجتماعی هستیم تا وقتی که امالک شهرداری برای
اســتعالم به تامین اجتماعی ارسال شود و بگوید که بدهی نداریم
و اوراق حل شــود.وی به شوخی گفت :مسئله اوراق مشارکت در
حال حل شدن است اگر مطبوعات بگذارند.وی در پایان گفت :همه
کمیسیونها موظف هستند لیست مصوبات اجرا نشده شورا توسط
شهرداری را برای جلسه هم اندیشی روز یکشنبه احصا کنند تا آن
را پیگیری کنیم.
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واکسن ایرانی کرونا تا خرداد  ۱۴۰۰آماده است

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :خوشبختانه یکی از داوطلبان اصلی تولید
واکســن کرونا در داخل ،مراحل آزمایش روی حیوان را به اتمام رســانده است و به زودی
وارد آزمایش انسانی میشود .به گزارش صدا و سیما ،مینو محرز افزود :اگر مرحله مطالعه
انسانی این واکسن بهسرعت و موفقیت طی شود ،در نهایت ما واکسن کرونای ایرانی را در
اردیبهشت یا نهایت خرداد  ۱۴۰۰خواهیم داشت.

کرونا خبر

جهان

تعداد مبتالیان ۶۳ :میلیون و  ۵۸۹هزار
و  ۷۲۵نفر
تعداد فوتی ها :یک میلیون و  ۴۷۳هزار
و  ۹۲۶نفر
تعداد بهبود یافتگان ۴۳ :میلیون و ۹۸۴
هزار و  ۷۲۳نفر
ایران

تعداد مبتالیان ۹۷۵ :هزار و  ۹۵۱نفر
تعداد فوتی ها ۴۸ :هزار و  ۶۲۸نفر
تعداد مبتالیان دیروز۱۳ :هزار و  ۸۸۱نفر
تعداد فوتیهای دیروز ۳۸۲ :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان ۱۳ :میلیون و  ۹۱۹هزار و
 ۸۷۰نفر
تعداد فوتی ها ۲۷۴ :هزار و  ۳۳۲نفر

ثبت اسناد

بیشترین ثبت ازدواج
در کشور متعلق به
خراسان جنوبی است

مدیرکلبرنامهریزیوتوسعهاجتماعیجوانانوزارت
ورزشوجوانانگفت:در ۶ماههنخستسال،۱۳۹۹
 ۲۸۹هزار و ۲۹۰فقره ازدواج در کشور ثبت شده که
اینمیزاندرمدتمشابهسالقبلبرابربا ۲۸۸هزارو
 ۵۴۰فقرهازدواجاست.اعظمکریمیدرگفتگوباایرنا
افزود ادامه داد :شمار طالق ثبت شده در 6ماه سال
 ۹۹نیز برابر با ۸۳هزار و ۴۷۷و در مدت مشابه سال
قبل برابر با ۸۱هزار و ۹۰۹فقره در کل کشور است.
کریمی تصریح کرد :آمار ازدواج در  ۶ماهه نخست
سال  ۹۹ســه دهم درصد نسبت به مدت مشابه
سال قبل افزایش داشــته و میزان طالق نیز در ۶
ماهه نخست سال ۹۹نسبت مدت مشابه سال قبل
نزدیک به ۲درصد افزایش یافته است.به گفته وی،
درصد آمار ازدواج و طالق در ۶ماهه نخســت سال
 ۹۹دراستانهایمختلفکشور،متعددبوده،برخی
استانهاروندکاهشیوبرخیاستانهاروندافزایشی
را در واقعــه ازدواج وطالق تجربه کردهاند.کریمی
خاطرنشان کرد :به عنوان مثال میزان درصد طالق
به ترتیب در استانهای زنجان ،البرز واردبیل برابر با
 ۳۳.۴درصد ۲۲.۴ ،درصد و  ۱۵.۶درصد بوده است.
وی اضافه کرد :این واقعه اما در استانهای هرمزگان
برابر با  -۱۳.۷درصد آذربایجان غربی  -۸.۲درصد و
قم -۷.۳درصد اســت .بیشترین درصد افزایش در
آمار ازدواج ۶ماهه سال ۹۹نیز مربوط به استانهای
خراسان جنوبی با  ۱۱.۱درصد ،قم و بوشهر با ۶.۳
درصد است.به گفته کریمی ،کاهش ثبت ازدواج نیز
مربوط به استانهای فارس با -۸.۶درصد ،همدان با
 -۶.۶درصد و زنجان با -۵.۷درصد است.

مدعیان منطقه خأل

ادامه از صفحه اول:
میتوان حدس زد که در این بازه زمانی که هنوز
درمان اثبات شــده در دسترس نیست ،فرصت
مغتنمی برای حضور و تبلیغات منابع غیرپزشکی
مدعی درمان ایجاد میگردد که گروههایی از مردم
نیز در شرایط ترس و نگرانی از بیماری و خصوصا
فضای اســتیصالی که از عدم درمان عزیزانشان
ایجادشدهاســت ،به ســوی آن که با تمام توان
مشغول تبلیغ و استفاده از فرصت ایجادشده است،
کشیدهمیشوند .در این شرایط فرض باید بر این
گذاشته شــود که مخالفت غیرمستدل در هیچ
موردی روشنگر و اقناعی نیست خصوصا وقتی که
دسترسی به اصول اولیه منطق و تفکر و سنجهای
چون عقل وجود دارد؛ علم شیوه صریح و شفافی
«البینه علیالمدعی» -گواه
دارد،از نظر عرفی نیز ّ
و اثبات کردن بر عهده ادعاکننده -است،لذا این
گروهها هم میبایست چون تمام دیگران مدعی،
داروی مورد نظر پیشنهادی خود را در بوته علم به
آزمایش بگذارند و موثر بودن آن را به طور دانشی
و تجربی اثبات کنند .اگر داروی فرضی مورد نظر
اثرگذار باشد و تاثیر مثبت آن در کارآزماییهای
بالینی معتبر اثبات شود که باعث مسرت جهانی
بسیار بوده و به عنوان یک داروی موثر علمی به
فارماکولوژی علم پزشــکی دنیا با حفظ حقوق
مولف اضافه میشود و بسی مایهی مباهات است.
اما اگر اثربخشی آن پس از آزمایشهای علمی تایید
نشود باید قویا رد و از بازی با سالمت و جان مردم
با عوارض جانبی احتماال خطرناک این فرآوردهی
فرضی جلوگیری شود .در صورت اثبات بیاثری
شیادی،کسب منافع نامشروع و پرکردن جیبهای
خود در ابعاد بزرگ از جیب مردم مستاصل و نگران
درگیر با این ویروس توسط تولیدگر یا تولیدگران
این فرآورده قویا مطرح است و طبعا بررسی انتظامی
و قضائی را ایجــاب میکند .در عین حال -البته
پس از اثبات دقیق از نظر طبی -میل بیمارگونه
به شهرت و امکان وجود اختالالت شناختی هم
میتواند علت احتمالی ادعاهای دروغین باشد .در
هر صورت اقتضاء بر جمع بساط ادعاهای دروغین
است .این مسئله-اثبات یا عدم اثبات مورد ادعا-
باید با پوشــش رسانهای کامل به اطالع مردم نیز
رسانده شود .وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی
و مستقیم درمان و ســامت مردم جامعه ،باید
موارد مختلف بررســی و نظارت حداکثری را در
این موارد اعمال کند.اهمیت این نظارت با توجه به
اتفاق افتادن در زمان «خأل» کووید  ۱۹از اهمیتی
مضاعف برخوردار است.

گزارش کوتاه

بهشت زهرا(س)
در آستانه تبدیل شدن
به موزه قبرستان

محدودیت منابع بشر برای مصارف گوناگون
همواره یکی از دغدغههای جدی انســانها
بوده اســت .به گزارش باشــگاه خبرنگاران
جــوان ،نگرانی فرد از اینکه با تمام شــدن
این منابــع چگونه امورات خود را رفع کند،
همواره سبب شــده به فکر منابع جدید یا
صرفه جویی باشــد ،امــا در برخی از موارد
صرفهجوییغیرممکنومصرفکردنگریزناپذیر
است.اســتفاده از ظرفیت قبرستانها برای
دفــن مــردگان ،یکی از منابعی اســت که
کاهش اســتفاده از آن گریز ناپذیر است و
اگرچه دیر یا زود دارد ،اما ســوخت و سوز
ندارد.از ســوی دیگر به دلیل اینکه مردگان
قدیمــی کمتر جــای خود را بــه مردگان
جدید میدهنــد ،لــذا جایگزینی کمتری
صورت میگیرد و همواره شــاهد توســعه
قبرستانها هســتیم.حاال اگر این قبرستان
در کالنشــهری باشــد که روز بــه روز به
حجم افقی و عمودی آن افزوده میشــود،
قطعا آمار روزانه پذیرش و دفن مردگان آن
هم افزایش مییابد و قطعا روزی میرســد
که گســتره قبور مــردگان آن به دیوارهای
قبرســتان میرســد و جایــی بــرای دفن
مردگان نیست.قبرســتان بهشت زهرا(س)
در شــهر تهران مصــداق چنین وضعیتی
اســت .جمعیت روزافزون آن موجب شیب
صعودی دفن مردگان شده است و مدیریت
مجموعه بهشــت زهرا (س) بــرای آن که
جایی بــرای دفن مردگان باشــد ،قطعات
جدیدی را در ســمت شــرقی بهشت زهرا
ایجاد کرده تــا به اصطالح مــردهای روی
زمیــن نماند.جملــ ه "مرده بــر روی زمین
مانــدن" در نگاه اول یک ضــرب المثل به
نظر میرســد ،اما اگر مدیران شهری جایی
برای کســانی که بعد از  ۱۲۰سال زندگی
در دنیــا قصد تــرک آن را دارنــد ،تعبیه
نکنند ،آن وقت جمله «مرده بر روی زمین
ماندن» تبدیل به یک بحران میشــود که
گسترش بیماریها ،از تبعات آن خواهد بود.
زهرا صدراعظــم نوری،رئیس کمیســیون
سالمت و محیط زیست شورای شهر تهران
با تأکید بر اینکه ظرفیت بهشت زهرا (س)
تا چند ســال آینده به اتمام میرسد و این
مجموعــه فقط تا چند ســال دیگر ظرفیت
ســرویس دهی به شــهروندان بــرای دفن
امواتشان را دارد ،گفت :طی چند سال اخیر با
ایجاد یک زیرگذر و اتصال بهشت زهرا (س)
به آن ســوی جــاده قدیم ،بهشــت زهرا
توسعه پیدا کرده اســت.عضو شورای شهر
تهــران تصریح کرد :در حال حاضر وضعیت
بهشــت زهرا(س) مناســب اســت و طبق
برنامه ریزیهای انجام شــده ،تا چند سال
آینده میتواند سرویس دهی کند.وی افزود:
محدودیت بهشت زهرا(س) را در دو موضوع
دنبال میکنیم که یکی طرح توســعه بوده
و دیگــری هم ایجاد قبرســتانهای جدید
در نقاطی دیگر از تهران اســت.صدر اعظم
نــوری با بیان اینکه چهار گزینه برای ایجاد
قبرستان جدید در تهران مطرح شده است،
گفــت :چنانچه فضاهای پیشــنهاد شــده
مناسب باشــند ،توسط شهرداری خریداری
میشوند.قبرســتان بهشــت زهــرا(س)
 ۵۰ســال پیش ایجاد شــده است و همین
چنــد مــاه پیش بود کــه شــهردار تهران
همزمان با  ۵۰ســالگی آن به اتفاق جمعی
از چهرههای فرهنگی همچون احمد مسجد
جامعی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی
و محمــود دعایــی مدیرمســئول روزنامه
اطالعات ،ســید حسن خمینی تولیت حرم
امام خمینی (ره) و ســعید خال مدیرعامل
بهشــت زهــرا(س) اقدام بــه بریدن کیک
کردند و عکس یادگاری گرفتند.حاال افزایش
ســن بهشــت زهرا(س) و فربه شدن آن به
چالشی تبدیل شــده که مدیران شهری را
به فکر ساخت قبرستانهای جدید انداخته
است.اما سوال دیگری که با توجه به رویکرد
مدیریت شــهری برای تبدیل بســیاری از
اماکن به موزه مطرح میشود این است که با
ساخت قبرستانهای جدید ،تکلیف بهشت
زهرا(س) چه میشــود؟ آیــا دفن مردگان
در آن بدون اســتثنا ممنوع خواهد شد؟ در
صورت وجود اســتثنا ،استثناها چه کسانی
خواهند بود؟ آیا در صورت نبود استثنا این
مجموعه تبدیل به موزه یا موزه قبرســتان
خواهد شد؟از آنجایی که مجموعه قبرستان
بهشتزهرا(س)همدارایظرفیتیمحدوداست
و مدیریت شهری هم با پی بردن به این موضوع
در صدد ایجاد قبرســتانهای جدید است،
دور از انتظار نیست که تهرانیها تا چند سال
دیگر با پر شــدن ظرفیت بهشت زهرا(س)
شاهد یک موزه قبرستان باشند.
از آنجایی که مجموعه قبرســتان بهشــت
زهرا(س) هم دارای ظرفیتی محدود اســت و
مدیریت شهری هم با پی بردن به این موضوع
در صدد ایجاد قبرســتانهای جدید است،
دور از انتظار نیست که تهرانیها تا چند سال
دیگر با پر شــدن ظرفیت بهشت زهرا (س)
شاهد یک موزه قبرستان باشند

