
هفته نامه اقتصادی و اجتماعی)بخش خصوصی(استان کرمانسال سوم شماره 144- یکشنبه 27 تیر  1400-18  جوالی  2021-7  ذوالحجه   1442-4 صفحه-1500 تومان   این شماره دارای ضمیمه رایگان 
نیازمندی ها می باشد

سگ گردانی؛ 
حیوان دوستی، حیوان 
آزاری یا انسان آزاری؟

وخیم تر شدن وضعیت بیکاری 
تحصیلکرده های دانشگاهی 

در بهار ۱۴۰۰

آیا می شود به ریشه کنی کرونا امیدوار بود؟

خانواده باید محور حکمرانی و سیاست ورزی ها قرار گیرد

آشفتگی و تضاد منافع در فضای کسب و کار کشور و استان کرمان وجود دارد

3

3

۴

 چهار سیگنال برای 
خریداران خودرو     جناب آقای وحیدرضا عسکری

 مدیریت محترم گروه فرآورده های چوبی صالح

عید قربان، 
عیِد برآمدِن 
روزی نو و  
انسانی نو 

است



سال سوم شماره 144- یکشنبه 27 تیر  1400-18  جوالی  2021-7  ذوالحجه   21442 2

صدای پای عید می آید. عید قربان عید پاک ترین عیدها است عید 
سر سپردگی و بندگی است. عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای 
خویشتن خویش است. عید قربان عید نزدیک شدن دلهایی است 
نو و  برآمدن روزی  قربان عید  اند. عید  الهی رسیده  به قرب  که 
به  را  اسماعیلت  و  ابراهیمی،  منایی،  اکنون در  و  نو است  انسانی 
قربانگاه آورده ای، اسماعیل تو کیست؟ چیست؟! مقامت؟ آبرویت؟ 

موقعیتت؟ شغلت؟ پولت؟ خانه ات؟ امالکت؟
این را تو خود می دانی، تو خود آن را، او را - هر چه هست و هر 
که هست - باید به منا آوری و برای قربانی، انتخاب کنی، من فقط 
می توانم ” نشانیها ” یش را به تو بدهم: آنچه تو را، در راه ایمان 
ضعیف می کند، آنچه تو را در “رفتن” به “ماندن” می خواند، آنچه 
تو را در راه “مسئولیت” به تردید می افکند، آنچه تو را به خود بسته 
است و نگه داشته است، آنچه دلبستگی اش نمی گذارد تا ” پیام” 
را بشنوی، تا حقیقت را اعتراف کنی، آنچه تو را به “فرار” می خواند 
آنچه تو را به توجیه و تاویل های مصلحت جویانه می کشاند، و 

عشق به او، کور و کرت می کند ابراهیمی و “ضعف
اسماعیلی” ات، تو را بازیچه ابلیس می سازد. در قله بلند شرفی و 
سراپا فخر و فضیلت، در زندگی ات تنها یک چیز هست که برای 
بدست آوردنش، از بلندی فرود می آیی، برای از دست ندادنش، 
همه دستاوردهای ابراهیم وارت را از دست می دهی، او اسماعیل 
توست. اسماعیل تو ممکن است یک شخص باشد، یا یک شیء، 
یا یک حالت، یک وضع، و حتی، یک ” نقطه ضعف”! اما اسماعیل 
ابراهیم، پسرش بود! سالخورده مردی در پایان عمر، پس از یک 
از حرکت، همه آوارگی و جنگ و  قرن زندگی پر کشاکش و پر 
جهاد و تالش و درگیری با جهل قوم نمرود و تعصب متولیان بت 

پرستی و خرافه های ستاره پرستی و شکنجه زندگی.
و جهل  نظام جور  در  توحید،  رسالت  بار سنگین  زیر  در  اکنون،   
شرک، و تحمل یک قرن شکنجه “مسئولیت روشنگری و آزادی”، 
در “عصر ظلمت و با قوم خوکرده با ظلم”، پیر شده است و تنها، و 
در اوج قله بلند نبوت، باز یک ” بشر” مانده است و در پایان رسالت 
بنده خدا” ، دوست دارد پسری داشته  عظیم خدایی اش، یک ” 
باشد، اما زنش نازا است و خودش، پیری از صد گذشته، آرزومندی 
که دیگر امیدوار نیست، حسرت و یأس جانش را می خورد، خدا، بر 
پیری و ناامیدی و تنهایی و رنج این رسول امین و بنده وفادارش 
- که عمر را همه در کار او به پایان آورده است، رحمت می آورد 
و از کنیز سارا - زنی سیاه پوست - به او یک فرزند می بخشد، 
آن هم یک پسر! اسماعیل، اسماعیل، برای ابراهیم، تنها یک پسر، 
برای پدر، نبود، پایان یک عمر انتظار بود، پاداش یک قرن رنج، 
ثمره یک زندگی پرماجرا، تنها پسر جوان یک پدر پیر، و نویدی 

عزیز، پس از
نومیدی تلخ. و اکنون، در برابر چشمان پدر - چشمانی که در زیر 
ابروان سپیدی که بر آن افتاده، از شادی، برق می زند - می رود و 
در زیر باران نوازش و آفتاب عشق پدری که جانش به تن او بسته 
است، می بالد و پدر، چون باغبانی که در کویر پهناور و سوخته ی 
حیاتش، چشم به تنها نو نهال خّرم و جوانش دوخته است، گویی 
روئیدن او را، می بیند و نوازش عشق را و گرمای امید را در عمق 
جانش حس می کند. در عمر دراز ابراهیم، که همه در سختی و 
داشتن   ” لذت  با  زندگی  پایان  روزها، روزهای  این  خطر گذشته، 

اسماعیل” می گذرد، پسری که پدر، آمدنش را صد سال انتظار
کشیده است، و هنگامی آمده است که پدر، انتظارش نداشته است! 
اسماعیل، اکنون نهالی برومند شده است، جوانی جان ابراهیم، تنها 
ثمر زندگی ابراهیم، تمامی عشق و امید و لذت پیوند ابراهیم! در 
این ایام ، ناگهان صدایی می شنود : “ابراهیم! به دو دست خویش، 
کلمات،  با  توان  بُکش”! مگر می  و  بنه  اسماعیل  بر حلقوم  کارد 
وحشت این پدر را در ضربه آن پیام وصف کرد؟ ابراهیم، بنده ی 
خاضع خدا، برای نخستین بار در عمر طوالنی اش، از وحشت می 
لرزد، قهرمان پوالدین رسالت ذوب می شود، و بت شکن عظیم 
تاریخ، درهم می شکند، از تصور پیام، وحشت می کند اما، فرمان 
خویش،  در  جنِگ  جنگ،  بزرگترین  جنگ!  است.  خداوند  فرمان 
بیچاره!  اکنون آشفته و  تاریخ،  نبرد  ترین  فاتح عظیم  اکبر!  جهاد 
جنگ، جنگ میان خدا و اسماعیل، در ابراهیم. دشواری “انتخاب”! 
کدامین را انتخاب می کنی ابراهیم؟! خدا را یا خود را ؟ سود را یا 
ارزش را؟ پیوند را یا رهایی را؟ لذت را یا مسئولیت را؟ پدری را 
انتخاب  یا ” خدایت” را؟  پیامبری را؟ باالخره، “اسماعیلت” را  یا 
کن! ابراهیم. در پایان یک قرن رسالت خدایی در میان خلق، یک 
عمر نبوِت توحید و امامِت مردم و جهاد علیه شرک و بنای توحید 
و شکستن بت و نابودی جهل و کوبیدن غرور و مرِگ جور، و از 
همه جبهه ها پیروز برآمدن و از همه مسئولیت ها موفق بیرون 
آمدن و هیچ جا، به خاطر خود درنگ نکردن و از راه، گامی، در پی 
خویش، کج نشدن و از هر انسانی، خدایی تر شدن و امت توحید را 
پی ریختن و امامِت انسان را پیش بردن و همه جا و همیشه، خوب 
نبرد  ترین  پیروز پرشکوه  ابراهیم! قهرمان  ای   … امتحان دادن 

تاریخ! ای روئین تن، پوالدین روح، ای رسوِل اُلوالَعْزم، مپندار که 
در پایان یک قرن رسالت خدایی، به پایان رسیده ای! میان انسان 
و خدا فاصله ای نیست، “خدا به آدمی از شاهرگ گردنش نزدیک 

تر است”، اما، راه انسان تا خدا، به فاصله ابدیت است، الیتناهی
است! چه پنداشته ای؟ اکنون ابراهیم است که در پایان راِه دراز 
رسالت، بر سر یک “دو راهی” رسیده است: سراپای وجودش فریاد 
انتخاب  باید  ذبح!  دهد:  می  فرمان  حق  و  اسماعیل!  کشد:  می 
 !”… معلوم که  از کجا  در خواب شنیدم،  را من  پیام  “این  کند! 
ابلیسی در دلش “مهر فرزند” را بر می افروزد و در عقلش، ” دلیل 
منطقی” می دهد. این بار اول، “جمره اولی”، رمی کن! از انجام 
فرمان خود داری می کند و اسماعیلش را نگاه می دارد، “ابراهیم، 
اسماعیلت را ذبح کن”! این بار، پیام صریح تر، قاطع تر! جنگ در 
درون ابراهیم غوغا می کند. قهرمان بزرگ تاریخ بیچاره ای است 
عظیم  رسالت  ضعف،پرچمدار  ترس،  تردید،  پریشانی،  دستخوش 
توحید، در کشاش میان خدا و ابلیس، خرد شده است و درد، آتش 

در استخوانش افکنده است.
روز دوم است، سنگینی “مسئولیت”، بر جاذبه ی “میل” ، بیشتر 
از روز پیش می چربد. اسماعیل در خطر افتاده است و نگهداریش 
فریب  در  بیشتری  و مهارت  و منطق  ابلیس، هوشیاری  دشوارتر. 
ابراهیم باید بکار زند. از آن “میوه ی ممنوع” که به خورد “آدم” 
داد! ابلیس در دلش “مهر فرزند” را بر می افروزد و در عقلش “دلیل 
منطقی” می دهد. “اما … من این پیام را در خواب شنیدم، از کجا 
معلوم که ...”؟ این بار دوم، “جمره وسطی”، رمی کن! از انجام 
“ابراهیم!  دارد.  می  نگه  را  اسماعیل  و  کند  می  خودداری  فرمان 
در  چنان  ابراهیم  تر.  قاطع  و  تر  صریح  کن”!  ذبح  را  اسماعیلت 
تنگنا افتاده است که احساس می کند تردید در پیام، دیگر توجیه 
نیست، خیانت است، مرز “رشد” و “غی” چنان قاطعانه و صریح، در 
برابرش نمایان شده است که از قدرت و نبوغ ابلیس نیز در مغلطه 

کاری، دیگر کاری ساخته نیست.
این  اما  داند،  دیگر خوب می  را  این  آری،  است،  ابراهیم مسئول 
مسئولیت تلخ تر و دشوارتر از آنست که به تصور پدری آید. آن 
هم سالخورده پدری، تنها، چون ابراهیم! و آن هم ذبح تنها پسری، 
چون اسماعیل! کاشکی ذبح ابراهیم می بود، به دست اسماعیل، 
و  بمیرد  باید  جوان  اسماعیِل  نه،  اما  بخش!  لذت  چه  آسان!  چه 
ابراهیِم پیر باید بماند.، تنها، غمگین و داغدار… ابراهیم، هر گاه 
که به پیام می اندیشد، جز به تسلیم نمی اندیشد، و دیگر اندکی 

تردید ندارد، پیام پیام خداوند است
و ابراهیم، در برابر او، تسلیِم محض! اکنون، ابراهیم دل از داشتن 
جای  او،  دل  در  اما  است.  حق  پیام  پیام  است،  برکنده  اسماعیل 
لذت” داشتن اسماعیل” را، درد “از دست دادنش” پر کرده است. 
ابراهیم تصمیم گرفت، انتخاب کرد، پیداست که “انتخاِب” ابراهیم، 
کدام است؟ “آزادی مطلِق بندگی خداوند”! ذبح اسماعیل! آخرین 
ابتدا تصمیم گرفت که  بندی که او را به بندگی خود می خواند! 
پیش  پسر  زد،  صدا  را  پسر  گذارد،  میان  در  پسر  با  را  داستانش 
این “قربانی خویش” می نگریست!  قامت واالی  پدر، در  آمد، و 
اکنون در منا، در خلوتگاِه سنگی آن  این ذبیح عظیم!  اسماعیل، 
گوشه، گفتگوی پدری و پسری! پدری برف پیری بر سر و رویش 
رنجورش گذشته،  بر تن  قرن،  از یک  بیش  دراز  نشسته، سالیان 
گویم؟  می  چه  جزیره،  شبه  آسماِن  نازک!  و  نوشکفته  پسری،  و 

آسماِن جهان ، تاب دیدن این منظره را ندارد.
تاریخ، قادر نیست بشنود. هرگز، بر روی زمین چنین گفتگویی میان 
دو تن، پدری و پسری، در خیال نیز نگذشته است. گفتگویی این 

چنین صمیمانه و این چنین هولناک! -“اسماعیل، من در خواب 
دیدم که تو را ذبح می کنم…”! این کلمات را چنان شتابزده از 
گیرد.  پایان  زود  نفهمد.  نشنود،  خود  که  افکند  می  بیرون  دهان 
با چهره ای هولناک و نگاههای  پایان گرفت و خاموش ماند،  و 
هراسانی که از دیدار اسماعیل وحشت داشتند! اسماعیل دریافت، بر 
چهره ی رقت بار پدر دلش بسوخت، تسلیتش داد: -“پدر! در انجاِم 
تسلیم  کار  این  در  نیز  مرا  باش،  تسلیم  مکن،  تردید  فرماِن حق 
خواهی یافت و خواهی دید که – اِْن شاَءاهلل – از – صابران خواهم 

بود”! ابراهیم اکنون، قدرتی شگفت انگیز
یافته بود. با اراده ای که دیگر جز به نیروی حق پرستی نمی جنبید 
برخاست،  قامت  به  قاطع،  تصمیمی  با  نبود،  مطلق  آزادی  جز  و 
آنچنان تافته و چاالک که ابلیس را یکسره نومید کرد، و اسماعیل 
– جوانمرِد توحید – که جز آزادی مطلق نبود، و با اراده ای که 
دیگر جز به نیروی حق پرستی نمی جنبید، در تسلیم حق، چنان 
آرام و صبور” است!  نرم و رام شده بود که گوی، یک ” قربانی 
پدر کارد را بر گرفت، به قدرت و خشمی وصف ناپذیر، بر سنگ 
می کشید تا تیزش کند! مهر پدری را، درباره عزیزترین دلبندش 
در زندگی، این چنین نشان می داد، و این تنها محبتی بود که به 

فرزندش می توانست کرد.
درون  در  را  خود  ابتدا،  بخشد،  می  روح  به  عشق  که  قدرتی  با 
ُکشت، و رگ جانش را در خود گسست و خالی از خویش شد، و 
تنها به خدا نفس می کشد!  از عشِق به خداوند. زنده ای که  پر 
آنگاه، به نیروی خدا برخاست، قربانی جوان خویش را – که آرام 
و خاموش، ایستاده بود، به قربانگاه برد، بر روی خاک خواباند، زیر 
بر  نهاد،  بر سنگ  را  اش  گونه  گرفت،  را  پای چاالکش  و  دست 
سرش چنگ زد، – دسته ای از مویش را به مشت گرفت، اندکی 
به قفا خم کرد، شاهرگش بیرون زد، خود را به خدا سپرد، کارد را 
بر حلقوم قربانیش نهاد، فشرد، با فشاری غیظ آمیز، شتابی هول 
آور، پیرمرد تمام تالشش این است که هنوز بخود نیامده، چشم 
نگشوده، ندیده، در یک لحظه “همه او” تمام شود، رها شود، اما… 
آخ! این کارد! این کارد… نمی برد! آزار می دهد، این چه شکنجه 
ی بی رحمی است! کارد را به خشم بر سنگ می کوبد! همچون 
شیر مجروحی می غرد، به درد و خشم، برخود می پیچد، می ترسد، 
از پدر بودِن خویش بیمناک می شود، برق آسا بر می جهد و کارد را 
چنگ می زند و بر سر قربانی اش، که همچنان رام و خاموش، نمی 
جنبد دوباره هجوم می آورد، که ناگهان، گوسفندی! و پیامی که: ” 
ای ابراهیم! خداوند از ذبح اسماعیل درگذشته است، این گوسفند 
را فرستاده است تا بجای او ذبح کنی، تو فرمان را انجام دادی”! 
اهلل اکبر! یعنی که قربانی انسان برای خدا – که در گذشته، یک 
سنت رایج دینی بود و یک عبادت – ممنوع! در “ملت ابراهیم” ، 
قربانی گوسفند، بجای قربانی انسان! و از این معنی دارتر، یعنی که 

خدای ابراهیم، همچون
خدایان دیگر، تشنه خون نیست. این بندگان خدای اند که گرسنه 
اند، گرسنه گوشت! و از این معنی دارتر، خدا، از آغاز، نمی خواست 
که اسماعیل ذبح شود، می خواست که ابراهیم ذبح کننده اسماعیل 
شود، و شد، چه دلیر! دیگر، قتل اسماعیل بیهوده است، و خدا، از 
آغاز می خواست که اسماعیل، ذبیح خدا شود، و شد، چه صبور! 
دیگر، قتل اسماعیل، بیهوده است! در اینجا، سخن از ” نیاِز خدا” 
نیست، همه جا سخن از ” نیاِز انسان” است، و این چنین است ” 
حکمِت” خداوند حکیم و مهربان، “دوستداِر انسان”، که ابراهیم را، 

تا قله بلند “قربانی کردن اسماعلیش” باال می برد، بی
“ذبیح  بلند  مقام  به  را  اسماعیل  و  کند!  قربانی  را  اسماعیل  آنکه 

عظیم خداوند” ارتقاء می دهد، بی آنکه بر وی گزندی رسد! که 
انسان و خون و  آزاری  این دین، داستان شکنجه و خود  داستان 
از بند  عطش خدایان نیست داستان “کمال انسان” است، آزادی 
غریزه است، رهایی از حصار تنگ خودخواهی است، و صعود روح 
و معراج عشق و اقتدار معجزه آسای اراده بشریست و نجات از هر 
بندی و پیوندی که تو را بنام یک »انسان مسئول در برابر حقیقت”، 
“شهادت”،  رفیع  قله  به  نیل  باألخره،  و  عاجز،  و  کند  می  اسیر 
اسماعیل وار، و باالتر از “شهادت” – آنچه در قاموس بشر، هنوز 
نامی ندارد – ابراهیم وار! و پایان این داستان؟ ذبح گوسفندی، و 
آنچه در این عظیم ترین تراژدی انسانی، خدا برای خود می طلبید؟ 

کشتن گوسفندی برای چند گرسنه ای! موسم عید است.
ای  خداوند.  بندگی  جشن  در  قبولی  روز  مسلمانان.  شادی  روز 
دینی  آیین  در شکوهمندترین  ای کسی که  و  گزار  مسلمان حج 
از زخارف دنیا دور شدی و به او نزدیکتر. ایام حج را نشانه ای از 
پاکیزگی ، رهایی، آزادگی، آگاهی و معنویت بدان. بدان که زمین 
سراسر حجی است که تو در آنی و باید با سادگی، وقوف در جهان 
درون و بیرون و قربانی کردن همه آرزوهای پوچ دنیوی، خود را 
برای سفر بزرگ آماده کنی. انسان مسافر چند روزه کاروان زندگی 
بندگان  بر همه  بر محمد و سالم  ابراهیم، سالم  بر  است. سالم 

صالح خداوند.
تقویم عینی و ذهنی مسلمانان عید  الحجه که در  روز دهم ذی 
ابراهیم )ع(  خوانده می شود و به نوعی یادآور , همان سربلندی 
ذبح  به  الهی  فراخواندگی  در  سربلندی  است.  الهی  آزمایش  در 
پیروزی  از  نشانهء   , فرزندش  یعنی  مادی  زندگی  فرد  عزیزتری 
اخالقی و سنت های جز  امور  بر  اطاعت معشوق  و  الهی  فرمان 

خواست اوست.
عید قربان , عید بزرگ مسلمانان , و حج بزرگترین کنگره جهانی 
روز  عنوان  به  اسالمی  کشورهای  در  روز  این   . است  مسلمین 
خجسته و مبارک دینی و روز میعاد وحدت و همبستگی تجلیل می 

شود.
این روز  به نوعی یادآور , همان سربلندی ابراهیم )ع( در آزمایش 
به ذبح عزیزتری فرد  الهی  الهی است. سربلندی در فراخواندگی 
و  الهی  فرمان  پیروزی  از  نشانهء   , فرزندش  یعنی  مادی  زندگی 

اطاعت معشوق بر امور اخالقی و سنت های جز خواست اوست.
مشغول  ابتدایی  ادیان  در  کاوش  به  که  معاصری  پژوهان  دین 
هستند چندین ویژگی مشترک را میان ادیان ابتدایی بر میشمارند, 
گفت  بتوان  شاید   . است  کردن  قربانی  ویژگیها  این  از  یکی  که 
انجام و اهدای قربان یکی از اساسی ترین پایه های پیدایش دیگر 
ارکان مذهبی باشد. انسانهای اولیه دین را برای احساس نزدیکی 
قائیل  برتری  برایش  و  انگاشت  می  مقدس  را  او  که  وجودی  به 
بود دست به زاری می زد و اظهار عجز می نمود و گاه نیز برای 
قربانی  به  نیاز  بی  وجود  آن  درگاه  به  خود  نیازهای  کردن  کامل 
اعمال  و  انجام  که  بوده  این  دیگر  مسئله  آورد.  می  روی  کردن 
پیچیده  به گونه  از صورت ساده  مرور  به  البته  قربانی که  مراسم 
تر تغییر شکل داده بود نیاز به مکان و جایگاه خاصی داشت و به 
همین منظور محل های به وجود آمد که کم کم به معابد و مقابر 
مقدس تبدیل شد. از طرفی دیگر باز این انجام مراسم و مناسک با 
تشریفاتی همراه شد که به تدریج از حالت انضمامی شان کاسته و 
تعدیل به شرایطی شدند که امکان پذیرفته شدن قربانی بدون آن 
میسر نبود و از همین رو نیز افرادی که وظیفه شان هدایت کردن 
این مراسم ها برای انجام درست تشریفات شان بود به عنوان طبقه 

ای از کاهنان و روحانیون دینی به وجود آمدند.
لذا قربانی کردن یکی از اجزاء مهم سیاری از دین های الهی در 
درگاه  به  کردن  قربانی  نفس  که  چرا  است  متمدن  انسان  زمان 
خداوند دلیل بر توبه , اعتراف , تقدیس , کفاره و شکر می باشد. 
در ادیان , بخصوص در شریعت موسوی قربانی بر دوگونه تلقی 
 . خونی  غیر  قربانی  دیگر  و  خونی  قربانی  یکی   . است  می شده 
قربانی خونی , ذبح حیوانات اهلی پاک مثل گوسفند , گاو و کبوتر 
و قربانی غیر خونی عبارت از میوه های نو بر فصل های مختلف 
سال , روغن , آرد و شراب بوده است . که مراسم این قربانی ها در 
حضور کاهنان انجام می شده است. و قربانی های دین یهود انواع 

مختلفی داشته است.
اسالم  دین  در  کردن  قربانی  اهمیت  به  راجع  ادامه  در  چنانکه 
نیایی مشترک قوم یهود و مسلمانان یعنی  به  باید  خواهم گفت. 
پدر مومنین حضرت ابراهیم اشاره کنیم که سنت قربانی کردن در 
دین اسالم و تا حدودی بسیاری در دین یهود از حرکت بزرگ این 
پیامبر تاریخ بشریت اخذ شده است. با این تفاوت که در اسالم آن 
قربانی اسماعیل معرفی شده و در عهد عتیق اشاره شده اسحاق که 
از بطن ساره همسر اول ابراهیم بوده این قربانی است , با توجه به 
اینکه اسحاق از پیامبران الهی و پدر حضرت یعقوب و نیای بزرگ 

قوم بنی اسرائیل است.

عید قربان، عیِد برآمدِن روزی نو و  انسانی نو است
 جناب آقای وحیدرضا عسکری

 مدیریت محترم گروه فرآورده های چوبی صالح
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عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: مهار ویروس 
با واکسیناسیون صد درصد نیست؛ چرا که ممکن است با تزریق 
حاوی  که  واکسن هایی  ویژه  به  شود،  مبتال  مجددا  فرد  واکسن، 
و  امریکایی  واکسن  مانند  ویروس  شاخک  و  سطحی  پروتئین 

انگلیسی هستند.
بیان  با  ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  شناسی  ویروس  استاد 
در  گفت: جهش  نیستند،  طبیعی  غیر  ویروسی  اینکه جهش های 
ویروس ها ایجاد می شود و این امر نیز در ویرس کرونا رخ می دهد، 
ولی این جهش ها در برخی از ویروس ها کمتر و در برخی دیگر از 

ویروس ها بیشتر است.
از جهش های ویروسی  ادامه داد: در برخی  دکتر حسین کیوانی، 
ویروس  است  ممکن  می شود،  ماندگار  جوامع  از  بعضی  در  که 
خصوصیاتی را پیدا کرده باشد مثال قدرت سرایت آن بیشتر شده 
باشد که این امر به دلیل آن است که ویروس راحت تر به سطح 

سلول بچسبد و یا بیماری زایی آن بیشتر شود.
برای  که  است  پدیده ای  موارد،  این  اینکه  بر  تاکید  با  کیوانی 
ویروس ها رخ می دهد، اظهار کرد: از آنجایی که در سال های اخیر 
دنیا بر روی ویروس کرونا تمرکز کرده است، در زمینه جهش های 
این ویروس بزرگ نمایی شده و تصور می شود اتفاق جدیدی رخ 

داده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به برخی 
از تصورات در زمینه خطرناک شدن ویروس با جهش آن، با تاکید 
نمی شود،  خطرناک تر  دارد،  که  جهش هایی  با  ویروس  اینکه  بر 
امر طبیعی در همه موجودات  به صورت یک  یادآور شد: جهش 
رخ می دهد، ولی از آنجایی که تکثیر ویروس ها بسیار زیاد است، 
میلیارد  وارد بدن می شود، چند  از یک ویروسی که  ممکن است 
بیشتر  نیز  آن  جهش های  طبیعتا  رو  این  از  تولید  شود،  ویروس 

خواهد شد.
سرایت  قدرت  و  بیماری زایی  قدرت  در  را  ویروس ها  تفاوت  وی 
آنها دانست و خاطر نشان کرد: در نهایت این ویروس به سمت 
این صورت  غیر  در  می رود،  پیش  به  بیماری زایی  قدرت  کاهش 
اگر ویروسی همه افراد جامعه را از بین ببرد، بقای ویروس ها نیز 
برای  که  انسان ها  همانند  نیز  ویروس ها  رفت.  خواهد  زیر سوال 
کنند،  حفظ  را  خود  بقای  آنکه  برای  می کنیم،  تالش  خود  بقای 

در تالش هستند.
کیوانی با تاکید بر اینکه ما باید بپذیریم که ویروس یک موجود 
زنده است و برای بقای خود تالش می کند، گفت: بر این اساس 
این ویروس برای بقای خود یا افراد بیشتری را آلوده می کند، یا 
جهش هایی در ویروس کرونا رخ می دهد که افراد بیشتری مبتال 
شوند و یا شاید یک روزی به صورت مزمن در برخی از نواحی که 
ما به آنها “مخزن” می گوییم، باقی بمانند و یا شاید در حیوانات 

خانگی ماندگار شوند.
کرونا  ویروس  اینکه  بیان  با  شناسی  ویروس  حوزه  محقق  این 
همانند اجداد خود برای بقا هر اقدامی را انجام خواهد داد، اضافه 
کرد: من موضوع جهش های ویروسی را تنها در رسانه ها مشاهده 
که  می دانند  شناسان  زیست  و  شناسان  ویروس  وگرنه  می کنم، 
همه  و  ویروس ها  حیات  طبیعی  روال  ویروسی  جهش های 

موجودات است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص امکان 
ریشه کنی ویروس کرونا، توضیح داد: برای مهار ویروس کرونا، 
در برهه ای این ویروس کنترل می شود تا موارد جدید ابتال به آن 
کاهش یابد و یا در برخی موارد اقدام به ریشه کنی می شود. برای 
این  تا  نیاز است  تا ۴۰ سال زمان  ریشه کنی ویروس کرونا ۳۰ 

ویروس ریشه کن شود.
اقدام  ویروس  این  کنی  ریشه  آیا  که  سوال  این  طرح  با  کیوانی 
صحیحی است یا خیر، ادامه داد: برای ریشه کنی بیماری آبله که 
این بیماری ریشه کن شده است، همه  ۳۰ سال قبل اعالم شد 
دنیا اقدام کردند، ضمن آنکه ویروس آبله تغییرات زیادی نداشت، 
چون ماده ژنتیکی آن از نوع DNA است؛ ولی ویروس هایی که 
از این  آنها RNA هستند، تغییراتشان زیاد است،  ماده ژنتیکی 
رو به نظر می رسد که نمی توان امیدی به ریشه کن شدن ویروس 
آن  گیری  همه  تا  کرد  کنترل  را  آن  می توان  ولی  داشت،  کرونا 

کاهش یابد.
وی ابراز امیدواری کرد که کنترل ویروس کرونا با واکسیناسیون 
صورت گیرد و یادآور شد: مهار ویروس با واکسیناسیون صد درصد 
مبتال  فرد مجددا  واکسن،  تزریق  با  است  نیست؛ چرا که ممکن 
شود، به ویژه واکسن هایی که حاوی پروتئین سطحی و شاخک 

ویروس مانند واکسن امریکایی و انگلیسی هستند. 
کیوانی با بیان اینکه حتی این احتمال وجود دارد که افرادی که 
واکسن دریافت می کنند در مواجهه با ویروس وحشی تر در آینده 
عوارض بیشتری در آنها ایجاد شود، یادآور شد: ولی این امر مانع از 
عدم اجرای واکسیناسیون نیست و باید واکسیناسیون انجام شود.

این محقق ویروس شناس، بهترین واکسن را، واکسنی دانست که 
از سوش ها و واریانت هایی گرفته شده باشد که در آن جامعه در 
حال چرخش است، در غیر این صورت واکسن کشوری در کشور 
دیگر اثرگذاری ندارد، ضمن آنکه کشورها از این طریق می توانند 
امیدوار باشند که در آینده با جهش هایی که در این ویروس ایجاد 

می شود، متناسب با آن، واکسن جدیدی را تولید کنند.
مصونیت ۷۰ درصدی بعد از واکسیناسیون

به  ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  شناسی  ویروس  استاد  این 
جهش های ویروسی و تولید واکسن اشاره و خاطر نشان کرد: در 
حال حاضر و با توجه به جهش ویروس کرونا، واکسن های تولید 
شده احتماال مصونیت ۶۰ تا ۷۰ درصدی در بدن ایجاد می کنند، 
ولی اینکه ماندگاری واکسن در بدن به چه میزان است، نمی توان 
چیزی اعالم کرد و امیدهایی برای ماندگاری این واکسن در بدن 
به مدت دو سال وجود دارد، مشروط بر آنکه تشدید شدن بیماری 

بعد از واکسیناسیون ایجاد نشود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه اگر 
باشد،  نداشته  جانبی  عوارض  و  شود  معرفی  کرونا  ضد  داروی 
آن  نمونه  کرد:  اظهار  نباشد،  واکسیناسیون  به  نیازی  دیگر  شاید 
Osel-( است که داروی اوسلتامیویر H۱N۱  آنفلوآنزای خوکی
tamivir( برای درمان مبتالیان به این ویروس تجویز می شود.

آیا می شود به ریشه کنی 
کرونا امیدوار بود؟

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۰ 
فصل  اولین  در  کشور  کار  بازار  تحوالت  بررسی  شد.  منتشر 

سال جاری حائز اهمیت است.
در مجموع مقایسه شاخص های عمده بازار کار در بهار ۱۴۰۰ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل و فصل قبل حاکی از بهبود 
نسبی نرخ مشارکت، جمعیت فعال، نسبت اشتغال و تعداد کل 

شاغالن کشور می باشد.
در  کشور  کار  بازار  پیرامون  جدی  نگرانی  یک  همه  این  با 
سالیان اخیر عمیق تر شده است. در واقع شاخص های بازار 
کار پیرامون گروه تحصیلکرده های دانشگاهی در بهار ۱۴۰۰ 

نه  تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه بدتر شده است. 
اول اینکه در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل، بیش 
از ۴99 هزار نفر به کل جمعیت فعال کشور از نظر اقتصادی 
افزوده شده است. با این همه در این بازه زمانی، جمعیت فعال 
تحصیلکرده های دانشگاهی بالغ بر ۴۳۰ هزار نفر کاهش یافته 

است.
بهار  دانشگاهی در  بیکاری تحصیلکرده های  نرخ  اینکه  دوم 
۱۴۰۰ معادل ۱۳/۴ درصد گزارش شده که در مقایسه با بهار 
بیکاران  تعداد  همه  این  با  است.  تغییر  بدون  تقریبًا   ۱۳99

تحصیلکرده دانشگاهی  در این بازه زمانی بالغ بر 22 هزار نفر 
افزایش یافته است. 

این در حالی است نرخ بیکاری کل کشور در بهار ۱۴۰۰ معادل 
 ۱ معادل   ۱۳99 بهار  به  نسبت  که  شده  گزارش  درصد   8/8
درصد کاهش یافته است. عالوه بر این، بر خالف تحصیلکرده 
های دانشگاهی،  تعداد کل بیکاران کشور در این بازه زمانی 

بالغ بر 2۱۳ هزار نفر کاهش یافته است. 
کل  از  دانشگاهی  تحصیلکرده  بیکاران  سهم  اینکه  سوم 
در  درصد   ۳۶ از  ای  کننده  نگران  شکل  به  کشور  بیکاران 
بهار ۱۳99 به ۴۰/۳ درصد در بهار ۱۴۰۰ افزایش یافته است. 
چنانچه مالحظه می گردد تحوالت بیکاری تحصیلکرده های 

دانشگاهی همسو با بیکاری کل کشور نیست. 
است،   معتقد  خصوص  این  در  اقتصاددان  راد   علوی  عباس 
بررسی ها نشان می دهد طرح های هیچ کدام از دولت های 
پس از جنگ تحمیلی برای حل مشکل بیکاری تحصیلکرده 
زمان  رسد  می  نظر  به  است.  نبوده  راهگشا  دانشگاهی  های 
ایجاد  برای  پاشی صرف  پول  از نسخه  با عبور  تا  آن رسیده 
اشتغال، رفع مشکالت ساختاری بازار کار کشور در دستور کار 

قرار گیرد. 

خانواده  حوزه  کارشناس  اردبیلی  مریم   
تنگاتنگی  ارتباط  ازدواج  داستان  گفت: 
اگر  دارد.  خانواده  چیستی  با  ما  نگاه  با 
بخواهیم ازدواج را در بعد دولت های مدرن 
کنار  در  فرعی  امری  به  تبدیل  نگاه کنیم 
اقتصاد  فرهنگ،  جمله  از  دیگر  مفاهیم 
مسائل  محوریت  که  شد  خواهد  غیره  و 

سیاسی و اجتماعی قرار نمی گیرد.
به  خانواده  به  ما  نگاه  اگر  اما  افزود:  وی 
مثابه یک واحد حل مسائل اجتماعی کشور 
از  بسیاری  محور  خانواده  زمان  آن  باشد، 
محوریت  این  با  و  می گیرد  قرار  امور 
و  مقاومتی  اقتصاد  اجتماعی،  آسیب های 

دیگر مسائل جامعه حل می شود.
فرعی  نهاد  یک  به  تبدیل  خانواده  وقتی  واقع  در 
به  کمک  برای  را  خود  تالش  نهایت  حاکمیت  باشد، 
اما  می کند.  خالصه  وام  یک  اعطای  به  آن  تشکیل 
رشد  به  کمک  و  ازدواج  حقیقی  تسهیل  فکر  به  اگر 
کنشگری  محور  را  خانواده  باید  هستیم،  آن  چشمگیر 

ها و سیاست های کشور قرار دهیم.
خانواده  نهاد  به  نسبت  ما  کشور  در  قانون  متأسفانه 
الگوی  اگر  است.  محور  فرد  عماًل  و  است  خنثی 
حکمرانی ما خانواده محور باشد، آن زمان شاهد توسعه 
به هنگام خواهیم  ازدواج موفق و  بر اساس  حکمرانی 
افرادی  پرورش  موفق  ازدواج های  این  نتیجه  که  بود 
سالم برای رشد جامع نیز خواهند بود. اما متأسفانه در 

کشور ما نگاه حکمرانی با محور خانواده وجود ندارد.
امر  به  جامعه  و  خانواده ها  نگاه  تغییر  بر  اشاره  با  وی 
می دانستند  جوانان  گذشته  در  کرد:  عنوان  ازدواج 
رشد  کلی  طور  به  و  استقالل  هویت،  ازدواج  با  که 
و  کرده  تغییر  نگاه  این  امروزه  اما  کرد.  خواهند  پیدا 
در  را  جوانان  و  فرزندان  رشد  خانواده ها  از  بسیاری 

سطح  باالترین  به  دستیابی  و  عالی  تحصیالت  ادامه 
شغلی می دانند. در واقع شاخص های موفقیت فرزندان 
تعویق  امر موجب  این  تغییر کرده که  و سبک زندگی 

ازدواج شده است.
در صورتی که بخواهیم با الگوی جهانی پیش برویم و 
از سیاست ها و حکمرانی کشور خارج کنیم،  را  ازدواج 
در آینده نزدیک شبیه به بسیاری از کشورهای اروپایی 
و  ازدواج  آمار  هشداردهنده  کاهش  با  و  شد  خواهیم 

افزایش آسیب های اجتماعی روبرو شده اند.
باید  بشری  پیشرفت  و  جهانی  وضعیت  به  توجه  با 
برای پیشگیری از وقوع بحران کاهش ازدواج، بتوانیم 
عملکرد و بازنمایی گذشته خانواده را به آن بازگردانیم 

و خانواده را در ساختارهای اجتماعی بگنجانیم.
در واقع باید به حدی کارکرد خانواده و ارتباطات افراد 
بیشتری  افراد رغبت  یابد که  بهبود  در خانواده رشد و 

برای حضور در این نهاد و تشکیل آن داشته باشند.
این کارشناس خانواده تاکید کرد: مدیران باید این نگاه 
عینک  و  بگنجانند  خود  حکمرانی  و  سیاست ها  در  را 
خانواده  محوریت  با  قوانین  اجرای  رویکرد  با  جدیدی 

به چشم بزنند.

افراد  بزرگ  شهرهای  در  خصوص  به  و  امروزی  دنیای  در   
و  بزرگ  را می توان مشاهده کرد که سگ های  زیادی  بسیار 
کوچکی را با خود حمل می کنند این افراد عمومًا حیوان همراه 
خود را به چشم یک همدم می بینند و با او انس و الفت زیادی 

برقرار می کنند.
تفریح  به  گردانی  سگ  گفت  می توان  دیگر  عبارت  به 
با  آنها  از  بسیاری  و  است  شده  تبدیل  جوانان  برخی  جدید 
نگهداری های الکچری و فانتزی از حیوانات خود این کار را 

نشانه شیک بودن خودشان می دانند.
اگر تا چند وقت پیش نگه داشتن سگ فقط مربوط به افراد با 
خانه های بزرگ، ویالها و باغ ها که محل نگهداری از حیوان را 
دارا هستند بود، ولی اکنون این مساله به دارندگان آپارتمان ها 
کوچک  حیاط  یک  حتی  که  افرادی  است،  کرده  سرایت  هم 
بیگناه  حیوان  اینکه  برای  مجبورند  و  ندارند  هم  اختصاصی 
هوایی به سرش بخورد آنها را راهی فضاهای مشترک با سایر 
انسان ها از جمله کوچه و خیابان و پارک ها کنند که گاهی این 
رفتار سبب ایجاد آزار و اذیت و سلب آرامش از سایر شهروندان 

به خصوص کودکان می شود.
شاهد این مطلب حمالت حیوانات به افراد مختلف به خصوص 
کودکان است که موارد بسیار زیادی را می توان از این نمونه 
بر شمرد. جدای از این برخی از افراد فوبیای سگ دارند و هر 
چند سگ هیچ آزاری هم نداشته باشد و صرفًا پارس کند، دچار 
وحشت فراوانی شده به گونه ای که تا چند روز برای خروج از 

خانه دچار استرس می شوند یا شب ها کابوس می بینند.
برای اینکه فکری به حال این معضل شود باید قانون درستی 
به  اینکه  بر  مبنی  طرحی   ۱۳9۳ سال  در  که  شود  تصویب 
همراه داشتن سگ در معابر عمومی بدون الزامات آن شامل 

جریمه های نقدی سنگین و 
حتی مجازات حبس باشد به مجلس شورای اسالمی داده شد 

که متأسفانه راه به جایی نبرد و خبری از تصویب آن نشد.
فوریت  یک  شهر  شورای  صحن  در  پیش  روز  چند  همین 
جداسازی در خصوص محل گردش حیوانات خانگی از محل 
بازدید کودکان در بوستان های شهر تهران مورد بحث و گفت 
زمینه  این  در  را  نظراتشان  اعضای شورا  و  گرفت  قرار  گو  و 
مطرح کردند و بنا بر نظر اعضای شورا باید جایی برای بازی 
کودکان و آرامش آنها فراهم شود چراکه به دلیل افزایش ورود 
حیوانات خانگی بسیاری از خانواده ها برای حضور در بوستان ها 

دچار چالش شده اند و خوشبختانه این طرح تصویب شد.
روایت  و  کاربران فضای مجازی  از  یکی  توئیت  از  همه چیز 

از  یکی  در  فرزندش  و  خودش  که  دلهره ای  و  اضطراب 
پارک های بازی با حضور یک سگ تجربه کردند شروع شد اما 
مثل همیشه یکی از بازیگران حاشیه ساز پا به میدان گذاشت 
و سبب داغ شدن تنور بحث و گفت و گوها شد؛ مهناز افشار 
بازیگر آلمان نشین در پاسخ به این کاربر نوشت: »از کودکی 
به بچه ها عشق به حیوانات، انسان ها و طبیعت را یاد بدیم و 
را  انسان دوستی  فرهنگ طبیعت دوستی و حیوان دوستی و 
پرورش بدیم آن وقت طبیعت در امان خواهد ماند و حیوان و 
انسان هم هم زیستی رو یاد خواهند گرفت شاید هم برکت و 

خوشی و شادی هم به زندگی ها راه پیدا کند!!«
واقعیت آن است که کسی نمی گوید حیوان ها را نباید دوست 
این  موافقان  اما  خداوند هستند  مخلوق  آنها هم  بلکه  داشت 
بازی  محل  بودن  یکی  جمله  از  حقوقی  برابری  و  قوانین 
کودکان و حیوانات و یا عدم ممنوعیت حضور سگ ها در هر 
محله و منطقه ای باید بدانند که این مسئله سبب لطمات جبران 
ناپذیری خواهد شد و افراد باید قبل از اینکه آنقدر هیجان زده 
رفتار کنند؛ مدافع حقوق حیوانات باشند و با نگهداری از آنها 
الکچری  با  چراکه  ندهند  تغییر  نیز  را  حیوانات  این  زیست 
باید  و  می کنند  آزاری  حیوان  هم  نوعی  به  بیهوده  بازی های 

کمی واقع بینانه تر به این مسئله نگاه کنند.

گردانی  سگ  مجازی  فضای  طوفان  که  روزها  همین  در 
خاموشی های گاه و بیگاه و طوالنی و پیک پنجم دلتای هندی 
مژه های  آخرین  افتادن  شاهد  مادری  است؛  کرده  پنهان  را 
سال  سه  تابستان  زینب  است؛  نیمه اش  و  دوسال  دخترک 
پیش به همراه مادرش برای گردش به بیرون رفته است و در 
نزدیکی کوچه شأن مورد حمله سگی که توسط صاحبش بدون 
از گذشت سه سال  بوده است قرار گرفته و حاال پس  قالده 
ترس و اضطراب ناشی از این حمله مشکالت روحی فراوانی را 
برای زینب کوچک به همراه داشته است و تمام موهای سر و 
صورتش از ترس این اتفاق ریخته است؛ جالب است که بدانید 
صاحب سگ بالفاصله پس از دیدن حمله سگ به زینب پا به 
فرار گذاشته است و عواقب این اتفاق فقط برای یک کودک 

دوساله مانده است که باید برای زندگی بجنگد.
اتفاقاتی از قبیل ماجرای زینب بسیار زیاد است و هر چند وقت 
یک بار سر و صدایی در فضای مجازی به راه می اندازند اما به 
جایی نمی رسند همه اینها نشان می دهد که ما نیازمند تصویب 
یک قانون کامل در خصوص نگهداری از سگ در محیط های 
متراکم انسانی از جمله شهرها هستیم. حامیان این روزهای لغو 
از حیوانات  ممنوعیت ورود و جداسازی محیط بازی کودکان 
قبیل  از  از کشورهای مختلف  بسیاری  نمی دانند که در  شاید 

بسیار سختگیرانه  قوانین  استرالیا  ژاپن،  آمریکا،  کانادا،  سوئد، 
ای برای نگهداری از سگ ها دارند.

همین  در  کاربری  نوشت«  »فرنگ  رسانه  گزارش  بر  بنا 
خصوص در فضای مجازی نوشت: »در آمریکا قوانین بسیار 
سختی برای نگهداری از سگ ها مثل ممنوعیت ورود سگ ها 
بدون  بازی کودکان، ممنوعیت رهاسازی سگ ها  به محوطه 
قالده در پارک ها و جریمه های سنگین برای رها کردن مدفوع 

سگ دارد.«
کاربر دیگری به نام نسرین نوشته است: »من در کانادا زندگی 
می کنم و چند وقت پیش به ایران آمده بودم متأسفانه در یکی 
از روزها که برای خرید به بیرون از منزل رفته بودم با سگ 
جرمن شپرد خیلی بزرگ و ترسناکی مواجهه شدم که صاحبش 
قالده اش را رها کرده بود؛ متأسفانه شرایط در ایران به شکلی 
دوست  به  متهم  کنی  وقایع  این  به  اعتراضی  اگر  که  است 

نداشتن حیوانات می شوی.«
اسمًا کاربر دیگری است که با انتشار عکسی از صاحب سگی 
نوشت: »در  است  مدفوع سگ خود  در حال جمع کردن  که 
در  و  دارد  یورویی   ۵۰ جریمه  مدفوع سگ  رهاسازی  اتریش 
صورت عدم انجام این کار برای دفعه های بعد این مبلغ بیشتر 

هم می شود.«
شرایط  این  در  پدر  یک  عنوان  »به  است:  نوشته  نیز  محمد 
کرونایی که فرزندانم بحران خانه نشینی را پشت سر می گذرانند 
نگرانم که نمی توانم برای چند ساعت بازی کودکانه آنها را به 
پارک و یا محل بازی ببرم و عمیقًا معتقدم که باید مقوله سگ 

گردانی به طور جدی دنبال شود.«
در ژاپن هم حمله سگ ها به افراد دیگر قوانین و جریمه بسیار 
سنگین و جبران ناپذیری برای صاحب سگ دارد؛ در ایرلند هم 
حضور سگ ها نه تنها در محیط بازی کودکان بلکه در تاکسی 
و اتوبوس و هر مکانی که جنبه عمومی داشته باشد نیز ممنوع 
است؛ در روسیه نیز طبق قانون ۱۳ فدرال سگ ها حتمًا باید با 

بند و قالده در آسانسور و زمین بازی بچه ها باشند.
اما فارغ از نیاز جامعه به بهره مندی از قوانین مشخص و حتی 
سختگیرانه برای نگهداری از سگ و گربه باید برای حل این 
تصویب  از  قبل  و  شود  فکر  ریشه ای  صورت  به  هم  مسئله 
قابل  میزان  به  ما  جامعه  اندازه  این  تا  چرا  دید  باید  قوانین 
و  به خصوص سگ  خانگی  حیوانات  از  نگهداری  به  توجهی 
این  تا  و چرا  است  آورده  نام سگ گردانی روی  به  مقوله ای 

اندازه با این مسئله به صورت هیجانی برخورد می شود.

داشته  نوساناتی  داخلی  خودرو  انواع  قیمت  اخیر  روزهای  در 
است. اما علت چه بوده است؟

دبیر انجمن خودروسازان گفته رسوب بیش از ۱۰۰ هزار خودرو 
در انبار خودروسازان ممکن است علت این گرانی باشد. احمد 
نعمت بخش علت این اتفاق را نبود قطعات اعالم کرده است.از 
سوی دیگر یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان 
اینکه اکنون عرضه و تقاضای خودرو با یکدیگر متناسب نیست، 
گفته است: نبود استراتژی مناسب برای تولید و تامین نیاز بازار 
موجب شده که سوداگران و خودروسازان ماهی مقصود خود 
را صید کنند.اهلل وردی دهقانی درباره افزایش قیمت خودرو در 
با  خودرو  تقاضای  و  عرضه  حاضر  حال  در  است:  گفته  بازار 
یکدیگر متناسب نیست و واردات خودرو نیز ممنوع است. در 
نتیجه کمبود عرضه، شرایط را برای سوءاستفاده سوداگران و 

افزایش قیمت ها فراهم کرده است.

قیمت  که  حالی  چیست؟در  خودرو  بازار  در  عجیب  اتفاق  اما 
بازار خودروهای  در  اما  است  گرانی  به  رو  داخلی  خودروهای 

خارجی وضعیت فرق می کند.
دو عامل احتمال تداوم مذاکرات و احتمال آزادسازی واردات 
بازار  مثل  بازار  این  در  قیمت ها  روند  که  شده  باعث  خودرو 

خودروهای داخلی نباشد.
انتظارات  کاهش  است:  نوشته  مورد  این  در  اقتصاد  دنیای 
وارداتی  »استارت نخورده«های  فروش  رونق  باعث  تورمی، 
شد. محصوالتی که همراه با توقف واردات خودرو و افزایش 
در  سرمایه ای  کاالی  به عنوان  گذشته  سال  دو  طی  ارز  نرخ 
بازار  به  فروش  برای  است  مدتی  بود،  شده  دپو  پارکینگ ها 
عرضه شده است. در بین این محصوالت، خودروهایی همچون 
پایان  می آید.  چشم  به   2۰۱9 آزرای  و  کلئوس  اپتیما،  النترا، 
مثبت  »برداشت  از  عالمتی  خارجی  صفرکیلومترهای  احتکار 

فاکتور  باشد.  می تواند  واردات«  آینده  به  نسبت  خودرو  بازار 
ارزی نیز موثر بوده است.

همراه با کاهش انتظارات تورمی و ریسک های غیراقتصادی، 
معامله  رونق  شاهد  روزها  این  خارجی  خودروهای  بازار 
فعاالن  که  آن طور  است.  وارداتی  استارت نخورده  محصوالت 
النترا،  اپتیما،  مانند  خودروهایی  حاضر  حال  می گویند،در  بازار 
یافت  وفور  به  نمایشگاه ها  در  کیلومتر  آزرای صفر  و  کلئوس 
به  ارز  نرخ  افزایش  با توقف واردات خودرو و  می شود. همراه 

واسطه اعمال تحریم ها از سه سال پیش برخی از مالکان این 
خودروها، محصوالت مورد نظر را به عنوان سرمایه حفظ کرده 
و حاال با توجه به احتماالت مربوط به آینده برجام، انتظارات 
تورمی و قیمت ارز، دیگر دپوی این خودروها را به صالح ندیده 
و به همین دلیل خودروهای صفر کیلومتر زیادی با گذشت سه 
سال وارد بازار شده اند. در این گزارش اشاره شده که احتمال 
خودروهای  قیمت  شدن  شکسته  و  خودرو  واردات  آزادسازی 

خارجی نیز در این اتفاق موثر بوده است.

سگ گردانی؛ حیوان دوستی، حیوان آزاری یا انسان آزاری؟

وخیم تر شدن وضعیت بیکاری 
تحصیلکرده های دانشگاهی در بهار ۱۴۰۰

خانواده باید محور حکمرانی و سیاست 
ورزی ها قرار گیرد

 چهار سیگنال برای خریداران خودرو   



 هفته نامه طرح فردا: نشریه بخش خصوصی )اقتصادی،اجتماعی(
 گستره توزیع: استان کرمان

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول:هانی زمانی 09133949409
سردبیر: شیرین خواجه زاده

گرافیک و صفحه آرایی: محمد مهدی پور
تلفن پذیرش آگهی: 32516005  

چاپخانه و لیتوگرافی: مهدوی کرمان 034-32134838

  شـماره 144 
    یکشنبه  27  تیر 1400  

www.tarhefarda.com tarhefarda.newspaper                 50005367963tarhfarda 

نشانی : جاده تهران ، ابتدای خیابان اتو رفسنجان، طبقه فوقانی 
 لوازم یدکی حیدری       کدپستی: 7617798681

32516009   -   32516005

 استاندار کرمان گفت: در فضای کسب و کار آشفتگی، در هم ریختگی، تضاد 
منافع و شکل گیری باندهای حرفه ای ابزار فساد را می بنییم که هر جا بخواهد 
شفافسازی کند، جلوی آن را می گیرند و قانون مجلس را فلج می کنند که 
دیگر  های  استان  و  کرمان  بین  تفاوتی  خیلی  و  است  فضای کل کشور  این 

نمی بینیم.
دکتر علی زینی وند  در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
فاکتور در بحث توسعه، گفتمان واحد و  ترین  اظهار کرد: مهم  استان کرمان 
اجماع بر روی نقاط ضعف، فرصت ها و راهبردهاست و به نظر می رسد در 
باید آسیب  افزایی در گفتمان،  این هم  افتاده و ذیل  اتفاق  این  استان کرمان 

شناسی می شد که دارد انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه جابه جایی دولت و دیدگاه ها نباید این ریل گذاری محکم 
را به هم بزند، افزود: بخشی از کارهایی که در حوزه مانع زدائی ها و رونق تولید 
اقتصادی  کمیسیون  رییس  پورابراهیمی  اقای  شخص  مدیون  افتد  می  اتفاق 

است و تاثیر خوبی در مجلس گذاشته است.
زینی وند تصریح کرد: اتاق بازرگانی استان کرمان جزو اتاق های برتر در زمینه 
آسیب شناسی و احصاء مشکالت واحدهای تولیدی است و باید ساختارسازی 
کنیم تا کارها با رفت و آمد افراد متوقف نشود که اگر کارهای متوقف شود، بعدا 
باز دوباره کاری می شود لذا رویکردی که برای رسدین استان به توسعه متوازن 

دنبال می شود، باید تثبیت شود.
استاندار کرمان با اشاره به مسائل مطرح شده درباره رتبه فضای کسب و کار 

استان گفت: چالش، بحث کارشناسی، تعامل و تضاِد دیدگاه بد نیست و باید 
استان  برای  تفاوت دیدگاه ها محصول داشته و خروجی آن  برخوردها و  این 

مصوبه داشته باشد.
وی افزود: در بحث فضای کسب و کار در استان کرمان بخشی از دوستان یک 
دیدگاه و اتاق بازرگانی دیدگاه دیگری دارد که هر دو قابل بررسی است و بنده 
می گویم در فضای کسب و کار آشفتگی، در هم ریختگی، تضاد منافع و شکل 
گیری باندهای حرفه ای ابزار فساد را می بنییم که هر جا بخواهد شفافسازی 
کند، جلوی آن را می گیرند و قانون مجلس را فلج می کنند که این فضای کل 

کشور است و خیلی تفاوتی بین کرمان و استان های دیگر نمی بینیم.
در  مدیران  دارم  تاکید  کرد:  تصریح  از سخنانش  دیگری  بخش  در  وند  زینی 
این ماه های پایانی دولت محکم پای کار باشند چراکه کم کاری هم در شان 
خودشان نیست و هم من با مدیران کم کار تعارف ندارم. خوب نیست مدیران 
کار را ول بکنند که این هم غیراخالقی و هم غیرقانونی است و اکنون به کار 

کردن بیشتر نیاز داریم.
این نشست  نیز در  استان کرمان  بازرگانی  اتاق  زاده رییس  سیدمهدی طبیب 
اظهار کرد: تولید تنها راه نجات کشور است و کشور ما علی رغم همه تحریم ها 

و تهدیدها سرپاست و این مرهون جهد و تالش بخش تولید است.
افزود: در استان  اینکه در کشور مشکالت زیادی وجود دارد،  به  اشاره  با  وی 
کرمان کار عارضه یابی واحدهای تولیدی را انجام دادیم و مشکالت و موانع را 

می دانیم و یک بخش از پشتیبانی، درون بنگاهی است.

با طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه که تا شهریور ماه قرار است به 
صحن علنی رود، سود حاصل از فروش طال طی مدتی نگهداری مشمول مالیات 
می شود. مالیات دیگر طال همان مالیات بر ارزش افزوده طالست که از دی ماه 
قرار است از اصل قیمت طال برداشته شود. همچنین مالیات بر خرید سکه از بانک 

مرکزی هم که به قوت خود باقی است.  
آن  کلیات  تصویب  از  مدتی  که  است  مجلس  طرح  سرمایه  عایدی  بر  مالیات 
می گذرد و اجرای کامل آن به دولت بعدی می رسد؛ به گونه ای که پورابراهیمی - 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس - گفته که ظرف یک ماه آینده تالش خواهیم 
را  بازرگانی، صاحب نظران و متخصصان  اتاق  نظرات کارشناسان  تمامی  تا  کرد 
در مورد بحث مالیات بر عایدی سرمایه جمع آوری و جمع بندی کنیم و تا اواخر 
شهریور ماه نیز گزارش رسمی و نهایی آن را در کمیسیون اقتصادی تصویب و 

به صحن علنی ارائه کنیم.
در این طرح، اگر فردی طال بخرد و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل 
مالیات  عنوان  به  را  بخشی  سرمایه،  آن  نگهداری  مدت  طبق  معامله  این  سود 

پرداخت کند. 
نحوه محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه در بازار طال براساس مدت زمان نگهداری، 

در سال اول ۳۰ درصد، سال دوم 2۰ درصد و سال سوم ۱۰ درصد است. به عنوان 
مثال، اگر طالیی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان خریده و پس از سه سال آن به 
فروش حاصل شده  این  از  که  فروخته شود، سودی  تومان  میلیون  قیمت ۱8۰ 
 ۱۰ نگهداری  سال  سه  براساس  آن  مالیات  که  است  تومان  میلیون   8۰ معادل 

درصد محاسبه می شود و باید هشت میلیون تومان مالیات بپردازید.
البته معاون درآمدهای مالیاتی معتقد است که ورود طرح مالیات به عایدی سرمایه 
به نقل و انتقال طال و ارز خطرناک است و با قانون مبارزه با قاچاق تعارض دارد. 
این  از  تا پیش  بر عایدی سرمایه، خرید طال که  مالیات  به جز طرح  همچنین، 
مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شد، در قانون جدید معاف می شود و از دی ماه 

سال جاری، معافیت خرید طال از مالیات بر ارزش افزوده شروع می شود.
از سوی دیگر، مالیات دیگری که به جز طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس 
که قرار است از طال اخذ شود، مالیات خرید طال از بانک مرکزی است که از سال 
۱۳9۷ این قانون اجرا شده و از این زمان به بعد خریداران طال از بانک مرکزی 

طبق دستورالعمل مربوطه به سال خرید مورد نظر مالیات می پردازند. 

آشفتگی و تضاد منافع در فضای کسب و کار 
کشور و استان کرمان وجود دارد

مالیات جدید طال چگونه محاسبه می شود؟


