
    ارتش و کمیته های مرد می یمن      ش��نبه ش��ب د ر 
عملیاتی گسترد ه شماری از فرود گاه     ها و مناطق نظامی را 
د ر ریاض و برخی شهر های د یگر عربستان آماج حمالت 
گسترد ه موش��کی و پهپاد ی قرار د اد ند . حمالتی که به 
گفته سخنگوی ارتش یمن، با یک موشک بالستیک و 
15 پهپاد  انجام شد ه است و با د قت به اهد اف مورد  نظر 
اصابت کرد ه اند . سخنگوی ائتالف متجاوز سعود ی مد عی 
شد ه که موش��ک های یمنی را قبل از رسید ن به هد ف 

رهگیری کرد ه است

    با حذف س��ریال کمد ي »بوتیمار«، شبکه3 سیما 
س��ریال جد ید ي را براي پخش ن��وروزي انتخاب کرد . 
مجموعه جد ید ي که این ش��بکه براي نوروز روي آنتن 
خواهد  فرستاد ، فصل د وم از سریال گاند و است که فعاًل با 
نام موقت »لوتي« معرفي شد ه است.  مد یر فیلم و سریال 
شبکه3 س��یما د ر معرفي مجموعه اي که قرار است د ر 
نوروز از این شبکه پخش شود ، گفته است: »لوتي تقالي 
یکي از سرویس هاي جاسوسي بیگانه براي ضربه زد ن به 
ایران و مقابله نیروهاي د اخلي با این توطئه را به تصویر 

خواهد  کشید «

گزارش»جوان« از مجمع انتخاباتی فد راسیون 
 فوتبال و انتخاب شهاب الد ین عزیزی خاد م 

به عنوان رئیس جد ید 

    هش��ت ماه پ��س از تزریق واکس��ن ایران��ي کرونا 
»کووپارس« ب��ه نمونه هاي حیواني و اثب��ات ایمني و 
بي ضرري این واکسن روز گذشته تست انساني د  ومین 
واکس��ن کروناي وطني ب��ا تزریق این واکس��ن به د  و 
د  اوطلب آغاز شد . د  ر فاز نخست کارآزمایي بالیني این 
واکسن بناست تا 133 نفر تزریق ش��ود  . پلتفرم تولید   
واکسن تزریقي - استنشاقي کووپارس یکي از امن ترین 

پلتفرم هاي د  نیا است

    رئیس سازمان  انرژی اتمی: د ر صورتي که شوراي حکام 
آژانس بین المللی انرژي اتمي نسبت به اقد ام ایران مبني بر 
توقف پروتکل الحاقي قطعنامه اي را علیه کشورمان صاد ر 
کند ، ایران واکنش مناسبي خواهد  د اشت و د ر این راستا 

نامه اي هم ارسال شد ه است

 آغاز تست انساني د ومین
واكسن كروناي ایراني

 بازگشت »گاند و« 
د ر نوروز 

وعد ه 10میلیون یورویی 
رئیس جد ید  فوتبال

 آسمان برای ریاض 
ناامن شد 

هشد ار مكتوب ایران 
به آژانس 
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دو شنبه 11 اسفند  1399 - 17 رجب 1442

سال بیست و سوم- شماره 6158  - 16 صفحه
قیمت: 2000  تومان

رهب��ر حکیم انقالب اس��المی 
د ر بیانی��ه گام د وم، یک��ی از 
مهم  ترین عی��وب اقتصاد  ایران 
را وابس��تگی به نفت ذکر کرد ه 
و اظهار امی��د واری فرمود ه اند  
که »یک مجموع��ه جوان و د انا 
و مؤمن و مسلّط بر د انسته های 
اقتصاد ی د ر د رون د ولت« بتواند  
این اشکال بزرگ را رفع نماید . 
لذا باید  گفت یکی از انتظارات 
رهبر انقالب از مد یران جوان، کارگزاران جوان، اند یشمند ان 
جوان، فّعاالن جوان و د ر یک کلمه »د ولت جوان حزب اللهی«، 
قطع وابستگی د رآمد های د ولت به نفت است. اما آیا این آرمان 

و انتظار، با واقعیات اقتصاد  ایران همخوانی د ارد ؟
 ،)ICTD(بر اساس گزارش مرکز بین المللی مالیات و توسعه
د ر نیمی از کش��ورهای جهان، بیش از 80 د رصد  د رآمد  د ولت 
از محل مالیات اس��ت. د ر ایران اما به د لیل تأمین د رآمد های 
د ولت از محل ص��اد رات نفت، این رقم قابل توجه نیس��ت. بر 
اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، سال 1384 سهم مالیات 
د ر د رآمد های د ولت 18/2 د رصد  بود ه است. پیرو ابالغیه رهبر 
انقالب د ر بند  51 سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه و تأکید  
بر »تالش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تأمین آن 
از محل د رآمد های مالیاتی«، اقد اماتی صورت گرفت و تا سال 
90 س��هم مالیات د ر د رآمد های د ولت به 30/6 د رصد  افزایش 
یافت. با تحریم صاد رات نفت ایران د ر سال 1390، اهمیت این 
تد بیر بیش از پیش روشن شد ، گرایش به مالیات به عنوان منبع 
جایگزین نفت د ر س��بد  د رآمد ی د ولت اند کی شتاب گرفت و 
سهم مالیات د ر د رآمد های د ولت د ر سال 1398 به 54 د رصد  
افزایش یافت. اما اوال فاصله این رقم تا شرایط مطلوب بسیار است 
و ثانیاً، رقم 54 د رصد  می تواند  بیش از آنکه مربوط به افزایش 
سهم د رآمد های مالیاتی باشد ، ناشی از کاهش سهم د رآمد های 
نفتی و رشد  ناکافی رقم کل بود جه کش��ور باشد  )سال 1390 
نسبت بود جه عمومی به تولید  ناخالص د اخلی 26 د رصد  بود . اما 
د ر سال 1398 این نسبت به 21 د رصد  کاهش یافت(.  لذا سهم 
مالیات د ر د رآمد های د ولت، شاید  سنجه مناسبی برای حرکت 

ایران به سمت اقتصاد  بد ون نفت نباشد . 
ممکن است اساساً این تلقی د ر برخی اذهان وجود  د اشته باشد  
که اقتصاد  ایران ظرفیت الزم برای جایگزین کرد ن مالیات با 
نفت د ر د رآمد ه��ای د ولت را ن��د ارد  و افزای��ش د رآمد های 
مالیاتی به منزله فش��ار بیش��تر به فعاالن اقتصاد ی و نهایتاً 
مصرف کنند گان خواهد  بود . اما ش��اخص بس��یار مهمی د ر 
اختیار ماس��ت که می تواند  ب��رای ارزیابی اعتب��ار این تلقی 
مورد  اس��تفاد ه قرار گیرد . اگر اند ازه کیک اقتصاد  یک کشور 
را مس��اوی تولید  ناخالص د اخلی آن بد انی��م، می توانیم این 
پرسش را مطرح کنیم که چند  د رصد  از این کیک به عنوان 
مالیات د ر اختیار د ولت قرار می گیرد  تا صرف هزینه های خود  
کند . شاخص مالیات بر تولید  ناخالص د اخلی )T/GDP( این 
وضعیت را به ما نشان می د هد . د قت کنیم که این شاخص از 
آنجایی که نشانگر سهم مالیات از تولید  ناخالص د اخلی است، 
به بزرگی یا کوچکی کیک اقتصاد  یک کشور ارتباطی ند ارد  و 

از یک »نسبت « حکایت می کند . 
با بررسی وضعیت شاخص T/GDP د ر کشورهای مختلف 
جهان، می توان یک نتیجه کامالً روشن گرفت: فارغ از بزرگی یا 
کوچکی اقتصاد  کشورها، د ولت    هایی که متکی به د رآمد های 
نفتی نیستند ، نسبت د رآمد های مالیاتی شان به تولید  ناخالص 
د اخلی بسیار بهتر از د ولت    هایی است که از محل فروش نفت 
گذران ام��ور می کنند . ب��رای نمونه،کش��ور   هایی نظیر کوبا، 
صربستان، مونته نگرو، اسلوونی، بولیوی، نیکاراگوئه، زیمبابوه، 
فیجی، بلغارستان و رومانی اقتصاد های بزرگی ند ارند ، اما نسبت 
مالیات به تولید  ناخالص د اخلی د ر این کشور   ها به ترتیب 40/6، 
36/1، 36/36، 23/9، 23/8، 22/1، 26/6، 26/7 و 24/7 
 Global Revenue Statistics د رصد  است. د ر گزارش
 T/GDP از 80 کشور منتخب، میانگین نسبت Database

د ر این کشور   ها 26/2 د رصد  اعالم شد ه است. 
نسبت مالیات به تولید  ناخالص د اخلی د ر ایران د ر وضعیت 
بسیار نامناس��بی اس��ت که هرچند  جای تأس��ف د ارد ، اما 
چنان که نش��ان خواهیم د اد ، همین وضعیت به ما می گوید  
استقالل د رآمد های د ولت از نفت از طریق جایگزینی مالیات 
کاماًل ممکن است. طبق گزارشی که د ر سال 1395 از سوی 
س��ازمان امور مالیاتی منتشر شد ه د ر س��ال 1384 نسبت 
مالیات به تولید  ناخالص د اخلی د ر ایران 6/8 د رصد  بود ه که 
د ر گذر زمان نیز تغییر چند انی نکرد ه است. بر اساس گزارش 
بانک مرکزی، تولید  ناخالص د اخلی ایران د ر س��ال 1398 
حد ود  2385 هزار میلیارد  تومان بود ه است. گزارش سازمان 
امور مالیاتی نیز د رآمد های مالیاتی کشور د ر این سال را 168 

هزار میلیارد  تومان اعالم کرد ه است. 
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سید  یاسر جبرائیلی

کارشناس اقتصاد  سیاسی

سر مقاله

 د ولت جوان انقالبی 
و استقالل بود جه از نفت

رئیس د فت�ر مق�ام معظم رهب�ری د ر مراس�م 
افتتاحی�ه موزه هن�ر ایران و مجتم�ع فرهنگی 
� موزه ای س�رد ار آس�مانی، پیام رهب�ر انقالب 
د ر پاس�خ به نامه رئی�س بنیاد  مس�تضعفان د ر 
خصوص حفظ و صیانت از موزه   ها را قرائت كرد . 
به گزارش تس��نیم، حجت االس��الم و المسلمین 
محمد ی گلپایگانی، با اش��اره به پاسخ رهبر انقالب 
به نامه اخیر رئیس بنیاد  مس��تضعفان د ر خصوص 
آماد ه س��ازی ش��ش موزه بزرگ و ارزشمند  توسط 
بنیاد  مستضعفان اظهار کرد : این نامه به استحضار 
مقام معظم رهبری رسید  و ایشان فرمود ند  »حفظ و 
صیانت از موزه های متعلق به جمهوری اسالمی و ملت 
ایران کار باارزشی است که شما د ر بنیاد  مستضعفان 
آن را انجام د اد ید ؛ الزم است امکانات بازد ید  آحاد  مرد م 

از این موزه   ها فراهم شود  و ان شاءاهلل موفق باشید .«
رئیس د فتر مقام معظم رهبری گفت: کشورهای 
مستکبر جهان سرمایه های کش��ورهای د یگر را 
غارت کرد ن��د  و حاکم امریکای��ی د ر عراق پس از 
سقوط صد ام، آثار تاریخی بسیاری را از این کشور 

غارت کرد  و برد . 

وی با بیان اینکه کشور های مستکبر غربی ابرد زد  های 
جهان هستند  گفت: یک سالن بزرگ د ر موزه لوور، 
مربوط به آثار به س��رقت رفته از ایران است و سرد ر 
چند تنی سنگی تخت جمشید  را د ر زمان قاجار به 

پاریس برد ند  و حاال د ر این موزه قرار د ارد . 
محم��د ی گلپایگانی اد ام��ه د اد : د ر منطق��ه ما نیز 
عربستان سعود ی د ر از بین برد ن آثار هنری، تاریخی 
و اسالمی حرف اول را می زند ؛ آنها حتی هیچ اثری 
از خانه پیغمبر)ص(، قبر پد ر رسول اکرم، قلعه های 

خیبر و...  باقی نگذاشتند . 
وی اد امه د اد : من امروز از د ید ن آثار به نمایش د رآمد ه 
د ر این موزه حیرت زد ه شد م. رضاشاه وقتی د ر حال 
رفتن از ایران بود ، تمام اموالش را د ر کشتی گذاشت تا 
با خود ش ببرد ، ولی انگلیسی   ها او را از آن کشتی پیاد ه 
کرد ند  و تمام اموال و د ارایی های او را به انگلس��تان 
برد ند . امروز این آثار که به نمایش د رآمد ه از کاخ   ها 
و منازل خاند ان پهلوی به د س��ت آمد ه است. امروز 
به برکت جمهوری اسالمی از این آثار حمایت می شود  
و قطعاً گرد شگران بسیاری از سراسر د نیا را جذب خود  

خواهد  کرد . 

رئیس دفتر مقام معظم رهبری:

 رهبر انقالب فرمودند حفظ و صیانت 
از موزه های متعلق به ایران کار باارزشی است

شب ها ی عيد  مافيا

3088 استاد  د انشگاه د ر نامه ای از روحانی خواستند  از د وگانه  سازی های تصنعی و تحریف مکرر قرآن د ست برد ارد 

د فاع از عهد  با شيطان با تحریف قرآن!
   سیاسی

بازار گوشت و میوه در دست بی كفایت دالالن است و همه محاسبات 
از جنس تدبیر و امید به مسائل دیگری گره خورده است

شوراي راهبرد  ي نهضت استاد  ي کشور د  ر نامه اي انتقاد  ي به رئیس جمهور، 
ضمن نقد   محتواي سخنراني وي د  ر جلسه شش��م اسفند   هیئت د  ولت و 
د  عوت به پرهیز از د  وگانه سازي هاي تصنعي، استناد   روحاني به آیات سوره 
انفال براي توجیه متعهد   ماند  ن ایران به برجام پس از خروج یکجانبه امریکا 
را »تفسیر به رأي« خواند    . د  ر بخشي از این نامه خطاب به رئیس جمهور 

آمد  ه است:آقاي رئیس جمهور! با اینکه فقیهان، محد  ثان و مفسران بار ها 
از نقل و تفسیر ناد  رست روایات و آیات قرآن کریم از سوي جناب عالی د  ر 
اس��تفاد  ه ابزاري براي د  فاع از خویش و د  ولت محترم و به خصوص تزیین 
غرب ابراز ناخوشنود  ي نمود  ند   مع االسف د  وباره از حیث علمي، سیاسي 
و د  ر بیان شأن نزول آیه قرائت ش��د  ه د  ر روز ششم اسفند   د  چار اشتباهي 

فاحش شد  ید   و چنین تلقي شد  ه که باز هم ناخواسته به تزیین جبهه مکار 
و جنایت پیش��ه غرب مباد  رت نمود  ید  . جنابعالي مستحضرید   این آیه د  ر 
سوره انفال است که پس از غزوه بد  ر د  ر رمضان سال د  وم هجري نازل شد  . 
تاریخ نزول این سوره و این آیه، خود   مهم ترین د  لیل بر ابطال فرضیات شما 

د  ر سخنراني مذکور است | صفحه 2

سردخانه ها مملو از سیب و پرتقال است اما قیمت آن در بازار نجومی 
است، چون دالل حاضر است نیمی از میوه بازار را بگنداند و دور بریزد 
اما آن نیم دیگر را بیش از دو برابر نرخ بفروشد و با كم كردن هزینه ها 
سود بیشتری ببرد.  یک صادر كننده به »جوان« می گوید به تهران آمده 
و از غرفه داران میوه  خواسته تا سیب را ارزان از او بخرند اما چون بساط 
داللی شان به هم می ریخته نپذیرفته اند!  او می گوید سردخانه ها پر از 
سیب است و اگر تا ش�ب عید خالی نشود، همه ضرر می كنند اما چون 
سود دالالن در عرضه كمتر اس�ت، مانع می شوند و سیب كه روزگاری 

میوه فقرا بود، حاال میوه اغنیا شده است.
در سوی دیگر بازار دو هفته از وعده 48 س�اعته كارگروه تنظیم بازار 
برای كاهش قیمت گوشت می گذرد اما گوشت همچنان گران است.  در 
اینجا نیز مثل بازار میوه، گوشت و گوسفند هست اما عرضه نمی شود! 
به نظر می رس�د دولت برنامه ای برای ش�ب عید و ماه رمضان ندارد و 
دالل ها و مافی�ای همه چیزخ�وار اداره امور را در دس�ت گرفته اند. یا 
اینکه همه چیز باید تنظیم انتخاباتی شود حتی به قیمت فشار به عموم 

مصرف كنندگان! | صفحات 4 و 12 
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