
سنگینی سایه ها بر جهش تولید!

پدیده تازه ای نیس��ت که حداقل از زمان سلس��له قاجاریه سایه شوم خود را به همراه داشته 
تا در زمان پهلوی نیز به س��بکی پیچیده ادامه یابد. انقاب اس��امی در سال ۵۷ نوید آن را 
داشت که سرمایه گذار بتواند با اتکا به دولت آنچه که در چنته دارد رو کند و به تولید برای 

رهایی از وابستگی بپردازد.
 س��ال های اول و حتی نخس��تین دهه را هم اما دست وپاشکسته به این صورت ادامه داد زیرا 
خیال��ش راح��ت بود که از هرکجا برای بریدن تکه ای از این گوش��ت قربانی کارد به دس��ت 
گرفته اند. دهه های سوم و چهارم اگرچه با شکوفایی روبرو بود اما هنوز هم این ترس در دل 
مقتصدان جای داش��ت زیرا ایجاد یک واحد تولیدی یا صنفی حتی پیش از ثبت آن دس��ت 
ب��ه دام��ان وکا و درنهایت کارچاق کن های بخش عوارض و مالیات می ش��دند تا راهکارهای 
مناس��ب برای ف��رار، نه از پرداخت حقوق حقه دولت بلک��ه از زیاده طلبی های بی منطق پیدا 
کنند و این ش��غل کاذب بخصوص در بین تعداد بس��یار معدودی از بازنشس��تگان بیکار و یا 
کس��انی که به هر دلیل ادامه کار را با دارایی قطع کرده بودند رونق بس��یار یافت. مالیات بر 
ارزش اف��زوده اگرچه به صورت��ی منافع الزم را به گردش چرخ ه��ای دولت عودت می داد اما 
ش��روعی بس چالش بار داش��ت تا در تمام یک دهه گذشته با تنش هایی نیز روبرو باشد زیرا 
نه تنها مخاطبان این نوع مالیات بلکه بخش اجرایی آن در سازمان امور مالیاتی کشور هم از 

نحوه صحیح و اجرای بی غل وغش آن کم اطاع بودند.
 آنچ��ه بی��ش از هم��ه و طی یک دهه اخیر توانس��ته اس��ت رمق اصحاب اقتصاد کش��ور را 
حت��ی در زمینه های��ی که متمایل به خدم��ات عام المنفعه و فرهنگ ب��وده تحت تأثیر خود 
ق��رار دهد فش��ارهایی غیرمنطق��ی و بعضی اوقات خ��ارج از عرف و قان��ون به منظور وصول 
مالیات های متنوعی همچون عملکرد، حقوق، تکلیفی و این آخرین یعنی ارزش افزوده اس��ت 
تا س��رمایه گذار را از همه چیز پش��یمان کند درحالی که نه راه رفت دارد و نه راه برگشت که 
این روزها اگر دقت کنیم علی رغم رکود ایجادشده در همه امور با حضور تحریم های مضاعف 
بر کرونا بازهم ادارات مالیاتی هستند که همچنان مملو از جمعیت بوده و برای پروتکل های 
بهداشتی تره هم خورد نمی کنند! خوشبختانه ملت ایران همچنان در برابر نامایمات زندگی 
اس��توار هستند که این ادعا را تاریخ هفت هزارس��اله و بخصوص چهل سال گذشته به خوبی 
ثاب��ت نم��وده تا برای ابقاء عقاید و اعتقادات خود سرس��ختانه مبارزه نمایند و پیروز باش��ند 
ام��ا همچن��ان در برابر بی برنامگی های اقتصادی پش��ت خم و مو س��پیده کرده اند! مالیات و 
پیامده��ای آن ک��ه نیمی از وقت و فکر مدیران را به خود مش��غول کرده و اجازه نمی دهد تا 
جهش تولید را عملی سازند یکی از سدهای پیش روی این گروه از جامعه است که دریافت 
مجوزهای جورواجور برای راه اندازی ها بعد دیگر ماجرا می باشد، کافیست صدای اولین ضربه 
کلنگ برای احداث یک کارخانه به صدا درآید و س��روکله ثبت شرکت ها و پس ازآن متولیان 
وزارت صمت پیدا ش��ود تا با درخواس��ت های تحمیلی متنوع، انگیزه سرمایه گذار را به یأس 

تبدیل کنند. 
س��ازمان تأمی��ن اجتماعی برای دریافت حق بیمه، ش��هرداری های معترض عدم رعایت های 
قانون��ی در اخذ مجوزهای مختل��ف و پرداخت عوارض های گوناگون، س��ازمان های کارگری 
و حمای��ت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده، اتاق ه��ای اصناف و بازرگانی و اتحادیه های 
ش��غلی و انجمن های وابس��ته به صنف هرکدام به نحوی از انحاء التماس دعا داش��ته و برای 
خود از این گوش��ت نذری س��همی می طلبند درحالی که هر آنچه می بینند حاصل تسهیات 
دریافتی از بانک ها با بهره و س��ود دورقمی اس��ت تا در رهن آن ها باش��د که اگر روزی به هر 
دلیل نتوانستند روی پای خود بایستند ضبط شود! اما در آن مقطع از زمان خبری از اینهمه 
مگس��ان گرد ش��یرینی نیس��ت تا ناظر افول و به زمین خوردن یک سرمایه گذار عاقه مند و 
پرانگیزه باش��ند و دست او را بگیرند که امروز نقش سنگینی سایه ها را بر جهش تولید بازی 
می کنند! باور داش��ته باش��یم اگرچه ابت��کارات و خاقیت ها بی نظیرند اما تا این س��ایه های 

مدیریت حذف نشوند اتفاق قابل تأملی در تولید اقتصاد نخواهد افتاد.

قضاوت در مورد برجام کار سختی نیست
حادثه ناو توسط 

عناصر آمریکایی 
انجام شده است

قتل عام هزار یمنی 
زیر آتش  جنگنده های 

سعودی

قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا بخش مهمی 
از آرایش دفاعی و جنگی 

در برابر دشمن است

صفحه 5

صفحه 6

در سایه حمایت های کشورهای غربی و 
سکوت سازمان ملل صورت گرفت

سرلشکر سالمی: 

سردار قاآنی: 

صفحه 2

سخنگوی دولت:

برجام نتوانست انتظارات اقتصادی 
مردم را برآورده کند
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انفجار در یک ن��او هواپیما بر آمریکایی در آب های 
س��رزمینی این کشور که یکشنبه شب اتفاق افتاد، 
نه تنها بی اهمیت نیس��ت بلکه از جهات گوناگون 
اهمیت دارد. در بعد نظامی ماجرا، اهمیت آن در این 
است که آمریکای ابرقدرت، با وجود ادعای داشتن 
ارتش قوی، پیش��رفته و تکنولوژی باال، نقاط ضعف 
بسیاری دارد که این ضعف در انفجار سنگین در ناو 
هواپیمابر »یو.اس.اس. بونهوم زیچارد« به روش��نی 
آشکار ش��د. آمریکا با چالش های بس��یاری درگیر 
اس��ت، چالش کرونا از یک س��و که حت��ی هزاران 
نفر از نیروهای نظامی این کش��ور را بیمار کرده، تا 
تظاهرات میلیونی مردم ایاالت متحده علیه تبعیض 
نژادی و سیاست های دولت حاکم در این کشور، که 

البته چالش های بیرونی را نیز باید به آن افزود.
به هر حال انفجار مهیب در یک ناو هواپیمابر که 2 
هزار تفنگدار دارد و 20 فروند هواپیمای پیش��رفته 
نس��ل پنجم اف 3۵ را می تواند حم��ل کند، واقعه 
کوچک و کم اهمیتی نیس��ت و در کنار آن سقوط 
ی��ک فروند جنگنده اف. 3۵ آمریکایی در فلوریدا و 
س��انحه برای یک فروند شکاری رهگیر اف.14 تنها 
گوش��ه ای از حوادثی اس��ت که برای رژیم ایاالت 

متحده در زمینه نظامی افتاده است.
قطع��ا عملکرد ترام��پ در اداره کش��ور، نظامیان و 
ارت��ش ایاالت متح��ده را نیز ناراضی کرده اس��ت، 
ب��ا توجه به این که اکنون بی��ش از 60 هزار نفر از 
نیروهای نظامی ارتش آمریکا به ویروس کرونا مبتا 
ش��ده اند و قطعا این آمار بسیار بیشتر از آن چیزی 

است که رسما منتشر شده است.
اگر به نوع برخورد رسانه ای چنین وقایعی در دیگر 
کش��ورها به ویژه آمریکا و اروپا در مقایس��ه با ایران 
نگاهی بیندازیم، به وضوح می توان دید که پردازش 
خبری رسانه های غربی علیه ایران در ماجرای انفجار 
در نطنز یا حتی انفجار در درمانگاه س��ینا در تهران 
چگونه اس��ت و نوع برخورد رسانه ای با وقایعی که 
در چند روز گذش��ته در آمریکا افتاد، به چه شکل 
اس��ت. حتی رس��انه های غربی در ماجرای موشک 
باران پایگاه آمریکا در عین االسد عراق تاش زیادی 
کردن��د تا آن را کوچک جلوه دهن��د، در حالی که 
اهمی��ت آن در اقدامی بود که جمهوری اس��امی 
ایران علیه آمری��کا انجام داده، حتی اگر یک فروند 
موشک هم به س��وی پایگاه آمریکا شلیک می شد، 
از نظر نظامی بس��یار حائز اهمیت بود در حالی که 
13 فروند موشک بالستیک نیروی هوا فضای سپاه 
پاسداران به پایگاه آمریکا در خاک عراق شلیک شد، 
اصابت کرد و یقینا تلفات س��نگینی را به نیروهای 
آمریکایی وارد س��اخت. ام��ا درباره ن��او هواپیمابر 
آمری��کا که در پایگاه دریایی س��ن دیگو در جنوب 
غربی آمریکا لنگر انداخته بود، می توان به یک نکته 
اش��اره کرد که، با توجه به ناتوانی مقامات پنتاگون 
از اع��ام دلیل انفجار و یا حتی محرمانه دانس��تن 
آن، می ت��وان به این موضوع اش��اره کرد که انفجار 
در ناو هواپیمابر، از س��وی دست غیبی یا تیر غیبی 
باعث انفجار شده گزافه نخواهد بود. آمریکایی ها که 
ش��هامت آن را ندارند تا بگویند انفجار مهیب در ناو 
هواپیمابر ی��و.اس.اس بونهام ریچارد، به چه دلیل و 
علتی بوده است، چرا که از نظر نظامی برای هیمنه 
آمری��کا گران تمام می ش��ود، همانگونه که س��عی 
کردند، پاسخ موشکی ایران به پایگاه خود در عراق 

را کوچک جلوه دهند. 
در این گونه اتفاقات و وقایع، آمریکایی ها بهتر است 
عمیق تر به موضوع نگاه کنند، کمی بر روی مساله 
امدادهای غیبی، تیر غیب و از این دست واکنش ها 
بیندیشیند، چرا که، دس��ت خدا باالترین دست ها 
اس��ت، زمان بزن و دررویی پایان یافته اس��ت، تنها 
به این بخش که ایران هم توانایی واکنش قدرتمند 
به رفتارهای خصمانه آمریکا را دارد، ختم نمی شود، 
ج��دای از آن که جمهوری اس��امی به هر تعرض 
و تعدی و تهدیدی پاس��خ قاطع و ویرانگر می دهد، 
دست غیب و تیر غیب نیز به هنگام نیاز خود را نشان 
می دهد، اما نش��انه ای از خود بجا نمی گذارد. هیچ 
مانعی جلودار آن نیس��ت، در زمان مقرر مقدر شده 
باشد، می آید، برخورد می کند، کار را انجام می دهد 
و می رود. هیچ رادار پیشرفته ای هم توانا شناسایی 
و رهگیری آن را ندارد. اینها را گفتیم تا رژیم آمریکا 
به هوش و بگوش باشد، شاید پشیمانی از کرده های 
خود باعث شود دست از ویرانگری، جنایت و جنگ 
و آدم کشی بردارد. سران رژیم تروریست و آدم کش 

آمریکا، خدا را دست کم گرفته اند!

تیر غیب در انفجار
 ناو هواپیما بر آمریکا

یادداشت

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد 

صدور حکم
 مهدی جهانگیری
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صفحه 1

سیاوش کاویانی

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

فعال تنها راه همین است

ای��ن روزها مردم نس��بت به بیم��اری ویروس 
کرونا حس��اس تر ش��ده اند، به نظر می رسد که 
این مس��ئله را جدی ت��ر گرفته اند چرا که آمار 
اس��تفاده از ماس��ک در میان م��ردم باال رفته 
اس��ت. تا پیش از این کمتر دش��ده می شد که 
م��ردم در کوچ��ه و خیابان یا مراک��ز خرید و 
مکان های سربسته از ماسک استفاده کنند اما 
با شیوع شدید ویرو سکرونا در شهرهای کشور 
و به ویژه تهران، ش��اهد آن هس��تیم که مردم 
نگران شده اند. تصمیمات اقناعی و توصیه ای تا 
پی��ش از این برا یمجاب کردن مردم به رعایت 
اصول بهداشتی و شیوه نامه های صادر شده از 
سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا کارایی آنچنانی 
نداشت، باید زودتر نسبت به وضع قوانین ایجابی 

از سوی مسئولین تصمیم گیری می شد.

یک��ی از دالیلی که وی��روس کرونا ب��ار دیگر 
در کش��ور اوج گرفت،  به خاط��ر اتخاذ نکردن 
تصمیمات جدی ت��ر و کم اهمیت جلوه دادن 
موض��وع بود. وزیر بهداش��ت دکتر نمکی بارها 
هش��دارهای ج��دی را داده بود ام��ا زمانی که 
مردم می دیدند تصمیمات برای بازگش��ایی ها 
اجرا می شود،  آنها نیز تصور می کردند که دیگر 
خبری نیس��ت اما اکنون هراس از گرفتاری به 
بیماری کرون��ا مردم را وادار کرده تا مس��ائل 

بهداشتی و پیشگیری را بیشتر رعایت کنند.
ه��ر چند آم��ار اس��تفاده از ماس��ک و رعایت 
ش��یوه نامه های بهداش��تی باال رفته اس��ت اما 
هن��وز به س��طح مطل��وب نرس��یده و در این 
ش��رایط بهتری��ن اقدام��ی که می ت��وان انجام 
داد،  زدن ماس��ک و رعای��ت فاصله ایمن میان 
مردم است. بر اساس آنچه که وزارت بهداشت 
اعام ک��رده اس��ت،  98 درصد عام��ل انتقال 

ویروس کرونا، تجمعاتی اس��ت که در برگزاری 
برگزاری مراسم عزا یا عروسی یا دورهمی های 
خانوادگ��ی اتف��اق می افتد که دیده ش��ده که 
کمتر از ماسک استفاده می شود و فاصله ایمن 
نیز رعایت نمی ش��ود. در تازه ترین آماری که 
وزارت بهداش��ت اعام کرده اس��ت، 2۵21 نف 
ردیگ��ر به مجمع مبتایان به ویروس کرونا در 
کش��ور افزوده شده و 1۷9 نفر دیگر جان خود 
را از دست دادند و آمار جان باختگان کرونا در 

کشور از 13 هزار نفر گذشت.
با توجه به این که هنوز هیچ کشوری نتوانسته 
اس��ت واکسن بیماری کووید 19 را تولید و در 
اختیار جامعه بشری قرار دهد،  بهترین واکسن 
برای پیش��گیری از بیماری کرونا اس��تفاده از 

ماسک است.
مردم این مسئله را جدی تر بگیرند و جان خود 

و دیگران را به خطر نیندازند. 

سردار قاآنی: 

حادثه ناو پاسخی به 
جنایتهای آمریکاست که 
توسط عناصر آمریکایی 

انجام شده است

س��ردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: 

حادثه ناو پاسخی به جنایتهای آمریکا است که 
توسط عناصر آمریکایی انجام شده است.

سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در جمع 
فرمانده��ان مقاومت گفت: حادثه ناو پاس��خی 
به جنایتهای آمریکا اس��ت که توس��ط عناصر 
آمریکایی انجام ش��ده اس��ت. وی اف��زود: آنچه 
ام��روز در آمریکا اتفاق افتاده بوی��ژه حادثه ناو 
نتیجه عمل و رفتار و جنایت دولت آمریکا است. 
سردار قاآنی با بیان اینکه آمریکایی ها بی خودی 
دنبال مقصر نگردن��د و دیگران را متهم نکنند، 

این آتشی است که خودش��ان روشن کرده اند، 
ادامه داد: این اتفاق پاسخ جنایت های شما است 
که به دست عناصر خود شما اتفاق افتاده است. 
خداوند با دس��ت خود ش��ما، ش��ما را مجازات 
می کند. فرمانده نیروی قدس سپاه خاطرنشان 
با تأکید بر اینکه روزهای بسیار سخت و حوادث 
س��ختی پیش روی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
است، گفت: ارتش آمریکا خسته و فرسوده شده 
و تجهیزات آن به آهن پاره تبدیل ش��ده است. 
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صفحه 8

فرافکنی و فرار از مسئولیت در امضای برجام 

فعال تنها راه 
همین است
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