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 هنر جنگيدن 
در نجنگيدن است

یادداشت  سردبیر

 میوه گران 
ثمره سال   ها خیانت و بی عرضگی

غالمرضا صادقیان

میوه در تهران و اکثر شهرهای بزرگ بسیار بسیار گران است. در 
مغازه های سطح شهر قیمت   ها بین 20 تا 50 هزار تومان است و در 
میادین خرده فروشی شهرداری سیب و انواع آلو و هلو و انگور بین 
13 تا 15 هزار تومان و خربزه و طالبی 4هزار و 600 تومان فروخته 
می شود. میوه های خارجی هم حساب خود را دارد. انبه در میادین 

شهرداری 46هزارتومان و موز 14هزار تومان است. 
این مبالغ چن��د ده هزار تومان��ی که از جیب ش��هروندان خارج 
می شود، در جیب کش��اورز می رود؟ هرگز! میوه برای کشاورز و 
برای مصرف کننده شهری از زهرمار تلخ تر شده است و من توضیح 
می دهم که چ��را برای چندصد دالل از گوش��ت س��گ حرام تر! 
میلیون   ها ایرانی میوه را گران می خرند، چون سال هاست بی کفایتی 
و ناتوانی و شاید هم خیانت مسئوالن موجب شده درآمد اصلی میوه 

در جیب چند صد دالل برود. چگونه؟ توضیح می دهم. 
کاش آقایان مراجع یا رئیس قوه قضائیه یک ب��ار با پای خود به 
میادین عمده فروشی میوه می رفتند تا از نزدیک ببینند چه حکم 
شرعی برای بازار میوه دارند. اکثر عمده فروشان یا میوه وارد شده 
به میدان، متعلق به خودش��ان اس��ت یا آن را برای تولیدکننده 
می فروشند و 5 تا 10 درصد حق بنگاه داری می گیرند، یا در شکل 
سوم میوه را آنقدر بین خود دست به دست می کنند تا فروش میوه 
یک صرفه کلی برای آنان داشته باشد! این عمده فروشان حتی اگر 
به همان درصدی که می گیرند، راضی باشند، سود میلیاردی در 
سال نصیب شان می شود و به اندازه کافی در گرانی میوه اثرگذار 
هستند اما نکته آنجاست که آرام آرام در طول سال های گذشته، 
دالالن در قرارداد  هایی با کشاورزان، میوه سال بعد و دو سال بعد 
و حتی تا چندین سال بعد را از کشاورز خریده اند! با چه قیمتی؟ 
مشخص است که اگر خیار یا گوجه یا سردرختی های سال بعد 
را مثاًل با قیمت کیلویی 3هزار تومان خریده باشند، همین ارقام 
را برای سال دوم با 2هزار و 500 تومان و برای سال سوم با قیمتی 
کمتر خواهند خرید، با آنکه فرض اصلی این است که سال دیگر 

میوه به مراتب گران تر از امسال باشد!
در شکل سوم که الزم است قوه قضائیه و مراجع دینی در این باره 
نظر بدهند، وقتی یک خودرو س��نگین 4 تنی سیب درختی به 
میدان می آید، یکی از دالالن می گوید »مال من«! بدون اینکه بار 
میوه وزن شود یا دالل پولی بدهد و مال خریداری شده را تصاحب 
کند! صرفاً یک امر زبانی و ذهنی! دالل بعدی بالفاصله بدون اینکه 
در جا مبلغی پرداخت کند یا بار را جابه جا کند، با افزایش قیمت 
قابل توجهی، بار 4 تنی را از دالل اول به شکل زبانی می خرد و آن 
را »مال خود « می کند! و این چرخه تا س��اعتی ادامه می یابد، به 
طوری که سیب درختی یا هلو که با قیمت 2 یا 3 هزار تومان به 
میدان وارد شده، تا قیمت 7 یا 8 هزارتومان باال می رود. دالل   ها 
آخر وقت پول   ها را بین خود تقسیم می کنند. نهایتاً مغازه داری که 
هلوی 2هزارتومانی را 7هزارتومان می خرد، آن را در مغازه خود با 
افزایش تا 50 درصدی 15 هزارتومان می فروشد. اگر به مغازه دار 
بگویی من از قیمت عمده فروشی باخبرم، چرا این قدر گران؟ پاسخ 
می دهد اوالً 15 میلیون تومان اجاره مغازه می دهم و ثانیاً وقتی دالر 

گران می شود، من باید خرج خودم را تأمین کنم!
 مغازه های میادین خرده فروشی شهرداری هم البته کرایه های تا 
50 میلیون تومان و بیشتر دارد اما آنجا چون مردم در صف های 
طوالنی خرید ایس��تاده اند، برای فروشنده پرداخت این کرایه   ها 
صرف  می کند. ب��ا این حال اث��ر خ��ود را در گرانی می��وه دارد، 
همچنان که همین االن در سالی که بارندگی از متوسط 50 سال 
اخیر بیشتر بوده، یک هلوی بی کیفیت یا سیب گالب ریز که پس 
از چندین بار جداسازی میوه با کیفیت، باقی مانده و به میادین 
شهرداری می آید، با قیمت 12 تا 15هزار تومان فروخته می شود. 
این چرخه واقعاً حرام اندر حرام و این درآمد داللی از گوشت گراز 
حرام تر و این بی کفایتی چند ده ساله مسئوالن ذی ربط که ناتوان 
از حذف چرخه داللی هستند، از هر چیز دیگری عجیب تر است. 
با این حال همه ما که حالل و حرام سرمان می شود، به این چرخه 
فاسد کمک می کنیم. حقیقتاً عملکرد ریاس��ت قوه قضائیه در 
سرکشی   ها و مبارزه با فساد این امیدواری را ایجاد کرده که یکی از 

همین روز  ها او را در میدان بزرگ تره بار تهران ببینیم. 

 آمار 150 كشته  
كار وكالي پنتاگون بود

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

س�اعت 8 و 45 دقيقه با دانفور صحبت ك�ردم تا نظر او 
را درباره آنچه كه اتفاق افتاده بود جويا ش�وم. او گفت تا 
حدود ساعت يك بامداد بيدار بوده است تا ميزان تلفات 
و نكات مهم آنچه را كه قرار بود اتفاق بيفتد احصا كند، در 
صورتي كه ترامپ صبح جمعه همين ك�ه از خواب بيدار 
ش�ده، نظرش را عوض كرده و همه زحمات را بر باد داده 
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 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه 13 مرداد  1399   -    13 ذی الحجه 1441
سال بيست و د  وم- شماره 5991 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

 ستاد  انتخاباتي 
دموكرات ها در ايران نخست وزیر محبوب روشنفکرها 

 از خيریه می دزدید!
 پارلمان کانادا از ترودو 

به خاطر قرارداد 900 ميليون دالري با یک خيریه توضيح خواست

ماليات  خانه خالی
تا 18برابر اجاره

اقتصادی

شورش اجتماعی
 در سرزمين های اشغالی

 بيش از 30 هزار نفر از ساكنان سرزمين های اشغالی 
در 300 نقطه برای چندمين روز پياپی عليه نتانياهو دست به اعتراض زدند

یادداشت  

 »نود« هیچ وقت  پرونده 
فساد فوتبال را حل نکرد

شیوا نوروزی

رویکردها و مواضع مجلس یازدهم این ذهنیت را در مردم ایجاد کرده که نمایندگان 
تازه نفس با جدیت پیگیر مشکالت اساسی کش��ور در حوزه های مختلف هستند و 
در این مس��یر مدیران و وزرای مربوطه را برای پاس��خگویی به مردم به خانه ملت 
می کشانند. با این حال برخی اظهارنظرها نسبت به برخی موضوعات فرعی نشان 

می دهد آن تب و تاب اولیه فروکش کرده است. 
ورزش ایران در بس��یاری از رش��ته ها حرف های زیادی برای گفتن در سطح قاره 
و جهان دارد. مدال های خوش��رنگ و عناوی��ن متعدد جهانی و آس��یایی همگی 
نشان دهنده رشد و ترقی ما در چهار دهه اخیر است. منتها همین حوزه هم از فساد، 
چالش ها و حواشی مختلف مصون نیست. دش��واری های ورزش و به صورت ویژه 
فوتبال ما آنقدر زیاد است که با کار ش��بانه روزی وزارت و فدراسیون ها نیز مرتفع 
نخواهد شد. در چنین شرایطی رسیدگی به این حواشی و فساد کمترین خواسته از 
فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی است، اما موضع رئیس این فراکسیون در 
خصوص یک برنامه تلویزیونی و نقش آن در حل مشکالت ورزش شائبه های زیادی 
را ایجاد کرده اس��ت. آقای نماینده اخیراً در مصاحبه ای مدعی شده که حمایت از 
برنامه های تلویزیونی پربیننده از جمله برنامه نود تنها راهی اس��ت که می توان به 
ابهامات و سؤاالت مردم در حوزه ورزش پاسخ داد! عجیب تر آنکه رئیس فراکسیون 
ورزش به ض��رس قاطع تأکید کرده که ب��رای بازگرداندن این برنام��ه پرطرفدار و 

مجری اش تمام تالش خود را انجام می دهد. 
اگرچه دیدگاه ها نس��بت به این برنامه قدیمی ش��بکه3 س��یما متفاوت اس��ت و 
مخالفان و موافقان بر نظرات خود پافش��اری می کنند، ولی بحث اصلی اینجاست 
که بازگرداندن مجری معروف به صداوس��یما در حیطه وظایف کمیسیون ورزش 
نیست. در واقع چالش هاي اصلي ورزش آنقدر زیاد است که اگر رسیدگی شود اصاًل 
وقت به این حرف ها نمی رسد. همین فوتبال جنجالی را در نظر بگیرید؛ رشته ای که 
هزینه های میلیاردی روی دست کشور می گذارد و به جای آنکه بازده داشته باشد 
تنها حاشیه، تخلف، فس��اد و مخارج نجومی برای مردم و کشورمان دارد. اصوالً در 
چنین مواقعی همه خود را پشت هیاهوی مستطیل سبز پنهان می کنند و فوتبال 
را تنها دلخوشی و س��رگرمی جوانان می نامند، ولی همان افراد یادشان می رود که 
این فوتبال پرس��روصدا چگونه بابت خریدهای خارج��ی بی کیفیت و بی ثمر پول 
بیت المال را به تاراج برده است. اوضاع به قدری خراب است که پرونده سنگینی به 
نام »فساد در فوتبال« باز شد و بررسی آن چند س��ال به طول انجامید، پرونده ای 
 که نتیجه آن هرگز به اطالع عموم نرسید و سرانجام متخلفان پرتعداد فوتبال نیز 

مشخص نشد. 
اینها را گفتیم تا یادآوری کنیم مسائلی به مراتب مهم تر از پخش مجدد برنامه نود 
هم برای پرداختن به آنها وجود دارد. ضمن اینکه فراموش نکنیم این برنامه در زمان 
پخش نیز اهمیت زیادی به پرونده فساد در فوتبال نداد و نود یا هر برنامه دیگری را 
نمی توان حالل مشکالت ورزش دانست. عالوه بر این وضعیت رشته های مدال آور 
هم بحرانی است تا جایی که داد همه مدال آوران درآمده است. شاید خوش شانس 
بودیم که کرونا باعث شد بازی های المپیک یک سال عقب بیفتد، واال المپین ها و 
پارالمپین های ما با این وضعیت چگونه می توانس��تند خود را برای توکیو 2020 و 
رقابت با رقبای تا دندان مس��لح آماده کنند. بیکاری، مسافرکشی و هزاران مشکل 
دیگر، دغدغه های مهم این روزه��ای قهرمانان و مدال آوران ما هس��تند که الحق 
واالنصاف ارزش بررسی را دارند. حاال که مسئوالن ورزش توجهی به این دغدغه ها 
نمی کنند فراکسیون ورزش مجلس می تواند با پیگیری خواسته ورزشکاران، وزیر 
ورزش را به پاسخگویی ملزم کند و در جهت رفع کمبودها و معضالت موجود گام 

بردارد. 
مطرح کردن بحث های فرعی اگرچه از بعد خبری بازتاب زیادی در رسانه ها دارد، 
اما عماًل باری از دوش ورزش کش��ور برنمی دارد. نمایندگان مردم باید تمام تالش 
خود را معطوف حل مشکالت کلیدی و سرنوشت ساز ملت و جامعه کنند، نه اینکه با 

پیش کشیدن نام یک برنامه تلویزیونی در پی مطرح شدن باشند.  

   وقتي ارزش سرمایه حبس شده در 2میلیون و 600 هزار خانه  
خالي در ایران با کل نقدینگي 2600هزار میلیارد توماني اقتصاد ایران 
برابري مي کند، کامالً مشخص است که خروج این حجم از سرمایه 
تحت قالب مسکن از اقتصاد بس��یاري از تعادل ها در بخش پولي، 
مالي و مسکن را به هم زده است. از این رو انتظار مي رود سیاست هاي 

سختگیرانه تري در حوزه مالیات بر خانه هاي خالي اعمال شود. البته 
نمایندگان مجلس به تازگی اصالحات��ی را روی طرح اخذ مالیات 
از واحدهای خالی از س��کنه انجام داده اند که جریمه های در نظر 
گرفته شده چندین برابر آنچه قبالً اعالم شده، خواهد بود.  بر اساس 
آخرین اصالحات صورت گرفته در طرح مالیات بر خانه های خالی، 

این واحدها در سال اول شش برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم 
18 برابر درآمد اجاره مشمول مالیات می شوند. دریافت مالیات از 
خانه های خالی که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می شود، یک 
مطالبه عمومی است که جدا از میزان درآمدی که برای دولت خواهد 
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   خیابان بالفور اقامتگاه نتانیاهو در روزهای اخیر شاهد 
صحنه    هایی کم سابقه است و معترضان به صراحت فریاد 
می زدند:» تو و همسرت و فرزندانت را دفن خواهیم کرد.« 
 یک زن اسرائیلی در یک توئیت خطاب به نتانیاهو نوشت: 
»ما مي دانیم چرا به داش��تن محافظ و نگهبان نیاز داری، 
باور ک��ن می دانیم، باالخره روزی ب��دون محافظ خواهی 
بود. «  همین باعث ش��د امیر اوحانا، وزی��ر امنیت داخلی 
رژیم صهیونیس��تی روز جمعه در مصاحبه با »یس��رائیل 
هیوم« بگوید فضای سیاس��ی حاکم بر اسرائیل به دوران 

ترور اسحاق رابین شبیه است. پلیس اسرائیل وعده کرده 
بود در جریان اعتراضات      شنبه ش��ب، برخالف شب های 
قبل با معترضان برخورد خش��ن نکند ولی با تداوم تجمع 
تا س��اعاتی از بامداد یک ش��نبه، نیروهای امنیتی مجدد 
به آنها حمله ور ش��دند. پلیس گفته که حداقل هشت نفر 
را در می��دان پاریس،  نزدیک اقامتگاه نتانیاهو بازداش��ت 
کرده اس��ت. معترضان پالکارد    هایی حمل می کردند که 
 در برخی از آنها روی تصوی��ر نتانیاهو عبارت وزیر جنایت 
)Crime Minister( ب��ه ج��ای کلم��ه نخس��ت وزیر 

)Prime Minister(  نوش��ته ش��ده بود. در حالی که 
نتانیاهو روز      شنبه گفته بود تظاهرات    ها و درخواست برای 
ترور، او را متوقف نخواهد ک��رد، معترضان می گویند که 
به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. در قیس��اریه بیش از 
2هزار معترض مقابل دفتر نتانیاهو در این ش��هر ساحلی 
تجمع کردند. تظاهرات در میدان پاریس در قدس اشغالی 
به خشونت کشیده شد و پلیس بامداد دیروز برای بیرون 
کردن تظاهرکنندگان خشمگین از این میدان مرکزی به 
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   اصالح طلبان عزمی جزم براي ساخت 
دوقطبي هاي کذایي دارند، در ایران که 
باید پرهیز از دوقطبي سازي داشته باشند 
و همه نامزدهاي انتخابات��ي را حامیان 
سربلندي ایران، اما با روش هاي متفاوت 
بدانند، از قضا دس��ت به دوقطبي سازي 
دیو و دلبر مي زنند و کاندیداي خود را به 
اوج مي برند و رقیب را به پایین مي کشند 

و در انتخابات امریکا که باید همه احزاب و 
کاندیداها را یکپارچه علیه ایران و مجري 
سیاس��ت هاي ضدایراني ایاالت متحده 
بدانند، دس��ت ب��ه تفکیک خ��وب و بد 
کاندیداها و احزاب مي زنند و فراتر از آن، 
همانند یک رس��انه امریکایي که حامي 
دموکرات ها در انتخابات است، نقش ایفا 

مي کنند | صفحه 5

   افشای خبر فساد مالی یک مقام ارشد آن هم به ویژه در دنیای 
سیاس��ت که به عنوان چهره ای درستکار و بی حاشیه شناخته 
می شود، خبری است که رسانه    ها از آن نمی گذرند. اما در روزهای 
گذشته رسانه های فارس��ی زبان از جمله بی بی سی فارسی که 

از جزئی     ترین اخبار داخلی ایران گرفته تا زیر س��ؤال بردن آمار 
قربانیان کرونا، به عنوان سوژه ای داغ استفاده می کنند، چشم خود 
را بر رسوایی مالی جاستین ترودو که در جامعه غرب باوران وطني 

چهره اي محبوب به حساب مي آید بستند | صفحه 15

 بي توجهي به سرمایه حبس شده در بازار خانه هاي خالي
 یعني تداوم رکود تورمي  در بازار معامالت مسكن، ساخت و ساز و رشد نجومي قيمت ها در بازار اجاره بها

منتظر موفقيت هاي بزرگ تر   
پرسپوليس باشيد

 گفت وگوي اختصاصي »جوان« 
با برانكو ايوانكوويچ  به بهانه 

چهارمين قهرماني متوالي قرمزها 

صفحه 6
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