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رتو و  یر  داستان مردان دانا 
اى امیر دختر زی

طنزنویس

روزى مرد دانا به دکانى رسید که هیچ چیز در 
آن نبود و پیرى فرتوت روى گلیمى نشسته بود. 
مرد دانا سالمى کرد و گفت: «اى پیر فرتوت تو 
این جا چه مى فروشى؟» پیر گفت: «من این جا 
سخن هاى حکمت آموز مى فروشم. مى خورى 
یا مى بــرى؟» مرد دانا لبخنــدى زد و گفت: 
«جنس ارزشمندى مى فروشى اما حکمت زیبا 
بود در این زمونه بال. مردمى که شکمشان خالى 
باشد، مغز پر به چه کارشان آید؟» پیر فرتوت 
گفت: «حاال منظور؟ مأمور تعزیراتى؟»مرد دانا 
گفت: «نه داداش. یک سخن حکمت آموز به 
من بفروش.» پیر منو را از زیر بغلش درآورد و  
پرسید: «تو چه کته گورى مد نظرته؟ اقتصادى 
یک؟» مرد دانا گفت:  باشه یا مدیریت استرات
«یه چیزى که به کارم بیاد.» پیر گفت: «اوکى. 
براى شما درمیاد 1000 دینار.» و چشمانش را 
بست و گفت: «هیچ وقت در جاى خیس و نمور 
نخواب. سعى کن همیشه جاى سفت و خشک 
باشى.» مرد دانا گفت: «همین؟ اینو که خودم 
بلد بودم. یک سخن حکمت آموز دیگر بگو.» 
پیر فرتوت مجددا گفت: «هیچ وقت در امانت 

خیانت نکن.»
القصه مرد دانا برخاست و رفت. در راه مردمى 
را دید که براى خرید چارپا صف کشــیده اند. 
جلوتر رفت. مردمى را دید که سکه هایشان را 
مى فروشند و جاى آن سنگ قیمتى مى خرند 
و افــرادى را دید که به مردم پولى مى دهند به 
1 برابر آن را برگردانند. کمى  شــر اینکه 5
اندیشید و به فکر نخستین سخن حکمت آموز 
پیر افتاد که گفت: «هیچوقت در جاى خیس 
و نمور نخواب. سعى کن همیشه جاى سفت 
و خشک باشــى.» پس ابتدا 7 چارپاى پروار 
خرید و بالفاصله با سودى بیشتر به همان مردم 
فروخت. درآمد حاصل از فروش چارپا را سنگ 
قیمتى خرید و سپس سه برابر قیمت به همان 
مردم فروخت و سکه هاى مردم را از کف بازار 
جمع کرد و درنهایت این پول را به مردم قرض 
1 برابر آن را پس گرفت.  داد و ظرف یک هفته 5
حس کــرد زیر پایش نه تنها خیس نیســت 
بلکه به غایت سفت و خشک است. سرمست 
از این موفقیت در راه، امیر شهر و خانواده اش 
را دید که مشــغول شــکار بودند. امیر مردى 
درســتکار بود و دخترى به چشــم خواهرى 
بس زیبا و داراى سجایاى اخالقى داشت. مرد 
دانا ناگهان موقع شکار دیدنش گرفت و دختر 
امیر را دید و عاشق او شد. به سراغ امیر رفت و 
گفت: «اى امیر؛ من مرد داناى شهرم. مى دانم 
مدت هاست قصد لشکرکشــى را دارى اما به 
خاطر شهر و خانواده ات نمى توانى قصد سفر 
کنى. من مى توانم از شهر و خانواده و ناموست 
محافظت کنم.» امیر ساده لوحى کرد و پذیرفت 
و فرداى آن روز عزیمت کرد. مرد دانا ناگهان یاد 
دومین سخن حکمت آموز پیر افتاد که گفت: 
«هیچ وقت در امانت، خیانت نکن!» بله درست 
است، مرد دانا ترجیح داد گمان کند گوشش 
سنگین شده و پند پیر را اشتباه متوجه شده. 
پس در نخستین گام 12000 دینار مالیات و 
خراج از مردم گرفت اما به خزانه شهر واریز نکرد. 
سپس اسناد و مدارکى بر علیه امیر منتشر کرد 
و درنهایت دختر زیباروى امیر را به نکاح خود 
درآورد. مدتى گذشت و امیر سرافراز از جنگ 
بازگشــت اما به جرم دســت اندازى به اموال 
عمومى، نشــر باورهاى غل در میان مردم و 
دادن آزادى بدون محدودیت به مردم، دستگیر 
شد. القصه مرد دانا ضمن تشکر از مردم که او را 
براى مبارزه با فساد حمایت کردند، با لبخندى 
بر لب شهر را ترك کرد و به دیار خود بازگشت. 
مرد دانا در پالن آخر نگاهى به دوردست ها کرد 
و گفت: «همانا سخنان حکمت آموز پیران را اگر 

خوب تفسیر کنى، جواهرى در میان بینى.»
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   | ا مى خوابید  |   ها که 
حقيقتش اين است، من شب ها که همه شماها می خوابيد 
تا خــود صبح بيدارم، شــما خواب خــوش می بينيد من 
دنبال چيز خاصی نيســتم؛ فقط بيدارم. شــايد فکر کنيد 
که به جايش روز بعــد تا لنگ ظهر می خوابم امــا بايد بگويم که 
نچ، روزها هم نمی خوابم. اصال واقعا نمی دانم که شــما توی اين وضعيت 
چطور خوابتان می برد؟ همين بابای خودم، هرشــب همينطور که کنترل 
تلويزيون را در دست دارد و کانال ها را باال و پايين می کند و دايم می گويد: 

«خالی نبنديد بابا.» جلوی تلويزيون خوابش می برد.
اما من دايــم به اين فکر می کنم کــه چرا به دنيا آمــده ام؟ يا حاال اون 

هيچی، چرا عاشق شدم و حاال از آن هم گذشته چرا قول ازدواج دادم؟

از همــه ايــن مســائل خانوادگی هــم بگذريــم، همه اش به شــغل 
چهــارم و پنجم و اگر خــدا بخواهد ششــم و هفتم فکــر می کنم. اصال 
آدميزاد بــه دنيا آمده تــا کار کند. بعد از مرگ هرچقدر دلتان خواســت

بخوابيد.
در اين شــب بيداری ها گاهی نيز به اين فکر می کنم که دور از جانم اگر 
آدميزاد نبودم، دلم می خواست چه موجودی بودم؟ آخر سر به اين نتيجه 
رســيدم که مهم نبود چه چيزی باشــم، مهم اين بود که قيمتم بر مبنای 
دالر محاسبه شود؛ چون اينطوری هيچوقت ارزشم را از دست نمی دادم و 

دايم می کشيدم باال. 
فقط وجدانا به من بگوييد، چطور خواب تان می برد. شايد من هم توانستم 

چرتی بزنم.

|    بعد ازدواجم، بابام هر روز می گفت: «يعنی می شه من يه روز  کورى  | 
با همين چشمام نوه ام رو ببينم؟ ببين چه کارايی که براش نکنم.» من و ساغر هم که 
از بچه بدمان نمی آمد، روی حرف بابا حساب کرديم و تصميم گرفتيم بچه دار بشيم. 
ولی به محض اين که خبر بارداری ساغر را به بابا داديم يک مرتبه کور شد. خيلی توی 
ذوقش خورده بود مرد بيچاره. هميشه آرزو داشت نوه ا ش را ببيند. سام که به دنيا آمد طبق قولی که بابا 
داده بود رفتم پيشش و گفتم: «بابا خودت می دونی هزينه ها چقدر زياد شدن، يه پوشک بخوام واسه 
سام بخرم بايد کلی پول بدم، بازم خداروشکر شما هستين.» بابا عصبی شد و گفت: «مگه من پوشکم؟ 
پاشو برو پی کارت، من گفتم اگه بچه رو ببينم از ذوق هزينه ش رو می دم، االنم که نمی تونم ببينم پس 

قضيه منتفيه.» بابا تا وقتی که سام ازدواج کرد يک ريال هم به ما نداد و بعد يک مرتبه خوب شد.

قانون رسیدگى به دارایى مقامات
چرا از دستور کار مجلس خار شد؟

ل م
والن ون م

دارایى ندارند!
ی مى دم یو اینستاگرامم براتون تو ول: امشب تو     فرزند یک مس

   مومیایى: مال دنیا وفا نداره، تصویب کنید
#عصاره_ملت_باشید #شهرونگ

ان زمان فشمى  #شهرونگ ارم

یام رسان هاى داخلى تى براى واردا سرور  ا ارز دو اخت

ارند و مى  دوا را م 
ارند و با من به مردم مى س
تى کو ر اما که ارز دو ن

ان سرور ندارند!  رهای ن م
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دخل و خرج

روايت داغ

15 روايت داغ

ستاره ھایی که
به سیما نه گفتند
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ودی طالی ارزان به ز
جزییات شبکه وارد بازار خواھد شد

سازمان یافته
سلطان سکه

سه اپراتور
در یک اقلیم

بردیا و برنا
چگونه یتیم شدند

  این چهره هاى سینمایى همیشه از حضور در 
تلویزیون طفره رفته اند یا درها به رویشان بسته 
بوده. در روزهایى که همه از ممیزى مى گویند 

خواندن این مطلب خالى از لطف نیست

پسر على کفاشیان به اتهامات ساشا 
سبحانى پاسخ داد: بنز دارم نه پورشه

پاى پسر متهم و عمه همسر و نوه او 
هم به پرونده وحید مظلومین باز شد

 عدم اختصاص ارز دولتى به فدراسیون ها، 
ادامه کار مربیان و بازیکنان خارجى را با 

مشکل روبه رو کرده

حل مشکل آنتن دهى موبایل
براى اجاره نشین ها چطور حل مى شود؟

ماجراى تلخ  خودکشى
یک پدر و مادر  در سرآبله

3هزار باغ تهران در اختیار ارگان ها و 
دستگاه هایى است که اجازه ورود به 

آنها را نمى دهند

پاى پسر متهم و عمه همسر و نوه او 

3 رويداد

باغ ھای
ممنوعه

ماجراى تلخ  خودکشى
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حادثه

رويداد

ورزش
در  بن بست ارزی

آقا زاده
علیه آقازاده    صفحه14

رئیس شوراى شعر دیروز کنار کشید

الله زاری  ترانه ھای 
چاوشی یا 

استعفای دلیل 
؟ بھمنی

   صفحه5

حضور دادرسانى از فرهنگ ها و قومیت هاى گوناگون در ششمین المپیاد آماده

حال خوش 
نه بستا تا

در اردوگاه  مھر

خدا پدر و مادر مخترع اینترنت را بیامرزد 
که حداقل برخی صف ها را از خیابان و فضاي 
واقعــی برچید و به فضاي مجازي و پشــت 
رایانه و تلفــن همراه برد. فــرض کنید که 
اینترنت نبود و قــرار بود که 50 هزار پراید به 
مردم فروخته شــود، پرایدي که همه علیه 
آن متفق القول هســتند کــه از بدي هایش 
بگویند، در این صــورت یک صف 7 میلیون 
نفري از جلوي کارخانه سایپا شکل می گرفت 
و اگر در هر متر 3 نفر هم مى ایستادند، طول 
این صف تا چاه بهار می شد! البته چون صف 
واقعی بود، به احتمال زیاد بیش از 10درصد 
این افراد نمی آمدند و اگر صف ها هم جلوي 
نمایندگی ها تشــکیل می شــد، جلوي هر 
نمایندگی فروش سایپا حداقل 10 هزار نفر 
صف می کشــیدند و از چند روز پیش آنجا 
اتراق می کردند و اقتصاد خرید و فروش نوبت 
صف هم شــکل می گرفت و احتماال دعوا و 

درگیري هم چاشنی چنین وضعی بود.
ولی خوبی االن این است که از این مسائل 
خبري نیست اما به عوض آن تا دلتان بخواهد 
گفته می شــود که هیچ کس نتوانسته وارد 
سایت شــود و ثبت نام کند. روشن است که 
چرا؟ هنگامی که در یک لحظه 700 هزار نفر 
می خواهند وارد سایت شوند و خودرو بخرند، 
سایت آمازون هم باشد، هنگ می کند و باال 
نمی آید! به عالوه فرض کنیم که صددرصد 
افراد به صورت تصادفــی و بدون هیچ گونه 
پارتی وارد سایت شوند و خودرو پیش خرید 
کنند. تعــداد آنان کمتــر از یک درصد کل 
متقاضیان اســت؛ یعنی اگــر از هر صد نفر 
بپرسیم 99 نفرشان خواهند گفت که موفق 
به ثبت نام نشــده ایم! نتیجه روشن است و 

نیازي به توضیح اضافی نیست.
ولی پرسش اساسی این است که از کی تا 
حاال به یک باره 7 میلیون نفر متقاضی پراید 
شده اند؟! فرض کنید همه آنها می توانستند 
وارد شــوند و ثبت نام کنند، ایــن حجم از 
نقدینگی کجاســت که می تواند این تعداد 
پراید را خریداري کند؟ به عالوه در جامعه اي 
که  حداقل 7 میلیون نفر متقاضی خرید یک 
خودرو هستند، نســبت به وضع موجود چه 
اعتراضی دارند؟ اشتباه نشــود، منظورمان 
این نیست که مشکل وجود ندارد که کم هم 
نیست، حتی منظورمان این نیست که مردم 
براي حفظ ارزش پول خود نیز اقدامی نکنند، 
بلکه مسأله این است که چرا به این نوع عرضه 
کاال که کامال شانسی اســت، اعتراض و نقد 
نمی کنیم. عرضه اي که هیــچ ربطی به نیاز 
خریدار ندارد و مصرف بیهوده اي را شــکل 

می دهد.
حاال فرض کنیم که خرید خودرو براي 
حفظ ارزش پول توجیه پذیر باشد، رفتار 
جامعه و مردم در مورد ســایر کاالها مثل 
پوشک را چگونه باید توضیح داد؟ در واقع 
بد نیست که یک ســوزن هم به خودمان 
بزنیم ســپس خود را مجاز بدانیم که یک 
جوالدوز هم به دیگــران بزنیم. این نحوه 
رفتار ما مثل رانندگی ما اســت. هنگامی 
کــه می کوشــیم از همه جلــو بزنیم، به 
یک باره متوجه می شــویم کــه اگر همه 
رانندگان این شــیوه را انتخــاب کنند، 
نه تنهــا تصادف و خســارت افزایش پیدا 
می کند بلکه ترافیک ایجادشــده موجب 
بسته شدن راه و دیررسیدن همه به مقصد 

می شود.

يادداشت

صف 7 میلیون نفري!

«باید آستین ها را باال بزنیم»
روحانى در اختتامیه جشنواره شهیدرجایى با تأکید بر همگرایى ملى گفت امروز زمان گله و رقابت نیست

ی  س ھا لبا
دیگر  «سحر» 

نفت  بوی 
ھد نمی د

ايرانشهر

حکایت تالش هاى معلمى در 
تربت حیدریه که براى دانش آموز 
بى سرپناهش خانه اى نو ساخت 
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گفت و گو با محمد کشتى آراى عضو هیأت رئیسه اتحادیه 
طال  و جواهر تهران درباره بازار بى رحم قیمت ها

   صفحه  13
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آقاى کى روش! روى زانو تا دوبى برو!
افشاى اعالم آمادگى آرژانتین  براى دیدار دوستانه با ایران

مهتاب جودکى| خانم معلم رد بوى نفت 
را تــوى کالس دنبال کرده و رســیده بود 
به «ســحر». دختربچه حتما در آن سرما 
چســبیده بود به بخارى نفتى. حتما باران 
هر شب از سقف موریانه خورده، چکه کرده 
بود روى فرش هاى کهنه شان. خانم معلم از 
خیال سرماى خانه، دستش یخ کرده بود و 
احوال ســحر را از آقاى مدیر پرسیده بود. 
مدیر هم گفته بود:«خانه شان در زمان آباد، 

تنها خانه اى است که گاز ندارد.»

نیمى از  سال 97 سپرى شده و همچنان 
وضع شناسنامه 3هزار باغ نامشخص است 
و معلوم نیست الیحه جدید تا چه میزان 
مى تواند به حفظ باغ هاى باقى مانده کمک 
کند. مصوبه بــرج باغ ها، یکى از مصوبات 

جنجال برانگیز درباره باغ هاى تهران بود...

کــوروش مرشدســلوك، رئیــس انجمن 
واردکنندگان خودرو از موافقت رئیس جمهورى 
نسبت به آزادســازى خودروهاى معطل مانده 
در گمــرك خبر داد و گفت کــه ترخیص این 
خودروها کاهش قیمت مقطعى را در بازار خودرو 
به همــراه دارد. رئیس انجمــن واردکنندگان 
خودرو گفت: خوشبختانه از سوى هیأت دولت 
اخبار خوبى به گوش فعاالن خودرویى رسیده 
و رئیــس جمهورى نیز موافقتــش را مبنى بر 
آزادسازى خودروهاى معطل مانده در گمرك 

اعالم کرده اســت. بــه گــزارش تجارت نیوز، 
کوروش مرشدسلوك افزود: طى ماه هاى اخیر 
خودروهاى وارداتى به دلیل تصمیمات یک شبه 
در گمرکات کشور دپو شد و همین موضوع در 
بازار خودرو افزایش یکباره قیمت ها را به همراه 
داشــت. او افزود: امیدواریم دولت نســبت به 
خودروهایى که به ســفارش ایــران تولید و در 
انبار کشورهاى حاشــیه خلیج فارس دپو شده 
است نظر مساعدى داشته باشد تا هر چه زودتر 
این خودروها هم ترخیص شوند. مرشد سلوك 

در پاسخ به این پرسش که ترخیص خودروهاى 
وارداتى چه واکنشــى را در بازار ثانویه به همراه 
خواهد داشــت؟ تصریح  کرد: چنانچه به همراه 
واردات خودروهاى دپو شده در گمرك سامانه 
ثبت سفارش نیز باز شود شاهد کاهش بحران ها 
خواهیم بود. او در ادامه اظهــار کرد: به محض 
اینکه خودروهاى جدیــد از گمرکات ترخیص 
شــوند افرادى که خودروهاى خود را از ســال 
گذشته تاکنون پیش خرید کرده بودند سریعا به 

دستشان خواهد رسید.

موافقت رئیس جمهورى با آزادسازى خودروهاى دپو شده در گمرك

 خودروهاى خارجى جدید در راهند

حکم اعدام سه تن از محکومان دادگاه هاى انقالب تهران و سنندج، 
سحرگاه شــنبه مورخ 1397/6/17 اجرا شــد. پایگاه اطالع رسانى 

دادسراى عمومى و انقالب تهران در این باره اعالم کرد:
این سه محکوم علیه، لقمان مرادى فرزند عثمان، زانیار مرادى فرزند 
اقبال و رامین حسین پناهى فرزند محمد میرزا مى باشند که دو نفر 
اول در تاریخ 1388/4/14 با اقدام تروریســتى در شهرستان مریوان 

منجر به فوت سه نفر و از جمله فرزند امام جمعه مریوان شده اند.
بازپرس دادسراى مریوان نظر بر قرار جلب به دادرسى هر دو متهم را 
داده و به موجب این قرار، اتهامات زانیار مرادى شامل محاربه، معاونت 
در سه فقره قتل عمد و مشارکت در حمل و نگهدارى اسلحه  جنگى؛ و 
اتهامات لقمان مرادى نیز اقدام علیه امنیت ملى، ترور و سه فقره قتل 
عمدى، تردد غیرمجاز از مرز و مشارکت در حمل و نگهدارى اسلحه 

جنگى ذکر گردیده است.
متعاقباً درخواست رئیس کل دادگسترى استان کردستان دائر بر 
احاله پرونده به دادسراى تهران، در تاریخ 1389/4/24 مورد پذیرش 
دیوان عالى کشــور قرار گرفته و کیفرخواســت صادره از دادسراى 
عمومى و انقالب تهران، جهت محاکمه به دادگاه انقالب اســالمى 
تهران ارجاع گردیده اســت. دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع، با اعالم 
ختم رســیدگى طى دادنامه  مورخ 1389/10/4 هــر دو متهم را از 
بابت محاربه به اعدام محکوم مى نماید و این حکم طى دادنامه  مورخ 

1389/11/12 صادره از دیوان عالى کشور ابرام گردیده است.
محکوم دیگر به نام رامین حســین پناهــى عضو گروهک کومله 
است که حســب گزارش مورخ 1396/4/20 سازمان اطالعات سپاه 
کردستان در قالب یک تیم نظامى، به قصد عملیات خرابکارانه به کشور 
وارد شده و با مشکوك شدن ماموران به اعضاى این تیم در ایستگاه 
بازرسى ورودى شهرستان سنندج، رامین حسین پناهى و همراهانش 
اقدام به پرتاب نارنجک جنگى و شلیک تیر به سمت ماموران نموده که 
این درگیرى منتهى به هالکت سه تن از اعضاى تیم مذکور و مصدوم 

شدن رامین حسین پناهى گردید.
پس از صدور قرار جلب به دادرســى و متعاقب آن کیفرخواست، 
براى متهم مستند به ماده 287 قانون مجازات اسالمى به اتهام بغى 
تقاضاى مجازات شده و رسیدگى به این کیفرخواست به دادگاه انقالب 
اسالمى سنندج محول گردیده است. براى متهم ابتدا وکیل تسخیرى 
تعیین شده و متعاقباً خود وکیل معرفى کرده است. جلسات محاکمه 
با حضور متهم و وکیل وى برگزار شــده و دادگاه طى دادنامه  مورخ 
1396/10/30 حکم بر اعدام متهم صادر نموده و این حکم در دیوان 
عالى کشور ابرام شده اســت. و متعاقبا اجراى حکم رامین حسین 
پناهى به دادسراى عمومى و انقالب تهران نیابت داده شده و بر همین 
اساس سحرگاه روز شنبه 17 شــهریورماه حکم اعدام محکومان به 

شرح فوق در تهران اجرا گردید.

اجراى حکم اعدام سه محارب
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