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اینچندنفر
نامزد انتخابات  1400نیستم

ایرنا :وزیر امور خارجه گفت :عضو هیچ گروه یا جریان سیاسی نیست و در هیچ انتخاباتی(انتخابات
)1400نامزدنخواهمشد.محمدجوادظریفدرپاسخبهسوالدلیلاستعفایخود،تاکیدکردکهدلیل
آن سفر بشار اسد به تهران نبوده و او بزودی به دمشق خواهد رفت و با رئیس جمهوری سوریه دیدار
می کند .ظریف گفت :هدف من از اقدام به استعفا حفظ شأن وزارت امور خارجه بود و من فکر میکنم
با حمایتی که پس از آن انجام شد نشان داد که موقعیت وزارت امور خارجه در روابط بین المللی جمهوری اسالمی در کجا قرار دارد.

مردم خرید خودرو را تحریم کنند

خبرگزاری خانهملت:نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت اصالح سازو کار ثبت نام خرید خودرو
تأکید کرد و افزود :در چند ماه اخیر چندین بار ثبت نام خرید خودرو برگزار شده ،اما متأسفانه تعداد معدودی از متقاضیان
توانست هاند اقدام به خرید خودرو کنند ،از این رو این مسئله نشان می دهد که فرآیند ثبت نام خودرو دارای ابهام و نقص
است.سیدحسن علوی با بیان اینکه مردم باید خرید خودرو را تحریم کنند ،افزود :مردم باید با نخریدن خودروهای تولیدی
خودروسازانبهبروزبیقانونیهایاینعرصهپاسخدهند،قطعااگرمردماینمحصوالتراخریدارینمیکردند،خودروسازانمجبوربهاصالحرفتارخودمیشدند.

شخصا خاوری را آدم بدی نمیدانستم

شرق :محمود احمدی نژاد درباره خاوری گفت :مداوما میگویند خاوری خاوری خاوری.
یدانستم اما موافق مدیرعاملی او
خاوری یک مدیر بود .من شخصا خاوری را آدم بدی نم 
نبودم ولی در این مورد رئیسجمهور تصمیمگیر نیست .او درباره علت مخالفتش با انتصاب
یدانستم او را قربانی خواهند کرد یا به دلیل مسائل دیگری
او نیز گفت :به همین دلیل که م 
اتهاماتی به او میزنند .بابک زنجانی هم همینطور است.

خبر
با هدف تبدیل تپهی باستانی بیبیدن به سایت گردشگری صورت گرفت

برگزاری اولین جمعهبازار بی بیدن

 پاسارگاد
اولین جمعهبازار «بیبیدن» با هدف توسعهی
گردشگریِ روستایی و رونق بخشیدن به عرضهی
محصوالت و صنایع دستی محلی ،جمعهی هفتهای که
نی بیبیدن واقع در روستای
گذشت در محل تپهی باستا ِ
دارستان (دهکدهی جهانی گلیم) برگزار شد .این جمعه
بازار که با حمایت شرکتنظم آوران ،معین اقتصادی بخش
گلستان ،بخشداری گلستان راهاندازی شده ،قرار است با

همکاری و همراهی مرکز سیرجان شناسی ،از
این پس به صورت مداوم و در جمعهی هر هفته
برگزار شود .جذابیتهای گردشگری و طبیعت
تانگیزبیبیدن
بکروزیبایتپهیتاریخیوشگف 
وهمجواریباقطبتولیدگلیمشیرکیپیچدنیا،
قابلیت آن را دارد ،تا به زودی این جمعهبازار ،به
یکی از جذابیتهای گردشگریِ سیرجان تبدیل
شود .بیبیدن در  25کیلومتری سیرجان و در
نزدیکی روستای دارستان قرار دارد .اما در همین
ِ
راستا هفتهیگذشتهازسویمرکزسیرجانشناسی،اولین
جلسهی ه ماندیشی با مو،ضوع تدوین تقویم رویدادهای
گردشگری سیرجان در سال 98برگزار شد .به گفتهی ابوذر
خواجویی،رئیسمرکزسیرجانشناسی،اینتقویمباتکیه
برروستاها،طبیعت،هنر،میراثملموسوناملموسوباهدف
برگزاری جشنوارههای محلی برای معرفی ظرفیتهای
گردشگری هر منطقه ،تدوین و در سال  98با همکاریِ
بخشداریهاوسایرنهادهایمتولی،اجراییخواهدشد.

 پاسارگاد :روزها و شبهای انتهایی اسفند ماه هر سال رنگ و بویی دیگر دارد .این روزها انگار هیچ چیز نمیتواند هیجان و شادی
مردم را برای بهجا آوردن این سنت دیرینه محدود کند .رونق کسب و کار ،شور و هیجان تازهای به بازارها بخشیده است و خانواده
های ایرانی به سنت هر ساله در تدارک برنامه های عید نوروز و خرید مایحتاجشان هستند /.عکس :امین ارجمند| آرشیو پاسارگاد

ماجراهای آقای ملول

لیگ برتر آخرت!
 ناصرصبحی
اول صبحی ،ملول تلخ وارد اداره شد .دم در آبدارخانه با
جفت چشمهای خودم دیدم ملول شوت سرکشی زد زیر
کتری .چشمهاش تلختر هم شده بود عین زندگی رامین .بچه
سیرجون نیست شما نمیشناسیدش .ملول با عصبانیت مشت
گره کردهاش را باال آورد .به شوخی زدم روی مشتش و گفتم:
پوچ! ملول گفت« :یعنی چهل میلیارد اینقدر برا اینا باارزشه؟
تف توی روزگار! من استعفا میدم ».اول فکر کردم شاید چک
برگشتی دارد که یادم آمد این بنده خدا بیشترین پولی که توی
عمرش داشته ،همین دیروز بوده که حقوق و عیدی رو ریخت
تویحسابِ بیحسابوکتابمون!دومیلیونهمنشدچهبرسه
یدانستم چه بگویم .بنابراین
به چهل میلیون چک برگشتی .نم 
تصمیمگرفتمراستشرابگویم.بالحنیکهیعنیمیفهممچی
میگی و باهات همدردم ،گفتم چی بگم آقا ملول!
ملول فوری دستش را انداخت الی گردنم و صورتم را بوسید
و گفت« :بمیرم ،نبینم آه بکشی! برو مثل بزرگون استعفا بده آقا!
جان!» گفتم َهه؟ کدوم بزرگون؟ گفت« :عربگویینی و ظریف
که همزمان استعفا دادند دیگه! بیا من و تو هم همزمان استعفا
بدیم!»گفتم:چراآخه؟

دوباره تلخ شد و شوت کشید زیر کتری و گفت« :دیگه کار
کردن فایده نداره آقا جان! اصال از شما میپرسم یعنی چهل
میلیارداینقدربراایناباارزشه؟تفتویروزگار!»گفتمکدومچهل
میلیارد؟ از کیا حرف میزنی؟ گفت« :همین بچههای گلگهر
که به خاطر  40میلیارد خرج بیشتر ،حاضر نیستن برن لیگ
برتر و عمدا میبازن .اونم به کی؟ اگه به یه لیورپولی ،منچستری،
چیزی میباختن آدم دردش به دلش بود ولی »...حرفش را
قطع کردم و گفتم یعنی تو هم جزو کسایی هستی که معتقدی
گلگهر عمدا میبازه؟! گفت« :البته نیتش خیرهها! من شنیدم
شرکت گلگهر از بس هوای مستمندان رو داره ،نه تنها دستور
داده هزینهی چاپ سررسید رو برای نیازمندان هزینه کنن که به
تیم گلگهر هم گفته اگه برن لیگ برتر 40 ،میلیارد خرجشون
میشه ،پس ببازن تا نتونن برن لیگ برتر ،درعوض پولش رو بدن
به نیازمندان!» بعد ساکت شد.کمی فکر کرد و گفت« :البته حق
با مهندسه! اونچه که برای آخرت آدم میمونه همین خیرات و
صالحاته وگرنه که رفتن به لیگ برتر نه واسه آدم جوی عسل
میشه ،نه شهد و انگبین! گیرم سیرجونیا االن دق کنن که چرا
تیمشون نرفت لیگ برتر .در عوض اون دنیا ،وقتی وضع مهندس
رو ببینن که رفته توی لیگ برتر آخرت ،دوزاریشون میفته!»

یک توصیه برای اسکان در سفرهای نوروزی
 احسانمحمدی
«سفر» حاال به یک «نیاز» تبدیل شدهاست .اگر سالها
پیش ،تنها سفر مذهبی به قم و مشهد انتخاب اول بسیاری
از ایرانیان بود و تعداد نه چندان پرشماری هم شمال و
جنوب میرفتند ،حاال «همه» احساس میکنند باید در
تعطیالت به سفر بروند .حتی در این روزها که موجودی
جیبهایمان تعریفی ندارد هم توصیه بسیاری از افراد این
است «:چند روزی برو سفر حال و هوات عوض میشه»!
ایرانگرد به معنای مصطلح نیستم اما همهی 31استان
کشور را گشتهام .بعضیها را چند بار .در این سفرها هم هتل
رفتهایم،هممسافرخانهوهموقتیگرفتارشدهایمدرماشین
خوابیدهایم .اگر فکر میکنید برای سفر رفتن باید همه چیز
از قبل هماهنگ و رزرو شده باشد بهتر است با تور سفر
کنید اما چندسالی است با رونق اقامتگاههای بومگردی در
شهرهای مختلف ،لذت سفر برای ما مضاعف شده است.
لحظه سال تحویل  97همراه همسرم و دخترم کرمان
بودیم .در یکی از بهترین هتلهای شهر .در البی ،سفره
هفتسین بزرگ و باشکوهی چیدهبودند اما زلزدن به
تلویزیون و چمباتمهزدن روی تختهای تمی ِز اتاق ،هیچ
حسی از عید و سفر رامنتقلنمیکرد.بیشترهتلها در ایران
تفاوت زیادی با خانه خود آدم ندارند ،البته شلخته تر و کثیف
ترهستندونمیشودتویاتاقهایشانآشپزیکرد!
امادرعقداییزد،بیرجند،کاشان،طبس،تربتحیدریه،
سیستانوبلوچستان،قشم،بوشهرو. .اقامتگاههایبومگردی
خاطرهانگیز بودند .قیمتها به صورت میانگین نسبت به
هتلها ،بسیار مناسبتر و حال و هوا کام ًال عیدانه بود .البته
اقامتگاههایی هستند که الکچری به شمار میروند و برای
کسانی مثل من که میخواهند کمتر هزینه کنند و جاهای
بیشتریراببینیدگزینههایمناسبینیستند.
عموماً خانههای قدیمی بزرگ یا کاروانسرها را
با همکاری سازمان میراث فرهنگی به اقامتگاههایی

تداشتنی تبدیل کردهاند ،حوض نقلی و گلدانهای
دوس 
شمعدانی و گاهی تنور و آشپزخانه برای پخت نان و غذای
محلیوتزئیناتسادهاماسنتیحسبینظیریمیبخشد.
در یک اقامتگاه بومگردی در بیرجند ،حتی یک تلویزیون هم
در گوشهای از حیاط بزرگ رو به پنج دریهای چوبی گذاشته
بودند که مسافران شبها دور هم بتوانند سریال «پایتخت» را
ببیندوباهمچایبخورندوگپبزنندوزمینهآشناییفراهمشود.
نظافت این اقامتگاهها هم عموماً خوب است و کسانی
کهدرآنهاکارمیکنندبیشتراهالییکیدوخانوادههستند
و فضا و برخورد رسمی هتلها را ندارند .اگر عالقمند باشید
میتوانیدصبحانهونهاروشامراآنجاسفارشبدهیدوصرف
کنیدکهبستهبهدرجهاقامتگاهقیمتهایمتفاوتیدارد.
مثل هر جای دیگری بر اساس هزینهای که پرداخت
میکنید خدمات میگیرید .در برخی اقامتگاهها سرویس
بهداشتی و حمام اختصاصی است اما در بیشتر جاهایی که
رفتهایمسرویسهاعمومیاستکهبیشترباواقعیتگذشتهکه
چندخانوادهدریکخانهاربابیزندگیمیکردند،جوردرمیآید
و یکی -دو روز سر کردن در چنین فضایی آن هم وقتی به سفر
رفتهایدوقصدداریدازفضاهایتکراریوکلیشهایدوریکنید
و کمی بوی کاه گل و حیاط آب پاشی شده به مشامتان بخورد،
نه تنها قابل تحمل است که بعدها با مرور عکسها و خاطراتش
بیش از اقامت در هتل ها لذت خواهید برد.
این اقامتگاهها البته پرتعداد نیستند و ظرفیتهای
محدودیهمدارندامامیتوانیدبهصورتاینترنتیبسیاری
از آنها را رزرو کنید .به تجربه بارها سفر و اقامت در این
فضاها میگویم که اقامتگاههای بومگردی مکانهای بسیار
مناسبی برای اسکان هستند و حمایت از آنها ،به رونق
کسب و کارهای جدید و بومی هم کمک می کند .عمیقاً اما
امیدوارممثلهرکاالوخدماتدیگری،وقتیازآنهااستقبال
میشود،ازکیفیتهاکمنکنندوبرقیمتهابیفزایند!
*عصرایران
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 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

