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با  نیز  نامدار  روحانی  سه   ، ایران  اسالمی  جمهوری  ریاست  یازدهم  انتخابات  در 
کاندیداتوری یا حمایت از کاندیداهای اختصاصی شان ، حضور داشتند که هر کدام 
به شکلی از گردونه رقابت ها حذف شدند: آیت اهلل اکبر هاشمی،آیت اهلل مصباح و 

آیت اهلل مهدوی کنی.
سه  ایران،  اسالمی  جمهوری  ریاست  یازدهم  انتخابات  عصرایران،در  گزارش  به 
روحانی نامدار نیز با کاندیداتوری یا حمایت از کاندیداهای اختصاصی شان، حضور 
اکبر  اهلل  آیت  شدند:  حذف  ها  رقابت  گردونه  از  شکلی  به  کدام  هر  که  داشتند 

هاشمی،آیت اهلل مصباح و آیت اهلل مهدوی کنی.
آیت اهلل هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام، امام جمعه موقت تهران، 
رئیس سابق مجلس خبرگان، رئیس جمهور اسبق و رئیس اسبق مجلس شورای 
اسالمی که صالحیت او برای تصدی ریاست جمهوری تایید نشد و دلیل اعالمی نیز 

عدم توانایی جسمی او بود.
از رد صالحیت آیت اهلل هاشمی ، با عنوان بزرگترین ردصالحیت تاریخ جمهوری 

اسالمی یاد می شود.
را  نقش مهمی  او  آتی  و  فعلی  نقش  ایفای  و  این ردصالحیت در کنشگری  قطعا 
خواهد داشت. بسیاری پیش بینی کرده بودند در صورت تایید صالحیت هاشمی، 
او می توانست در مرحله نخست، انتخابات را با پیروزی، پشت سر بگذارد. اینک 
احتمال می رود هاشمی، از حسن روحانی به عنوان گزینه خود در انتخابات حمایت 

کند.
آیت  دارد؛  برانگیزی  بحث  مواضع  که  ایران  سیاسی  عرصه  در  فعال  روحانیون  از 
همانند  پایداری  جبهه  مجموعه  طریق  از  کرد  سعی  او  است.  یزدی  مصباح  اهلل 
انتخابات گذشته مجلس، با ارائه کاندیدای جداگانه از  فهرست واحد اصولگرایان، 

وارد انتخابات شود و همین طور هم شد.
از  جدا  کاندیداها،  از  فهرستی  با  مجلس،  گذشته  انتخابات  در  مصباح  اهلل  آیت 
فهرست مورد نظر و هماهنگ شده توسط جامعتین، وارد انتخابات شد و توانست 

تعداد مهمی از کرسی های تهران در مجلس شورای اسالمی را به دست بگیرد.
او برای انتخابات ریاست جمهوری هم همین شیوه را در پیش گرفت و در نهایت 
باقر لنکرانی را به عنوان گزینه اصلح معرفی کرد. شخص آیت اهلل نیز خدا را به 

شهادت گرفت که زیر آسمان و روی زمین، کسی اصلح از لنکرانی نیست.
اما دو اتفاق یعنی ثبت نام خارج از هماهنگی سعید جلیلی برای کاندیداتوری و 
تنگنا  در  را  پایداری و شخص مصباح  لنکرانی، جبهه  باقری  احتمال ردصالحیت 

قرار داد.
در نهایت، باقری لنکرانی که گفته می شد رد صالحیت شده است؛ قبل از اعالم 
اما  داد  انصراف  کاندیداتوری  از  به سود جلیلی  نهایی،  کاندیداهای  اسامی  رسمی 
جلیلی تاکنون هیچ اقدامی برای همراهی با جریان جبهه پایداری یا آیت اهلل مصباح 
انجام نداده است. در مقابل نیز آیت اهلل مصباح و جریان پایداری از حمایت رسمی از 
جلیلی تاکنون خودداری کرده اند و حمایت از جلیلی تنها در طیف هواداران جبهه 

پایداری و نه تصمیم گیرندگان آن مشاهده می شود.
به نظر می رسد با کناره گیری باقر لنکرانی عمال تاثیرگذاری مصباح در انتخابات 

هم به کناری گذاشته شد.
و  صادق)ع(  امام  دانشگاه  رئیس   ، خبرگان  مجلس  رئیس  کنی  مهدوی  اهلل  آیت 

از روحانیون برجسته طیف اصولگرایان است. او در این انتخابات، از ائتالف جبهه 
رئیس  بود.  به 3+2 موسوم شده  و رهبری حمایت می کرد که  امام  پیروان خط 
مجلس خبرگان می کوشید وحدتی را در میان اصولگرایان ایجاد کند و آنها را به 

سمت کاندیدای واحد سوق دهد.
آل  یحیی  فرد،  ابوترابی  باهنر،  محمدرضا  متکی،  منوچهر  شامل  کاندیداها  این 

اسحاق، مصطفی پورمحمدی بودند.
آیت اهلل مهدوی کنی قبل از ثبت نام کاندیداها براساس سازوکار داخلی و به دور 
از نظرسنجی ها، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد را به عنوان گزینه نهایی این ائتالف 
معرفی کرد. این اقدام با مخالفت متکی و تبعیت دیگر افراد روبه رو شد بنابراین به 
جز متکی و ابوترابی فرد، دیگر افراد از ثبت نام برای کاندیداتوری خودداری کردند.

ابوترابی فرد هم پس از ثبت نام با طرح زمزمه ردصالحیتش، قبل از اعالم رسمی 
اسامی کاندیداها، انصراف خود را اعالم کرد. متکی هم ردصالحیت شد. در نتیجه 
از فهرست 2+3 هیج یک در فهرست نهایی کاندیداها قرار نگرفتند تا ائتالف تحت 
حمایت آیت اهلل، به طور کامل از صحنه انتخابات حذف شود و او گزینه اختصاصی 

خود را نداشته باشد.
در این میان البته ، حضور سعید جلیلی در انتخابات -که از دانشگاه امام صادق)ع( 
به عنوان حزب نامرئی او یاد می شود- می تواند این تحلیل را سبب شود که رئیس 
سیاسی ترین دانشگاه ایران ، چندان هم در این انتخابات بی کاندیدا نیست ، هر 

چند که تا کنون ، آیت اهلل هیچ حمایت علنی از وی نداشته است.

زیباکالم در یک مناظره تأکید کرد: یکی از چهره هایی که نورانی ترین بیرق مقاومت 
را در دست دارد، آقای سعید جلیلی است که به نظر من نامزد اصلی جریان اصولگرا 

خواهد شد.
وی افزود: خیلی جالب و حیرت آور است که وقتی ایشان راجع به انتخابات و آینده 
کشور صحبت می کند مطلقاً حرفی از مسائل عینی و حقیقی جامعه نمی زند، بلکه 
جلو  به  را  مقاومت  و  انقالب  امام،  خط  اینکه  و  خأل  در  انتزاعی  مسائل  به  راجع 
ببریم سخن می گوید. او کاری به به تورم، گرانی و سقوط جایگاه ایران در عرصه 

بین المللی که ظرف این 8 است که قدرت در دستشان بود ایجاد شده، ندارد.
که  اینقدر  بین المللی  عرصه  در  داد:  اکنون  ادامه  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
انگلیس  و  آمریکا،  اسرائیل  دهند،  رأی  ما  علیه  دارند  اصرار  سوئد  و  نروژ  کانادا،  
ندارند. بسیاری از کشورهایی که دلیلی نداشت دشمن ما شوند به لطف اصولگرایان 
اسالمی  ... دشمن جمهوری  و  فرانسه  آلمان،  داشت  دلیلی  دشمنمان شدند. چه 

ایران شوند.
زیباکالم تأکید کرد: از سوی دیگر بخش خصوصی شاهد ورشکست شدن شرکت ها 
است  قرار  انگار  که  می کند  صحبت  طوری  جلیلی  آقای  اما  است،  مؤسسات  و 
رئیس جمهور کشور دیگری شود نه ایران و از دنیا، فضا و گفتمان دیگری صحبت 

می کند.
وی با بیان اینکه نظر جلیلی نزدیکترین گفتمان به احمدی نژاد است، اظهار داشت: 
اگر عنوان سخنان جلیلی را بردارید همان نطق های احمدی نژاد در سال 84 است.

دکتر سلیمانی نمایند مجلس شورای اسالمی
برای صرف ناهار به رستوران مخصوص نمایندگان در مجلس شورای اسالمی رفتم. 

غذای چهارشنبه ها چلوکباب یا جوجه کباب است.
شیوه ارائه غذا به صورت فله ای است طوری که هر کس هر مقدار که خواست بر 
می دارد. جوجه کباب و ماست و سوپ و دلستر به اندازه خودم برداشتم و طبق 
معمول به انتهای سمت چپ رستوران رفتم و روی میزی تنها در کنار پنجره بزرگ 
شیشه ای نشستم. فضای سبزپشت شیشه و روشنی گرفته شده از آفتاب عالم تاب 
صفایی به این محل می دهد. ولی از آنجا که مجلس همه چیزش عجیب است این 

محل معموالً خلوت و آرامبخش است. 
لقمه چهارم یا پنجم را داشتم می گذاشتم در دهان که کارگری برای تمیز کردن 
میز آمد. میز خیلی بزرگ است و در وسط میز شیشه های روغن زیتون، سرکه، 
آبلیمو، نمک، سماق، فلفل، دستمال کاغذی، نان و تعدادی لیوان قرار دارد. کارگر 
خدوم با آرامی ظرف باقیمانده غذایی را برداشت و نشان داد که پر از کباب و برنج 
بود و حداقل یک نفر گرسنه را سیر می کرد. آهی کشید و گفت: »اسراف را ببینید«. 
پنج  از  بیش  »من  گفت:  و  تکانید  آشغال  سطل  در  را  ظرف  نارضایتی  حالت  با 
روز است نتوانسته ام برای زن و بچه ام گوشت بخرم«. ولی اینجا در این رستوران 
این گونه به نعمت خدا بی حرمتی می شود. گفتم آیا این چنین موردی که غذا این 

همه اضافه در ظرف بماند شایع است. گفت: »فراوان«. 
دیدم خیلی دل آزرده است، با او همدردی کردم و گفتم البته همه این طور نیستند. 
معترض بود که چرا افراد غذا را کمتر بر نمی دارند و اگر کم آوردند دوباره بروند 
بردارند. گفتم اصاًل این نوع سیستم ارائه غذا اشکال دارد. در چهره این کارگر خدوم 
و صادق نوعی معصومیت دیدم. شیوه تربیت و غذا خوری خودشان در خانه و شیوه 
تربیتی پدر و مادرش را توضیح داد و افتخار می کرد که هیچگاه نسبت به نعمات 
الهی بی توجهی نکرده است و همواره شکرگزار بوده است و قانع. احساس کردم روح 

بلندی دارد و جاذب. 
درصدد برآمدم برایش توضیح دهم که همه مسئوالن کشور مسرف نیستند. چند 
داستان از وزارت چهارساله خودم در دولت نهم و خصوصاً در میزبانی از نمایندگان 
مجلس تعریف کردم. دیدم در مقابل دغدغه و نگرانی این کارگر شریف کم می آورم. 
مجدد چهره خدوم و مخلص او را نگاه کردم، احساس شرم بیشتری به من دست 
داد. از یک طرف شیفته روح قانع و بلند او شدم و از طرفی جمله اش مبنی بر این که 
بیش از پنج روز است نتوانسته ام برای زن و بچه ام گوشت بخرم زجرم می داد. به 
یاد دولت نهم افتادم که همه اش قناعت بود و نوکری کردن مردم، خبری از این 
چنین  را  آخر  جمله  عزیز  کارگر  این  می داد.  برکت  هم  خدا  و  نبود  اسراف  همه 
گفت »اسراف برکت را می گیرد و از بین می برد« و رفت. من ماندم و آرزوی فضای 
بشقابم  در  این که  ترس  از  و  می دادم،  قورت  مار  زهر  عین  را  لقمه ها  نهم.  دولت 
چیزی باقی نماند مجبور شدم همه را بخورم، ولی ماست را که در بسته بود به سر 
جایش برگرداندم. خدایا مسئول ایجاد این صحنه ها و این وضعیت کیست؟ آیا در 
بودجه سال ۱392 کسی به فکر چاره جویی است؟ چگونه می خواهیم جواب دهیم؟ 
ترسیدم موضوع را به هیات رئیسه مجلس گزارش کنم وهمین یک خرده آبرو را 

هم ببرند. گفتم به مردم گزارش کنم بهتر است

یک انتخابات و سه آیت اهلل

زیباکالم: اگر عنوان سخنان جلیلی را بردارید 
همان نطق های احمدی نژاد در سال ۸۴ است

نهار فله ای مجلس

از دل دوستانمان در سپاه و بسیج خبر داریم که دنبال قالیباف هستند.
محمدرضا باهنر با اشاره به مذاکرات الریجانی و آیت اهلل مهدوی کنی با هاشمی رفسنجانی گفت: فضا 

خوب و آرام است و موضع آقای هاشمی خوب است.
به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا، محمدرضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسالمی مهندسین با 
اشاره به آرایش کاندیداها در سه دوره قبل از ثبت نام ها در زمان ثبت نام و پس از اعالم صالحیت ها 

گفت: در بین هشت کاندیدای مطرح، برخی از آنها از نظر جامعه اصولگرایی قابل بررسی نیستند.
آقای  انتخاب  ادامه داد:  به اصولگرایان نمی خورد،  این که گروه خونی عارف و روحانی  بیان  با  وی 
غرضی نیز به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تا حدی غیرمترقبه بود. البته ایشان نیروی خوبی 

هستند که دو دوره وزیر بودند.
وی با اشاره به ثبت نام جلیلی در آخرین ساعات افزود: ثبت نام آقای جلیلی، شبهه هایی را در کشور 
ایجاد کرد مبنی بر این که جلیلی منتخب نهایی نظام و مسووالن است. در شرایطی که مقام معظم 
رهبری به صراحت اعالم کرده بودند که یک رای دارند و تا زمانی که به صندوق نیندازند، رای ایشان 
مشخص نمی شود و در این راستا دستورالعمل مکتوبی هم به سپاه و بیج فرستاده شده و آنها از 

این که به صورت سازمانی در انتخابات از کسی حمایت کنند، منع شده اند.
صورت  به  زمانی  برهه  این  در  هم  صداوسیما  کرد:  تصریح  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل 
غیرمعمول، مساله مذاکره کوتاه اشتون و جلیلی را خیلی سنگین مطرح کرد و باعث شد این شبهه 

در اذهان عمومی به وجود آید که رییس جمهور مشخص شده است.
وی ضمن اینکه اقدام شورای نگهبان را شجاعانه دانست، تصریح کرد: تایید صالحیت جلیلی در کنار 
برخی عدم صالحیت ها مثل عدم صالحیت آقای سعیدی کیا که چهار دوره وزیر بودند و نکته منفی 

اخالقی و سیاسی نداشتند، باعث شکل گیری شبهه هایی در کشور می شود.
قالیباف  از دل دوستانمان در سپاه و بسیج خبر داریم که دنبال آقای  این عقیده که  ابراز  با  وی 
هستند و یا گروهی از آنها به سمت های دیگری تمایل دارند،به کاندیداتوری جلیلی اشاره کرد و 
تاکید کرد: نباید این تصور در اذهان جامعه به وجود آید که کسی آمده است که نظام و مقامات 

باالدستی از او حمایت می کنند.
بحث های  رهبری  و  امام  پیروان خط  این که جبهه  به  اشاره  با  مهندسین  اسالمی  دبیرکل جامعه 
مفصل و نظرخواهی هایی برای مشخص کردن کاندیدای خود داشته است، گفت: دوشنبه بعدازظهر، 
جلسه نهایی برای مشخص شدن کاندیدای نهای جبهه برگزار می شود و نتیجه نهایی بین آقایان 

قالیباف، جلیلی و والیتی خواهد بود.
باهنر برخورد هاشمی را در موضوع رد صالحیت خود خوب ارزیابی کرد و گفت: آیت اهلل مهدوی کنی 
و آقای الریجانی مذاکرات خوبی با هاشمی داشته اند و فضا خوب و آرام است و موضع گیری آقای 

هاشمی هم خوب بوده است.
وی در رابطه با کاندیداتوری حدادعادل گفت: تا آنجایی که من اطالع دارم، آقای حدادعادل خیلی 
قصد برای ماندن تا آخر را ندارد، اما قصدشان این است که در مصاحبه ها و برنامه های تلویزیونی 

شرکت کنند و سپس تصمیم بگیرند.
باهنر با اشاره به این که فعال 1+2 به این تصمیم نهایی نخواهند رسید که یک نفر از آنها باقی بماند 
و بقیه از او حمایت کنند، اظهار کرد: این تحلیل وجود دارد که دو نفر از آنها کنار روند، لزوما تمام 
آرای شان به شخص سوم منتقل نمی شود، اما باید بدانند که پایبندی شان به تعهدات تاثیر زیادی 

در جذب آرا می تواند داشته باشد.
مورد  در  مهندسین  اسالمی  جامعه  موضع گیری  با  رابطه  در  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل 
انتخابات پیش رو گفت: جامعه اسالمی مهندسین عضوی از مجموعه جبهه پیروان است و جبهه در 
سایه روحانیت و جامعتین حرکت می کند، پس باید در چارچوب تشکیالتی کار را جلو ببریم و جبهه 

نباید حرکتی که مغایر با تصمیم جامعتین باشد، اتخاذ کند

باهنر: ثبت نام جلیلی، شبهه  
ایجاد کرد که او منتخب نهایی 
نظام است ولی اینگونه نیست
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مجموعه تلویزیونی ای که در ایران با نام »سال های دور از خانه« یا به زبان ساده تر، 
»اوشین« شناخته می شود در سال ۱983 و دقیق تر بخواهیم بگوییم از ۱5 فروردین 

۱362 شمسی روی آنتن شبکه ان اچ کی ژاپن رفت.
خبرگزاری فارس: مجموعه تلویزیونی ای که در ایران با نام »سال های دور از خانه« یا 
به زبان ساده تر، »اوشین« شناخته می شود در سال ۱983 و دقیق تر بخواهیم بگوییم 

از ۱5 فروردین ۱362 شمسی روی آنتن شبکه ان اچ کی ژاپن رفت.  
به  روز  هر  که  بود  سریال صبحگاهی  یک  سریال  این  حقیقت  در  هم صبح ها.  آن 
مدت ۱5 دقیقه به روی آنتن می رفت. به گزارش خبرگزاری فارس این سریال 297 
قسمتی از روی یک داستان حقیقی ساخته شده که ماجرای مردی به نام کازئو وادا 
بود. او صاحب فروشگاه های زنجیره ای یائوهان بود که از صفر شروع کرد و بعد به 

پول پارو کردن رسید. 
ایران  اسالمی  از سیمای جمهوری  انقالب  از  پس  که  بود  ژاپنی  سریال  اولین  این 

روی آنتن رفت.
سریال اوشین محبوبیت زیادی نزد مردم یافته و بارها از شبکه های مختلف تلویزیونی 
دنیا پخش شده است. حتی برخی »اوشین« را معروف ترین شخصیت زن ژاپنی در 

دنیا می دانند.
این سریال در 60 کشور دنیا به نمایش درآمده و باالی 62 درصد مخاطب داشته 
است. در سال های بعد انیمیشن هایی از روی این سریال برای کودکان نیز ساخته 
شد و حتی در همین اواخر یعنی در سال 20۱2 یک نسخه سینمایی از روی فیلم 

سینمایی اوشین ساخته شد.
این شب ها دوباره »اوشین« به تلویزیون ایران آمده است و از شبکه تماشا روی آنتن 
می رود. پخش دوباره این سریال خاطرات نوستالژیک بسیاری را برای مخاطبان به 
ارمغان آورده است. از قطعی برق در دوران پخش اول این سریال که همزمان با دوران 

جنگ تحمیلی ایران بود تا تاثیراتی که این سریال بر مردم ایران داشت.
اوشین  را  او  می دیدند،  ایران  در  بادامی  توریست چشم  ایرانی ها  وقتی  که  دوره ای 
خطاب می کردند. فوکول کردن موها در خانم های ایرانی باب شد که همه به تقلید 
از اوشین خود را به این ریخت درآورده بودند. داستان که جلوتر رفت و اوشین با 
»ریوزو تاناکورا« ازدواج کرد، تب لباس های دست دوم هم در ایران باال گرفت. پس 
نام  ایران به  ناقابل هنوز مراکز فروش لباس های دست دوم در  از گذشت سه دهه 

»تاناکورا« شناخته می شوند. 
خود  مخاطب  به  که  سختکوش  زن  این  نقش  ایفاگر  و  »اوشین«  سریال  بازیگران 
دستیابی به موفقیت را در هر موقعیتی آموزش می دهد، سه زن در مقاطع مختلف 
بودند، یک بازیگر کودک، یک زن جوان و یک زن مسن که بعد از 30 سال از ساخت 

این سریال هرکدام سرنوشت متفاوتی داشتند. 
کودکی اوشین

آیاکو که  البته  بود.  تا ۱0 سالگی  اوشین در سنین 6  ایفاگر نقش  آیاکو کوبایاشی 
متولد ۱۱ اگوست سال ۱972 )20 مردادماه سال ۱35۱( است، در آن زمان خود ۱۱ 
سال بیشتر نداشت. اوشین در کودکی خود در خانه ای بسیار فقیرانه زندگی می کرد 
صورت  به  هم  هنوز  و  است  ناکایاما  در  ساله   ۱00 خانه ای  آن  اصلی  لوکیشن  که 
ویژه ای نگهداری می شود و در حال حاضر به یکی از نقاط پرطرفدار و توریستی ژاپن 

بدل شده است. 
آیاکو در حال حاضر 4۱ سال سن دارد، ازدواج کرده و البته کمابیش به کار بازیگری 

او بیشتر در سریال ها حضور پیدا می کند در سال 2005 نیز در  ادامه می دهد. 
بازیگر خیلی  عنوان  به  او  کرد.  پیدا  روز« حضور  در چهار  »معجزه  فیلم سینمایی 

فعالی شناخته نمی شود. 
اوشین جوان

»یوکو تاناکا« ایفاگر نقش اوشین در سنین ۱6 تا 46 سالگی است. تاناکا متولد 29 
آوریل ۱955 )8 خرداد سال ۱334( است و در زمان ایفای نقش جوانی اوشین 27 

سال سن داشته است. او االن زنی 57 ساله است.
سالمندی اوشین

نوبوکو اوتاوا نقش اوشین را در سال های 50 تا 84 سالگی ایفا کرده است. او متولد 
۱ اکتبر سال ۱925 )9 مهر ماه سال ۱304( است و یکی از بازیگران سرشناس ژاپن 

محسوب می شود.
او در زمان ساخت سریال اوشین 57 ساله بود و در سن 69 سالگی و زمانی که داشت 

در فیلم سینمایی »آخرین یادداشت« بازی می کرد، بر اثر سرطان کبد درگذشت.
سریال اوشین در زمان پخش خود تبدیل به الگویی برای تمام افراد سخت کوش دنیا 
شد و البته زمینه ساز ساخت سریال های دیگری نظیر هانیکو، یانگوم، جومونگ و ... 
که هرکدام در قالب داستانی امروزی یا اسطوره ای همچنان به دنبال جذب مخاطبان 

جهانی هستند ، شد.

»اوشین« ها کجا هستند؟
به  ویرجین گاالکتیک  فضاپمای شرکت  با  بلیت سفر  فروش  با  دیگر  بار  توریسم فضایی  موضوع 

قیمت ۱.5 میلیون دالر، توجهات را بسمت خود جلب کرد.
خبرگزاری ایسنا:  بدلیل هزینه های بسیار باالی سفرهای فضایی، افراد ثروتمند و سرشناس اصلی 

ترین مسافران گردشگری یا توریسم فضایی محسوب می شوند. 
همزمان با برگزاری یک حراجی در حاشیه جشنواره کن، یک شهروند روس مقیم فرانسه با پرداخت 
مبلغ نجومی ۱.5 میلیون دالر، بلیت سفر فضایی در کنار »لئوناردو دی کاپریو« بازیگر سرشناس 

آمریکایی را خریداری کرد. 
»واسیلی کلیوکین« 37 ساله با خرید این بلیت، در فهرست یک هزار مسافر نخستینی قرار گرفت 
که توسط فضاپیمای ویرجین گاالکتیک به مدار زمین سفر خواهند کرد؛ نخستین پرواز فضاپیمای 

ویرجین گاالکتیک در سال 20۱4 میالدی انجام خواهد شد. 
قیمت بلیت این سفر فضایی 200 هزار دالر است، اما گردشگر روس برای حضور در کنار »دی 
کاپریو« مبلغی هفت برابر پرداخت کرد؛ هنوز مشخص نیست که صندلی وی در حین پرواز درست 

در کنار صندلی این بازیگر سرشناس باشد. 
مبلغ بدست آمده در این حراجی به بنیاد تحقیقات ایدز amfAR اهدا شد.

سفر فضایی با یک بازیگر سرشناس 

نمايی ديدنی از هتلی در نزديکی آبشار نياگارا 

جزيره ای به شکل قلب

در نزدیکي جزیره جیندو در کره جنوبي هرساله و تنها بمدت کوتاهي یکي از اتفاقات نادر بر روي کره خاکي رخ مي دهد.
در این منطقه و ساالنه تنها دوبار و آنهم بمدت یکساعت آب دریا در نزدیکي جزیره جیندو کره جنوبي عقب نشیني کرده و مسیري 

3 کیلومتري با عرض 40 متر خشکي در وسط دریا ایجاد مي شود. 
مردمان شاهد این اتفاق نادر درکره جنوبي همواره به یاد نصف شدن آب دریا توسط حضرت موسي )ع( بر طبق احادیث مي افتند.

نصف شدن واقعي دريا
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جاذبه گردشگری ناشناخته ایران!
شیراز را به تخت جمشید و حافظیه و شاهچراغش می شناسیم، یزد را به بادگیرهای سرو مانندش، اصفهان را به زنده رود كم آبش، به میدان نقش جهان دود گرفته و به چهل ستون شگفتش و تبریز را هم به بازار رویایی اش؛ اما 

بسیاری از دیدنی های این شهرها پشت شهرت این جاذبه ها پنهان شده  است. این جاذبه ها گاهی آنقدر شگفت  است كه نه تنها با جاذبه های مشهور آن قدرت برابری دارد، بلكه بسیاری از آنها كهن تر و عظیم تر و زیباتر هستند.  این 
هفته به سراغ 10 جاذبه گردشگری در ایران رفته ایم كه تنها به این دلیل كه مشهور نیستند، دیده نشده اند.

برج قربان؛ مهد تمدن

 همدان شهر کهن و افسانه ای، با سابقه درخشان و فرهنگ غنی 
عرفان  و  و حکمت  هنر  و  علم  تمدن،  مهد  آغاز،  همان  از  خود 
جاذبه های  دارای  ایران  شهرهای  دیگر  مانند  شهر  این  اما  بوده 
بسیاری است که یکی از این جاذبه های ناشناخته برج قربان در 
محله زندی ها نزدیک دبیرستان ابن سیناست. این بنا از یک برج 
۱2 ضلعی آجری با گنبد هرمی  شکل ۱2 ترک آجری تشکیل 
شده و روی طاق سردابه این برج سنگ نوشته ای وجود دارد که 
برج  این  از دیدن  بعد  به سال ۱009 هـ.ق می رسد.  آن  قدمت 
می توانید با تله کابین باالتر رفته و از میدان میسان گذشته و از 
آبشار و کتیبه هایی که نشان از فرهنگ و تمدن ایران دارد هم 

دیدن کنید.

ُسنقر؛  مرغی  شكاری

شهر سنقر در 85 کیلومتری شمال شرقی کرمانشاه قرار دارد. در 
حال  حاضر سنقر از نواحی  جالب  توجه  و زیبای  استان  کرمانشاه  
را  آن   اطراف   و  شده   واقع   زیبایی   و  هموار  جلگه   در  که   است  
رودخانه ، سبزه زار، باغات  و بیشه زار فراگرفته است. همچنین قله  
کوه های آن تا اواخر تابستان از برف  می درخشد و از جهات طبیعی 
دارای  ارزش های جهانگردی است و بومیان این منطقه می گویند 
به نام سنقر  این شهر دارای مرغی شکاری  در دوران سلجوقیان 
بوده که فقط در این شهر وجود داشته و در هیچ جای ایران این 
را سنقر  این شهر  نام  به همین دلیل  نداشته است.  گونه وجود 
گذاشته اند. سنقر از شمال  به شهرستان  قروه، از شمال شرقی  به 
از جنوب  و  و  اسدآباد  به شهرستان  از شرق   شهرستان سنندج، 
غارهای  می شود.  محدود  کرمانشاه  شهرستان  به  شرقی   جنوب 
روستای  در  بزه رود  قلعه  کرمانشاه،  ـ  سنقر  جاده  در  آوازکبوتر 
بزه رود و گور دخمه دربند در سنقر از جمله مکان های تاریخی 
و دیدنی شهرستان سنقر به شمار می آیند. اما بد نیست در این 
میان سری به سراب سنقر ـ که در 5 کیلومتری جاده سنقر به 
کرمانشاه و در مجاور روستای تازه آباد قرار دارد ـ بزنید. آب این 
سراب دیدنی از زیر کوه سراب به سرعت و با فشار به صورت فواره 
بیرون می ریزد و در زمستان ها گرم و در تابستان ها سرد است. 
آب گوارای این سراب، آب آشامیدنی روستاهای اطراف را تامین 

می کند و سپس به رودخانه قره سو می ریزد.

غار َكلماكره؛ ششمین گنجینه بزرگ جهان

استان لرستان نیز یکی دیگر از استان هایی است که در فهرست 
۱0 تایی ما قرار گرفته است.

این استان جاذبه های طبیعی فراوانی دارد که می توان از جمله 
آنها به آبشار آب سفید، آبشار بیشه، پل شکسته و پل کشکان، 
دریاچه شط تمی و غار کوگان اشاره کرد که شاید بسیاری از این 
نقاط زیبا را دیده باشید اما این بار غاری زیبا که از دیدها پنهان 

شده است مسافران نوروزی را به سمت خود می کشاند.
غار کلماکره در شرق یکی از آخرین کوه های شهرستان پلدختر 
دهانه  پایین  از  جلوتر  متر   ۱ / 5 غار  پیشانی  است.  گرفته  قرار 
آن است و به همین دلیل این غار از دیدها پنهان است. اما در 
سال هایی نه چندان دور چوپانی این غار را پیدا کرد و توانست 
بسیاری  که  کند  ایران  آن  از  را  جهان  بزرگ  گنجینه  ششمین 
موزه های  در  )که  هخامنشیان  دوره  از  مانده  جای  به  اشیای  از 
خارج از کشور نگهداری می شود( از این غار شگفت انگیز بیرون 

آمده است.

َكَهك و وشنوه؛ تاریخ به روایت غار

عالوه بر دیدن و خرید از بازار سنتی قم که به محض ورود به شهر 
مسافرانی  میزبان  سال هاست  و  می رسد  مشام  به  آن  عطر  بوی 
است که سوهان و مهر و سجاده می خرند سری هم به دریاچه 
نمک بزنید که زیبایی مسحورکننده ای دارد. این دریاچه بخشی 
از کویر نمک است که در شرق قم واقع شده و فقط زمستان ها 
آب دارد. حضور ورقه های نمک و برداشت آن که از اوایل تابستان 
در منطقه جنوبی این دریاچه آغاز می شود، زیبایی خاص خود را 
دارد. دریاچه حوض سلطان نیز یکی از معروف ترین دیدنی های 
این شهر است. اما زیباترین نقطه قم در 60 کیلومتری این شهر 
این نقطه وجود دارد که در  اردهال است که 4 غار در  در کوه 
یافت  از آب  نام غار وشنوه منبع عظیمی  به  آنها  از  داخل یکی 
می شود. این آب از شکاف کوه سرازیر شده و به صورت چشمه 
به  مشرف  سمت   3 از  کهـک  شهر  همچنین  می کند.  فوران 
ارتفاعات است و دره زیدان در شرق آن قرار دارد. این شهر دارای 
آب و هوایی معتدل است. حضور امامزاده زینب خاتون)ع(، خانه 
مالصدرا و غار معروف کهک عامل مهمی برای جذب گردشگران 
به این منطقه است. غار کهک در 30 کیلومتری قم قرار دارد که 

توصیه می کنیم دیدن آن را از دست ندهید.

نكارمن ؛ شهر رودها و چشمه ها
 

روستا  این  است.  شاهرود  شهرستان  روستاهای  از  یکی  نکارمن 
قرار گرفته است. روستای  در دهستان خرقان در بخش بسطام 
نکارمن یا نوکارمن در فاصله 25 کیلومتری شمال شاهرود و قبل 
از مجن واقع است. پس از طی ۱3 کیلومتر در جاده شاهرود به 
ادامه  در  که  می شویم  نکارمن  روستای  فرعی  جاده  وارد  مجن، 
آن  زیبای  و  کوچک  آبشار  شاهوار،  کوه  دامنه  در  و  مسیر  این 
روستای  می آید.  حساب  به  کوهنوردان  صعود  برای  نشانه ای 
نکارمن و روستای تاش، از مسیرهای اصلی صعود به قله شاهوار 
است. رودخانه فصلی نکارمن به طول ۱5 کیلومتر از دامنه های 
جنوبی رشته کوه شاهوار و از چشمه های زالل آن منشا می گیرد 
و در ادامه به رودخانه تاش می پیوندد. این رودخانه در فصول گرم 
سال خشک می شود. همچنین مناطق زیبایی مانند قطار زرشک 
و چشمه هفت رنگ فرحزاد نیز از دیدنی های نکارمن به حساب 
می آید. این محل یکی از جاذبه های شهر شاهرود است که تنها 
برای افراد بومی آنجا شناخته شده است. این محل بکر یکی از 

مکان هایی است که می تواند گردشگران را شگفت زده کند.

شهر سی سخت؛ نگین دنا

شگفت انگیز،  طبیعتی  دامان  در  یاسوج  شهر  کیلومتری   35 در 
تابلویی زیبا از نقاشی آفرینش را مشاهده می کنید که مسحور و 
مجذوب آن می شوید. اینجا سی سخت یکی از شهرهای کهگیلویه 
و بویراحمد در جنوب غربی ایران است. آبشارها، چشمه ها، کوه ها 
نیز  و دریاچه هایی که شاید در هیچ جای دنیا نمونه آن را هم 
طبیعتی  و  کوهستانی  هوایی  و  آب  با  منطقه ای  باشید.  ندیده 
خود  مبهوت  را  گردشگران  و  نوروزی  مسافران  که  شگفت انگیز 
که  کوه گل  و  ناری  آبشار  مانند  خروشان  می کند.آبشارهای 
و  بزرگ ترین  است.  سی سخت  آبشارهای  مهم ترین  جمله  از 
پرآب ترین چشمه در سی سخت قرار دارد که به چشمه »میشی« 
آن  آب  و  گرفته  قرار  بیژن  گردنه  پایین  در  که  است  معروف 
زمین های زراعی ده بزرگ سی سخت را آبیاری می کند. چشمه 
توریستی  شهر  بر  مشرف  طوف  چشمه  و  تاگی  چشمه  سردو، 

سی سخت هستند.
تمام  در  و  دارند  قرار  دنا  قله  به  صعود  مسیر  در  چشمه ها  این 
فصول سال دارای آبی گوارا و خنک هستند.از آنجا که سی سخت 
در دامنه دنا از رشته کوه های زاگرس واقع شده است، اطراف آن 
را کوه هایی زیبا از جنگل بلوط با پوشش خاص طبیعی فرا گرفته 
است. پس فراموش نکنید بعد از خواندن فهرست ۱0تایی های ما 

نوروز را در زیباترین و ناشناخته ترین نقاط ایران سپری کنید.

كردخورد ؛ تاالب  زیبایی 

نزدیکی  در  می شود  نامیده  نیز  آق گل  که  کردخورد  تاالب 
روستایی به همین نام و در جنوب دشت نهاوند قرار گرفته است. 
پوشش گیاهی خاص و زیبای این تاالب به همراه وجود کوهی 
طبیعت  از  شگفت انگیز  و  زیبا  چهره ای  آن  کنار  در  کت  نام  به 
را به نمایش گذاشته و منظره ای بی نظیر را در برابر چشمان هر 
منطقه،  ویژه  گیاهی  پوشش  کنار  در  می کند.  ترسیم  رهگذری 
زندگی  روح  که  هم هست  زیبایی  پرندگان  زیستگاه  تاالب  این 
به آن بخشیده اند، پرندگان مهاجری نظیر فالمینگو، مرغ باران، 
در  کاکایی  و  غاز  اردک،  حواصیل، آب چلیک، گونه های مختلف 
این تاالب زندگی می کنند. اگر دوست دارید یکی از کم نظیرترین 
و زیباترین منظره های طبیعی غرب ایران را به تماشا بنشینید، 
به شما توصیه می کنیم در پایان زمستان و آغاز بهار به این شهر 

سفر کنید و دیدن تاالب کردخورد را نیز از یاد نبرید. 
دوستداران بناهای تاریخی و هنری در سفر به نهاوند می توانند 
آثار مورد عالقه خود را بازدید کنند، زیرا این شهر از حیث داشتن 
آثار باستانی بسیار غنی بوده و شما می توانید با در دست داشتن 
فهرست بناهای مهم در نهاوند به بازدید از آنها بپردازید و از سفر 

خود لذت ببرید.
 

ِسرو؛ مرز زیبایی

شهر سرو در 55 کیلومتری و در شمال غربی شهر ارومیه قرار 
گرفته  است. سرو شهری مرزی است و حالتی گمرکی و ترانزیتی 
بلند مرزی  به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی کوه های  دارد. سرو 
دارای آب و هوایی سردسیر و کوهستانی است و منطقه ای بکر و 
زیبا به حساب می آید. مرز سرو یکی از دروازه های کشور ترکیه 
هم هست. در مسیر منتهی به مرز تک مغازه هایی دیده می شود 
اصلی  مرزی  بازارچه  اما  می گویند،  مرزی  بازارچه  آن  به  که 
قسمت   2 از  که  است  نزدیکی  همان  در  بنزین  پمپ  روبه روی 
تشکیل شده که سمت چپ آن مخصوص کفش و سمت راست 
بازارچه ویژه لباس است. عالوه بر دیدن این منطقه زیبا و  این 
پردرخت می توانید خریدهای عید را نیز از این بازار انجام دهید.


