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اخبـاردل نوشته

داود ربیعی/ سردبیر

زمانـی کـه ایـن عکـس را بـرای نخسـتین بـار دیـدم، تنهـا نکتـه ای کـه به 
ذهنـم رسـید، ایـن بـود کـه کاش می شـد، بـرای لحظه ای هم شـده، خـودم را 
بـه جـای کودکانـی کـه پدر و یا مادرشـان مهمانـدار یا خلبان اسـت، قـرار دهم. 
بـرای لحظـه ای، صنعت هوانـوردی را از دیـد یک کـودک ببینم.کودکی که این 
صنعـت را از زاویـه عکـس هـای یـادگاری پـدر و یا مـادر و یا صحبت هـای آنها 

در خانـه مـی بیند.

بـه طـور حتـم بـرای تمامی فعـاالن هوانـوردی، عشـق بـه هواپیما و پـرواز از 
زمـان کودکـی شـکل گرفتـه اسـت، اما آیـا بـرای کودکی که پـدر و مـادرش به 
عنـوان مهمانـدار یـا خلبـان، بسـیاری از روزها را بـدون دیدار پدر و مادر سـپری 

مـی کنـد، هواپیمـا و پرواز نیز زیباسـت؟

کودکـی کـه بـا دیدن لبـاس فـرم هوانـوردی و تصاویـر هواپیما به یـاد پدر و 
مـادر خـود مـی افتـد، در لحظاتـی از آغـوش پـدر و مادر خـود به دور اسـت که 
کودکان مسـافر در سـایه تالش پدر و مادر مهماندار و خلبان، آرامش و آسـایش 

سـفر را تجربه مـی کنند.

در واقـع، اگـر بخواهیم واقع بین باشـیم، به نکاتی پر اهمیتی دسـت می یابیم 
که درک آن کمی دردناک اسـت. در سـاعاتی از شـبانه روز، مهمانداران و خلبانان 
شـرکت هـای هواپیمایی، بـه دور از فرزند و همسـری که به حضـور و وجود آنان 
نیازمنـد اسـت، تمامـی توجه و نیروی خـود را صرف خانـواده هایی می کنند که 
بـه عنـوان مسـافر در پـرواز حضـور دارند. بسـیار پیش آمده اسـت که همسـر و 
فرزنـد را در بسـتر بیمـاری و یـا هـزاران دغدغـه زندگی امـروزه، رها کـرده اند و 

تـالش کـرده اند خانواده های مسـافر بـدون دغدغه به مقصد برسـند.

ایـن تصویر را که دیدم، آسـمان دلـم برای مهمانداران و خلبانان شـرکت های 
هواپیمایـی، ابـری شـد. پـدر و مـادری کـه یـاد فرزنـد خـود را بـا خود بـه پرواز 
می بـرد و آغـوش خـود را از فرزنـد خـود محروم مـی کنند تا کودکان مسـافر در 

آغوش پـدر و مادر،آرام باشـند.

خداوند یاور خادمان وطن باشد.

برگزاری چهارمین نشست هم اندیشی مسئوالن 
سازمان هواپیمایی کشوری، معاونان و مدیران 

عملیات و مهندسی و تعمیرات ایرالین های 
داخلی به میزبانی قشم ایر

اخـبـــار
قشـم ایـر 

قشـم  هواپیمایـی  شـرکت  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
سه شـنبه  95/3/25 چهارمین جلسـه هم اندیشـی مسـئوالن 
معاونت هـای  نماینـدگان  و  کشـوری  هواپیمایـی  سـازمان 
عملیـات و مهندسـی و تعمیـرات ایرالین هـای داخلـی بـه 

میزبانـی قشـم ایـر برگـزار شـد. 

مهنـدس یداللهـی، معـاون مهندسـی و تعمیرات شـرکت 
هواپیمایـی قشـم، بیـان کـرد: »در ایـن جلسـه که بـا حضور 
معـاون اسـتاندارد و مدیـران سـازمان هواپیمایـی کشـوری و 
نماینـدگان معاونت هـای عملیـات و مهندسـی و تعمیـرات 
ایرالین هـای داخلـی برگزار شـد، حاضـران در زمینه تغییرات 
چـارت سـازمانی معاونت اسـتاندارد پرواز سـازمان هواپیمایی 
کشـوری بـر اسـاس اسـتانداردهای بین المللـی، برنامه ریـزی 
جهـت کاهـش نـرخ یافته هـا در بازرسـی های SAFA، سـن 
نـاوگان پـروازی کشـور مطابـق با تاکیـدات دولـت جمهوری 
اسـالمی و وزارت راه و شهرسـازی، چگونگـی بهره بـرداری از 
نیـروی انسـانی مطابـق بـا پـارت 66 و بـه کارگیـری نیـروی 

انسـانی غیـر ایرانـی گفت وگـو و تبادل نظـر کردنـد.« 

یداللهـی گفت: »این جلسـات بـه صورت مدوام سه شـنبه 
پایانـی هـر مـاه برگـزار می شـود و در سـه نشسـت پیشـین، 
و  ایـر  ایـران  هواپیمایـی  کشـوری،  هواپیمایـی  سـازمان 

هواپیمایـی ماهـان میزبـان جلسـات بوده انـد.« 

 افتتاح دیتا سنتر شرکت هواپیمایی قشم
بـه گـزارش روابط عمومـی شـرکت هواپیمایی قشـم، دیتا سـنتر این شـرکت با تالش 
همـکاران واحـد مدیریت فنـاوری اطالعات و ارتباطات، روز چهارشـنبه مـورخ 95/4/2 
توسـط مهنـدس شـکرآبی مدیرعامـل محترم و بـا حضور جمعـی از معاونـان و مدیران 
مجموعـه به طـور رسـمی افتتاح شـد. در طراحـی این دیتا سـنتر تالش وافی بـر رعایت 

تمامـی اسـتانداردها بـا لحاظ کـردن صرفه و صالح شـرکت صورت گرفته اسـت. 

 در ماه میهمانی خدا قشم ایر میزبان مائک بود
در اقدامی نیک و خداپسـندانه از یازدهم تا چهاردهم تیر 1395، شـرکت هواپیمایی قشـم 

میزبان 30 کودک از کودکان موسسـه خیریه مالئک در جزیره کیش بود. 

بـه گزارش روابط عمومی شـرکت هواپیمایی قشـم، حسـین عطایی، رئیس ایسـتگاه شـعبه 
کیش شـرکت هواپیمایی قشـم با اعالم این مطلب، گفت: »تالش کردیم این عزیزان در سـفری 
خاطره انگیـز بـا هواپیمـای قشـم ایـر بـه جزیره زیبـای کیش سـفر کننـد و در ایام مـاه مبارک 
رمضـان، قشـم ایـر این افتخار را داشـت تا هزینه هـای اقامت، پذیرایی و ترانسـفر این عزیـزان را 

بر عهـده  گیرد.« 

عطایـی افـزود: »در ایـن مدت طی هماهنگی های به عمل آمده با مسـئوالن سـازمان منطقه 
آزاد کیش و با مسـاعدت این بزرگواران امکان بازدید و اسـتفاده از امکانات تفریحی و سـرگرمی 
جزیـره از جملـه پارک دلفین ها، کشـتی تفریحی دنا، ُجنگ شـبانه و... برای ایـن کودکان فراهم 
شـد و در نهایت با حضور قائم مقام مدیرکل، رئیس دفتر و جمعی از مسـئوالن سـازمان منطقه 
آزاد کیـش در واحدهای اقامتی شـرکت هواپیمایی قشـم، هدایای ارزنده ای به ایـن کودکان اهدا 

شد.« 

موسسـه خیریه مالئک یک موسسـه خیریه خصوصی اسـت که در تهران سرپرستی کودکان 
بی سرپرسـت را بر عهده دارد. 

کودک مسافر در آغوش مهماندار قشم ایر، مینا بختیاری- عکس از مهماندار، مونا عباسی
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گپ و گفتگوگپ و گفتگو

برخـی اوقـات، تمامـی آنچـه بایـد جور شـود تا 
یـک مصاحبـه خـوب انجـام شـود، پیش مـی آید.
در ایـن شـماره در سـرمقاله که رسـم اسـت به قلم 
سـردبیر نوشـته شـود، سـعی کردم تا دل نوشته ای 
برای پدران و مادرانی که مهماندار هسـتند، بنویسـم 
و پـس از چنـد روز از نـگارش سـرمقاله، فرصتـی 
مغتنـم دسـت داد تـا مهمـان خانـم فریـده عاطفی، 
مدیـر خدمـات پـرواز شـرکت هواپیمایـی قشـم 
باشـم. مدیـری کـه خـود را ملادر 157 مهمانلدار 
ایـن شـرکت مـی دانـد و بـه گفتـه او اگر احسـاس 
مـادری به پرسـنل خود نداشـته باشـد، نمـی تواند 
در مدیریـت واحـد خـود موفق باشـد چـرا که یک 
مـادر بـا مدیریتـی که آمیختـه به محبت اسـت در 
فضایـی کامـال صمیمانه می توانـد فرزندان خـود را 
مدیریت کند. خانم عاطفی، مهمانداری را از شـرکت 
هواپیمایی جمهوری اسـالمی ایران )همـا( آغاز کرده 
و فـارغ التحصیل مدرسـه عالـی مهمانداری اسـت. 
تجربـه سـی سـال مهمانـداری و سـرمهمانداری را 
بـا خود بـه قشـم ایـر آورده و امروز میزبان نشـریه 

است. قشـم ایر 

گفتگـو با خانـم عاطفی ماننـد گپ و گفـت های 
پیشـین بـا سـایر مدیـران و پرسـنل ایـن شـرکت، 
سـاعت ها بـه طـول انجامیـد و ایـن موضوع نشـان 
از عمـق دانـش و فضـای بسـیار صمیمانـه مدیران 
و پرسـنل ایـن شـرکت دارد. خواننده خالصـه ای از 
سـاعت ها گفـت و گـوی سـردبیر نشـریه شـرکت 
هواپیمایـی قشـم بـا مدیـر خدمـات پرواز شـرکت 

هواپیمایی قشـم باشـید.

اگلر پای صحبت هر مادری بنشلینی، می تواند  \
سلاعت ها در ملورد خصوصیات اخاقلی فرزندان 
خلود صحبت کند. به نظر شلما، فرزندان شلما به 
عنلوان مهمانلداران شلرکت هواپیمایی قشلم چه 

ویژگی هایلی دارند؟

فرزنـدان مـن بـه عنـوان مهمانـداران شـرکت 
هواپیمایی قشـم باید در درجه نخسـت انسـان های 
واالیی باشـند و تمامی خصوصیات یک انسـان واال را 

داشـته باشـند. روح بزرگی داشـته باشـند و در مقام 
یـک مهمانـدار، مهمان نواز، انسـان دوسـت، انسـان 

شـناس و در مجمـوع روان شناسـان خوبی باشـند.

در انتخلاب مهمانلدار، تلا چله میلزان بله  \
خصوصیلات ظاهلری افلراد توجله شلد ؟

ایـن تفکـر کـه مهمانـدار بایـد ویژگی هـای یک 
مدل و مانکن را داشـته باشـد، تفکر اشتباهی است و 
متاسـفانه این بینش در میان جامعه دیده می شـود.
مهمانـداری یک حرفـه لوکس و به نوعـی بازیگری 
نیسـت و افـرادی هـم که بـرای این حرفـه انتخاب 
می شـوند، بایـد خصوصیـات دیگری که در پاسـخ 
پرسـش پیشین شما اشاره شـد را داشته باشند، حال 
اگـر کسـی عالوه بـر خصوصیـات الزم، ویژگی های 
ظاهری خوبی هم داشـت، موضوع جداگانه ای است 
ولی ظاهر زیبا، شـرط مهماندار شـدن و موفقیت در 
ایـن حرفـه نیسـت و البتـه باید بـه این نکته اشـاره 
کـرد که آراسـتگی مقولـه ای جدا از زیبایی اسـت و 
در قشـم ایر، آراستگی پرسـنل حرف اول را می زند. 
مهمانـداران این شـرکت، تمامی خصوصیات اخالقی 
و انسـانی را قبـل از ورود بـه قشـم ایـر داشـته اند و 
مـا تـالش کردیم تـا بـا تقویت ایـن ویژگی هـا و با 
برگـزاری کالس های تخصصی از آنها یک مهماندار 
حرفـه ای بسـازیم. در ادامـه پاسـخ بـه سـوال قبل، 
بایـد به این نکته اشـاره کنم که مهمانـدار، باید یک 
روان شـناس، یـک پرسـتار، یـک مدیر و یـک ناجی 
باشـد که بـر اسـاس شـرایط پـروازی، هر کـدام از 
موقعیـت های مذکـور را اجرا می کنـد. مهمانداران، 
تنها افرادی هسـتند که در طول روز با صدها انسـان 
بـا صدها روحیـه و از فرهنـگ های مختلـف روبرو 
مـی شـوند و باید رضایـت همه آنهـا را تامین کنند. 
در نتیجـه، ایـن حرفـه کامـاًل یک شـغل منحصربه 
فـرد اسـت و مـن تـالش کـردم تـا مهمانـداران 
قشـم ایر در میان همکاران خود در سـایر ایرالین ها، 
منحصـر به فرد باشـند و به جرات مـی توانم بگویم 
کـه به یکایک مهمانداران قشـم ایر افتخـار می کنم.

مهمانلداری بلرای هلر کودکی کله در پرواز  \

اسلت، ملی توانلد جلذاب باشلد و حتلی مسلیر 
آینلده شلغلی او را تغییلر دهلد. تا کنلون به این 

موضلوع توجله کلرده اید؟

حتمـاً توجه کـرده ام و از تمامـی مهماندارانی که 
در گذشـته همکارم بوده اند و مهماندارانی که اکنون 
درقشـم ایرهستند، خواسـته ام به این موضوع توجه 
کننـد. چرا کـه به طـور کلی مقولـه پرواز بـرای هر 
کـودک جذاب اسـت و مهمانـدار می توانـد با رفتار 
و مهربانـی خـود، او را بـه ایـن حرفـه جـذب کنـد. 
مهمانداران ما در قشـم ایـر، از میان صدها مهماندار 
انتخـاب شـده انـد و یکـی از خصوصیات بارزشـان، 
رفتارآنها نسـبت بـه کودکان اسـت و خوشـبختانه 
عکـس هایـی کـه از پروازهای قشـم ایر بـا کودکان 
گرفتـه می شـود و بعضاً توسـط مسـافران عکاسـی 
می شـود و در شـبکه های اجتماعی منتشر می شود، 

گویـای صحبـت های من اسـت.

 از مشکات حرفه مهمانداری بگویید. \

دنیـا  هـای  ایرالیـن  تمامـی  در  مهمانـداری 
سـختی های خـود را دارد امـا در کشـور مـا شـرایط 
برای مهمانداران کمی پیچیده تر و سـخت تر اسـت. 
چـرا کـه بر اسـاس نقشـی که یـک زن در خانـواده 
دارد، مهمانـداران خانـم بایـد عـالوه بـر توجـه بـه 
حرفـه خـود در خانواده نیـز نقش خـود را به عنوان 
مـادر و همسـر بـه خوبی ایفـا کنند. این مشـکالت 
در خصـوص آقایـان مهمانـدار نیز به نحـوی دیگر 
مطـرح اسـت. از سـوی دیگـر، جامعـه نیـز اطـالع 
وآگاهـی کافـی بـا این حرفـه نـدارد و متاسـفانه در 
برخـی ایرالیـن ها شـاهد تنش هایی میان مسـافر و 
کروی پروازی هسـتیم. یک مهماندار، عالوه بر آنکه 
در محیط کار خود باید بهترین باشـد، در خانواده نیز 
مـی بایسـت همچنان بهتریـن بمانـد و مدیریت دو 
مقوله با یکدیگر، شـرایط را برای مهمانداران سـخت 
مـی کنـد. باید به ایـن درک برسـیم کـه مهماندار، 
قبـل از مهمانـدار بـودن، یـک انسـان اسـت و اگـر 
مسـافران، در یـک مسـیر پـروازی حضـور دارنـد، 
مهمانـداران پیـش از این پـرواز، مسـیرهای پروازی 

گپ و گفت با مدیرخدمات پرواز 
شرکت هواپیمایی قشم

داود ربیعی
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گپ و گفتگو

ایرباس 600-300

یک هواپیمای مسـافربری سـاخته شـرکت ایرباس اسـت. نخسـتین بار در 
بیسـت و هشـتم اکتبـر 1972 معرفـی شـد و دو سـال بعد رسـماً بـه خدمت 
شـرکت های هواپیمایـی در جهـان درآمـد. ایربـاس آ300 دارای دو موتـور 
توربوفـن در زیـر دو بـال اسـت. فاصله نـوک دو بـال 44/8متر، طـول 54/1 
متـر، ارتفـاع 16/5متـر اسـت. ایـن هواپیمـا می توانـد 361 مسـافر )در مدل 

ایربـاس آ300–600 آر( را حمـل کنـد. 

بیشـینه سـرعت 0/85 مـاخ )895 کیلومتـر بر سـاعت، در مـدل ایرباس 
آ300–600 آر( و محـدوده پـرواز 7700 کیلومتـر اسـت. 

 A300B4 ،مدل پایه مسافربری A300B2 مدل های این هواپیما عبارتند از
مدل مسافربری با محدوده پرواز بیشتر، A300C4 مدل مسافربری با امکان 

تغییر کاربری، A300F4 مدل ترابری و مدل A300–600 مدل مدرن تــر. 

ایرباس 320

ایربـاس ایAirbus A320( 320( خانـواده ای از هواپیمـای الغرپیکـر از 
هواپیمای مسـافربری سـاخته شـرکت ایرباس اسـت. ایربـاس ای320 دارای 
دو موتـور توربوفـن در زیـر دو بـال اسـت. فاصلـه نـوک دو بـال 34/1متـر، 
طـول 37/6 متـر، ارتفـاع 11/8متر اسـت و همچنین این هواپیمـا می تواند در 
حالـت اقتصـادی حداکثـر180 مسـافر را حمل کند. بیشـینه سـرعت: 0/82 
مـاخ )870 کیلومتـر بـر سـاعت( و محدوده پـرواز 5185 کیلومتر اسـت. این 
A320- سـاخته شـد که مدل A320-200 و  A320-100هواپیما در دو مدل
100 ابتدایی تریـن نمونـه ایـن هواپیمـا بود و تنهـا 21 فروند از آن تولید شـد. 

فوکر 1۰۰

یک هواپیمای مسـافربری سـاخت شرکت فوکر در کشـور هلند است. این 
هواپیمـا از سـال 1988 روانه بازار شـد. ایـن هواپیماهـا از روی مدل قدیمی تر 
فوکر اف 28 سـاخته شـدند. فوکر 100 دارای دو موتور توربوفن در دو سـوی 
انتهـای بدنه اسـت. فاصلـه نـوک دو بـال 28/1 متر، طـول 35/5 متـر، ارتفاع 
8/5 متـر اسـت و در حالـت اقتصادی حداکثـر 109 مسـافر را حمل می کند. 
بیشـینه سـرعت این هواپیما 816 کیلومتر بر سـاعت با محدوده پرواز 1550 

کیلومتـر اسـت. فوکـر در دو مدل Fokker 100 مدل اسـتاندارد مسـافربری 
و مدل Fokker 100EJ دارای مخزن سـوخت جانبی سـاخته شـده اسـت. 

)Avro RJ( آرجی

هواپیمـای Avro RJ/146 BAe در رده هواپیماهـای بـا انـدازه متوسـط 
قـرار می گیرد. این هواپیما توسـط شـرکت Aerospace British  انگلسـتان 
)بعدهـا بـه Systems BAE تبدیل شـد( تولید شـد. این هواپیمـا توانایی های 
خـود را در مسـیر های کوتـاه و منطقه ای نشـان داده اسـت. چیدمـان صندلی 
ایـن هواپیمـا می توانـد در هـر ردیـف پنج صندلـی یـا در حالت فشـرده تر 6 
صندلـی در حالـت اقتصادی تـر باشـد کـه از ایـن حیـث در میان رقبـا ممتاز 
اسـت، چراکه کمتر هواپیمای منطقـه ای توانایی چیدمان 3-3 را داراسـت. این 
هواپیمـا بسـیار کـم صداسـت و همین ویژگی اش یکـی از عوامـل موفقیت آن 
بـوده اسـت، به نحوی کـه برای اسـتفاده در فرودگاه های داخل شـهر که مملو 
از صداسـت، بسـیار مناسـب اسـت. نکتـه جالـب دیگـر توانایی عملیـات این 
هواپیمـا در فرودگاهCity London اسـت که شـیب تقـرب آن منحصربه فرد 
و بانـد کوچکـی دارد. ظرفیـت مسـافر میـان 85 تـا 100 نفـر براسـاس نوع 
هواپیمـا- فاصلـه دو نوک بال 26/34 متـر- طول 28/55 متـر- ارتفاع 8/61 

متر- بیشـینه سـرعت 893 کیلومتر بر سـاعت

۵0 فوکر 

یـک هواپیمای توربوپراپ مسـافری، کـه برمبنای اصـالح و طراحی مجدد 
هواپیمـای بسـیار موفـق فوکر اف27 فرندشـیپ تولید شـده اسـت. فوکر 60 
نمونـه ترابـری و کشـیده تر از فوکر 50 اسـت و هـر دو هواپیما توسـط فوکر 
در هلنـد سـاخته شـده اسـت . در حـال حاضـر بزرگترین اسـتفاده کننـده از 
ایـن هواپیمـا در جهان، شـرکت هواپیمایـی KLM cityhopper اسـت . طول 
ایـن هواپیمـا، 25.25متـر و ارتفـاع آن 8.32 متـر و طـول بالهـاي آن 29 متر 
اسـت.کاکپیت کـرو هواپیمـا دو نفر)خلبـان و کمک خلبان( و ظرفیت مسـافر 
آن حداکثـر 62 نفـر اسـت. پیشـرانه هـاي این هواپیمـا دو موتـور توربوپراپ 
PW125B اسـت کـه دیگـر مـدل هـاي آن در هواپیماهاي رقیـب فوکر 50 

ماننـد اي-تـي-ار 72 و 42 و بمباردیر 415 و... اسـتفاده شـده اسـت. حداکثر 
سـرعت ایـن هواپیمـا 425 کیلومتـر بـر سـاعت و بـرد آن 2055 کیلومتر و 

حداکثـر ارتفـاع آن 25000 پا اسـت.

با پرنده های قشم ایر 
آشنا شویم

دیگـری را طـی کـرده انـد و پـس از آن، هم پروازهـای دیگری خواهند داشـت 
تـا بـه خانه بازگردنـد. همانگونه که مهمانـداران، خود را با مسـافر هماهنگ می 
کننـد ایـن انتظار از مسـافران هم وجـود دارد کـه با مهمانداران همـکاری کنند، 
چـرا که خواسـته مهمانداران، خواسـته شـخصی آنها نیسـت و مهمانـداران تنها 
بـر اسـاس دسـتورالعمل هـای بیـن المللی رفتـار می کننـد. از دیگر مشـکالت 
ایـن حرفـه می تـوان به پـرواز در سـاعت هـای مختلف شـبانه روز اشـاره کرد. 
مهمانـداران و بـه طـور کلـی خدمه پـرواز معموال 3 سـاعت قبـل از پـرواز وارد 
فرودگاه شـده و پس از گذراندن مراحل متعدد وارد هواپیما می شـوند تا هواپیما 
را بـرای پرواز آماده کنند و بر اسـاس پروازهای داخلـی و خارجی، مهمانداران در 
سـاعتی کـه اکثر هموطنان خواب هسـتند برای پـرواز اعزام می شـوند و پس از 
چندیـن سـاعت پـرواز به خانه باز می گردند. تغییر ریتم سـاعت خـواب یکی از 

مشـکالت عمـده این حرفه اسـت.

 از مشکات این حرفه گفتیم، محاسن این شغل چیست؟ \

سـفر و روحیه ماجراجویی و همچنین اشـتیاق برای دیدن و درک فرهنگ های 
مختلـف اقـوام، از محاسـن این شـغل اسـت. یک مهمانـدار عالوه بر سـفرهای 
متعـددی کـه انجـام می دهـد به واسـطه حرفه اش و به واسـطه آمـوزش هایی 
کـه الزمـه تبحـر در حرفـه اش مـی باشـد، بـا تخصـص هـا و علـوم دیگر هم 
آشـنا مـی شـود. در زبان انگلیسـی و سـایر زبان هـای بین المللی بر اسـاس نیاز 
شـغلی مسـلط شـده، همچنین به میزان کارایی در حرفه اش با اصول پزشـکی و 
روان شناسی در سطح تئوری و عملی نیز آشنا می شود. مـهمانــدار مــی آموزد 
کـه جـذاب، آراسـته، صبـور و باوقـار باشـد. یک مهمانـدار آموزش مـی بیند تا 
قـدرت تجزیـه و تحلیـل در مواقـع ضـروری داشـته باشـد. شـما در زمانی که 
در شـرایطی خـاص قـرار مـی گیرید، مهم نیسـت که به چند تخصص مسـلط 
هسـتید، بلکـه این نکتـه اهمیـت دارد کـه در آن زمـان، از همـه تخصص های 
خـود به موقع اسـتفاده کنیـد. به عنوان مثال، چنـدی پیش در یکـی از پروازهای 
قشـم ایر که از نجف اشـرف عازم تهران بود، یکی از مسـافران دچار ایسـت قلبی 
شـد و خانـم سـرمهماندار پرواز، براسـاس آمـوزش هایی که در حوزه پزشـکی و 
دوره هـای مدیریت اسـترس دیده بود، توانسـت 
مراقبـت های الزم را ازمسـافر بیماربه عمل آورد 
تـا زمانـی که به دسـتور خلبـان هواپیمـا به جای 
فـرودگاه بین المللـی امام خمینـی)ره( در فرودگاه 
مهرآبـاد فرود اضطراری داشـته باشـد و مسـافر 
بیمـار بـه عوامـل اورژانـس تحویـل داده شـود. 

در ایـن شـرایط، مهمانداران موظفنـد عالوه 
بررسـیدگی به حال بیمار، سـایر مسـافران 

را نیـز در آرامـش قـرار دهنـد و همچنین خلبـان پـرواز را هم در جریـان اتفاق 
قرار دهند. یک پزشـک، زمانی که بر بالین یک بیمار حضــور می یابد، شـرایط 
فضـای اطـراف بیمار به گونه ای هماهنگ می شـود تا برای سـالمتی وی افرادی 
به غیر از تیم پزشـکی در کنار بیمار نباشـند، اما در هواپیما و در زمانی که چنین 
شـرایطی ایجـاد می شـود، با توجـه به فضای محـدود داخل کابین مسـافر،حفظ 
آرامش دیگر مسـافران پرواز امری مشـکل و البته تخصصی اسـت.  در کنار این 
شـرایط خـاص، از سـوی دیگر، دیـدن زیبایی هـای طبیعت و قـدرت آفرینش 
پـروردگار از زمیـن و آسـمان بـرای هر مهماندار جـذاب و لذت بخش اسـت و 

مـی توانـد تحمل سـختی های ایـن حرفه را ممکن سـازد. 

 براسـاس یـک مطالعـه پژوهشـی در حـوزه جامعه شناسـی و رفتار شناسـی 
سـفرهای هوایـی، مهمانـداران تنهـا عضـو خانـواده پـروازی هسـتند کـه بـرای 
مسـافر اطمینـان خاطـر و اعتمـاد را بـه وجـود مـی آورد و مهمانداران شـرکت 
هواپیمایی قشـم، پـس از گذرانـدن دوره هـای متعدد آموزشـی در حین خدمت، 
توانسـته انـد به درجه ای از موفقیت برسـند که طبق نظرسـنجی هـای صورت 
گرفته، رضایت مسـافر را تامین کنند. ارائه خدمات پذیرایی تنها درصد کوچکی 
از وظایف مهمانداران اسـت و باید به یاد داشـته باشـیم که در مواقع اورژانسـی 
و ضـروری، تنهـا مهمانـداران هسـتند کـه می تواننـد جان مـا را نجـات دهند. 
مهمانداران فرشـتگان نجاتی هسـتند کـه ما مسـافران، آرامش پـرواز را مدیون 
زحمـات آنهـا هسـتیم.  خانـم عاطفی سالهاسـت عمر و تـوان خـود را در جهت 
آرامش و آسـایش مسافران صرف کرده و 
هم اکنون همکاران مهماندار او در 
قشـم ایر، ضامـن آرامش و 
آسـایش مسـافران این 
هواپیمایـی  شـرکت 
خداونـد  هسـتند. 
نگهـدار خادمـان 

وطن باشـد.
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گرجسـتان کشـوری اسـت در شـرق دریای سـیاه و از دیدنی ترین و زیباترین 
مناطق جهان محسـوب می شـود. 

تنـوع آب وهوایـی در ایـن کشـور بسـیار شـگفت انگیز اسـت. رشـته کوه های 
میان مرز گرجسـتان و روسـیه چون سـدی در برابر سـرمای وحشـتناک روسیه 
قـرار دارد. گلسـتانی معـروف در منطقـه آجـارا وجـود دارد کـه در آن گیاهـان 
جمـع آوری شـده از نقـاط گوناگـون جهان یافت می شـود. در این باغسـتان گیاه 
اسـترالیایی در کنـار گیـاه آفریقایـی و آمریکایـی رشـد و نمـو می کنـد و این امر 

به خوبـی شـرایط اقلیمـی منحصـر بـه فرد ایـن منطقـه را اثبـات می کند. 

ساحل سحرآمیز

مناطـق سـاحلی گرجسـتان از دیربـاز هـزاران جهانگـرد را در تمامـی فصول 

سـال پذیراسـت. در دوران شـوروی سـابق این منطقـه از بهترین نقـاط تفریحی 
امپراتـوری شـوروی شـناخته می شـد و هنـوز آثـاری از تفریحگاه هـای سـران 
شـوروی سـابق در آن وجـود دارد. نزدیکـی بنـدر باتومـی منطقه ای قـرار دارد به 
نـام اورکـی کـه به آن سـاحل سـحرآمیز یا سـاحل مغناطیسـی گفته می شـود. 
بـاور ایـن اسـت کـه شـنا کـردن در این منطقـه و آفتـاب گرفتن روی شـن های 

سـاحلی آن منجـر بـه درمـان بیماری هـای افراد می شـود. 

جشن های گرجستان 

مـردم زنـده دل و شـاد گرجسـتان بـه بهانه هـای مختلـف؛ چـه ملـی و چـه 
مذهبی، جشـن های باشـکوهی بـر پا می کنند؛ از جمله جشـن سـال نو میالدی 
)کریسـمس( کـه از پانزدهـم دسـامبر تـا پانزدهـم ژانویه بر پا می شـود، جشـن 

تـفـلیــس، 
عروس آسیای میانه

تـفـلیــس، 
Tbilisiعروس آسیای میانه

علیلـو 15 روز پـس از سـال نـو اسـت و ریشـه ملـی و مردمـی دارد، کارنـاوال 
بـا لباس هـای محلـی بـه صـورت دسـته جمعی کـه فضایـی  سـنتی، رقـص 
زیبایـی می آفرینـد، جشـن پـاک کـه پیش از سـال نـو برگزار می شـود، جشـن 
برکت خواهی و سـبزه سـبزکنی و جشـن تخم مرغ رنگ کنی کـه همزمان با عید 
نـوروز در کشـور ماسـت، و در فصـل گل، جشـن بـزرگ گل بر پا می شـود که با 

شـکوه ترین و زیبا تریـن جشـن ملـی و مردمـی این کشـور اسـت. 

شهر تفلیس

ایـن شـهر از دیربـاز به عروس شـهر های آسـیای میانـه و قفقاز شـهرت دارد، 
پارک هـای بی نظیر و رودخانه متکواری که از وسـط شـهر تفلیـس عبور می کند، 
چشـم انداز هایی کم نظیـر در ایـن شـهر پدیـد آورده اسـت. پنج دریاچه مناسـب 

بـرای شـنا و قایق سـواری در شـهر تفلیـس وجود دارد کـه یکی از آنهـا به حدی 
بـزرگ اسـت کـه گرجی هـا آن را دریـا می نامنـد. پـارک آبـی و از همـه مهم تـر 
مجسـمه های هنـری و زیبایـی این شـهر را بـه مـوزه ای بی همتا بـدل کرده اند. 

شهر سنگی اوپلیستیخه

این شـهر بزرگ ترین شـهر سـنگی دنیاسـت و معنای تحت اللفظـی آن معبد 
خدایـان اسـت. مهم تریـن آثـار باقی مانـده از دیـن پیکانیـزم در ایـن محوطـه 
باسـتانی وجـود دارد. قدیمی تریـن سـد، داروخانـه، بـازار، آمفی تئاتـر، کلیسـای 
قدیمـی معروف به سـن جورجی، معابد، زندان، سـیاه چال، کارگاه شراب سـازی و 
صد هـا اثـر باسـتانی دیدنـی در آغـوش طبیعت بی نظیـر از مهم تریـن مکان های 

دیدنـی بیـن دو شـهر تفلیس و باتومی اسـت.

گروه گردشگری

پــروازهــای هفتگـــی 
هواپیمایی قشم از مقصد 
تهـران به تفلیس شـنبه، 
ســـه شنبه،  یکشنبــه، 

چهارشنبـــه 
و روزهای  دوشنبـــه از 

تفلیـس بــه بـا تـومی
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جزیره پهناور قشـم با مسـاحتی نزدیـک بـه 1500 کیلومترمربع نه تنها 
بزرگ تریـن جزیـره ایـران، بلکـه از بسـیاری از کشـورهای مسـتقل جهان 
نیـز بزرگ تـر اسـت. ایـن جزیره همچـون دلفینـی زیبـا و بـزرگ در تنگه 
اسـتراتژیک هرمـز قـرار دارد و فاصلـه آبی شـهر قشـم از بندرعبـاس 22 
کیلومتـر و نزدیک تریـن فاصلـه آبـی جزیره قشـم با سـرزمین مـا در 8/1 
کیلومتر در حد فاصل بندر الفت و روسـتای پهل از توابع بندر خمیر اسـت. 

سـکنه جزیره مردمی متدین، میهمان نواز، زحمتکش و پایبند به آداب 
و رسـوم سـنتی و زیبای خود هستند. لباس سـنتی زنان و مردان، موسیقی 
بومـی، صنایع دسـتی و گویـش محلـی از جلوه هـای فرهنگـی ویـژه ایـن 
جزیـره مرزی اسـت. گزینـش نام هایی چون دیرسـتان، رمـکان، درگهان، 

سـوزا، رمچـاه، دوالب، کانـی و... برای شـهرها و روسـتاها یـادآور عالقه و 
توجـه عمیـق مردم ایـن بخش از کشـورمان به فرهنگ و تمـدن دیرپای 

ایران زمین اسـت. مردم جزیره قشـم همگی مسـلمانند.

آداب و رسوم 

آداب و رسـوم سـنتی و اعتقادی مردم قشم برخاسـته از تاریخی پرفراز 
و نشـیب و سراسـر حادثه، مبارزه و پایداری آنهاسـت. جلوه هایی از اصالت 
قشـمی ها را می تـوان در آیین هـای زیبـای عروسـی، عبـادت و عـزاداری، 
موسـیقی بومـی، معمـاری ویـژه بـا بهره گیـری از بادگیرها، صنایع دسـتی، 
پوشـاک زنـان و مردان و بسـیاری از رفتارهای سـنتی این مردم مشـاهده 

کرد. 

قشم
میــراث مــانـدگار تــاریــخ

گروه گردشگری

دیدنی های جزیره قشم 

اکوسیسـتم جنگل های حرا، درختانی است که در 
آب دریـا رشـد می کننـد و اکوسیسـتم پربازدهی را 
می سـازند. در ایـن جنگل هـا دوگونـه حـرا و چندل 
وجـود دارد. بسـیاری از گونه هـای آبـزی و حیـات 
وحش وابسـتگی مستقیم و غیرمستقیم به حرا دارند 
و ایـن جنگل هـا در پیرامـون خـود محیط مناسـبی 
را بـرای رشـد و پـرورش ماهیـان فراهـم می کننـد. 
اکوسیسـتم دریایـی حـرا بـه دلیـل اسـتفاده های 
گوناگـون انسـان از آن بسـیار حائـز اهمیت اسـت. 
آب در طـول شـبانه روز دو بار عقب نشـینی می کند 
و دو بار پیشـروی، این عمل مداوم شـرایط زیسـتی 

ویـژه ای بـه این جنـگل دریایی می بخشـد. 

جوامـع جنگلی مانگـرو )حرا( در طـول میلیون ها 
سال موفق شـده اند سـازگاری اعجاب انگیزی با آب 
شـور دریا و سـواحل جـزر و مدی پیدا کننـد. اصوال 
ایـن گیاهان قادر نیسـتند دمای کمتـر از پنج درجه 
سـانتی گراد را تحمل کنند. ضمن اینکه شـوری بین 
20 تـا 32 در هزار برای رشـد آنها مناسـب اسـت. 
مانگـرو از مقاوم تریـن گونه هـا محسـوب می شـود 
کـه بـا حداقـل نیازهای خـاص گیاهان، در سـواحل 
و امتـداد کوه ها توسـعه می یابد. یکـی از ویژگی های 
درختچـه حـرا، ریشـه آن اسـت. ریشـه های اصلی 
حـرا کوتـاه و کم عمق انـد، از آنها ریشـه های فرعی، 
باریـک و عمودی اسـفنجی به سـمت باال منشـعب 
می شـوند و به طور متوسـط تـا 30 سـانتی متر از 
سـطح زمین باالتـر می رونـد. این ریشـه های 
هوایـی به تدریـج دور درخـت را پوشـش 

می دهنـد و تبدیـل بـه یک شـبکه 
می شـوند و بـه این ترتیب 

امـکان زیسـتن را 
چنین  در 

محیـط باتالقـی ای فراهم می کننـد. این ریشـه ها از 
شـوری محیط نیـز می کاهند تـا امکان تغذیـه گیاه 
از آب بسـیار شـور دریـا میسـر شـود. جنگل هـای 
دریایـی حرا در شـبانه روز دو بـار در آب دریا آبتنی 
می کننـد. هنـگام مد دریـا، ماهیان زیـادی به طرف 
جنـگل حرکـت می کننـد و صیـادان محلـی نیز به 

خوبـی ایـن را می دانند. 

کوه هـای  قشـم  جزیـره  در  قشـم،  کوه هـای 
کم ارتفـاع فـراوان اسـت. سـطح آنهـا را الیه هـای 
مرجانـی، اسـفنجی و دوکفـه ای پوشـانده کـه خـود 
موجـب حفاظـت خاک های نـرم شنیسـت و مارن 

زیرسـطح مرجانـی شـده اسـت. 

درخت انجیر معابد 

از رسـتنی های شـگفت انگیز مناطق حـاره به ویژه 
جزایـر خلیـج  فـارس، درخـت همیشـه سـبز لـور 
معـروف بـه انجیـر معابـد اسـت کـه تاجی بسـیار 
بـزرگ بـا ریشـه های هوایـی متعـدد دارد و میـوه 
رسـیده نارنجی آن مطبوع و خوراکی اسـت. یکی از 
زیباترین این درختان در روسـتای تم سـنیتی منطقه 
توریـان قـرار دارد و در نزدیکی آن بقعه ای دیدنی با 
طـرح معمـاری کهن بـا نام زیـارت پیر واقع اسـت. 

 غار نمک

 بخشـی از کوه هـای جزیـره قشـم بـه دلیـل 
انباشـتگی و رسـوب نمـک موجـود در آب دریا در 
گسـل های عمیـق تبدیـل بـه کوه هـا 
و غارهـای نمکـی شـده اند. کـوه 
نمکـدان در جنـوب غربـی 
جزیره بـا دیگر معادن 
و غارهـای نمکی 
از  جزیـره 
یـک 

جنـس اسـت. قندیل هـا و بلورهای نمـک در داخل 
غارهـای بزرگ و جریان آب نمک آلـوده در بیرون 
غـار منظـره دلپذیـری بـه غارهـا و کوه هـای نمکی 

جزیـره قشـم بخشـیده اند. 

غارهای خربس 

بـه فاصله 11 کیلومتری از شـهر قشـم )در جاده 
مجـاور سـاحل جنوبـی( غارهـای خربس بر سـینه 
کوهـی مشـرف بـه دریـا و دشـتی میانکاسـه قـرار 
گرفتـه اسـت. خربـس از غارهای دریایی اسـت که 
بـر اثـر گـرداب و تخلیه ماسـه ها از حفره سـنگ ها 
بـه وجـود آمـده اسـت. عمـر غـار بسـیار طوالنـی 
اسـت، اما در دوره های پیش از اسـالم بـا افزودن به 
وسـعت غار و بخش های تاالر و دهلیزهای انشـعابی 
بـه احتمال زیـاد از آن بـرای پناهگاه کـودکان، زنان 
و سـالخوردگان بـه هنـگام یورش دشـمن اسـتفاده 

است.  می شـده 

مجموعه تاریخی- فرهنگی الفت

 در بنـدر تاریخـی الفـت و در کنار قلعـه نادری 
حلقه هـای چـاه آب فراوانی به چشـم می خـورد که 
مـردم این منطقه بـا زحمت زیاد در دل سـنگ های 
شیسـتی کفـه انتهـای محوطـه حفـر کرده انـد. تل 
مشـرف بر این چاه ها با سـطح سـنگی مرجانی آب 
بـاران را بـه گـودال محـل چاه هـا هدایـت می کنـد 
و چـون کفـه چاه هـا بـه الیه هـای گچی ختم شـده 
اسـت، آب برای مدتی طوالنی نسـبتا سـالم و خنک 
در آن باقـی می مانـد. می گوینـد تعـداد ایـن چاه ها 
به تعداد ایام سـال کبیسـه 366 حلقه بـوده و مردم 
در هـر روز از سـال دهانـه یکـی از آنهـا را بـاز و از 
آن اسـتفاده می کردند. گذشـته از چاه هـای آن، یک 
آب انبار سـنتی بزرگ، مسـجد های زیبا، خانه های 

قدیمـی، درخت نیـاز - معروف به 
خواجـه کریـم- و بازمانـده 

قلعه نـادری و همچنین 

Qeshm is a 
historical legacy
عکاس انوشه پیربادیان
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بـومرنگ

بافـت قدیمی الفـت با انبـوه بادگیرها و کارگاه هـای لنج سـازی از  جاذبه های 
الفت اسـت. 

آبگیرهـا، از سـدهای دیدنـی و تاریخـی قشـم یکـی سـد پـی پشـت اسـت. 
تاسیسـات تقسـیم آب ایـن سـد حداقل از دوره ساسـانی اسـت و دیگـر آبگیر 
دیدنی جزیره قشـم سـد گوران اسـت. کارشناسـان میراث فرهنگی تاکید دارند 
کـه پی اولیه سـد از دوره هخامنشـی و قسـمت بـاال و تـاج آن از دوره ساسـانی 
اسـت. از جمله آبگیرها و سـدهای مهم قشـم می توان سـدهای خالصی، سیماب، 

توریـان و سـلماب را نـام برد. 

قلعـه پرتغالی ها، در سـال 1507 میالدی آلبوکرک دریاسـاالر پرتغالی جزایر 
دهانـه خلیـج فارس را تصـرف کرده و از ایـن طریق بـر راه بازرگانی دریایی بین 
هنـد و اروپا تسـلط یافت، چیرگی پرتغالی هـا بر این آبراه مهم دریایی 110 سـال 
طول کشـید. در این مدت آنان دژها و اسـتحکاماتی سـاختند که دژهای هرمز، 

قشـم و الرک نمونه هایی از آنهاست. 

قلعه قشـم با مسـاحتی بیش از 2 هزار متر مربع از سـنگ های آهکی و گچی 
با مالط سـاروج محلی سـاخته شـده و طی یک قرن چندین بار استحکام بخشـی 
یافتـه اسـت. ایـن دژ راست گوشـه اسـت؛ چهاربـرج در چهارگوشـه و بازوهایی 
بلنـد دارد کـه تـوپ و منجنیق ها روی پهنای آن مسـتقر می شـدند. قلعه قشـم 
کاربـردی چـون یک انبار بـزرگ یا جای نگهداری مهمات و سـالح داشـت که 

در مواقـع اضطـراری بـه دیگر دژها کمک می رسـاند. 

سـرانجام در سـال 1623 میـالدی این قلعـه و دیگر پایگاه هـا در دهانه خلیج 
فـارس را یکـی از سـرداران صفـوی تصـرف کـرد و ایرانیـان تـا امـروز بـر این 

پرارزش تریـن آبراهـه دنیا چیره هسـتند.

مساجد

 در قشـم از سـال های اولیه هجری قمری مسـجدهایی باقی مانده اسـت که 
قدیمی ترین آن مسـجد شـیخ رخ در روسـتای کوشـه اسـت که یک بار بر اثر 
زلزلـه ویـران شـده، امـا در اواخر قـرن سـوم آن را بازسـازی کرده انـد. در کنار 
مسـجد شـیخ رخ، زیارتگاه شـیخ رخ با گنبد ویژه هشـت گوش قرار دارد. سنگ 
گورهای بسـیار کهن در گورسـتان کنارشـیخ رخ وجود دارد. از دیگر مسجدهای 

قشـم می توان مسـجد هلر، رمچـاه و الفترا نـام برد. 

شاه شهید 

بقعه شـاه شـهید از بقاع متبرکه است که بازسـازی شده و کوچه آن گسترش 
یافته اسـت. مردم جزیره درباره شـاه شهید داسـتان های دل انگیز می گویند. 

 دره ستاره ها

 در غـرب روسـتای برکـه خلـف دره سـتاره ها بـا تندیس هـا و بریدگی های 
شـگفت انگیز طبیعـی که بر اثر عوامل فرسـایش به مـرور زمان به وجـود آمده، 
توجـه هـر بیننـده ای را به خـود جلب می کنـد. مردم ایـن منطقه بر ایـن باورند 
کـه در گذشـته های دور سـتاره ای از آسـمان در ایـن نقطه فرود آمـده و موجب 

تشـکیل این دره شـده است. 

قبرسـتان انگلیسـی ها، ایـن قبرسـتان باقـی مانـده محـل زندگی شـماری از 
انگلیسـی ها در زمان فتحعلی شـاه اسـت. از این مکان که در 35 کیلومتری شهر 
قشـم در بندر باسـعید قـرار دارد و تنها قبر شـماری از مامـوران دولت انگلیس، 

دکل دیده بانـی و قلعـه کوچک سـاحلی باقی مانده اسـت. 

دره اعجاب انگیز چاهکوه

 چاهکـوه دره ای بـا احجـام و تندیس هـای بی نظیر و پوشـیده از صدها حفره و 
کاسـه و طاقچـه بـر بدنـه عمومی آن بـا جوی های سـنگی و چاه هـای آب که از 
یـورش بـاد، بـارش باران هـای تنـد و تابش آفتـاب داغ پدیـد آمده اسـت. این 
دره در 100 کیلومتری شـهر قشـم و در کنار روسـتای چاهوی شـرقی قرار دارد.

مجتمع های زیسـتی سـواحل خلیج فـارس، معماری ویـژه ای دارند که شـاید 
بتـوان چکیـده آنها را در انواع مناسـبش، در جزیره قشـم و به خصوص روسـتای 
الفـت بـه وفـور یافت. این نـوع معماری همانند تمـام معماری هـای بومی دیگر، 
مبتنی بـر پاسـخگویی خردمندانـه و صرفه جویانـه بـه روابط اجتماعی انسـان ها، 
شـرایط دشـوار اقلیمـی، توانایی هـای اجرایی، مصالح در دسـترس شـکل گرفته 

و پایدار شـده است. 

آنچـه معمـاری ایـن منطقـه را از دیگر معمـاری بومی جدا می کنـد، ترکیب 
عناصـر فرمـی و فضایـی معمـاری ایرانـی و عربـی اسـت کـه به شـکل غریب 
و زیبایـی تولیـد شـده و در حـال بهره برداری اسـت. اسـتفاده واقعـی و طبیعی از 
معمـاری ارزشـمند توسـط سـاکنان- جـز در مـواردی انـدک- در کشـورهای 
خاورمیانـه دیـده نمی شـود. ویژگی هـای اصلی معمـاری الفت و برخـی دیگر از 

مناطق زیسـتی جزیره قشـم عبارتنـد از: 

1- تمام خانه ها حیاط مرکزی و بادگیر دارند. 

2- خانه هـا هر چند سـال یک بار به روش های سـنتی مرمت می شـوند، بنابراین 
به شـکل اولیه خود باقی مانده اند و به همین دلیل حدس زدن سـن آنها دشـوار 

است. 

3- روش چیدمـان و ترکیـب فضاهای جزئی، از یک روش و سـنت پایدار پیروی 
می کنند.

4- اهـداف اصلـی معماری الفت مقابله با شـرایط طاقت فرسـای اقلیمی و حفظ 
ارزش های مذهبی خانواده اسـت. 

5- ترکیـب اتاق هـا و راهروهـا و ارتباط آنها با حیـاط، تحت تاثیر معماری نواحی 
مرکزی و حاشـیه کویری ایران است.

6- ترکیـب اتاق هـا و راهروهـا و ارتباط آنها با حیـاط، تحت تاثیر معماری نواحی 
مرکزی و حاشـیه کویری ایران قرار دارد.

7- هـر بلوک سـاختمانی یک مجموعـه بزرگ خانوادگی اسـت که گـرد آن را 
کوچه فراگرفته اسـت.

8- افزایش مشـیت روسـتا بر تراکم آن نیفزوده، بلکه موجب رشـد آن به خارج 
از روسـتا شـده اسـت و شـاید یکی از دالیل حفظ سـالمت بافت آن همین نکته 

باشد.

9- مراکـز محله ها، حول مسـاجد شـکل گرفته اند و از میدان به مفهـوم رایج آن 
در معماری ایرانی خبری نیسـت. 

10- ترکیـب فرمـی و فضایـی عناصـر مسـاجد و تزئینـات آنهـا به طـور کامل 
غیرایرانی اسـت. 

 رویـش گیاهـی در منطقـه قشـم عمدتـا گرماپسـند و نمک خـواه اسـت. 
جنگل هـای دریایـی حـرا و مربـوط بـه وزن جزر و مـدی، گسـترده ترین جامعه 
را بـا پوشـش بخـش وسـیعی از سـواحل شـمالی ایـن جزیـره و به ویـژه گونـه 

»marina Avicennia« - بـه نـام بوعلی سـینا، دانشـمند و فیلسـوف ایرانی که 
کتـاب »قانـون« او بـرای قرن هـا تنها معیـار و مبنای دانـش پزشـکی در اروپا و 
خاورمیانـه بـوده اسـت- تشـکیل داده انـد که به طرف خشـکی توسـط گیاهان 
که بیشـتر درختچه و بوته زارهاسـت و رویش های سـطحی عمدتا خشک پسـند 
جایگزیـن شـده اسـت. گیاهانی که در ایـن منطقه وجود دارند – چه در خشـکی 
و چـه در دریـا- اهمیـت اقتصـادی یـا ارزش غذایـی و دارویی بسـیاری دارند و 
به وفـور یافت می شـوند. جنگل هـای دریایی حـرا در این منطقه از خلیـج فارس، 
از نظـر جغرافیایـی نشـان دهنده غربی ترین و شـمالی ترین گسـتره  در دنیاسـت 

کـه اینچنیـن رویش هـای گیاهی ای به طور طبیعی در آن گسـترش یافته اسـت. 
جنگل هـای حـرا در گسـتره جزایـر جـزر و مدی )چـون جزیره نگین( با شـبکه 
کانال هـای آب و تغییـر جریان دریایی در آنها چشـم اندازی بسـیار زیبا و شـاید 
بی نظیـر را به طـور طبیعی در منطقه قشـم ایجاد کرده اسـت. همچنین مجموعه 
زیسـتی مربـوط بـه گونه هـای جانـوری و آبزیـان، به ویـژه پرنـدگان محلـی و 
مهاجـر در ایـن منطقـه، به طریقـی راز بـودن و زندگی اسـت و این نکتـه را که 
ادامـه حیات شـان بر پایه حیات دیگری اسـتوار اسـت و همه وابسـته بـه آب و 

جابه جایی هـای شـبانه روزی آن هسـتند، بیـان می کند. 

عکاس انوشه پیربادیان

پـــرواز هـــای 
هفتگـی  هواپیمـایی

 قشــم از مبدا جزیـــره 
قشم به مقاصدتهران، دبـی، 
اصفهان، مشهد، کرمانشاه، تبریز
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بــدانیم 

Checked 
baggage 
allowance 
is 30 Kilos

میـزان بار مسـافری در هر پرواز بسـته به مـدت پرواز، داخلـی و خارجی بودن 
آن و نـوع خطـوط هوایـی متغیـر اسـت. میـزان بـار مجاز هـر مسـافر در بلیت او 
صریحـا در قسـمت وزن بـار )weight baggage( ذکـر شـده اسـت. وزن هر 
بسـته یـا چمـدان نبایـد بیـش از 30 کیلوگـرم باشـد، چراکه بـر اسـاس قوانین 
بین المللـی حمل بسـته های بیش از این وزن برای سـالمتی کارگـران فرودگاه ها 

مضـر اسـت و خطـوط هوایی مجاز بـه پذیرش آنها نیسـتند. 

همچنیـن بسـته های بزرگ تـر از حجم معمـول باید در بخش بـار غیرمتعارف 
)package oversize( پذیرش شـوند. 

هـر مسـافر مجاز اسـت فقط یک بسـته یا چمدان بـا ابعاد حداکثـر 70 در 50 
سـانتی متر و حداکثر به میزان هفت کیلوگرم که داخل آن قابل مشـاهده باشـد، 

بـه داخـل کابین هواپیما ببـرد. محتویات مجاز داخل این بسـته عبارتند از:

کیـف پـول کـه می تواند حـاوی پـول، کارت اعتبـاری و کارت های شناسـایی 
باشد.

مدارک الزم مسافرت مانند گذرنامه و بلیت

داروهـای ضـروری و الزم جهـت مصـرف در طول پـرواز؛ حمـل داروهای مایع 
ماننـد کیت هـای دیابتی و انسـولین توسـط مسـافران بـه داخل هواپیمـا فقط با 

مجوز پزشـک امکان پذیر اسـت.

عینک های طبی و آفتابی بدون جعبه

لنز چشمی بدون بطری مایع

غـذای اطفـال )کـه باید توسـط والدین در محل های کنترل چشـیده شـود( و 
لوازم بهداشـتی ضـروری مانند دسـتمال، حوله و پنبه. 

لـوازم الکترونیکـی ماننـد دوربیـن، لپ تـاپ، بازی هـای کامپیوتـری و ... بدون 
ریمـوت کنترل 

ورود اشـیا دارای نـوک یـا لبـه تیـز ماننـد ناخن گیـر، چاقـو، سـوهان ناخـن، 
سـالح، ابـزار مغناطیسـی و تمامـی مایعـات شـامل: »ژل هـا، خمیرهـا، کرم هـا، 
ترکیبـی از مایعـات و جامـدات، هرگونـه بسـته های فشـرده ماننـد خمیردندان، 
ژل مـو، نوشـیدنی ها، سـوپ، عطر، خوشـبوکننده ها، خمیر اصـالح و...« به داخل 

کابیـن هواپیمـا اکیداممنوع اسـت. 

مسـئولیت حمل ونقـل داخلـی و بین المللـی اشـخاص و لوازم شـخصی یا کاال 
به اسـتناد کنوانسـیون 12 ورشو و پروتکل 28 سپتامبر 1955 الهه و کنوانسیون 
18 سـپتامبر 1961 گواداالخارا و پروتکل هشـتم مارس 1971 گواتاماال بر عهده 

 ایرالیـن اسـت؛ بنابراین مسـافران هنگام تحویـل بار به  ایرالین در مبـدا و دریافت 
آن در مقصـد بایـد به نکات زیر توجه کافی داشـته باشـند.

1. قبـل از تحویـل بـار حتما نسـبت بـه شـمارش چمدان ها و بسـته هایی که 
قصـد تحویـل آنهـا را به ایرالیـن دارید، اقدام کنیـد. قرار دادن برگه ای شـامل نام 
و نام خانوادگـی، نشـانی کامـل، شـماره تلفن، مبـدا و مقصد به زبان های فارسـی 
و انگلیسـی در داخـل هـر یـک از چمدان هـا خالـی از فایـده نخواهد بـود، چراکه 
در صـورت مفقـود شـدن بـار و بی نتیجه مانـدن اقدامات قانونـی صورت گرفته در 
زمینـه یافتـن آن،  این شـانس وجـود خواهد داشـت که مقامـات ذی صالحی که 
بـار مزبـور را یافته انـد پـس از باز کـردن آن، که قطعـا پس از طـی مراحل قانونی 

صـورت خواهـد گرفت، صاحـب بار را شناسـایی و بـار را تحویل دهند. 

2. بـه یـاد داشـته باشـید کـه بـه تعـداد چمدان هـا و بسـته هایی کـه تحویل 
 ایرالیـن داده ایـد بایـد رسـید در اختیار شـما قـرار گیرد.  

3. در صـورت داشـتن اضافه بـار  این حق برای شـما محفوظ اسـت که بخشـی 
از بـار خـود را بـه مسـافری دیگـر انتقـال دهیـد. در  این صـورت دقـت کنید که 

نسـبت بـه دریافت رسـید بـار انتقال یافته از مسـافر مورد اشـاره اقـدام کنید. 

4. رسید های تحویل بار را تا رسیدن به مقصد به دقت نگهداری کنید.  

5. هنـگام رسـیدن به فـرودگاه مقصد بالفاصلـه پس از عبـور از بخش کنترل 
گذرنامـه بـه بخـش تحویل بار مراجعـه کنید و منتظر رسـیدن بار خود باشـید.  

6. در صـورت دریافـت بـار بالفاصلـه بـه بخش گمـرک مراجعه و پـس از طی 
مراحـل گمرکـی از فـرودگاه خـارج شـوید؛ امـا در صـورت نرسـیدن بـار نه تنهـا 
نبایـد بـه هیـچ وجـه محوطه تحویل بـار را تـرک کنید، بلکـه باید بـا مراجعه به 
بخش اشـیای گمشـده  )found & Lost( نسـبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام 
و رسـید دریافـت کنیـد. پس از انجـام  این مراحـل می توانید به فـرودگاه را ترک 
و بـه منـزل مراجعـت کنیـد. توجـه داشـته باشـید کـه اگر بـدون انجـام مراحل 
فـوق از محـل تحویـل بـار خارج شـوید، هیـچ مرجعی پاسـخگوی شـما نخواهد 
بـود. بدیهی اسـت در صـورت انجام درسـت موارد فـوق،  ایرالیـن مربوطه موظف 
خواهـد بـود ظـرف مهلت قانونی مقرر نسـبت به یافتـن و تحویل بار یـا پرداخت 

غرامـت طبق مقـررات اقـدام کند.  

7. در صورتـی کـه بار شـما پیدا نشـود،  ایرالین مربوطه طبق قانون بر اسـاس 
وزن بـار نسـبت بـه پرداخـت غرامـت اقـدام خواهـد کـرد. بنابرایـن ادعای شـما 
مبنی بـر وجود اشـیای گرانقیمـت در بار مسـموع نخواهد بود، مگـر  اینکه قبل از 

تحویـل بـار وجود چنین اشـیایی ابراز و توسـط گمرک تاییدشـده باشـد. 

نکاتی در زمینه بار مسافر 
در سفر های هوایی

تهیه و تدوین: مهندس مسعود اسکندری
کارشناس ایمنی پرواز هواپیمایی قشم





20 |  شمـاره دو. شهریورماه 95

تاریخچه

شمـاره دو. شهریورماه 95  |  21   

مشاور سالم

»ایمنـی«، فراتر از یک واژه 

 ایمنـی به اشـکال مختلفی تفسـیرپذیر اسـت. 
اگـر از هـزاران نفر بـرای معنای واژه ایمنی سـوال 
کنیـد امـکان دارد کـه بـه همـان تعـداد معانـی 
متفـاوت بشـنوید. با ایـن حال، ایمنـی را به معنای 
قلمـداد  و آسـیب  از هرگونـه حادثـه  حفاظـت 

می کننـد. 

امـا این سـوال همیشـه وجـود دارد کـه آیا هر 
چیـز کـه ایمـن باشـد از هرگونه آسـیب بـه دور 

اسـت و بـه دور خواهـد ماند؟

به طـور حتم جواب ایـن خواهد بـود که هرگز. 
هـر زمـان مقولـه ای ایمن شـناخته شـود، بـه این 
معناسـت کـه در محاسـبات و منطـق، درصـد 
ریسـک خطـر جراحـت و زیـان آنقـدر انـدک 

خواهـد بـود کـه قابل قبـول باشـد. 

اگر در یک سـاختمان نوسـاز کنفرانسی برگزار 
شـود، احتمـال کمـی وجـود دارد کـه سـقف آن 
ریـزش کنـد و مصیبت بار شـود. با اینکـه احتمال 
کـم اسـت، نگـران نیسـتیم، چراکـه در صـورت 
نیـاز امـکان فـرار وجود خواهد داشـت. حـال اگر 
مدارهـای الکتریکـی بسـیاری در آن محـل وجود 
داشـته باشـد کـه احتمـال آتش سـوزی را نیز به 
وجـود آورد، اوضـاع پیچیده تر خواهد بـود. در این 
صـورت خطـر برق گرفتگـی و آتش سـوزی پـس 
از وقـوع حادثـه نیز بیشـتر وجود خواهد داشـت، 
چراکه امکان خسـارت و مجروحیـت نیز افزایش 
می یابـد، در نتیجـه چنیـن مکانی را فضایـی ناامن 
تلقـی خواهیـم کـرد. خطـوط کابل هـای بـرق و 
سـیم های رابـط نیـاز بـه حـذف یـا کاهـش دارد 
تـا میـزان ریسـک را بـه حـد قابل قبول برسـاند. 
راه حل هایـی چـون قـرار دادن پوشـش یـا هـر 
چیـز دیگر بـرای پوشـاندن و ثبات آنهـا )کاهش 
مدارهـای  اینگونـه  کـردن  خـارج  یـا  ریسـک( 
الکتریکـی از محیـط برگـزاری همایـش )حـذف 

ریسـک( موثـر خواهنـد بود. 

ریسـک پذیر  تجارتـی  هوانـوردی  صنعـت 
اسـت. خوشـبختانه در وسـعت قابل مشـاهده ای 
ریسـک های مرتبـط بـا بهره بـرداری از هواپیمـا 
کاهـش یافته کـه با بررسـی آمار در طـول تاریخ 
سـفر هوایی درمی یابیـم ایمن تریـن راه حمل ونقل 
معرفی شـده اسـت. با این حـال نوسـانات زیادی 
در فضاهـای مرتبـط بـا حمل ونقـل هوایـی وجود 

داشـته و خواهد داشـت. 

اطالعـی  معمـول  به طـور  عمومـی  مسـافران 
از عمـق اقدامـات در راسـتای برقـراری ایمنـی 
یـک پـرواز ندارنـد؛ اقداماتـی چون سیسـتم های 
اقدامـی  و  راهبـردی  برنامـه  ایمنـی،  مدیریـت 
خطـوط  ایمنـی  بازرسـی  هوانـوردی،  ایمنـی 
عملیاتـی، برنامه هـای داوطلبانـه ایمنـی، مدیریت 
عوامـل انسـانی، خدمه پـروازی و فنـی و همچنین 

 . و...  انسـانی  عوامـل  آموزش هـای 

حادثـه یـا سـانحه فقط بـه خاطر یـک خطا به 
وجـود نیامـده، بلکه توسـط زنجیره ای پیوسـته از 
اشـتباهات کوچـک بـه وقـوع پیوسـته اسـت که 
حلقـه آخـر زنجیـره کـه می تواند در هر قسـمتی 
از آن باشـد، ضربـه نهایـی را بـرای وقـوع حادثه 

می زنـد. 

برخـی از ایمن تریـن شـرکت های هواپیمایـی 
طـول تاریـخ به تازگـی شـاهد حادثـه و سـوانح 
بسـیار زیانبـاری بوده انـد کـه ایـن خـود زنـگ 
خطری اسـت بـرای دیگر شـرکت های هواپیمایی 
کـه تاکنون شـاهد هیچ گونـه آسـیب نبوده اند، اما 
در بیشـترین ضریـب ریسـک یـک سـانحه قرار 
دارنـد.  وضعیـت سـوانح شـرکت های هواپیمایی 
اثبـات کـرده کـه هرگونـه حادثـه ای بـه صورت 
مسـتقیم بـا اطالعـات ایمنـی پیش ثبت شـده آن 

شـرکت مرتبط اسـت. 

امـا آیـا یک شـرکت هواپیمایی به علـت ورود 
پرنـده بـه موتـور هواپیمـا ناامـن قلمداد می شـود 
یـا شـرکتی کـه هواپیمایـش بـه دلیـل شـرایط 
نامسـاعد آب وهوایـی بـا زمین برخـورد می کند؟ 
اگـر سـانحه بـه خاطـر ضعـف فنـی و مهندسـی 
یـا اسـتاندارد های ضعیـف آمـوزش خلبـان رخ 
دهـد، بحـث دیگـری اسـت. آیـا یـک خلبـان 
باتجربـه بـرای زمـان طوالنـی به تنهایـی می تواند 
باعـث ایمن بودن یک شـرکت باشـد؟ مشـخصا 
تاثیـرات جـوی یـا ورود پرنـده به موتـور هواپیما 
مرتبـط بـا اطالعات ایمنـی از پیش تعیین شـده و 

پیش بینی پذیـر یـک شـرکت نیسـت. 

به عنـوان مثـال، پـرواز شـماره 1549 شـرکت 
هواپیمایـی »یـو اس ایرویـز« کـه در سـال 2009 
میـالدی به علت ورود پرنده به موتور و از دسـت 
دادن هـر دو موتور مجبور به فـرود روی رودخانه 
هادسـون نیویـورک شـد و توانسـت نـام کاپیتان 
»سـالیوان سـالنبرگ« را در تاریخ هوانوردی ثبت 
کنـد، می توانـد نمونـه ای از حوادثـی باشـد کـه 
نمی شـود آن را پیش بینـی کـرد. در زمـان وقـوع 
حادثـه، خلبـان پـرواز بـا درایـت خـود می توانـد 
هواپیمـا را سـالم بـه زمیـن بنشـاند، امـا زمانـی 
کـه وضعیـت آب وهـوای فـرودگاه مبـدا و مقصد 
کـه توسـط ایسـتگاه های هواشناسـی در اختیـار 
واحد »دیسـپچ« قـرار می گیـرد، خبر از شـرایطی 
نامسـاعد بـرای پـرواز دارد، اجازه پـرواز می تواند 
ایمنـی آن پـرواز را بـه خطر بیندازد و مسـئولیت 
حادثـه بـر عهـده شـرکت هواپیمایی خواهـد بود. 
بـه همیـن دلیل اسـت کـه بسـیاری از پروازها با 
تاخیـر مواجه می شـوند و این موضوعی اسـت که 
مسـافر از آن بی اطـالع اسـت، امـا واحـد ایمنـی 
ایمنـی  افزایـش  در جهـت  هواپیمایـی  شـرکت 

شـرکت خـود، اجـازه پـرواز را صـادر نمی کند. 

امین وفادار / کارشناس هوانوردی

زمانی شما مانند کودک به خواب می رفتید، زیرا کودکی بیش نبودید. سال ها 
پیش به شب زنده داری و دیر خوابیدن وسواس داشتید، اما اکنون به عنوان 
یک جوان به آن عالقه مندید. اکنون که انسان کاملی شده اید باز هم الگوها و 
روند خواب شما در حال تغییر است. به نظر می رسد آنچنان که باید استراحت 

نمی کنید و خواب کافی ندارید. 

بسیار عادی است که با بزرگ شدن و باالتر رفتن سن الگوهای خواب شما 
بی نظم تر و رضایت تان از آن کمتر شود. این شایعه ای بی اساس بیش نیست 
که با باال رفتن سن نیاز ما به خواب کمتر می شود و خواب کم با باال رفتن 
سن نشان دهنده سالمتی نیست. پیری با اختالالت خواب در ارتباط است، اما 
دلیل مشکالت خواب نیست. همچنان که پیر می شویم نیاز ما به خواب هنوز 
هم وجود دارد. بعضی اشخاص هفت تا هشت ساعت خواب شبانه دارند و این 

برنامه خواب برای همیشه ثابت می ماند. 

هم زنان و هم مردان تغییرات خواب را در طول زندگی و در دوره های 
مختلف آن تجربه می کنند، اما اختالالت خواب در زنان زودتر شروع می شود. 
در 11 سالگی میزان کم خوابی در دختران نسبت به پسران دو برابر است. این 
مساله ممکن است هورمونی باشد، اما باال بودن میزان افسردگی و استرس را در 
دختران نسبت به پسران نشان می دهد و همین باعث کم خوابی آنان می شود. 
آنها دچار تاخیر در ریتم سیرکادین می شوند، به همین دلیل خوابیدن پیش از 
زمان خواب برایشان سخت می شود. این مورد را به لیست سختی هایی که زن 
بودن دارد، اضافه کنید. مهم ترین مشکالت مربوط به خواب که در دوره جوانی 
ایجاد می شود »جت لگ اجتماعی« یا اختالل کم خوابی به دالیل اجتماعی است. 
زنان جوان، 30 تا 45 دقیقه بیشتر از مردان جوان نیاز به خواب دارند، زیرا 

انجام  چند وظیفه و شغل با هم خود را خسته تر با 

می کنند. در 20 سالگی سطح نیاز ما به خواب کمتر می شود و معموالً هفت تا 
هشت ساعت می خوابیم. اما افزایش تولید هورمون ها در دوره جوانی با این مقدار 
نیاز خواب تداخل پیدا می کند و این تداخل با دوره های قاعدگی آغاز می شود. 

نیمی از زنان در طول دوره قاعدگی دچار اختالل خواب می شوند. 

ماه  سه  دوره  در  نیست.  بی تاثیر  خواب  مشکالت  ایجاد  در  نیز  بارداری 
فرد دچار خواب آلودگی  پروژسترون،  رفتن سطح  باال  به علت  بارداری  اول 
می شود. در کنار درد و ناآرامی، سندروم پاهای بی قرار شما را تا صبح بیدار 
نگه می دارد. این مشکل بیشتر در میان زنان رواج دارد و با پیری شیوع پیدا 
می کند. رایج ترین علل این مشکل در زنان کمبود آهن، تاثیرات هورمونی است 
و تقریبا 20 تا 25 درصد زنان باردار سندروم پاهای بی قرار دارند. این مشکالت 
همچنان ادامه دارد. پس از زایمان دچار بیماری افسردگی می شوند که یکی از 

دالیل کم خوابی است. 

با باال رفتن سن، ساختار خواب ما نیز تغییر می کند. خواب ما ضعیف تر 
می شود و مدام از خواب بیدار می شویم و اینها باعث کم خوابی و کسالت در روز 
می شود و صبح ها گویی اصال نخوابیده ایم. یائسگی این مشکل را تشدید می کند. 
یکی دیگر از اختالالتی که زنان دارند آپنه خواب است که آنها را در طول روز 
کسل و خواب آلود می کند. مشکل بی خوابی با گذشت هر دهه عمر افزایش پیدا 
می کند. از میان هر چهار زن 45 تا 64 ساله یکی از آنها مشکل بی خوابی دارد. 

تعداد آنها در میان زنان باالی 65 سال بیشتر می شود.

 خانم ها برای حل این مشکل چه کنند؟ ابتدا تنظیم کنید که در ساعات 
خاصی به خواب بروید و در ساعات خاصی از خواب بیدار شوید. به این ترتیب 
راحت تر می توان مشکلی را که ایجاد بی خوابی می کند، مشخص کرد. هر نوع 
عادتی را که در خواب مشکل ایجاد می کند، ترک کنید. به عنوان مثال مقدار 
مصرف کافئین، زمان استفاده از موبایل و لپ تاپ و... اگر هیچ کدام از اینها 

تاثیر گذار نبود با پزشک خود مشورت کنید تا مشکل شما را حل کند. 

چرا کسـری خـواب داریـــم!!!
گروه سامت 
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مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات قشم ایر

گردشـگری الکترونیکـی نقطـه تالقـی صنعـت گردشـگری و فنـاوری اطالعـات و جـزء پردرآمدترین فعالیت هـا در اقتصـاد امروز اسـت. این صنعت به عنـوان یکی از 
مولد تریـن صنایـع در فراهم سـاختن فرصت های شـغلی جدید شـناخته شـده اسـت. 

در بخـش گردشـگری، اینترنـت به عنـوان زیرسـاخت، ایـن امـکان را فراهـم می سـازد کـه خدماتی نظیر دریافـت اطالعات یـا رزرو بلیـت و هتـل و خدمات مختلف 
گردشـگری با هزینه هایی مناسـب و در سـطحی نسـبتا وسـیع انجام گیرد. این بسـتر همچنین این امکان را فراهم می کند که بین تامین کنندگان تورها و واسـطه های 
این امر نیز مانند مشـتریان نهایی ارتباط موثری برقرار شـود. بر اسـاس گزارش منتشرشـده توسـط سـازمان ملل در سـال 2010 با توجه به گذشـت چندین سـال از 
ورود اینترنـت بـه مشـاغل و فعالیت هـای گوناگـون اقتصـادی، بهره گیری از ارتباطـات دیجیتال و فناوری اطالعـات نه تنها به عنوان یک مزیت مطرح نمی شـود، بلکه  امر 

الزامـی بـرای شـرکت های درگیر در فرآیندهای مختلف کسـب وکار مانند صنعت گردشـگری به شـمار می رود. 

زیرساخت های پیشنهادی در گردشگری الکترونیکی
در ایـن بخـش بـه ارائـه توضیـح مختصـری از برخـی سیسـتم ها و ابزارهـای 

موجـود در گردشـگری الکترونیکـی خواهیـم پرداخـت.

Online Reservation  سیستم های رزرو آنالین بلیت
شـامل کلیه سیسـتم هایی اسـت که برای کاربـر نهایی امـکان رزرو و خرید 

امکانـات و خدمات را از طریق بسـتر اینترنت فراهم می سـازد. 
سیستم های آنالین فروش بلیت هواپیما، قطار، اتوبوس، مترو و... 

سیستم های آنالین رزرو هتل و مکان های اقامتی
سیستم های آنالین اجاره اتومبیل، قایق و سایر خدمات گردشگری.

Applications و Mobile booking سیسـتم های رزرو از طریق تلفن همـراه
ارائه کلیه خدمات رزرو و خرید خدمات گردشـگر از طریق گوشـی های هوشـمند 
اسـتفاده از برنامه هـای کاربـردی جهـت رزرو و خریـد خدمـات گردشـگری برای 
تبلت هـا و PDA  هـا بـا توجـه بـه فراگیـر شـدن و فراهم شـدن زیرسـاخت های 

دسترسـی سـریع و دائمـی بـه اینترنت. 

 E-marketing  بازاریابی الکترونیک
ارسـال مقادیـر قابـل توجـه پیام هـای بازرگانـی و اطالعـات توریسـتی بـه روش 

کاربرپسند
B2C و  B2Bبه صورت های IT برقراری ارتباطات دوطرفه با زیرساخت

بازاریابی آنالین
ارائه اطالعات مبتنی بر IT مانند ارسال E-newsletter، E-brochure و... . 

CRM
ایجـاد یـک پایـگاه داده جهـت ذخیـره اطالعـات مشـتریان به همـراه اطالعات 

تراکنش هـای خریـد آنها
تحلیل اطالعات جمع آوری شده مرتبط با مسافر )دانش مشتری(

برقـراری ارتباط با مسـافر از طریـق کانال های مختلف مبتنی بر فنـاوری اطالعات 
جهـت ارائـه اطالعـات به مسـافر از طریـق سـرویس هایی مانند ارسـال SMS به 

محض ورود بـه مقصد و... 
ایجـاد یـک نـگاه واحـد بـه مسـافر علی رغـم بهره بـرداری از کانال هـای مختلـف 

توزیع توسـط مسـافر

بـا توجـه به باال بودن هزینه هـای اولیه راه اندازی و جمـع آوری منافع در تجارت 
الکترونیک در صنعت توریسـم و گردشـگری، بخش دولتی نقش مهمی در فراهم 
سـاختن بخـش اعظمـی از این امکانـات دارد. دولت قـادر خواهد بود با مشـارکت 
بخـش خصوصی، نسـبت به پیاده سـازی رویه ای جامـع و پایدار در زمینه توسـعه 
گردشـگری الکترونیکی و همچنین ارائه سـاختاری مناسـب برای ارزیابی کیفیت 
خدمات ارائه شـده توسـط این سیسـتم ها در سـطح بنگاه ها و موسسـات اقتصادی 

در صنعت توریسـم اقدام کند. 

با گردشگری 
الکترونیکی آشنا شویم

و  سـردرد  شـنوایی،  کاهـش  گـوش،  گرفتگـی 
گیجی از  مشـکالت شـایع  مسـافران و کادر پرواز در 

طـول مسـافرت های هوایـی اسـت.

گرفتگـی گـوش حیـن پـرواز: بـه علـت تغییـر 
ناگهانـی فشـار در دو طـرف پرده صمـاخ )پرده میان 
گـوش خارجـی و میانی، معـروف به »پـرده گوش«( 
همـان  یـا  گـوش  در  هـوا  افتـادن  گیـر  احسـاس 
گرفتگـی گـوش بـه همـراه کاهـش شـنوایی ایجـاد 

می شـود. بـرای رفـع ایـن عالئـم می توانیـد: 

چندیـن مرتبه پشـت سـر هـم آب دهان خـود را 
قـورت دهید. 

در طـول پـرواز )یـا قبل از شـروع پـرواز تـا اتمام 
سـفر( چیـزی را بجویـد )مثـال آدامس(. 

به آرامـی مانـور والسـالوا را هـر 30 ثانیـه تـا بـاز 
شـدن گوش تـان اجـرا کنیـد. صبـر کنیـد! قبـل از 
انجـام ایـن مانور مطلـب زیـر را درباره خطـرات این 

مانـور بـا دقـت بخوانید. 

مانـور والسـالوا )نحوه اجـرا و بایـد و نبایدها(: 
بـا  افـراد  بعضـی  بـرای  سـر  در  فشـار  ایجـاد 
مشـکالت یـا بیماری هـای زمینـه ای )اکثـر افـراد 
عـروق  خصوصـا  عروقـی  بیماری هـای  مسـن، 
مغـزی و چشـم هـا، بعضـی بیماری هـای گـوش، 
فتـق، مشـکالت قلبـی، افـراد بـا فشـار خـون باال 
و...( می توانـد بسـیار خطرنـاک یـا حتـی مرگبـار 

باشـد، پـس لطفـا االن این مانـور را اجـرا نکنید و 
اجـرای آن را بـه سـفر بعدی خود موکـول کنید و 
در ایـن فاصلـه حتما از پزشـک خود بـرای اجرای 

آن اجـازه بگیریـد. 

بـرای انجـام ایـن مانـور کافـی اسـت بـا یـک 
ببندیـد،  محکـم  نسـبتا  را  خـود  بینـی  دسـت 
دهان تـان را نیـز بسـته نگه داریـد، حـاال در برابر 
دهان و بینی بسـته هـوا را به آرامـی در بینی خود 
بدمیـد تا فشـار را در سـر خـود ایجاد کنیـد. الزم 
اسـت ایـن کار را به آرامـی انجـام دهیـد و هر بار 
فقـط تـا سـه شـماره ایـن فشـار را حفظ کنیـد تا 

سـرگیجه و سـردرد نگیریـد.

فرزنـدان را در طـول پـرواز بـه حالت نشسـته 
یـا ایسـتاده نگـه داریـد. )آنـان را بـه حالـت دراز 

کشـیده آرام نکنیـد.( 

خـوردن و گریـه کـردن علی رغم پیشـگیری از 
گرفتـن گوش، به عنـوان درمان نیز کاربـرد دارند. 
مـادران بـا شـیر دادن به کـودک شـیرخوار خود 
می تواننـد هـم مانـع گرفتگـی گـوش کودکشـان 
شـوند و هـم بـا در آغـوش گرفتـن او، احسـاس 

امنیـت را بـه او منتقـل کنند. 

گاهـی گرفتگـی گـوش تـا روزهـا بعـد از پرواز 
پابرجاسـت کـه در ایـن صـورت بایـد حتمـا بـه 
پزشـک متخصـص گـوش، حلـق و بینـی مراجعه 

کـرد تـا بـا تجویـز داروهـای ضـد احتقـان یـا در 
صـورت لـزوم آنتی بیوتیک ها یا در شـرایط خاص 
مداخـالت جراحـی بـا لیزر مشـکل را رفـع کنند. 

در  شـایع  عالئـم  دیگـر  از  گـوش  درد 
مسـافرت های هوایـی اسـت. این عالمـت معموالً 
بـه دنبال تشـدید مشـکالت قبلی گـوش )عفونت 
اهمیـت  آن  بـه  کـه  قبـل  مدت هـا  از  گـوش 
نداده ایـد، پـر شـدن گـوش بـا جـرم - سـرومن- 
غلیـظ و متراکـم که هنوز جهت شست وشـوی آن 
به پزشـک مراجعـه نکرده اید و... ( ایجاد می شـود. 
پـس اگـر سـفر هوایی در پیـش دارید بهتر اسـت 
در صـورت هـر گونـه مشـکل خفیفـی در گـوش 

خـود حتمـاً بـه پزشـک مراجعـه کنید. 

افـرادی کـه سـینوزیت دارند ممکن اسـت در 
طـول پـرواز دچـار سـردرد و درد صورت شـوند. 
بـرای جلوگیـری از ایـن حـاالت بهتـر اسـت قبل 
از سـفر اگـر سـردرد داریـد یـا پشـت حلـق خود 
مـدام خلـط غلیظـی را قـورت می دهیـد، حتمـا 
جهـت درمان بـه پزشـک مراجعه و طـول درمان 
10 روزه خـود را تکمیـل کنید. در صـورت درمان 
اخیـر سـینوزیت خود یا عدم وجـود عالئم عفونت 
فعلـی، می توانیـد بـا اسـتفاده از مایعات فـراوان یا 
بخور-بـرای رقیـق کردن ترشـحات سینوسـی- و 
نیـز اسـتفاده از اسـپری های اسـتروئیدی بینـی از 
تشـدید عالئم خـود در سـفر جلوگیـری نمایید. 

دکتر الهام ربیعی/ پزشک

دوباره
گوشم 
گرفت
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یک فنجان چـای یک فنجان چـای

 شـاید یکـی از نقـاط مشـترک ورزش المپیکـی و 
پارالمپیکی اقتدار وزنه برداران فوق سـنگین کشـورمان 
در دنیاسـت. بعد از بهداد سـلیمی که درخشید، این بار 
نوبـت بـه هرکـول وزنه بـرداری معلـوالن رسـید تـا 
مقتدرانـه مدال طال را کسـب کند. وقتـی با او صحبت 
می کنـی، اصـال تصـورت این نیسـت که بـا قوی ترین 
وزنه بـردار معلـول دنیـا حـرف می زنـی. آنقدر شـور و 
هیجان دارد که حتی از پشـت تلفـن هم به همه انرژی 
می دهـد. پاهایش یـاری اش نمی کنند، اما دسـتانی دارد 
کـه فـوالد سـرد را هم نـرم می کند. دسـتانی کـه او را 
بـه اعجوبـه ای در وزنه بـرداری معلوالن آسـیا و جهان 
تبدیـل کـرده اسـت. وزنه بـردار ُکـرد زبـان ایرانی که 
در یکـی از بهتریـن روزهایـش به ایـن موفقیت بزرگ 
رسـیده  اسـت، می گویـد منتظـر اسـت تـا بازی هـای 
آنجـا  در  و  برسـد  راه  از  برزیـل  پارالمپیـک 2016 
رکـوردی دیدنـی از خـود بـر جا بگـذارد تـا در کتاب 
»گینـس« هـم ثبت شـود. گفت وگو با سـیامند رحمان 

را در ادامـه می خوانیـد.
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گفت وگو با 
سیـــامنــد 
 رحـــمـــان 
قوی تـرین 
 مردمعلول 

جهان
تمام دنیا ا ز من و سلیمی می ترسند ...

سلیامند رحمان جزء ورزشلکارانی اسلت که  \
همله مطمئلن بودنلد در بازی هلای پاراآسلیایی 
ملدال طلا می گیلرد. نظر شلما نیز همیلن بود؟

بـا  می کـردم.  فکـر  همین طـور  هـم  خـودم 
وجـود اینکه امکانـات میزبانـی قدری اذیتـم کرد، 
توانسـتم یکـی از روزهـای خوبـم را داشـته باشـم. 
متاسـفانه شـرایط آب وهوایی و تغذیه ورزشـکاران 
در اینچئـون خـوب نبود. از طرفی اختالف سـاعت 
زیـادی هـم بـا تهران داشـتیم کـه همین مسـائل 
باعـث شـد بچه هـا بـا مشـکل روبـه رو شـوند. 
وزنه بـرداری هم ورزشـی اسـت که از این مسـائل 
تاثیـر می پذیرد، ولی خوشـبختانه به  ایـن دلیل که 
توانسـته بـودم طـی این مـدت تمرینـات خوبی را 
پشـت  سـر بگذارم، با همه مشـکالت کنار آمدم و 
توانسـتم عالوه بر کسـب مـدال طال سـه بار رکورد 

دنیا را بشـکنم. 

عاوه بلر  \ کله  می کشلیدند  انتظلار  همله 
کسلب ملدال طلا در اینچئلون باالخلره رکورد 
٣۰۰ کیلوگلرم را بزنیلد، املا به ایلن وزنه حمله 

نکردیلد. چلرا؟

مربیـان تصمیم گرفتند و من هم بـه آنها احترام 
گذاشـتم. آنهـا اعتقـاد داشـتند که بهتر اسـت من 
ایـن رکـورد را در مسـابقات آینده مثـل بازی های 
پارالمپیـک2016 برزیـل بزنـم کـه هـم از اهمیت 
بیشـتری برخوردار اسـت و هم در کتاب »گینس« 
داشـتم  را  ایـن  آمادگـی  وگرنـه  می شـود  ثبـت 
کـه بـاالی 300 کیلوگـرم هـم بزنـم. خدا را شـکر 
امسـال بدنم خیلـی آماده بود که توانسـتم این همه 
رکورد دنیا را بشـکنم. پیش از ایـن، در فروردین  در 
مسـابقات قهرمانی جهان امارات هم سـه بار رکورد 
جهـان را زده بـودم. اردوهایـی که امسـال داشـتیم 

واقعـا بـه بهترین شـکل ممکن برگزار شـد. 

منصور پورمیرزایی، دیگر نماینده وزنه برداری  \
کشلورمان رقیبت شلما در این دسلته بود، رقابت 

با او چه حسلی داشت؟

خیلـی خـوب بـود. مـن و منصـور قبـل از هـر 
چیـز بـا هـم رفیق هسـتیم. مهـم ایـن بود کـه ما 
مدال هـای طـال و نقـره را بـرای ایـران بگیریم که 

موفـق هم شـدیم. 

رقبای دیگرتان چطور بودند؟ \

خوب بودند، ولی خب اختالف مان زیاد است. 

چلرا تصمیلم گرفتیلد مدال تلان را بله مردم  \
کوبانلی تقدیلم کنید؟

بـرای اینکـه حس همـدردی ام را به آنها نشـان 
دهـم، ایـن کار را کـردم. وظیفه هر انسـانی اسـت 
از مردمـی حمایـت کنـد کـه این طور مـورد حمله 
ناجوانمردانه داعشـی های نامسـلمان قرار گرفته اند 

که بویـی از انسـانیت نبرده اند. 

برنامه بعدی تان چیست؟ \

باید برای مسـابقات کسـب سـهمیه پارالمپیک 
در سـال میـالدی جدید آماده شـوم. 

پاداش مدال طایتان را گرفتید؟ \

بله، مسئوالن هزار دالر پای سکو دادند. 

وضعیت مالی شما چطور است؟ \

مـا از فدراسـیون حقـوق نمی گیریـم. صنـدوق 
حمایـت از قهرمانـان و پیشکسـوتان حقوق هـای 
مـا را می دهـد کـه متاسـفانه خیلـی دیربه دیـر 
پرداخـت می کنـد. ورزشـکار نبایـد دغدغه فکری 
داشـته باشـد کـه چـه موقـع  جوایـز یـا حقوقش 
را می دهنـد؛ یـا بایـد او را بـه مسـابقات نفرسـتند 
یـا کامـال تامینـش کننـد. کاروان مـا 37 مـدال 
طـال گرفتـه و 37 بار سـرود ایـران در سـالن های 
نبایـد  اسـت،  شـده  طنین انـداز  کـره  مسـابقات 
مسـئوالن طـوری رفتـار کننـد کـه فکـر کنیـم 
فراموش شـده ایم. جـواب زحمات ورزشـکاری که 
چندیـن  مـاه در اردوهـا بـوده تا ایـران را سـربلند 
کند، بیشـتر از اینهاسـت. من به عنوان ورزشـکاری 
کـه مـدال طـالی پارالمپیـک را گرفتـه 900 هزار 
تومـان دریافتـی دارم، امـا المپیکی هـا 2 میلیـون  و 

500 هـزار تومـان می گیرنـد. 

به نظر شلما چلرا همیشله وزنه بلرداران فوق  \
سلنگین ایلران چله در بخلش سلالم ها و چه در 
بخش معللوالن فاصله زیادی با حریفلان دارند؟

ایـن اتفـاق از سـال ها قبـل رخ داده و باعـث 
افتخـار مـا ایرانیان اسـت. فکـر می کنـم االن تمام 
وزنه برداران دنیا از من و بهداد سـلیمی می ترسـند 
و امیـدوارم همیشـه رکـورد دسـته فـوق سـنگین 
وزنه برداری در دسـت ایرانیان بماند. البته مقایسـه 
امکانـات ورزشـکاران معلول و سـالم زیاد درسـت 
نیسـت، زیـرا شـخصا در اسـتان آذربایجان غربـی 

امکانات بسـیار محـدودی دارم. 

هیچ وقلت فکلر کرده اید که اگر سلالم بودید  \
و اینقلدر قدرتمنلد وزنله می زدیلد، شلهرت تان 

خیلی بیشلتر از ایلن بود؟

هـدف اصلـی مـن کسـب افتخـار بـرای مردم 

اسـت، حـاال چـه سـالم باشـم و چـه معلـول. خدا 
خواسـته که مـن این طور باشـم و اسـتعدادم را در 
ایـن بخـش قرار داده اسـت. حتی شـاید اگر سـالم 
بـودم، اینقدر قدرتمند نمی شـدم. البتـه همین االن 
نیـز مـردم به من لطـف زیـادی دارنـد و بارها در 
نظرسـنجی سـایت ها از نظـر محبوبیـت به عنـوان 
نخسـت رسـیدم و باالتـر از ورزشـکاران دیگـر 
مثـل بهداد سـلیمی کـه در بخش سـالم ها رقابت 
می کنـد، ایسـتاده ام. هـر کسـی بـرای یـک کاری 
سـاخته شـده اسـت و هیچ وقـت حسـرت ایـن 

موضـوع را نمی خـورم. 

پیلش از ایلن گفتیلد مقایسله ورزشلکاران  \
سلالم و معلول درسلت نیسلت، چرا چنیلن طرز 

فکلری وجلود دارد؟

منظـورم رسـیدگی بیشـتر بـه ورزش  افـراد 
سـالم  بـوده اسـت و این مقایسـه درسـت نیسـت. 
البتـه بایـد بـه کل ورزش نگاهـی بهتـر و حمایتی 
بیشـتر شـود، امـا دربـاره ورزشـکاران معلـول این 
امـر بیشـتر صـدق می کنـد. همیـن کـه می توانیم 
پرچم کشـورمان را در میادیـن بین المللی به اهتزاز 
درآوریـم، پس درجه مان با ورزشـکاران سـالم یکی 
اسـت، اما شـرایط قطعا سـخت تری داریـم. برخی 
فکـر می کننـد االن 150 سـکه پـاداش بـرای یک 
معلـول زیاد اسـت، امـا نمی دانند با چه سـختی ای 
چهار  سـال تمریـن می کنم تـا این مدال طـال را به 

دسـت آورم. 

چله عامللی باعلث شلده اسلت کله ورزش  \
معلوالن ایلران با وجود کمبلود امکانات و بودجه 

بله موفقیت هلای فراوانی برسلد؟

شـاید برخـی فکـر کننـد کـه سـیامند رحمان 
شـب خوابیـده و صبـح کـه از خـواب بیدار شـده، 
بـه صورت خـودکار قدرتمند شـده تا ایـن وزنه ها 
را بـاالی سـر ببـرد. خیـر، این طور نیسـت و دلیل 
موفقیت هـای زیـاد ورزشـکاران معلـول تـالش و 
کوشـش آنهاسـت. ایـن مدال هـا به سـادگی بـه 
دسـت نیامـده و شـاید اگـر ورزش معلـوالن نیـز 
مثـل برخـی رشـته های آقایـان پولـی بـود، خیلی 
از ایـن ورزشـکاران معلـول بـه سـمت ورزش هم 
نمی آمدنـد. مـا بـرای شـهرت ورزش نمی کنیـم و 

دلیـل موفقیت مـان نیـز همین اسـت. 

حرف پایانی... \

از همـه مـردم ایران که همیشـه نسـبت به من 
لطـف دارند و از من حمایت می کنند، سپاسـگزارم 

و امیدوارم تا هسـتم بتوانم دل شـان را شـاد کنم. 
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ســونات 

موسـیقی می توانـد بـه شـما کمک کند تمرکز خـود را حفظ کنیـد، در کارهـای خود عمیق 
شـوید و آنهـا را با رضایت بیشـتری انجام دهیـد. اما همه اینها در صورتی محقق می شـود که 

موسـیقی درسـتی برای کار کردن انتخاب کرده باشید. 

در پژوهشـی که در سـال 2010 انجام شـد و در مجله روانشناسـی به چاپ رسـید، آمده 
اسـت: »جـذب و به یـادآوری اطالعات تـازه زمانی بـه بهترین نحو صورت می گیـرد که فرد 
بـه موسـیقی گـوش ندهـد«. امـا در ادامه آمده اسـت: »وقتـی متخصصی باتجربـه بخواهد به 
تمرکـز و آرامـش الزم بـرای انجام کاری برسـد که پیـش از آن بارها آن را انجام داده اسـت، 
گـوش کردن به موسـیقی حیـن کار می تواند عملکرد او را بـاال ببرد«. بنابراین اگـر مثالً طراح 
هسـتید و قصد دارید کارهای خسـته کننده فتوشـاپی انجام دهید، شـاید بهترین کار این باشـد 
کـه هدفـون خود را روی سـرتان بگذارید و حین کار از موسـیقی مناسـب لـذت ببرید. اما چه 

نوع موسـیقی برای کار کردن مناسـب اسـت؟

تـاثیــر مـو سیقی
در بـاال بردن تمرکز 

گروه فرهنگ و هنر 

1- موتزارت و اثر موتزارت

»اثـر موتـزارت« بـه این معناسـت کـه گوش کردن بـه انواع خاصـی از موسـیقی و به طور 
اخـص آثار کالسـیک موتـزارت، توانایی فرد در تفکـر بلندمدت را افزایـش می دهد و احتمال 
یافتـن راه حلـی انتزاعـی برای مشـکالت منطقی را باال می برد. موسـیقی کالسـیک به شـدت 
منطقـی اسـت، از قوانیـن و الگوهای موسـیقایی متعددی پیـروی می کند، چند الیه اسـت و از 

جهات گوناگون سـاختارمند محسـوب می شود. 

2- موسیقی مناسب برای شخص شما

پژوهش انجام شـده از سـوی دانشـکده مدیریت دانشـگاه نورث وسـترن در سـال 2014 
نشـان داد گـوش کردن به موسـیقی مناسـب برای هر فـرد، می تواند تاثیر قابـل توجهی روی 

خلـق وخـوی او و تمایلش برای در دسـت گرفتن ابتکار عمل داشـته باشـد. 

٣- موسیقی بیکام

آزمایشـی که اخیراً توسـط کارول اسـمیت و لری موریس از دانشـگاه تنسـی انجام شـده 
نشـان می دهـد دانشـجویانی کـه در دوره امتحانـات خـود بـه موسـیقی با کالم گـوش کرده 
بودند، در مقایسـه با دانشـجویانی که در همین مدت موسـیقی بیکالم گوش کرده اند عملکرد 

داشـته اند.  ضعیف تری 

4- صدای طبیعت و صداهای محیطی

 بر اسـاس پژوهشـی که در ژورنال جامعه متخصصان آکوسـتیک آمریکا به چاپ رسـیده، 
کیفیـت صوتـی محیـط کار، به واسـطه رعایت ملزوماتـی مثل حفظ حریم خصوصـی و میزان 
سـروصدای فضا، بر اثربخشـی، کارایی و رضایت کارکنان سـازمانها تاثیرگذار اسـت. صداهای 
طبیعـی پـس زمینـه می تواننـد بدون آنکه مثل موسـیقی بـا کالم حواسـتان را به خـود پرت 
کننـد، در غـرق نـگاه داشـتن شـما -در هـر کاری کـه انجام می دهیـد- نقش بسـیار موثری 

باشند.  داشته 

5- موسیقی مثبت و انرژی بخش

هرچـه باشـد، هـدف از گوش سـپردن به موسـیقی این اسـت که حالت احساسـی شـما را 
بـه سـمت وضعیـت بهتـری ببرد؛ وضعیتـی که بـرای آن لحظه مناسـب تر به نظر می رسـد. 

آهنگ هـای انـرژی بخـش به بهتریـن نحو می تواننـد ایـن کار را برایتان انجـام دهند. 

6- موسیقی بازی های رایانه ای

اگـر هیـچ یـک از گزینه های دیگر نتیجه ندادند، شـاید آنچه به آن احتیاج دارید موسـیقی 
متـن بازیهای رایانه ای باشـد. موسـیقی متن بازی هـای رایانه ای عنصری حیاتـی از این بازی ها 
بـه شـمار میروند که اساسـاً بـا هدف متمرکز نگه داشـتن بازیکن برای مدتی طوالنی سـاخته 
شـده اند. پـس دلیلـی وجـود نـدارد کـه نتواننـد همیـن کار را بـرای کسـانی که قصـد دارند 

چندین سـاعت متوالی کار کننـد، انجام دهند. 
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»کوری« توانست بینایی ببخشد
»کوری« یک حکایت اخالقی مدرن است و مانند 
داستان های اخالقی کهن پیام یا پیام هایی اخالقی را 
- برای مخاطب امروزی- در خود نهفته دارد. به همین 
دلیل مانند آن داستان ها، قهرمان هایش نه با نام، بلکه با 

صفت شان یاد می شوند. 

نامزد  بارها  که  پرتغالی،  نویسنده  ساراماگو،  ژوزه 
جایزه نوبل ادبیات شده بود، سرانجام و دیرهنگام در 
76 سالگی موفق شد در سال 1998 این جایزه را از آن 
خود و کشورش کند. آثار این رمان نویس و شاعر که 
به عبارتی رئالیسم جادویی را با انتقادات گزنده سیاسی 

می آمیزد به 25 زبان ترجمه شده است. 

»کوری« یک رمان خاص است، یک اثر تمثیلی، 
معترضانه  رمان  یک  مکان،  و  زمان  حصار  از  بیرون 
اجتماعی- سیاسی که آشفتگی اجتماع و انسان های 
سردرگم را در دایره افکار خویش و مناسبات اجتماعی 

تصویر می کند. 

ساراماگو بر این حقیقت تاکید دارد که اعمال انسانی 
برای  مطلقی  مالک  و  می شود  معنا  »موقعیت«  در 
قضاوت وجود ندارد، زیرا موقعیت انسان ثابت نیست و 
در تحول دائمی است. در یک کالم ساده، دغدغه عمده 
ذهن ساراماگو در این رمان فلسفی مساله سرگشتگی 
انسان معاصر یا »انسان در موقعیت« است که از خالل 
بررسی  آنان  واکنش های  و  و الیه های مختلف  ابعاد 
می شود.  از دیگر مایه های اصلی رمان نقد خشونت 
و میلیتاریسم، اطاعت کورکورانه، دیکتاتوری و سیر 

تاریخی و فراگیر بودن آن است. 

کوری  نه  کوری-  وحشتناک  اپیدمی  شهری  در 
سیاه و تاریک که کوری سفید و تابناک- شیوع پیدا 
می کند که نمی دانیم کجاست و می تواند هر جای دنیا 
باشد. در این شهر خیابان ها و شخصیت های رمان نام 
ندارد؛ دکتر، زن دکتر، دختری که عینک دودی داشت، 

پیرمردی که چشم بند سیاه داشت و پسرک لوچ.

 سبک و ساختار دشوار رمان پس از چند صفحه 
پاراگراف های  خالل  در  و  پیدا  استثنایی  جاذبه ای 
طوالنی، پیچیدگی های روح انسان و مشکالت غامض 

زندگی را تداعی می کند. 

است.  معنوی  کوری  ساراماگو  نظر  مورد  کوری 
سازماندهی و قانونمندی و رفتار عاقالنه خود به نوعی 
آغاز بینایی است. ساراماگو کالم پیچیده و چندپهلویش 
را در دهان تک تک شخصیت های کتاب و مخصوصا 
ما  پایان در دهان زن دکتر گذاشته است: »چرا  در 

کور شدیم، نمی دانم، شاید روزی بفهمیم، می خواهی 
عقیده مرا بدانی، بله، بگو، فکر نمی کنم ما کور شدیم، 
فکر می کنم ما کور هستیم، کور اما بینا، کورهایی که 

می توانند ببینند اما نمی بینند.«

 ساراماگو در »کوری« تعهد و باور عمیق خود را به 
عدالت اجتماعی، احترام به خرد و عقل سلیم همراه با 
تزکیه روح و جسم -که تنها راه ضمانت پایدار ماندن 
هر جامعه ای است- در غالب یک رمان هنرمندانه و 

شگفت انگیز به ما هدیه می دهد. 

ساراماگو  شد.  منتشر   1995 سال  در  »کوری« 
می گوید: » این کوری واقعی نیست، تمثیلی است. کور 
شدن عقل و فهم انسان است. ما انسان ها عقل داریم و 

عاقالنه رفتار نمی کنیم... .«

تحلیل دکتر علی اکبر افراسیاب پور/ دکترای 
عرفان 

و  منطق الطیر  در  سیمرغ  ماجرای  داستان  این 
سیروسلوک  عرفانی را به یاد می آورد که سالکان  پس از 
طی مراحل هفتگانه به بازیابی خود می رسند. گروهی 
که با حادثه ای نابینا می شوند، پس از امتحان های بزرگ 
و با عبور از مراحلی سخت و جانکاه اصالح می شوند و 
به بینایی می رسند. مهم ترین عامل نجات آنها عشق و 
خلوص است. قهرمانان داستان در پایان به معشوق خود 
می رسند و به سوی آینده ای روشن گام برمی دارند. 
در این داستان یک سگ وجود دارد که در پایان به 
خوشبختی می رسد و در کنار چشم پزشک و همسرش 
به زندگی راحتی دست می یابد و خواننده را به یاد سگ 
اصحاب کهف می اندازد که مانند قهرمانان این داستان 
پس از شبی تاریک و خوابی تلخ و عجیب دوباره بیدار 
می شوند. البته از این نظر که قهرمانان از یک دنیای 
دیگر وارد می شوند، به سرای آخرت نیز اشاره دارد. 
رنگ سفید در عرفان جایگاه خاصی دارد و دفتر صوفی 
فقط سواد و حرف نیست، بلکه دلی سپید همچون برف 
است. سفیدی سمبل فنا و بقاست که همه رنگ ها را 
در خود دارد و در عین حال هیچ کدام را نیز ندارد. این 
همان پارادوکسی است که همه  مقوالت عرفانی را در 

برگرفته است. 

زندگی  به  اکتفا  غفلت،  کوری سمبل  عرفان،  در 
تمایالت  در  غوطه وری  و  بستن  دل  چشم  مادی، 
خودخواهانه دنیوی است، که با این روزگار هماهنگی 
دارد و زندگی در این دنیا مانند زندگی قهرمانان در 
قرنطینه بسیار کوتاه است و هرکس آن چه دارد، در 

این صحنه نمایش و زمین مسابقه به ظهور می رساند، 
چقدر خوب است که انسان ها بهترین نقش ها را بازی 
کنند و با مدال طال از این مسابقه بیرون بیایند که 
همان تغییر مثبت در شخصیت آنهاست. در قرنطینه 
انسان ها کورند و صبح تا شب فقط در پی سیر کردن 
شکم شان هستند و برای زنده ماندن به هر خفتی تن 
می دهند. سرنوشت برخی انسان ها نیز در این جهان 
این گونه رقم خورده و از مرحله حیوانی فراتر نمی روند. 

در عرفان و تصوف نیز انسان ها کورند و نیاز به راهنما 
و مرشد دارند؛ در اینجا بحث والیت پیش می آید و نیاز 
به پیری که با فداکاری چشم های بسته را بینا سازد، 
همان کاری که شمس تبریزی با مولوی کرد و ده ها 
نفر مانند آنان. در رمان کوری هم همسر چشم پزشکی 
مرشدی  چون  نابیناهاست،  میان  در  بینا  یک  که 
معنوی عمل می کند و به کورها آموزش می دهد و 
آنقدر فداکاری می کند تا در نهایت موجب بیداری آنها 
می شود. پیام او در داستان این است: »اگر نمی توانیم 
مثل آدم زندگی کنیم، دست کم بکوشیم مثل حیوان 
زندگی نکنیم.« همین انسان های خودساخته و از خود 
جوامع  در  مانده  عقب  انسان های  که  بودند  گذشته 
نخستین را به سوی تمدن و پیشرفت رهنمون کردند.  

زن در عرفان جمال ایرانی واسطه فیض از آسمان 
به زمین است و عشق زمینی و این جهان نردبانی برای 
عروج به عشق الهی به شمار می آید. کورهای داستان 
هم هنگامی که به خانه می رسند، اعتراف می کنند اگر 
چنین راهنمایی نداشتند، هرگز خانه را پیدا نمی کردند. 

شاید بتوان این داستان را فمینیستی و زن گرایانه 
تحلیل کرد، اما در عرفان با جایگاهی که برای زن در 

نظر گرفته اند، تفسیر عرفانی مناسب تر است. 

 یکی از ویژگی های این داستان خوشبینی و امید 
به آینده است و در همه این مصیبت ها هرگز سخن 
از یأس و ناامیدی به گوش نمی رسد. همین ویژگی با 
تحلیل عرفانی مناسبت دارد، زیرا در مکتب ها و فلسفه 
آن  از  گریزی  و  می زند  موج  ناامیدی  همواره  مادی 
نیست. مردمی که کورند، همه چیز را سفید می بینند و 
گروهی که نجات می یابند،  در عین بدبختی با روحیه ای 
خوب و امید به آینده ای روشن پیش می روند. به هم 
نشان  خود  از  انسانی  خصایص  و  می ورزند  عشق 
می دهند. همه داستان هایی که پایان روشنی دارند از 

پیامی عارفانه برخوردارند. 

گروه فرهنگ هنر

José Saramago was a Portuguese writer and recipient of the 
1998 Nobel Prize in Literature. 

Blindness 
A Modern 
Fable



تاریخچه

36 |  شمـاره دو. شهریورماه 95

Islamic 
Women’s 
Fashion
مدهای زنانه اسالمی در 
کدام کشورها رایج تـر 

است؟
حجـاب و عفـاف در یـک جامعـه مسـلمان مهم تریـن الزمـه ورود زنـان بـه اماکـن عمومی محسـوب 
می شـود و شـاید بـه همین دلیـل بتوان مدپـردازان اسـالمی را راهگشـایان ورود زنان به جامعه دانسـت. 
ایـن افـراد بـا طرح هـای خالقانـه خـود امـکان حضـور زنـان در اماکنـی همچـون ادارات، ورزشـگاه ها و 
میهمانی هـا را فراهـم می کننـد؛ امکانـی کـه ایـن روزهـا بـا اندکـی تجمـل و تفاخـر همراه شـده اسـت. 
بـا ورود زنـان بـه عرصه هـای مختلـف اجتماعی نخسـتین بارقه هـای صنعت مد اسـالمی شـکل گرفت؛ 
صنعتـی کـه بـه زیبایی عفاف باور دارد اسـت و با همین باور موفق به کسـب جایگاهی مسـتقل و ابعادی 

متفاوت شـده اسـت. 

شیب صعودی سرمایه

شـبکه خبـری »هافینگتـون پسـت« در سـال 2013 گزارشـی آمـاری از دانشـگاه فرانسـوی مد دبی 
دربـاره صنعـت مد اسـالمی منتشـر کـرد. این گـزارش توجه آنهایی کـه این عرصه را جـدی نمی گرفتند 
به شـدت بـه خـود جلب کـرد. در ابتـدای این گـزارش آمـده بـود گران قیمت ترین لباس جهـان با قیمت 
17 میلیـون دالر از انـواع لباس هـای پوشـیده اسـالمی اسـت. در مهم تریـن بخـش ایـن گـزارش ارزش 
صنعـت مـد اسـالمی بـه سـرعت در حال رشـد خوانـده و گـردش مالـی در آن 96 میلیـارد دالر تخمین 

زده شـده است. 

ایـن روزها طراحی و زیبایی شناسـی پوشـاک اسـالمی به یکـی از خبرسـازترین بخش های صنعت مد 
و لبـاس تبدیل شـده اسـت، به طـوری که طبق پیش بینی هـای »جایـزه بین المللی بانکداری اسـالمی« 
صنعـت پوشـاک اسـالمی از سـال 2013 تـا سـال 2019 بـا افزایـش سـود 82 درصـدی )یعنـی چیزی 

معـادل 484 میلیـارد دالر( مواجه خواهد شـد. 

عطیه نوری/ روزنامه نگار

از صـادرات بـه اروپا تا قطب مد اسـالمی جهان

بـر اسـاس قانونی ملـی و ایالتی اندونـزی، حجاب 
مقولـه ای اختیـاری به شـمار می رود. حجـاب در این 
کشـور پدیده ای به نسـبت تازه محسـوب می شـود و 
بخـش اعظمی از زنـان اندونزیایی با پارچـه ای نازک 
سـر خـود را می پوشـانند و تنها در هنـگام ادای نماز 
حجـاب می کننـد. بـا وجـود ایـن اندونـزی، به عنوان 
پرجمعیت تریـن کشـور مسـلمان جهان، قصـد دارد 
تـا سـال 2020 بـه قطب مد حجـاب بدل شـود. در 
ایـن بیـن اروپـا مهم ترین مقصد بـرای تولیـدات مد 

اندونزی اسـت.  حجاب 

طبـق آمـار وزارت صنعـت اندونـزی، نـرخ فروش 
سـاالنه پوشـاک مسـلمانان در اروپـا بـه 1/5 میلیارد 
دالر رسـیده اسـت. قـدرت اندونـزی در ارائـه ایـن 
صنعـت تـا جایـی اسـت کـه میشـل اوباما در سـفر 
سـال 2010 خـود بـه اندونـزی، در کنار همسـرش، 
مسـجد  از  دیـدار  بـرای  آمریـکا،  رئیس جمهـوری 
اسـتقالل در جاکارتـا با حجاب اسـالمی حاضر شـد. 

از دیگـر کشـورهای شـرق آسـیا کـه در صنعـت 
مـد حجـاب فعال اسـت می توان بـه کشـور در حال 
توسـعه و اسالمی مالزی اشـاره کرد. دین رسمی این 
کشـور چنددینی، اسـالم اسـت و طبق آمار رسـمی 
سـال 2010 حـدود 61 درصـد از مـردم این کشـور 
مسـلمان هسـتند. مالزی نیز در کنار کشور همسایه 
خـود، اندونـزی، بـا حجم بـاالی صادرات پوشـاک به 
سراسـر جهـان اقتصـاد خـود را می چرخانـد. به این 
ترتیـب دولـت مالـزی بـا وجـود مخالفـت برخـی از 
گروه های بنیادگرای اسـالمی بیشـترین پشتیبانی را 
در بخش کسـب وکار مد اسـالمی از بخش خصوصی 

داشـته است. 

 در حـال حاضر »فسـتیوال مد اسـالمی« یکی از 
بخش هـای اصلی هفتـه بین المللی مـد در مالزی به 
شـمار مـی رود. هفتـه بین المللـی مد مالزی از سـال 
2006 از سـوی »رجا رضا« راه اندازی شـده اسـت. 

یکـی از نـکات جالب توجـه این فسـتیوال حضور 
طراحـان غیرمسـلمان در بخش مد اسـالمی اسـت. 
مالـزی نخسـتین کشـوری بـود کـه اقـدام بـه ارائـه 
لباس هـای شـنای اسـالمی کـرد. ایـن لباس هـا از 
طراحـی  بـا   »Attire  Active« کمپانـی  سـوی 
»نوریانـی« مطـرح شـد و بعدها جامعه مسـلمان آن 
را پذیرفت و در اسـپانیا، اندونزی و اسـترالیا رقیبانی 

پیـدا کرد. 

 مد اسالمی اروپا

جمعیت مسـلمان اروپا به واسـطه رشـد از طریق 

مهاجـرت و ازدیـاد نسـل همـواره میـل بـه افزایـش 
داشـته اسـت و ایـن میـل در تقابـل بـا رشـد منفی 
جمعیـت غیرمسـلمان اروپـا قـرار می گیـرد. سـال 
2010 جمعیـت مسـلمان جهان با روند رشـدی 35 

درصـدی مواجه شـد. 

طبـق یـک پیش بینـی  کـه روزنامـه »گاردیـن« 
منتشـر کـرد جمعیـت مسـلمانان تـا سـال 2030 
کشـور   10 جمعیـت  کل  از  درصـد   10 از  بیـش 
اروپایی )کوزوو، آلبانی، بوسـنی وهرزگوین، جمهوری 
مقدونیه، مونته نگرو، بلغارسـتان، روسیه، گرجستان، 
فرانسـه و اتریش( را تشـکیل می دهد. جمعیت زنان 
مسـلمان اروپـا در چند سـال گذشـته آنچنـان رو به 
افزایـش بـوده اسـت کـه سـازمان اطالعات فرانسـه 
و  داده  نشـان  تنـدی  واکنش هـای  آن  بـه  نسـبت 
همـواره دغدغـه محدودکردن آنها را در سـر داشـته 

است. 

هفتـه مـد حجاب لنـدن هر سـال از بیسـت ودوم 
سـود  می شـود.  برگـزار  اکتبـر  بیسـت وهفتم  تـا 
بـاالی سـرمایه گذاری در زمینـه مـد حجـاب پـای 
طـرح  گابانـا«،  و  »دولچـه  همچـون  متخصصانـی 
سرشـناس  طـراح  دالرنتـا«،  »اسـکار  ایتالیایـی، 
دومینیکـی و »تامی هایلفیگر«، طـراح مد آمریکایی 
را بـه ایـن عرصـه بـاز کـرده اسـت. ایـن برندهـای 
مـد  زمینـه  در  آثـار  گران قیمت تریـن  سرشـناس 
حجـاب را رقـم می زننـد. رسـانه های غربـی از جمله 
سـایت »ُوگ« )vogue( از خبـر فعالیـت »دولچه و 
گابانـا« در ابتـدای سـال 2016 کـه برای مشـتریان 
مسـلمان خـود در خاورمیانـه اقـدام بـه طراحـی و 
دوخـت روسـری، لباس هـای پوشـیده و جواهـرات 
کـرده اسـت بـا عنـوان خبـر شکسـت یـاد می کند. 

اغلـب طرح هـای ایـن برنـد از روسـری گرفتـه تا 
کیـف و کفـش، تولیـدات لوکسـی هسـتند کـه بـه 
زن مسـلمان چهـره ای شـیک و البتـه مصرف گـرا 
می بخشـد. پیگیـری مـد حجـاب بـرای ایـن برنـد 
درآمـدی ثابـت و تثبیت شـده بـه همـراه مـی آورد و 
تجـارت آنها را تضمیـن می کند. چنانچـه به گزارش 
»Reuters Thomson«، در سـال 2013 مبلـغ 
266 میلیارد دالر سـود از خریداران مسـلمان کسب 
کـرده اسـت و انتظـار می رود این رقم تا سـال 2019 

بـه 484 میلیارد دالر برسـد. 

»هافینگتـون پسـت« نیـز در سـال 2015 از آغاز 
کـت واک )راه رفتـن روی سـکوی نمایـش مـد( مد 
حجـاب برنـد »Mimpikita« از کشـور مالـزی در 
هفتـه مد لنـدن خبر داد و با این کار برای نخسـتین 
بـار تابویی جـدی را حول این عرصه شکسـت. اوایل 

سـال 2015 نیز نخسـتین بوتیک فـروش لباس های 
اسـالمی در لنـدن )به نـام »Aab«( افتتاح شـد. 

 ایـن فروشـگاه بـا عرضـه روسـری و لباس هـای 
پوشـیده لوکـس، در همـان روز افتتاحیـه موفـق به 
جـذب 2 هزار خریدار شـد. به گـزارش »دیلی میل«، 
این فروشـگاه به چرخش مالی 100 میلیون یورو در 
بریتانیا دسـت پیدا خواهد کرد. بسـیاری از تولیدات 
مـد حجـاب ایـن روزها بـه بـازار تجاری مجـازی نیز 
راه پیـدا کرده انـد. وب گاه مزایـده اینترنتی »ای بی«، 
واقـع در ایـاالت متحده آمریکا، تنها یکی از بی شـمار 
درگاهـی اسـت کـه ایـن روزها بخشـی مجزا بـه نام 
»پوشـش حجـاب« دارد و در آن اقـدام بـه فـروش 

پوشـش موردپسـند زنان مسـلمان می کند. 

زنان متجدد روس

روسـیه نیـز از دیگر کشـورهای فعـال در صنعت 
دومیـن  اسـالم  می شـود.  محسـوب  اسـالمی  مـد 
دیـن بـزرگ در جمهوری فدراتیو روسـیه محسـوب 
می شـود. پیشـینه اسـالم در روسـیه بـه فتوحـات 
عرب هـا در قـرن هشـتم هجـری بـر می گـردد. بـا 
وجود این پس از فروپاشـی شـوروی در سـال 1991 
تعـداد زائـران روسـی بـه مکـه افزایـش پیـدا کرد. 

بنابر آماری که در سـال 2006 منتشـر شد، بیش 
از 18 هـزار مسـلمان روسـی از سراسـر کشـور برای 
حـج اعزام می شـود. جمعیت پرشـمار مسـلمانان در 
روسـیه موجـب عالقـه روس ها به مد اسـالمی شـده 
اسـت. روسـیه عالوه بـر مـدارس برجسـته ای کـه در 
زمینـه طراحـی مـد، سـاالنه )سـیزدهم تـا هفدهـم 
ژوئـن( اقـدام بـه برگـزاری نمایـش مـد مسـکو بـه 

سـبک اسـالمی می کند 

نقش کثرت جمعیت

طبـق آمـار و ارقـام، اسـالم بـه لحـاظ جمعیـت 
دومیـن دیـن جهـان، پـس از مسـیحیت، به شـمار 
مـی رود بـا توجـه بـه مطالعه ای کـه در سـال 2010 
انجـام شـده اسـت، 1/6 میلیـارد از جمعیـت جهـان 
مسـلمان هسـتند. مطالعه دیگری که در سال 2015 
 »gordonconwell« علمیـه  حـوزه  سـوی  از 

صـورت گرفته اسـت. 

نشـان می دهـد 1/7 میلیارد نفـر از جمعیت )7/4 
میلیـاردی( جهـان مسـلمان هسـتند. اسـالم دیـن 
غالـب در خاورمیانـه، آفریقـای شـمالی، شـاخ آفریقا 
)شـمال شـرقی آفریقـا(، سـاحل )میـان صحـرای 
آفریقـا و سـاناوی سـودان(، 6 درصد از غـرب اروپا )با 
24 میلیـون نفـر( و بحشـی از چیـن، بالـکان، هند و 

روسـیه محسـوب می شـود. 



تاریخچه
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بـه شـرکت ها و محصوالتـی فکـر کنیـد کـه از پنـج سـال گذشـته اسـم آنها 
را زیـاد می شـنوید یـا از آنهـا اسـتفاده می کنیـد. آیـا شـما پنـج سـال پیـش 
اینسـتاگرام داشـتید؟ آیا پنج سـال پیش دوربین های GoPro را می شـناختید 

یـا می دانسـتید چـه قابلیت هایـی دارنـد؟ 

12 شـرکتی کـه در ادامـه نـام می بریـم بـه احتمـال فـراوان بیـش از سـایر 
کمپانی هـا در ایـن زمینـه موفـق  و چشـمگیر خواهنـد بـود. 

گوگل

صادقانـه بایـد گفـت کـه نبود گـوگل در صـدر لیسـت کمپانی هایی کـه این 
سـیاره را تغییـر می دهند، مضحک اسـت. شـاید گوگل حتی در حـال حاضر نیز 
کارهـای بسـیار زیـادی، بیشـتر از آنچه تصـور می کنید، بـرای جهان انجـام داده 
باشـد، امـا در عیـن حال مطمئن باشـید این ابرشـرکت به این زودی ها دسـت از 

برنمی دارد.  پیشرفت 

GSK

کمپانی GSK به مدت 30 سـال روی سـاخت و توسـعه واکسنی برای ماالریا 
کار کـرد. بیمـاری ای کـه هر سـال بیـش از 200 میلیون نفر را در سراسـر جهان 
آلـوده می کنـد. ایـن دارو اواسـط سـال 2015 با میزان موفقیت بسـیار بـاال برای 
جلوگیـری از مـوارد ابتـال بـه ماالریا در کـودکان مورد تاییـد آژانـس دارویی اروپا 
)EMA( قـرار گرفـت. ایـن واکسـن شـانس ابتال به این بیمـاری را تـا 40 درصد 

داد.  کاهش 

وودافون/ سافاریکام

 همـه شـرکت ها نمی تواننـد مدعی شـوند کـه به معنـای واقعی کلمـه وجهه 
یـک ملـت را تغییـر داده انـد، اما ایـن دو شـرکت می توانند چنین ادعایی داشـته 
باشـند. وودافـون )Vodafone( و سـافاریکام )Safaricom( کـه بـه ترتیب در 
انگلسـتان و کنیا مسـتقرند، برنامه همکاری خود در زمینه ارتباطات تلفن همراه 

را از سـال 2007 آغـاز کرده اند. 

ایـده ای که پشـت این سـرویس نهفته اسـت Pesa-M نـام دارد که بـه افراد 
بـدون حسـاب بانکی اجـازه می دهـد از طریق این نرم افـزار تجـارت ارز کنند. 

تویوتا

 )Prius Toyota( یکـی از خودروهـای معـروف ایـن کمپانی تویوتـا پریـوس
اسـت کـه به دلیل داشـتن خالقیت در سـاختش به عنـوان اولین خـودروی واقعا 
موفـق هیبریـدی بسـیار شـناخته شـده اسـت. ایـن خـودرو بـا هـدف کمک به 
کاهـش تولیـد گازهـای گلخانـه ای در صنعت خودرو تولید شـده اسـت. این ایده 

بـه شـیوه ای باورناپذیـر موفـق شـد و امروزه سـبب شـده اسـت سـاخت و تولید 
خودروهـای سـبزی )Car Green( کـه کمتریـن آسـیب را بـه محیط زیسـت 
می زننـد، بسـیار متـداول شـود. تویوتـا در حال حاضر بـاز هم قصـد دارد این کار 
را انجـام دهـد. ایـن خودروسـاز در مـاه سـپتامبر سـال 2015 خط تولیـد تویوتا 

میـرای )Mirai Toyota( را راه انـدازی کـرد. 

استارباکس

بسـیاری از افراد در سرتاسـر جهان با نوشـیدن دسـرها و قهوه های خوشـمزه 
اسـتارباکس )Starbucks( صبـح خـود را آغـاز می کنند، اما عرضه قهوه و دسـر 
تمـام کاری نیسـت که این کمپانی انجـام می دهد. حقیقتا اسـتارباکس پدیده ای 

جهانی اسـت که در سراسـر جهان 20 هزار فروشـگاه دارد. 

نوو نوردیسک

 چه چیزی بیشـتر از شـفا بخشـیدن جهان را تغییر می دهد؟ نوو نوردیسـک 
)Nordisk Novo( تولیدکننـده دانمارکـی دارو اسـت کـه در اواسـط دهـه 90 

میـالدی شـروع بـه پیگیـری ایده ای کـرد که تا حد زیادی به پیشـگیری شـیوع 
دیابـت در کشـور چیـن کمـک کـرده اسـت. در گذشـته افـراد دیابتـی در چین 

تقریبـا 100 میلیون نفـر بودند. 

انل

اگـر نـام انل )Enel( را نشـنیده اید، حق دارید. انـل تولیدکننده و توزیع کننده 
چندملیتـی ایتالیایـی بـرق و گاز اسـت. ایـن شـرکت انـرژی با وجـود 38 درصد 
انـرژی اسـتخراجی خود از منابع تجدیدپذیر در سـال 2014، بـه نوعی در میدان 

رقابـت بـرای اسـتقرار پایگاهی در بازار انرژی پاک پیشـتاز اسـت. 

والمارت

والمـارت )Walmart(، به عنـوان یکـی از بزرگ تریـن و شناخته شـده ترین 
مراکـز خریـد جهـان و البته قطعا بزرگ تریـن و معروف ترین مرکـز خرید آمریکا، 
بی شـک یکـی از مدعیـان اصلی این لیسـت اسـت کـه تقریبـا به صـورت مداوم 
در مسـیر نـوآوری و ارائـه خدمـات جدیـد قدم بـر مـی دارد. این کمپانـی نه تنها 
محصوالتـش را بـا قیمت پایینی می فروشـد، بلکـه محصوالت ارگانیکـی را تولید 
می کننـد کـه نسـبت به محصـوالت مشـابه غیرارگانیـک حتی قیمت بیشـتری 

هـم ندارند. 

کیک استارتر

شـاید ایـن نـام بـرای شـما خیلی آشـنا نباشـد، امـا این موضـوع دال بـر این 
نیسـت کـه کیـک اسـتارتر )KickStarter( کمپانی بزرگی نباشـد! این کمپانی 
یـک شـرکت عام المنفعـه آمریکایـی اسـت کـه در بروکلیـن نیویـورک مسـتقر 
اسـت. ایـن شـرکت روی پروژه های خالقانـه در زمینه های مختلفـی مانند فیلم، 
موسـیقی، بازی کامپیوتری و... سـرمایه گذاری می کند. شیوه سـرمایه گذاری این 
شـرکت نیـز به این صورت اسـت که مـردم پول هایـی را به آن اهـدا می کنند که 

صـرف شـکل گیری محصـول، رویداد یـا پدیده ای نو شـود. 

مستر کارت

 شـاید تصـور این موضوع سـخت باشـد کـه یک شـرکت کارت هـای اعتباری 
را بتـوان به عنـوان شـرکتی خـوب شـناخت. امـا یادتان باشـد این لیسـت درباره 
شـرکت هایی اسـت کـه جهان را تغییـر می دهند، نه اینکـه الزامـا آن را به مکانی 

بهتر تبدیـل می کنند. 

برندهـایـی که 
جهان را تغییـر 

می دهنـد...
رعنا اشرفی/ روزنامه نگار
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اخبــار از چشم دوربین

سـرکار خانم مرجانه گلچین، هنرپیشـه گرانقدر 
کشـورمان در پرواز قشـم ایر- عکس ارسـالی از 
آقـای مهدی فردین مهر سـرمهماندار قشـم ایر

مالیمت و خوش رفتاری سرشیفت ایستگاه مهرآباد  
جناب آقای حسین زاده با مسافرین کوچولوی قشم ایر. 
عکاس: حسین امینی ، کردیناتور ایستگاه مهرآباد قشم ایر(

میزبانی  اسـتاد گرانقدر آواز ایران شهرام ناظری در 
پرواز اصفهان به تهران قشـم ایر- عکس ارسـالی از 
مهماندار قشـم ایر سـرکار خانم فهیمـه عابدی فر

آینـده روشـن در انتظـار قشـم ایر-ارسـالی از 
همـکار محترم سـرکار خانم آرزو معجرسـازی-

سـرمهماندار قشـم ایر

خواننـده گرانقـدر کشـور عزیزمـان  جنـاب آقـای 
علیرضا افتخـاری در پرواز قشـم ایر- عکس ارسـالی 
از آقـای مهـدی فردیـن مهر سـرمهماندار قشـم ایر

حضـور مجـری خاطره سـاز جنـاب آقـای قنـاد در 
پـرواز اصفهان-تهـران قشـم ایر-ارسـالی از همـکار 
محترم سـرکار خانم پگاه محمدی-مهماندار قشم ایر

مسـافر کوچولوی قشـم ایر - ارسـالی از همکار 
محتـرم جنـاب آقـای وحیـد کریمی-مهماندار 

قشـم ایر

رامیــن راستاد، امیرحسیـن رستمـی، مهــدی 
سلــــوکی بــا هواپیمــای آرجــی قشــم ایر

روژیـن فردیـن مهـر و مجله قشـم ایر- ارسـالی 
از همـکار محتـرم جنـاب آقـای مهـدی فردین 

مهـر- سـرمهماندار قشـم ایر.

میزبـان پهلـوان آواز ایـران اسـتاد حسـین خواجه 
امیري ) ایرج (-ارسالی از همکار گرامی جناب آقای 
حسـین عطائي-رئیس ایستگاه قشـم ایر در  کیش

محتــرم  همــکار  از  مرادی-ارســالی  الیــزا 
جنــاب اقــای رســول مرادی-ســرمهماندار 

ــر ــم ای قش

آرامـش با قشـم ایر-ارسـالی از همـکار محترم 
جنـاب آقـای حمیـد جیـرودی- سـرمهماندار 

ایر Qقشـم 
es

hm
 A

irQeshm Air Data Center Inauguration
According to Qeshm Air Public Relation Department , On 
Wednesday 95.4.2 the Data Centre of this honourable airline has 
been officially inaugurated by the presence of Managing Director Mr 
Shekarabi and his colleagues.
Determined efforts have resulted in the highest standard of this Data 

Centre Design.

In the holy month of Ramadan, Qeshm air hosts “Malaek”
In a charitable gesture, from 1st to 4th of July, Qeshm Air hosted 30 children from Malaek Charity based in Kish Island.
According to Mr Hossein Ataiei, head of Kish Island Station of the Air Line, the trip was most memorable for them because they travelled  
on the Qeshm Air aircraft and all their costs were met by the airline.
The children enjoyed the experience of air travel and other 
recreational activities and entertainments such as Dolphin Park, Dena 
Cruise Ship, nightly theatre etc. In the presence of Deputy General 
Manager and other colleagues from Kish Free Zone Organisation in 
the Qeshm Air accommodation units. Precious gifts have been given 
to these children.
“Malaek Charity “ is a private charity in Tehran which is guardian of 
orphaned children.

The fourth meeting and Seminar of the civil aviation authority.
Qeshm Air hosted the fourth seminar of CAA on 4th June 2016. 
Mr Yadollahi, the engineering and and maintenance deputy of 
Qeshm Air expressed “ In the presence of deputy of standards and 
CAA managers and representatives of operation and maintenance 
and engineering departments of domestic airlines, the changes 
of flight standards department, 
organisation chart with regard to 
international regulations, planning 
for SAFA inspections rate of findings 
reduction, the age of operational fleet 
with accordance to Islamic Republic 
of Iran government and ministry of 
roads and city planning emphases, 
best utilisation of manpower, words 
have been shared through these.”

Mr Yadollahi said” These meetings will be held continuously on the 
last Tuesday of each month.”
At the last three meetings, the CAA, Iran Air and Mahan Air were 
present.
Dena Cruise Ship, nightly theatre etc. In the presence of Deputy 

General Manager and other 
colleagues from Kish Free 
Zone Organisation in the 
Qeshm Air accommodation 
units. Precious gifts have been 
given to these children.
“Malaek Charity “ is a private 
charity in Tehran which is 
guardian of orphaned children.

Qeshm Air 
News

م 
شـ

ی ق
مای

اپی
هو

ن 
ها

مرا
ه


































	اخـبـــار
	قشـم ایـر 
	گپوگفت با مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشم
	با پرندههای قشم ایر آشنا شویم
	تـفـلیــس، 
	عروس آسیای میانه
	قشم
	میــراث مــانـدگار تــاریــخ
	نکاتی در زمینه بار مسافر 
	در سفرهای هوایی
	«ایمنـی»، فراتر از یک واژه 
	چــــــرا کـســـری خـــواب داریــــم!!!
	با گردشگری الکترونیکی آشنا شویم
	دوباره
	گوشم 
	گرفت
	گفتوگو  بـا 
	سیامند رحمان قویتـرینمرد معلول جهان
	تـاثیــر مـو سیقی
	در بـالا بردن تمرکز 
	«کوری» توانست بینایی ببخشد
	مدهای زنانه اسلامی در کدام کشورها رایجتـر است؟
	برندهــایـی که جهـان را تغییـر میدهنـد
	همراهان هواپیمایی 
	قشـم ایــر 



