�
ا ﯽ ﺷﺎ ﻪ ر ﯿﺎن
ج ی ﺴ ﻮ�ﯽ

Residential Towers

PARSIS
Kish
11
Telegram Bot : @parsis_kish_bot

تاریخچه

شمـاره ده .خــرداد ماه ۱۳۹۶

| 11

تاریخچه

 | 12شمـاره ده .خــرداد ماه ۱۳۹۶

مـاهنــامـه درون پـروازی
شـرکت هـواپیمایـی قشـم
صاحب امتیاز :شرکت هواپیمایی قشم
مــدیـر مسئـول :عبـــاس مسیبــی
سـردبیر :داود ربیعــی
ناظــر ادبـی و هنــری :هیما حاجی صادقی
مجری طرح و مدیر تبلیغات :شرکت رویـای هامـون
مدیر طــرح وتـوسعه :مریم خلیل پنــاه
مدير بازرگاني نشريه :محمــد امین هاشمی
مــدیرهنــری و ناظر چاپ :هاشــم زاده
صفحـــه آرا :رضوانه فراهانی
مـدیر فــروش :مهــدی سمنبــری
همكـــار فـــروش :مونــا يكـــه فالح ،مونـا کیایی،
مرسـده مهـدوی
مـترجـــم:شبـنــمجـــاللــی
سازمان آگهی09101480727 ۰۲۱ ۲۲۲۲۴۹۴۸ :
نشــانی دفتــر مــرکزی شـرکت هــواپیمایی قشم :
جــزیره قشـم ،بلــوار امـام قلـی خـان ،میدانگلهــا،
شـرکت بیـن المللـی هتلهـای سـورینت قشـم
تلفـن +9 8 -7 6 3 -5 3 3 5 1 6 1 -7 :
+9 8 -7 6 3 -5 3 3 5 1 6 0
نمابـر:
دفتــر نمایندگی تهــران  :بزرگــراه شهیـدلشگـری
ص کرج) ،روبروی سه راهفـرودگــاه،
(جــاده مخصو 
خیابــان شـهید ریاحی ،پالک  ،12سـاختمان قشم ایر
تلفـن +9 8 -2 1 -4 7 9 9 9 9 9 9 :
نما بـر +9 8 -2 1 -4 4 6 9 6 6 1 2 :
لیتـــوگرافــی ،چــاپ و صحافــی :انــدیشه بــرتر
w w w . q e s h m - a i r . c o m
I n f o . q e s h m @ q e s h m - a i r. c o m
https://telegram.me/QeshmAirr

\\کاهـش وابسـتگى بـه نفـت یکى دیگـر از الزامـات اقتصاد مقاومتى اسـت .این وابسـتگى ،میراث شـوم
صـد سـاله ماسـت .مـا اگـر بتوانیـم از همین فرصت کـه امـروز وجـود دارد ،اسـتفاده کنیم و تلاش کنیم
نفـت را بـا فعالیـت هاى اقتصـادىِ درآمدزاى دیگرى جایگزیـن کنیم ،بزرگترین حرکت مهـم را در زمینه
اقتصـاد انجـام داده ایـم .امـروز صنایـع دانـش بنیـان از جملـه کارهائى اسـت که مـی تواند این خلأ را تا
میـزان زیـادى پرکنـد .ظرفیـت هـاى گوناگونـى در کشـور وجـود دارد که مـی توانـد این خأل را پـر کند.
همـت را بـر ایـن بگماریـم؛ برویم به سـمت این کـه هرچه ممکن اسـت ،وابسـتگى خودمـان را کم کنیم.
بیانات مقام معظم رهبری
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مذاکرات برای خــــرید  15فروند
هواپیمای جدید قشم ایر آغاز شد

اجـــــــــــرای برنامه زیست محــــیطی یـــــــاتا
از سال  2027برای شرکت های هـــواپیمایی
\\مدیـر عامـل شـرکت هواپیمایـی قشـم از
اجـرای برنامـه زیسـت محیطـی یاتا موسـوم به
 CORSIAاز سـال  2027میلادی برای کلیه
شـرکت های هواپیمایـی که در مسـیرهای بین
المللـی پـرواز دارند ،خبـر داد.

\\مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشم از مذاکرات مثبت با شرکت هواپیماسازی بوئینگ جهت خرید هواپیماهای جدید خبر داد.
\\بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت هواپیمایی قشـم محمود شـکرآبی مدیرعامل این شـرکت که بـه دعوت رسـمی دبیر کل یاتـا به عنوان تنهـا ایرالین
ایرانـی غیـر عضـو در هفتـاد و سـومین اجلاس سـاالنه جهانی یاتا معـروف به  AGMکه در شـهر کانکون مکزیک برگزار شـد ،شـرکت کرده بـود ،گفت :در
ایـن اجلاس فرصتـی دسـت داد تـا با مدیران ارشـد کارخانـه های بـزرگ و مطرح سـازنده هواپیمای جهـان از جمله بوئینـگ ،ایرباس و چند شـرکت معتبر
دیگر جلسـات و مذاکراتی جدی داشـته باشـیم.
\\شـکرآبی گفـت :در ایـن میـان شـرکت هواپیماسـازی بوئینگ ،اعالم آمادگـی کرد و در ادامه جلسـات دیگـری نیز در تهـران با حضور مدیران ارشـد این
شـرکت از جملـه قائـم مقـام مدیرعامل شـرکت بوئینگ در منطقه آفریقا و آسـیای غربی ،مدیر فروش خاورمیانه ،روسـیه و آسـیای مرکزی شـرکت بوئینگ
و مدیـر منطقـه ای و امـور قراردادهـای این شـرکت در خاورمیانه روسـیه و آسـیای مرکزی برگزار شـد که به توافقات خوبی رسـیدیم.
\\وی افـزود توافقـات مـا بـا شـرکت بوئینـگ در دو بخش صـورت پذیرفته اسـت .بخش اول شـامل خریـد  5فروند هواپیمـای بوئینـگ  737-800با عمر
کوتـاه و جـوان و بخـش دوم خریـد  10فرونـد هواپیمای بوئینگ نو از سـری  MAX 737اسـت.
\\شکرآبی گفت :منابع تامین خرید کلیه هواپیماها از طریق فاینانس بوده و تا اواسط ماه مرداد قرارداد نهایی صورت می پذیرد.
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\\بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت هواپیمایی
قشـم ،محمود شـکرآبی مدیر عامل این شـرکت
کـه با دعوت رسـمی دبیـر کل یاتا بـه عنوان تنها
ایرالیـن ایرانـی غیـر عضـو در هفتـاد و سـومین
اجلاس سـاالنه جهانـی یاتـا معروف بـه AGM
کـه در شـهر کانکـون مکزیـک برگـزار شـد،
شـرکت کرده بـود ،گفت :مسـاله محیط زیسـت
کـه مبحـث اصلـی آن کاهـش تولیـد گاز CO2
در صنعـت حمـل و نقـل هوایی جهان اسـت یکی
از مـوارد مهمـی بـود کـه در اجلاس AGM
مـورد بحـث و تبـادل نظر قـرار گرفـت و برنامه
مشـترکی بیـن یاتـا و ایکائو بـا نـام CORSIA
در دسـت تنظیم اسـت کـه عمال از سـال 2027
برای شـرکت هـای هواپیمایی الزم االجـرا و برای
شـرکت های هواپیمایـی ایرانی که در مسـیرهای
بیـن المللی پـرواز دارند حائز اهمیـت خواهد بود.

\\مدیـر عامـل شـرکت هواپیمایی قشـم ،نسـل
جدیـد سیسـتم هـای تسـویه حسـاب یاتـا کـه
تسـویه حسـاب بیـن آژانـس ها و شـرکت های
هواپیمایی و بین شـرکت های هوایـی را در بر می
گیـرد ،و تحت عناویـن BSP، CASSS، ICH
بـه عنـوان برنامـه بعـدی مهـم یاتـا کـه در ایـن
اجلاس بـه آن پرداختـه شـده بـود عنـوان کرد.
\\وی همچنیـن مبحـث سـوخت جانشـین
( )SAFبرای هواپیماها ،به جای سـوخت فسـیلی
را بـه عنـوان برنامـه دیگری کـه مـورد تحقیق و
بررسـی قـرار گرفـت مطـرح کرد.
\\شـکرآبی همچنیـن موضوعـات دیگـری
همچـون رد گیری هواپیماهـا ،تهدیدات و خطرات
حملات سـایبری به سیسـتم هـای حمـل و نقل
هوایـی ،تبـادل اطالعـات ایمنـی ،مسـافران مخل
نظـم و امنیـت عملیـات پـرواز را از جملـه موارد
دیگـر عنـوان شـده در اجلاس  AGMمطـرح
کر د .
\\وی گفـت؛ یکـی دیگـر از اخبـار مهـم ایـن
اجلاس کـه بـرای ایـران دارای اهمیـت فـراوان

اسـت ،انتخاب «فرهادپرورش» مدیر عامل سـابق
همـا و ریاسـت هیـات مدیـره شـرکت هواپیمایی
جمهـوری اسلامی ایـران بـه عنـوان عضـو
شـورای حـکام انجمـن بیـن المللـی حمـل و نقل
هوایی( )IATAاسـت .که مایـه مباهات جمهوری
اسلامی ایـران و فرصتی مغتنـم در جهت حضور
جدی تر شـرکت هـای هواپیمایی ایرانـی در بازار
هـای بیـن المللـی خواهـد بـود .او افـزود در حال
حاضر شـرکت هـای هواپیمایی عضو یاتـا با تعداد
 275نفـر عضو و بیـش از  80درصد آمار حمل و
نقـل مسـافر و بار جهـان با رقم  4میلیارد مسـافر
در سـال و  52میلیـون تن بار در سـال به فعالیت
مشـغول هسـتند و رقمـی بالـغ بـر  363میلیـارد
دالر در سیسـتم هـای مالـی یاتا در سـال پول در
گردش اسـت.
\\مدیر عامل شـرکت هواپیمایی قشـم در پایان
افـزود در حاشـیه ایـن اجلاس فرصتـی دسـت
داد تـا بـا مدیـران ارشـد کارخانـه هـای بـزرگ
و مطـرح سـازنده هواپیمـای جهـان جلسـات و
مذاکـرات جـدی صـورت پذیـرد کـه بـه زودی
خبرهـای خـوش ایـن مذاکـرات اعالم می شـود.
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اتصال تهران و بروکسل ،پس از  ۶۰سال
\\شـرکت هواپیمایـی قشـم موفق شـد پـس از
کسـب مجـوز  TCOپس از  ۶۰سـال نخسـتین
خـط پـروازی مسـتقیم بین تهـران و بروکسـل را
برقـرار کنـد .اولین بـار در  ۱۴نوامبر سـال ۱۹۵۸
خطـوط هوایـی «سـابنا» ارتباط مسـتقیم پـروازی
بیـن دو پایتخـت را برقـرار کـرده بود کـه بعد از
مـدت کوتاهـی ایـن پروازها لغو شـدند.
\\بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت هواپیمایی
قشـم ،این پروازهـا که از روز  ۲۷ژوئن(ششـم تیر
مـاه) آغـاز شـده در حـال حاضـر تنهـا یـک روز
در هفتـه و بـا هواپیمـای ایربـاس  ۳۱۹انجـام می
شـود کـه گنجایش بیـش از  ۱۳۰مسـافر را دارد.
هرچنـد مدیرعامل این شـرکت ،مهندس محمود
شـکرآبی ،امیدوار اسـت در آینـده ای نزدیک دو
پـرواز در هفتـه میـان تهـران و بروکسـل برقـرار
شود.
\\شـکرآبی در ایـن رابطه گفـت :خدمات حمل
و نقـل هوایـی در پیشـبرد اهـداف اقتصـادی و
فرهنگـی کشـورها و افزایـش تردد گردشـگران و
تجـار ،نقـش مهمی ایفـا می کنـد و برقـراری این
خـط هوایی بیـن تهران و بروکسـل در این راسـتا
بسـیار مفید خواهـد بود.
\\وی ادامـه داد :فـرودگاه «زاونتـم» بروکسـل
یکی از پررفت و آمدترین فرودگاه های اروپاسـت
و بسـیاری از ایرانـی هایی که به آمریکای شـمالی
سـفر می کنند در بروکسـل به زمین می نشـینند
کـه امیدواریـم بـا توجـه به شـمار بـاالی ایرانیان
حاضـر در کانـادا و ایـاالت متحـده ،قشـم ایـر به
عنـوان یـک ایرالین ایرانـی بتواند میزبان بخشـی
از سـفر ایرانیان مقیـم آمریکای شـمالی ،از تهران
به بروکسـل و بالعکس باشـد.
\\در کنـار اهداف اقتصـادی و البته افزایش نفوذ
ایرالیـن هـای ایرانـی در پروازهای بیـن المللی به
خصـوص در اروپـا ،مقام های سیاسـی دو کشـور
نیـز برقـراری این خط پـروازی جدیـد را نقطه ای
امیـدوار کننـده در توسـعه روابط سیاسـی ایران و
بلژیک دانسـته اند.
\\پیمان سـعادت  -سـفیر ایران در بروکسـل -
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تحقـق ایـن پـروژه را یکـی از دسـتاوردهای بهبود
روابـط ایـران و اتحادیـه اروپا پس از توافق هسـته
ای توصیـف کرده اسـت.
\\بـه گفته او ارتباط مسـتقیم هوایـی بین تهران
و بروکسـل نشـانه خوبـی از بهبـود روابط بـا اروپا
اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه حتـی پیـش از
تحریـم هـای سـه دهه اخیـر علیـه ایـران امکان
پرواز مسـتقیم بین دو کشـور وجود نداشته است.
\\سـفیر جمهـوری اسلامی ایـران در کشـور
بلژیـک ،اتحادیه اروپا و آکرودیته در لوکزامبورگ،
بـا اشـاره بـه اهمیـت صنایـع پیشـرفته از جملـه
حـوزه حمـل و نقـل هوایـی در کشـور بلژیـک و
اهمیـت ایـن کشـور به عنـوان چهـار راه ترانزیتی
اروپا ،بلژیک را پنجمین شـریک تجـاری ایران در
بین کشـورهای اتحادیـه اروپا اعلام کرد و ضمن
ابرازامیـدواری به آینده روابط دو کشـور بویژه در
حـوزه اقتصـادی راه انـدازی پرواز مسـتقیم تهران
 بلژیـک را امـری مهم در تسـهیل روابـط ایرانو بلژیک دانسـت.
\\«پیمان سـعادت» با اشـاره به اهمیت برقراری
ایـن پرواز گفـت :در این مسـیر متغیرهایی زیادی
از جملـه بازاریابـی ،تسـهیل صـدور روادیـد و
توسـعه زیرسـاخت هـای صنعـت گردشـگری
دخیل هسـتند و سـفارت جمهوری اسلامی ایران
در بروکسـل از هیـچ کاری در این زمینه فروگذار
نخواهـد کرد.
\\بـه گفتـه وی ،هواپیمایی قشـم ایر بـا برقراری
پروازهـای مسـتقیم بین تهران  -بروکسـل سـهم
بسـزایی در برقـراری و توسـعه همـکاری هـای
حمـل و نقـل هوایی بین دو کشـور خواهد داشـت
و همسـایگی بلژیـک با بازارهـای بـزرگ اروپایی
از جملـه آلمان ،فرانسـه و انگلیس فرصت بسـیار
خوبـی برای تجـار و صنعتگران ایرانـی برای رفت
و آمـد در این مسـیر خواهـد بود.
\\سـفیر جمهوری اسلامی ایـران در بلژیک در
پایـان افـزود :حمایـت سیاسـی در بلژیـک بـرای
برقـراری ایـن پـرواز اهمیـت زیـادی دارد و بـا
برقـراری آن زمینـه هـای توسـعه مناسـبات دو

کشـور بیـش از پیـش تقویـت خواهد شـد.
\\«فرانسـوا ُدلـه » سـفیر بلژیک در تهـران نیز
ضمـن اشـاره به اسـتقبال از این خـط هوایی گفت:
جمهوری اسلامی ایران ظرفیـت های باالیی برای
جـذب گردشـگران خارجـی دارد و مـردم بلژیک
بـرای سـفر بـه ایـران از این خـط هوایی اسـتقبال
خوبی خواهند داشـت و بروکسـل به عنوان مرکز
اتحادیـه اروپـا بـرای تجـار و گردشـگران خارجی
منطقه بسـیار شناخته شـده است.
\\وی تصریـح کـرد :برقـراری پـرواز تهـران -
بروکسـل تاثیـر مثبتی در توسـعه مناسـبات بین
دو کشـور از جملـه صنعـت توریسـم ،تعاملات
فرهنگـی ،اقتصـادی و سـرمایه گـذاری خواهـد
داشت.
\\فرانسـوا ُدلـه در خصوص نحوه صـدور ویزای
بلژیـک گفـت :مـا در سـفارت بلژیک بطـور حتم
سـعی می کنیم در این مشـارکت بـه بهترین نحو
عمـل کنیـم و عالقـه مندیـم تـا زمینـه سـفر
گـروه هـای مختلفـی از ایرانیـان را به کشـورمان
فراهـم کنیـم و در ایـن خصـوص تلاش خواهیم
کـرد تـا ایـن کار بـدون هیچ مشـکلی بـه بهترین
نحـو انجام شـود.
\\وی اظهارداشـت :بـا انجـام ایـن پـرواز
زمینـه های الزم جهت همکاری های دو شـرکت
هوایـی قشـم ایـر ایـران و ایرالیـن ملـی کشـور
بلژیک ‹ ،شـرکت بروکسـل ایرالیـن ‹ جهت عقد
قراردادهـای مختلـف فراهـم خواهد شـد.
\\یوهـان ورکامـن  -مدیرخاورمیانـه و آفریقای
وزارت خارجـه بلژیـک  -نیـز نظـری شـبیه بـه
سـفیر ایـران دارد .او معتقـد اسـت بـا توجـه بـه
رشـد چنـد ماه اخیر تعـداد گردشـگران بلژیکی و
اروپایـی کـه خواهان سـفر به ایـران هسـتند ،این
پرواز مسـتقیم سفر گردشـگران را تسهیل خواهد
کـرد .به گفتـه این مقـام بلژیکی ،هرچند سـال ها
تحریـم و تبلیغـات رسـانه ای باعـث دوری
اروپایـی هـا از تاریـخ و فرهنـگ و ایرانـی شـد،
امـا امـروز و بـا افتتـاح ایـن خـط پـروازی فضای
روابـط تغییـر کـرده و ایـن امیـد وجـود دارد که
رونـد مثبـت فعلی در آینـده نیز تـداوم پیدا کند.
شمـاره یازده ۱۳۹۶ .
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از ایران تا آلمان با قشم ایر
\\توجـه بـه پروازهای بیـن المللی و توسـعه آن،
یکـی از اولویت های مهم شـرکت هواپیمایی قشـم
اسـت .مهندس محمود شـکرآبی ،مدیرعامل قشم
ایـر در حاشـیه مراسـم آغـاز پروازهـای تبریـز-
هامبـورگ بـا بیـان ایـن مطلـب ،افـزود :شـرکت
هواپیمایی قشـم مفتخر اسـت همـراه ایرانیان مقیم
کشـورهای دیگـر باشـد .خوشـحالیم کـه در ایـن
مسـیر نیز به هموطنان  ،علـی الخصوص هموطنان
عزیـز تبریـزی و هموطنـان مقیـم کشـور آلمان و
دیگـر کشـورهای اروپـا و همچنین مسـافرین غیر
ایرانـی کـه قصـد سـفر در ایـن مسـیر را دارنـد،
خدمـات حمـل و نقـل را بـه نحوی شایسـته ارائه
دهد.ایـن شـرکت با دارا بـودن تایپ هـای متنوع
پـروازی اعم از ایربـاس  ،300-600ایرباس ،320
 ،RJفوکـر  100و ایربـاس  ، 319در  21مقصـد
بیـن المللـی و  20مسـیر داخلی به عنـوان یکی از
سـه ایرالیـن مطرح کشـور مشـغول بـه فعالیت و
خدمـات رسـانی به مسـافرین عزیز اسـت.
\\وی افـزود :هواپیمایـی قشـم پـس از دریافـت
مجـوز از آژانـس هوانـوردی ایمنی اروپـا()TCO
بـه عنـوان اولیـن ایرالیـن ایرانـی کـه موفـق بـه
کسـب این مجوز شـده ،برنامـه های متعـددی را
در سـال  1395و  1396جهـت پـرواز به آسـمان
اروپـا در دسـتور کار خـود قرار داد و در نخسـتین
قـدم پـس از برگـزاری موفـق مسـیر پـروازی
مسـتقیم ،برنامه ای و منظم تهران  -بروکسـل  ،به
فاصله کمتر از یک ماه،مسـیر پـروازی برنامه ای و
منظـم تهران-تبریز  -هامبورگ را با مسـاعدت و
همیاری مدیران اسـتان آذربایجان شـرقی و شـهر
تبریـز راه انـدازی کرد.
\\شـکرآبی در خصـوص مسـیرهای پـروازی
شـرکت هواپیمایـی قشـم اظهـار کـرد :مقاصـد
 | ۶شمـاره یازده ۱۳۹۶ .

پروازی قشـم ایـر تاکنون عالوه بر اکثر شـهرهای
کشـور عزیزمان ایران ،شـامل کشـورهای روسیه،
گرجسـتان ،ارمنسـتان ،ترکیه ،رومانی ،بلغارستان،
کرواسـی ،صربسـتان ،قبـرس ،عـراق ،امـارات و
تایلنـد بـوده اسـت که دو کشـور بلژیـک وآلمان
بـه عنـوان مقاصد مهـم اروپایـی به این مسـیرها
اضافه شـده اسـت.
\\وی بـا توجه بـه اهمیت پروازهـای بین المللی
و همچنیـن در خصـوص پـرواز تبریز-هامبـورگ
افزود :پرواز در مسـیر تهـران  -تبریز -هامبورگ
اهمیت بسـزایی برای شـرکت هواپیمایی قشم در
راسـتای خدمـت رسـانی بـه هموطنـان عزیزمان
دارد .در همیـن راسـتا جلسـات و رایزنـی هـای
متعـددی با مقامـات اسـتان آذربایجان شـرقی و
کالن شـهر تبریـز برگزار شـد.
\\وی افـزود :همانطـور که می دانید شـهر تبریز
کـه به عنـوان مهد سـرمایه گذاری ایران و شـهر
جهانی بافت فرش شـناخته شـده است ،در نهمین
اجلاس وزرای گردشـگری همـکاری اسلامی به
عنوان شـهر نمونه و پایتخت گردشـگری اسالمی
 2018میلادی انتخـاب شـده اسـت و همچنیـن
دومیـن شـهر در جـذب گردشـگر سلامت در
ایـران و دومین شـهر صنعتی ایران اسـت ،از این
رو ایـن شـهر به عنـوان مبداء اصلی جهـت انجام
پـرواز بـه هامبـورگ انتخـاب شـده اسـت و لـذا
موفقیـت و رونـق پرواز تبریـز – هامبورگ تجربه
مهمـی برای توسـعه پروازهای اروپایـی در ارتباط
بـا شـهر تبریز خواهـد بود.
\\مدیرعامـل قشـم ایر افـزود :شـهر هامبورگ
نیز دومین شـهر بزرگ کشـور آلمـان و همچنین
هشـتمین شـهر در اتحادیـه اروپا و سـومین بندر

بـزرگ در قـاره سـبز اسـت ،بـه همیـن جهـت،
نمـی تـوان از ظرفیت های گردشـگری ،سیاسـی،
اقتصـادی و فرهنگـی دو کشـور غافـل شـد و در
حـال حاضـر هموطنـان ایرانـی زیادی در کشـور
آلمان و شـهر هامبـورگ اقامت دارند که سـزاوار
بهتریـن هـا هسـتند و بـا امیـد بـه آینـده روابط
مسـاعد دو کشـور ،بـه ویـژه در حـوزه اقتصـادی
معتقـدم راه اندازی پرواز مسـتقیم سـهم بسـزایی
را در تسـهیل آن ایفـا خواهـد کرد.
\\شـکرآبی در خصـوص ابعـاد مالی این مسـیر
پـروازی اظهار کرد :شـرکت هواپیمایی قشـم در
نظـر دارد در آینـده نزدیـک بـا افزایـش نـاوگان
پـروازی خـود بـه ارائـه بهتـر خدمـات بپـردازد
و امیدواریـم بـا یـاری خدوانـد متعـال و حمایـت
مسـئولین امر در این راه سـربلند و موفق باشـیم.
بـا توجـه بـه نوپا بودن مسـیر مـورد نظـر و با در
نظـر گرفتـن فعالیـت قشـم ایـر بـه عنـوان یک
ایرالیـن خصوصـی و معضالتی که چنین شـرکت
هایـی از بُعـد مسـایل مالـی پیـش رو دارنـد ،در
آغـاز راه و حـدودا ً یـک سـال اول برقـراری ایـن
مسـیر پـروازی ،حمایـت و همراهی مسـئولین امر
در هر دو کشـور ایران و آلمان خصوصا مسـئولین
اسـتان آذربایجان شـرقی و کالن شـهر تبریز در
خصـوص مسـائلی ماننـد همیاری جهـت کاهش
هزینـه و افزایـش درآمـد ،تعامـل بـا تورهـای
گردشـگری بـرای جذب مسـافر و ارائـه خدمات
مطلـوب و تعیین قیمت هایی مناسـب برای تورها
و تلاش برای آشـنایی گردشـگران غیـر ایرانی با
ظرفیـت هـای گردشـگری کشـور ایـران و شـهر
تبریـز و تبلیغـات در این زمینه ،تاثیر بسـزایی در
شـکل گیـری و موفقیـت هـای آتـی برای مسـیر
پـروازی مـورد نظـر خواهد داشـت.

شهرداری تبریز حـامی ارتباطات هامبورگ و تبریز است
با حــضور شهردار تبریز و مـــدیرعامل شرکت هواپیمایی قشم ،خط هــــوایی تبریز به مقصد
هامبورگ آلمان ،به عنوان یکی از محورهای اصلی تفاهم نامه مدیریت دو شهر ،آغاز به کار کرد.
\\بـه گـزارش روابط عمومی قشـم ایر ،بـا پرواز
یـک فروند هواپیمـای  ۳۱۹ایرباس در سـاعت ۷
صبـح جمعه  ۲۳تیرمـاه از مبدا فرودگاه بین المللی
شـهید مدنـی تبریـز ،ارتبـاط مسـتقیم هوایی بین
دو شـهر تبریـز و هامبورگ آغاز شـد.
\\شـهرداری تبریـز به عنـوان حامی اصلـی راه
انـدازی خـط هوایـی تبریز-هامبـورگ ،هدایـت
زمینـه هـای اجرایی این ارتبـاط بین المللـی را از
طریـق هماهنگی با دسـتگاه های مختلـف اجرایی
و تـدارک تبلیغاتـی بر عهده داشـته اسـت.
\\بـا توجه بـه ارتباط فعال اقتصـادی و فرهنگی
بیـن دو شـهر و رویکردهـای گردشـگری تبریـز
 ،2018شـمار پروازهـای ایـن خـط هوایـی ،در
آینـده ای نزدیـک ،قابلیت افزایش به دو الی سـه
فرونـد در هفتـه را خواهد داشـت.
\\راه انـدازی خـط هوایـی تبریز-هامبـورگ از
اهداف مهم شـهرداری تبریـز در حوزه بین الملل
اسـت که با توجه به بسـترهای مشـترک تجاری
و فرهنگـی بین دو طرف ،نقـش تبریز را در روابط
ایـران و آلمـان ،پررنگ تـر خواهد کرد.
\\دکتـر صادق نجفی  ،شـهردار تبریز ،با اشـاره

بـه اقامـت و فعالیـت چشـمگیر هموطنـان و بـه
خصـوص شـهروندان آذری در هامبـورگ گفت:
شـهرداری تبریـز رویداد مهم گردشـگری «تبریز
 »2018را محـور فعالیـت هـای خود قـرار داده و
حامـی فعالیـت و ارتباطـات اقتصـادی ،فرهنگی و
اجتماعـی هامبـورگ در تبریز اسـت.
\\وی در دیـدار بـا جمعـی از ایرانیـان در
هامبـورگ آلمـان ،اظهـار داشـت :خـط هوایـی
تبریز-هامبورگ ،در خدمت تسـهیل مـراودات و
فعالیـت ایرانیـان در هامبـورگ خواهـد بـود.
\\نجفـی یـادآور شـد :هامبـورگ ،از سـال های
دور ،از کانـون هـای مهم انقالب اسلامی در اروپا
بـوده و به علاوه ،ارتباطات اجتماعی این شـهر به
خصـوص با تبریـز ،همـواره پررونق بوده اسـت.
\\وی تصریـح کـرد :حضـور فعـاالن تجـاری
تبریـز در هامبورگ ،پیمان دوسـتی بین دو شـهر
و رویدادهـای فرهنگـی ایرنیـان در ایـن شـهر ،از
جملـه عواملـی بـود کـه موجب شـد شـهرداری
تبریـز راه انـدازی خـط هوایـی بین دو شـهر را به
صـورت جـدی پیگیـری کـرده و عملیاتـی کند.
\\شـهردار تبریـز گفـت :بـا ایجـاد ایـن مزیت

ارتباطـی ،از ایـن پـس هموطنان فعـال هامبورگ،
مـی تواننـد عالوه بـر تهـران ،از طریـق تبریز نیز
ارتباطـات خـود را پیگیـری کنند.
\\نجفـی در دیـدار بـا سیدسـعید سـیدین ،از
حمایـت هـای سرکنسـولگری بـرای راه انـدازی
مسـیر هوایـی ،تبریز بـه هامبـورگ قدردانی کرد
و افـزود :ایـن خـط هوایی  ،پس از مـاه ها پیگیری
دیپلماتیـک و هماهنگـی های اجرایی حاصل شـده
و بایـد سـوی هـر دو طـرف قدر دانسـته اسـت.
\\شـهردار تبریـز خاطرنشـان کرد :در آسـتانه
رویـداد مهـم تبریـز  ،2018هامبـورگ ،بـه نقطه
اتصـال تبریـز به سـایر شـهرهای اروپایـی تبدیل
خواهد شـد.
\\نجفـی بـا بیـان اینکـه شـهرداری تبریـز ،در
کنـار تقویت زیرسـاخت های گردشـگری ،زمینه
هـای بیـن المللـی ایـن امـر را نیـز مد نظـر قرار
داده اسـت ،گفـت :راه انـدازی خـط هوایـی تبریز
بـه مقصـد هامبـورگ ،از جمله این زمینه هاسـت
کـه پـس از مـاه هـا ارتباط مـداوم با بخـش های
مختلـف مدیریـت ایالـت هامبورگ حاصل شـده
است.
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مسیر پروازی قشم ایر به هــــــامبورگ

(تهران-تبریز-هامبورگ و بالعکس ،جمعه ها)

دیدنی های هامبورگ را بشناسیم
گروه گردشگری

\\پارک پلنتن آن بلومن
پـارک «پلنتـن آن بلومـن» یکـی از دیدنـی هـای هامبورگ اسـت که در مرکز شـهر قـرار گرفته اسـت .این پارک بـه خاطر نورپـردازی های جالب ،فـواره ها،
تئاتـر و موسـیقی عمومـی اش مشـهور اسـت .آثـار هنری زیـادی در پارک وجـود دارد و بخش وسـیعی از پـارک به یک باغ گیاه شناسـی قدیمی بـه نام آلتر
تبدیـل شـده اسـت .پـارک «پلنتـن آن بلومن» یکـی از بهترین دیدنی هـای آلمان و جاذبـه های گردشـگری هامبورگ به شـمار می رود.

\\کلیسای سنت نیکوالی

شـهر همیشـه زنـده و چنـد ملیتـی هامبـورگ با ترکیـب فرهنگی گوناگون از سراسـر جهـان که در کنار دریاچه آلسـتر قرن هاسـت ارتبـاط تجاری 
آلمـان بـا دیگـر کشـورهای اروپایـی را برقـرار می کند .به هر سـو که قدم می زنیـد مردمی از ملـل گوناگون را خواهیـد دید که عصر به عصـر در کنار
رودخانـه هـای زیبـا ،البه الی خیابـان های پر درخت و زیر آسـمان نیمه ابری سـرگرم ورزش هسـتند.

کلیسـای سـنت نیکـوالی یکـی از دیدنـی های هامبـورگ و یکی از از پنج کلیسـای لوتری بوده اسـت .امروزه این کلیسـا تقریبا ویران شـده و بقایـای آن به
عنـوان یـک اثـر معمـاری مهم برجسـته و بنای یادبود به شـمار می رود .کلیسـای سـنت نیکوالی یکـی از بهترین دیدنی هـای آلمان و جاذبه هـای هامبورگ
به شـمار می رود.

\\باغ وحش هامبورگ

\\ناحیه تاریخی و بندر ورهوس

بـاغ وحـش هامبـورگ یکـی از بهتریـن دیدنـی های آلمـان و جاذبـه های هامبـورگ ،در «هاگن بـک تیر پارک» واقع شـده اسـت .این بـاغ وحش معروف
در سـال  ۱۹۰۷میلادی گشـایش یافـت« .هاگـن بکـس» اولین باغ وحشـی بـود که در آن بـه جای قفـس ،در اطراف محل هـای نگهـداری حیوانات خندق
هایـی سـاخته شـده بـود .بـه همین دلیل ،حیوانات موجود در باغ وحش در شـرایطی بسـیار بیشـتر شـبیه به شـرایط طبیعی زندگـی می کنند.

در ایـن ناحیـه انبارهـای قرمز رنگ قابل توجهی روی سـتون هایی چوبی سـاخته شـده اسـت که بیـن کانال های باریک قـرار دارند« .ورهوس دیسـترکت»،
زمانـی منطقـه سفارشـی شـده آزادی بـود کـه در آن قهـوه و ادویه جـات را انبار مـی کردند ،این ناحیه توسـعه داده شـد و امـروزه میزبان تعداد زیـادی اداره
دولتی و موزه اسـت.

\\کلیسای سنت مایکل

\\تونل آلتر

سـنت مایکل مشـهورترین کلیسـای شـهر و یکی از پنج کلیسـای اصلی پروتسـتان های هامبورگ به شـمار می رود .یک مجسـمه بزرگ برنزی زیبا ،باالی
کلیسـا قـرار دارد کـه پیروزی قدیس را بر شـیطان نشـان میدهد .این کلیسـا یک مناره بـاروک با روکشـی از مس دارد.
دو جنـاح دارد کـه در محـل تقاطـع هـر یـک از آنهـا یک برج مربعی شـکل عظیم دیـده می شـود .داالن دفن اموات و راهـروی منتهی به آن در سـمت غربی
جایگاه کر قرار گرفته اسـت و طبقه پایینی کلیسـا بر اسـاس الگوی هندسـی بسـیار زیبایی طراحی و سـاخته شـده اسـت.

رودخانـه «البـه» کـه خاکسـتر باقـی مانده از جسـد آدولف هیتلر را درون خـود دارد ،از میان شـهر هامبورگ می گـذرد .تونل قدیمی البه زیـر این رودخانه
حفر شـده اسـت که جابجایی اتومبیل ها ،دوچرخه سـواران و وسـایل نقلیه سـبک را از یک سـمت سـاحل رودخانه به سـمت دیگر آن امکان پذیر می سـازد.
ایـن تونـل بـه عنـوان یـک بنـای یادبود به خوبی محافظت می شـود .کاشـی هایـی که در دیـواره تونل بـه کار رفته اند ،شـما را بـه دهه هفتاد میلادی ،یعنی
زمانـی که این تونل سـاخته شـد ،مـی برند.

\\بندر هامبورگ

\\رود آلستر

بنـدر هامبـورگ در کنـاره دریـای شـمال و رودخانـه الـب در شـمال آلمـان قـرار دارد و بـه عنـوان دروازه تجارت آلمـان و اروپا شـناخته می شـود .این بندر
بـزرگ تریـن بنـدر آلمـان ،دومیـن بنـدر بزرگ اروپـا و یازدهمین بندر بـزرگ دنیا در زمینه تعداد کانتینرهای جابه جا شـده در یک سـال اسـت .قدمت بندر
هامبـورگ بـه اواخـر قـرن دوازدهم میالدی باز می گردد که توسـط فردریک پادشـاه آلمان و در راسـتای گسـترش تجارت در شـمال اروپا سـاخته شد.رشـد
و پیشـرفت شـهر هامبـورگ مدیـون ایـن بنـدر و موقعیت مناسـب آن بوده اسـت .این بندر از قـرن نوزدهم یکـی از مهمترین بنـادر اروپا به شـمار می رود
و رونـق فراوانی یافته اسـت.

رود آلسـتر یکـی از دیدنیـه ای هامبـورگ آلمـان ،دارای  ۲دریاچه و پر از مجسـمه های زیبا و دیدنی اسـت .مجسـمه پـری دریایی یکـی از دیدنی های این
رود اسـت .عبـور از کنـار دریاچـه هـا و درون آب یکـی از خاطـره انگیزتریـن گـردش ها در هامبورگ اسـت .با سـوار شـدن در قایـق و دیدن اطـراف رود و
دریاچـه هایـش مـی توانیـد از ایـن مناظـر زیبا لذت ببرید .این رود در زمسـتان یخ می زند و برای پاتیناژ و اسـکی روی یخ مناسـب اسـت .رود آلسـتر یکی
از بهتریـن جاذبـه های هامبـورگ و دیدنی هـای آلمان به شـمار می رود.
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کیمـیـاگــــــــران نامــی
جهان اسالم را بشناسیم
دکتر الهام ذاکرزاده -شیمیست

آغـاز كيمياگـري اسلامي با اسـامي مرداني همراه اسـت كـه احتماال خـود كيمياگر
نبـوده انـد ،امـا با گذشـت زمان و فرارسـيدن قـرن دهم ميلادي  ،كيمياگران شـهيري
از ميـان آنـان برخاسـتند كـه عالوه بـر تفكراتشـان  ،نوشـتارهاي كامال جديـد و نويني
خلـق كردند.

Alchemy

\\جابر بن حيان
جابربـن حيـان معـروف بـه صوفي يـا كوفي  ،كيمياگـر ايراني بوده و در قـرن نهم ميالدي مي زيسـته و بنا
بـه نظريـه اكثريـت قريـب به اتفـاق كيمياگران اسلامي  ،وي سـرآمد كيمياگران اسلامي قلمداد مي شـود.
شـهرت جابـر بـه جهـان اسلام محـدود نمي شـود و غربـي هـا او را تحت عنـوان «گبـر» مي شناسـند .ابن
خلـدون دربـاره جابـر گفته اسـت :جابربن حيان پيشـواي تدوين كننـدگان فن كيمياگري اسـت.
وي بـه آزمايـش بسـيار عالقمنـد بود .از اين رو  ،ميتوان گفت نخسـتين دانشـمند اسلامي اسـت كه علم
شـيمي را بـر پايـه آزمايش بنا نهاد .جابر نخسـتين كسـي اسـت كه اسيدسـولفوريك يا گوگـرد را از تكليس
زاج سـبز و حـل گازهـاي حاصـل در آب بدسـت آورد و آن را زينـت الـزاج ناميـد .جابـر اسـيد نيتريك يا
جوهر شـوره را نيز نخسـتين بار از تقطير آميزهاي از زاج سـبز  ،نيترات پتاسـيم و زاج سـفيد بدسـت آورد.

\\زکریای رازی 
زكريـاي رازي بـه عنـوان يكي از بزرگترين حكيمان مسـلمان شـناخته شـده و غربيها او را به نـام «رازس»
مـي شناسـند .رازي در علـم كيميـا  ،روش علمـي محـض را انتخـاب كـرده و بـر خلاف روشـهاي تمثيلي و
متافيزيك  ،به روش هاي علمي ارزش زيادي قائل شـده اسـت .رازي موسـس علم شـيمي جديد و نخسـتين
كسـي اسـت كه «زيسـت شـيمي» را پايه گذاري کرده اسـت .دكتر «روسـكا» شـيميدان آلماني گفته اسـت:
«رازي بـراي اوليـن بـار مكتـب جديدي در علم كيميا بوجود آورده اسـت كه آن را مكتب علم شـيمي تجربي
و علمـي مـي تـوان ناميـد  .مطلبـي كه قابل انكار نيسـت ،اين اسـت كـه زكريـاي رازي پدر علم شـيمي بوده
اسـت ».كتـاب هـاي او در زمينه كيميـا در واقع اولين كتاب هاي شـيمي اسـت.

\\ابن سينا
ابـن سـينا ملقـب به شـيخ الرئيس  ،بزرگترين فيلسـوف و دانشـمند اسلامي و چهـره اي بسـيار موثر در
ميـدان علـوم و فنون اسـت .غربي ها وي را به نام «اوسـينيا» مي شناسـند .ابن سـينا  ،رنجي بـراي كيمياگري
و سـاختن طلا نكشـيد؛ زيرا او به اسـتحاله باور نداشـت و صريحا تبديـل فلزات به يكديگـر را ناممكن و غير
عملي مي دانسـت.

\\ابوریحان بیرونی
كانـي شـناس و دارو شـناس جهان اسلام و يكي از بزرگترين دانشـمندان اسلام اسـت كه بـا رياضيات ،
نجوم  ،فيزيك  ،كاني شناسـي  ،داروسـازي و اغلب زبان هاي زنده زمان خود آشـنايي داشـته اسـت .يكي از
آثـار مهـم بيرونـي در شـيمي كتاب الجواهر وي اسـت كـه در بخشـي از آن  ،نتايج تجربـي مربوطه به تعيين
جـرم حجمـي امـروزي آنهـا تفـاوت خيلي كـم دارد و يكـي از كاربردهـاي مهم وي به شـمار مـي رود كه در
علـوم تجربـي  ،انقالبي بزرگ به وجـود آورد.
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مـــــردانه،غذا بخورید
گروه سالمت

دکتـر لزلـی بونچـی  ،متخصـص تغذیه می گوید که گوشـت قرمز بدون چربـی ،یکی از بهترین مواد غذایی برای سلامت مردان اسـت .بـا این حال،
اسـتیک های چرب همراه با سـیب زمینی سـرخ کرده نمی توانند گزینه مناسـبی برای مردان باشـند.
\\ تکـه هـای بـدون چربی گوشـت گوسـفند یا گوسـاله ،سرشـار از پروتئین هسـتند و فقط کمی بیشـتر از سـینه مـرغ چربـی دارند .گوشـت قرمز ،منبع
خوبـی هـم بـرای دریافـت یکـی از اسـیدهای آمینـه مهـم بـه نـام لوسـئین اسـت کـه در عضلـه سـازی به بـدن کمک مـی کنـد .در ادامه بـا دیگر
خوراکـی هـای مناسـب و مفیـد برای آقایان آشـنا می شـویم.
\\گیالس و آلبالو :یکی از بهترین گزینه ها برای تسکین درد عضله ها ،آب آلبالو و گیالس است.
دکتـر بونچـی مـی گویـد کـه مـردان در زمـان ورزش بایـد همیشـه از گیالس یـا آلبالو اسـتفاده کننـد .رنگدانه هـای موجود در گیلاس و آلبالـو ،اثرات
ضدالتهابـی بعضـی از داروهـا را شـبیه سـازی مـی کنند و عـوارض جانبی هـم ندارند.
\\شـکالت تلـخ :شـکالت تلـخ ،یکـی از خوراکـی هایی اسـت کـه جریان خـون را تقویت مـی کند .فالونـول های موجود در شـکالت تلخ مـی توانند
سـطح کلسـترول بـد خـون را کاهـش بدهنـد ،نقش موثـری در تقویت گـردش خون ایفا کنند و فشـار خـون را هـم در وضعیت عادی نگـه دارند.
مردانـی کـه جریـان خـون ضعیفـی دارند ،بیشـتر به اختلال نعوظ مبتال می شـوند .بنابراین ،مصرف شـکالت تلـخ می توانـد از این منظر هم بـرای مردان
مفید باشد.
\\آووکادو :آووکادو ،میـوه خاصـی اسـت کـه چربـی زیـادی دارد ،اما چربـی از نوع خوب آن .چربی های غیراشـباع تـک زنجیره ای موجـود در آووکادو،
یکـی از بهتریـن ترکیبـات بـرای پایین آوردن کلسـترول تام خون و کلسـترول بد خون ( )LDLهسـتند .روغن زیتـون و مغزهای خام نیـز چربی های مفید
را بـه بدن می رسـانند.
\\ماهی های چرب :ماهی های چرب مانند سالمون ،ساردین و قزل آال ،منبع عالی ای برای دریافت چربی های سالم محسوب می شوند.
اسـیدهای چـرب امـگا ۳-کـه بـه مقـدار زیـادی در این ماهـی ها وجـود دارند ،از بـدن در مقابـل ابتال به بیمـاری های قلبـی محافظت می کننـد .مصرف
ماهـی بـه انـدازه  ۲بـار در هفتـه مـی تواند شـانس مرگ بر اثـر بیماری هـای قلبی را کاهـش بدهد.
\\زنجبیـل :تکـه هـای ایـن گیاه تُند و جـذاب ،معموال در غذاهایی مانند سوشـی یا در انواع غذاهای آسـیایی بـه کار میروند .زنجبیل مـی تواند التهاب را
در سـطح بـدن کاهـش بدهـد و در شـرایط اسـترس زا و سـخت بـه کمک مـا بیاید .محققـان می گویند که مصـرف زنجبیل به طـور منظم مـی تواند درد
ناشـی از آسـیب های عضالنـی را کاهش بدهد.
\\ ماسـت و شـیر :ماسـت و شـیر هـم منبـع خوبی برای دریافت لوسـئین هسـتند که نقش مهمی در عضله سـازی بـرای بدن ایفا می کنـد .دکتر بونچی
به مردان توصیه می کنند که همواره از ماسـت یونانی اسـتفاده کنند .این ماسـت ها سرشـار از پروتئین ،پتاسـیم و باکتری های مفید هسـتند که سلامت
روده را حفـظ می کنند.
\\ مـوز :مـوز ،بیشـتر از هـر چیـزی به خاطر پتاسـیم زیادش مورد توجه متخصصان قرار مـی گیرد .دریافت پتاسـیم هم بـرای انقباض عضله هـا و هم برای
سلامت اسـتخوانی مـردان ضـروری اسـت .علاوه بـر این ،پتاسـیم بـه تنظیم فشـار خون هم کمـک می کنـد .دریافت پتاسـیم به انـدازه کافـی و کاهش
مصرف سـدیم ،فشـار خـون را به سـطح مطلوب می رسـاند.
\\پسـته :پسـته ،یکی از بهترین مغزهای خام اسـت که پروتئین ،فیبر و زینک دارد ،و جایگزین سـالمی برای خوراکی های مضر و ناسـالم محسـوب می شـود.
پسـته حـاوی اسـترول هـای گیاهی اسـت که می توانند سـطح کلسـترول خـون را تنظیـم کنند .باز کردن پوسـته پسـته و خـوردن آن ،شـما را از خوراکی
هـای ناسـالم دور نگـه مـی دارد و نمی گذارد کـه کالری اضافـی دریافت کنید.
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عشق ،کهنه نمی شود
گروه فرهنگی

آرزوهـای رمانتیـک مبنـای تعدادی از باشـکوه تریـن و آرمانگرایانه تریـن فیلم های تاریخ سـینما بوده انـد« .کازابالنکا» و «برخورد کوتـاه» فیلم هایی 
هسـتند کـه بدون شـرمندگی و خیلی جدی ،شـعله های عشـق را در مرکز خـود دارند.

همـه فیلـم هـای رمانتیـک را دوسـت دارنـد.
درسـت اسـت؟ منتقـدان گاردیـن و آبـزرور از
جملـه پیتـر برادشـاو و دیویـد تامسـن  ،ده فیلـم
رمانتیک برتر تاریخ سـینما را انتخـاب کردند که
در ادامـه میخوانیـد:

\\« -1برخورد کوتاه» (دیوید لین)1945 ،
چند کشـور دیگر «برخورد کوتـاه» را به عنوان
بهتریـن فیلـم رمانتیـک تاریخ سـینما انتخاب می
کننـد؟ امـا بـرای نسـلی که یـادش اسـت زمانی
قطارهـا سـر وقـت مـی رفتنـد و بوفـه ایسـتگاه
هـا ماننـد بوفـه ایـن فیلـم ،مرتـب و منظـم بود،
«برخـورد کوتـاه» چنیـن جایگاهـی دارد .داسـتان
درباره زنی (سـلیا جانسـن) اسـت که در ایسـتگاه
قطـار بـه طـور تصادفـی بـا یـک پزشـک (تـرور
هـوارد) آشـنا می شـود.

\\« -2کازابالنکا» (مایکل کورتیز)1942 ،
نکتـه ناگفتـه بیشـتر رمانـس هـای سـینمایی
دوران جنـگ ایـن اسـت کـه فیلـم بایـد بـه
احساسـات زوجـی کـه جنگ آنهـا را از هـم جدا
کـرده ،اشـاره کنـد .مسـئله صرفا این نیسـت که
آنهـا هر دو جان سـالم بـه در می برنـد ،بلکه این
نکتـه مهم اسـت که آیا عشـق و عالقه مـی تواند
بـر وسوسـه هـای ناشـی از زندگی هـای جداگانه
غلبـه کند.

\\« -3پیش از طلوع»
مـردی آمریکایـی و زنـی فرانسـوی ،هـر دو
بیسـت و چنـد سـاله ،در راه اروپـا در قطـار با هم
آشـنا می شـوند .آنهـا در ویـن از قطار پیـاده می
شـوند و  14سـاعت را بـا هـم مـی گذارنـد .بله،
طـرح داسـتانی «پیـش از طلـوع» را مـی تـوان
پشـت یک بلیت نوشـت ،امـا آنچه سـلین (ژولی
دلپـی) و جسـی (ایتـن هـاوک) هنگام پیـاده روی
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در ویـن مـی گوینـد یا نمـی گوینـد ،از فیلم همان
چیـزی سـاخته که مـی بینیم.

\\« -4ازنفـس افتـاده» (ژان لـوک گـدار،
)1960
در  1946همفری بـوگارت در «خواب بزرگ»
در کنـار لـورن بـاکال کـه بعـدا همسـرش شـد،
بـازی کـرد .شـاید رویـای هالیـوود هیـچ گاه این
چنیـن خالـص و جنـون آمیز ،تجسـم پیـدا نکرده
بـود 14 .سـال بعـد ،بـوگارت مـرده بـود و از آن
بدتـر هالیـوود دوران او وارد سـال هـای تدفیـن
شـده بود.

\\« -5در حـال و هـوای عشـق» (وونـگ کار
وای)2000 ،
وونـگ کار وای بـدون یـک فیلمنامـه مرسـوم
شـروع به سـاخت یـک فیلم کـرد و منتظـر ماند
تـا ببینـد حـال و هـوای فیلـم او را بـه کجـا مـی
بـرد« .در حـال و هـوای عشـق» فیلمـی رمانتیک
دربـاره دو همسـایه (بـا بازی تونـی لیونگ و مگی
چیونـگ) اسـت که بـه هـم دل مـی بازند.

\\« -6آپارتمان» (بیلی وایلدر)1960 ،
بیلـی وایلدر کارگـردان ،آیایـال دایموند همکار
فیلمنامـه نویـس او و جـک لمـون سـتاره «بعضی
هـا داغـش را دوسـت دارنـد» ،بالفاصلـه بعـد
از ایـن فیلـم بـار دیگـر کنـار هـم قـرار گرفتنـد
تـا «آپارتمـان» را بسـازند« .آپارتمـان» برنـده
پنـج جایـزه اسـکار از جمله جایـزه بهتریـن فیلم،
کارگـردان و فیلمنامـه شـد .وایلدر اعتقاد داشـت
«آپارتمـان» در میـان فیلم های او کمترین اشـتباه
را دارد .بقیـه فیلـم او را یـک شـاهکار مـی دانند.

\\« -7هانا و خواهرانش» (وودی آلن)1986 ،

عنـوان چخوفـی فیلـم شـاید در نـگاه اول ایـن
ذهنیـت را ایجـاد کنـد کـه وودی آلـن را در
متظاهرانـه تریـن شـکل خـود خواهیـم دیـد ،اما
«هانـا و خواهرانـش» در  1986حدود  40میلیون
دالر فروخت و پرفروشـترین فیلم کارنامه او شـد.

\\« -8درخشـش ابـدی ذهـن پاک» (میشـل
گونـدری)2004 ،
پسـر بـا دختـر آشـنا مـی شـود .آنهـا بـه هم
دل مـی بازنـد .دختـر از دسـت پسـر خسـته می
شـود .دختر خاطـرات خـود از پسـر را از ذهنش
پـاک مـی کنـد .پسـر هـم ایـن تکنولـوژی را می
یابـد و او نیـز خاطـرات خود از دختـر را پاک می
کند .این خط داسـتانی فیلم رمانتیک «درخشـش
ابـدی ذهـن پـاک» بـا بـازی جیـم کـری و کیت
وینسـلت است.

\\« -9اتاقـی بـا یـک چشـم انـداز» (جیمـز
آیـوری)1986 ،
خیلـی کـم پیـش مـی آیـد همـکاری هـای
سـینمایی آن قـدر متمایـز باشـد کـه نـام افـراد
درگیـر بـه معنای یک ژانر باشـد .داسـتان درباره
دختـری بریتانیایـی (بونهـام کارتر) اسـت که در
سـفری بـه ایتالیا بـا جوانی (جوایان سـندز) آشـنا
می شـود.

\\« -10ژول و ژیم» (فرانسوا تروفو)1961 ،
«ژول و ژیـم» بـا بـازی ژان مـورو ،اسـکار ورنر
و هانـری سـره پرفـروش تریـن فیلـم مـوج نوی
سـینمای فرانسـه بود .ایـن فیلم ژانویـه  1962در
پاریـس اکـران شـد و در مجمـوع سـه مـاه روی
پـرده بـود .فیلم در سراسـر دنیا با اسـتقبال روبرو
شد .

Casablanca
bogart
bergman
henreid
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\\-1دماوند
کـوه دماونـد بلندتریـن کوه ایـران و همچنیـن بزرگترین آتشفشـان خاورمیانه اسـت .این
کـوه در بخـش مرکزی رشـته کوه البـرز و بخش الریجان شهرسـتان آمل قـراردارد .اگرچه
ایـن کـوه از لحاظ تقسـیمات کشـوری جزء رشـته کوه البرز اسـت امـا در روزهـای صاف و
آفتابـی در تهـران ،قـم و ورامیـن هـم قابل رویت اسـت .این کـوه اولین اثرطبیعی اسـت که
در فهرسـت آثـار ملـی کشـور به ثبت رسـیده و در اسـاطیر و کتـاب های متعـدد از آن نام
برده شـده است.

\\-2دنا
دنـا بلندتریـن قله رشـته کوه هـای زاگرس در باختر ایـران و در باختر مرکـز فالت ایران
اسـت .بلنـدای ایـن قله  ۴۴۴۸متر اسـت و در  ۳۵کیلومتری شـمال غربی شـهر یاسـوج در
شـهر سیسـخت جای گرفته اسـت .شهرسـتانی که این قله در آن قرار دارد نیز شهرسـتان
دنـا نـام دارد .بـارش سـاالنه در این قله از  ۶۰۰تا  ۱۲۰۰میلیمتر اسـت و رودهای بسـیاری
نیـز از آن سرچشـمه می گیرند.

\\-3زرد کوه
زرد کـوه بختیـاری بـا حداکثـر ارتفـاع بیـش از  ۴۲۰۰متـر دومین کـوه زاگـرس از نظر
ارتفـاع (پـس از دنـا) اسـت.این کـوه در نزدیکی کوهرنگ در اسـتان چهار محـال و بختیاری
در ایـران قـرار دارد.رشـته کوه هـای زرد کـوه بختیاری در جنـوب غربی ایـران و از انتهایی
ترین قسـمت غربی اسـتان چهارمحال و بختیاری تا شـرق و شـمال شـرق خوزسـتان امتداد
یافتـه اسـت .این رشـته کوه یکـی از غنیتریـن ذخایر طبیعی آب ایـران اسـت و دو رودخانه
پـرآب کشـور (کارون و زاینـده رود) نیـز از دامنـه های آن سرچشـمه می گیرند.

بر فـــــــراز ایـــران
با قــله های ایرانی

گروه گردشگری

ایـران مـا به سـواحل شـمال ،مشـهد و شـیراز خالصـه نمی شـود بلکه
هـزاران دیدنـی مذهبـی ،تاریخـی و طبیعـی در آن یافت می شـود که
شـاید اسـم آنها به گوش شـما نرسـیده باشـد .برای رسـیدن به این
زیبایـی هـا فقـط کافی اسـت چشـم هایتان را بـاز کنید و به جسـتجو
بپردازید .حتما شـگفت زده خواهید شـد .در این مطلب شـما را با 10
کـوه برتـر و دیدنی ایران آشـنا مـی کنیم.

\\-4تفتان
تفتـان نـام تنها آتشفشـان فعال در سراسـر ایران اسـت .ایـن کوه در منطقه جنوب شـرقی
ایران ،در اسـتان سیسـتان وبلوچسـتان قرار گرفته اسـت .این قلـه در حدود چهار هـزار متر از
سـطح آبهای آزاد ارتفاع دارد و بلندترین قله در منطقه جنوب شـرقی ایران اسـت .نزدیکترین
شـهر بـه تفتـان ،خـاش نـام دارد .تفتـان در زبـان پارسـی به معنـای مـکان گرما اسـت .این
آتشفشـان فعال اسـت و گازهای گوگرد در دهانه آن منتشـر می شـوند .کوهنوردان عموما از
یـال غربی صعـود می کنند که پناهگاه مجهزی سـاخته شـده اسـت.

\\-5توچال
توچـال ،قلـه ای در شـمال تهران و به ارتفاع  ۳۹۶۲متر اسـت که بخشـی از دامنه رشـته
کـوه هـای البـرز اسـت .دامنـه جنوبـی توچـال مجـاور با شـهر تهـران و قله آن مشـرف به
این شـهر اسـت .مشـهورترین و پـر رفت و آمدتریـن پناهگاه هـا و جان پناه هـای توچال به
ترتیب از شـرق به غرب کلک چال ،شـروین ،شـیرپال ،ایسـتگاه پنجم تله کابین ،اسـپیدکمر
و پلنـگ چال هسـتند کـه همگی آنها مشـرف به تهران هسـتند.

\\-6اشتران کوه
اشـتران کوه ،از بلندترین رشـته کوه های کوهسـتان زاگرس اسـت .این رشـته کوه بخشى
از چیـن خوردگـى زاگـرس (میانى) اسـت کـه در امتداد شـمال باختری  -جنـوب خاوری به
طـول حـدود  50کـم و عرض حدود  2تا  11کـم در فاصله دو شهرسـتان دورود و الیگودرز
از اسـتان لرسـتان قـرار گرفتـه اسـت ،بـه گونـه ای کـه از  10کیلومتری جنوب خاور شـهر
دورود آغـاز ،و بـه جنوب روسـتای چقاگرگ منتهى مىشـود.
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Tochal Mountains
\\ -7بی بی شهربانو
کـوه بـی بـی شـهربانو در جنـوب شـرقی تهـران قـرار دارد .در دامنـه های کـوه ری و بـر فراز صخرهـای کوهسـتانی ،بنایی گنبـدی مینایی به نـام بقعه بی
بـی شـهربانو واقـع اسـت.پایین پلـه هـای بقعـه بی بی شـهربانو و در سـمت راسـت غاری به چشـم می خـورد که مدخل تنـگ و باریکـی دارد.داخـل غار نیز
بـرای نـذر شـمع روشـن مـی کننـد .در قسـمتی از این غـار پنجره ای مشـبک قـرار دارد.در این کوه سـاختمانی کهن بـه نام بقعه بی بی شـهربانو وجـود دارد.

\\ -8سبالن
سـبالن بـا تلفـط ترکـی آذربایجانی سـاواالن و در تالشـی سـفلون ،نام کوهی اسـت مرتفع در شـمال غرب کشـور و در اسـتان اردبیل قرار دارد.کوه سـبالن
در شـمال شـرقی و در  ۲۵کیلومتری جنوب شـرقی مشـگین شـهر قرار دارد .سـبالن سـومین قله بلند ایران و یک کوه آتشفشـانی غیر فعال اسـت .ارتفاع قله
ایـن کـوه  ۴۸۱۱متـر اسـت و در بـاالی قلـه آن دریاچـه کوچکی قرار دارد .سـبالن به خاطـر آب گرم های طبیعی دامنه کوه ،طبیعت تابسـتانی زیبا و پیسـت
اسـکی معروف الوارس مورد توجه گردشـگران اسـت.

\\-9سهند
سـهند نـام قلـه ای در جنـوب شـهر تبریز دراسـتان آذربایجان شـرقی اسـت .ارتفاع کوه سـهند از سـطح دریـا  3695متر اسـت و مخروطی بسـیار پهن و
گسـترده دارد کـه از تـوف هـا و خاکسـترهای فـوران تشـکیل شـده و بـر اثـر آب های جـاری دره های تنگـی در آنها ایجاد شـده اسـت .سـهند در زمره کوه
هـای رشـته کـوه هـای البرز اسـت که در شـمال مراغه و از غرب به شـرق کشـیده شـده و بلندترین قله آن جام نـام دارد کـه  ۳۷۱۰متر ارتفاع دارد .سـهند
و جـام دو قلـه به هم چسـبیده این رشـته کوه هسـتند.

\\-10کوه های مریخی
كـوه هـاي منحصربـه فـرد و زيبـاي مريخـي كـه در جاده چابهـار به گواتر ديـده مي شـوند ،از زيباتريـن مناظر طبيعـي ايران هسـتند كه كمتر مـورد توجه
قـرار گرفتـه انـد .حـدود  40تـا  50كيلومتـر پـس از چابهار به سـمت بندرگواتـر ،كوه هايي در سـمت چپ جـاده نمايان مي شـود كه به كوه هـاي مينياتوري
يـا مريخـي معـروف هسـتند .وجـود ايـن كـوه ها با توجـه به منظره كامال متفاوتي كه در سـمت راسـت جـاده و رو به سـوي دريا وجـود دارد ،باعث مي شـود
تـا يكـي از زيباتريـن جـاده هـا و مناظر طبيعي اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان به وجـود آيد كه بـه دليل عدم معرفـي ،كمتر مـورد بازديد قـرار گرفته اند.

 | ۱۸شمـاره یازده ۱۳۹۶ .
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لذت سفر در زیباترین
فرودگــاه های جهان
گروه گردشگری

امـروزه فـرودگاه هـا بـه یـک بخش ضروری در سـفرها و کل زندگی ما تبدیل شـده اند .در هـر یک از پروازهایی کـه در فرودگاه ها صـورت می گیرد،
مسـافران حداقـل چنـد سـاعت را در ترمینـال هـای فرودگاه سـپری مـی کنند و به همین دلیل اسـت که راحـت بودن ترمینـال فرودگاه و معمـاری زیبا
و جـذاب آن اهمیـت بسـیاری دارد .در ایـن مطلـب قصـد داریـم  10مـورد از زیباترین فرودگاه هـای جهان را معرفی کنیـم .این فرودگاه هـا با ترکیب
پیچیـده ای از هنـر ،معمـاری و کاربرد سـاخته شـده اند و تنها تماشـای آنها می تواند تمام اسـترس مسـافران بـرای عبور از درهـا را کاهش دهد.

 .1فرودگاه بین المللی اینچئون ،کره جنوبی
فـرودگاه اینچئـون ،بزرگتریـن فـرودگاه کـره
جنوبـی و یکی از شـلوغ تریـن و زیباترین فرودگاه
هـای جهـان اسـت .این فـرودگاه در سـال 2001
میالدی افتتاح شـد و از سـال  2005به بعد برای
چنـد سـال متوالـی بـه عنـوان بهتریـن فـرودگاه
جهـان انتخـاب شـد و توانسـت هـر  5سـتاره را
توسـط  Skytraxبـه خـود اختصـاص دهـد.
همچنیـن فـرودگاه اینچئـون دارای امکاناتی مانند
زمیـن گلـف ،آب گـرم ،خوابـگاه خصوصـی و باغ
هـای داخلی اسـت.

 .2فـرودگاه بیـن المللـی مرکـز جهانـی دبـی،
امـارات

فـرودگاه دنـور در سـال  2010و با اسـتفاده از
نمادهـای بسـیاری سـاخته شـد .در سراسـر ایـن
سـازه چندیـن نمـاد از نـازی هـا وجـود دارد از
جملـه باند فرودگاه که به شـکل صلیب شکسـته
طراحـی شـده و یا عکس یک سـرباز نـازی که به
کبوتـر صلـح حمله مـی کنـد .در ورودی فرودگاه
نیـز یک اسـب دیـده می شـود کـه طبـق کتاب
مقـدس مسـیحیان به اسـب آخرالزمـان معروف
اسـت .از دیگر نـکات جالب فرودگاه دنـور ،وجود
یـک قطعـه ی گرانیتی اسـت که افسـانه هایی در
مـورد آن وجـود دارد .گفتـه مـی شـود کـه ایـن
قطعـه شـامل یک کپسـول زمان اسـت کـه تنها
در سـال  2094بـاز خواهد شـد.

 .5فرودگاه بیلبائو ،اسپانیا

فـرودگاه بین المللی دبی در سـال  2010افتتاح
شـد و زمانی که در سـال  2017به طور کامل به
بهـره برداری برسـد ،بـا پنج باند فـرودگاه و چهار
ترمینـال بـه بزرگتریـن فـرودگاه جهـان تبدیـل
خواهد شـد .ایـن فـرودگاه ظرفیـت  160میلیون
مسـافر و  12میلیـون تـن بار در سـال را دارد.

فـرودگاه بیلبائـو در سـال  2010افتتـاح شـد
و یکـی از  6فـرودگاه سـودآور اسپانیاسـت .ایـن
فـرودگاه بـه ال پالومـا ( )La Palomaبه معنی
کبوتـر معـروف شـده ،چـرا که ایـن سـازه مانند
یـک پرندهـی در حال پرواز طراحی شـده اسـت.

 .3فرودگاه بین المللی منارا ،مراکش

 .6فـرودگاه بیـن المللـی  کاراسـکو ،مونتـه
ویدئـوی  اروگوئـه

فـرودگاه منـارای ( )Menaraمراکـش در
سـال  1952سـاخته شـد و در اوایل سـال 2000
مورد بازسـازی قـرار گرفت .اگرچه ایـن فرودگاه
اصلا بـزرگ و پیچیده نیسـت ،امـا با اسـتفاده از
طـرح هـای سـنتی عربـی و مدرنیتـه فرانسـوی
سـاخته شـده و به یکی از زیباترین فـرودگاه های
جهـان تبدیل شـده اسـت.

 .4فـرودگاه بیـن المللی دنور ،ایالـت کلورادوی 
آمریکا
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ایـن ترمینال جدید در سـال  2009در فرودگاه
بیـن المللـی کاراسـکو ( )Carrascoتوسـط
معمـار مشـهور اروگوئـه ای یعنی رافائـل وینولی
( )Rafael Vinolyطراحـی شـد .فـرودگاه
کاراسـکو بـه نقطـه عطف کشـور اروگوئـه از نظر
سـرمایه گذاری ،معماری ،خدمـات با کیفیت باال،
تکنولـوژی و نـوآوری تبدیل شـده اسـت.

 .7ترمینـال  TWAدر فرودگاه بین المللی جان

توسـط یک اسـتودیوی هنری سـاخته شـده و لقب صخره به آن داده شـده اسـت .در سـاخت این فرودگاه از افسـانه هیوالهای دریایی الهام گرفته شـده و به
همیـن دلیـل قـرار بود ظاهر ترسـناکی داشـته باشـد اما به یکـی از زیباترین فـرودگاه های جهان تبدیل شـد .نور بیـرون از طریق پنجره های بلند این سـازه به
داخـل ترمینـال هـای فـرودگاه وارد می شـود .چوب یکـی از پرکاربردترین مواد در سـاخت این فرودگاه بوده و نمای فوق العاده زیبایی را به آن بخشـیده اسـت.

اف کندی ،نیویورک آمریکا
در فـرودگاه بیـن المللـی جان اف کنـدی ،یک
ترمینال به شـکل بـال مرغ دریایـی در حال پرواز
سـاخته شـد .ایـن مرکـز پـرواز زیبا کـه TWA
نـام دارد در چنـد فیلـم هالیوودی ماننـد «اگه می
تونـی منـو بگیـر» بـا بـازی لئونـاردو دی کاپریـو
دیده شـده اسـت.

 .8ترمینـال  4فـرودگاه بیـن المللـی مادریـد-
باراخـاس ،اسـپانیا
ایـن ترمینـال فـرودگاه بـا ترکیبی از سـادگی،
سـازگاری ،اسـتحکام و انعطـاف پذیـری سـاخته
شـده تـا آرامش را بـه مسـافران انتقال دهـد .در
سـاخت ایـن ترمینـال از مـواد سـازگار بـا محیط
زیسـت از جملـه فوالد یکپارچـه و بامبو اسـتفاده
شـده و بـرای روشـنایی داخـل آن سـعی شـده
کـه تا جـای ممکـن از نور طبیعی اسـتفاده شـود.
فرودگاه آدولفوسـوارز مادرید -باراخاس در سـال
 1931تاسـیس و در سـال  2006بازسـازی شـد
و در حـال حاضـر بـرای سـفرهای مسـتقیم بـه
آمریـکای التیـن مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد.

 .9فرودگاه شنژن چین
فرودگاه شـنژن توسـط دو معمار ایتالیایی طراحی
و سـاخته شـده اسـت .این فرودگاه ،ساالنه میزبان
بیـش از  32میلیـون مسـافر اسـت و بـه عنـوان
یکـی از زیباتریـن فـرودگاه هـای جهان شـناخته
می شـود.

 .10فرودگاه بینالمللی ولینگتون ،نیوزلند
فرودگاه بینالمللی ولینگتـون ()Wellington
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یاد بگیریم خوشبخت باشیم
گروه اجتماعی

خوشـبختی ،چیـزی اسـت کـه خـود ما مـی توانیم به سـادگی آن را به دسـت بیاوریم و الزمه به دسـت آوردن خوشـبختی ،برطـرف کردن موانع سـر راه
آن ماننـد اسـترس ،افکار منفـی ،ماندن در گذشـته و انتظارات غیرواقع بینانه اسـت.
مـا انسـان هـا بـا تمـام تفاوت هایمـان ،اهداف مشـترکی را هـم در زندگی دنبال مـی کنیم .خوشـبختی ،یکی از همین اهداف مشـترک اسـت .صرف نظر
از راه هـای متفاوتـی کـه بـرای دسـتیابی به خوشـبختی انتخاب می کنیـم ،موانع مختلفی هم بر سـر راه مـان قرار می گیرنـد .در عصری که تنها اشـتغال
و افزایـش بهـره وری بـه هـر قیمت اهمیـت دارند ،کلید اصلی برای رسـیدن به خوشـبختی ،حـذف کردن همین موانـع مزاحم از زندگی اسـت.
\\فکر کردن مداوم به گذشته
احسـاس شـرمندگی و ناامیدی نسـبت به گذشته ،شـخصیت امروزی شما
را هـم تحـت تاثیـر خودش قرار مـی دهد .با ایـن حال ،وقتی که مسـتقیما بر
زمـان حـال تمرکز مـی کنید ،احساسـات و توانایی های شـما فقط به کسـب
خوشـبختی در لحظه حال محدود می شـوند .بنابراین ،نگاه دائمی به گذشـته
را کنـار بگذارید و خوشـبختی در لحظـه حال فکر کنید.

درنتیجـه ،بسـیاری از مـا حتـی از پیـری طبیعـی هـم مـی ترسـیم و نمی
توانیـم پایـان دوران جوانـی را تصـور کنیـم .با اینحـال ،همه ما پیر می شـویم
و هیـچ راه فـراری هـم نداریـم .هیچ معجزه ای وجـود ندارد که شـرایط بدن
مـا را بـه دهـه  ۲۰سـالگی برگرداند .خوشـبختی واقعـی وقتی پدیـد می آید
کـه ایـن واقعیـت هـا را بپذیریـد و قبـول کنید که پیـری هم یکـی از بخش
هـای طبیعی زندگی اسـت.

\\انتظارات غیرواقع بینانه

\\منفی نگری

یکـی از بزرگتریـن درس هـای بزرگسـالی ،یادگیـری مدیریـت انتظارات
اسـت .تردیـدی نیسـت که در نظـر گرفتـن انتظارات معقـول و واقـع بینانه
بـرای رسـیدن بـه موفقیـت در زندگـی ضـرورت دارد .بـا ایـن حـال ،کنـار
گذاشـتن انتظـارات غیرواقـع بینانه از خـود و دیگران ،به شـما کمک می کند
تـا احسـاس ناامیدی ،شکسـت و بدبختـی را تجربه نکنید .خوشـبختی واقعی
زمانـی معنـا پیـدا می کنـد که انتظار نتایـج دقیق را کنـار بگذاریـد و با ذهن
بـاز بـا جهان پیرامـون خودتان مواجه شـوید .احسـاس شـادی درونـی وقتی
نمایـان مـی شـود که پیـش فرض هـای ثابـت خودتـان را فرامـوش کنید و
امکان هـای متفـاوت را بپذیرید.

منفـی نگـری ،یکـی از چالـش هـای اساسـی در جهـان امـروزی ما اسـت
کـه پیامدهـای منفـی و مخربـی دارد .اگـر مـا همـواره بـه نیمه خالـی لیوان
توجـه کنیـم ،جهـان خودمـان را هم براسـاس همیـن تصور خواهیم سـاخت.
بنابرایـن ،ذهـن خودتـان را عادت بدهیـد به اینکه نیمه پُر لیـوان را هم ببیند.
وقتـی کـه دائمـا از اصطالحات منفـی نگرانه برای بیان احساسـات و وضعیت
خودتـان اسـتفاده مـی کنید ،احسـاس خوشـبختی را از بین مـی برید.

\\توجه بیش از حد به نظر دیگران
آیـا دائمـا بـه ایـن فکـر مـی کنیـد کـه مـردم دربـاره شـما چـه نظـری
شـر این فکر ،یکـی از کلیدهـای حیاتی برای دسـتیابی
دارنـد؟ رهـا شـدن از ّ
بـه احسـاس شـادی و خوشـبختی در زندگـی اسـت .بنابراین ،به جـای اینکه
خودتـان را از چشـم دیگـران ببینید ،روی انرژی درونـی خودتان تمرکز کنید.
فکـر کـردن دائمـی به نظـر مردم ،به شـما اجازه نمـی دهد که رفتـار آزادانه
ای داشـته باشـید .اگـر بـه تصمیم هـای خودتان افتخـار کنید ،دیگـر به ُمهر
تاییـد مردم نیازی نخواهید داشـت .انرژیـای که هر روز بـرای نگرانی درباره
نظـر مـردم صـرف مـی کنیـد ،شـما را بـرای ادامه مسـیر زندگیتان خسـته
مـی کند.

\\ترس از افزایش سن و پیری
از تبلیغ های عمومی در سـطح شـهرها گرفته تا اینسـتاگرام و فیسـبوک،
مـا بـا پیام هایـی مواجه می شـویم که پیـری را نامطلوب توصیـف می کنند.

 |۲۱شمـاره یازده ۱۳۹۶ .

\\استرس
کمـی اسـترس مـی تواند محرک مثبتی باشـد و حتـی به ما انگیـزه بدهد.
بـا این حال ،اسـترس شـدید کـه با عالئـم جسـمانی و روانی مختلفـی همراه
اسـت ،قطعـا هـم عملکردهـای مـا را دچـار اختالل مـی کند و هم احسـاس
خوشـبختی را در مـا از بیـن مـی بـرد .وقتـی کـه سـطح هورمـون اسـترس
(کورتیـزول) بیـش از حد باال برود ،مشـکالتی ماننـد التهاب ،افزایـش وزن و
بیمـاری هـای قلبی را تجربـه خواهیم کرد .اسـترس زیـاد در درازمدت حتی
مـی تواند مـا را به افسـردگی مبتلا کند.

\\یاد گرفتن عذرخواهی
پذیرش مسـئولیت همه انتخاب ها در طول زندگی ،یکی از رازهای دسـتیابی
بـه خوشـبختی واقعـی اسـت .وقتی کـه مسـئولیت اشـتباهات خودمـان را نمی
پذیریـم و از دیگـران عذرخواهـی نمی کنیـم ،دائما خودمان را مـورد قضاوت
قـرار مـی دهیم یـا تحقیر می کنیـم .درحالی کـه عذرخواهی ،یکـی از بهترین
راه هـا بـرای پذیـرش مسـئولیت همـه رفتارهـای اشـتباه در مقابـل دیگران
اسـت .ایـن نکته مهـم ،توانایی ایجاد تغییـر در زندگی را به شـما یاد می دهد
و احسـاس خوشـبختی را در شـما تقویت می کند.
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پرفروش ترین کتاب های جهان کدامند؟
گروه فرهنگی

کمتـر کتابـی مـی توانـد بیـش از یک میلیون نسـخه فروش کند بـا این حال کتاب هایـی نیز در تاریخ نشـر بوده اند که رکورد نسـخه هـای فروش رفته
را شکسـته انـد و بـه پرفـروش تریـن کتـاب هـای تاریـخ دنیا تبدیل شـده اند .بـا توجه به گسـترش جمعیت و پیشـرفت در صنعـت چاپ ،امـکان جابه
جایـی و تغییر در این فهرسـت  چنـدان دور از انتظـار نخواهد بود.

\\داستان دو شهر
پرفـروش ترین کتابـی که تاکنـون در تاریخ به
فـروش رفتـه ،رمانی اسـت از چارلز دیکنـز به نام
«داسـتان دو شـهر» .ایـن رمان نخسـتین بـار در
سـال  1859میلادی چاپ شـد و تاکنون توسـط
ناشـران مختلف به چاپ رسـیده و در سال 2014
توسـط انتشـارات پنگوئـن بـا تیـراژ باال بـه چاپ
رسید.

\\ارباب حلقه ها
رمـان اربـاب حلقـه هـا نخسـتین بار در سـال
 1954میلادی بـه چـاپ رسـید و تاکنـون بیش
از  150میلیـون نسـخه در سراسـر جهـان فروش
داشـته اسـت .تاکلین استاد زبان شناسـی دانشگاه
اکسـفورد بـا اسـتفاده از دانشـش درزمینـه زبان،
رمانـی سـه گانـه خیالـی و حماسـی نوشـت .از
شـخصیت هـای معـروف داسـتان مـی تـوان بـه
آراگـورن و سـائورون اشـاره کـرد.

\\هابیت
سـومین کتـاب پرفـروش تاریـخ نیـز نوشـته
تالکیـن نویسـنده اربـاب حلقه هاسـت .ایـن رمان
در فضایـی اوهامـی و تخیلـی و در اصـل بـرای
کودکان نوشـته شـده بود .این کتاب داسـتان یک
هابیت اسـت بـه نام بیلبوبگینز.هابیـت ها گونه ای
از موجـودات تخیلـی در رمان های تالکین هسـتند
کـه در سـرزمین میانـه زندگی مـی کنند.

\\رویای تاالر سرخ
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رویـای تـاالر سـرخ یـا رویـای خانـه سـرخ
رمانی اسـت نوشـته کائـو ژوکین ،نویسـنده چینی
قـرن هجدهـم .این کتـاب از شـاهکارهای ادبیات
کالسـیک چیـن بشـمار مـی آیـد کـه در زمـان
دودمان چینگ نوشـته شـده اسـت .در مـورد این
کتـاب دو دیدگاه وجـود دارد .یکـی آن که کتاب
براسـاس زندگـی نامه شـاعر منچو قـرن هفدهم
ناالن هیسـنگ ته نوشـته شـده اسـت و دیگر آن
کـه کتـاب زندگـی نامه خود نویسـنده اسـت.

\\و سپس هیچ کس نبود
آگاتـا کریسـتی نویسـنده انگلیسـی مشـهور
داسـتان های جنایـی و ادبیات کارآگاهی اسـت و
هـر کتابـی که می نوشـت به سـرعت و با نسـخه
هـای بـاال به فـروش مـی رفـت .او درمجموع 66
رمان جنایی نوشـت .داسـتان های آگاتا کریستی،
بـه خصـوص آن دسـته کـه دربـاره ماجراهـای
کارآگاه هرکـول پـوآرو یا خانم مارپل هسـتند ،نه
تنهـا لقـب «ملکـه جنایت» را بـرای او بـه ارمغان
آوردنـد بلکـه وی را بـه عنوان یکـی از مهم ترین
و مبتکرتریـن نویسـندگانی کـه در راه توسـعه
و تکامـل داسـتان هـای جنایـی کوشـیده انـد نیز
معرفـی و مطـرح کردند.

\\شیر ،جادوگر و گنجه
نویسـنده مشـهور ایرلنـدی در سـال 1950
کتابـی منتشـر کـرد کـه بـه سـرعت به یکـی از
کتـاب هـای محبـوب انگلیسـی زبانـان تبدیـل
شـد.وی اسـتاد کرسـی انگلسـتان قـرون وسـطی

و رنسـانس در دانشـگاه کمبریـج بـود و در طول
عمـر خـود درزمینه هـای گوناگـون ادبیـات آثار
بسـیاری پدیـد آورد کـه بیشـتر کتـاب هـای او
دربـاره االهیـات مسـیحی ،و ادبیات قرون وسـطا
و دوران رنسـانس اسـت.

\\شازده کوچولو
شـازده کوچولـو یـا شـهریار کوچولو داسـتانی
اسـت بـه زبـان فرانسـوی نوشـته آنتـوان دو
سـنت اگزوپـری اسـت .ایـن داسـتان از معروف
تریـن داسـتان های کـودکان و سـومین داسـتان
پرفـروش قـرن بیسـتم در جهـان هـم چنین یکی
از پرفـروش ترین کتابهای تمام دوران هاسـت .در
این داسـتان اگزوپری به شـیوه ای سورئالیسـتی و
به بیان فلسـفه خود از دوسـت داشـتن و عشـق و
هسـتی می پـردازد.

\\رمز داوینچی
رمـز داوینچی ،نـام رمانی کارآگاهـی و ماجرایی
اسـت از نویسنده آمریکایی ،دن براون که از فروش
و اسـتقبال گسـترده ای در سراسـر جهان برخوردار
بـوده اسـت و در فاصلـه چند سـال پـس از چاپ
آن در سـال  2003میلادی ،یک فیلم سـینمایی و
یک بازی ویدئویی هم بر اسـاس آن سـاخته شـده
اسـت .این کتاب شـدیدا علیه کلیسـای کاتولیک،
واتیـکان ،پـاپ و گـروه مذهبی اپوس دئی اسـت و
از همین رو گروه های مختلف مسـیحی و علیه آن
واکنش نشـان داده اند.
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با ارزش تــــرین ها،
ماندگـــــــارهستند
سیمین نوربخش /روزنامه نگار

به تازگی لیست برترین برندهای تجاری جهان در سال  2017منتشر شده است.
در این مطلب ،شما را با برترین بــــرندهای تجاری جـــــــهان آشنا می کنیم.
.1گوگل

 .4آمازون

گوگل ،هنوز هم ارزشـمندترین برنـد در جهان
اسـت .ایـن شـرکت در  11سـال اخیر  7بـار این
عنـوان را کسـب کـرده اسـت .ارزش ایـن نـام
تجاری بیش از  245میلیارد دالر اسـت و نسـبت
بـه سـال  2016میـزان  %7رشـد داشـته اسـت.
از یـک موتـور جسـتجوی سـاده شـروع شـد و با
یـک مدیریـت درسـت و کارآمد خـود را به غول
تکنولـوژی جهان تبدیـل کرد.

آمـازون سـال گذشـته غوغایـی بـه پـا کـرد،
ارزش ایـن نـام تجـاری بـا  41درصـد افزایـش
بـه  139میلیـارد دالر رسـید .دنبـال کـردن هـر
آنچـه که مشـتریان مـی خواهنـد ،رمـز موفقیت
آمـازون بـود .غـول خـرده فروشـی جهـان ،طیف
گسـتردهای از خدمـات را ارائـه می دهـد :خرید
آنالیـن ،تحویل مواد غذایی و سـرگرمی تنها چند
نمونـه هسـتند و ایـن داسـتان بـا توسـعه
سـرویس های هـوش مصنوعی و دسـتیار صوتی
انحصـاری الکسـا ادامـه پیدا مـی کند.

.2اپل
ارزش برنـد اپـل بـا  3درصد افزایش نسـبت
بـه سـال گذشـته بـا  235میلیـارد دالر بـه ایـن
شـرکت کمـک کـرده تـا در جایـگاه دوم ایـن
لیسـت بایسـتد .بـا درنظـر گرفتـن ایـن نکته که
سـال  2015اپـل برنـد اول ایـن لیسـت بـود ،این
شـرکت درخشـش خود را تا حدی از دسـت داده
اسـت .بـه گفته متخصصین ،سـرعت نـوآوری در
اپل ،سـال گذشـته به اندازه گـوگل و آمازون نبود
و از آنجاکـه ایـن رتبـه بنـدی به شـدت بـه نظر
مشـتریان وابسـته اسـت ،واضح اسـت کـه اپل از
کمبـود نـوآوری رنج مـی برد.

.3مایکروسافت
مایکروسـافت بـرای سـومین سـال پیاپـی در
جایـگاه سـوم قـرار گرفـت .ارزش ایـن برنـد بـا
 5درصـد افزایـش بـه  143میلیـارد دالر رسـید.
مایکروسـافت نزدیـک بـه یـک سـوم از درآمـد
خود و تقریباٌ  40درصد از سـود عملیاتی شـرکت
را مدیـون پـروژه ابـر هوشـمند intelligent
 Cloudاسـت .سـرمایه گـذاران بـه وضـوح از
ایـن شـرکت رضایـت کامـل دارنـد چـرا کـه
سـهام آن هـا در حـدود  16درصد از آغاز سـال
تـا کنـون افزایـش یافته اسـت.
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 -5فیسبوک
عملکـرد خـوب فیسـبوک هـم چنان بـا وجود
رسـوایی در پی انتشـار اخبار جعلـی و رویدادهای
خشـونت آمیز بـه صـورت آنالیـن ،ادامـه دارد.
کاربـران ایـن شـبکه اجتماعـی تصـور مـی کنند
که فیسـبوک دوسـتانه و مفید اسـت .ارزش برند
فیسـبوک در سـال گذشـته  27درصـد افزایـش
داشـته و بـه  130میلیارد دالر رسـیده اسـت.

AT&T -6
غـول مخابراتـی  AT&Tبـه مـدت  7سـال
متوالی در این لیسـت حضور داشـته اسـت .ارزش
ایـن برنـد در سـال گذشـته  65درصـد افزایـش
داشـت .ارزش ایـن شـرکت در حـال حاضر 115
میلیـارد دالر اسـت  AT&Tبـه یک نـام تجاری
پویاتـر تبدیـل شـده و ارتباطـات آن با مشـتریان
نیـز افزایش یافته اسـت.

  -7ویزا
یـک شـرکت آمریکایی اسـت که در سراسـر
جهان به رسـمیت شناخته شده اسـت .ارزش این
شـرکت بـا  10درصـد افزایش در سـال گذشـته

به  111میلیارد دالر رسـیده اسـت .پـس از آنکه
شـرکت  Costcoرابطـه همـکاری خـود را بـا
 American Expressدر سـال قبـل به اتمام
رسـاند ،همـکاری بـا ویـزا و  Citigroupآغـاز
کـرد ،ارزش ویـزا افزایش چشـمگیری یافت.

 -8تنسنت
 Tencentشـرکت هلدینـگ چینـی که یکی
از برنامـه های پیام رسـان فـوری آن WeChat
اسـت .ویچـت بـه ایـن کمپانـی کـرده اسـت تـا
ارزش نـام تجـاری آن  27درصـد افزایـش یافته
و بـه  108میلیـارد دالر برسـد .بـه غیر تنسـنت
تنهـا  China Mobileدر لیسـت  10برند برتر
بـوده اسـت کـه آن هـم مربوط بـه قبل از سـال
 2013اسـت.

Most Valuable

Companies

IBM -9
از سـال  2006تا امسـال  IBMدر این لیسـت
قرار داشـته اسـت .امسـال با  18درصـد افزایش
ارزش ایـن نـام تجـاری بـه  102میلیـارد دالر
رسـید .ارزش ایـن شـرکت بـا تحـول و توسـعه
سـامانه هـوش مصنوعـی واتسـون افزایـش
چشـم گیـری داشـت.

 -10مک دونالد
مـک دونالد تنها شـرکت غیر تکنولوژی اسـت
که در رتبه بندی امسـال در لیسـت  10شـرکت
برتـر بـود .ایـن نـام تجـاری بـا معرفـی منـوی
غذای سـالم ،پیشـرفت خوبی داشـت .هـم چنین
احـداث نمایندگـی هایـی در چیـن و هنـد نیز بی
تأثیـر نبـود .در مقایسـه با دیگر رسـتوران های
فسـت فـودی ،مـک دونالـد بـه خوبی پیشـرفت
مـی کند.
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IATA environmental Program Implementation in 2027 for airlines
The managing director of Qeshm Air announced the implementation of IATA environmental
program called CORSIA since 2027 for all airlines that fly on international routes.

Negotiations began for purchasing
15 Qeshm Air new aircrafts
The CEO of Qeshm Air announced the positive conversation
with Boeing Aircraft company to buy new aircrafts.
\\According to the Public Relations
Department of Qeshm Air, Mahmoud
Shekarabi, the company`s CEO,
who attended the official invitation
of IATA’s secretary general as the
only non- member Iranian airline at
the 73rd annual meeting of IATA,
known as the AGM, held in Cancun,
Mexico, said: “The meeting was an
opportunity to discuss with senior
executives of major companies and
aircraft manufacturers, including
Boeing, Airbus and have serious
negotiations with other reputable
companies”.

۳۶ |
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\\Shekarabi said: “Meanwhile,
Boeing Aircraft Company
announced its readiness, and
we reached good agreements
in further meetings were held in
Tehran with the participation of
senior executives including CEO
Deputy of Boeing in Africa and
Western Asia, Middle East Sales
Manager, Russia and Boeing
Central Asia and regional manager
and contractor of the company
in the Middle East, Russia and
Central Asia”.

\\He added that our dealings with
Boeing are done in two parts. The
first part involves the purchase of
five Boeing 737-800 aircrafts with
a short and young life and the
second part is the purchase of 10
new Boeings 737 MAX.
\\Shekarabi said: “The supply
sources for all aircrafts are through
the financing and will be finalized
by mid-August”.

\\A c c o r d i n g t o t h e P u b l i c
Relations Department of Qeshm
Air, Mahmoud Shekarabi, CEO of
the company, who attended the
official invitation of IATA’s secretary
general as the only non member
Iranian airline at the 73rd annual
meeting of IATA, known as the
AGM, held in Cancun-Mexico,
said: “The environmental issue,
which the main topic of that is
the reduction of CO2 productions
in the global aviation industry,
was one of the important issues
discussed at the AGM meeting,
and a common program between
IATA and ICAO, called CORSIA,
is setting to become effective
essentially for airlines from 2027
and will be important for Iranian
airlines flying internationally.
\\Managing Director of Qeshm
Air, pointed out a new generation of
IATA settlement systems including
settlement between agencies
and airlines and between airline

companies, which were addressed
at this meeting under the BSP,
CASSS, ICH titles as the next
major IATA event.
\\He also propounded the subject
of SAF for aircrafts, instead of fossil
fuels, as another program that was
investigated.
\\Shekarabi also talked about
other issues in the AGM meeting as
the proposed items such as aircraft
tracking, threats and dangers of
cyber attacks to aviation systems,
the exchange of safety information,
disruptive passengers, and the
security of flight operations.
\\He said another important news
in this meeting, which is important
for Iran, is the election of “Farhad
Parvaresh”, the former CEO of
Homa and the chairman of the
board of Islamic Republic of Iran
Airline(IranAir) as the member
of the Board of Governors of the

International Aviation Association
(IATA), Which will be a boon to
the Islamic Republic of Iran and
an opportunity for the more active
participation of Iranian airlines in
the international market.
\\He added that IATA currently
has 275 Airlines as members
and more than 80 percent of
the world`s passengers and freight
traffic with 4 billion passengers per
year and 52 million tons a year. And
A figure amounting to 363 billion
dollars in IATA financial systems is
in circulation annually.
\\A t t h e e n d , t h e m a n a g i n g
director of Qeshm Air added that
on the sidelines of this meeting,
there had been an opportunity to
hold talks with senior managers
of the major and most important
world aircraft factories, which will
soon be announced as good news
of these negotiations.
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Connection of Tehran and Brussels,
after 60 years
Qeshm Air, after obtaining TCO license, succeeded in establishing the first direct flight
between Tehran and Brussels after 60 years. For the first time on November 14th.1985,
Sabona Airline had direct flights between two capitals, which were canceled after a
short time.

United States and Canada“.
\\Beside the economic goals and,
of course, increasing the influence
of Iranian airlines on international
flights, especially in Europe, the
two countries` political authorities
have considered this new flight
line as a promising point in the
development of political relations
between Iran and Belgium.
\\P e y m a n S a a d a t , I r a n ` s
ambassador in Brussels - described
the realization of this project as
one of the achievements of the
improvement of the relationship
between Iran and European Union
after a nuclear deal.
\\According to what he said,
air direct link between Tehran
and Brussels is a good sign of
improving relations with Europe.
While before the past three
decades international sanctions
against Iran, there was no direct
flight between two countries.

\\A c c o r d i n g t o t h e P u b l i c
Relations Department of Qeshm
Air, these flights, which began on
June 27th, are currently only one
day a week, with an Airbus 319
aircraft, with a capacity of more
than 130 passengers. However,
CEO, Mahmoud Shekarabi hopes
to have two flights a week between
Tehran and Brussels.

\\In this regard, Shekarabi
said: “ Aviation services will play
an important role in advancing the
economic and cultural goals of the
countries and increasing the traffic
of tourists and businessmen, and
the establishment of this route
between Tehran and Brussels will
be very useful in this direction“.
\\He continued: “The Zaventem
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airport in Brussels is one of
Europe`s most travelled and busy
airports, and many of Iranians
traveling to North America are
arriving to land in Brussels, which
we hope that Qashm Air, as an
Iranian airline, can host a part of
Iranians trip from North America,
from Tehran to Brussels and vice
versa, with the consideration of the
large number of Iranians in the

\\I r a n i a n A m b a s s a d o r i n
Belgium, Europe and Acrodite in
Luxembourg, declared Belgium as
the fifth trading partner of Iran in
the EU countries, referring to the
importance of high-tech industry,
including the field of air transport
in Belgium and the importance
of this country as Europe transit
four-way, and while expressing
his satisfaction with the future of
relations between two countries,
especially in the economic sphere,
the launch of direct flight from
Tehran to Belgium was considered
important in facilitating the relations
between Iran and Belgium.

\\Referring to the importance of
establishing this flight, Peyman
Saadat said: «There are many
variables in this area, including
marketing, visa facilitation and
infrastructure development in
the tourism industry, and Iran`s
Embassy in Brussels will not leave
anything on the field“.
\\According to him, Qeshm Air
will have a significant share in
establishing and expanding of
aviation cooperation between the
two countries through the direct
flights between Tehran and Brussels
and Belgium›s neighborhood with
major European markets, including
Germany, France and the UK, will
be a great opportunity for Iranian
businessmen and craftsmen to travel
on this route.
\\At the end, Iranian Ambassador
in Belgium said: “ Political support
in Belgium is important for the flight,
and the relations development
areas between two countries will
be strengthened more and more
by establishing that“.
\\«François Delhoye», ambassador
of Belgium in Tehran, alluding to
welcome the airline said: “The
Islamic Republic of Iran has the great
potential for attracting foreign tourists,
and the Belgian people will be well
received by the airline to travel to
Iran, and Brussels is very well-known
as the European Union`s center
for business travelers and foreign
tourists“.

tourism industry, cultural, economic
and investment interactions.
\\«François Delhoye» about how
to issue a visa told: “ At the Belgium
embassy, we are definitely trying to
do our best in this partnership and
we are interested in providing the
opportunity for the various groups
of Iranians to travel to our country,
and we will try to do this without
any problems in a best way“ .
\\He said that by doing this flight, the
necessary conditions for cooperation
between two airline companies will
be provided in Iran and Belgian
national airline, Brussels Airlines
Company, for various contracts.
\\Johann Wercamen-Director of
the Middle East and Africa and
Foreign Ministry of Belgium-also
has an opinion similar to Iranian
ambassador.
\\He believes that according to
Belgian and European growth in
the number of tourists who want
to travel to Iran in recent months,
this direct flight will facilitate the
tourists travel. According to this
Belgian authority, although years of
boycotting and media propaganda
have made Europeans away from
Iranian history and culture, today,
with the opening of this route, the
space of relations has changed,
and it is hoped that the current
positive trend will continue in the
future.

\\He noted that Tehran-Brussels
flight will have a positive impact
on the development of relations
between two countries, including the
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From Iran to Germany with Qeshm Air
Paying attention to the international flights and its development is one of the most important priorities of
Qeshm Air. Engineer Mahmoud Shekarabi, managing director of Qeshm Air, on the sidelines of TabrizHamburg flight opening ceremony, said: Qeshm Air is proud to be with Iranians living in other countries.
We are glad to provide the transport services to the countrymen, especially dear Tabrizian compatriots
and the compatriots in Germany and other European countries and also non-Iranian travelers who are
planning to travel in this route.
\\ The company has diverse types aircrafts, including Airbus 300-600, Airbus 320, RJ, Fokker 100 and Airbus
319, & flies in 21 international destinations and 20domestic routes, and is one of the three leading airlines
operating and providing services to dear travelers.
\\He added: Qeshm Air, after obtaining a license from the European Safety Aviation Agency (TCO), as the first
Iranian airline to obtain this license, placed its plans for flights to Europe in 1395 and 1396, and In the first step
after the successful launch of direct, regular and scheduled flight between Tehran and Brussels, within a period
of less than a month, the scheduled route of Tehran-Tabriz-Hamburg flight was launched with the assistance of
the managers of East Azarbaijan province and the city of Tabriz.
\\Shekarabi on Qeshm Air flight routes stated: “In addition to many cities in our country, international flight
destinations of Qeshm Air, include Russia, Georgia, Armenia, Turkey, Romania, Bulgaria, Croatia, Serbia,
Cyprus, Iraq, UAE and Thiland. As Belgium & Germany have been added as two top destinations in Europe”.
\\Considering the importance of international flights and also flight of Tabriz-Hamburg, he added: “Flight in the
direction of Tehran-Tabriz-Hamburg is very important for Qeshm Air in order to serve our beloved compatriots.
In this regard, numerous meetings and consultations were held with the authorities of East Azarbaijan Province
and Tabriz metropolitan Area“.
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\\He added: «As you know, the city of Tabriz, which has been recognized as the investment fund of Iran
and global city of carpet weaving, was selected at the ninth ministerial meeting of Islamic cooperation as the
prototype city and the capital of Islamic tourism in 2018, and it is also the second city to attract tourists in Iran and
the second industrial city in Iran. Hence, the city has been chosen as the main source for the flight to Hamburg,
and the success and flourishing of Tabriz-Hamburg flight will be an important experience for the development of
European flights in relation to the city of Tabriz.
\\Qeshm Air CEO added: “Hamburg is also the second-largest city in Germany, and it is also the eighth city in
the European Union and the third largest port on the Green Continent. Therefore, it is impossible to ignore the
tourism, political, economic and cultural capacities of two countries, and now there are many Iranian compatriots
in Germany and the city of Hamburg who deserve the best. And, hoping for the future of two countries` relations,
especially in the economic sphere, I believe that launching direct flights will play a significant role in facilitating it.
\\About the financial aspects of this flight, Shekarabi said: “Qeshm Air intends to provide better services in the
near future by increasing its fleet, and we hope that with the help of God and the support of authorities, we will
succeed in this way. Considering the beginning of the desired route and the activity of Qeshm Air as a private
airline and the problems that such companies face in terms of financial issues, at the beginning and about the
first year of the establishment of this route, the support and accompaniment of the authorities in both countries
of Iran and Germany, especially East Azarbaijan province authorities and Tabriz Metropolitan Area on issues
such as helping to reduce costs and increase income, interacting with tourism tours to attract passengers and
providing favorable services and appropriate pricing for tours and efforts to introduce non-Iranian tourists to
the tourism capacities of Iran and Tabriz city and advertising in this field, will have a significant impact on future
formation and future success of the flight route“.
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The municipality of Tabriz
supports the communications
of Hamburg and Tabriz
The Tabriz airline for Hamburg get started as one of the
main axes of two-city management agreement with the
presence of the mayor of Tabriz and the managing director
of Qeshm Air.

\\According to the Public
Relations Department of Qeshm
A i r, T h e d i r e c t c o n n e c t i o n
between two cities of Tabriz and
Hamburg beganby flying a 319
Airbus aircraft at 7a.m on Friday
23 July, from the Shahid Madani
International airport of Tabriz.
\\The municipality of Tabriz,
as the main sponsor of the
Tabriz-Hamburg route, has been
directing the implementation of this
international connection through
the coordination with various
executive and advertising agencies.
\\According to the economic
and cultural activate relationship
between two cities and Tabriz
tourism approaches in 2018,
the number of flights, in the
near future, will be increased
to two to three units in a week.
\\The launch of Tabriz-Hamburg
route is one of the important
goals of the Tabriz municipality
in the international area, which
will increase the role of Tabriz
in the relations between Iran
and Germany, according to the
commercial and cultural common
ground between two sides.

\\Tabriz Mayor, Dr.Sadegh
Najafi, referring to the significant
residence and activity of his
countrymen, and especially Azeri
citizens in Hamburg, said: “The
Tabriz Municipality focuses its
activities on the tourism important
event of Tabriz 2018 and supports
Hamburg`s economic, cultural
and social activities in Tabriz“.
\\In a meeting with a group of
Iranians in Hamburg, he said: The
Tabriz-Hamburg airline will serve
to facilitate the interactions and
activities of Iranians in Hamburg.
\\Najafi reminded that Hamburg
has been one of the most important
centers of Islamic Revolution in
Europe for many years, and in
addition, the social connections
of this city, especially with Tabriz,
have been always booming.
\\He noted that the presence of
Tabriz businessmen in Hamburg,
the friendship agreement between
the two cities and the Iranian
cultural events in city was one
of the factors that led the Tabriz
municipality to pursue and operate
the route between the two cities.

\\ThemayorofTabrizsaid: “Bycreating
this communication advantage,
Henceforth, Hamburg`s compatriots,
in addition to Tehran, can pursue
their communications through Tabriz.
\\Najafi, in a meeting with Sayed
saeed Seyedin, thanked to the
support of the Consulate for
launching the route, and added:
“The route has been following
months of diplomatic pursuit and
executive coordination and should
be considered by both sides“.
\\The mayor of Tabriz said:
On the eve of important event
of Tabriz 2018, Hamburg will
become the connecting point of
Tabriz to other European cities.
\\Najafi said that Tabriz
Municipality, along with the
strengthening of the tourism
infrastructure, also has considered
the international context, the
launch of Tabriz route to Hamburg
is one of these areas, which have
been achieved after months
of constant communication
with various departments of
administration of Hamburg.
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