شمـاره دوازده | ۱۳۹۶ .

1

 | 2شمـاره دوازده ۱۳۹۶.

شمـاره دوازده ۱۳۹۶ .

|3

 | 4شمـاره دوازده ۱۳۹۶.

شمـاره دوازده ۱۳۹۶ .

|5

 | 6شمـاره دوازده ۱۳۹۶.

شمـاره دوازده ۱۳۹۶ .

|7

�
ا ﯽ ﺷﺎ ﻪ ر ﯿﺎن
ج ی ﺴ ﻮ�ﯽ

11

ﺪ

ح

Telegram Bot : @parsis_kish_bot

ﺪ

 | 10شمـاره دوازده ۱۳۹۶.

شمـاره دوازده | ۱۳۹۶ .

11

 | 12شمـاره دوازده ۱۳۹۶.

شمـاره دوازده ۱۳۹۶ .

| 13

 | 14شمـاره دوازده ۱۳۹۶.

شمـاره دوازده ۱۳۹۶ .

| 15

 | 16شمـاره دوازده ۱۳۹۶.

شمـاره دوازده | ۱۳۹۶ .

17

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
همكــار فــروش :مونـا يكــه فالح ،مونا کیایی
مـترجـــم:شبـنــمجـــاللــی
سازمان آگهی09101480727 ۰۲۱ ۲۲۲۲۴۹۴۸ :
نشــانی دفتــر مــرکزی شـرکت هــواپیمایی قشـم:
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 شهیـدلشگــری
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

ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺒﻠﻤﺎن و دﮐﻮراﺳﯿﻮن از ﺗﺮﮐﯿﻪ

یــک مســئله هــم در اقتصــاد مقاومتــى ،مدیریــت مصــرف اســت .مصــرف هــم بایــد مدیریــت شــود.
ـه مهمــى در کشــور اســت .خــب ،حــاال چگونــه بایــد جلــوى
ـه اســراف و زیــادهروى ،قضیـ 
ایــن قضیـ 
اســراف را گرفــت؟ فرهنگســازى هــم الزم اســت ،اقــدام عملــى هــم الزم اســت .فرهنگســازىاش
ـه اول و بیــش از همــه
ـده رسانههاســت .واقعـ ًا در ایــن زمینــه ،هــم صــدا و ســیما در درجـ 
بیشــتر بــه عهـ 
مســئولیت دارد ،هــم دســتگاههاى دیگــر مســئولیت دارنــد .بایــد فرهنگســازى کنیــد .مــا یــک ملــت
مسـ ِ
ـلمان عالقهمنــد بــه مفاهیــم اســامى هســتیم ،اینقــدر در اســام اســراف منــع شــده ،و مــا متأســفانه
در زندگىمــان اهــل اســرافیم!
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى هیئت دولت91/6/2 ،
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ســهـم  30درصـدی قشـــم ایـر در
پروازهای عملیات رفت حج تمتع امسال

پیام تبریک مدیر عامل قشم ایر
بـه مناسبــت روز خبرنــــگار
بسم اهلل الرحمن الرحیم
 17مــرداد روز بزرگداشــت مقــام خبرنــگار ،روز طالیــهداران راســتین خدمــت و روز پاسداشــت انســانهای آزادهای اســت کــه بــرای
بیــان حقیقــت و روشــنگری از هیــچ کوشــش و خدمتــی دریــغ نکردنــد و تــا پــای جــان در راه اعتــای ایــن حرفــه مقــدس کوشــیدهاند.
اینجانــب ضمــن تبریــک روز خبرنــگار بــر خــود الزم میدانــم از تالشهــای بیدریــغ اصحــاب رســانه کــه همــواره بــا ارائــه اطالعــات و اخبــار
صحیــح ،بــه موقــع و مناســب در حــوزه صنعــت حمــل و نقــل هوایــی باعــث گســترش فرهنــگ و آگاهــی جامعــه شــدهاند تقدیــر و تشــکر کــرده
و حرمــت قلــم ایــن قشــر پــر تــاش و بــی ادعــا را ارج نمایــم .از ایــزد منــان بــرای تمــام تالشگــران ایــن عرصــه توفیــق ،ســعادت ،ســر افــرازی
ت دارم.
و ســر بلنــدی را مســئل 
محمود شکرابی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

از  327پــرواز عملیــات رفــت حــج تمتــع 96
حــدود  102پــرواز توســط شــرکت هواپیمایــی
قشــم در ســه فــرودگاه کشــور انجــام گرفــت.

بــه گفتــه عبــاس مســیبی مشــاور مدیرعامــل
قشـمایر در امــور ارتباطــات و رســانه حــدود 30
درصــد از عملیــات رفــت حــج تمتع  96توســط
شــرکت هواپیمایــی قشــم انجــام گرفتــه اســت .
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت هواپیمایــی
قشــم از  327پــرواز عملیــات رفــت حــدود
 102پــرواز توســط شــرکت هواپیمایــی قشــم در
راســتای کمکرســانی بــه شــرکت هواپیمایــی
جمهــوری اســامی «همــا» انجــام گرفــت.
مشــاور مدیرعامــل قشــمایر بــا بیــان
اینکــه عملیــات رفــت حجــاج از شــانزدهم
مردادمــاه آغــاز و چهــارم شــهریورماه  به
پایــان رســید ،عنــوان کــرد :مبــدأ
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پروازهــای هواپیمایــی قشــم در عملیــات
رفــت حــج تمتــع امســال ،فرودگاههــای
گــرگان ،اصفهــان و امامخمینــی (ره) بــود.
در همیــن راســتا ،پورعبــداهلل ،معــاون بازرگانــی
و عملیــات زمینــی قشــمایر افــزود :بــا توجــه
بــه تاییــد نــاوگان عملیاتــی دو شــرکت
هواپیمایــی ایرانــی « جمهــوری اســامی
ایــران (همــا)» و « قش ـمایر» توســط ســازمان
هواپیمایــی کشــوری عربســتان ســعودی ،جهت
انجــام پروازهــای حــج تمتــع امســال  ،شــرکت
هواپیمایــی قشــم در کنــار شــرکت هواپیمایــی
ایرانایــر ،پروازهــای خــود را جهــت اعــزام
حجــاج بــه مقصدهــای مدینــه منــوره و جــده

آغــاز کــرده اســت.وی در ادامــه بیــان داشــت:
ایــن پروازها بــا هواپیماهــای ایربــاس 300-600
بــا گنجایــش هــر فرونــد حــدود  300مســافر
انجــام خواهــد شــد و بــا برنامـهای فشــرده و بــه
صــورت روزانــه تــا هفتــه اول مهرمــاه  96ادامــه
خواهد داشــت.
معــاون شــرکت هواپیمایــی قشــم افــزود:
ایرانایــر و قشــمایر اعــزام  75درصــد از
راهیــان ایرانــی ســرزمین وحــی را بــه عهــده
خواهنــد داشــت و شــرکت هواپیمایــی
عربســتان ســعودی حمــل  25درصــد دیگــر
حجــاج را انجــام خواهــد داد.
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قشم ایر حامی اولین همایش ملی رویکردهای
میـــان رشتـــهای در ارتبــــاطات هوانــوردی

شــرکت هواپیمایــی قشــم بــا همــکاری

دانشــکده صنعــت هواپیمایــی کشــوری

و ســازمان هواپیمایــی کشــوری اولیــن
همایــش ملــی بــا عنــوان رویکردهــای

میــان رشــتهای در ارتباطــات هوانــوردی

را برگــزار کــرد.

شــرکت هواپیمایــی قشــم بــا همــکاری دانشــکده
صنعــت هواپیمایــی کشــوری و ســازمان
هواپیمایــی کشــوری اولیــن همایــش ملــی
بــا عنــوان رویکردهــای میــان رشــته ای در
ارتباطــات هوانــوردی را برگــزار کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت هواپیمایــی
قشــم روز ســه شــنبه  31مــرداد نخســتین
همایــش رویکردهــای میــان رشــته ای در
ارتباطــات هوانــوردی در محــل دانشــکده
صنعــت هوانــوردی کشــوری برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ،خلبــان مهــرداد مظاهــری از
شــرکت هواپیمایــی قشــم بــه عنــوان ســخنران
اظهــار داشــت :در کشــور آمریــکا دانشــجویان
و کارآموزانــی هســتند کــه در بخــش صنعــت
حمــل ونقــل هوایــی همــه ســوانح هوایــی دنیــا
از قــاره هــای مختلــف و همچنیــن آمریــکا را
جمــع آوری میکننــد ،پــس از بررســی علــت
وقــوع ایــن ســوانح مســتنداتی تهیــه و فیلمهایــی
میســازند و علــت وقــوع ســوانح را بــه عنــوان
تِــز دانشــگاهی بــه صنعــت هوایــی آن کشــور،
ســازمان هواپیمایــی و بخــش هــای هوانــوردی
ارائــه مــی دهنــد.
ایــن خلبــان قشــم ایــر با بیــان اینکــه در بســیاری
از کشــورها لهجــه کنترلــر پــرواز متفــاوت اســت،
توضیــح داد :اگــر خلبــان متوجــه نشــود کــه برج
مراقبــت چــه میگویــد و حتــی اگــر یــک کلمــه
از جمــات کنترلــر بــرج را نشــنوند ولــی قبــول
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کنــد قطعـ ًا بــه بــروز حادثه مــی انجامــد و ممکن
اســت دو هواپیمــا روی زمیــن یــا در آســمان بــه
هــم برخــورد کننــد و فاجعــه رخ دهــد که ســوانح
بســیاری بــه ایــن دلیــل نیــز رخ داده اســت.
مظاهــری تأکیــد کــرد :بــه مــا آموختــه انــد
کــه اگــر متوجــه جمــات و گفتــه هــای کنترلــر
بــرج مراقبــت نشــدیم بایــد هــر چنــد بــار کــه
امــکان دارد از کنترلــر بخواهیــم کــه جمــات
خــود را تکــرار کنــد و نبایــد هیــچ ابهامــی بیــن
صحبــت هــای دو طــرف رخ دهــد ،در غیــر
ایــن صــورت بــه بــروز ســانحه مــی انجامــد.
کاپیتــان مظاهــری ادامــه داد :قطعـ ًا همــان گونــه
کــه خلبــان هــا بایــد هــر  6تــا  8مــاه در بخــش
ســمیالتور (شــبیه ســاز) پــرواز بهــروز شــوند،
ضــروری اســت کــه در امــر آمــوزش زبــان نیــز
بــه روز شــوند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ضــروری اســت
ارتباطــات خلبــان و کنترلــر پــرواز نزدیکتــر

شــود ،گفــت :الزم اســت در ایــران ســمیالتور
مکالمــه خلبــان و بــرج مراقبــت بــه صــورت
ویــژه بــرای ارتباطــات هوانوردی داشــته باشــیم.
بنابرایــن گــزارش ،علیرضــا حضرتــی ،دبیــر ایــن
همایــش ،اظهــار داشــت :اهمیــت ایــن همایــش
از آن نظــر اســت کــه اولیــن بــار اســت بــه
موضــوع ارتباطــات بیــن کنترلــر بــرج مراقبــت
و خلبــان پــرواز و تاثیــر آن در کاهــش ســوانح
هوایــی میپــردازد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن همایش با پشــتیانی
شــرکت هواپیمایــی قشــم انجــام شــد ،اظهــار
داشــت 85 :درصــد ســوانح هوایــی در دنیــا بــه
دلیــل خطاهــای انســانی رخ میدهــد و در حــوزه
خطاهــای انســانی ســوء مکالمــات و ارتباطــات
ناقــص بیــن خلبــان -خلبــان و خلبان-کنترلــر
بــرج مراقبــت از عوامــل بــروز ســانحه اســت.
در پایــان جلســه بــه زحمــت کشــان آن مراســم
علــی الخصــوص جنــاب مهنــدس شــکرابی مدیر
عامــل شــرکت هواپیمایــی قشــم بــه رســم یــاد
بــود لــوح تقدیــر اهــدا شــد .ایــن همایــش بــا
حضــور اســاتید و کارشناســان حــوزه حمــل و
نقــل هوایــی و همچنیــن بــا حضــور جنــاب آقای
دکتــر آل آقــا در دانشــکده صنعــت هواپیمایــی
کشــوری برگــزار شــد.

گامی دیگر در خدمترســانی
بــه مناطــق محــروم کشــور
م بــه
شــرکت هواپیمایــی قشــ 
منظــور خدمترســانی بــه مناطــق
محــروم کشــور پــرواز تهــران-
بوشــهر-تهران را راهانــدازی کرد.

عبــاس مســیبی مشــاور مدیرعامــل شــرکت هواپیمایــی قشــم در امــور ارتباطــات و رســانه در گفتوگــو بــا
خبرنــگار ســرویس هوایــی تیننیــوز از برنامهریــزی شــرکت هواپیمایــی قش ـمایر بــرای مناطــق محــروم
خبــر داد و عنــوان کــرد :در راســتای خدمترســانی بــه مناطــق محــروم کشــور شــرکت هواپیمایــی قشــم
مســیر تهران-بوشــهر -تهــران را راه انــدازی کــرد.
وی در ایــن بــاره ادامــه داد :مســیر تهران-بوشــهر-تهران در تمامــی روزهــای هفتــه از طریــق پروازهــای
منظــم و برنامـهای انجــام خواهــد پذیرفــت.
مســیبی بــا بیــان اینکــه ایــن پروازهــا بــا هواپیمــای آر جــی صــورت خواهــد گرفــت ،ابــراز داشــت :فــردا
(یکــم مردادمــاه) اولیــن پــرواز از تهــران ســاعت  19:5دقیقــه بــه ســمت بوشــهر انجــام خواهــد گرفــت.
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بیشــتر کارهایــی کــه در طــول روز انجــام میدهیــد بــرای
گرفتــن پاداشــی در ازای آنهاســت .امــا اگــر قــرار باشــد عملی
را انجــام ندهیــد ولــی پــاداش آن را دریافــت کنیــد ،آیــا ارزش
امتحــان کــردن نــدارد؟ اهــدای خــون یکــی از این کارهاســت
و در اینجــا  7مــورد از مزایــای آن را بــا هــم مــرور میکنیــم:

هفت مزیت
اهدای خون

گروه سالمت
 -1اهــدای خــون بــرای ســامتی شــما مفید اســت
چــرا کــه باعــث کاهــش میــزان آهــن بــدن و نیــز
خطــر بیماریهــای قلبــی میشــود .بــر اســاس
مطالعــات منتشــر شــده در مجلــه آمریکایــی
« بیمــاری هــای مســری» ،اهــدا کننــدگان خــون
 %88کمتــر از دیگــران در معــرض ســکته قلبــی
قــرار دارنــد .دلیــل کامل روشــن اســت؛ بــا این کار
آهــن از سیســتم بــدن خــارج شــده و خطــر حملــه
قلبــی تــا حــد قابــل توجهــی کاهــش مییابــد.

 -2اهــدای خــون ،بــه خصوص بــه صورت مــداوم،
خطــر ابتــا بــه انــواع ســرطان را کــم میکنــد.

آیــا حاضــر نیســتید از ایــن فرصــت اســتفاده کرده
و در برابــر ســرطان ریــه ،کبــد ،روده ،معــده
و حنجــره مقاومــت خــود را افزایــش دهیــد؟

 -3فــرد اهــدا کننــده از چــکاپ رایــگان نیــز
بهرهمنــد میشــود .امــا چــه نــوع چکاپــی؟ ایــن
افــراد برگ ـهای را دریافــت میکننــد کــه حــاوی
اطالعاتــی در مورد ســطح فشــار خون و کلســترول
اســت؛ دو عامــل مهــم در حفــظ ســامتی .اگــر
تکنیســین مربوطــه متوجــه فشــار خــون بــاالی
شــما شــود ،مطمئن ـ ًا بــه شــما پیشــنهاد میکنــد
کــه بــه پزشــک مراجعــه کنیــد .افــرادی کــه ایــن
دو عامــل را مرتبـاَ انــدازه گیــری میکننــد زودتــر
از دیگــران از مشــکالت ســامتی خــود مطلــع
شــده و در جهــت رفــع آنهــا اقــدام میکننــد.
 -4جــدا از مســأله ســامتی کــه در بــاال اشــاره
کردیــم ،مــوارد دیگــر نیــز بــرای شــما رایــگان
خواهــد بــود .انجــام آنالیــز ترکیبــات خــون و
حتــی تعییــن گــروه خونــی بــه صــورت جــدا و بــا
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مراجعــه بــه پزشــک معالــج مجانــی نخواهــد بــود
امــا ارائــه ایــن خدمــات بــه اهــدا کننــدگان کامـ ً
ا
رایــگان خواهــد بــود .خــون فــرد اهداکننــده بــه
منظــور تشــخیص عواملــی نظیــر ویــروس HIV
 ،هپاتیــت و ســفلیس آنالیــز شــده و مشــاهده
هرگونــه مشــکل بــه وی اعــام خواهــد شــد.
 -5فراینــد خونســازی مجــدد بــرای شــما مفیــد
اســت و اهــدای خــون ایــن مزیــت را نیــز بــه
همــراه خواهــد داشــت .ایــن فراینــد بــدن شــما را
ســالمتر ،پــر انرژیتــر و کارآمدتــر خواهــد کــرد.
 -6اگــر اضافــه وزن داریــد و کاهــش گــرم به گرم
بــرای شــما اهمیــت دارد ،اهــدای خون ســریعترین

راه موجــود بــرای کــم کــردن نیــم کیلوگرم اســت.
 -7شــاید ایــن مــورد مزیت مهمــی به شــمار نیاید
امــا در هنــگام اهــدای خــون ،شــما حــدود یــک
ســاعت یــا بیشــتر زمــان داریــد تــا روی صندلــی
نشســته ،لــم داده و اســتراحت کنیــد .بــرای افــراد
پــر مشــغله ایــن مــدت هــم زمــان زیــادی اســت.

در پایــان بایــد بــه خاطــر بســپاریم کــه اهــدای
خــون یکــی از آســانترین راههــای موجــود بــرای
کمــک بــه دیگــران اســت؛ عملــی کــه احســاس
وصفناپذیــری را بــه دنبــال خواهــد داشــت .چــه

حســی خواهیــد داشــت زمانــی کــه بفهمیــد خــون
شــما میتوانــد بــه ســه نفــر کــه حتــی ممکــن
اســت نامشــان را ندانیــد کمــک کنــد؟ شــاید
روزی همیــن خــون اهدایــی شــما در صــورت نیــاز
بــه خودتــان برگــردد.

BLOOD DONOR
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قانــون پایــه بــرای کاهـشوزن شــامل میــزان کالریهــای دریافتــی کمتــر در مقایســه بــا کالریهــای ســوزانده شــده اســت و در شــرایطی کــه ممکن
اســت بــرای کاهــش کیلوهــای اضافــه یــک کســری کالــری ایجــاد کنیــد ،ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه بایــد رژیمغذایــی خــود را تنهــا بــر اســاس
اعــداد شــکل دهید.

پر کالری هایی
بــرای کاهـش
ندا احمدی

وزن

در حقیقــت ،متخصصــان تغذیــه میگوینــد کــه مصــرف برخــی
موادغذایــی بــا محتــوای کالــری بــاال بــرای کســب موفقیــت در مســیر
کاهــش وزن خــوب هســتند .در ادامــه بــا برخــی از ایــن مــواد غذایــی
پرکالــری و سرشــار از موادمغــذی (فیبــر ،چربــی ،و پروتئیــن) کــه
میتواننــد بــه الغرشــدن شــما کمــک کننــد ،بیشــتر آشــنا میشــوید.
یــک ســوم از یــک آووکادو دارای  80کالــری اســت ،امــا آنهــا دارای
تقریبــا  20ویتامیــن و مــواد معدنــی و همچنیــن ســه گــرم فیبــر هســتند.
ایــن میــوه بــا محتــوای کالــری بــاال منبــع خوبــی بــرای پتاســیم اســت،
کــه یــک مــاده معدنــی خــوب بــرای مقابلــه بــا نفــخ محســوب میشــود
و همچنیــن سرشــار از چربیهــای تــک غیراشــباع اســت.
در کنــار فیبــر ،ایــن چربیهــا بــه حفــظ احســاس ســیری در
مــدت زمانــی طوالنیتــر کمــک میکننــد و هوسهــای غذایــی در
طــول روز را کاهــش میدهنــد .یــک روش خــوب بــرای افــزودن
آووکادو بــه رژیمغذایــی کاهــش وزن اســتفاده از ایــن میــوه بــه
همــراه تخممــرغ نیمــرو در وعــده غذایــی صبحانــه اســت .ایــن
کار موجــب میشــود تــا روز خــود را بــا احســاس ســیری و پــری
آغــاز کنیــد و بــرای ســاعتها ایــن احســاس را حفــظ کنیــد.
روغنزیتــون یکــی از اجــزای اصلــی رژیمغذایــی مدیتران ـهای محســوب
میشــود و ایــن رژیمغذایــی بــر مبنــای غــذا خــوردن متعــادل و ســالم
شــکل گرفتــه اســت .در نتیجــه ،جــای شــگفتی نیســت کــه متخصصــان
مصــرف روغنزیتــون کــه از محتــوای کالــری بــاال برخــوردار اســت را
بــرای کاهــش وزن توصیــه میکننــد .ایــن روغــن دارای یــک اســید
چــرب چنــد غیراشــباع اســت کــه التهــاب را کاهــش میدهــد.
التهــاب یکــی از دالیــل شــایع افزایــش وزن اســت .گفتــه میشــود،
یــک قاشــق غذاخــوری روغنزیتــون حــدود  120کالــری دارد ،از ایــن
رو ،بهتــر اســت از آن بــه عنــوان چاشــنی ســاالد و بــرای پختوپــز
ســبزیجات اســتفاده شــود .اســتفاده از روغنزیتــون بــه عنــوان یــک
میــان وعــده ســالم کــه بــه خوبــی احســاس ســیری را در انســان
ایجــاد میکنــد نیــز بــرای کاهــش وزن بســیار توصیــه شــده اســت.
اگــر در تــاش بــرای کاهــش وزن خــود هســتید ،مصــرف ســفیده
تخممــرغ بــه جــای تخممــرغ کامــل ممکــن اســت روشــی آســان بــرای
کاهــش کالریهــای دریافتــی باشــد ،امــا ایــن کار در بلندمــدت ممکــن
اســت بــه رونــد کاهــش وزن شــما کمــک نکنــد.
زرده تخممــرغ منبــع خوبــی بــرای مــواد مغــذی ماننــد ویتامیــن
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 ،Aویتامینهــای  ،B، Kو کولیــن اســت .ایــن مــواد مغــذی از
عملکــرد سوختوســاز و ســامت تیروئیــد پشــتیبانی میکننــد،
کــه هــر دو مــورد بــرای کاهــش وزن ضــروری هســتند .زرده
تخممــرغ یکــی از چربیهــا بــا تراکــم بــاالی مــواد مغــذی اســت
کــه میتوانیــد مصــرف کنیــد ،از ایــن رو ،بــه جــای حــذف کامــل
آن از رژیــم غذایــی خــود بهتــر اســت حــذف مــواردی دیگــر
را بــرای کاهــش کالریهــای مصرفــی مــد نظــر قــرار دهیــد.
توصیههــا برایــن اســت کــه شــما بایــد تنهــا لبنیــات کــم چــرب یــا
بــدون چربــی مصــرف کنیــد ،امــا ایــن کار ممکــن اســت چنــدان مفیــد و
موثــر نباشــد .پژوهشهــای جدیــد نشــان دادهانــد افــرادی کــه لبنیــات
پرچــرب مصــرف میکننــد دارای نرخهــای پایینتــر چاقــی نســبت بــه
افــرادی هســتند کــه لبنیــات کــم چــرب مصــرف میکننــد .در شــرایطی
کــه ایــن یافتههــا میتواننــد بــه واســطه عوامــل بســیاری شــکل گرفتــه
باشــند ،چربــی شــیر حــاوی اســید چربــی بــه نــام اســید لینولئیــک
کونژوگــه ) (CLAاســت کــه میتوانــد کاهــش چربــی را تشــویق کنــد.

افــزون بــر ایــن ،چربــی اضافــه از لبنیــات پــر چــرب ،ماننــد
ماســت یونانــی پــر چــرب ،احســاس ســیری و پــری را بهتــر ایجــاد
میکننــد .ایــن بــه معنــای کاهــش هوسهــای غذایــی و مصــرف
میــان وعدههــا و در کل غــذا خــوردن کمتــر اســت .هنگامــی کــه
بــرای کاهــش وزن تــاش میکنیــد ،بهتریــن گزینــه بــرای شــما
مصــرف نســخههای ســاده (فاقــد قنــد) لبنیــات و افــزودن میوههــا و
مغزهــای خوراکــی تــازه بــرای بهبــود عطــر و طعــم و بافــت آنهاســت.
اگــر در پــی کاهــش وزن هســتید ،اســتفاده از مغزهــای خوراکــی بــه
عنــوان میــان وعــده میتوانــد یــک گزینــه خــوب باشــد .آنهــا سرشــار
از پروتئیــن ،فیبــر ،و چربیهــای تــک و چنــد غیــر اشــباع هســتند کــه
در شــکلگیری احســاس ســیری و پــری بــرای مــدت زمانــی طوالنیتــر
موثــر عمــل میکنند.البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید
کــه در مصــرف مغزهــای خوراکــی نبایــد زیــاده روی کنیــد.
بــادام و پســته بیشــترین میــزان کالــری را ارائــه میکننــد .مصــرف
حــدود  23عــدد بــادام یــا  49عــدد پســته معــادل دریافــت 160
کالــری اســت .بــا تقســیمبندی مناســب و رعایــت اعتــدال در مصــرف
میتوانیــد اهــداف کاهــش وزن خــود را بــا کمــک مغزهــای خوراکــی
محقــق ســازید.
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راهنمای سفر با کودکان

محســن اصفهانــی زاده

ســفر با کــودکان همیشــه دشــوار و پردردســر بــه نظرمیرســد .امــا بایــد دانســت کــه ســفر بــا کــودکان بــا کمــی صبــر و
اســتفاده از ابزارهایــی کمهزینــه و رفتــاری مناســب میتوانــد لذتبخــش باشــد .ســفر بــا کــودکان موهبتهــا و مزایایــی
دارد کــه بــه هیــچ عنــوان در تنهایــی ســفر کــردن نصیــب شــما نخواهــد شــد .کــودکان بــا جذابیــت و مهربانــی کــه دارنــد،
پاداشهــای بزرگــی را نصیــب شــما خواهنــد کــرد.
بســیاری از کســانی کــه عالقــه دارنــد خانوادگــی ســفر کننــد ،نگــران ایــن موضــوع هســتند کــه این کار بســیار دشــوار و شــاید
حتــی بــرای فرزندانشــان خطرنــاک باشــد.

والدین بر گردشگران تقدم دارند
مــردم کــودکان را بســیار دوســت دارنــد .اگــر ایــن شــانس
را داشــته باشــید کــه بــا کودکــی همســفر شــوید؛ در اولیــن
برخوردهــا در هواپیمــا و اتوبــوس ،پــی بــه ایــن اقبــال و موهبــت
الهــی خواهیــد بــرد.
وقتــی کــه بــا فرزنــدان خــود همســفر مــی شــوید ،بــه راحتــی
مــی توانیــد بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــد و در جمــع هــا
بــه آســانی پذیرفتــه مــی شــوید .اتفاقــی کــه در تنهایــی ســفر
کــردن ممکــن نیســت.
داشتن چمدان سبک نیازمند قوه خالقیت است
نگهــداری از کــودکان در ســفر نیــاز بــه کمــی خالقیــت دارد.
بایــد آنهــا را در طــول مســیر ســرگرم کنیــد.
صبور باشید
شــما دوســتی را کــه از کثیــف شــدن بیــزار اســت را بــه
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پیــاده روی در جنــگل دعــوت نمــی کنیــد .یــا از دوســت
گیاهخوارتــان در مــورد همبرگــر خــوردن ســوال نمــی پرســید.
امــا بــا اینحــال انجــام ایــن کارهــا آســانتر از فهــم خواســته هــای
فرزندانتــان اســت.
دوســتان معمــوال بــی پــرده بــه شــما مــی گوینــد کــه چــه
مــی خواهنــد؛ و باالخــره بــه طریقــی آن خواســته را انجــام
مــی دهیــد .امــا در برخــورد بــا کــودکان شــما فرصــت کوتاهــی
بــرای انجــام راه هــای مختلــف داریــد و بــه احتمــال خیلــی زیاد،
او خــود را روی زمیــن مــی انــدازد و شــروع بــه جیــغ زدن و
گریــه مــی کنــد.
کودکان بسیار سازگار هستند
کــودکان بیــش از آنچــه کــه شــما فکــر مــی کنیــد ،مــی تواننــد
بــه انجــام کارهــا بپردازنــد .آنهــا مــی تواننــد صبــور ،مهربــان و
مســئولیت پذیــر باشــند ،و بــه مراقبــت دایــم احتیــاج ندارنــد.
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بهترین بازیهای اندرویدی
سال 2017

همــه مــا میدانیــم کــه بازیهــای مجانــی اندرویــد ایــن روزهــا همیشــه هــم مجانــی ارائــه نمیشــوند امــا اگــر کمــی صبــور باشــید
بســیاری از آنهــا را میتوانیــد مجانــی بــازی کنیــد .آنچــه در ادامــه میخوانیــد ،مجموعـهای از بهتریــن بازیهــای اندرویــدی هســتند کــه
بــدون هیــچ مشــکلی و بــه طــور رایــگان میتوانیــد از آنهــا لــذت ببریــد .پــس اگــر بــه دنبــال بازیهــای برتــر اندرویــد بــدون پرداخــت
درون برنامـهای هســتید ،در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید.

ترجمه  :محمدرضا مرتضایی
Asphalt 8: Airborne or Asphalt: Xtreme

Cut the rope:magic

وقتــی ایــن بــازی بــه دنیــای بازیهــای مســابقهای بــدون هیــچ پرداخــت
اولی ـهای معرفــی شــد ،در واقــع کمپانــی ســازنده آن یعنــی Gameloft
برنــده اصلــی ایــن عرضــه بــود .نســخه قبلــی ایــن بــازی در واقــع ،شــاهد
ماشــینهای مســابقهای در شــکل ماشــینهای «آفرود» بــود کــه از
پیسـتهای مختلــف و ویژگــی بــازی چنــد نفــره بــه طــور آنالیــن بهــره
میبــرد کــه شــما در آن قــادر بودیــد ،ماشــینهای مختلفــی را آنــاک
کنیــد.

بــا اطمینــان میتــوان گفــت بــا ورود بــازی «طنــاب را ببــر» ،بــازی
پرنــدگان خشــمگین کــه وقــت تلــف کنتریــن بــازی تاریــخ بازیهــای
موبایلــی محســوب میشــود ،بــه حاشــیه رانــده شــد .در ســری جدیــد
بــازی «طنــاب را ببــر» شــاهد تغییــرات جدیــد و مثبتــی هســتیم کــه آن
را بــا نســخههای قبلــی متفــاوت کــرده اســت .قوانیــن فیزیکــی و مکانیکــی
در حــل معماهــای ایــن بــازی بــه شــخصیت اصلــی بــازی کمــک خواهنــد
کــرد تــا بــه آب نبــات خــود برســد .در ســری جدیــد ،شــاهد ســطوح
مختلــف بســیار بــا توجــه بــه قــدرت ،ترکیبــات مختلــف و تاکتیکهــای
کاربــران هســتیم کــه در صورتــی کــه کاربــر بتوانــد از ســد هــر مرحلــه
عبــور کنــد نیــاز بــه پرداخــت درون برنامـهای نــدارد .انجــام ایــن بــازی
شــاید ســاعتها وقــت شــما را بگیــرد و همیــن امــر ممکــن اســت باتــری
موبایــل شــما را تمــام کنــد.

Critical Ops
بــازی ماموریتهــای کلیــدی در بیــن نســل جدیــد بازیهــای شــوتر
اول شــخص طبقهبنــدی میشــود و از قضــا جــزو بهترینهــا نیــز بــه
حســاب میآیــد .در ایــن بــازی ،شــما میبایســت بــا تروریســتها در
نقــاط مختلــف شــهر درگیــر شــوید کــه البتــه در عیــن حــال قادر هســتید
تــا نقــش تروریس ـتها را در ایــن بــازی ،ایفــا کنیــد .اجــرای ایــن بــازی
در فضــای آنالیــن بــه صــورت چنــد نفــره ممکــن اســت و شــما میتوانیــد
در محیطــی بســیار جــذاب بــا دوســتان خــود از راه دور بــه انجــام ایــن
بــازی بپردازیــد.
Clash royale
«کلــش رویــال» در واقــع بزرگتریــن بــازی کمپانــی سوپرســل بــه شــمار
مـیرود .ایــن کمپانــی تــا قبــل از ایــن بــازی محبــوب «کلــش اف کلنــز»
را نیــز ســاخته بــود کــه در زمــره بهتریــن بازیهــای جهــان بــه شــمار
میرفــت .در «کلشرویــال» ،شــما بایــد بــا جمــعآوری کارتهــا و
ســاخت عرش ـهها ،بــه جنــگ تــن بــه تــن بــا حریفــان برویــد .بــا هــر
بــردی کــه بــه دســت آوریــد یــک عنــوان بــه شــما تعلــق میگیــرد و
بــه طــور مشــابه بــا هــر باخــت ،یکــی از عناوینــی کــه تاکنــون کســب
کردهایــد از شــما گرفتــه میشــود.

 | 12شمـاره دوازده ۱۳۹۶.

Fallout shelter
بــازی پناهــگاه فاختــه هیاهــوی بســیاری در ســال  2015ایجــاد کــرد
و عنــوان بهتریــن بــازی اندرویــد ســال  2015را از آن خــود کــرد .در
ایــن بــازی بایــد بــا ســاخت پنــاهگاه و قــرار دادن پناهجویــان در آن
بــه ســاخت اکوسیســتم قــوی کمــک کنیــم .در پناهــگاه فاختــه بایــد از
ســد موانعــی همچــون آتــش ،حمــات افــراد بــد بگذریــد کــه ایــن بــازی
را در زمــره بازیهــای شبیهســازی شــده اســتاندارد قــرار میدهــد.
Nova Legacy
بــازی «نــوا» یکــی از اولیــن بازیهــای موفــق در ژانــر «شــوتر اول
شــخص» اندرویــد بــه شــمار مـیرود .ارثیــه «نــوا» در واقع آخرین نســخه
از بــازی معــروف «نــوا» اســت کــه بــا گرافیــک بهتــر و کنترلهــای بهتــر
بــه بــازار بازگشــته اســت .در ایــن بــازی از یــک اســتوریالین ،حالــت
بــازی چنــد نفــره آنالیــن اســتفاده شــده اســت.

شمـاره دوازده 13 | ۱۳۹۶ .
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با این پنج اصل ،راحت تر زندگی کنید
ترجمه  :هدی بانکی

شــناختن روانشناســی خودمــان و اطرافیانمــان نقــش بزرگــی در شــاد بودنمــان دارد .همــ ه مــا از
باورهــای محدودکننــده کــه از تجربیــات گذشــت ه خــود و تعامــل بــا دیگــران کســب کردهایــم رنــج
میبریــم و راحتــی و آســایش زندگیمــان را از دســت دادهایــم.
باورهــای غلطــی چــون قبــول اینکــه مــا بــه انــداز ه کافــی خــوب نیســتیم ،بــه جایــی که بایــد میرســیدیم
و نرســیدهایم و یــا عــدم درک قصــد و نیــت دیگــران یــا واکنششــان نســبت بــه خودمــان باعــث
شــده کــه از لذتهــا و واقعیتهــای جــاری زندگــی دور بمانیــم و شــاد بــودن بــرای بیشــتر مــا ،صرفــا
یــک تظاهــر باشــد .الزم اســت نگــرش و طــرز فکرمــان را بهتــر کنیــم و بــه درک بهتــری از اتفاقــات
اطرافمــان برســیم تــا دیــد منفــی کــه نســبت بــه خــود داریــم ،محــدود شــود.
 .۱مردم آنقدرها هم که فکر میکنید به شما اهمیت نمیدهند
شــاید تلــخ و ناگــوار بــه نظــر برســد امــا واقعیــت دارد .اگــر همیشــه فکرمــان درگیــر برداشــت دیگــران در مورد
خودمــان باشــد ،باعــث میشــود نظــرات و توقعــات دیگــران برایمــان تعییــن کننــده بشــود ،امــا واقعیــت ایــن
اســت کــه هــر کســی دغدغههــا و مســائل خــودش را دارد .بهتــر اســت یادتــان باشــد برخــاف آنچــه کــه
ن ِ خــود ِ ماســت کــه طبــق تجربیــات یــا دریافتهــای نادرســت گذشــته و
بیشــتر مــا تصــور میکنیــم ،ایــن ذهـ 
تفســیرهای اشــتباه ،نتیجــه گیــری میکنــد .خودتــان باشــید ،بــدون اینکــه نگــران نظــر دیگــران باشــید.
 .۲اینکه چه کسی هستیم ،مدام در حال تغییر است
بســیار ســادهلوحانه اســت کــه فکــر کنیــم مــا همــان کســی هســتیم کــه ده ســال پیــش بودیــم و همان طــرز فکر
و احساســات را در ده ســال بعــد هــم خواهیــم داشــت .گذشــته ،حــال و آینــده مــا کامــا بــا هــم متفــاوت اســت
زیــرا نگــرش مــا طبــق شــرایط زندگــی و تجربیــات ،تغییــر میکنــد .بــه همیــن دلیــل مــا بایــد همیشــه هنــگام
تصمیمگیریهــا ،زمــان حالمــان را ارزیابــی کنیــم .مــا هرگــز نمیتوانیــم پیشبینــی کنیــم در آینــده چطــور
قــرار اســت فکــر کنیــم و احســاس کنیــم و هــر چیــزی کــه در گذشــته روی داده اســت ،مربــوط بــه گذشــته
اســت .تمــام قــدرت مــا در همیــن زمــان اســت.
 .۳دست از مقایس ه خودتان با دیگران بردارید
بــا فشــارها و اســترسهایی کــه امــروزه رســانههای اجتماعــی بــر مــا وارد میکننــد ،بــه ســادگی در دام مقایسـه
نابجــای خــود بــا دیگــران گرفتــار میشــویم و زندگــی خودمــان را بــا زندگــی بــه ظاهــر «کامــل» و «همهچیزتمام»
دیگــران مقایســه میکنیــم .در زندگــی واقعــی هم ـ ه افــراد معمــوال ســعی میکننــد بهتریــن جنبههــای زندگــی
خــود را در معــرض نمایــش بگذارنــد تــا توســط دیگــران نقــد نشــده یــا طرد نشــوند.
 .۴فکر نکنید دیگران به پند و نصیحت شما گوش میدهند
حتمــا برایتــان پیــش آمــده کــه دوس ـتتان درگیــر مشــکلی باشــد و شــما دوســتانه و دلســوزانه نصیحتــش
کنیــد و تمــام تالشتــان را بــرای کمــک بــه او انجــام دهیــد ،امــا بــه نظرتــان رســیده باشــد کــه انــگار او گــوش
شــنوایی نــدارد! شــما احســاس فرســودگی و ناتوانــی خواهیــد کــرد چــون واقعــا قصــد داریــد بــه او کمــک کنیــد.
موضــوع ایــن اســت کــه هیچکــس هرگــز بــه پنــد و انــدرز دیگــران گــوش نمیدهــد مگــر اینکــه آن پنــد و
توصیــه ،در زمــان درســت و در شــرایط مناســب ارائــه شــود .البتــه شــاید هــم بعــدا متوجــه شــوید او مشــکلش را
بــه شــیوه شــما حــل کــرده اســت ،امــا احتمــاال خــودش بــه آن نتیجــه رســیده اســت .پــس احســاس ناامیــدی و
دلســردی نکنیــد ،شــما کارتــان را درســت انجــام دادهایــد!
 .۵شما تنها میتوانید واکنش خودتان را کنترل کنید
واکنشــی کــه شــما نســبت بــه یــک مشــکل ،حادثــه و یــا موقعیــت بســیار مهــم نشــان میدهیــد ،از خــود ِ آن
موضــوع بســیار مهمتــر اســت .در زندگــی ،ایــن نگــرش ماســت کــه تعییــن میکنــد چقــدر شــاد یــا نارحــت
باشــیم .شــما میتوانیــد واکنشــی را انتخــاب کنیــد کــه پــژواک مثبــت یــا منفــی روی زندگــی و افکار و احساســات
و هیجانــات آیندهتــان داشــته باشــد.
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 Greeneیکــی از اســطوره هــای دره ســیلیکون اســت .او اواخــر دهــه
 1990بــا همــکاری همســرش و یکــی از اســتادان اســتنفورد شــرکت
 VMwareرا تاســیس کــرد و ســپس در ســمت مدیــر عاملــی ایــن
شــرکت قــرار گرفــت.

در گوگل ،پای زنان در میان است
منیره لطفی /روزنامه نگار
گرچــه مدیــر عامــل گــوگل و مدیــر ارشــد اجرایــی شــرکت آلفابــت مــرد هســتند ،زنــان بخــش عمــده ای از نقــش هــای
رهبــری در ایــن شــرکت را تشــکیل میدهنــد و بــه طــور دقیــق  46درصــد از تیــم مدیریــت گــوگل را زنــان تشــکیل
میدهنــد .گرچــه  6مدیــر زن و  7مدیــر مــرد بــه طــور کامــل برابــر نیســتند ،ایــن میــزان حضــور زنــان در تیــم ارشــد یــک
شــرکت برتــر فنــاوری بســیار بــی نظیــر اســت.
عملکــرد مایکروســافت در ایــن زمینــه کمــی بهتــر اســت و ســه زن در میــان  15مدیــر ارشــد ایــن شــرکت حضــور دارنــد.
اینتــل  6مدیــر زن دارد بــا ایــن حــال تعــداد مدیــران ارشــد اجرایــی اش  22نفــر اســت 4 .مدیــر از  21مدیــران اجرایــی
شــرکت  IBMرا نیــز زنــان تشــکیل میدهنــد و مدیــر عامــل ایــن شــرکت نیــز یــک زن اســت.
، Susan Wojcickiمدیر عامل یوتیوب

، Diane Greeneنائب رئیس ارشد Google Cloud

ایــن زن  16امیــن و اولیــن کارمنــدی بــود کــه گــوگل اســتخدام کــرد و
در ســال  2014میــادی موفــق شــد مدیرعامــل ســرویس موفــق یوتیوب
شــو .وی بــه عنــوان نائــب رئیــس ارشــد مدیریــت محصــول گــوگل دو
محصــول تبلیغاتــی مهــم گــوگل یعنــی  AdWordsو  AdSenseرا
مدیریــت کــرد.

در نوامبــر ســال  2015میالدی گوگل شــرکت Bebop Technologies
را خریــداری کــرد کــه توســط  Diane Greeneمدیریــت مــی شــد
و ســپس هیئــت مدیــره خــود را متقاعــد کــرد کــه  Greeneرا بــه
عنــوان مدیــر بخــش هــای مختلــف کســب و کارهــای ابــری گــوگل
شــامل  Google for Work، Cloud Platformو Google Apps
اســتخدام کننــد.

 Susan Wojcickiنقــش پــر رنگــی در تاســیس گــوگل نیــز داشــته
اســت .او در زمــان شــروع بــه کار گــوگل ،پارکینــگ خــود را
بــه لــری پیــج و ســرگئی بریــن اجــاره داد.
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 ،Jessica Powellنائب رئیس ارتباطات بین الملل
یــن زن اولیــن بــار در ســال  2006میــادی بــه گــوگل پیوســت و در
گذشــته در ســمت هــای مختلفــی همچــون مدیریــت تیــم هــای روابــط
عمومــی گــوگل در آســیا ،اروپــای شــرقی و بازارهــای نوظهــور را بــه عهده
داشــته اســت .پــس از اینکــه مدیــر قبلــی روابــط عمومــی گــوگل یعنــی
 Rachel Whetstoneدر ســال  2015ایــن شــرکت را تــرک کــرد،
 Powellجایگزیــن او شــد.
 ،Lorraine Twohillنائب رئیس ارشد بازاریابی جهانی
 Twohillبیــش از یــک دهــه اســت کــه بــا گــوگل همــکاری میکنــد
و در ســال  2014میــادی ،ارتقــای شــغلی گرفــت و بــه عنــوان نائــب
رئیــس ارشــد بازاریابــی جهانــی گــوگل انتخــاب شــد .او مســئول نظــارت
بــر تغییــر لوگــوی گــوگل در ســال  2015بــود و مغــز متفکــر بســیاری از
آگهــی هــای تبلیغاتــی موفــق گــوگل بــود.

 ،Jen Fitzpatrickمدیر ارشد سرویسهای  Maps، Localو Geo
ایــن زن در تابســتان  1999بــه عنــوان کارآمــوز وارد گــوگل شــد و تــا
بــه امــروز در ســمتهای مختلفــی در ایــن شــرکت مشــغول بــه کار بــوده
اســت .او در ســال  2014میــادی بــه عنــوان مدیــر بخــش Maps
انتخــاب شــد .او هــم موســس تیــم  User Experienceگــوگل
اســت و مســئولین نظــارت بــر توســعه نــرم افــزاری محصوالتــی ماننــد
 Google Search، AdWordsو  Newsبــوده اســت.
 ،Ruth Poratنائب رئیس ارشد و CFO
 Poratدر مــارس  2015میــادی بــه عنــوان  CFOجدیــد بــه گــوگل
پیوســت امــا او پیــش از آن بــه عنــوان قدرتمندتریــن زن در وال اســتریت
شــناخته میشــد .از آن زمــان تــا بــه امــروز  Poratگــوگل را در تغییــرات
زیــر ســاختی همراهــی کــرده و نقــش موثــری در کاهــش هزینــه هــای
ایــن شــرکت داشــته اســت.
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مهمانداران از کدام رفتارهای مسافران ناراحت می شوند
سارا کرایی/کجارو
شــاید بســیاری از رفتارهــای مــا بــرای مهمانــداران آزار
دهنــده باشــد .با ما باشــید و ببینیــد مهمانــداران از
کــدام رفتارهــای مســافران متنفرنــد.
مهمانداران خدمتــکار شــما نیســتند .آنهــا خیلــی
بیشــتر از آنچــه فکــر میکنیــد دربــاره هواپیما ،پــرواز و
بــه طــور کلــی دربــاره اوضــاع و شــرایط میداننــد.
درســت اســت کــه مهمانــداران بــرای ســرویسدهی بــه
مســافران آنجــا هســتند ،امــا تعریــف شغلیشــان خیلــی
گســتردهتر از اینهــا اســت .نگرانی اولیــه خلبانــان
و خدمــه ،ایمنــی ،پــرواز و مســافران اســت .بنابرایــن،
یــک مهمانــدار بایــد بتوانــد در مواقــع لــزوم ،CPR
کمکهــای اولیــه ،اطفــای حریــق در پــرواز ،عملیــات
فــرود اضطــراری و ایمنــی پــرواز را مدیریــت کنــد.
همانطــور کــه میبینیــد شــغل مهمانــداری آنقدرهــا
هــم ســاده نیســت ،در واقــع وظایــف متعــددی بــر دوش
یــک مهمانــدار اســت و خدماترســانی بــه مســافران
تنهــا بخــش کوچکــی از آن اســت.
خدمــه ممکــن اســت گاهــی از دســت مســافران خســته
و کالفــه شــوند ،امــا چنــد مــورد خــاص اســت کــه
میتوانــد واقعــا آنهــا را عصبانــی کنــد .در ادامــه
دربــاره چنــد نمونــه از ایــن موقعیتهــا را از زبــان
یــک مهمانــدار بــه نــام «لیــا ولــپ» ،کــه در یکــی از
ایرالینهــای اروپــا فعالیــت مــی کنــد را میخوانیــد.
ایــن نــکات مدتــی اســت در مطبوعــات و نشــریات
هوانــوردی منتشــر مــی شــود .خواننــده آن باشــید.

 .۱حرکات کششی در مکان نامناسب
صندلــی اســتاندارد هواپیمــا چنــدان راحــت
طراحــی نشــده اســت و اغلــب مســافران بایــد

چندیــن ســاعت پــرواز را روی این صندلیهــای

کوچــک تحمــل کننــد ،امــا خواهــش مــا
مهمانــداران ایــن اســت کــه لطفــا فضــای
آشــپزخانه هواپیمــا را بــا خانــه خــود اشــتباه

نگیریــد ،آنجــا جــای کــش و قــوس دادن و

انجــام حــرکات کششــی نیســت .تمــام تــاش
مــا ایــن اســت کــه در هــر پــرواز بهتریــن

ســرویس را بــه  ۱۰۰مســافر یــا بیشــتر ارائــه
دهیــم .امــا جــای حــرکات ورزشــی کــف

آشــپزخانه هواپبمــا نیســت .مــن مســافرانی
داشــتم کــه کــف راهــرو ســعی در انجــام

مــا میگیــرد و بــا گســتاخی میگویــد ایــن

مــن یــک بــار مجبــور شــدم بــه خاطــر مکالمــه

بــا عصبانیــت و بدخلقــی بــار خــود را به ســمت
وظیفــه شــما اســت ،اصــا خوشــایند نیســت.

 .۳تماس بدنی
اغلــب مهمانــداران بــه هیــچ وجــه خوششــان
نمیآیــد زمانــی کــه در حــال عبــور از راهــرو

هواپیمــا هســتند و درخواســت چیــزی از آنهــا

داریــد روی شانهشــان بزنیــد یــا بــه نحــوی بــا

آنهــا تمــاس بدنــی داشــته باشــید .مــا شــنوایی

خدمــه پــرواز هــر زمــان کــه یــک مســافر بــا

بدجنســی بــه ســمت آنهــا میآیــد و قصــد

توهیــن دارنــد متوجــه میشــوند چــه خبــر
پرواز محفظــ ه مخصوص بــاالی ســر مســافران

بــه ســرعت پر شــود و بــرای جاگــذاری بــار

مســافرانی کــه در آخر ســوار میشــوند مشــکل

در هــر پــرواز قبــل از اینکــه درب اصلــی کابیــن

بســته شــود انجــام میشــود).

 .5فشردن نابجا دکمه مهماندار
لطفــا بــرای فشــردن دکمــه مهمانــدار عجلــه

نکنیــد .مگــر آنکــه نیــاز بــه کمــک فــوری

شــما رســیدگی کنیــم.

راهــرو میتوانــد آلــوده باشــد ،هیــچ وقــت

 .۲پر بودن محفظ ه باالی سر مسافران

و ســپس اعــام بریفینــگ کنــم (ایــن اعالمیــه

«هــوا چهطــور اســت؟»« ،پــرواز چهقــدر طــول

صــدا کنیــد ،میتوانیــم راحتتــر بــه خواســته

متوجــه هســتیم کــه ممکــن اســت تماسهــای

دســت بــه ایــن کار نمیزدنــد.

یــک مســافر  ۵دقیقــه صبــر کنــم تــا تمام شــود

بســیار خوبــی داریــم؛ بنابرایــن اگــر تنهــا مــا را

حــرکات کششــی داشــتند و سرشــان بــا زمیــن
در تمــاس بــود .فقــط اگــر میدانســتند چهقــدر

اطمینــان نداشــته باشــد نمیتوانــد پــرواز کنــد.

داشــته باشــید یــا مســئله مهمــی پیــش آمــده

 .۴خاموش نکردن وسایل الکترونیکی

اســت .بــه عنــوان مثــال ،ممکــن اســت در یــک
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پیــش بیایــد« .ولــپ» می گویــد :وقتی مســافری

کــه از خاموش بــودن وســایل الکترونیکــی آنها

تلفنــی مهمــی داشــته باشــید ،امــا زمانــی کــه به

شــما میگوینــد تمــام لــوازم الکترونیکــی خــود
را خامــوش کنیــد ،تماسهــای تلفنــی را قطــع

کنیــد و تلفــن همــراه خــود را در حالــت هواپیمــا
قــرار دهیــد ،لزومــا بایــد ایــن کار را انجــام

دهیــد .زمانــی کــه بــرای بررســی نهایــی از

راهــرو عبــور میکنیــم ،متوجــه میشــویم کــه
ســعی در مخفــی کــردن تلفــن خــود داریــد .این

باشــد .ســواالتی ماننــد «کی پــرواز مــی کنیم؟»،

میکشــد؟» دالیــل قانعکننــدهای بــرای فشــار
دادن دکمــه مهمانــدار نیســتند.

 .6تاخیر هواپیما و عصبانیت مسافران
بــه عنــوان مهمانــدار بســیار متاســف میشــویم
وقتــی در پــرواز تاخیــر پیــش میآیــد ،لطفــا

مــا را مقصــر ندانیــد .مــا هیــچ کنترلــی روی
شــرایط آبوهوایــی یــا ایــرادات فنــی نداریــم،
پــس توهیــن بــه مــا یــا عصبانی بــودن از مــا

چیــزی را حــل نمیکنــد.

مســئله بــه خصــوص بــرای مســافران ردیــف

خروجــی مهمتــر هــم اســت؛ هواپیمــا تــا زمانــی
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نخســتین کســی
کــه بــرای ســفر
بــا هواپیمــا ،پــول
پـرداخـت کــــرد

اولیــن مشــتری صنعــت هواپیمایــی کــه بابــت مســافرت خــود بــا هواپیمــا پــول پرداخــت کــرده،

آبــرام فــل ) (Abram Phellبــوده اســت .در ســال  ۱۹۱۴خلبانــی بیســت و پنــج ســاله بــه نــام

تونــی جونــز) (Tony Jannusاولیــن مســافر صنعــت هوایــی را طــی پــروازی کــه بیســت و ســه

دقیقــه بــه طــول میکشــد از عــرض خلیــج تمپــا ) (Tampaعبــور میدهــد .آبــرام ،شــهردار ســنت

پترزبــورگ ایالــت فلوریــدا ،چهارصــد دالر بــه خاطــر ایــن پــرواز تاریخســاز پرداخــت میکنــد

کــه معــادل ده هــزار دالر زمــان فعلــی اســت .ایــن پــرواز در اول ژانویــهی  ۱۹۱۴اتفــاق افتــاد.
دانستنی ها
شــرکت هواپیمایــی  Aeromarineدر ایــاالت متحــده ،اولیــن دفتــر هواپیمایــی را بــه منظــور فــروش
بلیــت در ســال  ۱۹۲۲تأســیس و راهانــدازی کــرد .اولیــن شــرکت هواپیمایــی بــا یــک هواپیمــای

بوئینــگ  ۲۴۷در ســال  ۱۹۳۳مســافران خــود را بــر فــراز آســمان جابجــا میکــرد .تعــداد مســافران

ایــن هواپیمــا فقــط ده نفــر بــود کــه نهایتــا بــا ســرعت  ۲۰۰مایــل بــر ســاعت پــرواز میکــرد .از

نظــر اکثــر مــردم ایــن رخــداد ،باورنکردنــی و معجزهآســا بــه نظــر میرســید و ایــن آغــاز پیدایــش

صنعتــی بــود کــه امــروزه بــه طــور ســالیانه  ۶۷۵میلیــارد دالر ارزش مالــی دارد .در ســال ۱۹۵۸

ترانـ ه بیــا بــا مــن پــرواز کــن ) (come fly with meاز فرانــک ســیناترا در صــدر پرفروشتریــن

آهنگهــای ایــاالت متحــده قــرار گرفــت .ســیناترا بــه خاطــر عالقـهای کــه بــه هواپیمــا و ســفر هوایــی
داشــت ایــن آهنــگ را اجــرا کــرد کــه بــا موفقیــت چشــمگیری روبــرو شــد .مــردم عاشــق ایــن آهنگ
بودنــد اگــر چــه در واقعیــت ،اکثــر مــردم تــوان مالــی نداشــتند کــه بتواننــد بــا هواپیمــا ســفر کننــد؛

حتــی از نظــر مالــی ایــن اســتطاعت را نداشــتند کــه بــر فــراز خلیــج تامپا پــرواز کننــد .در ســال ۱۹۵۸
بیــش از ۸۰درصــد مــردم امریــکا نمیتوانســتند بــا هواپیمــا ســفر کننــد ،زیــرا قیمــت بلیــت هواپیمــا
بســیار بــاال بــود.

ســفر هوایــی لوکــس در ده ـهی  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰بــا هواپیمــا ســفر کــردن ،نشــاندهندهی یــک نــوع
خــاص از ســبک زندگــی بــود .در ایــن دوران بــود کــه اصطــاح  jet setterو  jet setteکاربــرد

پیــدا کــرد .اصطــاح  jet setterبــه معنــای «ثروتمنــدان ســوار بــر جــت» بــود؛ ایــن اصطــاح
بــرای توصیــف ثروتمندانــی بــه کار میرفــت کــه ایــن تــوان مالــی را داشــتند کــه بــا هواپیمــا بــه

اقصــی نقــاط جهــان ســفر کننــد .در آن روزگار مشــتری هــای شــرکت هــای هواپیمایــی اکثــرا افــراد
ثروتمنــد جامعــه بودنــد .ایــن افــراد در حالــی کــه از جواهــرات خــود اســتفاده میکردنــد و پالتــو

پوســت گرانقیمــت میپوشــیدند بــه فــرودگاه میرفتنــد ،زیــرا پــرواز بــا هواپیمــا ،بیشــتر نشــاندهنده

یــک ســبک زندگــی لوکــس و تجمالتــی بــود تــا اینکــه صرفــا وســیلهای باشــد بــرای ســفر راحــت و

بیدردســر .امــا اوضــاع بــه همیــن منــوال باقــی نمانــد و شــرایط بــه کلــی تغییــر کــرد.

شــرکتهای هوایــی کمکــم متوجــه شــدند کــه میتواننــد بــا کاهــش قیمــت هــر بلیــت و افزایــش
تعــداد مســافران هــر هواپیمــا ،درآمــد بیشــتری کســب کننــد .بــا ایــن اســتراتژی یعنــی پاییــن آوردن
قیمــت بلیــت و بــاال بــردن تعــداد افــرادی کــه از پــس هزینـ ه بلیــت هواپیمــا برمیآمدنــد ،در واقــع

امــکان ســفر هوایــی بــرای افــراد بیشــتری میســر میشــود .آنهــا بــا اســتفاده از کوچکتریــن فضــای
موجــود در کابیــن هواپیمــا صنعــت هوایــی را پرســودتر از همیشــه کردنــد .در ســال  ۱۹۸۰بــا اکــران

فیلم  airplanکــه یــک فیلــم کمــدی موفــق و محبــوب بیــن عامــ ه مــردم بــود ،ایــدهی پــرواز و
ســفرهای هوایــی جزئــی از فرهنــگ عامـ ه مــردم امریــکا شــد.
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 16عادت روزانه که برای هر فردی الزم است
عطیه علی مردانی

بهتریــن راه بــرای ایجــاد عــادات خــوب در زندگــی ،شــروع کــردن از چیزهــای کوچــک اســت .در
ایــن مطلــب بــه شــما نکاتــی را یــادآوری خواهیــم کــرد کــه انجــام دادن آنهــا هــر روز فقــط چنــد
دقیقــه طــول میکشــد ،امــا تأثیــرات مثبــت آن در زندگــی بســیار بزرگتــر خواهــد بــود.
 -1شستن دندانها و نخ دندان
ایــن دو کار نــه تنهــا باعــث جلوگیــری از پوســیدگی دندانهــای
شــما میشــود ،بلکــه زندگــی شــما را نیــز نجــات میدهــد .انجمــن
دندانپزشــکی آمریــکا دوبــار مســواک در روز و یــک بــار نــخ دنــدان
را توصیــه میکنــد .عــدم رســیدگی بــه بهداشــت دنــدان خطــر ابتــا
بــه زوال عقــل ،دیابــت ،بیمــاری کلیــوی و ســرطان را بــاال میبــرد.
 -2لبخند زدن به روی خودتان در آینه
درســت بعــد از اینکــه مســواک زدیــد ،در آینــه نــگاه کنیــد و بــرای
 10ثانیــه لبخنــد بزنیــد .تحقیقــات نشــان داده اســت کــه اینگونــه
رفتارهــا باعــث تغییــرات مثبــت در خلــق و خــوی شــما میشــود.
 -3نوشتن مهمترین کارهای روزانه

بــه پادکس ـتهای کوتــاه یــک راه عالــی بــرای کســب اطالعــات بــه روز
ا ست .
 -8لباس پوشیدن کمی بهتر از حد انتظار
ایــن کار آســان اســت و نــه تنهــا باعــث مــی شــود حــس بهتــری نســبت
بــه خودتــان داشــته باشــید ،بلکــه بازخــورد مثبتــی نیــز از اطرافیــان
دریافــت خواهیــد کــرد.

 -4مرتبکردن رختخواب
شــروع روز بــا انجــام یــک کار کوچــک آســان بــه شــما اعتمــاد
بــه نفــس میدهــد .زمانیکــه خســته بــه خانــه برمیگردیــد،
نیــاز نیســت بــرای مرتــب کــردن بــه خــود زحمتــی دهیــد.

نوشــتن نقــش موثــری در پیشــرفت شــما دارد .بــه شــما کمــک میکنــد
احســاس خوبی داشــته باشــد و انگیزه برای پیشــرفت بیشــتر داشــته باشید.

صــرف تنهــا چنــد دقیقــه زمــان در طــول روز باعــث کاهــش خطــر
ابتــا بــه بیمــاری روانــی ،فشــار خــون پاییــن و کاهــش اســترس
میشــود .در ســادهترین حالــت ممکــن ،نشســتن در یــک مــکان
آرام و شــمردن نفسهــا را تجربــه کنیــد .تمــام توجــه خــود را
بــه شــمردن نفسهــا جلــب کنیــد ،نــه بــه افــکار درون ســرتان.
 -7گوشدادن به پادکست
اگــر فرصــت کافــی بــرای نشســتن و کتــاب خوانــدن نداریــد ،گــوش دادن
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 -16ورزش
نیــاز نیســت مــدت زمانــی طوالنــی در روز بــه ورزش
اختصــاص دهیــد .حتــی ورزشــی ســبک بــه مــدت  7دقیقــه
بــه طــور مــداوم میتوانــد نتایــج مثبــت غیرقابــل انتظــاری
بــرای شــما بــه همــراه داشــته باشــد.

 -10امتحانکردن چیزهای جدید

 -11نوشتن

 -6تفکر و مدیتیشن

تنهــا  10دقیقــه چــرت نی ـمروزی باعــث بهبــود در ســامت
سیســتم ایمنــی ،انــرژی ،عملکــرد شــناختی و کنتــرل عاطفــی
میشــود.

بعــد از اینکــه از چیــزی اســتفاده کردیــد ،بالفاصلــه آن را ســر جایــش
بگذاریــد .قبــل از خــواب ریخــت و پاشهــا را مرتــب کنیــد .ایــن
کار بــه شــما کمــک میکنــد تــا ذهــن پاکتــری داشــته باشــید و
تمرکــز درســتتر بــر روی چیزهایــی کــه میخواهیــد داشــته باشــید.

انجــام کارهــای جدیــد ماننــد صحبــت بــا افــراد جدیــد ،تجربــه
کارهایــی کــه قبــا انجــام ندادهایــد را در زندگــی خــود داشــته باشــید.

قدردانــی نســبت بــه چیزهایــی کــه داریــد ،میتوانــد آرامــش خاصــی بــه
زندگــی شــما بیــاورد.

 -15چرت روزانه

 -9مدیریت ریخت و پاش

جملــه معــروف «قورباغــه را قــورت بــده» مهمتریــن کاری
کــه بایــد در طــول روز انجــام دهیــد را بنویســد و تصمیــم
بگیریــد کــه اول از همــه آن را بــا موفقیــت انجــام دهیــد.

 -5ابراز قدردانی

مزیتــی هــم بــرای شــما نــدارد ،فقــط بگوییــد «نــه»!

 -12زیاد قدم زدن
اگــر میتوانیــد پیــاده بــه محــل کارتــان برویــد .زمانیکــه بــه مشــکل
برخوردهایــد در محیــط اطــراف کار یــا خانــه خــود قــدم بزنیــد ایــن
ورزش فقــط بــرای بــدن شــما خــوب نیســت ،ســطح انــرژی ،خالقیــت و
خلــق و خــوی شــما را افزایــش میدهــد.
 -13ایجاد رمزهای عبور الهامبخش
بــه خاطــر مســائل امنیتــی هــم کــه شــده ،بهتــر اســت هــر چنــد مــاه
یکبــار رمزهــای عبــور خــود را عــوض کنیــد .انتخــاب رمزهــای الهــام
بخــش باعــث یــادآوری نــکات جالــب در زندگــی شــما میشــود.
« -14نه» گفتن
نــه گفتــن میتوانــد در وقــت و انــرژی شــما صرفــه جویــی کنــد.
اگــر نمیخواهیــد کاری را انجــام دهیــد و بــرای آن وقــت نداریــد و
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ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﺗﺎﻥ ﭘــﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ
اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻰ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و اﻧﻘﻼب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻋﺼﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ( در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و در
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮى داﺷﺘﻪ و از ﻣﺮز  70ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﭼﻬﺮه اى ﺟﻮان و زﯾﺒﺎ در ﺑﺪن و رواﻧﻰ ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺰء ﻧﯿﺎز ﻫﺎى
ﺟﺪﯾﺪﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮى زﯾﺒﺎ ﺗﺮ و ﺟﻮان ﺗﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮﺳﻨﺪى و
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وى را در اﻣﻮر ﺷﺨﺼﻰ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ آورد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ زﯾﺒﺎﯾﻰ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎى ﮐﻢ ﺧﻄﺮ و ﺑﻰ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روش ﻫﺎى
ﺗﻬﺎﺟﻤﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺻﻄﻼﺣﺎ » ﺳﻮزن ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﯿﻎ ﻫﺎى ﺟﺮاﺣﻰ« ﺷﺪه اﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻫﻮر ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ ﮐﺎﺷﺎﻧﻰ

ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻟﯿﻔﺖ ﺑﺎﻧﺦ
ﺟﻮاﻧﺴﺎزى ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه tixel
ﻟﯿﺰر ﻣﻮﻫﺎى زاﺋﺪ
ﻣﯿﮑﺮودرم
PRP

ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ
ﭘﺎﮐﺴﺎزى
ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ
ﺑﻠﻔﺎروﭘﻼﺳﺘﻰ ﺑﺪون ﺟﺮاﺣﻰ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ روز دﻧﯿﺎ دﺳﺘﮕﺎه plexr
ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﻰ
ﺳﺎﺑﺴﯿﮋن
ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ
ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﯿﻠﺮ
ﻣﺰوﺗﺮاﭘﻰ
ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﻰﺗﺮاﭘﻰ
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺮاﭘﻰ
) LPG Alliance 2017ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﯾﺰ در  3ﺟﻠﺴﻪ( ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ
ﻓﺮاﻧﺴﻮى و ﻣﺠﻮز رﺳﻤﻰ از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ )ﺑﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان(

 | 44شمـاره دوازده ۱۳۹۶.

arax_aesthetic_clinic
@arax_aesthetic_clinic
www.javansazi.com

021 - 88 40 40 88

ﺗﻬﺮان ،ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ ﻣﯿﺪان وﻧﮏ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺎﻧﺪى ،ﭘﻼك  ،16ﻃﺒﻘﻪ اول
021-88207535-7
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بس ــیاری از داروهــای خانگ ــی ب ــه ش ــما کم ــک میکنــد مشــکالت ناش ــی از آفتابس ــوختگی را ب ــه س ــرعت کاهــش دهی ــد .در ش ـبهای
زیب ــای تابس ــتان ،عواق ــب در مع ــرض خورش ــید ب ــودن تــازه خ ــود را نشــان میدهــد؛ پوس ــتی س ــوخته ،قرمــز و دردنــاک .ایــن ع ــوارض
وقت ــی بیشــتر خ ــود را نشــان میدهــد کــه در ط ــول روز از ک ــرم ضدآفتــاب دارای  SPFب ــاال ه ــم اس ــتفاده نک ــرده باش ــید.
شــاید در طــول روز همــه چیــز عــادی بــه نظــر برســد امــا در شــب عــوارض آفتابســوختگی خــود را نشــان
م یدهــد؛ پوســت قرمــز ،گــرم و دردنــاک م یشــود و متوجــه م یشــوید دچــار آفتابســوختگی شــدهاید.
اگ ــر ســوختگی منطقــه وس ــیعی را درگی ــر ک ــرده یــا س ــبب ب ــروز تــاول شــده باشــد ،ســامت شــما در
مع ــرض خط ــر اســت و بایــد بــه پزشــک م راجعــه کنی ــد امــا اگ ــر فقــط دچــار ســوختگی جزی ــی
شــده باش ــید ،قابلکنت ــرل اســت .بایــد بدانی ــد س ــرما درد را کاهــش م یدهــد و ج ریــان خــون
بــه بافــت ملته ــب را محــدود م یکنــد و رطوبــت تنشزدای ــی ک ــرده و موج ــب تمــدد اعصــاب
م یشــود.

هفــت سپـــــر
طبیعی در برابر
آفتاب سوختگی
ترجمه مهشید دهقانیان

در ایــن ش ـرایط ذخای ــر از بی ــن رفتــه جایگزیــن میشــود و راه رهای ــی از ایــن وضعی ــت ،در طبیعــت وجــود
دارد .در ادامــه برخ ــی از بهت ریــن داروهــای خانگ ــی علی ــه آفتابســوختگی را ب ـرای شــما انتخــاب کردهای ــم.

-1آلوئه ورا

ژل موجــود در برگهــای گیــاه کویــری آلوئ ـهورا شــامل 90درصــد آب اســت کــه تبخیــر آن پوســت را خنــک میکنــد .از ای ـنرو ،ژل آلوئ ـهورا
بازســازی پوســت را بــا 270مــاده موجــود شــامل ویتامینهــا ،مــواد معدنــی و اســیدهای آمینــه تســریع میکنــد .بهتریــن حالــت ایــن اســت کــه
آلوئـهورا در قالــب ژل یــا لوســیون اســتفاده شــود.

-2آرنیکای زرد

«آرنیــکا» ،گیــاه کوهــی زردی اســت کــه بهدلیــل مــواد تلــخ ضدالتهابــی کــه دارد ،گیــاه اعجابانگیــز نیــز نامیــده میشــود .آرنیــکا بــه درمــان
ســریع پوســت کمــک میکنــد و بــه اشــکال مختلــف در بــازار موجــود اســت ،بهخصــوص بهعنــوان ژل بــرای پوســت.

 -3چای سبز

چــای ســبز نهتنهــا خوشطعــم اســت ،بلکــه مزایــای دیگــری هــم بــرای ســامت دارد .برگهــای ســبز تخمیرنشــده چــای ســبز غنــی از تانــن
تســکیندهنده پوســت و پلــی فنولهاســت کــه قرمــزی را کاهــش میدهــد و از آســیب ســلولی جلوگیــری میکنــد .چــای ســبز را آمــاده و بعــد
از ســرد شــدن یــک پارچــه را بــه آن آغشــته کنیــد و  15تــا  20دقیقــه روی محلهــای آســیبدیده پوســت قــرار دهیــد .همچنیــن میتوانیــد از
لوســیون بعــد از آفتــاب کــه حــاوی چــای ســبز اســت ،اســتفاده کنیــد.

 -4اسطوخودوس

اســطوخودوس دارای اثــر آرامبخــش و مفیــد بــرای ســامت اســت .روغــن گل اســطوخودوس هــم ضدباکتــری ،بــدون اثــر تحریککنندگــی و بــرای
درد ناشــی از آفتابســوختگی ،التیامبخشــی ایــدهآل اســت .کافــی اســت  3تــا  4قطــره روغــن اســطوخودوس معطــر را در آب معدنــی ســرد بریزیــد
و ترکیــب حاصــل را روی پوســت اســپری کنید.

 -5کوارک

کــوارک محیــط پوســت را بــا اســیدهای الکتیــک تثبیــت و بــا چربــی شــیر مراقبــت میکنــد و آفتابســوختگی خفیــف را خنــک خواهــد کــرد.
کــوارک را بــه ضخامــت یــک انگشــت روی پارچــه پنبـهای بزنیــد و دســتمال را روی موضــع آفتابســوختگی قــرار دهیــد .وقتــی مــواد التیامبخــش
گــرم شــد ،بــه ســادگی بــا مــواد جدیــد جایگزیــن کنیــد و در پایــان بــا آب ولــرم بشــویید.

 -6خوالن دریا

«خــوالن دریــا» تــوت نارنجــی رنــگ سرشــار از ویتامیــن  Cاســت کــه نــه تنهــا بســیار ســالم اســت ،بلکــه حــاوی چربــی مهمــی اســت کــه در
تجدیــد ســلولها تاثیــر دارد .همچنیــن آزمایشــهای علمــی نشــان میدهــد قرمــزی ناشــی از اشــعه  UVرا حــدود  90درصــد کاهــش میدهــد.

 -7لیموترش

لیموتــرش تاثیــر ضدعفونیکنندگــی دارد و محیــط پوســت آســیبدیده را بــا اســید ســیتریک بــه حالــت عــادی درمــیآورد امــا فقــط بــرای
آفتابســوختگیهای خفیــف توصیــه میشــود .بهتریــن تاثیــر را کمپرســی بــا  1تــا  2قاشــق چایخــوری آبلیموتــرش در یــک لیتــر آب ســرد دارد.
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کانال تلگرام قشمایر یک ساله شد:
پرهام رحمانی در کنار کاپیتان ابوطالبی،ارسالی از آقای پیام رحمانی ،همراه گرامی قشم ایر
انتقــال پیکــر شــهید نیــروی انتظامــی کــه در درگيري
بــا اشــرار بــه درجــه رفيــع شــهادت نائــل شــد،از بنــدر
عبــاس بــه ســاری بــا هواپیمــای قشــم ایــر

مهمانــداران قشــم ایــر و نــگاه بــه افق-ارســالی از همــکار
گرامــی جنــاب آقــای وحیــد

فــرودگاه گــرگان ســاعت  ۵.۳۰صبــح  -ارســالی از
همــکار قشــم ایــر جنــاب آقــای فردیــن مهــر

حضــور هنرمنــد موســیقی کشــورمان جنــاب آقــای ســیروان
خســروی در پــرواز قشــم ایر-ارســالی از جنــاب آقــای نــوری-
همــکار قشــم ایر

عکــس یــادگاری از اولیــن پــرواز ایربــاس 300-600
قشــم ایــر به فــرودگاه شــرمتیف مســکو در ســال 2017
کــه بــا انجــام مراســم واتــر ســالوت و اســتقبال مدیــران
فــرودگاه همــراه بــود -ارســالی از آقــای قنبــر نــژاد

فرزنــدان جنــاب آقــای عابــدی از ســرمهمانداران محتــرم
شــرکت قشــم ایــر مســتقر در قشم-ارســالی از جنــاب اقــای
فردیــن مهــر همــکار قشــم ایــر

حضــور مجــری برجســته ورزشــی کشــورمان جنــاب آقــای جــواد
خیابانــی در پــرواز تهران-ســنندج قشــم ایر-ارســالی از جنــاب آقــای
نــوری همــکار قشــم ایــر

https://telegram.me/QeshmAirr

بــا همراهــی مســافران گرامــی و پرســنل پرتــاش قش ـمایر ،کانــال قش ـمایر بهعنــوان یکــی از راههــای ارتباطــی بــا روابــط عمومــی شــرکت ،یــک ســاله شــد .عکسهــای زیبــا و پــر انــرژی شــما همراهــان همیشــگی
قش ـمایر ،زینــت بخــش پروازهــای شــرکت اســت و امیدواریــم بتوانیــم شــاهد تصاویــر بیشــتری از ثبــت لحظههــای زیبــای پــرواز بــا قشــم ایــر باشــیم.

ارائــه بروشــورهای معرفی مســیرهای پروازی جدیــد «بروکســل و هامبورگ»
قشــم ایــر بــه مســافران محتــرم توســط پرســنل زحمتکــش کابیــن کرو-بــا
تشــکر فـراوان از ســرکار خانــم عاطفــی مدیــر محتــرم خدمات پــرواز-

فاطمــه خانم،مهمانــدار کوچولــوی قشــم ایر-بــا تشــکر از همــکار
گرامــی ســرکار خانــم پناهــی-

فرهــام و مــه فــام کوچولو،مســافر کوچولوهــای زیبــا و خــوش اخــاق پــرواز قشــم-تهران قشــم ایــر -ارســالی از
ســرکار خانــم شــیخان-همکار قشــم ایر

رادين کوچولوی اشتري-آخر هفته در قشم ایر-ارسالی از همکار گرامی جناب آقای احمدی
اولیــن پــرواز تهــران -بوشــهر شــرکت هواپیمایــی قشــم-با تشــکر از
همــکار گرامــی آقــای حســن پــور-

پرواز نجف -مشهد قشم ایر-ارسالی از همکار گرامی آقای صالحی پور

آقايــان صــراف زاده ،غفوري،صالحــى و مديــر دفتــر الوطنيــه (از دفاتــر هندلينــگ دهنده)-ارســالی از آقــای
صالحــی پــور همــکار گرامــی قشــم ایــر

اهــدا شــاخه گل بــه مســافرین پــرواز ۲۱۰۳بــه مقصــد هامبــورگ بــه مناســبت میــاد امام
رضــا (ع) ارســالی از آقــای محــزون ،همــکار گرامــی قشــم ایر

حضــور مجــری محبــوب ورزشــی جنــاب آقــای خیابانــی
در پــرواز تهران-تبریــز قشــم ایــر -ارســالی از جنــاب
آقــای درویــش همــکار قشــم ایــر

همکاران خدمات پرواز قشم ایر-فرودگاه گرگان -ارسالی از همکار گرامی جناب آقای صدری

هواپیمای قشم ایر و غروب زیبا-با تشکر از جناب آقای حسین زاده-همکار قشم ایر

رنگین کمان زیبا و ناوگان قشم ایر در فرودگاه مشهد

حضــور نیــروی کمکــی جهــت رفــاه مســافرین در کانتــر پــرواز  ۲۱۰۷تهران-بروکســل-
ارســالی از همــکار گرامــی جنــاب آقــای محــزون

 | 54شمـاره دوازده ۱۳۹۶.

ابتكاري جالب براي آرام كردن كودكي ناآرام...

تقدیــر شــهردار تبریــز جنــاب آقــای دکتــر نجفــی از مدیــر عامــل شــرکت هواپیمایــی قشــم ،مهنــدس
شــکرآبی در خصــوص برقــراری مســیر پــروازی مســتقیم تبریــز -هامبــورگ

مسافر کوچولوی قشم ایر مهبد رییسی-پرواز مشهد -تهران -ارسالی از سرکار خانم رئیسی-همکار قشم ایر

شمـاره دوازده ۱۳۹۶ .

| 55

 | 56شمـاره دوازده ۱۳۹۶.

شمـاره دوازده ۱۳۹۶ .

| 57

 | 58شمـاره دوازده ۱۳۹۶.

شمـاره دوازده ۱۳۹۶ .

| 59

Engineer Shekrabi’s congratulations message
on the occasion of correspondent’s day

Qeshm Air's 30% share in flights to
Mecca for the pilgrimage this year

“ In the name of God
8th of August, the day of the commemoration of the reporter, the day of the true luminaries and the day of
the protection of the freeman who did not hesitate to convey the truth and enlightenment, and tried hard to
advance this holy profession.
I congratulate the journalist day and appreciate the media efforts, that have always provided timely and
proper information and news on aviation industry, which have spread the culture and awareness of the
community and I commend these hard working and unassuming men’s work. For all the endeavors in this
field, I am asking from God success, happiness, pride and gratification.”

About 102 out of 327 flights to Mecca for
the pilgrimage were conducted by Qeshm
Air at three airports in the country in 2017 .
According to the CEO’s advisor of
Qeshm Air, Abbas Mosayebi, about
30% of the operations were carried
out by Qeshm Air.
According to the Public Relations
Department of Qeshm Air, About
102 out of 327 flights were conducted by Qeshm Air in order to assist "Homa", Iran Islamic Republic
airline.
Qeshm Air managing director's
advisor saying that the operations
of the pilgrimage began on 7th August and ended on 26th August,
stated: The beginning of Qeshm Air
flights for the pilgrimage during the
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operations of this year was Gorgan, Isfahan and Imam Khomeini
airports.
According to the Public Relations
Department of Qeshm Air, Pour
Abdullah, Minister of Commerce
Deputy and Ground Operation of
Qeshm Air, acknowledged that,
according to the operational fleet
approval of two Iranian airline companies " Islamic Republic of Iran (
Homa )" and "Qeshm Air" by Saudi
Arabian Civil Aviation Organization,
for Conducting flights to Mecca this
year, Qeshm Air, along with Iranair
Airline, has started its flights to dis-

patch the pilgrims to Medina and
Jeddah since 8th August 2017.
He added that these flights will take
place with Airbus 300-600 with a
capacity of about 300 passengers
and will be run on a compact program on a daily basis until the first
week of October.
The deputy director of Qeshm Air
added: Iran air and Qeshm Air will
have the responsibility of dispatch
of 75 percent of Iranians to the land
of revelation, and Saudi Arabia airline company will carry 25 percent
of the pilgrims.

۱۳۹۶. | شمـاره دوازده
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Another step in serving the
deprived areas of country

Qeshm Air launched a TehranBushehr-Tehran flight to serve
the deprived areas of the country.

Abbas Mosayebi, Qeshm Air
managing director’s advisor
in communications affairs and
media, in an interview with Tinn
News correspondent, announced
the planning of Qeshm Air for the
deprived areas, and said: “ Qeshm
Air launched a Tehran-BushehrTehran flight route In serving the
deprived areas of the country.
He continued: Tehran-Bushehr-
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Tehran flight route will take place
through the regular and scheduled
flights on all days of the week.
Saying that the flights will be
carried out by RJ airplane,
Mosayebi stated:“ Tomorrow
(23th of July) the first flight
will take place. from Tehran to
Bushehr at 19:05.“

Qeshm Air company organized
the first national conference on
interdisciplinary aeronautical
communications in collaboration with the university of Civil
Aviation industry and Civil Aviation Organization.

According to Public Relations Department of Qeshm Air, the first
conference on interdisciplinary approach in aeronautical communications was held at the university of
Civil Aviation industry on Tuesday,
22th of August.
At the ceremony, Mehrdad Mazaheri, a pilot from Qeshm Air, as
the speaker stated:"In the United
States, in the air transportation industry, there are students and apprentices who collect all of the air
accidents from different continents,
After reviewing the cause of the
incidents, they produce documentation and make films, and provide
the cause of accidents as a thesis
to the country aviation industry,
Aviation Organization and aviation
departments.
The pilot of Qeshm Air, saying that
in many countries, the flight controller's accent is different, explained:
" If the pilot does not understand
what the watchtower is saying
and even if does not know one of
the controller’s words but accepts
it, it will definitely lead to an incident, two airplanes may collide on
the ground or in the sky, and there
is a disaster that many accidents
have occurred for this reason.
Mazaheri emphasized: We have
learned that if we do not understand the sentences and statements of the controller of the tower, we should ask the controller as

Qeshm Air , the supporter Of
the first national conference on
interdisciplinary approaches in
aeronautical communications
many times as possible to repeat
the sentences and there must be
no ambiguity between the two
sides, Otherwise, it will result in an
accident.
Captain Mazaheri continued:"Certainly, as the pilots need to update
their flight simulator every 6 to 8
months, it is imperative that the language is updated as well.
He emphasized that closer communication is essential for the pilot
and flight controller, he said:“ In
Iran, we need to have an special
Pilot- tower controller Conversation Simulator for aeronautical
communications. “
According to the report, Alireza
Hazrati, the secretary of the conference, said:“ The importance of

this conference is that this is the
first time that it addresses the issue of communication between the
controller of the tower and the flight
pilot and its impact on reducing air
accidents.“
Pointing out that the conference is
on going with Qeshm Air support
, he said that 85 percent of the
air accidents in the world are due
to human error and in the area of
human error, mismatching and incomplete communication between
the pilot-pilot and the controller-pilot are the causes of the incident .
At the end of the ceremony workers were honored in particular,
Mr.Shekrabi , the managing director of Qeshm Air.
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