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شــعار امســال ،هــم خطــاب بــه مســئولین اســت ،هــم خطــاب بــه
مــردم اســت .شــعار امســال [حمایــت از] کاالی ایرانــی اســت .کاالی
ایرانــی یعنــی محصــول نهایــی کار و ســرمایه و فعالیــت اقتصــادی
و ذهــن و ابتــکار و همهچیــز .ســرمایهگذار بــا ســرمای ه خــود،
کارگــر بــا کار خــود ،طــراح بــا ذهــن خــود و بــا دانــش خــود،
اینهــا همــه تــاش میکننــد و محصــول [کار آنهــا] میشــود کاالی
ایرانــی .بنابرایــن چیــز باعظمتــی اســت ،چیــز بســیار مهمــی اســت؛
ایــن را بایســتی حمایــت کــرد .در حمایــت از ایــن کاالی ایرانــی
کــه محصــول تــاش فعــاالن اقتصــادی و فعــاالن کارگــری وســرمایهگذاران و برنامهریــزان و طراحــان و ماننــد اینهــا اســت-
هــم مــردم نقــش دارنــد بهعنــوان تولیدکننــد ه کاالی ایرانــی ،هــم
مــردم نقــش دارنــد بهعنــوان مصرفکننــد ه کاالی ایرانــی؛ هــم
بایــد تولیــد کننــد ،هــم بایــد مصــرف کننــد؛ هــم بایــد در تولیــد
تــاش کننــد -کــه حــاال عــرض میکنــم کارهایــی را کــه بایــد
انجــام بگیــرد -هــم بایــد در مصــرف مراقبــت بکننــد کــه کاالی
ایرانــی مصــرف کننــد؛ و ایــن هــم یــک وظایفــی را بــر عهــده مــردم
و بــر عهــده مســئولین دولــت قــرار میدهــد؛ مخاطــب ایــن شــعار،
هــم مردمنــد ،هــم مســئوالنند.
بخشــی از بیانــات رهبرمعظــم انقــاب اســامی در اجتمــاع زائــران و
مجــاوران حــرم مطهــر رضــوی /فروردیــن 97
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سـردبیــر :داود ربیـعــی ،نـاظــر ادبـی و هنـری :هیـما حـاجی صـادقـی
مجـری طـرح و مـدیر تبلیغات :کــانـون رویــای هـامـون
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طـــراح و صفحـــه آرا :مـریـــم خلیل پنــاه ،مـــژگان خـــداوردی،
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نشــانی دفتــر مــرکزی شرکت هــواپیمایی قشم :جــزیره قشم ،بلـوار
امـام قلـی خان ،میدانگلهــا ،شـرکت بین المللی هتلهای سـورینت قشـم
تلفـن+98-763-5335161-7 :
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ص کرج)،
دفتــر نمایندگی تهــران :بزرگراه شهیـدلشگـری (جــاده مخصو 
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لیتـوگرافـی ،چـاپ و صحافــی :انــدیشه بــرتر
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آداب و رسوم شهرهای
ایران در ماه رمضان
در مـاه رمضـان ،مـردم به شـكل هماهنگ بـرای انجام تكالیف شـرعی
آمـاده میشـوند و بـرای بـه جـای آوردن ایـن وظایـف ،هـر جمعیـت و
گروهـی بـا آداب و تشـریفات خـاص خـود مراسـم رمضـان را برگـزار
میكننـد .ایـن مـاه از دیرباز ،حال و هـوای ویژهای را برای مـردم این مرز و
بوم به ارمغان آورده اسـت .در شـهرهای مختلف ایران هم آداب و رسـوم
گوناگونـی در این ماه برگزار میشـده اسـت .مطلب حاضر ،به گوشـهای از
آداب و سـنن مـاه رمضان در شـهرهای مختلف میپـردازد.

بانوان مومن یزدی و ختم قرآن کریم
در مـاه مبـارک رمضان جلسـات قرائت قرآن مجید در سـطح مسـاجد
یـا منـازل برای مـردان و زنـان مؤمن ایـن دیار از شـور و هیجـان ویژهای
برخوردار اسـت .از روز نخسـت ماه مبارک رمضان ،بیشـتر بانوان در منزل
یکـی از داوطلبـان و یـا در مکتبخانههایی گـرد هم جمع شـده و هر فردی
جـای خود را مشـخص میکنـد .در طـول  30روز ماه مبـارک رمضان هر
روز یـک جـزء از کالم وحی قرائت میشـود تا کل قرآن مجید ختم شـود.
بانـوان مؤمـن یـزدی اعتقـاد دارند کـه در جلسـات ختم قـرآن مجید در
طـول مـاه مبـارک رمضان در پایان ،سـوره توحید به هر کسـی برسـد در
کارش گشـایش و زندگـیاش تـوأم با خیـر و برکت در طول سـال خواهد
بود.

خانه تکانی زنان ترکمن در ماه رمضان
تركمنهـای ایـران بـه لحاظ كثـرت آداب و رسـوم در زندگـی روزمره،
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دارای فرهنگـی بسـیار غنـی هسـتند .ایـن مردم بهدلیل داشـتن پیشـینه
فرهنگـی بسـیار كهن ،تقریب ًا برای هر مناسـبتی ،مراسـم خاصـی دارند كه
یكـی از ایـن مناسـبتها ،مـاه مبارك رمضان اسـت .فرارسـیدن ایـن ماه،
سـبب خوشـحالی هر تركمن میشـود .آنها در ماه رمضان از مرد و زن و
پیر و جوان با شـور و شـعفی بسـیار ،غیر از به جا آوردن فرایض ،در تمامی
مراسـمی كـه ویژه این ماه اسـت ،شـركت میكنند .تركمنهـا حداقل یك
هفتـه قبـل از حلول ماه مبـارك رمضان ،مقدمات ورود بـه این ماه پرفیض
و بركـت را فراهـم میكننـد .زنـان بیشـتر از روزهـای معمول بـه نظافت
خانـه و حیـاط منـزل میپردازند و مردان نیـز خواربار و ملزومـات این ماه
را خریداری میكنند .در بسـیاری از مناطق تركمن نشـین ،رسـم است كه
مـردم در آخریـن جمعه قبل از حلول ماه رمضان ،به شـكل دسـته جمعی،
مسـجد محل خود را نظافت كننـد. برخی از خانوادهها نیز سـجادههایی را
از جنـس قالیچـه و نمد كـه به آن (نمـاز لیق) میگویند ،به مسـجد محل
خود اهـدا میكنند.

زنـان سـالخورده رسـم بود بـه خاطر خواصی كه قهـوه دارد ،پـس از حل كردن
آن در آب ،آن را بـه پیشـانی خـود میمالیدنـد .در كرمـان بزرگترهـا بـا دادن
«سـرروزهای» بـه دختـران وپسـران كـه نوعـی هدیـه و كادوی مناسـب بـود،
بچههایـی را كـه بـه سـن تكلیـف میرسـیدند ،بـه انجـام فریضـه روزه داری
ترغیـب میكردنـد .یكـی دیگر از رسـوم مـاه رمضـان در برخی مناطق اسـتان
كرمـان ،خوانـدن «اهلل رمضونـی» پسـران و «كلیدزنـی» دختران در شـبهای
قـدر اسـت .ثبـت آداب و رسـوم ماه مبارك رمضان در فهرسـت میـراث معنوی
كشـور ،نشـان از اهمیـت ایـن فرهنـگ در میـان ایرانیـان دارد كه هـر كدام به
نوعـی و بـا توجـه بـه خاسـتگاه اعتقـادی و آیینی خـود ،ایـن روزهـا را گرامی
میدارنـد.

«کاسم سا» سنت رایج لرستان در ماه رمضان
حلـو ل مـاه رمضـان ،از مدتهـا قبـل ،خـود
مـرد ماسـتا ن لرسـتا نهمـواره بـا 
ی كننـد .یكـیاز
كآمـاده م 
ن مـاه مبـار 
را بـرای برگـزاریآیینهـای ویـژهایـ 
ك رمضـا ن بیشـتر
ن دیـار كـ ه در ایـا م مـاه مبـار 
سـنتهاي رایـ ج مـرد م ایـ 
یازغـذایافطـار و سـحر بـ ه منـزل
شـ 
ی گیـرد ،فرسـتاد ن بخ 
مـورد توجـ ه قـرار م 
یگوینـد.
ن «كاسـ م سـا» م 
 همسـایگا ن اسـت كـ ه بـ هاصطلا حعامیانـ ه بـ هآ 
ت غذاییافطـار و سـحر دارنـد
ی نیـز توجـ ه ویـژهای بـه پخـ 
ان 
ن لرسـت 
بانـوا 

جلـوهای خـا 
حلـوا و ش ـیربرنج ،
ع آش ،ش ـل ه زرد ،فرنـی ،
نانـ وا 
ختـ 
و بـا پ 
ص
یبخش ـند.
بـ ه س ـفره خـود م 

«روز والون» شیرازی برای تازه عروسان شیرازی
شـیرازیها ،آخریـن جمعه ماه شـعبان را «كلوخانـدازان» میگوینـد .در این روز
رسـم اسـت كه مردم دسـته دسـته بـه گردشـگاههای اطراف شـهر میرونـد و آن
روز را بـا خوشـی بـه شـام میرسـانند ،چـون بـاور دارنـد كه رمضـان ،مـاه عبادت
اسـت و در ایـن مـاه فقـط باید عبـادت كـرد .از چنـد روز مانده به رمضـان ،بعضی
از خانوادههـا نـذر دارنـد و افطاری میدهند و بیشـتر میهمانیها به شـكل افطاری
برگـزار میشـود .همچنین رسـم اسـت كه پـس از افطـار ،مردم بـه دیـد و بازدید
مـی رونـد و گاهـی تـا وقـت سـحر دور هم مینشـینند ،صحبت میكنند و شـب
چـرهای شـامل تنقالتی مانند رنگینـك ،زولبیا و بامیه میخورنـد .خانوادههایی كه
دختـری را شـوهر داده باشـند ،در نخسـتین مـاه رمضان پـس از عروسـی ،خود را
موظـف میداننـد افطـاری كاملی بـه نـام «روز والون» تهیـه كنند و همـراه با گل
برای عروس بفرسـتند .در اسـتان فارس چنـد روز قبل از ماه مبـارك رمضان ،زنان
خانهدار به فكر تهیه خواربار ،انواع ترشـی و ادویه ،عرقیات و چاشـنیهای گوناگون
میافتند.

«سر روزهای» هدیه دختران و پسران کرمانی
مـردم كرمـان نیـز در مـاه مبـارك رمضـان ،آداب و رسـوم ویـژهای را
دنبـال میكننـد و در تزكیـه نفـس و انجام عبـادات و فرایـض مقدس این
ماه مقید هسـتند .مردم كرمان سـعی میكنند هرگونه جشـن و مراسـمی
را كـه تـدارك دیدهانـد ،قبـل از حلـول مـاه مبـارك رمضان در ماه شـعبان
برگـزار كننـد .در قدیـم ،اوایل مـاه مبارك رمضـان در میان خانمهـا بهویژه
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گفــت و گــو بــا خلبــان محمــد انصــاری
خلبــان هلیکوپتــر حامــل پیکر امــام(ره) :

پــرواز بـــا
طعــــماشـــک

هدایـت آن هلیکوپتـر  214معـروف را دو خلبـان بر عهده داشـتند ،امیر سـرتیپ
محمـد انصـاری ،فرمانـده وقـت نیـروی هوانیـروز و خلبـان ملکوتـی .در آسـتانه
سـالگرد رحلـت بنیانگـذار جمهـوری اسلامی ایـران ،خبرنـگار ما پـای صحبتهای
خلبـان محمـد انصـاری نشسـت تـا او از آن لحظههـای تاریـخ سـاز بگویـد.
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میخواسـتیم اسـتفاده کنیـم بـرای همیـن یکـی از
خلبانـان برجسـته و بامهـارت ایـن هلیکوپتـر یعنی
خلبـان ملکی هـم حضور داشـت و جالب اسـت که
او وقتـی پیکـر امام وارد هلیکوپتر شـد مثـل ابر بهار
گریـه میکـرد که من مانـده بودم چگونه به ایشـان
بگویـم خـدا حفظت کنـد ،ولـی واقعـا االن وقت این
اشـکها نیسـت امـا از طرفـی هـم نمیشـد بگویم
ایشـان واقعـا تحت تاثیـر بودند ،مثل تمام مـردم اما
شـرایط هـم خیلی حسـاس و سـخت بود.

چه شد که شما وارد عمل شدید؟

شـما در زمـان رحلـت حضـرت امـام(ره) فرمانده هوانیـروز کشـور بودید ،خبر تلخ درگذشـت
امـام را چه کسـی به شـما اطلاع داد؟
همیشـه مرزهـای کشـور و حراسـت از آن امـری مهم اسـت ،آن زمان هم به دلیـل این که ما تـازه قطعنامه را
پذیرفتـه بودیـم شـرایط مرزهـا خاصتر بـود ،من مشـغول بازدید از کرمانشـاه و مرزهـای غربی بـودم که چند
روزی از جـدی شـدن بیمـاری امام میگذشـت و به دلیل این کـه در ماموریت بودم مانند بسـیاری از مردم خبر
را از رادیـو شـنیدم و سراسـیمه به تهران بازگشـتیم .وقتی من رسـیدم پیکـر را به مصلـی آورده بودند .فکر خوبی
هـم بـود همه عالقهمنـدان به امام ایـن فرصت را داشـتند که بیاینـد و وداع کنند.

اگر اشتباه نکنم ابتدا اصال قرار نبود پیکر امام را با هلیکوپتر انتقال دهند.
قبـل از هـر چیـز بایـد بگویـم امـام تنها رهبر سیاسـی جهان بـود که جمعیتی کـه برای اسـتقبال از او در سـال
 1357آمدنـد نـه تنهـا در هنـگام بدرقه ایشـان بـه خانه ابدی کمتر نشـده بود بلکه به مراتب بیشـتر شـده بود
ایـن را مـن به عنوان کسـی مدعی میشـوم کـه از باال و با پروازهـای متعدد جمعیت را از صبح روز تشـییع رصد
میکـردم و تنهـا دلیـل آن هـم نوع خاص معنویـت و صمیمیت و صداقت ایشـان با مـردم بود.
همـان طـور کـه اشـاره کردید ابتـدا قرار بـود پیکر با تریلی حمل شـود و بـا هماهنگی که با مرحوم سـیداحمد
آقا و دیگر بزرگان کشـور داشـتیم قرار شـد ما در هوانیروز آماده باشـیم و تریلی را همراهی کنیم و اگر مشـکلی
پیـش آمـد وارد صحنه شـویم .از طرفی مسـائل امنیتی را هـم باید در نظر میگرفتیم که مالحظـات جدی وجود
داشـت بخصـوص درباره منافقین که ممکن اسـت بخواهند اقدامـی انجام دهند ،برای همین اگر اشـتباه نکنم یک
تریلی اصلی و یک تریلی شـبیه سـازی شـده و فرعی تدارک دیده شـد.

شما تنها در هلیکوپتر بودید یا خلبان دیگری هم همراه تان بود؟
تخصـص اصلـی مـن هلیکوپترهـای کبـرا و  Chinook 47-CHبـود ولـی ما به دالیـل مختلـف از هلیکوپتر 214
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شـرایط داشـت خـوب پیـش رفـت ،تریلـی بـه
راهـش ادامـه مـیداد ،امـا نزدیکهـای صالـح آباد
دیگـر ازدحـام جمعیت غیرقابـل باور بـود و با توجه
بـه بی نظمیهای موجـود با همفکری که بـا بزرگان
کشـور و سـیداحمد آقـا انجـام شـد بـه ایـن نتیجه
رسـیدیم که مـا وارد عمل شـویم ،واقعا دشـوار بود،
خلبـان ملکوتـی مانـد داخـل هلیکوپتـر و مـا رفتیم
پاییـن و کمک کردیـم پیکـر را بیاوریم.

برخـی هنـوز هـم میگویند چنـد هلیکوپتر
بوده اسـت؟
نـه فقـط مـا بودیـم ،وقتـی بـه مقصـد رسـیدیم،
توصیـف جمعیـت و شـدت عـزاداری مـردم در
کالم نمیگنجیـد ،ایـن که میگویند چنـد هلیکوپتر
بـوده بـه این دلیل اسـت که مـن چندبار بـرای این
کـه شـرایط را ارزیابـی کنم بـه محل فـرود نزدیک
میشـدم و دوبـاره اوج میگرفتـم و در نهایـت وقتی
اقـدام بـه فـرود نهایی کردیـم ،متاسـفانه تیم کمیته
کـه قـرار بـود جمعیـت را دور نگـه دارد اول از همه
خودشـان از خود بیخود شـدند و به سمت هلیکوپتر
آمدنـد و در چشـم بـر هم زدنـی هلیکوپتر محاصره
شـد و آنچـه نبایـد رخ مـیداد اتفاق افتـاد و درهای
هلیکوپتـر کنده شـد و پیکـر امام روی دسـت رفت.
مـن در جنـگ بارهـا و بارهـا پـرواز کـردم عملیات
هـای مختلـف ،اما ایـن پرواز دشـوارترین پـرواز من
از هـر نظـر بود.
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گروه سالمت

در ســال جــدیـــد
احسـاس خوشبختـی کنیـد

خانــم لومینیتــا یــک متخصــص جــدی در عرصــه ایجــاد احســاس خوشــبختی اســت کــه حتــی برخــی افــراد از او بــا عنــوان گورو یــا معلم
مذهبــی یــاد میکننــد .او مطالــب خــود را تحــت عنــوان ( purpose fairyپــری هــدف) منتشــر میکنــد .او توصیــه میکنــد کــه بــرای
دســتیابی بــه احســاس خوشــبختی واقعی بایــد از ایــن  15عــادت رفتــاری دوری کنید:

 .1از غر زدن پرهیز کنید
شــاید بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه غــر زدن یــا شــکایت کــردن در
هــر شــرایطی ،احســاس بهتــری را در شــما ایجــاد میکنــد .احتمــاال فکــر
میکنیــد کــه بــا بیــان مــواردی کــه باعــث آزار شــما شــدهاند ،ذهــن
خــود را از آنهــا رهــا میکنیــد .بــا اینحــال ،هیچکــس نمیتوانــد شــما
را ناراحــت کنــد؛ هیــچ شــرایطی نمیتوانــد احســاس غمزدگــی و یــا
تیــرهروزی را در شــما ایجــاد کنــد ،مگــر اینکــه خودتــان اجــازه ورود را
صــادر کنیــد.
 .2کسی را تحت تاثیر قرار ندهید
ایــن راهــکار کامــا عاقالنــه اســت .اجــازه دهیــد کــه مــردم ،حقیقــت
شــما را ببیننــد؛ حتــی اگــر شــخصیتی کــه بایــد نشــان دهیــد ،غــر زدن
باشــد .البتــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن رفتــار در جلســههای
کاری ،چنــدان کارآمــد نباشــد .پــس ،از کار اســتعفا دهیــد؛ چــرا که عمیقا
در وجــود خــود احســاس میکنیــد کــه بــه آن نیــاز نداریــد.
 .3ترسهای خود را کنار بگذارید
حتــی از فکــر رهاســازی ترسهــا نیــز میهراســید ،اینطــور نیســت؟
امــا بایــد تــاش کنیــد .همانطــور کــه خانــم لومینیتــا ســویک میگویــد،
ترسهــا فقــط در ذهــن شــما هســتند .گاهــی اوقــات ذهــن نیــز اجــازه
ورود شــما را نمیدهــد؛ کــه ایــن بــه معنــای واقعــی کلمــه ،ذهــن غیــر
قابــل نفــوذ اســت.
 .4از وابستگیها دوری کنید
ســرمایهداران سرســخت چگونــه میتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد؟
چــرا کــه وابســتگیها بــه آنهــا معنــا میبخشــند .از طــرف دیگــر،
خانــم ســویک بیــن عشــق و وابســتگی تمایــز قائــل میشــود .سرمنشــا
وابســتگیها ،تــرس اســت .امــا عشــق واقعــی و خالــص ،مهربــان و
متواضــع اســت.
 .5برچسبها را کنار بگذارید
منظــور از ایــن مــورد ،برچسـبهای طراحــی نیســت .ســویک معتقــد
اســت کــه بایــد از برچســب و عناوینــی کــه بــرای همــه چیــز میگذاریم،
رهــا شــویم .ایــن برچســبها روی مــردم و رویدادهایــی گذاشــته
میشــوند کــه هیــچ چیــز دربــاره آنهــا نمیدانیــم .بهتــر اســت قبــول
کنیــد کــه از خیلــی چیزهــا بیاطــاع هســتید و آنهــا را کنــار بگذاریــد.
 .6وارد بازی لوکس نقد و انتقاد نشوید
کنــار گذاشــتن ایــن مــورد در فرهنگهایــی کــه همــه چیــز در آن
جنبــه تبلیغاتی دارد ،بســیار مشــکل اســت .درگیریهــای دادگاهــی افراد،
رویدادهــای ورزشــی و حتــی بازیهــا بــه شــکلی طراحــی شــدهاند کــه
عــده ای از افــراد را بــه جــان عــده دیگــر بیانــدازد .ســویک در اینجــا
پیشــنهاد میکنــد ،مــواردی را مــورد نقــد قــرار دهید کــه از مــا متفاوتند.
کــه البتــه در اینجــا بــه همــه چیــز و همــه کــس خالصــه میشــود.
 .7همیشه حق با شما نیست
اینکــه همیشــه حــق بــا شــما باشــد چــه ارزشــی دارد؟ حتــی اگــر بــه
راســتی حــق بــا شــما باشــد ،چیــزی را بــه دســت نخواهیــد آورد.
 .8کسی مقصر نیست
بســیاری از افــراد بــا ایــن حــرف موافقنــد .ســویک معتقــد اســت
کــه مــا بایــد مســئولیت زندگــی خــود را بــه عهــده بگیریــم؛ کــه البتــه
محدودیتهایــی نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد.
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 .9از باورهای محدودکننده خود دوری کنید
ســویک معتقــد اســت کــه شــما بایــد بالهــای خــود را بــاز کــرده و
پــرواز کنیــد .بــه بیــان دیگــر ،نبایــد بــه خودتــان بگوییــد کــه توانایــی
انجــام برخــی کارهــا را نداریــد؛ در کمتریــن حالــت میتوانیــد امتحــان
کنیــد .از طــرف دیگــر ،کمــی واقعگرایانــه بــه تواناییهــای خــود نــگاه
کنید .
 .۱۰مقابل تغییرات مقاومت نکنید
لومینیتــا ســویک میگویــد :ســعادت خــود را دنبــال کنیــد و تغییــرات
را بــا آغــوش بــاز قبــول کنیــد؛ در مقابــل آنهــا مقاومــت نکنیــد .البتــه
ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه ســعادت برخــی افــراد شــامل تغییرات
نمیشــود .ســوال اینجاســت کــه مــا تــا چــه انــدازه میتوانیــم چنیــن
ســعادتمندی را بــاور کنیــم؟ تغییــرات میتواننــد قدرتــی باورنکردنــی
داشــته باشــند؛ امــا نــه بــرای تمامــی افــراد.
 .11بهانه جویی نکنید
ســویک معتقــد اســت کــه  99درصــد از بهانههایــی کــه اســتفاده
میکنیــم ،اصــا حقیقــی نبــوده و رشــد مــا را متوقــف میکننــد .بایــد
بدانیــد کــه کدامیــک از آنهــا واقعــی هســتند؛ کــه البتــه چنــدان ســاده
نیســت .کشــف حقیقــت کار بســیار دشــواری اســت؛ چــرا کــه در اغلــب
مــوارد زودگــذر اســت .مــرز بیــن توضیــح و بهانــه بســیار باریــک اســت.
البتــه فکــر نمیکنیــد کــه ایــن هــم یــک بهانــه باشــد؟
 .۱۲مطابق انتظارات دیگران زندگی کنید
اســتیو جابــز (بنیانگــذار کمپانــی اپــل) بــه خوبــی از ایــن راهــکار
پیــروی میکــرد .ســعی نکنیــد کــه مثــل دیگــران زندگــی کنیــد .اعمــال
ایــن روش نیــز آســان نیســت و تحــت هیچ شــرایطی بــرای برخــی افراد،
قابــل اجــرا نیســت .بســیاری از مــردم در تمــام طــول زندگــی خــود
تــاش میکننــد تــا خــود را از وابســتگیها رهــا کننــد.
 .۱۳در گذشته زندگی نکنید
ســویک در ایــن بــاره مــی گویــد :چشـمانداز دقیقــی از آینــده داشــته
باشــید ،خــود را آمــاده کنیــد ،امــا همیشــه در حال حضور داشــته باشــید.
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه تمــام نوســتالژیهای خــود را کنــار بگذارید.
تنهــا بــرای درس گرفتــن از اشــتباهات گذشــته بــه ایــن زمــان برگردید.
ســویک مصرانــه معتقــد اســت کــه زمــان حــال ،تمــام چیــزی اســت که
شــما در اختیــار دارید.
 .۱۴خودتان را شکست ندهید
ســویک معتقــد اســت کــه بســیاری از مــردم بــا طرز فکــر منفــی آغاز
میکننــد .او مــی گویــد :تصــور نکنیــد تمــام چیزهایــی کــه ذهــن شــما
میگویــد ،منفــی بــوده و در راســتای شکســت دادن شماســت .ایــن حرف
کامــا خردمندانــه اســت؛ امــا گاهــی اوقــات ،افــراد مثبــت خســتگی
ناپذیــر میتواننــد غیــر قابــل تحمــل شــوند .اینگونــه از افــراد در برخــی
مــوارد بــا حــس شــوخ طبعــی بیگانهانــد.
 .۱۵شما به کنترل دیگران نیاز ندارید
احســاس کنتــرل دیگــران ،همیشــه وسوســه کننــده اســت .بــا ایــن کار
فکــر میکنیــم کــه هیــچ چیــز بــا مشــکل مواجــه نمیشــود .فرامــوش
نکنیــد کــه راهکارهــای شــما نیــز بــا اشــکال روبــرو میشــوند .ســویک
در ایــن بــاره مــی گویــد :اجــازه دهیــد کــه همــه چیــز و همــه کــس بــه
همــان شــکلی باشــد کــه میخواهــد؛ شــما خواهیــد دیــد کــه ایــن روش
احســاس بهتــری را در شــما ایجــاد میکنــد.
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شلوغترین فرودگاههای دنیا
در سال ۲۰۱۷

حسینعلیپناهی

فــرودگاه بینالمللــی دوبــی آمــار مربــوط بــه مســافران خــود در ســال  ۲۰۱۷را منتشــر کــرده اســت که تاییــد میکند ایــن فــرودگاه همچنان رتبــه اول شــلوغترین
فرودگاههــای بینالمللــی جهــان را در اختیــار دارد .در طــول ســال گذشــته بیــش از  ۸۸/۲میلیــون مســافر از ایــن فــرودگاه بــرای ورود و خــروج اســتفاده کردهانــد
کــه نســبت بــه رقــم  ۸۳/۶میلیونــی خــود در ســال  ۲۱۰۶افزایــش چشــمگیری را نشــان میدهــد« .پــل گریفیــث» ،رییــس فــرودگاه دوبــی گفتــه کــه انتظــار دارد
تعــداد مســافران ایــن فــرودگاه در پایــان ســال  ۲۰۱۸از مــرز  ۹۰/۳میلیــون نفــر نیــز عبــور کنــد .فــرودگاه بینالمللــی دوبــی ابتــدا فــرودگاه هیتــرو لنــدن را کــه
در ســال  ۲۰۱۴عنــوان شــلوغترین فــرودگاه بینالمللــی جهــان را در اختیــار داشــت پشــت ســر گذاشــته و در  ۳ســال اخیــر همــواره ایــن عنــوان را در اختیــار
داشــته اســت .در ادامــه ایــن مطلــب میخواهیــم شــما را بــا دیگــر فرودگاههــای بینالمللــی جهــان کــه شــلوغترین فرودگاههــا نــام گرفتهانــد آشــنا کنیــم.
فرودگاه هیترو لندن
فــرودگاه بینالمللــی شــماره یــک ســابق جهــان اکنــون چنــد ســالی اســت کــه به
رتبــه دوم نــزول کــرده اســت و فاصله زیــادی برای دســتیابی دوباره به تــاج قدرت
دارد .در ســال  ۲۰۱۶در حــدود  ۶۷میلیــون مســافر بینالمللــی از ایــن فــرودگاه
بــرای ســفرهای خــود اســتفاده کــرده بودنــد که نســبت بــه ســال قبــل از آن یک
درصــد افزایــش را نشــان مـیداد .در زمینه پروازهــای داخلی و خارجــی به صورت
ترکیبــی نیــز ایــن فرودگاه عنــوان هفتمین فــرودگاه شــلوغ دنیــا را در اختیــار دارد.
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فرودگاهبینالمللیهنگکنگ
فــرودگاه بینالمللــی هنگکنــک بــا اســتقبال از  ۷۰میلیــون مســافر
بینالمللــی در ســال  ،۲۱۰۶و بــا رشــدی  ۳درصــدی در ایــن میــزان
فاصلــه زیــادی بــا فــرودگاه هیتــرو نداشــته و در رتبــه ســوم شــلوغترین
فرودگاههــای بینالمللــی ســال  ۲۰۱۷قــرار گرفتــه اســت .روی هــم رفتــه
(مســافرت داخلــی و بیــن المللــی) ایــن فــرودگاه رتبــه هشــتم شــلوغترین
			
فرودگاه جهان را در اختیار دارد.

فرودگاهشیفولآمستردام
بــرای فرودگاهــی کــه تنهــا یــک ترمینــال داشــته و ســاالنه تنهــا میتوانــد
 ۵۰۰.۰۰۰پــرواز داشــته باشــد ایــن رتبــه بــرای فــرودگاه شــیفول آمســتردام
بســیار قابــل توجــه اســت .ایــن فــرودگاه ســومین فــرودگاه شــلوغ و پرتــردد
در اروپــا ،چهارمیــن فــرودگاه در ســطح جهانــی بــرای پروازهــای بینالمللــی و
دوازدهمیــن فــرودگاه در مجمــوع پروازهــای داخلــی و خارجــی در ســطح جهــان
اســت .در ســال ۲۰۱۶بیــش از  ۶۴میلیــون مســافر بــرای پروازهــای بینالمللــی
از ایــن فــرودگاه اســتفاده کردهانــد کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن  ۹درصــد
افزایــش را نشــان میدهــد.
فرودگاه شارل دوگل پاریس
بزرگتریــن فــرودگاه بینالمللــی فرانســه بــا  ۶۶میلیــون مســافر بینالمللــی در
ســال  ۲۰۱۶توانســته در رتبــه پنجــم شــلوغترین فرودگاههــای جهــان در زمینــه
پروازهــای بینالمللــی قــرار بگیــرد .در ســطح کلــی نیــز ایــن فــرودگاه رتبــه
دهمیــن فــرودگاه شــلوغ دنیــا در مجمــوع پروازهــای داخلــی و خارجــی را دارد.
فرودگاهچانگیسنگاپور
فــرودگاه چانگــی ســنگاپور در ســال گذشــته و بــرای پنجمیــن ســال متوالــی
عنــوان بهتریــن فــرودگاه جهــان را به خــود اختصــاص داد .ایــن فرودگاه در ســال
 ۲۰۱۶پذیــرای بیــش از  ۵۹میلیــون مســافر بینالمللــی بــوده اســت .با در دســت
داشــتن رتبــه ششــم فرودگاههــای شــلوغ جهــان در زمینــه پروازهــای بینالمللــی،
فــرودگاه چانگــی ســنگاپور ،در حــوزه پروازهــای داخلــی و خارجی رتبــه هفدهمین
فــرودگاه پررفــت و آمــد جهــان را در دســت دارد.
فرودگاهبینالمللیاینچئونسئول
در حالــی کــه فــرودگاه بینالمللــی ســئول رتبه بیســتمین فــرودگاه شــلوغ جهان

در زمینــه پروازهــای داخلــی و خارجــی را بــه خــود اختصــاص داده اما بــا پذیرایی
از  ۵۸میلیــون مســافر بینالمللــی توانســته رتبــه هفتــم شــلوغترین فــرودگاه
جهــان در عرصــه پروازهــای بینالملــی را بدســت آورد .آمــار مربــوط بــه ســال
۲۰۱۶نشــان میدهــد کــه تعــداد مســافران بینالمللــی کــه ایــن فــرودگاه را
بــرای مســافرتهای خــود انتخــاب کردهانــد نســبت بــه ســال  ۲۰۱۵بیــش از
 ۱۷درصــد افزایــش داشــتهاند.
فرودگاهفرانکفورت
اگــر چــه این فــرودگاه نســبت به فــرودگاه ســئول در کل مســافران بیشــتری
دارد امــا مســافران بینالمللــی کــه از ایــن فــرودگاه اســتفاده کردهانــد نســبت
بــه فــرودگاه کــرهای کمتــر اســت .ایــن فــرودگاه در کل در ســال ۲۰۱۶
پذیــرای  ۱۶میلیــون مســافر بــوده کــه آن را در رتبــه ســیزدهمین فــرودگاه
شــلوغ دنیــا در کل قــرار میدهــد.
فرودگاهسووارنابومیبانکوک
ایــن فــرودگاه تایلنــدی بــا پذیرایــی از  ۴۵میلیــون مســافر بینالمللــی در ســال
 ۲۰۱۶نتوانســت در زمــره  ۲۰فــرودگاه شــلوغ دنیــا در زمینــه پروازهــای داخلی و
خارجــی قــرار داشــته باشــد .امــا بــه دلیل بــاال بــودن تعــداد مســافران بینالمللی
توانســته رتبــه نهــم پــر رفــت و آمدتریــن فرودگاههــای بینالمللــی جهــان را در
ایــن زمینــه بــه خــود اختصــاص دهد.
فرودگاهبینالمللیتائویوانتایپه
فــرودگاه بینالمللــی تائویــوان تایپــه بــا پذیرایــی از  ۲۴میلیــون مســافر در ســال
 ۲۰۱۶توانســته در ایــن رتبــه بنــدی در مقــام دهــم شــلوغترین فرودگاههــای
جهــان در حــوزه پروازهــای بینالمللــی قــرار گیــرد .تعــداد مســافران این فــرودگاه
نســبت بــه ســال  ۲۰۱۵حــدود  ۱۰درصــد افزایــش داشــته اســت.
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 ۱۲فیلم جشنواره کن
 ۲۰۱۸که باید ببینید
حسینعلیپناهی

باالخـره جشـنواره سـینمایی کـن  2018بـه پایـان رسـید و
فیلمهـای زیـادی بـه نمایـش درآمد کـه در ژانرهـای مختلف
بـوده و هـر کـدام بـا واکنشهـای متفاوتـی روبـرو شـدند.
فیلمهـای بـا کیفیـت بسـیاری بـه نمایـش درآمدنـد اگـر چه
برخـی از ایـن فیلمهـا در بخش خارج از مسـابقه قرار داشـتند
و هیـچ شانسـی بـرای بدسـت آوردن نخـل طالیـی جشـنواره
نداشتند.
ایـن جشـنواره به طـور ویژه بـرای ایرانیهـا بسـیار مهم بود
زیـرا دسـتکم سـه فیلـم مربـوط بـه کارگردانـان و بازیگران
ایرانـی در آن حضـور داشـتند .در حالـی کـه امیـد زیـادی
میرفـت فیلـم «همـه میدانند» سـاخته جدید اصغـر فرهادی
یکـی از برنـدگان ایـن جشـنواره باشـد امـا ایـن فیلـم «سـه
رخ» سـاخته جعفـر پناهـی بـود کـه بـه طـور مشـترک برنده
جایـزه بهتریـن فیلـم نامه شـد و بـه افتخـاری دیگر بـرای این
کارگـردان نامـی و البته جنجالی تبدیل شـد .به هـر ترتیب در
ادامـه ایـن مطلب قصد داریم شـما را با  12مـورد از فیلم های
بـه نمایـش درآمـده در جشـنواره کـن  2018کـه بایـد حتم ًا
ببینیـد آشـنا کنیم.
 -12زیر دریاچه نقرهای
در فیلـم «زیر دریاچه نقرهای» ()Under The Silver Lake
سـاخته دیویـد رابـرت میچل که یـک نوآر لسآنجلسـی مبهم
و ترکیبـی از فیلمهـای هیچـکاک و لینچ اسـت ،انـدرو گارفیلد
مسـحور شـده در جسـتجوی همسـایه (زن) مرموز خود اسـت
کـه بـه یکباره غیب میشـود .نقدهـا و واکنشهای نسـبت به
ایـن فیلـم متفاوت بـوده امـا از دوسـت داشـتنیترین فیلمهای
ایـن جشـنواره بـوده اسـت .اگر چـه فیلـم نقصهایی نیـز دارد
اما بدون شـک در مقایسـه با نقاط قوت آن قابل چشـم پوشـی
خواهنـد بود.
 -11الزاروی خوشحال
اولیـن فیلم سـاخته آلیس رورواچـر از سـال  2014تاکنون با
نـام «الزاروی خوشـحال» ( )Lazzaro Feliceکه با اسـتقبال
بسـیار گرم تماشـاگران و منتقدان روبرو شـده داسـتان گروهی
کشـاورز در مناطـق روسـتایی ایتالیـا را روایـت میکنـد که در
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میـان آنهـا یـک کارگـر مزرعـه تـازه کار بـا یـک نجیـب
زاده دوسـت میشـود و سـپس شـاهد تغییراتی سـوررئال در
داسـتان هستیم.
 -10حیات وحش
جیـک جیلنهـال و گـری مولیـگان در اولیـن تجربـه
کارگردانـی پل دانو بـا نام «حیات وحـش» ( )Wildlifeایفای
نقـش کردهانـد ،فیلمی که بـر اسـاس رمانی از ریچـارد فورد
سـاخته شـده و داستان یک ازدواج شکسـت خورده و در حال
فروپاشـی در دهـه  60مونتانـا را از دیـد یـک پسـربچه 14
سـاله روایـت میکند .پـل دانـو در تجربههـای بازیگری خود
در ایفـای نقشهـای مکمل با احساسـات زیرپوسـتی و کنترل
کامـل و دقیق احساسـات خبـره بود و اکنون ایـن قابلیتها را
در اولیـن تجربـه کارگردانـیاش به کار گرفته اسـت.
 -9جنگ سرد
پاول پاولیکوفسـکی که یک نویسـنده و کارگردان لهسـتانی
االصـل بریتانیایـی اسـت اولین فیلم خـود پس از فیلـم برنده
اسـکار «ایـدا» ( )Idaرا بـا عنـوان « »Cold Warسـاخته
کـه یـک داسـتان عاشـفانه بی فرجـام در سراسـر اروپـا و به
درازای دهـه  1950را روایـت میکنـد .این فیلم نیـز کام ً
ال از
ویژگیهـای خالص انسـانی برای داسـتان خود اسـتفاده کرده
و به شـدت تاثیرگذار اسـت.

کـه در دنیـای تبهکاری غرق شـده و ایـن موضوع
سـرانجام ناخوشـایندی بـرای او دارد .ایـن فیلـم
در مـورد کثیفـی ،بیهودگـی و نامـردی در دنیـای
جـرم و جنایـت اسـت امـا همزمـان میگویـد که
چنیـن شـرایطی خـود نتیجـه اتفاقاتی دیگر اسـت.
شـخصیت اصلـی فیلـم خـود را در یـک مسـیر
پرشـیب به سـمت نابـودی میبیند که هـم واقعی
اسـت و هـم بیرحمانـه.
 -6سولو :داستانی از جنگ ستارگان
فیلم «سولو :داسـتانی از جنگ ستارگان» (Solo:
 )A Star Wars Storyکـه دنبالـهای بـر
قسـمت پیشـین مجموعه «جنگ سـتارگان» است
داسـتان یـک خلبـان از خـود راضی به نـام هان را
روایـت میکنـد کـه با یک موجـود پشـمالو به نام
چوبـاکا آشـنا شـده و ماجراجویی بسـیار خطرناکی
را آغـاز میکنـد .اگـر چـه ایـن فیلـم بـار عاطفی
فیلمهـای قبلـی ایـن فرانچایـز را نـدارد امـا یکـی
از جذابتریـن شـروعهای ایـن فرانچایـز را دارد.
بـدون شـک از دیـدن داسـتانی تـازه در فرانچایـز
«جنـگ سـتارگان» لـذت خواهیـد برد.

-5سوختن
فیلـم «سـوختن» ( )Burningکـه بـر اسـاس
یک داسـتان کوتاه نوشـته هاروکـی موراکامی و به
کارگردانی لی چانگ دونگ سـاخته شـده داسـتانی
بسـیار درگیـر کننـده و تریلـری رازآلـود در مورد
دو پسـر و یـک دختـر اسـت .بـازی خارقالعـاده
سـه بازیگـر اصلـی داسـتان در ایـن فیلـم معمایی

و ویرانگـر خودنمایـی میکنـد تـا بـه تبعیضهـا و تفاوتهای اجتماعـی و اقتصـادی موجود در جامعـه کره به
شـیوه ای عمیـق و متفکرانـه پرداخته شـود.
 -4خاکستر ،خالصترین سفید است
فیلـم «خاکسـتر ،خالـص تریـن سـفید اسـت» ( )Ash Is The Purest Whiteداسـتان یـک زن جـوان
درمانـده را روایـت میکنـد کـه بـه دلیـل قتلی کـه در دفاع از خـود انجـام داده  5سـاله به زنـدان میافتد و
بعـد از آزاد شـدن سـفری سـخت و ترسـناک را بـرای پیـدا کـردن مـردی که این همـه به خاطر او سـختی
کشـیده آغـاز میکنـد .اگـر چه بخش پایانـی فیلم زیباییهـای دو سـوم اول داسـتان را ندارد اما شـاهکار جیا
ژانـک کـه بـا بـازی خارقالعاده ژائـو تائو فیلمی اسـت کـه ارزش دیـدن را دارد.
 -3کفرناحوم
در فیلـم «کفرناحـوم» ( )Capernaumیـک پسـربچه  12سـاله بـه دادگاه رفتـه تـا از پدر و مـادرش به
خاطـر ایـن کـه او را بـه دنیـا آورده انـد شـکایت کنـد و از طریق فلـش بکهایی کـه در داسـتان میبینیم با
دلیل این عمل آشـنا میشـویم .اگر چه داسـتانهای جانبی فیلم باعث آشـفتگی نسـبی داسـتان شـده اما این
داسـتان اجتماعـی رئـال شـاهکاری دیدنی از یـک کارگردان لبنانی به نام نادین لبکی اسـت که در آن پسـری
 12سـاله و بـرادر یـک سـالهاش در خیابانهای سـرزمینی خشـن بـرای زنده مانـدن تالش میکننـد .فیلم از
زیبایـی خیـره کننـدهای سـاخته شـده و بازیهای فیلم نیز بسـیار بی نقص اسـت.
 -2بلک کلنزمن
جدیدتریـن کار اسـپایک لی با بازی دیوید جان واشـنگتن و آدام درایور و با عنـوان «» BlacKKlansman
یـک داسـتان واقعـی دیوانـه وار در مورد یک پلیس سیاهپوسـت را روایـت میکند که در دهـه  1970کلرادو
بـه یـک گـروه نژاد پرسـت نفـود میکند .عالوه بر شـوخ طبعیهـای متوالی یک تریلر دوسـت داشـتنی
اسـت .بـدون شـک ایـن فیلم یکـی از فیلمهای سیاسـی خشـمگین و عمیق اسـپایک لی اسـت که
میتوانـد باعث آشـوب در آمریکای ترامپ شـود.
 -1مندی
در فیلـم «منـدی» ( )Mandyنیـکالس کیـج ،همسـرش را کـه در گروه
شـیطانی و هیوالیی وارد شـده اسـت را از دسـت میدهد و هیچ راهی
جـز انتقـام بـرای او باقـی نمیماند .وی با برداشـتن یـک کمان،
اره برقـی و تبـری بـزرگ بـه جنـگ گروهـی مـیرود که
همسـر او را کشـتهاند.

 -8درخت گالبی وحشی
نـوری بیلـگ جیالن که قبال بـرای فیلم «خواب زمسـتانی»
( )Winter Sleepبرنـده نخـل طلای کـن شـده بـود بـا
یـک داسـتان  188دقیقه ای بـه نام «درخت گالبی وحشـی»
( )The Wild Pear Treeبازگشـته اسـت ،فیلمی در مورد
یـک نویسـنده پرتالش که بـه تازگـی فارغالتحصیل شـده و
به شـهر کوچک زادگاهش بازگشـته اسـت.
-7مرد سگی
متئـو گارونـه که سـاخت فیلـم «گومـورا» ()Gomorrah
را در کارنامـه دارد بـا فیلـم «مـرد سـگی» ()Dogman
بازگشـته اسـت ،فیلمـی در مـورد یک مرد عالقمند به سـگ

شمـاره هفـدهم | 31

 | 32شمـاره هفـدهم

شمـاره هفـدهم | 33

 ۱۰قهرمان
کودکان در
دنیای ادبیات

ناصر رعیت نواز

ِ
قهرمان دنیای کـودکان وجود دارند.
در تاریـخ ادبیات ،تعداد بسـیاری
برخی از آنها خودشـان را با شیطنتهایشـان برای خوانندگان محبوب
کردهانـد و برخـی بـا اتفاقات غمانگیزی که برایشـان پیش آمده اسـت
و مقاومـت کردهانـد ،محبوب شـدهاند .داسـتان هر چه میخواهد باشـد،
چـه تـراژدی و چـه کمـدی اما گاهی در داسـتانها شـخصیتهایی خلق
میشـوند که بزرگسـاالن و کودکان عاشقشـان میشـوند .در فهرست
زیـر کـه سـایت ( )wonderslistآنرا منتشـر کرده اسـت ،با  10تن
از مؤثرتریـن شـخصیتهای قهرمـان دنیای کـودکان ،در جهـان ادبیات
آشـنا میشوید.

.1هریپاتر
هـری پاتـر شـخصیت قهرمـان دنیـای کـودکان سـاخت ه «جـی .کـی.
رولینـگ» اسـت کـه بـدون شـک یـک از شـخصیتهای خیالـی مورد
عالقـ ه بچههاسـت .نمـود ایـن شـخصیت در ابتـدا در کتـاب هریپاتر
و سـنگ جـادو در سـال  ۱۹۹۷بـود .تمـام دوران زندگـی او در مدرسـه
علـوم و فنـون جادوگـری هاگوارتـز و ماجراجوییهـای او بـا دوسـتانش،
هرمیونگرنجـر و رونویزلـی و مبـارزه او بـا جادوگـر شـیطانی لـرد
ولدمـورت در هفـت کتاب نوشـته شـده اسـت.

 .2آلیس لیدل
چـه کسـی راجـع بـه دختـر کوچکـی بـه نـام آلیـس و ماجراهایـش
در سـرزمین عجایـب نشـنیده اسـت؟ این شـخصیت ،توسـط «لوئیس
کارول» در سـرزمین عجایـب پا به دنیای ادبیات گذاشـت .آلیس ،دختر
کنجکاوی اسـت کـه دنبال یک خرگوش سـفید مـیرود و درون گودالی
میافتـد .او بـه یـک سـرزمین جادویـی میرسـد و موجـودات جالبی را
مالقـات میکنـد و بـا تجربیـات فـوق العـادهای مواجه میشـود.

.3الیورتوئیست
ابتدا چند قسـمت از داسـتان الیورتوئیسـت توسـط «چارلز دیکنز» در
روزنامـهای انگلیسـی چاپ شـد و بعد در سـال  ۱۸۳۸بـه صورت کتاب
بـه چاپ رسـید .این پسـر بچه یتیم تنهـا از محل کارش فـرار میکند و
متاسـفانه گیر تعدادی دزد و جیببر میافتد .او سـرانجام با سرپرسـتی
آقـای براونلـو ،قـادر بـه فـرار از بین آنهـا و پیـدا کردن خان ه میشـود.
این داسـتانی از شـجاعت ،امید و خوبی اسـت.
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.4هاکلبریفین
هاکلبریفیـن بـه عنوان دوسـت تـام در ماجراجوهای تام سـایر در سـال ۱۸۷۶
توسـط نویسـنده مشـهور آمریکایـی به نـام «مـارک تواین» خلـق شـد .او قهرمان
کتـاب ماجراجوهـای هاکلبریفیـن در سـال  ۱۸۸۴اسـت .هـاک ،پسـر یـک مرد
الکلـی اسـت کـه حتـی یـک لحظه هم به پسـرش فکـر نمیکنـد .او همـراه با یک
بردهفـراری بـه نـام جیـم ،سـفری بـه سـوی میسیسـیپی را شـروع میکنـد و
درگیـر ماجراهـای جالبی میشـود.

 .5موگلی
«رودیارد کیپلینگ» ،نویسـنده انگلیسـی جایزه نوبل ،شخصیت این پسر وحشی را
بـه وجـود آورد .موگلی از سـال  ۱۸۹۳به عنوان شـخصیت اصلی سـری کتابهای
جنـگل معرفـی شـد .موگلی یک یتیم اسـت کـه در جنگلهـای هنـد مرکزی گم
شـده و توسـط تعدادی گرگ بزرگ میشـود .خرسـی به نام بالو و پلنگ سـیاهی
بـه نـام باگیرا بهترین دوسـتان و محافظـان او هسـتند .بزرگترین دشـمن او ،یک
ببر سـنگدل به نام شـیرخان است.

 .6تام سایر
ایـن پسـر حیلهگر و مشکلسـاز از قلم نویسـنده آمریکایـی« ،مارک توایـن» زاده
شـده اسـت .او قهرمـان رمـان ماجراجوهای تام سـایر در سـال  ۱۸۷۶اسـت .او با

خالـهاش پولـی ،دختر خالـهاش مری و برادر ناتنیاش سـید در شـهر خیالی
سـنپترزبورگ زندگی میکند .تام دلیل سـردردهای بسـیار خالهاش اسـت.
بهتریـن دوسـتانش ،هاکلبریفیـن و جـو هارپـر هسـتند .مـارک توایـن در
مقدمـه ایـن کتـاب مینویسـد« :بیشـتر ماجراهایی کـه در ایـن کتاب ثبت
شـده ،در واقعیـت اتفـاق افتادهاند».

 .7پیتر پن
پیتـر پـن نمـادی از بچگـی جاودانه اسـت .این شـخصیت قهرمـان دنیای
کـودکان را «جـی .ام .بری» در سـال  ۱۹۰۲خلق کرد .نمـود اول او در کتاب
پرنـده سـفید کوچـک بـه عنوان یـک شـخصیت فرعی بـود .دو سـال بعد
نمایـش نامـ ه پسـری که رشـد نمیکنـد ،از او شـخصیت معروفی سـاخت.
پیتـر هرگـز رشـد نمیکنـد و توانایـی پـرواز کـردن دارد .او همچنیـن یک
شمشـیرزن ماهـر اسـت .نویسـنده سـن او را مشـخص نکـرده و به دسـت
تصور خوانندگان سـپرده اسـت.

 .8دوروتی گیل
دوروتـی گیـل دختری یتیم اسـت که توسـط «ال .فرانک بـاوم» در کتاب
جادوگـر شـهر اُز خلق شـد .او شـخصیت اصلی داسـتان اسـت .بعـد از این
کـه خانـ هاش در کانـزاس در معـرض توفان قـرار میگیرد ،او سـفرش را به

سـرزمین جادویـی اُز شـروع و در همانجـا جادوگر را مالقـات میکند و به
سـفرهای عجیبـی با کمک کفشهای نقـرهایاش مـیرود .در آخـر ،او به اُز
بیشـتر از خانهاش وابسـته میشود.

 .9ماتیلدا ورم وود
یکـی از  ۱۰شـخصیت قهرمـان دنیای کـودکان در ادبیات ،داسـتان دختر
نابغـ ه ای بـه نـام ماتیلداسـت که «رولـد دال» آن را سـاخته اسـت .او وقتی
فقط سـه سـال داشـت ،میتوانسـت بخواند .در شـش سـالگی ،او کتابهای
کتابخانـهاش را مطالعـه کـرده بـود .بـا جمعـی از والدیـن کم توجـه و معلم
بدجنـس ،او راهـی برای بیان خشـمش پیـدا میکند .بازیگوشـی و بالغ بودن
بـه یک انـدازه در این دختـر کوچولو وجـود دارد.

 .10پیپی جوراب بلند
ایـن کتاب را یک نویسـنده سـوئدی نوشـته اسـت« .آسـترید لیندگرن»،
یـک دختـر  ۹سـال ه کله شـقی به نـام پیپی جـوراب بلنـد در کتابش خلق
کـرد .ایـن دختـر مـو خرگوشـی قرمـز رنـگ از قـدرت فـوق بشـری بهره
میبـرد کـه میتواند اسـبش را بلنـد کند .او یک میمـون هـم دارد .او همراه
دوسـتانش تامـی و آنیکا به سـفرهای مختلفی میرود و بـا آدمهای بدجنس
مقابلـه میکنـد .او مبـارز و قهرمـان افراد ضعیف جامعه اسـت.
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دسـت به دسـت دهند تا شـهد جان به کام کنی .مهمانداری یک فعالیت گروهی اسـت
و باید آداب کار گروهی را بدانی .روابطت با آدمها حسـاب شـده باشـد ،دنیا را زیبا نگاه
کنـی و ایـن زیبایی را منتقـل کنی».
خانـم الیقـی ،مهرورزی را وظیفه همه انسـانها و علی الخصوص مهمانـداران می داند،
مـی گویـد« :باید یاد بگیری که مهرورز باشـی تا انسـانها در کنارت به آرامش برسـند.
از خودمـان شـروع کنیـم ،بـدون چشمداشـت محبـت کنیم ،در سلام گفتـن پیشقدم
باشـیم تـا دنیـا روی زیبایـی پیـدا کنـد» .در میـان کلماتـی کـه بر زبـان می آیـد غرق
میشـوم و تصـور می کنم ،این اندیشـه ،بینش و سـبک زندگـی اگر در یک پرواز ،باشـد
چـه نـوری از آرامـش در کابین حس خواهد شـد .در چنین گفتگوهایـی که همه عناصر
یک گفت و شـنود خوب فراهم اسـت و احسـاس شـخص مورد مصاحبه فوران میکند،
بایـد سـواالت را پشـت هـم بیان کـرد تا شـور دورهمی بیشـتر شـود ،می پرسـم ،پرواز
برایتـان چـه رنـگ و بویی دارد؟ کمی سـکوت می کند ،زیر پلک چشـمانش کمی خیس
میشـود و میگویـد « :پـرواز بـرای من مثـل روح در بدنم هسـت ،روزی که بازنشسـته
شـدم ،بـه آسـمان نگاه کردم و اشـک می ریختـم که آیا دیگر نمـی توانم پـرواز کنم؟».
مـی پرسـم ،خانـم الیقـی ،چنـد نـوروز را در پـرواز بـوده ایـد؟ و بـا خنـده مـی گویـد:
«بهتـر اسـت پرسـش مـی کـردی کـه چنـد نـوروز را در خانـه بـودی؟ تـا میگفتـم
مـن عاشـق شـغلم هسـتم و همیشـه در پـرواز بـوده ام و در زمـان بازنشسـتگی هـم
بـه همـکاران جوانـم کـه پـرواز مـی رونـد ،در بریفینـگ مهمانـداران کمـک مـی کنـم».
قبـل از آنکـه پرسشـی مطرح کنـم ،می گویـد «:کالم ،عصای معجـزه گر اسـت .باید بر
دلهـا مدیریـت کـرد و زمانـی مـی توانی انسـان خوبـی باشـی و در جایگاه بعـد ،مهماندار
خوبـی باشـی کـه بتوانـی در ابتـدا ،در درون خـودت بـه آرامش و زیبایی برسـی و سـپس
بـا کالم زیبـا ،آنرا بـه مسـافر منتقـل کنـی .این شـعار ما نیسـت ،ایـن بینش ما اسـت».

دورهمی با سرمهمانداران
و ناظران بریفینگ شرکت
هواپیمایی قشم
داود ربیعی /سردبیر

یک فنجان قهوه با تیم ملی خدمات پرواز

دورهمی ها ،همیشـه سـاده و بی پیرایش هسـتند ،شـاید آن روزی که برای نخسـتین بار انسانها ،دور هم نشسـتند تا باهم صحبت کنند ،نتواستند واژه ای پیدا کنند
کـه توانایـی انتقـال حـس نـاب باهم بـودن و صادق بودن را بیـان کند و احتماال ،پس از آن ،یکی از آن یکی پرسـیده ،کجـا بودی؟ و آنهم گفتـه :دورهم بودیم دیگر و
از آنجا دورهمی ،به یک سـبک و سـیاق در ارتباطات انسـانی تبدیل شـد .دورهمی من به عنوان سـردبیر نشـریه درون پروازی قشـمایر با خانمهای سـرمهماندار و
ناظران بریفینگ که از بهترین سـرمهمانداران سـابق ایرانایر بودند ،در صبح ابری شـنبه دوازده اسـفند ماه در سـالن بریفینگ قشـمایر در فرودگاه مهرآباد رقمخورد.
از آن دورهمیهایـی کـه علاوه بـر صفـا و صمیمیت میـان حاضران ،گفت و شـنود خوبی از حرفـه مهمانـداری ،زیباییهایش ،جذابیتهایش و سـختیهایش صورت
گرفـت .بـه جـرات مـی توانم بگویـم که تا کنون در صنعت هوانوردیمان ،چنین دورهمی چالشـی در خصوص مهمانداری میان دو نسـل از مهمانداران کشـور برگزار
نشـده ،برای یک بار هم که شـده ،دو نسـل از بهترین مهمانداران کشـور کنار یکدیگر نشسـتند و صادقانه از حرفه خود و از احسـاس خود سـخن گفتند .در اجرای
این دورهمی ،خانم عاطفی ،مدیر خدمات پرواز قشـمایر و از سـرمهمانداران سـابق ایران ایر و اسـتاد مهمانداری ،همچنین سـهیل تقیان ،عکاس روابط عمومی قشـمایر
مـرا همراهـی کردند که در میان نوشـته هایم بـه آن خواهم پرداخت.
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مـی پرسـم ،یـک جمله می خواهم بشـنوم که آنرا قاب بگیـرم و در طاقچه ذهنـم آویزان
کنـم .مـی گوید «:در داخل سـیب ،چنـد دانه وجـود دارد اگر هر دانه را بـکاری ،یک درخت
سـیب خواهی داشـت ،جای آنکه سـیب باشـی ،دانه سـیب بـاش .با رفتـارت و عملکردت،
درخـت محبـت را در دل افـراد جای بده تا دنیا زیباتر شـود».
خانـم الیقـی را باید باغ سـیب قشـمایر دانسـت ،آنقدر مهـر دارد که بوی باغ سـیب
مهـرش ،از ایـران ایر تا قشـمایر را پرکرده.

مادری از جنس بلور

پـس از ورودم بـه سـالن بریفینـگ قشـمایر ،صندلیهـا را کنـار
یکدیگـر قرار می دهیم و بدون هیچ تشـریفات اضافی ،دورهمیمان
شـکل می گیرد .همه با انرژی و نشـاط آمده اند ،برق در چشـمها
را مـی توان حس کرد .تا سـهیل تقیـان ،فضا را برای عکاسـی خود
آمـاده کنـد ،تصمیم می گیـرم ،به قـول روزنامه نگارها ،یـخ فضا را
بشـکنم امـا دلیلی نـدارد ،تخصـص این افـراد در شکسـتن فضای
سـرد و آمـاده شـدن برای احسـاس گرماسـت ،از سـمت راسـت
خـودم ،صحبت را شـروع می کنم .سـهیل تقیان هـم چیدمانهای
مـورد نیازش را انجام داده و آماده عکاسـی اسـت.

باغ سیب قشم ایر
اگـر بخواهـم خانم مهـوش الیقـی را براسـاس دیده و شـنیده ام
توصیـف کنـم ،بایـد بگویـم اسـتاد آداب معاشـرت مهمانـداری،
سـرمهماندار بازنشسـته و ناظـر بریفینـگ قشـمایر،مربی شـنا و
ژیمناسـتیک ،یـک مـادر ،شـاعر و فیلسـوف اسـت که ایـن روزها
در قشـمایر مشـغول به کار اسـت .کافی اسـت یک بار صدایش را
بشـنوی ،ابیـات شـعر را در میان صحبتهایش بچشـی تا به عمق
سـخن پی ببـری .برای معرفی مهمانـداری می گویـد «:گل و زنبور

خانـوم محبوبه شـاهباز ،از سـرمهمانداران بازنشسـته و ناظر بریفینگ قشـمایر اسـت.
مهـر مـادری را می تـوان در نگاه و کالمـش یافت .از جذابیتهای حرفـه مهمانداری که
برایـش داشـته برایـم مـی گوید «:هـر روز با  300یـا  400نفـر برخورد داشـتن ،کار هر
کسـی نیسـت ،باید آدمها را دوسـت داشـته باشـی تا بتوانی در کنارشـان باشی» .
مـیپرســم ،در کنـار مردم بـــودن ،چه خصــوصیتــی به شـما اضـــافه کـــرد؟
میگویـد «:صبـوری و صبـوری .بـرای آنکـه رضایـت همـه مسـافران را براسـاس تنوع
فرهنـگ و سـن و سـالی کـه دارند ،کسـب کنـی باید صبـور باشـی .مهمانـداری ،باعث
میشـود تـا مهمانـداران افراد صبوری باشـند و این خصوصیت در ما نهادینه شـده ،حتی
در زندگـی خصوصـی خودمان هـم صبر زیادی داریـم ،یاد می گیریم که پاسـخ توهین و
عصبانیـت ،توهیـن نیسـت ،بلکه باید رفتـاری متفاوت داشـت».
مـی پرسـم ،پرواز چه درسـی به شـما داد؟ مـی گوید « :شـجاعت» .شـجاعت ،واژه پر
معنایی اسـت ،با تعجب می پرسـم :شـجاعت نسـبت به چـه؟ به مرگ؟ همـه حاضران
تایید می کنند ،میپرسـم :یعنی همه شـما سرمهمانداران قشـمایر از مرگ نمی هراسید؟
همه پاسـخ می دهند «:خیر نمیترسـیم» .سـهیل تقیان را که مشـغول عکاسـی اسـت ،با
نگاهـم پیـدا مـی کنم ،میگویـم «:تقیان یـک نارنجک بـده ،بی انـدازم تا ببینـم چند نفر
فـرار میکننـد! » و صـدای خنـده فضا را تغییر می کنـد .اگر فضای دورهمـی را رها کنی،
آنقـدر احساسـی می شـود کـه نمیتـوان پرسـشهای دیگری بیـان کرد و بایـد گاهی
بـا خنـده ،گاهـی با جدیـت و گاهی با بغـض همراه شـود .به خانم عاطفـی ،مدیرخدمات
پـرواز قشـمایر که نقطه مقابلم نشسـته ،مـی گویم «:البتـه خانم عاطفی امـروز با تیمملی
خـودش و بهترینهـای قشـمایر در دورهمی آمده و باید به سـراغ مهمانـداران جوانتر با
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سـابقه کمتر بروم تا در خصوص شـجاعت پرسـش
کنـم ».خانم عاطفـی می گویـد «:شـجاعت در برابر
مـرگ یک اصل پذیرفته شـده در مهمانـداران و به
طور کلی هوانوردان اسـت اما همیشـه شـجاعت در
برابـر مـرگ نیسـت ،یـک توربوالنـس ناگهانی که
باعـث میشـود هواپیما تکان شـدیدی بخورد ممکن
اسـت هر شـخصی را غافلگیر کند اما مهماندار نباید
یک لحظه ترس داشـته باشـد».
میپرسـم ،مهمانداری به شـما ،صبر داد ،شجاعتان
کـرد امـا از شـما چـه چیـزی را گرفـت؟ و عجـب
سـوالی اسـت که همهمه ای در سـالن ایجاد میشود،
از آن دسـت سـوالهایی اسـت کـه سـفره دل را باز
میکند .
خانـم شـاهباز در حـال فکر کردن به پرسـش من
اسـت کـه خانم عاطفی ،سـرمربی تیم ملـی خدمات
پـرواز کـه بـا تیـم پیشکسـوتان و تیـم جوانـان در
دورهمـی آمـده ،مـی گویـد «:وقـت اضافـه را از مـا
گرفتـه ،خریـد اضافـه ،زمان صحبت تلفنـی اضافه و
 ...کـه همـه خانومها با آن مواجه هسـتند .زمانی که
مـا پـرواز نداریم ،با یک برنامه ریزی سـعی میکنیم
به همه کارهای شـخصی و خانواده رسـیدگی کنیم و
این موضوع بـزرگ ترین خصوصیتی که مهمانداری
بـه ما داده اسـت».

شـود ،زمانـی کـه دیگـر انگیـزهای نداشـته باشـد و
بـه همیـن علـت اسـت که مـا پـس از بازنشسـتگی
از پـرواز ،بـه عنـوان ناظـر و همـراه دوبـاره بـه
ایرالیـن آمدهایـم ،مــــا شـاید از پـرواز بازنشسـته
شـدهایم امـا از عشـق پـرواز بازنشسـته نشـده ایـم».
میپرسـم ،مهمانـداری بـه شـما عالوه بــر صبــر
و شکیبــایی کـه اشـــاره شد ،بــه شما چـــه داد؟
میگوید «:خدا را در آسـمانها حـس کردم ،زمانی که
پرواز میکردم خدا را نزدیکتر احساس می کردم و این
حسنابی اسـت که خوشحالم آنرا توانستم پیدا کنم».

مادری با قلبی از طال
خانـوم طاهـره شـیوا ++++نیـز چهـره دیگـری از
تیـم ملـی پیشکسـوتان قشـمایر اسـت که پـس از

سیسـال پـرواز در ایرانایـر بـه قشـمایر آمـده
اسـت .صحبـت خـود را بـا یک خاطـره طنـز آغاز
مـی کنـد ،میگویـد «:زمانی که بـرای اسـتخدام در
قشـمایر مدارک را به پزشـک شـرکت تحویل دادم،
پرسـید :شـما سـابقه کار دارید؟ گفتم بله سی سال و
پزشـک شـرکت خندید و گفت پس موتور را عوض
کردهایـد و مـی خواهیـد دوبـاره از نو شـروع کنی».
میپرسـم ،چه شـد که خواسـتید مهماندار شوید؟
پاسـخداد «:مـن از دوران نوجوانـی از لبـاس فـرم
مهمانـداران و ماشـینهایی که به دنبـال مهمانداران
میآیـد ،خوشـم میآمد و همیشـه دوسـت داشـتم
مهماندار شـوم که پس از اتمام دوران مدرسـه ،وارد
حرفـه مهمانـداری شـدم .یـادم میآیـد روز اول که
قرار بود ماشـین شـرکت دنبـال من بیایـد ،از صبح

آماده شـده بـودم و تـا زمانی که خودروی شـرکت
وارد کوچـه ما شـود ،نگران بودم و می ترسـیدم که
نکنـد راننده شـرکت ،خانه ما را پیدا نکنـد ،اما زمان
سـوار شـدن من فرا رسـید و آن روز ،روزی بود که
من به آرزویم رسـیدم».
مهمانـداری ،هنـوز هـم علاوه بـر سـختیهای
خـودش ،جذابیتـی خاصـی در لبـاس فـرم دارد و
بسـیاری از افـراد بـه علـت همین جذابیـت بصری
بـه سـراغ مهمانـداری میآینـد اما پـس از مدتی با
سختیهـای آن مـواجه مــیشونـد ،از چــه زمانی
جـذابیت لبـاس فـرم بـرایتان تمـام شد؟ میگوید«:
از زمانـی کـه دورههـای آموزشـیمان جدیتر شـد
فهمیدم که این شـغل چـه سـختیهایی دارد اما در
واقـع ،لبـاس فرم جذابیـت خودش را برایم داشـت.

بود که بازنشسته شدم».

مادری برای پرسنل جوان
سـکینه اکبـری هـم ماننـد سـایر همـکاران خود،
سـابقه ایرانایـر دارد و بـه علـت عالقـه ای کـه به
پـرواز و هوانـوردی دارد ،هـم اکنون به عنـوان ناظر
بریفینـگ بـا قشـمایر همـکاری میکند.
از خانم اکبـری می خواهم که در خصوص وظایف
واحد بریفینگ توضیح دهد .ایشـان میگویـد «:ارائه
اطالعـات پروازی به سـرمهماندار و مهمانـداران ،در
خصـوص مسـیر پـروازی ،تعـداد مسـافران ،حضور
مسـافران خـاص یا معلول یـا بدون همراه کـه اکثرا
کـودکان هسـتند از وظایـف ایـن واحد اسـت .یکی
دیگـر از مسـوولیتهای ایـن واحد ،بررسـی مدارک

داریـد ،چـه حسـی اسـت؟ میگوید«:حـس مـادر
بـه دخترانـم را دارم ،حـس مـی کنـم تجربیاتـم را
بیدریـغ بـه دخترانـم منتقـل میکنـم».

سرمهماندارپیشکسوتباچاشنیعقالنیت
سـهیال سـلمانزاده با  25سال سـابقه در هواپیمایی
جمهـوری اسلامی ایـران نیـز هـم اکنون بـه عنوان
ناظر بریفینگ در قشـمایر به فعالیت مشـغول است.
بـا توجه بـه آنکه همـه افـراد حاضـر در دورهمی از
یـک صنـف و حرفه هسـتند ،پرسـشها و پاسـخها،
از تنـوع خواهـد افتـاد و بـه همیـن علـت ،در ادامـه
دورهمـی از پرسـشهای دیگـری اسـتفاده شـد که
بـرای خواننده مفید باشـد.
از خانـم سـلمانزاده میپرسـم «:بزرگترین تجربه

خانوم شـاهباز می گوید «:عالوه بـر آن ،زمانهایی
کـه همـه در کنـار خانـواده هسـتند ،مـا در پـرواز
هسـتیم .هنـگام سـال تحویل یا مراسـم خـاص و یا
حتـی زمانی که خانـواده مان به حضور ما نیـاز دارد،
مـا در پـرواز هسـتیم و این موضوع مهمی اسـت که
میتوانـد برای مهمانداران مشـکل سـاز شـود».

مادری با آداب دیپلماتیک
خانـوم شـهین بالغتـی نیـز ماننـد سـایر اعضای
تیمملی پیشکسوتان قشمایر از سـرمهمانداران ارشد
ایرانایـر بوده و سـابقه پروازهای دیپلماتیک مقامات
ارشـد کشـور را در کارنامـه کاری خـود دارد ،نحـوه
بیـان و رفتـارش کامال گویای آن اسـت که با فضای
دیپلماتیک آشناست.
می پرسم ،چه تغییری در حرفه مهمانداری از زمانی
که شـما آغاز به کار کردید تا کنون ایجاد شـده ،زمانی
کـه مهمانـداران جوان را می بینیـد ،حس میکنید چه
فضـــای جدیدی ایجـــاد شـده؟ می گوید «:دانش
کاری و اطالعـات سـرمهمانداران جـوان به طور حتم
با زمان پروازما رشـد زیادی داشـته ،مهمانداران جوان
به علت آشـنایی بـا فضای مجـازی ،دانش خـود را با
سـطح بیـن المللـی هماهنگ می کننـد و البتـه ما هم
به عنـوان ناظران بریفینـگ باید ،اطالعات خـود را به
روز کنیـم ،علاوه بر سـطح دانش ،مهمانـداران جوان،
مـدارک تحصیلی باالیی دارند که این نشـان از رشـد
ایـن حرفـه در سـالهای اخیـر اسـت .ما در قشـمایر،
تلاش مـی کنیـم تـا تجربـه در کنـار دانـش جوانان
قـرار گیرد تا بتوانیم پروازهای بهتری داشـته باشـیم».
میپرسـم ،یـک مهمانـدار چـه زمانـی بازنشسـته
میشـود؟ میگویـد «:زمانـی کـه دنیـا برایـش تمام
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هـر پـروازی کـه رفتم ،عالقـه ام به پـرواز و هواپیما
بیشـتر شـد و هنوز هم با آنکـه از پرواز بازنشسـته
شـده ام ،تصـور میکنـم که پـرواز مـی روم».
میپرسـم ،بـرای مسـافرانی کـه ایـن مطلـب را
میخواننـد ،چـه صحبتـی داریـد؟ میگویـد «:بهتر
اسـت تا مسـافرانمان بداننـد که وظیفـه مهماندار،
تنهـا پذیرایـی از مسـافران نیسـت ،بلکـه مهماندار
آموزشهـای بسـیاری از قبیـل ایمنـی ،پزشـکی،
مدیریـت بحـران و  ...را سـپری کـرده و پذیرایـی
از مسـافران ،تنهـا قسـمت کوچکـی از مسـوولیت
مهماندار اسـت».
مـی پرسـم ،از احسـاس خـوب پـرواز صحبـت
کردیـم ،تلخ ترین حسـی کـه در پرواز داشـتید چه
زمانـی بـود؟ مـی گویـد «:روزی کـه پـدرم فـوت
شـد مـن در پـرواز پاریس بـودم و وقتی بـه تهران
برگشـتم ،دیدم برادرم با لباس مشـکی به اسـتقبال
مـن آمـده و زمانـی کـه پـدرم فوت شـد ،مـن در
پـرواز بـودم و خاطـره تلخ دیگـرم هم پـرواز آخرم

الزمه مهمانداران براسـاس قوانین سازمان هواپیمایی
کشـوری و همچنین تاییـد ظاهر مهمانداران اسـت.
در کنار این مسـوولیتهای اصلی ،ما سـرمهمانداران
و معلمهـای مهمانـداری در قشـم ایـر از ایـن فضـا
اسـتفاده می کنیـم و مهمانداران پروازهـا را راهنمایی
میکنیـم و در صورت بروز مشـکل ،آنهـا را کمک
میکنیم».
از خانـوم اکبـری می خواهم اگـر بخواهم تنها یک
نکته مثبـت از مهمانـداری برایمان عنـوان کند ،چه
خواهـد گفـت؟ مـی گویـد «:اگـر از سـکون و رکود
خوشـتان نمـی آیـد ،اگـر دنبـال هیجـان هسـتید،
مهمانـداری بهترین شـغل اسـت».
و مـی پرسـم ،یک نکته منفـی در ایـن خصوص؟
میگویـد «:بایـد قبـول کنیـد کـه ممکـن اسـت
شـرایطی پیـش آید کـه در سـخت تریـن لحظات
خانـواده تان ،کنارشـان نباشـید».
از مشـاوره به مهمانـداران و سـرمهمانداران جوان
صحبـت کردیـد ،حسـی کـه بـه همـکاران جوانتان

ای کـه به نسـل جـوان ،خواهید گفت چـه تجربه ای
اسـت»؟ و ایشان پاسـخ داد «:درست است که عاشق
کار و حرفه مان هسـتیم اما همیشـه زندگـی باید در
اولویـت باشـد و نبایـد یکی فـدای دیگری شـود ،به
همیـن جهـت عاشـقانه کار کنیـد و عاشـقانه هم به
زندگـی خـود بپردازید تـا از تعادل خارج نشـوید».
مـی پرسـم ،آیـا خودتـان در زمـان پـرواز بـه این
تجربـهای کـه اشـاره کردیـد ،اعتقـاد داشـتید؟ و
پاسـخ مـی دهـد «:اگـر بخواهـم در دوران جوانـی و
احساسـی صحبت کنـم باید بگویـم که برایـم پرواز
و مهمانـداری مهـم تر بود اما هـم اکنون با عقالنیتی
کـه بـه لحاظ سـن و سـال بـه آدم اضافه می شـود،
بایـد بگویم که حفظ تعـادل میـان کار و زندگی باید
انجـام شـود تـا زندگـی بـا مشـکل مواجـه نشـود».
آیـا در زندگی در مرحله ای قرار گرفتید که میان
کار و زندگی ،یکی را انتخاب کنید؟ خانوم سلمانزاده
پاسـخ مـی دهد «:بلـه در این دوراهی قـرار گرفتم و
کارم را انتخـاب کردم البته مشـکلی کـه در زندگی
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شـخصی پیدا شـده بـود را بـه مرور برطـرف کردم
ولـی در آن دوراهی ،حرفـه ام را انتخاب کردم».
نقـش همسـران خانـوم مهمانـدار در پیشـرفت
مهمــانداران بـه چــه صـورت اسـت؟ و
میگوید«:اگـر همسـران خانومهـای مهمانـدار،
همـدل ،همـراه و همـدم خوبی نباشـند ،هیـچ خانوم
مهمانـدار نمیتواند به کارش ادامه دهد .پیشـنهادم
بـه همسـران همکارانـم ایـن اسـت که سـعی کنند
درک صحیحی از شـغل همسرشـان داشته باشند تا
خانومهـای مهماندار بتوانند به عالقه خود مشـغول
شوند».

سرمهماندار با نگاه متفاوت
خانـوم فریدخـت کهن نیـز از ناظـران بریفینگ و
از پیشکسـوتان مهمانـداری اسـت کـه در قشـمایر
مشـغول بـه فعالیـت اسـت .ایشـان در خصـوص
مشـکالتی که مـی تواند بـرای خانواده مهمانـداران
پیشآیـد ،خاطـره ای از زندگـی خـود برایمـان نقل
میکنـد «.در زمانـی که مهماندار بـودم ،دخترم تازه
زبـان بـاز کرده بـود و در طـول روز گریـه می کرد،
بـه هر دکتـر و متخصصی که می شـناختم مراجعه
کـردم تـا آخر بـه مطـب دکتـر روانپزشـک رفتم.
دخترم تمام وسـایل روی میز دکتر را برمی داشـت
و سـوال می پرسـید .دکتر گفت :خانوم ،شـغل شـما
چیسـت؟ گفتـم :مهماندار.گفـت :کـودک شـما به
توجـه نیاز دارد و هیچ مشـکل دیگـری ندارد .مدتی
مرخصـی گرفتـم تـا بتوانـم بـه خانـواده و فرزنـدم
رسـیدگی کنم».
میپرسـم ،آیا در دوران فعالیت مهمانداری لحظهای
فکـر کردیـد کـه نبایـد ازدواج مـی کردید؟ و پاسـخ
میدهـد «:اوایـل کارم بـه این موضوع فکـر میکردم
اما ازدواج بخشی از تکامل انسان است و کار نمی تواند
جایگزیـن ازدواج باشـد و توصیـه من هم به دوسـتان
جوانـم ،حفـظ تعـادل در هنگام کار اسـت .همسـران
مهمانـداران بهتر اسـت بدانند که نیازهـای خانمهای
مهماندار ،با سـایر خانمها متفاوت اسـت.آنها همیشه
در سفر هستند و استقالل مالی دارند و تنها چیزی که از
همسرشان می خواهند ،محبت و درک متقابل است».

سرمهماندار و توجه به فرهنگ سازی
خانـوم پروانـه آقاخانی ،سـرمهماندار بازنشسـته و
ناظـر بریفینـگ قشـمایر کـه بـه گفتـه خـودش ،با
تشـویق همسـرش وارد ایـن حرفـه شـد و اگر یک
بـار دیگر به دنیـا بیاید ،دوباره مهماندار خواهد شـد.
می گوید «:مهمانداری به شـما صبر ،ازخودگذشتگی
و بـه طـور کلـی رفتـار متفـاوت مـی آمـوزد و اگـر
بـه خوبـی در ایـن حرفـه باشـی ،یـک روانشـناس
ماهـر خواهـی شـد .مـی توانی بـا دیـدن چهـره افراد
بـه خصوصیـات رفتـاری آنـان پـی ببـری و حتـی
میآمـوزی که چگونه با آنها برخورد داشـته باشـی».
از ضرورت فرهنگ سـازی در این حرفه میپرسـم
و میگویـد «:باید رسـانه ها و مطبوعات در خصوص
ایـن حرفـه به مـردم آگاهی رسـانی کنند و مسـافر
بدانـد کـه وظیفـه مهمانـدار چیسـت؟ بدانـد کـه
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مهمانـدار آمـوزش دیده تـا در زمان خطـر و بحران
بـه او کمـک کند.مهمانـدار نقشـی در تاخیرهـای
پـروازی نـدارد و خـود او و خلبـان هم مانند مسـافر
درگیـر ایـن تاخیر اسـت .من بـه همکارانـم توصیه
میکنـم کـه وقتـی مسـافران پرسشـی می پرسـند،
پاسـخ را شـفاف بیـان کنیم کـه مسـافران دیگر هم
از آن مطلـع شـوند .در هنـگام برخاسـتن و فـرود
هواپیما که ضرورت نشسـتن در صندلی وجود دارد،
مهمانـدار نمـی توانـد از جـای خـود بلند شـود مگر
آنکـه جـان مسـافر در خطـر باشد.فرهنگسـازی
در مـورد مهمانـداری ضـروری اسـت و علاوه بـر
رسـانهها ،مهماندارهـا هـم مـی تواننـد بـا صحبـت
کردن با مردم ،در امر فرهنگ سـازی مفید باشـند».

جوان و جویای هیجان
و امـا بـه سـراغ تیم ملـی جوانـان خدمات پـرواز
قشـمایر مـی رویـم .خانـوم پریسـا جعفـری کـه
هماکنون علاوه بر سـرمهمانداری معلم مهمانداری
قشـمایر اسـت .تجربـه فعالیـت در ایرالینهـای
خارجـی را دارد و ایـن روزهـا بـا عشـق و هیجان در
قشـمایر پـرواز مـی کند .مـی گویـد «:مدتـی از این
حرفـه کنـاره گیـری کردم تا بـه کارهایم برسـم ،اما
نتوانسـتم تحمل کنم و به حرفه ام بازگشتم.آنهایی
کـه مـی روند و بـاز می گردنـد عاشـقترند چرا که
درآمـد و حقـوق بسـیاری از مشـاغل از مهمانداری
بیشـتر اسـت اما هیجـان و نشـاطی کـه در این کار
دیـدم ،باعث شـد تا بازگـردم».
می گوید «:پیچیدگی و ابعاد گسترده این حرفه را دوست
دارد ،بیخوابیهایش ،سـختی هایش و حتی ساعت کاری
غیر معمول ،اما عاشـقی اسـت و نمی تواند از آن بگذرد».
از خصوصیاتـی کـه در ایـن حرفـه در مهمانداران
نهادینـه می شـود ،میپرسـم و پاسـخ ،همانی اسـت
که از زبان بسـیاری در این دورهمی شـنیدم «.پاسخ
بیاحترامـی ،لبخنـد اسـت .لبخنـد مـی توانـد از هر
پاسـخی محکمتـر باشـد و در ایـن حرفه یـاد گرفتم
کـه صبور باشـم و لبخنـد بزنم».
از حـال و هـوای قشـمایر مـی پرسـم .چه حـال و
هوایـی دارد؟ و مـی گوید «:در ایرالینهای بسـیاری
کار کـردم امـا در قشـم ایـر ،احسـاس آرامـش
میکنـم .زمانی از محیـط کاری خود رضایـت داری
کـه احسـاس کنـی هوایـت را دارنـد ،نگاهشـان به
تـو فقـط بـرای کار کـردن نیسـت و از تـو حمایت
میکننـد .در قشـمایر پشـتمان گـرم اسـت».

مبـادا اتفاقـی برایـم رخ دهـد امـا تلاش مـی کنم تا
بتوانـم نگرانی را در خانـواده کمرنگ کنم .علت آنکه
بسـیاری از خانواده ها فرصت نمی دهند تا فرزندشـان
وارد مهمانـداری شـود ،ترس و نگرانی از حادثه اسـت
امـا بایـد بگویم کـه در طـول روز ،هـزاران هواپیما در
سراسـر دنیـا پـرواز مـی کننـد امـا در طول سـالها،
ممکـن اسـت سـانحه بـرای یـک پـرواز بوجودآید».
کمـی حـال و هـوای سـوالهایم را بـه سـمت
برندسـازی و ذهنیـت برنـد می برم ،خانم گلـه زاده،
بـه نظر شـما قشـمایر چـه رنگی اسـت؟ اما پاسـخ
میدهـد «:مـن با آنکه اسـتقاللی هسـتم ،قشـمایر
قرمـز اسـت .روز اولـی کـه اسـتخدام شـدم برایـم
سـخت بـود تـا لبـاس قرمـز قشـمایر را بپوشـم و
همیشـه منتظر بـودم تا رنگ سـازمانی مهمانـداران
تغییـر کنـد امـا قشـمایر قرمز اسـت ،پـر از هیجان
و گرمـی».
چـه آینده ای در این شـغل بـرای خودتان متصور
هسـتید؟ و پاسـخ «:من تنها هدفم خدمت بیشتر به
مردم اسـت و میخواهم مهماندار خوبی باشـم و این
بهترین هدفی اسـت که می توانم داشـته باشـم».

مهربان و صادق
سـولماز اقدس پور ،سـرمهماندار و یکی از بازیکنان
تیـم ملـی خدمـات پـرواز قشـمایر کـه در هنـگام
صحبـت نیز لبخند مـی زند .می گویـد «:مهمانداری
مـن را آرام و مهربـان کرد ،همیشـه لبخند می زنم و
قشـمایر برایم ارزشـمند و آرام اسـت».
شـیطنت ژورنالیسـتیام گل میکنـد و در میـان
لبخنـدی که مـی زند ،می پرسـم «:چـرا مهماندارها
توی ژسـت هسـتند و برای مردم قیافه می گیرند؟»
میگویـد «:مـن توی ژسـت هسـتم کـه این سـوال
را فقـط از مـن پرسـیدید؟ بـه نظر مـن مهماندارها،
برای کسـی قیافه نمی گیرند و یا در ژسـت نیسـتند
آنها باید در کار خود جدیت داشـته باشـند البته در
ایرالینهـا دسـتورالعملهای رفتـاری مختلفی وجود
دارد ولی در قشـم ایر ،همیشـه فضای کابین صمیمی
اسـت و ما همیشـه لبخند می زنیم و این موضوع را
می توانید از مسـافران قشـمایر بپرسـید».

و سـخت ترین لحظه ای که در پرواز داشـتهاید؟ و
میگویـد «:زمانی کـه در هر پرواز ،یکـی از همکاران
خداحافظـی مـی کنـد و از مـا جـدا می شـود ،برایم
لحظهای سـخت است».

خانـم عاطفـی کـه مدیـر خدمـات پرواز شـرکت
هسـتند چند ماه پیـش در مصاحبه ای که با ایشـان
داشـتم ،عنـوان کردند که من  167فرزند دارم ،شـما
هـم یکـی از همـان  167مهمانـدار شـرکت و فرزند
ایشـان هسـتید ،واقعا حس مادر و فرزندی دارید؟ و
میگویـد «:بلـه واقعا حس میـان ما و خانـوم عاطفی،
احسـاس فرزنـد و مادر اسـت و این فضـای خاص و
متفـاوت را فقـط در قشـم ایـر می توان حـس کرد».
سرمهمانداری که سرمهماندار می ماند

خانـوم اللـه گلـه زاده ،از سـرمهمانداران جـوان
قشـمایر کـه بـه علـت عالقـه بـه لبـاس فـرم
مهمانـداری بـه ایـن حرفه جذب شـد امـا در طول
سـالها فعالیـت ،عاشـق ایـن حرفـه شـده اسـت.
میگویـد «:خانـوادهام همیشـه نگران من هسـتند تا

افسـانه نفر ،سـرمهاندار قشـم ایر ،در دانشگاه زبان
انگلیسـی خوانـده و در همـان روزهای دانشـجویی ،با
همکالسـی خـود که مهمانـدار بوده آشـنا می شـود
و بـه ایـن حرفـه جـذب مـی شـود .در خصـوص
مهمانـداری می گویـد «:از دور شـاید کمی لوکس به
نظـر بیاید اما سـختی های خـودش را دارد ،سـاعت

یک استقاللی دو آتیشه با لباس قرمز

کاری منظمـی نـدارد و بایـد روش برخورد صحیح بـا افراد مختلف را بیامـوزی .در
ایـن حرفـه ،یـاد گرفتـم که منظم باشـم ،برنامـه ریز خوبی باشـم و از همـه مهمتر،
ایمنـی در هـر کاری برایم مهم شـده اسـت.صبر و آسـتانه صبوری من بـاال رفته و
تمـام این خصوصیـات را در مهمانـداری فراگرفتم».
میپرسـم ،اگر بخواهید مانند دسـتور زبان انگلیسـی ،سـاختار برای جمله بیان کنی،
بـرای جملـه مهمانداری چه سـاختاری مهم و ضروری اسـت؟ و می گویـد «:دانش+
تطابق با شرایط+لبخند»
یکـی از اصلـی ترین کارهـای مهمانـداران در هواپیما ،پاسـخگویی به پرسـشهای
مسـافران اسـت و گاهی این پرسشها ،علمی و در مورد هواپیما اسـت ،گاهی در مورد
زمـان پـرواز و گاهی در خصوص نحوه ورود به مهمانداری اسـت که همـه ما در پرواز
آنرا از دور و نزدیـک مـی شـنویم امـا برخی پرسـشها گاهی عجیـب و گاهی خنده
دار اسـت .خانوم نفر ،عجیب ترین پرسـشهایی که از شـما پرسـیده شـده ،چه بوده؟
بـا خنـده مـی گوید «:یک بار یک مسـافر مرا خواسـت وبا انگشـتش زیـر صندلی را
نشـان داد و گفـت :اینجا کجاسـت؟ چند بار هم پرسـیده اند که ظرفهـا را که جمع
میکنیـد کجا میشـویید؟ و یا از حقـوق و درآمدمان میپرسـند».
و آینـده ای کـه بـرای خود تصور می کنید در این شـغل اسـت؟ و مـی گوید «:من
عاشـق کار و حرفه ام هسـتم اما خانواده و همسـرم نگران من هستند و تالش میکنم
کـه ایـن نگرانی را رفـع کنم اما اگر نتوانـم نگرانی آنها را برطرف کنم ،ممکن اسـت
از حرفهام فاصله بگیرم».

سرمهمانداری که فرشته نجات شد
و امـا خانوم سـیمه اردسـتانی که علاوه بر بازی خـوب در تیم ملی خدمـات پرواز
قشـم ایر ،فرشـته نجات یک مسـافر بود .مادرش مشـوق ایشـان در هوانوردی است
و هرکـه نگرانـی و استرسـی در ایـن خصـوص دارد ،مـادر خانـم اردسـتانی به خوبی
میتوانـد آرامـش را به او بازگرداند ،همه چیز دسـت خداسـت و خـدا هر چه خواهد،
همان خواهد شـد ،پس به عشـق و حرفـه مورد عالقه ات بـرس .این جمالت را خانم
اردسـتانی در مورد مادرش و تشـویق در مهماندار شـدن عنوان میکند.
مـی خواهـم تـا ماجرای مسـافری که در پـرواز برایش مشـکل ایجاد شـده بود را
برایمـان توضیـح دهـد و می گوید «:در پـرواز از تهران به اسـتامبول بودیم که اعالم
شـد یک مسـافرخانوم حالش خوب نیسـت ،باالی سـر مسـافر رفتم و دیدم نبض
ندارد و سـیاهی چشـمش دیده نمی شود.سـریع بـه یکـی از مهماندارهایم گفتم که
ماسـک اکسـیژن را آمـاده کند ،مسـافر را به انتهـای هواپیما منتقـل کردیم و کف
کابیـن خواباندیـم .سـریع احیـای قلب و تنفـس مصنوعی را شـروع کـردم و اعالم
کـردم کـه اگـر در پـرواز ،پزشـک حضـور دارد خـود را معرفـی کند ،شـخصی که
امدادگـر هلال احمـر بـود خـود را معرفـی کـرد و به کمک مـن آمد ،هرچـه احیا

انجـام دادیـم فایـده ای نداشـت و امدادگـر هلال احمـر هـم عنـوان کرد کـه این
مسـافر فـوت کـرده اسـت و تالش فایـده ای نـدارد اما فریـاد زدم که مسـافر من
نبایـد بمیرد .بـه خلبان اعالم وضعیت شـد تا در فوردگاه اسـتامبول ،گروه پزشـکی
وارد پرواز شـود .دسـت از تالش برنداشـتیم و آنقدر احیا و تنفس مصنوعی را ادامه
دادیـم تـا هنگام فرود در فرودگاه اسـتامبول ،ضربان قلب مسـافر بازگشـت و وقتی
پزشـکان ترکیه وارد هواپیما شـدند با بررسـی وضعیت مسافر ،گفتند که این مسافر
را شـما دوبـاره به زندگی بازگرداندید .آسـتینهای مسـافر را باال زدیم ،نشـانههایی
از خودکشـی دیـده میشـد و حتی علـت وضعیت بدی کـه پیدا کرده بـود ،مصرف
الـکل و قرص بود که در طول پرواز سـبب شـده بود تا ایسـت قلبی پیـدا کند .برای
هـر مهمانـدار ،ایـن لحظات ممکن اسـت پیش آیـد و واقعـا می توانـم بگویم وقتی
مسـافری کـه برایش مشـکل ایجاد میشـود و مـن می توانـم برایـش کاری انجام
دهـم به مهمانـدار بودنم افتخـار میکنم».

سرمهماندار با رنگین کمان هفت رنگ
خانـوم زهـره یوسـفی ،از سـرمهمانداران خـوش اخلاق و البته شـاعر پیشـه که
حسـن ختـام دورهمـی مان بـود .یه گفتـه خـودش ،در دوران دبیرسـتان بـا دیدن
صحنـه آتـش سـوزی و تلاش آتشنشـانها ،تصمیم می گیرد آتش نشـان شـود
امـا بـه سـوی مهمانداری جـذب می شـود .برایش نجات جـان مردم مهم اسـت و
مهمانداری را دوسـت دارد چون می تواند در هنگام خطر ،به کمک مسـافر بشـتابد.
بهترین لحظه کاری شـما چه لحظه ای اسـت؟ پاسـخ می دهد «:زمانی که مسافر
از هواپیمـا خـارج مـی شـود ،عملکـرد من مشـخص می شـود ،زمانی که مسـافر با
لبخند و رضایت خداحافظی می کند خسـتگی از تنم خارج می شـود و خدا را شـکر
میکنم که مهماندار هسـتم».
می پرسـم ،الزمه شـغل شـما چیسـت؟ و پاسـخ می دهد «:الزمه شـغل ما عشق و
مهمان نوازی اسـت ،در این دورهمی نشـان داده شـد که همه ما زبان مشترک داریم،
عشـقمان و اهدافمان و دغدغه هایمان یکسـان اسـت .آنهایی که عاشق هستند در
این حرفه می مانند و آنها که عاشـق نباشـند ،خودشـان از گردونه خارج میشـوند».
مهمانـداری برای شـما چه رنگی اسـت؟ و اما پاسـخ زیبایی می دهـد «:مهمانداری
رنگیـن کمـان هفت رنگ اسـت ،هر پرواز بـرای خود رنـگ  .حس خـود را دارد.یک
پـرواز سـفید اسـت ،یـک پرواز قرمـز و یک پرواز سـبز .همـه رنگها زیبا هسـتند و
هـر رنگ هم معنا و احسـاس خـود را دارد ،مهمانداری از این جنبه بینظیر اسـت که
یـک رنگیـن کمـان زیبا برایت می سـازد که مـی توانی سـالها با آن خوش باشـی».
دورهمی من با سـرمهمانداران و مدیران بریفینگ قشـمایر ،سـه سـاعت و چهل و
هفـت دقیقه به طول انجامید و آنچه از خاطرتان گذشـت ،گلچینـی از این دورهمی
بـود .خداوند یـار و یاور خادمان مردم و مهمانداران باشـد.
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گروه گردشگری

دشتهای رویایی ایران
کدامند؟

طبيعتگـردي در دشـتهاي ايـران ميتوانـد تجربـه بينظير و خاصي براي گردشـگران باشـد .بهجرات ميتـوان گفت بهار بهتريـن فصل براي
گردشـگري در دشـتهاي وسـيع و پهنـاور ايـن سـرزمين اسـت .با قـدم زدن در ميان گلهاي وحشـي و استشـمام بوي آنهـا ،گويا قـدم زدن در
ميان بهشـت را تجربه ميكنيد .در گوشـه و كنار كشـور ،دشـتهاي رويايي و بكري نهفته اسـت كه مانند الماسـي بر طبيعت ايران ميدرخشـند.

دشت هويج،بهشت گمشده تهران
اگر جزو پايتختنشـينان هسـتيد و زمـان كافي براي
سـفر بـه مناطـق دور از تهـران را نداريـد ،ميتوانـد در
هميـن حوالـي قـدمزدن در بهشـت را تجربـه كنيـد.
دشـت هويج ،مانند بهشـتي در تهران گمشـده است .به
گـزارش تبيـان ،اين دشـت که بـه ُگرچال نيز شـهرت
دارد در البـرز مرکزي ،باالي روسـتاي افجه شهرسـتان
شـميران در اسـتان تهران ،قـرار دارد .علـت نامگذاري
اين دشـت ،کاشـت هويـج در آن در روزگاران گذشـته
بوده اسـت .البته امـروزه اثري از هويـج در آن نميتوان
يافـت .در ضلـع شـمالي اين دشـت ،گردنه افجـه قرار
دارد کـه بقايـاي راهـي مالـرو در آن ديده ميشـود.

ت نرگسهاي شيرازي
دش 
اگـر حـس و حـال عاشـقي بـه سـر شـما زده ،بـدون
شـك بـه دسـت نرگـس اسـتان فـارس سـفر كنيـد.
نرگسزارهـاي زيبـاي فـارس بـا وسـعت تقريبـي
65هکتـار در شهرسـتان کازرون قـرار دارنـد .ايـن
مجموعـه دشـتها راکـه مهمترين آنهـا در دو منطقه
جـره و بلبلـک قـرار دارنـد ،ميتـوان بهجـرات يکـي از
بهتريـن مقصدهـاي گردشـگري در زمسـتان بهويـژه
بهمـن و اسـفند دانسـت.

مغان ،روياييترين دشت ايران
اگـر فرصـت كافي بـراي سـفر چنـد روزه داريـد ،به
دشـت مغان سـفر كنيد .دشـت مغان ،يکي از زيباترين
دشـتها و چشـماندازهاي طبيعـي کشـور محسـوب
ميشـود .ايـن دشـت کـه در سـاحل جنوبـي رود ارس
و غـرب درياچـه مازنـدران واقـع شـده ،جلگـهاي در
شـماليترين قسمت اسـتان اردبيل اسـت .اين دشت به
سـبب حاصلخيزي خاک و شرايط مسـاعد آبو هوايي
بهعنـوان يکـي از قطبهـاي کشـاورزي و دامپـروري
ايران شـهرت دارد.

اللههاي واژگون ،ياقوت بختياري
مشـهورترين دشـت اللـه در ايـران ،دشـت اللههـاي
واژگون شهرسـتان کوهرنگ اسـت کـه در  90کيلومتري
شـهرکرد در اسـتان چهارمحال و بختيـاري قـرار دارد .اين
دشـت کـه يکـي از مناطق حفاظت شـده محيط زيسـت
ايران اسـت ،با مسـاحتي حدود  3600هکتار يکي از مراکز
اصلـي رويـش گونـه گياهي کميـاب و زيباي اللـه واژگون
محسـوب ميشـود.اين گلهاي منحصربهفرد که در زبان
مـردم محلـي «اشـکمريم» خوانـده ميشـوند ،از اواخـر
فروردين ميشـکفند و تا اواخر ارديبهشـت بـه مدت يک
مـاه چشـمانداز بينظيـري را بـه گردشـگران بيشـماري
عرضـه ميکننـد .رويشـگاه اصلـي ايـن گيـاه نـادر ،دامنه
کوههـاي آبکاسـه خوربه ،گرگانک و مناطق بنواسـتکي و
مله زردهاسـت .اللههاي واژگون که در زبان محلي اشـک
مريم ناميده ميشـوند ،در اواخر فروردين به گل مينشينند
و تـا اواخر ارديبهشـت گلهـاي خـود را حفظ ميکنند.
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دشت ناز در مازندران
دشـت نـاز در  29کيلومتـري شمالشـرقي سـاري در مازندران واقع شـده اسـت .اين دشـت با
ي حدود  56هکتار از سـال  1346بهعنوان پناهگاهي براي حفاظت و تکثير گوزن زرد ايراني،
وسـعت 
يکـي از نادرتريـن گونههـاي گوزن در جهان ،در نظر گرفته شـد .به طور کلي دشـت ناز منطقهاي
کوهسـتاني اسـت که از جنگلهاي هيرکاني تشـکيل شـده اسـت .اين دشـت با داشـتن بيش از
 447گونـه گياهـي يکي از مهمترين اکوسيسـتمهاي طبيعي ايـران را داراسـت .طبيعتگرداني که
به دشـت ناز سـفر ميکنند ،اين امکان را دارند که در کنار تماشـاي گوزن زرد ايراني ،از تماشـاي
شـوکاها ،مرالهـا ،قرقاولهـا و گربههاي وحشـي موجـود در اين دشـت نيز بهره ببرنـد .البته بايد
يبهعنوان گردشـگر يا طبيعتگرد بايد با
توجه داشـت که ورود به چنين منطقه زيسـتي حساسـ 
اجـازه و نظـارت محيطبانـان و حضور راهنمايان حرفـهاي صورت گيرد.

دشت تَرا ُرو ،زمرد هرمزگان

تَرا ُرو،دشـت گسـتردهاي در باديه جنوبي «کوخرد» شهرستان بسـتک در غرب استان هرمزگان
اسـت .اين دشـت در ناحيه تنب ترارو واقع شـده اسـت .دشـت ترارو در واقع نخلستان وسيعي به
همـراه زميـن کشـت جو و گندم اسـت .آب انبارها (برکههـاي) متعددي نيز در اين دشـت پهناور
وجـود دارنـد .در فصل زمسـتان و بهار و بعـد از بارش بـاران ،اَکال (گياهي از تيره ريشـهداران رده
قارچهـا کـه پـس از بـاران ميرويـد) بهشـکل غير قابل تصوري در اين دشـت تشـکيل ميشـود،
مـردم کوخـرد در ايـن موسـم براي جمع کـردن خيـر (خوراکي خوشـمزه و مقوي ايـن منطقه) و
اکال گروهگـروه بـه آنجـا ميروند .درختان سـمر و ُکنـار تنومندي در دشـت ترارو وجـود دارن د و
گردشـگراني کـه به آنجـا ميروند ،در سـايه ايـن درختان بزرگ منـزل ميگيرند.

دشت شقايقهاي وحشي گيالن
دشـت شـقايقهاي وحشـي در دامنههـاي کوهسـتاني تالـش در شـمال گيلان قـرار دارد .اين
دشـت کـه از چشـماندازهاي منحصربهفـرد منطقـه تالش محسـوب ميشـود ،در خـرداد به گل
مينشـيند .عمـر تقريبـي اين گلها يک ماه اسـت .در سـالهاي اخير بـا ورود بيرويه گردشـگران
و انجـام رفتارهـاي تخريبـي همچون چيدن گلهـا ،دويدن در ميان دشـت و لگدمال کـردن آنها
و...اين دشـت بسـيار آسـيب ديده اسـت .با توجه به اينکه شـقايقهاي وحشـي از دسـته گياهان
خودرو هسـتند و با چنين رفتارهاي غيرمسـئوالنهاي سـال به سـال از وسـعت اين دشتها کاسته
ميشـود ،چـراي بيريـه دام نيز از ديگر مشـکالت اين دشـت زيباسـت که مانـع از گردهگيري و
غنچهافشـاني شـقايقهاي وحشـي ميشود.

دشت بزرگ ،زمرد خوزستان
منطقه نمونه گردشـگري دشـت بزرگ در شهرسـتان ايذه در فاصله تقريبي  257کيلومتري از
مرکز خوزسـتان واقع شـده اسـت .اين دشـت در محدوده منطقه حفاظت شـده «شـالو مونگشت»
کـه از مناطق حافظت شـده محيطزيسـت خوزسـتان محسـوب ميشـود ،قـرار گرفته اسـت .اين
منطقـه توسـط کوه هاي مجاور احاطه شـده و داراي سـکنه عشـاير کـوچ رو بوده که در زمسـتان
بـه ايـن مناطـق وارد و در تابسـتان از مناطق کوچ مي کنند .کوهسـتاني بودن ،وجـود مناظر زيباي
طبيعـي و دور بـودن از هياهـوي شـهر باعـث شـده اسـت تـا در همـه فصـول سـال عالقهمندان
بسـياري بـراي تفريح و اسـتراحت به ايـن منطقه بيايند.

دشت شقايق کالپوش ،سمنان
دشـت شـقايقهاي کالپـوش در  200کيلومتـري شـمال شـرقي شـاهرود ،حد فاصل شهرسـتان
شـاهرود و گنبد کاووس واقع شـده اسـت .اين دشـت به همراه دشـت آفتابگردانها ،جنگل دشـت
شـاد ،جنگل و آبشـار نام نيک ،يکي از مناطق نمونه گردشـگري اسـتان سـمنان را تشـکيل دادهاند.
گلهـاي شـقايق از اواسـط ارديبهشـت ميرويند و تـا اواخر بهار به حيات خـود ادامـه داده و چهره
ص از تهران،
ايـن دشـت را گلگـون ميکننـد .همهسـاله تورهاي طبيعتگـردي بسـياري بهخصـو 
گـرگان ،بجنورد و مشـهد راهي اين دشـت حاصلخيز ميشـوند و از زيبايي منحصربهفـرد آن لذت
ميبرنـد .مسـير دسترسـي آن به گونه اي اسـت کـه پس از طي  60کيلومتر از مسـير شـاهرود -
مشـهد با رسـيدن به شهر ميامي به سـمت شمال تغيير مسـير داده و در نهايت به منطقه کالپوش
منتهيمي شـود.
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جری یانگ و دیوید فیلو  ۴ -سال

۱۲

میلیاردری
که یک شبه،
ره صد ساله
را پیمودند
کسـانی کـه ره صدسـاله را پیمودهانـد ،نـه از ثـروت و سـرمایه پـدر
اسـتفاده کردهانـد نـه بـه سـرقت از امـوال عمومـی و پولهـای مـردم
اقـدام کردهانـد .آنهـا با ذهـن برتر خود ،زیرکـی و هوشـیاری در دنیای
تکنولـوژی کاری کردهانـد کارسـتان کـه نه تنهـا برای خودشـان ثروت
هنگفتـی بـه دنبـال داشـته ،بلکه بـرای دیگر مـردم جهان هـم امکاناتی
جدیـد و جالب فراهم شـده اسـت.

اداردو ساورین  -یک سال
داسـتان حماسـهی اداردو سـاورین از همـکاری در بنیانگـذاری
شـبکهاجتماعی فیسبـوک به همـراه مـارک زاکربرگ در سـال ۲۰۰۴
میلادی تـا کنـار گذاشـته شـدنش از شـرکت حـدود یک سـال پس
از ایـن رویـداد را میتوانیـد در فیلـم «شـبکه اجتماعی» مشـاهده کنید.
سـاورین علیرغـم اینکـه برای فیسبـوک کمتـر از یک سـال کار کرد،
سـهم کوچکـی از ایـن شـرکت را دریافـت کـرد کـه در سـال ۲۰۱۰
میلادی معـادل  ۱میلیـارد دالر بـود .در حـال حاضـر ،ثـروت این فرد
بیـش از  ۹میلیـارد دالر آمریـکا اعالم شـده اسـت.

ایوان اشپیگل و بابی مورفی  ۳ -سال
ایوان اشـپیگل و بابی مورفی بنیانگذاران اسـنپچت در سـال ۲۰۱۱
میلادی هسـتند .ایـده آنهـا بهاشـتراکگذاری عکسهایـی اسـت که
پـس از مـدت زمـان معینـی به صـورت خـودکار پـاک میشـوند .در
سـال  ۲۰۱۴میالدی ،ارزش سـهام آنها سـبب شـد تا دارایی خالصشان
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دیوید فیلو و جری یانک ،موسسـین یاهو در سـال  ۱۹۹۴میالدی هسـتند .آنها دو سـال
بعـد شـرکت خـود را عمومی کردنـد و در سـال  ۱۹۹۸میلادی ،این پیشـگام موتورهای
جسـتوجو رسـما میلیاردر شد.

اریک لفکوفسکی ،اندرو میسون و برد کیول  ۳ -سال

بـه بیـش از یـک میلیـارد دالر برسـد و در حال حاضر نامشـان را میتـوان در
فهرسـت  ۲۰میلیـاردر برتر سـایت فوربس مشـاهده کرد.

شان پارکر  1.5 -سال
شـان پارکـر بنیانگـذار سـایت اشـتراک فایـل نپسـتر و اولین مدیر سـایت
فیسـبوک اسـت که همین امر سـبب شـد تا درآمد میلیون دالری کسب کند.
پارکـر در همـان ابتـدای فعالیـت شـبکه اجتماعی فیسبـوک در سـال ۲۰۰۴
میلادی ،بیـش از یـک سـال آنجا خدمت کـرد و در سـال  ۲۰۰۶میلادی از
آنجـا اسـتعفا داد .امـا حدود  ۷۰میلیون سـهام فیسبـوک را دارد .پارکر حدود
 ۳.۵سـهم را در سـال  ۲۰۱۲فروخـت و به واسـطه آن به کلـوب میلیاردرهای
جهان پیوسـت.

پیر امیدیار  ۳ -سال
پیر امیدیار  eBay.comرا در سـال  ۱۹۹۵در سـن  ۲۸سـالگی راهاندازی
کـرد .نخسـتین محصولـی که این سـایت فروخت ،لیزر شکسـته و دسـتدوم
بود .سـه سـال بعد ،ارزش سـهام این کمپانی  ۱۸دالر شـد .در عرض سـه ماه،
ارزش سـهام بـه  ۳۰۰دالر رسـید و در نتیجـه امیدیار به یکـی از میلیاردرهای
دنیا تبدیل شـد.

جف بیزوس  ۶ -سال
در سـال  ۱۹۹۳میلادی ،جـف بیـزوس ،سـرمایهگذار آمریکایـی فروشـگاه
آنالیـن کتـاب مسـووم بـه آمـازون را راهانـدازی کـرد ۶ .سـال بعد در سـال
 ۱۹۹۹نـام او در فهرسـت میلیاردهـای جهـان بـا احتمال سـرمایه  ۱۰میلیارد
دالری جـای گرفـت .بهای خالص ثـروت بنیانگذار آمـازون در اواسـط دهه ۲
هـزار میلادی بالـغ بر یکصد میلیـارد دالر اعالم شـد که نه تنهـا او را به یکی
از ثروتمندترین مردان جهان ،بلکه ثروتمندترین شـخص در تاریخ تبدیل کرد.

این سـه نفـر بنیانگـذار  Grouponهسـتند و سرمایهشـان در سـال  ۲۰۱۱زمانی که
شرکتشـان جهانی شـد به یکبار افزایش یافت و سـبب شـد تـا اریک لفکوفسـکی ،اندرو
میسـون و بـرد کیـول در عرض سـه سـال (از  ۲۰۰۸تا  )۲۰۱۱میلیاردر شـوند.

مارک کیوبن  ۴ -سال
مارک کیوبن یکی از مشـهورترین میلیاردرهای آمریکاسـت .این سـتاره Shark Tank
در سـال  ۱۹۹۹میلادی میلیاردر شـد ،زمانی کـه یاهو کمپانی رادیوی اینترنتی او موسـوم
بـه  Broadcast.comرا خریـداری کـرد؛ یعنـی چهـار سـال بعـد از راهانـدازی ایـن
شـرکت توسـط کیوبن .به گزارش والاسـتریت ژورنال ،حدود  ۵.۷میلیارد دالر به سـرمایه
 ۱.۶میلیـارد دالری کیوبـن افزوده شـد و آن خرید برای یاهو نیز همچنـان یک برد بزرگ
بشمار میرود.

پاتریک و جان کولیسون  ۴ -سال
دو بـرادر بـه نامهـای پاتریـک و جان کولیسـون در سـال  ۲۰۱۶میالدی و تنها  ۴سـال
پـس از راهانـدازی شـرکت  Stripeبـه جرگه میلیاردرهای جهان پیوسـتند.

گری وینیک  ۲.۵ -سال
در سـال  ۱۹۹۷میلادی ،گـری وینیک کمپانی مخابراتی گلوبال کراسـینگ که به
شـرکتهایی همچـون مایکروسـافت و  AT&Tکمـک کـرد تا به مشـتریهای
آسـیایی خـود دسترسـی داشـته باشـند را راهانـدازی کـرد .تنهـا یک سـال
بعد ،گلوبال کراسـینگ عمومی شـد و حـدود  ۴.۵میلیارد دالر سـرمایه را
روانـه جیبهـای وینیک کـرد .در سـال Global Crossing ،۲۰۲۰
ورشکسـته شـد و وینیـک مجبـور به فـروش بخش بزرگی از سـهام
خود شـد.

جی اس.واکر  ۱ -سال
جـی اس.واکر خیلی سـریع مسـیر ثروتمند شـدن را طـی کرد  -او در سـال
 ۱۹۹۸میالدی یعنی یک سـال پـس از راهاندازی شـرکت Priceline.com
توانسـت به کلـوب میلیاردرهای جهان ملحق شـود .وی در اکتبر سـال ۲۰۰۰
ایـن شـرکت را تـرک کـرد و سـهامش را نیـز بـا قیمـت  ۴۲۶میلیـون دالر
فروخت.

مارک زاکربرگ  ۴ -سال
بنیانگـذار فیسبـوک ،مـارک زاکربـرگ بـرای اولیـن بـار در سـال ۲۰۰۸
میالدی وارد لیسـت میلیاردرهای جهانی فوربس شـد .در حال حاضر ،سـرمایه
زاکربـرگ حـدود  ۶۰میلیـارد دالر برآورد و اعالم شـده اسـت.
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اخبـــارقشــمایـــر
به مناسبت روزجهانی ارتباطات و روابط عمومی صورت گرفت؛

دیدار و نشست صمیمی مهندس شکرآبی با کارکنان واحدهای
روابط عمومی و فناوری اطالعات شرکت هواپیمایی قشم
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت هواپیمایـی
قشـم مراسـمی به منظور گرامیداشـت روز ارتباطات
و روابـط عمومـی و قدردانـی از زحمـات همـکاران بـا
حضور مهندس محمود شـکرآبی مدیرعامل شرکت،
همـکاران روابـط عمومـی  ،همـکاران  ITو برخـی از
مسئولین نشـریه درون پروازی قشم ایر برگزار گردید.
در ابتـدای ایـن مراسـم عبـاس مسـیبی مشـاور
مدیرعامـل و مدیـر مسـئول نشـریه درون پـروازی
قشـمایر ،به ارائـه گزارش عملکـرد و اهم فعالیتهای
یک سـال گذشـته روابـط عمومی قشـمایر پرداخت و
به اهمیـت و جایگاه روابط عمومی در پیشـبرد اهداف
شـرکت اشـاره نمود .سپس ساشـا چرنین مدیر واحد
فنـآوری اطالعـات و ارتباطـات قشـمایر خالصـه ای
از عملکـرد ایـن واحـد در سـال گذشـته و برنامههای
شـشماهآتی مدیریت فنـاوری اطالعـات و ارتباطات
در حـوزه ارتباطات به خدمـت مدیر عامل اعالمنمود.
محمود شـکرآبی مدیرعامل شـرکت هواپیمایی قشم
در ایـن مراسـم گفـت :روابـط عمومـی هنـر و علمی
اسـت کـه عوامـل برونـی و درونی هـر سـازمان را به
هـم نزدیـک میکند.
وی افزود :روابط عمومی چشـم و چراغ هر دستگاهی
اسـت و برای کلیه کارکنان و دسـتگاهها مشاوری امین
محسـوب می شـود کـه بـدون حب و بغض نسـبت
بـه انعـکاس اخبـار و عملکرد یک دسـتگاه مبـادرت
مـیورزد و با مشـاهده عملکرد روابـط عمومی میتوان
بـه خوبی به آن اداره شـناخت پیدا کرد .شـکرآبی در
ادامـه ضمن اشـاره به میان برنامه هـای آتی مدیریت
فنـآوری اطالعـات و ارتباطـات در  ۶ماهـه اول سـال
جاری ،به اهمیت به استقرار اسـتاندارد ISO27001
توسـط مدیریت خوب واحد  ITو همچنیـن راه اندازی
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سیسـتم مانیتورینگ ایسـتگاههای پروازی و راه اندازی
سیسـتم  VOIPدر کنار بازبینی سیسـتم تبـادل پیام
 Telexدر سـطح شـرکت تاکید نمود.
وی افـزود :امـروزه ،فناوری اطالعـات و ارتباطات ،به
عنوان مهمترین عامل سـخت افزارانه تحول و توسـعه
در جهـان مطـرح اسـت و ایـن فنـاوری در شـرکت
هواپیمایی قشـم رشد چشمگیری داشته است .استفاده
از فنـاوری اطالعات بـر روی طبیعت کار و محیط کار
اثـر گذار بوده و باعث ایجاد زیر سـاخت های فیزیکی،
شـرایط فرهنگی بـرای همکاری ،هماهنگی و اشـتراک
اطالعـات و دانش روز می شـود.
در ادامـه مهندس محمود شـکرآبی ضمـن تقدیر از
زحمـات همکاران روابط عمومی و فنـاوری اطالعات و
ارتباطـات و تبریک روز روابط عمومـی و ارتباطات ،به
نقـش پر رنگ روابط عمومـی در انعکاس فعالیتهای
یـک شـرکت هوایـی اشـاره و بـه اهمیت قابـل توجه
روابط بهینه درون سـازمانی و برون سـازمانی این نهاد
بـه عنـوان پل ارتباطـی بین شـرکت و جامعه صنعت
هوانـوردی و ملـت شـریف ایران به عنـوان مخاطبین

اصلـی تاکیـد نمـود و نقش قابـل توجه واحـد فناوری
اطالعـات و ارتباطـات را در عصـر تکنولـوژی ،در
پیشـبرد اهداف بازرگانی شـرکت و همچنین برقراری
راههـای ارتباطـی قـوی و بـه روز ،فی مابیـن واحدها و
ایسـتگاههای مختلف شـرکت هواپیمایی قشـم مورد
تقدیـر قـرار دارد .مدیرعامـل قشـمایر افـزود :روابـط
عمومی قشـمایر در سـالهای اخیر پایـه گذار فرهنگ
پاسخگویی و همچنین نگرشـی نوین در روابط عمومی
صنعـت هوانـوردی بوده اسـت.
وی اظهـار امیـدواری نمـود تـا بـا همیـاری سـایر
معاونتهـا و مدیریتهـای شـرکت ،ایـن واحد بتواند
به اهداف مهم خود که بخشـی از آن اطالع رسـانی و
انعـکاس اخبار و اطالعات می باشـد ،دسـت یابد .وی
ایـن مهـم را به همکاری واحدهای مختلف شـرکت با
واحـد روابط عمومی و ارسـال اهم فعالیتها و اقدامات
ارزشـمند زیرمجموعـه خـود بـه ایـن واحد ،وابسـته
دانست.
در این نشسـت از تمامی همکاران با اهدای گل ،لوح
تقدیر و هدیه تقدیر و تشـکر به عمل آمد.
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بازدید مهندس محمود شکرآبی مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشم از روند پروازهای نوروزی و
تبریک به همکاران محترم فرودگاه مهرآباد-با تشکر از همکار گرامی آقای صراف زاده

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم در کنار هفت سین
فرودگاه امام خمینی (ره) -با تشکر از همکار گرامی آقای بهلولی

بازدید مهندس محمود شکرآبی مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشم از روند پروازهای نوروزی و
تبریک به همکاران محترم فرودگاه امام خمینی (ره)-با تشکر از همکار گرامی آقای صراف زاده

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم در کنار
هفت سین قشم ایر ،فرودگاه مهرآباد -با تشکر از همکار گرامی خانم کندری

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم در کنار هفت سین قشم ایر
فرودگاه امام خمینی (ره)  -با تشکر از همکار گرامی آقای افشار نژاد

همکاران گرامی ایستگاه آبادان قشم ایر
در زمان تحویل سال -با تشکر از آقای انصاری

همکاران گرامی آقایان نوری ،دالور و علمداری در کنار هفت سین قشم ایر
فرودگاه امام خمینی (ره)  -با تشکر از آقای دالور

تصویری خالقانه از خودروی ترانسپورت قشم ایر
با تشکر از همکار گرامی آقای جاللی

پذیرایی از مسافرین نوروزی قشم ایر توسط همکاران گرامی
در ایستگاه فرودگاه امام خمینی(ره) -با تشکر از آقای محزون

همکاران گرامی ترانسپورت قشم ایر ،لحظه تحویل سال در کنار هفت سین قشم ایر
فرودگاه امام خمینی (ره) ،باتشکر از همکار گرامی آقای جاللی

هفت سین شرکت هواپیمایی قشم (ترمینال  2فرودگاه مهرآباد)  -با تشکر از
همکاران گرامی خانم ها راستی ،ناصری و صادقی ،آقایان تقیان ،ارگانی و جهانگیری

@QeshmAirr

همکاران محترم واحد  ITدر یک روز کاری در نوروز
با تشکر از همکار گرامی آقای درویش

qeshmair
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کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم
لحظه تحویل سال  -با تشکر از همکار گرامی خانم ورمزیار

هفت سین شرکت هواپیمایی قشم( ،ساختمان مرکزی)  -با تشکر از همکاران گرامی
خانم ها راستی،ناصری و صادقی،آقایان تقیان ،ارگانی و جهانگیری

عکسهای زیبا و پر انرژی شما همراهان همیشگی قشمایر ،زینت بخش پروازهای شرکت است و امیدواریم بتوانیم شاهد تصاویر بیشتری از ثبت لحظههای زیبای پرواز با قشم ایر باشیم.

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم در کنار هفت سین قشم ایر
فرودگاه امام خمینی (ره)  -با تشکر از ارسال کننده گرامی

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم در کنار هفت سین فرودگاه مهرآباد
با تشکر از همکار گرامی آقای واعظی

کروی پروازی مسیر تهران -نجف قشم ایر
با تشکر از همکار گرامی خانم حسنی

هـمــراهـــــان هـــواپـیـمــــــایی قشـــــم

بازدید مهندس محمود شکرآبی مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشم از روند پروازهای نوروزی و
تبریک به همکاران محترم فرودگاه امام خمینی (ره)-با تشکر از همکار گرامی آقای صراف زاده

همکاران محترم ایستگاه فرودگاه امام خمینی (ره) در کنار
سفره هفت سین شرکت هواپیمایی قشم ،با تشکر از آقای محزون

همکاران محترم واحد فناوری اطالعات و ارتباطات و حراست فرودگاه مهرآباد قشم ایر
در کنار هفت سین قشم ایر ،فرودگاه مهرآباد .با تشکر از همکار گرامی آقای احمدی

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم ،بریفینگ
با تشکر از همکار گرامی خانم نور محمدی

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم لحظه تحویل سال
فرودگاه کرمانشاه-با تشکر از ارسال کننده گرامی

همکاران گرامی آقایان صراف زاده جهرمی و حسن پور در کنار
هفت سین شرکت هواپیمایی قشم ،فرودگاه مهرآباد ،با تشکر
از آقای صراف زاده

کانتر پذیرش مسافرین محترم نوروزی شرکت هواپیمایی
قشم -ایستگاه دبی -با تشکر از ارسال کننده گرامی

همکاران محترم ایستگاه ارومیه آقایان صادقی ،مرادی ،خشت
پز و خاتمی -با تشکر از آقای صادقی

همکاران گرامی ایستگاه کیش قشم ایر آقایان عطایی ،کوزه گر ،شادی
و شرافتی -با تشکر از آقای عطایی

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم در کنار هفتسین
قشمایر ،فرودگاه مهرآباد -با تشکر از همکار گرامی آقای زینال

پذیراییهمکارانمحترمشرکتهواپیماییقشمایستگاهکرمانشاه
ازمسافرینقشمایر-باتشکرازهمکارگرامیآقاینجفیان

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم در کنار هفت سین قشم ایر ،فرودگاه امام خمینی (ره)
با تشکر از همکار گرامی آقای علیجانی

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم در کنار هفت سین قشم ایر ،فرودگاه مهرآباد
با تشکر از همکار گرامی خانم کندری

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم مسیر مشهد-آبادان ،لحظه تحویل سال
با تشکر از همکار گرامی خانم سلحشوری

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم ،لحظه تحویل سال
با تشکر از همکار گرامی خانم درا

همکاران گرامی در کنار هفت سین شرکت هواپیمایی قشم
فرودگاه مهرآباد ،با تشکر از آقای مرتضایی

همکاران گرامی ایستگاه قشم شرکت هواپیمایی قشم
با تشکر از همکار گرامی آقای حسینی

همکاران گرامی آقایان خداوردی و درکی در کنار هفت سین قشم ایر
فرودگاه امام خمینی (ره) -با تشکر از آقای خداوردی

هفت سین شرکت هواپیمایی قشم ،فرودگاه امام خمینی (ره) ،با تشکر از همکاران گرامی
خانم ها راستی ،ناصری و صادقی ،آقایان تقیان ،ارگانی و جهانگیری

همکاران گرامی آقایان علیخانی و شریفی در کنار هفت سین قشم ایر
فرودگاه امام خمینی (ره) -با تشکر از آقای شریفی

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم در کنار
هفت سین فرودگاه حضرت امام خمینی(ره)

همکاران ترافیک ایستگاه مهرآباد قشم ایر در لحظه تحویل سال
با تشکر از همکاران گرامی آقایان ریحانی و نادری
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QeshmAir News

Meeting & friendly visit of Mahmood shekarabi , the managing director of
QeshmAir , along public relations’ personnels & IT department
A ceremony was performed by the public relation’s
IT personnels & some of the principals of in-flight
magazine of Qeshm Air by Mahmood Shekarabi , the
head manager , with a view to prize their performances
, public relation of Qeshm Air reported . At first , the
most important annual activities of public relations of
Qeshm Air were adduced by Abbas Mosayebi , the
counsellor of chief manager in inter-connections &
media . He pointed the value of this department in
furtherance of company’s goals .
Then Sasha Chernin , the director of information
technology department , proclaimed a brief
performance of IT in former year & also upcoming
six months scheduals of IT managemant in
interconnections and relations , to the chief manager.
Shekarabi pointed to the expected projects in first half
of the year and importance of ISO27001 standard by
the superior management of IT dapartment . He also
emphasized on the monitoring system which started up
in flight stations , VOIP system and TELEX system by
which messages will be interchanged .
These days , IT and connections are the most important
hard_ware factors of evolution and development in
the world and this technology has been overgrown in
Qeshm air . Using IT technology would be effevtive in
our performances and environments & leads to make

73 | شمـاره هفـدهم

the deepest part of physical basis , cultural conditions
for cooperations , harmonizations and sharing up_to_
date informations and knowledges .
Shekarabi congratulated the public relation & IT day
and emphasized that a public relation is a pull strings
in reflecting the performances of a company . He
also pointed to the inner and outer connentions of an
organization as a bridge between a company & aviation
and the people as a major audience .
He also appreciated the principal role of IT in technology
era in order to develope the business goals in the
company and also in making new delicate ways between
different departments and stations in Qeshm air .
Qeshm air public relation has created the
responsiveness culture and new point of view in aviation
public relation and I hope this department could
be able to achieve its goals by association of other
deputies and managements , Shekarabi added .
He requested different dapartments of the company
to send their most important activities and meaningful
enterprizes in order to help public relation to do its
responsibilities which is giving information and pressing
news .
All the colleagues were appreciated by presenting
flower , plaque and gifts.

فرودگاه شیراز- شیخی و حمیدی زاده، رئیسی،همکاران گرامی آقایان اسکویی
با تشکر از آقای حمیدی زاده

 فرودگاه اهواز-همکاران گرامی آقای نوایی و خلبان مرادیان
با تشکر از آقای نوایی

 فرودگاه شهید بهشتی اصفهان-هواپیمای ایرباس قشم ایر
با تشکر از همکار گرامی آقای محمدی

 همکاران قشم ایرA320 پایان دوره تایپ ایرباس
با تشکر از همکار گرامی آقای نظری

موتمنويعقوبىدر،مهربان،حسينى،همکارانگرامیآقايانمعين
۳۲۰حالتعویضصندلیهایبیزینسکالسهواپیمایایرباس
 با تشکر از همکار گرامی آقای امینی-قشم ایر

 خلبان اجرلو و خلبان فجر در،تصویری از آقای معروفی
 با تشکر از همکار- قشم ایر۱۰۰ کاکپیت هواپیمای فوکر
گرامی آقای معروفی

 مسافر پرواز،علیرضا افتخاری خواننده محبوب کشورمان
 با تشکر از همکار گرامی- فرودگاه مشهد،تهران قشم ایر-مشهد
آقای ایمان نژاد

با تشکر از همکار گرامی- فرودگاه نجف-ديدار مسئوالن فرودگاه نجف با همکاران قشم اير
آقای صالحی پور

 آقای چراغلو و، خلبان نگهدار،همکاران گرامی خلبان مرادیان
 با تشکر از آقای مرادیان- فرودگاه دبی-خانم بهاالدینی

 امین و آقای موسوی(همکار،همکاران گرامی آقایان ضمیری
با تشکر از آقای ضمیری-فرودگاه گرگان- )ایران ایری

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم و سیزده بدر در پرواز
فرودگاه دشت ناز ساری

 با تشکر از-گرامیداشت روز تولد همکار گرامی آقای معلمی توسط همکاران مشهد مقدس قشم ایر
 تبریک ما را نیز پذیرا باشید-آقای احمدی

جزیره قشم- عکس یادگاری کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم در واحد دیسپچ
با تشکر از همکار گرامی خانم درا

 مسافر پرواز،مهرداد خرازی و امیر زریوند هنرمندان محبوب کشورمان
 با تشکر از همکار گرامی خانم دینی-تهران قشم ایر-قشم

 مسیر-Rj عکس یادگاری مانی و باران کوچولو با خلبان مرادیان و خلبان نگهدار در کاکپیت هواپیمای
 با تشکر از همکار گرامی خانم دینی،تهران-قشم

همکاران گرامی آقایان احمدی و شهرامیان به همراه حجت اشرف زاده خواننده خراسانی
 با تشکر از آقای احمدی- فرودگاه مشهد مقدس-محبوب کشورمان

 فرودگاه بین المللی قشم،کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم
با تشکر از همکار گرامی خانم درا

) حسن زاده و آقای بیانی(همکار ایران ایری، محمودی،همکاران گرامی قشم ایر آقایان گل رسان
با تشکر از آقای حسن زاده-)فرودگاه امام خمینی (ره

الرناکا قشم ایر- مسافر پرواز تهران،سارا و نيكا فرقانی بازیگران محبوب کشورمان
با تشکر از همکار گرامی آقای صدری

جلسه آقای نصیری مدیر بازاريابي و توسعه فروش قشم ایر با مدير عامل و معاون بازرگاني
 در پرواز تهران برلين و تهران هامبورگ و بالعكسcode share جرمنيا و حصول توافق براي
و آغاز تست از هفته آينده
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