18

11
Telegram Bot : @parsis_kish_bot

یکــی هــم مســئل ه بیهویّتــی اســت؛ جــوان را باهویّــت بــار بیاوریــد .اگــر
جامعــهای احســاس هویّــت نکــرد ،صداهــای بلنــد ّ
تحکمآمیــز ،راحــت او
را مغلــوب خواهــد کــرد .آنکــه ایســتادگی میکنــد ،آن کســی اســت کــه
احســاس هویّــت میکنــد؛ حــاال ایــن هویّــت ،گاهــی هویّــت ملّــی اســت ،گاهــی
هویّــت دینــی اســت ،گاهــی هویّــت انســانی اســت ،شــرف اســت؛ هرچــه؛ بــا
هویّــت بایــد بــار بیاینــد .خوشــبختانه امــروز جامعــه اســامی ـ ایرانــی مــا یــک
هویّــت ریش ـهدار و تاریخــی و قــوی و قابــل اســتقامتی دارد کــه ایــن را نشــان
هــم داده؛ ایــن را بــه جوانمــان بایســتی منتقــل بکنیــم .باالخــره پــس مســئله
مهمــی اســت؛ بخشهــای فرهنگــی بایــد احســاس مســئولیّت
فرهنگــی مســئل ه ّ
کننــد و در ایــن زمینــه بایــد کار کننــد.
بخشــی از بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار جمعــی از اســتادان ،نخبــگان
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در گفتگو با معاونت عملیات قشمایر مطرح شد:

خلبــانهــاومهمانـدارانقشمایـرازبهتــرینهــای
هوانــوردیهستند

محلـه درخونـگاه تهـران ،نزدیـک میدان پانزده خـرداد ،حوالی بـازار ،از آن محلههای قدیمی و اصیل تهران اسـت که
اگـر در هـر صنـف و شـغلی که وارد شـوی ،میتوانی چهرههایـی را پیدا کنی کـه کودکی خود را در این محله سـپری
کردهانـد .از داریـوش مهرجویـی هنرمنـد نـامآور تا اسـماعیل فصیح ،نویسـنده و مورخ بـزرگ و حمید شـیرزادگان،
فوتبالیسـت مطـرح دهه چهـل .اما اینبار در هوانوردی کشـورمان ،کاپیتـان جلیل غنچه ،معاون عملیات قشـمایر ،بچه
محلـه درخونـگاه تهـران ،از آندسـت خلبانهـای ایرانـی اسـت که بـه جرات میتـوان گفت کسـی را نمیتـوان در
هوانـوردی ایـران پیـدا کرد که اگـر کاپیتان غنچه را نمیشناسـد حداقل نامش را بارها شـنیده اسـت.
بـا خلبـان جلیـل غنچه از خلبانی ،مدیریت و حال و روز معاونت عملیات قشـمایر گفتیم و شـنیدیم کـه در ادامه ،پیش
روی شـما مسـافران عزیز قشمایر است.

بــرای آنکــه بــه حــس و حــال نوجوانــی و عالقــه شــما بــه
خلبانــی برســیم بایــد بــه چــه روزهایــی بازگردیــم؟

رسـیدم کـه خلبانی عالوه بـر مباحث هوانوردی و تکنیکـی ،بُعد مهم
دیگـری بـه نـام مدیریت و راهبـری دارد که باید به آن توجه شـود.

بـه موضـوع مهمـی اشـاره کردیـد کـه میتوانـد مسـیر
صحبتهایمان را مشـخص کند .من به شـخصه در سالهای
اخیـر بـر روی مبحث فرهنگ هوانوردی فعالیـت کردم و یکی
از مهمتریـن مفاهیـم فرهنـگ هوانـوردی ،فرهنگ سـازمانی
شـرکتهای هواپیمایـی و بـه طـور خـاص در مـورد شـما و
معاونـت عملیـات ،فرهنـگ قشـمایر در خصـوص کاکپیت و
خلبانهـای شـرکت است.شـرکت هواپیمایی قشـمایر از بدو
تاسـیس تا کنون ،بهترین خلبانهای کشـور را جـذب کرده و
همانطـور کـه میدانیـم ،هر ایرالیـن برای خـود یک فرهنگ
کاکپیـت دارد کـه علاوه بـر مسـائل شـخصیتی و رفتـاری،
موضـوع مهمی به نام ایمنـی و  crmو ایجـاد آرامش در میان
گـروه پـروازی نیـز در ایـن فرهنگ جـای میگیرد .قشـمایر
 ۹۲خلبـان در مقـام کاپیتـان و خلبـاندوم دارد ،سـوال من از
شـما این اسـت که  ۹۲خلبان با فرهنگهای رفتاری و کارایی
متفـاوت را چگونـه بـا فرهنگ قشـمایر هماهنـگ کردید؟

محله کودکی من در قسـمتی از تهران اسـت که در مسـیر هواپیماها
بـه سـمت فـرودگاه مهرآباد قـرار دارد و بـه همین دلیل ،شـبانهروز
هواپیماهـای متعددی از باالی سـرمان عبور میکرد امـا در واقع این
موضـوع ،علـت اصلـی عالقه من بـه پـرواز و هواپیما نبود .عشـق به
پـرواز و هوانـوردی در وجود مـن بیدار بود و موقعیـت محل زندگی
در مسـیر پـرواز هواپیماهـا ،تنها شـوق و شـعف مـن را بـرای پرواز
بیشـتر میکـرد .در سـن  ۲۱سـالگی تصمیـم گرفتـم کـه خلبانی را
به عنوان شـغل انتخاب کنم و بورسـیه شـرکت خدمات ویژه شـدم.
پـس از اتمام دوره آموزشـی مـدت خیلی کوتاه در شـرکت خدمات
ویـژه کـه مخصـوص عملیـات سمپاشـی هوایـی بـود کار کـردم اما
چـون بـا روحیات من سـازگار نبود ،از شـرکت خدمات ویژه اسـتعفا
دادم و وارد شـرکت هواپیمایی آسـمان شـدم .در تایپهای فوکر ۲۸
و فوکـر ۱۰۰و بویینـگ  ۷۲۷پـرواز کـردم و مدتی به عنـوان مامور
بـه شـرکت هواپیمایی نفـت رفتم و پـس از شـرکت هواپیمایی نفت
به شـرکت قشـمایر ملحق شـدم و از سـال  ۹۲در قشـمایر هسـتم.

بـه موضـوع مهمـی اشـاره کردید امـا باید بگویم کـه این بحـث در دو
بخـش قابل بررسـی است.نخسـت در قسـمت کاپیتانها اسـت که از
شـرکتهای مختلف جذب قشمایر شـدند و صحبت شما در خصوص
تعـدد فرهنـگ کاری کاملا محسـوس بـود و در بخـش دوم بایـد به
خلبانهـایدوم اشـاره کرد که جـذب و آموزش آنها بر عهده قشـمایر
بود و فعالیت خلبانی خود را در قشـمایر آغاز کردند .براسـاس دسـتور
مدیرعامـل محتـرم و نیـاز دنیـای نویـن هوانـوردی ،خلبانهـای جوان
کـه قـرار اسـت بـه عنـوان خلبـاندوم در قشـمایر پـرواز کننـد عالوه
بـر آزمـون و مصاحبه علمـی و تخصصی ،مـورد تایید روانشـناس قرار
میگیرنـد تـا پایه و اسـاس شـخصیتی الزم بـرای فعالیت در قشـمایر
را داشـته باشـند .یکـی دیگـر از مهمتریـن فعالیـت معاونـت عملیات
قشـمایر در ایـن خصـوص ،برگـزاری منظـم کالسهای  crmاسـت تا
تمامـی خلبانهـا اعـم از کاپیتان و خلبـاندوم و مهمـانداران بـا اصول
فعالیت گروهی و همان فرهنگ قشـمایر که بیان کردید ،آشـنا شـوند.

تعریف شما از خلبانی چیست؟
ببینیـد خلبانـی از جنبـه آکادمیـک شـغل سـختی نیسـت امـا از
جنبـه کارایـی و اجرایـی شـغل پیچیـدهای اسـت .درسـت اسـت
کـه در ذات خـود وظیفـه جابجایـی را برعهـده دارد امـا خلبانـی
بـه عقیـده مـن ،مدیریـت ،ارتبـاط و هدایـت افـراد متعـدد اسـت.
البتـه مدیریـت بحـران از بدیهیتریـن وظایـف یـک خلبـان اسـت.

منظورتان از افراد ،چه افرادی است؟
در یـک پـرواز ،نـگاه و توجـه همـه بـه خلبان اسـت ،چرا کـه خلبان
مدیـر گـروه پرواز اسـت و اعتمـاد همه سرنشـینان اعم از مسـافر و
کـرو پـروازی بـه عملکرد خلبان اسـت .خلبـان خوب ،خلبانی اسـت
کـه علاوه بر تسـلط بـه خلبانـی و مدیریـت بحـران ،بتوانـد ارتباط
خوبـی میـان کرو پروازی ،مهندسـان فنـی و عوامل زمینی و مسـافر
ایجـاد کند.

زبان مشترک شما در معاونت عملیات قشمایر چیست؟

تعریفــی کــه از خلبانــی ذکــر کردیــد تا چه میــزان بــا دوران
نوجوانــی شــما و طــرز نگاه شــما به خلبانــی تفــاوت دارد؟

زبـان مشـترک مـا خلبانهـا دسـتورالعملها و قوانیـن اسـت امـا
فرهنـگ قشـمایر علاوه بـر پایبنـدی بـه دسـتور العملهـا ،رعایت
مشـتری مـداری و تکریـم مسـافر اسـت که همه پرسـنل قشـمایر
در تمامـی معاونتهـا و بخشهـا خـود را بـه آن پایبنـد میداننـد.

در آن زمـان فقـط پـرواز و جابجایـی هواپیمـا تنهـا طـرز فکـر مـن
نسـبت بـه خلبانی بود اما هر چه تجربهام بیشـتر شـد بـه این نتیجه
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در میـان صحبتهای خود به ارزیابی دقیـق در جذب خلباندوم
اشـاره کردیـد ،عالوه بر سـطح بـاالی علمی ،چـه ویژگی خاصی
در خلبانان برای شـخص شـما به عنوان معاون عملیات قشـمایر
مهم است؟
همانگونـه کـه بیـان کـردم آزمـون روانشناسـی توسـط متخصصـان
ایـن حـوزه صـورت میگیـرد امـا برای شـخص من بـه عنـوان معاون
عملیات قشـمایر ،شـخصیت یک خلبان اهمیت زیادی دارد .شـخصیت
یـک خلبان دارای ابعاد بسـیاری اسـت.عالوه بر رفتار و منش شـخصی
یـک خلبـان بایـد قـدرت مدیریـت بحـران ،ایجـاد ارتبـاط صحیـح با
همـکاران و مسـافر را داشـته باشـد .ضمنـا آسـتانه صبـر و تحمل یک
خلبـان بایـد باالتـر از بقیـه افـراد باشـد چراکـه زمانی که همـه صبر و
تحمـل خـود را از دسـت میدهند ،درسـت در همان لحظه مسـوولیت
اصلـی خلبـان آغاز میشـود.

هـر شـغل بـرای صاحـب خـود یـک کاراکتـر و ویژگـی بـه
همـراه دارد .بـه عنـوان نمونـه هنرمنـدان دارای دیـد متفـاوت
هسـتند ،روزنامهنـگاران قـدرت تجزیه و تحلیل پیـدا میکنند و
مهمـانداران علاوه بر صبوری بـه دلیل برخورد بـا صدها نفر در
روز دارای قـدرت تحلیل افراد میشـوند ،خلبانی برای خلبان چه
ویژگـی شـخصیتی به همـراه خواهد داشـت؟
آسـتانه تحمـل و صبـر در خلبانهـا افزایـش پیـدا میکند و علاوه بر
ایـن موضـوع یـک خلبـان بایـد همـواره آیندهنگری داشـته باشـد .اگر
مسـافران در حـال لـذت از زمـان اکنـون و حـال هسـتند ،خلبـان خود
را بـرای دقایـق پیـشرو و احتمـال هرگونـه پیشآمدی آمـاده میکند.

سطح آموزش در خلبانهای قشمایر در چه جایگاهی است؟
بـه جـرات میتوانم بیان کنم که قشـمایر در حوزه آموزش پیشرو اسـت
و همواره خلبانهای ما در بهترین سـطح آموزشـی هستند.

بـه خوبی توانسـته بـه عنوان پل میان شـرکت و مسـافران مطرح شـود.
شـما به عنـوان معـاون عملیـات و خلبان قشـمایر بارهـا در طـول پرواز
بـا مسـافران خود صحبـت کردهاید ،اکنـون فضای ارتباطـی جدیدی به
عنوان نشـریه درونپروازی در اختیار شماست و تمامی مسافران قشمایر
مخاطبان شـما هسـتند .چه پیامـی برای مسـافران قشـمایر دارید؟
الزم میدانـم بـه مسـافران عزیـز قشـمایر یـادآوری کنـم کـه تمامـی تلاش
پرسـنل عملیـات قشـمایر اعـم از خلبانهـا ،مهمـانداران و پرسـنل سـتادی،
حفظ آرامش و آسـایش در پرواز اسـت .اطمینان داشـته باشـید کـه خلبانها و
مهماندارهـای قشـمایر از بهترینهای هوانوردی کشـور هسـتند و همـواره خود
را بـرای حفـظ رضایـت شـما آمـاده کردهاند.

و چـه پیامـی بـرای همـکاران خـود در عملیات قشـمایر که بیشـک از
بهترینهای هوانـوردی هسـتند ،دارید؟
از تمامـی همـکاران خـودم در معاونـت عملیـات قشـمایر بـرای تالشـی کـه
دارنـد ،تشـکر میکنـم و از همکارانم درخواسـت میکنـم تا عالوه بـر خلبانی و
مهمـانداری در حوزههـای آموزش ،ایمنی و سـایر گرایشهای سـتادی فعالیت
کننـد و کارایی خـود را افزایـش دهند.

و در پایان برای عوامل نشریه درونپروازی قشمایر چه پیامی دارید؟
همانگونـه کـه بیـان کـردم ،مشـتریمداری ،اولویـت قشـمایر اسـت و نشـریه
درونپروازی عالوه بر اطالعرسـانی در خصوص اخبار شـرکت ،نقش آگاهسـازی
و آموزشـی در خصوص هوانوردی داشـته که در افزایش سـطح آگاهی مسـافران
موفـق بوده اسـت .امیـد دارم تمامی همکاران عملیاتی شـرکت که دسـتی بر قلم
دارنـد ،تجربیـات و خاطراتی که میتواند برای مسـافران مفید باشـد را در اختیار
نشـریه قـرار دهنـد تا قشـمایر همـواره پیـشرو در همـکاری و تعامل سـازمانی
باقی بماند.

بـه سـراغ مهمتریـن بخش عملیـات که ایمنـی اسـت ،میرویم.
ایمنـی در کاکپیت قشـمایر در چه سـطحی اسـت؟
قوانین و دسـتورالعملهای ایمنی که توسـط سـازمان هواپیمایی کشوری
اعلام میشـود همـواره در حـال به روزرسـانی اسـت و ما در قشـمایر
نظـارت دقیـق و موشـکافانه بـر اجـرای صحیـح آن داریم و بـه راحتی
بیـان میکنـم که در اجرای دسـتورالعملهای ایمنی با هیچ شـخصی در
هـر مقـام پروازی که باشـد شـوخی نداریـم و مالحظه کسـی را نداریم،
چراکـه ایمنی الزمه نخسـت پروازهای قشـمایر اسـت.

عالوه بر دستورالعملهای ایمنی و هوانوردی ،هر شرکت هواپیمایی
قوانیـن خاص خود را مخصوصا در خصوص مشـتریمداری دارند.
در پروازهـای قشـمایر دیده میشـود که خلبان پرواز با مسـافران
صحبت میکند ،این موضوع ،سـلیقه شـخصی خلبانهای قشمایر
است یا دسـتورالعمل معاونت عملیات قشمایر است؟
مشـتریمداری برای قشـمایر در اولویت اسـت و براساس دستورالعمل
معاونـت عملیـات ،مقرر شـد کـه تمامـی خلبانهـای قشـمایر در ابتدا
و یـا هنـگام پرواز با مسـافران صحبت کنند .براسـاس مطالعـات انجام
شـده ،شـنیدن صـدای خلبـان ،میتوانـد بـرای مسـافران قـوت قلـب
بیشـتری ایجـاد کنـد و به همین دلیل ،تصمیم گرفته شـد کـه خلبانها
ارتبـاط کالمـی خود را با مسـافران حفـظ کنند.

نشـریه درونپـروازی قشـمایر در مـدت فعالیـت و انتشـار خود
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اخبـــارقشــمایـــر
حضــور مدیــر عامل قشـمایر در واحــدهای
بـریفینــگفــرودگاههــایامـامخمینــی(ره)
و مــهــرآبــاد بــه منــاسبت روز مهــمــانـدار

بـه مناسـبت روز جهانـی مهمانـدار( )MAY31و هـم زمـان با والدت با سـعادت امام حسـن(ع) ،مهندس محمود شـکرآبی به همـراه معاون
عملیـات ،مدیـر خدمات پرواز و جمعی از مدیران قشـمایر با حضـور خود در واحدهای بریفینگ فرودگاه امام خمینـی(ره) و مهرآباد ،با حضور در
جمـع مهمانـداران این شـرکت ضمـن تبریک این ایـام از زحمات این عزیزان تقدیر و تشـکر به عمـل آوردند.
در ابتـدا مهنـدس محمـود شـکرآبی ضمن گرامیداشـت و تبریـک والدت امام حسـن( ع) و ایام ماه مبـارک رمضان ،روز جهانی مهمانـدار را به
زحمتکشـان ایـن عرصـه تبریـک و تهنیت گفـت .وی گفت :این فرصت را مغتنم شـمرده تـا از تالش و همت واالی شـما مهمانداران که نقشـی
بیبدیل در جهت پیشـبرد اهداف شـرکت داشـته اید تشکر و قدردانی نمایم .شـکرآبی افزود :انتخاب و آموزش مهمانداران در این شرکت با دقت
و حساسـیت فراوانی انجام میگیرد و همین امر باعث شـده تا قشـمایر از لحاظ نیروی انسـانی در واحد خدمات پرواز جزو ایرالینهای پیشـرو باشد.
نالملی هوانوردی ،در این مورد بیشـترین تاثیر را
وی اظهار داشـت :برگزاری دورههای مداوم آموزشـی تخصصی و عمومی بر اسـاس قوانین بی 
داشـته اسـت و باعث شـده اسـت تا مهمانداران قشمایر به عنوان پیشـانی شـرکت ،به خاطر رفتار حرفهای ،برخورد انسانی ،صبورانه و محترمانه
با مسـافرین و همچنین ارائه سـرویس مناسـب و رسـیدگی به موقع ،در جامعه صنعت هوانوردی کشورمان زبانزد باشند.
وی در حضور مهمانداران خاطر نشان کرد :با افتخار اعالم میکنم که تـلاش شـــبانهروزی شما فرشتگان آســـمانی که در پهنــه بیکران
نالمللی قدم گذاشـتهاید ،مایه
آســمان آبی ،وفادارانه و با روحیهای خسـتگیناپذیر در مسـیر خدمترسـانی خالصانه در عرصههای داخلی و بی 
مباهات شـرکت هواپیمایی قشم است.
شـکرآبی در پایان گفت :برای حاضرین این جمع و دیگر مهمانداران شـرکت و خانوادههای محترمشـان برکت ،بهروزی ،سلامتی و موفقیت
در کلیـه امـور زندگـی آرزومنـدم .امیـدوارم به یمن برکت ماه مبارک رمضان ،با زحمات دلسـوزانه و مسـئوالنه شـما عزیـزان و دیگر همکاران
نالمللی باشیم.
شـرکت ،شـاهد پیشـرفت و موفقیت روز افزون شـرکت هواپیمایی قشـم در عرصه های داخلی و بی 
همچنیـن الزم بـه ذکر اسـت محمود شـکرآبی مدیرعامل قشـمایر با حضور در فـرودگاه امام خمینـی (ره) و مهرآباد و اهـدای گل و هدیه به
تعـدادی از کـروی پـروازی به مناسـبت روز جهانی مهماندار از تلاش و همت واالی آنها تشـکر و قدردانی کرد.

بـرقراری پروازهای فوقالعاده مستقیـم قشمایـر
ویـــــژه جـــام جهــــانی2018
به مناسـبت آغاز مسـابقات جام جهانی فوتبال  2018روسیه شرکت هواپیمایی قشم پروازهای
قالعاده از تهران برقـرار خواهد کرد.
فو 
به گزارش روابطعمومی شـرکت هواپیمایی قشـم ،این پروازها از روز پنجشـنبه مورخ 97/3/24
به مناسـبت مسـابقات جام جهانی فوتبال  2018به  4مقصد سـنت پترزبورگ ،کازان ،مسـکو و
اولیانوفسـک در کشـور روسیه و به صورت مسـتقیم انجام خواهد شد.
بـر اسـاس این گزارش اولین پرواز روز پنجشـنبه مـورخ  97/3/24به مقصد سـنت پترزبورگ
و پـرواز هـای بعـدی به ترتیـب در روزهـای دوشـنبه  97/3/28به مقصـد مسـکو 97/3/29 ،و
 97/3/31بـه مقصـد کازان و پـرواز آخر روز چهارشـنبه  97/4/6به مقصد اولیانوفسـک برگزار
میشود.
ایـن پروازهـا بـا دو تایـپ ایربـاس  320و ایربـاس  300-600و با ظرفیت  156و  284مسـافر
برگزار میشـود.
گفتنـی اسـت پروازهـای مزبـور بـه دلیل تقاضـای مسـافرین و به لحـاظ شـرکت در برقراری
مسـابقات المپیـک  2018روسـیه و حمایـت از تیـم ملی فوتبال کشـورمان در این مسـابقات به
قالعـاده انجـام خواهد شـد.
صـورت فو 
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بـه راحتـی میتوانـد خـود را از نظرهـا پنهـان کنـد .شـاید تصور میشـد برای
یـک بمـب افکن رادار گریـز« ،زیبایی» میوه ممنوعه باشـد اما اسـپریت خالف
ایـن را اثبـات کرده اسـت.

۱۰هواپیمایی که در تاریخ جاودانه شدند

سوپرماریناسپیتفایر

()Supermarine Spitfire

سـرعت ،قـدرت مانـور ،پـرواز راحـت و حداکثـر انطابقپذیری همـه آن چیزی
اسـت کـه بایـد در وصف سـوپرمارین اسـپیتفایر گفته شـود .ایـن هواپیما که
 24ورژن مختلـف از آن بیـن سـالهای  1938تا  1948به مرحله تولید رسـید
بـا بالهـای کوچـک و بیضـویاش یکـی از نمادهای جنـگ جهانی دوم اسـت.
در طـی ایـن سـالها سـوپرمارین اسـپیتفایر از یـک ماشـین جنگـی ناتـوان
بـه بـرگ برنـدهای بـرای نیروهـای انگلسـتان بـدل شـد و نقـش بهسـزایی در
تهاجـم نیروهـای متفقین به سـاحل نورماندی در عملیـات  D-Dayداشـت .از
اسـپیتفایر بـه عنـوان جنگندهی مـورد عالقهی خلبانها نیز یاد شـده اسـت.

هواپیمـا نقـش غیر قابـل انـکاری در دگرگون سـاختن دنیای ما ایفـا کرده اسـت .در اینجا فهرسـتی از بهترین
و زیباتریـن هواپیماهـا کـه در طول عمر  115سـالهی صنعـت هوانوردی تولید شـدهاند از نظرتان خواهد گذشـت.
امـروزه بُعد مسـافت به یُمن وجود این وسـایل نقلیـه محلی از اعراب نـدارد و عالوه بر صنعت توریسـم ،هواپیماها
انقالبـی در عالم تجـارت ،ماموریتهای اکتشـافی و حتـی تاکتیکهای نظامی پدیـد آوردهاند .اما علاوه بر جنبه
مهندسـی ،از منظر زیبایی شناسـی نیز میتوان به این سـاختههای دسـت بشـر نگریسـت.

ویکرز وی سی )Vickers VC10( 10
الکهیدکانستلیشن

گرومن اف  7اف تایگرکت

()Lockheed Constellation

()Grumman F7F Tigercat

کمپانـی الکهیـد در سـال  1939بـا اصـرار و
حمایـت یکی از بازرگانهای سرشـناس امریکایی
بـه نام هـاوارد هیوز متقاعد به تولید کانستلیشـن
(یـا بـه اختصـار کانی) شـد .هـدف از اجـرای این
پـروژه ،سـاخت هواپیمایی بوده که بتواند نسـبت
بـه نمونههـای مشـابه ،مسـافرین بیشـتری را
سـریعتر بـه مقاصـد دورتـر برسـاند و آنچنـان
اقتصـادی باشـد که سـفر هوایی را بـه جایگزینی
مناسـب بـرای سـفرهای زمینـی ،ریلـی و دریایی
تبدیـل کند .کانی بیـن سـالهای  1943تا 1958
تولیـد شـد و تـا دهـه  90میلادی در خطـوط
هوایـی مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار گرفت .سـه
فرونـد کانستلیشـن نیـز هواپیمـای اختصاصـی
آیزنهـاور ،سـی و چهارمین رییس جمهـور ایاالت
متحـده بودهانـد .در تصویـر بـاال ورژن نظامی این
هواپیمـا با نام  69-USAF Cرا مشـاهده میکنید.

همانطـور کـه در تصویـر پیداسـت اف  7اف تایگرکـت یـک هواپیمـای
جنگنـده بـود کـه بیـن سـالهای  1944تـا  1954مـورد اسـتفادهی نیـروی
دریایـی ایـاالت متحـده قـرار گرفـت .فـارق از وزن زیـاد هواپیمـا ،گرومـن
موفـق بـه طراحـی جنگنـدهای شـده بـود کـه قـدرت و زیبایـی را بـه طـور
توامـان داشـت .البتـه تنهـا حضـور نظامـی تایگرکـت در جنـگ کـره بـود و
پـس از آن تعـداد اندکـی از ایـن هواپیماهـا بیـن دهـه  60تـا  80میلادی
بـرای کنتـرل آتـش سـوزی جنگلهـای امریـکا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتند.

آورو ا ِویان ()Avro Avian
آورو ا ِویـان نقـش مهمـی در رواج یافتـن تولید و خرید هواپیماهای شـخصی
داشـت اما شـاید شـهرت اصلی آن به دلیل یک پرواز حماسـی باشـد .در سـال
 1928آملیـا ایرهـارت بـه عنـوان اولیـن خلبـان زن ،آورو اویان را بـه تنهایی بر
فـراز اقیانـوس اطلـس از اروپا تا امریکا به پـرواز درآورد .دیگر عاملـی که نام آورو
اویـان را در تاریـخ جاودانـه کرد رسـاندن دارو بـا آن به بیمـاران کانادایی پس از
شـیوع مرض دیفتری در سـال  1928بوده اسـت.

ماکی ام سی )72.Macchi M.C( 72
بـه عنوان یـک هواپیمای دریایی ،بارزهی اصلی ماکی ام سـی  72سـرعت
آن بـود .اگرچـه ایـن هواپیمای سـاخت ایتالیا تنهـا بین سـالهای  1931تا
 1934پـرواز کـرد امـا بـا میانگیـن سـرعت  709.2کیلومتر بر سـاعت لقب
سـریعترین هواپیمـا را بـه خـود اختصـاص داد .البتـه ایـن رکـورد تنها پنج
سـال دسـت نخـورده باقـی ماند امـا ام سـی  72تا بـه امروز نیز سـریعترین
هواپیمـای دریایـی تـک موتورهای بـوده که به پـرواز درآمده اسـت.

بلریو )Blériot XI( 11
سـازنده و خلبـان ایـن هواپیمـا ،لوییـس بلریـو در سـال  1909بـود کـه به
ویـژه پـس از پـرواز بـر فـراز کانـال انگلیـس (حدفاصل انگلسـتان و فرانسـه)
سـر و صـدای زیـادی بـه پا کـرد .در آن سـالها بلریـو  11در سراسـر دنیا به
فـروش میرسـید و تولیـد آن تا آغـاز جنگ جهانـی اول هم ادامه داشـت .در
حـال حاضـر نیـز نمونههـای اندکـی از آن حفظ شـدهاند و همچنان قـادر به
پرواز هسـتند.

پی  51ماستنگ ()Mustang 51-P

کنکورد ()Concorde
هزینه باالی تولید و نگهداشـت کنکورد موجب پایان نافرجام این پروژه شـد
امـا رخ زیبـای ایـن هواپیما در یـاد عالقهمندان به صنعت هوانـوردی باقی مانده
اسـت .کنکـورد حاصل ادغـام دو پـروژه بود که بـه طور همزمان در کشـورهای
انگلستان و فرانسه برای راهاندازی اولین خط هوایی سوپرسونیک (مافوق صوت)
کلید خورده بودند .با سـرعتی بیش از دو برابر سـرعت صوت ،مسـافران کنکورد
میتوانسـتند مسـافت بین نیویورک تا لندن را تنها در سـه ساعت بپیمایند اما
یک سـانحه فاجعهبار در سـال 2000و در پی آن نگرانیهای امنیتی ایجاد شده
پس از حوادث 11سپتامبر ،2001آخرین میخ بر تابوت هواپیمایی بودند که به
علت مشـکالت اقتصادی حال و روز خوشـی را سپری نمیکرد .آخرین کنکورد
در سـال  2003به پرواز در آمد و اکنون در خان ه ابدی خود یعنی موزه هوافضای
بریستول آرمیده است.
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در نـگاه اول بـه ویکـرز وی سـی  10بالهـای بزرگـش بیش از هـر چیز دیگری
جلـب توجـه میکننـد .هـدف از ایـن نوع طراحی ،تسـهیل نشسـت و برخاسـت
هواپیمـا در فرودگاههایـی بـود کـه در مناطـق مرتفـع واقع شـدهاند و یـا باندهای
کوتاهـی دارنـد .ویکـرز وی سـی  10هواپیمایـی محبـوب نـزد مسـافران و خدمه
پـرواز بـود امـا عـدم سـازگاری آن بـا تکنولوژیهـای جدید بـه کار رفتـه در موتور
هواپیماهـا ،موجـب توقـف تولیـد آن در سـال  1970شـد؛ هـر چنـد کـه نیروی
هوایی سـلطنتی بریتانیا تا سـال  2013به اسـتفاده از ویکرز وی سـی  10ادامه داد.

18

ایـن هواپیمای سـاخت شـرکت نـورث امریکـن ،در جنگ جهانـی دوم در
اختیار انگلسـتان قـرار گرفت تـا جایگزین جنگندههای قدیمی اسـپیتفایر
و هاریکیـن شـود .آوازهی بلنـد ماسـتنگ از توانایـی پـرواز طوالنـی مـدت و
حملات کوبنـدهی آن بـه تاسیسـات دشـمن پدیـد آمـده؛ تـا جایـی که از
هرمـان گورینـگ (یکـی از مقامـات بلنـد پایهی آلمـان نازی) ایـن طور نقل
قـول شـده کـه پس از مشـاهدهی پی  51ماسـتنگ بـر فراز برلین در سـال
 1944دریافتـه کـه شکسـت آلمـان حتمی خواهد بـود .سـناتور ترومن نیز
آن را ایرودینامیکتریـن هواپیمـا توصیـف کرده اسـت.
گرومن بی  2اسپریت
()Spirit 2-Northrop Grumman B
ً
کاملا برازندهی این بمـب افکـن رادار گریز
نـام اسـپریت (بـه معنـای روح)
اسـت .سـاختار متمایـز بـا آن دماغـهی نـوک تیـز ،چهـره ترسـناکی بـه این
هواپیمـا داده و بـا وجـود ابعاد بـزرگ و فاصله  52متری بین بالها ،اسـپیریت
19
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شعـــارهـــای قــدرتمنــــد
کــه باید بــه خودتان بگویید
شادی حسن پور
عناصـری در ذات همـه ما وجود دارند که هم میتوانند موفقیت ما را نابود کنند
و هم ما را به علو درجات برسانند .در این مطلب ،درمورد هفت ویژگی شخصیتی
صحبـت کردهایـم که میتوانند شـما را از مشـکالت و شکسـتهایتان دور کنند
و اجـازه دهنـد تـا به باالترین درجـات و در نهایت به موفقیت دلخواهتان برسـید.

 .1من اعتماد به نفس باالیی دارم

 .4من شجاعم

اعتمـاد بـه نفـس با مـا متولد نمیشـود .ما بایـد روی آن
کار کنیـم ،تواناییهایـی بـه دسـت آوریـم و در حیطههای
شـغلی و حرفهایمـان تخصـص پیـدا کنیـم .اگـر نسـبت
بـه تواناییهایتـان مطمئـن باشـید ،میتوانیـد صادقانـه
بـه خودتـان بگوییـد کـه اعتمـاد بـه نفـس باالیـی داریـد.
روشهـای زیادی بـرای افزایش اعتماد به نفـس وجود دارد
کـه یکـی از آنهـا ،این اسـت که بـرای ظاهر خـود اهمیت
قائل شـوید .لباسهای مناسـب و زیبا بپوشـید و با خودتان
مهربان باشـید .صبح تا شـب بـه انتقاد از خودتـان نپردازید
و سـعی کنیـد رویکرد مثبت گرایانـهای را در پیش بگیرید.
افـکار منفـی را خیلـی زود از بیـن ببریـد و بـا لبخنـدزدن،
حتـی مصنوعـی ،حـس و حـال بهتـری بـرای خـود ایجاد
کنید .

بـرای اکثـر مـا ،شـجاعت بـه آسـانی بـه دسـت نمیآید.
معمـوال اولین قدم در راسـتای کسـب شـجاعت این اسـت
کـه تـرس را بـه عامـل انگیـزه بخشـی تبدیـل و سـپس با
خـود ترس مقابله کنیـم .ترس در محل کار ،درسـت مانند
دیگـر حیطههـای زندگـی ،چیزی اسـت که ما را از شـادی
و موفقیـت دور میکنـد .امـا وقتـی کـه بتوانیـد خـود را به
عنـوان فرد شـجاعی به دیگران بشناسـائید ،ایـن موضوع را
نشـان میدهیـد که حاضرید بـا ترسهایتان روبهرو شـوید،
بـا وحشـتتان بجنگیـد و هـر کاری را که الزم اسـت برای
کسـب شـجاعت ،انجام دهید.

 .2من به حس ششم خودم اعتماد دارم
بسـیاری از مـردم به سـختی میتوانند ذهن منتقدشـان
را کنـار بگذارنـد و بـه غریـزه یـا حـس ششمشـان اعتمـاد
کنند .دشـواری ایـن کار برای آنها در حيطه کسـب و کار و
مدیریت بیشـتر نیز هسـت .اما در تحقیقات مشـاهده شده
کـه اعتمـاد کردن به حس ششـم ،مهارتی اسـت که برخی
از بهتریـن مدیـران از آن بهرهمنـد هسـتند و در هنـگام
تصمیمگیریهایشـان ،اعتمـاد زیادی به غریزه خـود دارند.

 .3من فرد صادقی هستم
بیاییـد صادقانـه در مـورد صداقـت صحبـت کنیـم:
مطالعـات نشـان میدهنـد کـه یـک سـوم از چیزهایی که
هـر فـرد میگوید ،دروغ اسـت .وقتـی دروغ گفتـن ،چنین
امر شـایعی اسـت ،پـس طبیعتـا راسـتگویی کار دشـواری
بایـد باشـد .امـا اهمیـت صداقـت قابـل کتمـان نیسـت.
وقتـی مسـئولیت انتخابهـا و اشـتباهاتتان را بـه عهـده
میگیریـد و وقتـی کار اشـتباهی انجـام میدهیـد ،بـه آن
اعتـراف میکنیـد ،آرامـش ذهنیتان بـا هیچ چیـز در دنیا
قابل مقایسـه نیسـت .زمانی که مسـئولیت چیزی را قبول
میکنیـد ،مـردم احسـاس میکننـد کـه شـما فـرد قابـل
اعتمادی هسـتید.

 .5من قابل اعتمادم
معتمـد و امیـن بـودن نیـز ویژگی نیسـت که هر کسـی
داشـته باشـد .اگـر میخواهیـد دیگـران بـه شـما اعتمـاد
کننـد ،بایـد قابل اعتماد بـودن را تمرین کنیـد .این ویژگی
بـا حـرف زدن به دسـت نمیآیـد و نیاز به عمل دارد .شـما
بایـد کار درسـت را به شـکلی درسـت و در زمانی مناسـب
انجام دهید و در هر شـرایطی کار درسـت را انتخاب کنید.
آن زمـان اسـت کـه میتوانیـد بگوییـد «مـن قابـل اعتماد
هستم».

 .6من فرد درستکاری هستم
بیشـتر مـردم همیشـه بـه دنبـال راه حلهـای سـریع و
آسـان میگردنـد .اگـر میخواهیـد کارهـا را عالـی انجـام
دهیـد ،بایـد به دنبـال راهکار بهتر باشـید ،نه سـریعتر ،باید
روی کیفیـت تمرکـز کنیـد ،نـه کمیـت .اگـر میخواهیـد
مـردم بـه نـوع رهبـری شـما اعتمـاد کـرده و بـا شـما کار
کننـد ،بایـد خود را به عنوان فرد درسـتکاری نشـان دهید.

 .7من فرد فداکاری هستم
کسـی کـه خـود را بـه عنـوان فـرد فـداکاری معرفـی
میکنـد ،میدانـد کـه چطور بایـد به دیگـران خدمت کند،
از آنهـا محافظـت کند و به آنها یاری برسـاند .فـداکاری ،به
معنـای ایـن اسـت که قبـل از فکـر کردن بـه خودتـان ،به
فکـر دیگران باشـید.

Powerful slogans which
you should ask yourself
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نیـازی نیسـت بـرای زندگـی بـه طبیعـت نقـل مـکان کنیـم ،چـون بـرای بسـیاری از مـا زندگـی در شـهرهای بـزرگ
مناسـبتر اسـت .امـا اگـر بـه دنبـال آن هسـتیم کـه سلامت فیزیکـی و روانـی خـود را ارتقـا دهیـم ،الزم اسـت زمانـی را
در محیطهـای طبیعـی بگذرانیـم .ایـن کار میتوانـد بـه شـکل اسـتفاده از پیـادهروی در طبیعـت نزدیـک خانـه ،بـازی در
بـرف ،شـنا در دریـا یـا فقـط گـردش هفتگـی در پـارک محـل زندگیمـان باشـد .امـا مزایـای رفتـن بـه طبیعـت چیسـت؟

فـوایــد طبیعتگـردی را بـشـناسیـم

Learn different advantages
of ecotourism

 -۱افزایش حافظه کوتاه مدت

 -۶حفظ بینایی

طــی پژوهشــی ،در میــان افـراد شــرکت کننده کســانی کــه در
فضایــی طبیعــی پیــادهروی کــرده بودند ،عملکردشــان در تســت
حافظــه دوم بــه میـزان  ۰۲درصــد بهتــر از تســت اول بــود .امــا
کســانی کــه در خیابان پیادهروی کرده بودند پیشــرفتی نداشــتند.

دســت کــم در مــورد کــودکان تحقیقــات زیــادی نشــان
داده اســت فعالیــت در فضاهــای طبیعــی احتمــاال تأثیــری
حافظتــی بــر چشــمها دارد و خطــر بــروز نزدیکبینــی در
چشــمها را کاهــش میدهــد .افزایــش زمــان حضــور در
طبیعــت میتوانــد شــیوه ای آســان بــرای کاهــش خطــر بروز
نزدیکبینــی و پیشــرفت آن در کــودکان باشــد.

 -۲تأثیر مهم در رفع اضطراب
طــی پژوهشــی معلــوم شــد افــرادی کــه دو شــب را در
جنــگل ســپری کــرده بودنــد در مقایســه بــا کســانی کــه
همــان زمــان را در شــهر گذارنــده بودنــد ،میــزان تولیــد
«کورتیــزول» در بــدن آنهــا کمتــر بــود؛ هورمونــی کــه
اغلــب نشــانه اضطــراب اســت.

 -۷کاهش فشار خون
تحقیقــات زیــادی ایــن تأثیــر گــردش در طبیعــت را نشــان
داده اســت .طــی تحقیقــی در کشــور ژاپــن مشــاهده شــد
پیــادهروی در جنــگل عــاوه بــر کاهــش تولیــد هورمــون
اســترس و متوســط ضربــان قلــب ،باعــث پاییــن آمدن فشــار
خــون شــرکتکنندگان پژوهــش هــم شــده بــود.

 -۳کاهش التهابات بدن
التهابــات شــدید بدنــی بــا طیــف وســیعی از بیماریهــا
مرتبــط هســتند ،مثــل بیماریهــای خــود ایمنــی ،التهــاب
روده ،افســردگی و ســرطان .ســپری کــردن زمــان در
طبیعــت میتوانــد بــه کنتــرل ایــن مســأله کمــک کنــد .در
پژوهشــی ،کســانی کــه زمانــی را در جنــگل ســپری کــرده
بودنــد در مقایســه بــا آنهایــی کــه در شــهر بودنــد ،میزان
التهابــات بدنــی در آنهــا کمتــر بــود

 -۸بهبود در تمرکز
طــی تحقیقــی ،پژوهشگــران ابتــدا تــاش کردنــد توانایــی
تمرکــز را در شــرکتکنندگان پژوهــش کاهــش دهنــد.
ســپس برخــی از شــرکتکنندگان بــه پیــادهروی در طبیعــت
رفتنــد ،بعضــی دیگــر در شــهر پیــادهروی کردنــد و عــدهای
هــم تنهــا مشــغول اســتراحت شــدند .بعــد از بازگشــت
شــرکتکنندگان ،کســانی کــه بــه طبیعــت رفتــه بودنــد نمره
باالتــری در تســت غلطگیــری و تصحیــح کســب کردنــد .این
تأثیــر حضــور در طبیعــت چنــان قــوی اســت کــه شــاید حتی
بتوانــد کمکــی بــه کــودکان مبتــا بــه اختــال کــم توجهــی-
بیشفعالــی باشــد؛ بــه طــوری کــه طــی پژوهشــی مشــاهده
شــد ایــن کــودکان بعــد از  ۰۲دقیقــه فعالیــت در پــارک،
تمرکــز بهتــری داشــتند.

 -۴کمک به رفع خستگی
حتمــا تجربــه ایــن حالــت را داشــتهاید؛ زمانــی کــه
احســاس میکنیــم ذهنمــان دیگــر از کار افتــاده اســت.
محققــان بــه ایــن حالــت «خســتگی ذهنــی» میگوینــد.
بــرای آنکــه ذهنمــان را دوبــاره بــه کار بیندازیــم بایــد
آن را در معــرض محیطهــای احیــا کننــدهای قــرار دهیــم
کــه طبــق تحقیقــات منظــور از آن بــه طــور کلــی طبیعــت
اســت.

 -۹عملکرد بهتر در کارهای ابتکاری

حضــور در طبیعــت میتوانــد بــه تســکین اضطــراب،
افســردگی و دیگــر مشــکالت روحــی کمــک کنــد ،بــه ویژه
زمانــی کــه بــا انجــام ورزش همــراه باشــد .طــی پژوهشــی
معلــوم شــد پیــادهروی در طبیعــت بــا کاهــش میــزان
اضطــراب و حــاالت بــد روحــی مرتبــط اســت.

«طبیعــت درمانــی» را شــیوهای درمانــی میداننــد کــه هیــچ
یــک از عــوارض جانبی شــناخته شــده را ندارد ،همیشــه آماده
و دســترس اســت و میتوانــد بــدون هیــچ هزینـهای عملکــرد
شــناختی فــرد را بهبــود بخشــد.طی پژوهشــی مشــاهده شــد
افــراد شــرکت کننــده بعــد از حضــور طبیعــت ،عملکــرد
بهتــری در تســت حــل مســأله داشــتند.

 -۵مقابله با افسردگی و اضطراب
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Childish Stories which
are enjoyable for
adults

داستـــانهای کـودکانهامـــامحبوب بزرگترها
نیلوفرعیدی

شــاید آنچــه داســتانهای کودکانــه را بــرای بزرگترهــا دلخــواه میکنــد ،عطــش همیشــگی آنهــا بــرای شــنیدن حقیقــت بــه زبانــی
ســاده و صادقانــه اســت .داســتانهایی کــه لحــن کودکانــه آنهــا بــرای بچههــا داســتان را قابــل فهــم و بــرای بزرگترهــا صــورت نمادیــن
یــا شــاید حتــی کنایــه آمیــز پیــدا میکنــد تــا بــه آنهــا بگویــد چیــزی را کــه در بــزرگ ســالی نایافتــه آنهاســت ،بایــد جایــی در دنیــای
کــودکان جس ـتوجو کننــد .در ایــن مطلــب بــه معرفــی چنــد نمونــه از محبوبتریــن داســتانهای کودکانــهای پرداختهایــم کــه مــورد
اســتقبال بزرگترهــا واقــع شدهاســت.

بابالنگ دراز
جــودی از آن آدمهایــی اســت کــه ممکــن
اســت هــرآن آرزو کنیــد کــه یــک نمونــه از
اصلــش را در کنارتــان داشــته باشــید! دختــری
جســور ،رک و شــیرین زبــان کــه ماجرای ســال
هــای تحصیلــش در کالــج را درقالــب نامه هایی
خطــاب بــه جرویــس پندلتــن ،حامــی مالـیاش،
نوشــته اســت .درواقــع میتــوان گفــت بابالنــگ
دراز رمانــی نامــه نگارانــه اســت کــه «جیــن
وبســتر» ،نویســنده ایــن کتــاب ،بــرای بیــان
منظــورش از ایــن شــیوه بهــره گرفتــه و اتفاقــا
بابالنــگ دراز موفقتریــن اثــر اوســت .داســتانی
کــه اولیــن بــار در یک مجلـ ه آمریکایی منتشــر
شــد و ســرانجام در ســال  2191بــه صــورت
کتــاب درآمد .وبســتر در ســال « 5191دشــمن
عزیــز» را بــه عنــوان دنبال ـهای بــرای بابالنــگ
دراز نوشــت.
پینوکیو

قصههای خوب برای بچههای خوب

بیزبــان از آدمهــای اطرافــش همزبانترنــد یــا جــوان بیســت و
چنــد ســالهای کــه سرســختانه دنیــا را شــبیه ایدهآلهــای ذهنــی
خــودش میخواهــد .گاهــی هــم عاقــل مــردی چهــل ســاله میشــود
کــه پشــت مفاهیــم ســاده و پــر تکــرارش گوشـههای دنــج و دســت
نخــورده ای از مفاهیــم عمیــق دارد« .شــازده کوچولــو» کتابــی اســت
کــه بــا لحــن کودکانـهاش عناویــن مهمــی را بــرای تمــام ســنین بیان
میکنــد و مخاطبــش در هــر ســنی کــه باشــد ،مفهــوم مــد نظــر
«آنتــوان دوســنت اگزوپــری» ،نویســنده ایــن کتــاب ،را بــه تناســب
ظــرف ادراکــش دریافــت میکنــد .از دســامبر  3491کــه شــازده
کوچولــو منتشــر شــد تــا اکنون کــه حدود هشــتاد ســال از انتشــارش
میگــذرد ،بیــش از  002میلیــون نســخه از ایــن کتــاب بــه چــاپ
رســیده و توســط بیســت نفــر از مترجمــان ایرانی ترجمه شــده اســت.

ایــن مجموعه داســتانی توســط «پــدر ادبیــات کــودک و نوجوان»
نوشــته شــده اســت« .مهــدی آذر یــزدی» ایــن کتــاب را در ســال
 6331نوشــت و در ســال  2431بــرای همیــن کتــاب موفــق بــه
دریافــت جایــزه یونســکو شــد .قصههــای خــوب بــرای بچههــای
خــوب ،داســتانهای کهــن را بــه زبانــی ســاده و قابــل فهــم بیــان
میکنــد و شــاید بــه همیــن دلیــل مــورد اســتقبال بزرگترهــا هــم
قــرار گرفته اســت.
شازده کوچولو
حــدود هشــتاد ســال دارد امــا وقتــی حــرف میزنــد ،کــودک
ده ســالهای میشــود کــه در قصههــای کودکانــهاش جانــوران
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شــاید «کارلــو کلــودی» ایــن کتــاب را بــر
مبنــای ایــن فرضیــه نوشــته باشــد کــه هــر
عمل ناپســند یــک نمــود خارجــی دارد! پینوکیو
یــک عروســک چوبــی اســت کــه پــدر ژپتــو
بــرای فــرار از تنهایــی او را ســاخته اســت .یــک
شــب آرزو میکنــد کــه پینوکیــو پســر واقعــی
او باشــد و آرزویــش توســط فرشــتهای بــرآورده
میشــود .پینوکیــو جــان میگیــرد امــا همیشــه
از ایــن کــه جســمی متفــاوت بــا پســربچههای
همســن و ســالش دارد ،رنــج میکشــد و بــرای
ایــن کــه بــه پســربچهای واقعــی بــدل شــود،
حاضــر بــه انجــام هــرکاری اســت .یکــی از
عــادات رفتــاری او دروغ گویــی اســت و بــا ایــن
کــه همیشــه دراز شــدن بین ـیاش دروغــش را
فــاش میکنــد امــا بــاز هــم وفادارانــه پــای ایــن
عــادت میایســتد!

سرود کریسمس
وقتــی اســم «چارلــز دیکنــز» در میــان باشــد ،روشــن اســت کــه بــا داســتانی خــوب و جــاندار طرفیم.
نویســندهای کــه بیشــتر آثــار خــوب در حــوزه کــودک و نوجــوان متعلــق بــه اوســت :الیــور توئیســت،
دیویــد کاپرفیلــد ،داســتان دوشــهر ،آرزوهــای بــزرگ و ...ســرود کریســمس از آن دســت داستانهاســت
کــه در ذهــن مخاطبانــش بیشــتر بــا نــام شــخصیت اصلی داســتان یعنی «اســکروج» نقش بســته اســت.
اســکروج تاجــر ثروتمنــد ،خســیس و بداخالقــی اســت کــه بــا پــا درمیانــی ســه روح ،راهــی را کــه در
طــول عمــر چنــد ده ســالهاش نرفتــه اســت یــک شــبه مـیرود .وجــه تســمیه ایــن داســتان که در ســال
 3481نوشــته شــده ،ایــن اســت کــه همــه چیــز از صبــح کریســمس آغــاز میشــود.
قصههای مجید
نوســتالژی ویــژه دهــه شــصتیها! خاطــرات روزمره مجید ،پســر نوجــوان اصفهانــی که بــا مادربزرگش،
بــی بــی ،در یکــی از خانههــای قدیمــی و اصیــل اصفهــان زندگــی میکنــد .لهجـ ه شــیرین ،بیــان صریح و
نــگاه بــی مالحظـ ه مجیــد بــه اتفاقــات پیرامونــش از جذابیتهــای خــاص شــخصیتی اوســت کــه وقتــی
بــا لهجـ ه شــیرینش میآمیــزد جلــوه طنازانـهای بــه داســتان میبخشــد« .هوشــنگ مــرادی کرمانــی»
ایــن کتــاب را در ســال  4631آفریــد و «کیومــرث پوراحمــد» بــا ســاخت ســریالی برمبنــای همین کتاب
در دهـ ه هفتــاد ،خاطــره قصههــای شــیرین ایــن کتــاب را بــرای ســال هــای ســال مانــدگار کــرد.
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جزیـره بونـه :ایـن جزیـره مابیـن جزیـره بونـه
بـه همـراه دو جزیـره کوچـک دیگر بـه نامهای
دارا و قبرناخدا در شـمال غربـي خلیج فارس در
دهانه خورموسـی در استان خوزسـتان قرار دارد
و فاصلـه هوایـی این جزیره از دو شـهر هندیجان
و بنـدر ماهشـهر تقریبـ ًا برابر اسـت .ايـن جزيره
محـل تخمگـذاری پرسـتوهای دریایی اسـت و
از دیگـر گونههـای پرنـده موجـود در جزیـره
گ خـوار اشـاره کرد.
میتـوان بـه سـلیم خرچن 
جزیـره قبـر ناخـدا :ایـن جزيـره غیر مسـکونی،
در دهانـه خـور موسـي قـرار دارد .جالـب آنکـه
بخشهـای غربی و جنوبی جزيره بسـيار کم عمق
اسـت .سطح جزيره قبر ناخدا پوشيده از گل و الي
به همراه صدفهاي آهکي اسـت و در حاشـيه آن
برآمدگيهـای صدفـي به صورت نـواري ممتد به
مـوازات خـط سـاحلي ديده مي شـود ،ایـن جزیره
محـل تخمگـذاری پرسـتوهای دریایـی اسـت.
جزیـره خـارک :اساسـا در طـول تاریـخ جزیـره
خـارک بـرای پهلو گرفتن کشـتیها اسـتفاده می
شـده اسـت ،چـرا کـه آثـاری تاریخـی در ایـن
جزیـره از زمان حکومت اشـکانیان ،ساسـانیان و
دوره اسلامی کشـف شـده اسـت .از آثار کشف
شـده میتـوان بـه گـور دخمههـای پالمیـران،
معبـد نپتـون ،آتشکده زرتشـتیان ،کلیسـا و دیر
نسـطوریان ،قبرهای سـنگی و اسـتودان و آرامگاه
میر محمد منسـوب به محمد حنفیه اشـاره کرد.

جزایــر ایرانــی خلیج فارس را بشناســیم

خلیـج همیشـه فارس در جنوب کشـورمان قـرار دارد و نام خلیج فـارس تا ابد خلیج فارس باقی خواهـد ماند .در این
میـان آنچـه کـه کمتـر به آن پرداخته شـده آشـنایی با جزایـر ایرانی موجـود در خلیج همیشـه فارس اسـت .به نظر
میرسـد مـا ایرانیـان باید بیـش از پیش با جزایـر ایرانی موجود در خلیج فارس آشـنا شـویم تا بتوانیـم هرچه بهتر و
علمیتـر بـه هرگونـه ادعای جعلـی در رابطه با جزایـر ایرانی و خلیج فارس پاسـخ گوییم.

ابوموسـی:سـواحل جزیره ابوموسـی یکی از زاللترین و شـفافترین آبهای سـاحلی را داراسـت و به این سـبب یکی از
بزرگتریـن پتانسـیلهای طبیعتگـردی را در میـان جزایر ایرانـی دارد .فاصله میان ابوموسـی و جزایر تنب به دلیل عمق
مناسـب آب تنهـا مسـیر قابل کشـتیرانی بـرای نفتکشهای بزرگ و کشـتیهای نظامی اسـت که سـبب میشـود تا این
جزیـره از موقعیت اسـتراتژیک فوق العادهای برخوردار شـود.
جزیـره قشـم :قشـم بزرگتریـن جزیـره ایرانی در خلیج فارس اسـت کـه در میان سـایر جزایر ایـران از جایـگاه ویژهای
برخـوردار اسـت .جزیره قشـم دارای بزرگترین غارنمکی جهان اسـت ،همچنیـن در این جزیره جاذبههای بسـیار دیگری
نیز قـرار دارند.
جزیـره خـور موسـی :ایـن جزیره بـه دليـل ويژگيهاي خاص زیسـت محیطی خـود موقعيت ویـژهای دارد و زيسـتگاه
بسـياري از پرنـدگان نـادر از جمله گيالنشـاه خالدار و مـكان تخمريزي بسـياري از ماهيان خليج فـارس ،بخصوص ميگو
اسـت .سـاحل و آبهـای اطـراف جزیره به دلیل اكتشـاف و اسـتخراج نفـت و تردد نفتكشهـا ،رفت و آمد كشـتيها و
منابـع و صنايع مسـتقر در خشـكي آلودهاند.
جزیره مینو :بين آبادان و خرمشـهر واقع شـده و دو شـاخه اروندرود آن را فرا گرفته ،در گذشـته صلبوخ نام داشـته است،
بیشـتر کاربرد تفریحی برای مردم دو شـهر آبادان و خرمشهر دارد.
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جزیـره خارکـو :در گذشـته ایـن جزیـره زمانی
محل اسـتقرار نظامیان انگلیسـی جهت تسـخیر
خـارک بـوده و پیش از آن نیز سـردار مشـهور
ایرانـی ،میرمهنـا بـرای حملـه بـه هلندیـان در
خـارک از جزیـره خارکـو نیروهـای خـود را بـه
سـمت خارک گسـیل داشـتهاسـت.
جزیـره عباسـک :اين جزيـره بين بندر بوشـهر
و شـبه جزيره شـيف قرار دارد ،نام پیشـین اين
جزيـره شـاه زنگـی بوده اسـت .ایـن جزیره غیر
مسـکونی اسـت و بافت زمین و جنس خاک آن
برای کشـاورزی مناسـب نیسـت و بيشتر زمين
آن ماسـهای اسـت .ایـن جزیره یکـی از بهترین
نقـاط بـرای اجـرای طرح سـاخت سـوختهای
پاک بیولوژیک اسـت.

جزيـره فارسـي اطالعـات هواشناسـي را بـه تمـام شـركتهاي كشـتيراني ميرسـاند.
جزیـره الوان :ذخایـر نفتـی آبهـای نزدیـک جزیره الوان بسـیار قابل توجه اسـت .یکی از شـگفتیهای
این جزیره وجود کندوهای عسـل در کنار تأسیسـات نفتی و مخازن آنها اسـت ،که عسـل آنها به رنگ
سـبز تیـره اسـت و بـوی نفت میدهد ،اما طعم آن مشـابه عسـلهای معمولی اسـت
جزیـره شـتور :ايـن جزيره از بـا ارزشترين و مهمتريـن پناهگاههاي حيات وحـش و جزء مناطق حفاظت
شـده در خلیـج فـارس اسـت ،پرنـدگان ،الكپشـتهاي دريايـي ،ماهيهـا و دلفينها از گونههای سـاکن
در جزیره هستند.
جزیـره هندورابـی :محیـط زیسـت جزیره به دلیل بسـته بـودن آن محدود اسـت و موجوداتـی از قبیل
انـواع پرنـدگان کوچـک و پرنـدگان مهاجـری ماننـد بـاز و شـاهین و تعـداد کمـی از خزنـدگان و موش
صحرایـی در آن زندگـی میکننـد.
جزیـره کیـش :جزیـره کیش امـروزه تبدیل بـه مهمترین قطـب گردشگـری در خلیج همیشـه فارس
شـده اسـت و به دلیل سـاخت و سـازهای بسـیاری که در جزیره صورت گرفته اسـت همانند گذشـته
محیـط زیسـت بکـر خـود را نـدارد .کیـش را بـه جـرات میتـوان یکـی از مهمتریـن جزایـر ایـران و از
مهمتریـن مقاصـد گردشگری در کشـورمان نامید کـه جاذبههـای گوناگون طبیعی ،تاریخـی ،تفریحی و
انسـان سـاخت آن گردشگـران بسـیاری را در طـول سـال بـه آن جـذب میکند.
جزیـره فـرور بـزرگ :جزیـره فرور بـزرگ یکی از کانونهای زیسـت حیات وحش اسـت .نـام دیگر اين
جزيـره غيـر مسـكوني فـرورگان اسـت ،كه در جنـوب فرور بـزرگ و شـمال جزیره سـیری قـرار دارد،
مرتفعتريـن نقطـه آن از سـطح دريا  36متر اسـت
جزیره سـیری :نام اصلی آن راز اسـت ،که به دلیل نزدیکی با مناطق عرب نشـین حاشـیه جنوبی خلیج
فـارس ،اعـراب از معـادل عربـی ایـن نام یعنی سـری اسـتفاده کردنـد ،که این نـام در زبانهـای اروپایی
ن آنان به فارسـی وارد شـده اسـت.
سـیری تلفظ شـده و از راه زبا 
جزیـره تنـب بـزرگ :ایـن جزیـره تقریب ًا گرد اسـت و خاک شـنی و خشـک دارد ،نامهای دیگـر آن در
قدیـم تنـب َگـپ ،تنـب مـار و تل مار بـوده اسـت .در قسـمتهاي جنوب غربـي و نزديكي سـواحل آن
خانههاي مسـكوني از راه چندين خيابان و جاده به هم پيوسـتهاند ،اين جزيره در شـمال شـرقي ابوموسـي
واقع شـده و در داراي موجشـكن و لنگرگاه اسـت.
جزیـره هرمـز :هرمز یکی دیگر از جزایر بیضی شـکلی اسـت کـه در ورودی خلیج فـارس و در فاصله ۸
کیلومتـری بندرعبـاس قـرار دارد.این جزیره به علـت موقعیت جغرافیایی و مجـاورت با تنگه هرمز کلید
خلیـج فارس نامیده میشـود.
جزیـره هنـگام :هنـگام دارای معادن نمک ،خاک وسـرب اسـت .تنها فعالیت اقتصـادی در جزیره هنگام
کـه اکثـر اهالی به آن مشـغولند ،ماهیگیری و صیـادی اسـت .از مهمترین جاذبههای ایـن جزیره باید به
سـاحل دلفینهـا اشـاره کرد کـه دلفینها در نزدیکی سـواحل هنگام بـه نزدیکی قایقهـا میآیند و ضمن
همراهـی قایقها شـروع به بـازی میکنند.

Learn islands in
Persian Gulf

جزیـره میـر مهنـا :جزیـره میـر مهنـا از
جزیرههـای غیرمسـکونی ایـران در خلیج فارس
اسـت ،میر مهنـا نام یکـی از دریانـوردان دالور
ایرانـی اسـت ،کـه به اسـتعمارگران هلنـدی در
خلیـج فـارس حمله میکـرد .انگـور و انجیر این
جزیـره از قدیـم معـروف بـوده اسـت همچنین
گنبدی موسـوم بـه قدمگاه امیرالمؤمنیـن نیز در
این جزیـره قـرار دارد.
جزیـره فارسـی :ايـن جزيـره غیـر مسـکونی
بـه دليـل وجـود ايسـتگاه هواشناسـي از اهميت
ويـژهاي برخـوردار اسـت ،ايسـتگاه هواشناسـي
35
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قلعـه يـا دژ در ايـران باسـتان ،جايگاه ويژهاي داشـته اسـت؛ قلعههايي كه در تاريخ پرفراز و نشـيب اين سـرزمين اسـتوار
ايسـتاده و هماكنـون بـه نسـل مـا به امانت سـپرده شـدهاند .دژهاي مسـتحكمي كـه هـزاران راز و حقايق تلخ و شـيرين در
آنها نهفته اسـت .داسـتانها و افسـانههاي كهن بسـياري درباره قلعههـا در تمامي دنيا وجـود دارند؛ افسـانههايي كه درحال
حاضـر نيـز طرفـداران بيشـماري را به خود جذب ميكنند .ايران سـرزميني اسـت كه در طـول تاريخ همواره مـورد تعرض و
هجـوم دشـمنان قـرار گرفته اسـت ،به هميـن دليل دژ جايـگاه ويـژهاي در كشـور دارد .در اين گزارش بـه معرفي چند قلعه
مشـهور ايـران پرداختهايم كه باهـم ميخوانيم.
قلعـه گردكـوه يا گنبدان دژ :كهنسـالترين و پرصالبتترين قلع ه كوهسـتاني ايـران در  81كيلومتري دامغان قـرار دارد؛ قلعهاي كه
با داشـتن اسـتحكام دفاعي ،غيرقابل تسـخير و در طول تاريخ بسـيارپراهميت بوده است.براسـاس افسـانهها اسـفنديار مدتي به دستور
گشتاسـب در ايـن قلعـه زندانـي بـوده اسـت.پس از آنكه قلعه الموت به وسـيله سـلجوقيان محاصره شـد ،حسـن صباح كـودكان و
فرزنـدان خـود را بـه گرد كوه فرسـتاد و 40سـال آنجـا زندگيكرد.
قلعـه فـورگ :قلعـ ه فـورگ بـر باالي صخرهاي سـنگي ،خود را اسـتوار نگه داشـته اسـت .اين قلعـه در 10كيلومتري اسـديه قرار
دارد .زمانـي ايـن قلعـه مقـر اسـماعيليان بوده و بعـد از المـوت ،مهمترين مقر اين گـروه به حسـاب ميآيد .قلعه فـورگ  ۱۸برج
دارد كه اكنون تعدادي از آنها باقي مانده اسـت .مصالح به كاررفته در سـاخت قلعه بيشـتر سـنگ ،آجر و خشـت اسـت.بيرجند
قلعههـاي بسـياري دارد كـه نشـاني از تاريـخ و تمدن ايران درگذشـته دارد .فورگ جايي اسـت بـراي ديدن و به فكـر فرو رفتن و
تصويرسـازي از تاريخمـان .بد نيسـت سـري به بيرجند ،شـهر زيباييها بزنيـد و فـورگ را از نزديک ببينيد.
قلعـه بيرجنـد :بزرگتريـن و قديميتريـن بنـاي تاريخي بيرجنـد و از جمله نقاط گردشـگري خراسـان جنوبي ،بر فـراز بلندترين
نقطه غربي تپه ماهورهاي شـهر بيرجند قرار دارد .وسـعت قلعه بيرجند  3000مترمربع اسـت كه در دوره صفويه سـاخته شـده
اسـت .در واقـع ايـن قلعـه هسـته اوليـه شـهر بيرجند محسـوب ميشـود .قلعه بيرجنـد با نامهـاي قلعه تـه ده و پايين شـهر نيز
شـناخته ميشـود .ايـن قلعـه هفت بـرج و بـارو دارد كه فقط  6بـرج از آن باقي مانده اسـت .همچنيـن با توجه به شـواهد موجود،
بـه وسـيله نقبهـاي زيرزمينـي به نقاط مهم شـهر مثـل ارگ بهارسـتان ،ارگ كاله فرنگي و قنـات قصبه مرتبط بوده اسـت.
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قلعـ ـههای افســانهای ایــران را بشناســیم

ارگ كـــريمخان :خوشـا شـيراز و وصف بيمثالش؛ شهري كه هرسـاله ميزبان هزاران گردشگر است.
ارگ كريمخـان در مركـز شـهر شـيراز قـرار دارد؛ ارگي كه در دوران زنديه سـاخته شـد و پايگاه نظامي
بـراي زنديـان بـود امـا بعدهـا در زمان سلسـله پهلـوي به زنـدان تبديل شـد .بهتريـن معمارهـا ،ارگ
كريمخانـي را بـا بهترين مصالحي كه از خارج از كشـور تهيه ميشـد ،سـاختند و حاال ايـن ارگ زيباترين
يـادگار آن دوران بـراي تاريـخ دوسـتاني اسـت كه به آن سـر ميزنند.

نارينقلعه(نارنجقلعـه) :ايـن برج ميان شـهري
باسـتاني بـر فـراز تپـهاي در ميبـد قـرار گرفته
كـه شـاخصترين اثـر بازمانـده از معمـاري
اصيـل ايرانـي اسـت .نارينقلعه ـ كـه به گويش
محليهـا همـان نارنجقلعـه اسـت ـ هنـوز هـم
پـس از گذشـت سـالها از گزنـ د روزگار دور
مانـده و هويـت تاريخـي و فرهنگـي اسـتان يزد
را بـراي همگان بـه تصوير ميكشـد .نارينقلعه،
نهتنها بيانگر موقعيـت اقتصادي و اجتماعي بلكه
مركـز سياسـي بوده اسـت .بنابر شـواهد موجود
و روايتهـا ،ايـن بنـا نظـام پيچيده رفـت و آمد
زيرزمينـي داشـته اسـت .دهانـه شـماري از اين
راهروهـا هنـوز پيداسـت .مردم ميبـد ميگويند
از ايـن دژ يـك راهـروي زيرزمينـي تـا محـل
آسـياب سـنگ سـياه در باختـر آبادي بيـده در
سـه كيلومتـري باختر شـهر ميبد وجود داشـته
اسـت .نارينقلعـه هر سـاله بهخصـوص در اين
فصـل پذيـراي گردشـگران بسـياري اسـت كه
بـراي بازديـد از آن بـه يـزد ميآينـد.

قلعـه رودخان:قلعهاي باشـكوه از دوران ساسـاني در 20كيلومتري جنـوب غربي فومن خودنمايي ميكند .اين
قلعـه كـه به قلعه حسـامي يا رودخان معروف اسـت ،در کنار روسـتايي به همين نام اسـت و بـا ديوارهايي به
طول 1500متر و  65برج و بارو گردشـگران را جذب خود كرده اسـت .فاصله قلعه رودخان تا شـهر ماكلوان
۲۵كيلومتر و تا ماسـوله ۴۵كيلومتر و تا شـفت  ۲۰كيلومتر اسـت .قلعه رودخان در ارتفاعي بين  ۶۶۵تا ۷۱۵
متر از سـطح دريا واقع شـده و كنار آن رودخانهاي با نام رودخان جاري اسـت.قلعه رودخان از دو بخش ارگ
(محـل زندگـي حاكم) و قورخانه (محل فعاليتهاي نظامي و زندگي سـربازان) تشـكيل شـده اسـت .ارگ در
قسـمت غربي قلعه اسـت كـه دو طبقـه دارد و سـازه آن از آجر اسـت .قراولخانهها در دو طبقـه با نورگيرها
و روزنههاي متعدد براي نظارت سـربازان در قسـمت شـرقي قرار دارد .چشـمهاي نيز ميان قلعه وجود دارد.
 40بـرج ديدهبانـي دورتادور قلعه را احاطه كرده اسـت .گفتني اسـت هيچ دشـمني نتوانسـته به اين قلعه زيبا
نفوذ يـا آن را فتح كند.
قلعـه ماركوه:بارهـا براي فرار از شـلوغي و به خلوت پناه بردن به مناطق شـمالي سـفر كردهايـم و هزاران
خاطـره از آنجـا داريـم .آيا ميدانيد رامسـر ،ميزبـان قلعهاي زيبا درآغوش خود اسـت .قلعـه ماركوه بين
رامسـر و تنكابـن قـرار دارد .ايـن قلعـه نامـش را از روسـتاي ميزبانـش دارد .برخـي معتقدنـد علت اين
نامگـذاري بـه خاطـر مارهاي زياد منطقه اسـت .اين قلعه  600مترمربعي در دورههاي مختلف اسلامي و
در جنگهـا زيـاد مـورد هجـوم دشـمنان قرار گرفته و فقـط چهار برج و بـارو از اين عظمـت زيبا بر جاي
مانـده اسـت .ايـن قلعـه  113پله دارد كه اگـر هوس پيـادهروي و ديدن منظره زيبا و پشـت بام خانههاي
ايـن روسـتا را كردهايـد ،ميتوانيـد از آنهـا بـاال برويد و مطمئن باشـيد با ديدن آن همه زيبايي خسـتگي
را حـس نخواهيد كرد.
قلعهالموت:ايـن قلعـه بـا صخرههاي سـرخرنگ در ميـان كوهها ،خـود را منحصربهفردترين قلعـه ايران
كـرده اسـت .ميگوينـد المـوت زمانـي زنـدان بـوده اسـت ،در صورتي كـه نهتنهـا زندانـي دركارنبوده
بلكـه طبقـه اجتماعـي خاصـي در اين قلعـه زندگي ميكردنـد .طول اين قلعـه  120متر اسـت .الموت را
پرتگاههـاي ترسـناكي احاطـه كـرده و تنها راه ورود به آن از طرف ضلع شـمال شـرقي يعني قله هودكان
اسـت .قلعـه المـوت زيباييهاي خاصـي دارد ،مانند سيسـتم پيچيده آبرسـاني با تنبوشـههايي (لولههاي
سـفالين كـه زيـر خاك يا ميان ديوار كار ميگذاشـتند تـا آب از آن عبور كند) به قطر 10سـانتيمتر كه
از چشـمه كلـدر آب را بـه دژ ميرسـانند و درحوضهاي سـنگي ذخيره ميكنند .در ميـان قلعه حوضي
وجـود دارد كـه هيـچگاه خالـي از آب نبوده اسـت .بـه همين داليل الموت هميشـه ميزبان گردشـگران
داخلي و خارجي اسـت.

برجطغـرل :بـرج طغرل سـازهاي سـر بـه فلك
كشـيده اسـت كـه شـكوه خـود را طي گذشـت
 700سـال حفـظ كـرده اسـت .برجـي شـبيه
سـاعت كـه ميتـوان از روي تابش آفتـاب روي
كنگرههـاي آن ،زمـان را تشـخيص داد .بـرج
طغرل همان سـاعت آفتابي عظيم تهران اسـت.
در شـرق آرامـگاه ابـن بابويـه در شـهرري ،اين
بـرج بهجامانـده از دوران سـلجوقي بـا  20متـر
ارتفـاع و  48متر مسـاحت با اسـكلتي خشـتي و
آجـري خودنمايـي ميكنـد امـا جالببـودن و
زيبايـي ايـن معمـاري نهتنهـا بـه خاطر داشـتن
سـاعت بلكـه جنس بـه كاررفتـه در آن اسـت.
ملات بـه كاررفتـه در بـرج از زاج ،خـاك و
سـفيده تخممـرغ اسـت .ايـن ارگ علاوه بـر
اسـتحكامش ،هنر معماري گذشـته را نيز نشـان
ميدهـد .بـرج طغـرل در همين نزديكيهاسـت
اما صدافسـوس كـه يكي از مكانهاي ناشـناخته
تهـران بهشـمار مـيرود.
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خوشتیپتریــن بازیکنان جام جهانی 2018

از تواناییهـای ورزشـی سـتارههای فوتبـال کـه بگذریـم ،برخـی از آنهـا اسـتایل جـذاب و منحصر بهفـردی دارنـد .از مدل مو
گرفتـه تـا لباسهایـی کـه بـه تن میکننـد ،آنها اهمیـت زیادی بـه ظاهرشـان میدهند تـا محبوبیت جهانـی خـود را دو چندان
کننـد .اگرچـه سـتارههای دنیـای فوتبال انـدام زیبایـی دارند ،اما بـرای درخشـیدن ،این فاکتور به تنهایی کافی نیسـت .سـلیقه
در انتخـاب لباسهایـی کـه میپوشـند نیـز از اهمیـت زیادی برخوردار اسـت .اگر دوسـت داریـد که طبق نظر کارشناسـان مد
و فشـن ،خـوش تیپترین سـتارههای فوتبالیسـت حاضـر در جام جهانـی  2018را بشناسـید ،در ادامه مطلب همراهمان باشـید.

کریستیانو رونالدو

جرارد پیکه

کریسـتیانو رونالـدو بازیکـن فوتبال اهل کشـور پرتغال اسـت که
در پسـت مهاجـم بـرای رئـال مادریـد و تیـم ملـی پرتغـال بازی
میکنـد و توانسـته بسـیاری از رکوردهـای تاریـخ فوتبـال جهان را
جـا بهجا کنـد .فهرسـت خوشتیپهای جـام جهانی ،بـدون وجود
نـام ایـن سـتاره معنایی نـدارد .اگر چه مهـارت او در بـازی فوتبال
او را تبدیـل بـه سـتاره کـرده اما در کنـار آن ،تیپ جـذاباش نیز
بـر محبوبیـتاش بیتاثیـر نبـوده اسـت .فرقـی نمیکنـد کـه او با
تیشـرت و شـلوار جیـن ،تیپی اسـپورت بزند یـا که کت و شـلوار
کالسـیک بـه تـن کنـد ،او تحت هر شـرایطی جـذاب خواهـد بود.

جـرارد پیکـه بازیکـن فوتبـال اسپانیاییسـت کـه در نقـش مدافع
میانـی بـرای تیـم بارسـلونا بـازی میکند .وی سـومین نفری اسـت
کـه مقـام قهرمانی لیـگ قهرمانـان اروپا را دو سـال پیاپی بـا دو تیم
گوناگون به دسـت آورد .او بازیکن شـماره  ۳بارسـلونا اسـت و یکی
ن طـور کـه خـودش گفته
از بهتریـن مدافعـان جهـان اسـت و همـا 
اسـت دوسـت دارد در بارسـلونا بمانـد و بازنشسـته شـود .در بازی
خوب او هیچی شـکی نیسـت اما جدا از آن ،او اسـتایل فوق العادهای
دارد کـه خـود یکـی از عوامل محبوبیت او میـان طرفدارانش در این
سـالها بـوده اسـت .این بازیکـن اسـپانیایی ،ظاهری سـاده و در عین
حـال کالسـیک دارد .کت و پیراهنهایـی که او به تـن میکند ،الهام
بخـش بسـیاری از مردم بوده و هسـت .چشـمان آبـی ،ریش خوش
فـرم در کنـار تیـپ جـذاب او ،او را تبدیـل بـه سـتارهای محبوب و
خوشپـوش در دنیـای فوتبـال کرده اسـت.

پل پوگبا

نیمار
نیمـار بازیکـن فوتبـال اهـل برزیـل و عضو باشـگاه فوتبـال پاری
سـن ژرمـن و تیم ملـی فوتبال برزیل اسـت کـه به عنـوان مهاجم
بازی میکند .او سـابقه بازی در باشـگاه بارسـلونا را نیز دارد .نیمار
در  ۱۹سـالگی و در سـال  ۲۰۱۱جایـزه بازیکـن سـال آمریـکای
جنوبـی را از آن خـود کـرد .او از همـان زمانهایـی کـه ورزش را
آغـاز کـرد ،نه فقـط به دلیـل مهارتهـای فوتبـال بلکه بـه خاطر
ظاهـرش تیتـر روزنامههـا و مجلات میشـد .چیـزی کـه بیشـتر
در ظاهـر نیمـار ،گرانتریـن بازیکـن جهـان ،جلـب توجـه میکند،
مـدل موهایش اسـت کـه الگوی بسـیاری از جوانها شـده اسـت.
کتهـای چرمـی نیـز از دیگـر شـاخصههای ظاهـری او اسـت که
بیشـک کلکسـیونی از آنهـا را در خانهاش جمعآوری کرده اسـت.
جسی لینگارد
جسـی لینـگارد بازیکـن فوتبال اهل بریتانیا اسـت که در چشـر به
دنیـا آمد و در سـن  ۷سـالگی بـه آکادمی جوانان منچسـتر یونایتد
پیوسـت .او بـا اسـتایل منحصـر بهفـردی کـه دارد ،قادرسـت در
صنعت مد و فشـن حـرف اول را بزنـد .او لباسهایـش را از بهترین
برندهـای جهـان خریداری میکنـد ،البته این به تنهایـی برای خوش
تیپی کافی نیسـت ،بلکه انتخاب درسـت لباس نیـز از اهمیت باالیی
برخـوردار اسـت که جسـی نیـز در آن مهـارت باالیی دارد .جسـی
در شـبکههای اجتماعـی بسـیار فعـال اسـت ،از این رو ایـن امکان را
بـه هوادارانـش میدهد تا بـرای گرفتن ایـده از مدل کفـش ،ژاکت،
کـت یـا حتـی مـدل مـوی او ...او را دنبال کننـد .در کل ،اسـتایل او
نقدهـای مثبت زیـادی را به همراه دارد که این خود نشـان از خاص
و خالقانـه بـودن او در زمینه مد و فشـن اسـت.
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ژرومه بواتنگ
ژرومـه بواتنـگ بازیکن فوتبـال اهل آلمان اسـت .او پـدری غنایی
و مـادری آلمانـی دارد .بواتنـگ بـه همـراه تیـم ملی آلمـان قهرمان
جـام جهانـی  ۲۰۱۴شـدهاسـت .وی از مدافعـان برتـر حـال حاضر
فوتبال جهان بهشـمار مـیرود .از مهارتهـای ورزش او که بگذریم،
تیـپ او الهـام بخـش بسـیاری از افراد اسـت ،بـه طوری کـه برخی
از سـتارههای هیـپ پـاپ ،ماننـد جیزی ،نیـز از او الگـو گرفتهاند .او
معمـوال تیشـرت ،کفـش نایـک و ژاکـت به تـن میکنـد ،همچنین
کلکسـیونی گـران قیمـت از کفشهای کتانـی دارد کـه مطمئنا برای
طرفـداران دنیـای مد و فشـن بسـیار جذاب خواهـد بود.
کیسوکه هوندا
کیسـوکه هونـدا بازیکـن فوتبـال ژاپنی اسـت که در پسـت هافبک
بـازی میکنـد کـه البته میتوانـد به عنـوان یک مهاجم حملـهکننده
هـم بـازی کنـد .وی در سـال  ۲۰۱۴از زسـکا مسـکو به باشـگاه آث
میلان ایتالیـا پیوسـت و در ترکیب ثابت میلان قرار گرفـت .وی از
سـتارههای تیـم ملـی فوتبال ژاپن و قاره آسـیا بهشـمار مـیرود .مدل
موهـای او بارهـا و بارها سـوژه دوربیـن خبرنگاران و تیتـر روزنامهها و
مجالت شـد .یکی از دالیل جذابیت موهای او ،رنگ روشـن موهایش
اسـت .او بـا عینکهـای آفتابـی کـه بـه چشـم میزنـد و کتهـای
شـیکی کـه میپوشـد ،مـا را بر آن داشـت تا نـام او را در این لیسـت
قـرار دهیم.
لیونل مسی
لیونل مسـی بازیکن فوتبال اهل کشـور آرژانتین و عضو بارسـلونای
اسـپانیا و تیـم ملـی آرژانتین اسـت که در پسـتهای مهاجـم و بال
بـازی میکنـد .زمانـی کـه صحبـت از تیپ میشـود ،مسـی بسـیار
محتاطانـه رفتـار میکند .بـا وجود این کـه او ظاهری سـاده دارد ،اما
بسـیار جـذاب اسـت .انتخاب درسـت تیشـرت ،کـت و ژاکتهایی
کـه بـه تـن میکنـد ،اسـتایل مینیمالیسـت او را تبدیـل بـه ظاهری
چشـمگیر و الهـام بخش کرده اسـت.
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The most handsome players in
2018 World Cup

پل پوگبا بازیکن فوتبال اهل فرانسـه اسـت که در باشـگاه منچستر
یونایتـد و تیـم ملی فوتبال فرانسـه بازی میکند .همانقـدر که بازی
او طرفـداران زیـادی را به سـمت خـود جذب کرده ،مـدل موهای او
نیـز مـورد توجـه هوادارانش قـرار گرفته اسـت .عالوه بر مـدل مو،
او تیـپ منحصـر بهفـرد و خـاص خـودش را دارد .زنجیرهـای طال،
دسـتمال سـر و کفشهایـی کـه بـه پـا میکنـد را در اسـتایل هیچ
شـخصی دیگـری نخواهیـد دیـد .او هـر هفته مـدل موهای خـود را
تغییـر میدهـد ،شـاید بـه این دلیل اسـت کـه میداند ظاهـر ،تاثیر
زیـادی در جذب مخاطـب دارد.
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عکاس

بـه یـک نویسـنده یـا ویراسـتار آزاد تبدیـل شـود .امـا در ابتـدا باید
نمونـه کارهایـی ایجـاد کرده ،مخاطبینی به دسـت آورده تـا در نهایت
نشـان دهیـد یک نویسـنده یا ویراسـتار قوی هسـتید.

ایـن روزهـا ،عکاسـی آزاد یکـی از بهتریـن و موثرتریـن راهکارهایـی
اسـت کـه بـرای کسـب درآمـد میتوانیـد روی آن حسـاب بـاز کنیـد.
شـما میتوانیـد همـراه بـا یک شـریک یا بـه تنهایـی کار عکاسـی را انجام
دهیـد .عکاسـی از مجالـس عروسـی ،املاک و مسـتغالت و حتـا عکـس
گرفتـن از سـوژههای بکـر و ارسـال آنهـا بـرای سـایتها و مجلات از
جملـه طرحهایـی هسـتند که پیش روی شـما قـرار دارند .اما بایـد بدانید
عکاسـی کاری بسـیار سـخت اسـت .عکاسـی حرفـهای تقریبـا شـبیه بـه
یـک کابـوس اسـت ،بـه واسـطه آنکـه در عمـل عکاسـان ممکن اسـت
بـا مشـکالت مختلفـی روبـرو شـوند .امـا اگـر بتوانیـد عکسهـای تـکان
دهنـده بگیریـد و مهارتهـای بازاریابـی خـود را نیـز ارتقـا دهیـد ،آنگاه
بـه صـورت نیمه وقـت میتوانیـد پـول خوبی به دسـت آوریـد .فراموش
نکنیـد کـه شـما میتوانیـد عکسهـای خـود را هم بـه صـورت آنالین به
فـروش رسـانده و هم بـا روزنامهای قرارداد بسـته و عکاسـی خبری کنید.
از رسـتورانهای محلـی و آژانسهـای معاملات ملکی سـوال کنید که آیا
در نظـر دارنـد کسـبوکار خـود را از طریـق عکسهایی که شـما از آنها
میگیریـد بهبود بخشـند.

شغــلهــایآزادخــانگی
با درآمد خــوب
بـه دفتـر کار خـود میروید ،از کارت شناسـایی یا اثر انگشـت برای ثبت
زمان ورود اسـتفاده میکنید ،سـاعتهای کاری را شـمارش میکنید و پس
از سـپری شـدن زمان کاری دومرتبه کارت خود را در دسـتگاه میکشـید
و بـه خانـه بازمیگردیـد! آمارهـا نشـان میدهند در کشـورهای پیشـرفته
همچـون ایـاالت متحده دسـت کم  53میلیـون آمریکایی ایـنکار را انجام
نمیدهنـد ،بـه عبـارت دقیقتـر  34درصد از نیـروی کار سـاکن در ایاالت
متحـده تمایلی ندارند به سـبک سـنتی کار کنند.

نویسنده ،ویراستار یا سردبیر

در حالـی کـه مشـاغل آزاد مزایـای متعـددی بـه همـراه دارنـد ،امـا در
مقابـل نباید از این نکته غافل شـوید که هر شـغل آزادی مناسـب نیسـت.
بـه ویـژه اگر شـما یک متخصـص در حـوزه فنـاوری اطالعات هسـتید .بر
همین اسـاس ضروری شـغلی را انتخـاب کنید که بتواند کفـاف هزینههای
زندگـی را بدهد.

نوشـتن یکـی از بهترین مشـاغل آزادی اسـت کـه پیش روی شـما قرار
دارد .تمـام آن چیـزی کـه بـه آن نیاز دارید یـک کامپیوتر و یـک ارتباط
اینترنتـی اسـت کـه از طریق آن به کسـب درآمـد بپردازید .امـا فراتر از
آن بایـد مهارتهـای خـود در زمینه نوشـتن ،تهیه گزارش و آمادهسـازی
مطالـب را بهبـود دهیـد .هر فـردی میتواند بـه لحاظ فنی بـا کمی تمرین

طراح وب یا گرافیک
طراحـی لوگـو ،الگو بـرای سـایتها اینفوگرافـی ،پوسـتر ،بروشـو ،جزوه،
خبرنامـه الکترونیکـی ،ارائههای پاورپوینـت ،طراحی تجربه کاربـری و ....از
جملـه پروژههـای بی پایانی هسـتند که شـما به عنوان یک طـراح گرافیک
میتوانیـد روی آنهـا کار کنیـد .اما توجه داشـته باشـید که طراحـی آزاد
ممکـن اسـت کمـی اسـترسزا باشـد ،بـه واسـطه آنکـه شـما همـواره با
مشـتریانی سـروکار داریـد کـه عجله دارند یا ممکن اسـت بهطـور مرتب
نظـر خـود را تغییـر دهند .بـرای موفقیت در ایـن کار باید نمونـه کارهای
شـما واقعا تاثیرگذار باشـند.
دستیار مجازی /منشی مجازی
ممکـن اسـت اینگونـه تصـور کنید کـه یک دسـتیار مجـازی تنها یک
منشـی از راه دور اسـت ،امـا دسـتیار مجـازی قابلیتهـای بسـیاری دارد.
قابلیتهایـی کـه بسـته به نیـاز کاری شـما و نحـوه تعامالت با مشـتریان
متغیـر اسـت .در نتیجه دسـتیار مجـازی یکـی از بهترین مشـاغل آزادی
اسـت کـه پیـش روی شـما قـرار دارد .وظایـف اداری اصلـی یک دسـتار
مجازی شـامل برقـراری تماسها و نظارت بـر برنامهریزیها و ..میشـود.
شـما حتا میتوانید به عنوان مدیر یک سـایت نیز مشـغول به کار شـوید.
انجـام پژوهشهـای جامع برای مـردم نیز از جمله کارهایی اسـت که یک
دسـتیار مجـازی میتوانـد انجـام دهد .بهطـور خالصه کارهـای مربوط به
مشـتریان به شـما محول میشـود.

Home-grown jobs with high income
توسعه دهنده وب یا برنامههای موبایل

ساخت تجهیزات الکترونیکی

توسـعه برنامههـای موبایـل و وب دو مـورد از مشـاغل پرتقاضـا در دنیـای
برنامهنویسـی به شـمار میرونـد .برنهنویسـی اندروید و  ،iOSجاوااسـکریپت،
پایتـون ،رابـی یـا هـر زبان برنامهنویسـی کـه در آن روان هسـتید و بـازار کار
بـه آن نیـاز دارد فرصـت خوبـی را پیش روی شـما قـرار میدهند .امـا اگر به
دنبـال یک برنامهریزی سـودآور هسـتید باید ب یک نکته دقـت کنید .بدون
شـک طراحـی برنامههای کاربـردی برای وب و گوشـیهای هوشـمند یکی از
جذابتریـن کارهایـی اسـت که به عنـوان یـک برنامهنویس میتوانیـد انجام
میدهیـد .امـا در مقابل خود را باید برای روبرو شـدن با مشـتریان غیرمنطقی
یـا افـرادی کـه دانـش فنی نداشـته امـا بـه دنبـال برنامههای خاص هسـتند
آمـاده کنیـد .با توجه به اینکه لینکدیـن و  AngleListبرای کسـبوکارهای
ایرانـی شـناخته شـده هسـتند بـا کمـی جسـتوجو میتوانیـد مشـاغل یـا
پروژههـای پیشـنهادی را در ایـن دو سـایت پیدا کنید .همچنین از سـایتهای
داخلـی کـه آگهیهـای اسـتخدامی در آنها قـرار میگیرد غافل نشـوید.

اگـر در زمینـه الکترونیـک اطالعـات اولیـه داریـد یـا فارغالتحصیل
رشـته سـختافزار هسـتید بـه راحتـی میتوانیـد بوردهـای رزبرپای را
از بـازار تهیـه کـرده و تجهیـزات خاصمنظـورهای را برای مـردم تهیه
کـرده و از طریـق فضـای مجـازی بـه فـروش بهرسـانید .بهطـور مثال
میتوانیـد یـک سـامانه کنتـرل کننـده صوتـی را ایجـاد کنید کـه تنها
بـا پـا کنتـرل شـوند .در ایـن حالـت کاربـران بـه راحتـی میتواننـد از
دسـتان خـود بـرای کار بـا صفحهکلیـد اسـتفاده کـرده و از پـای خـود
بـرای پخـش ،کنتـرل ،عقـب یـا جلو کـردن ترکهـای صوتی اسـتفاده
کننـد .سـاخت یـک دسـتگاه کنتـرل کننـده درجـه حـرارات خانـه یا
حمـام کـه از طریـق گوشـی هوشـمند قابـل کنترل باشـد ،پهپـادی که
با دوربین مـــداربسته تحت شبکه خانه یکپـــارچه شـــده باشد و از
طریق گوشی هوشمند کنتـــرل شود از جمله پـــروژههای جــــذاب
در ایـن زمینه هسـتند.
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انسـان غارنشـین اگر سراسـیمگی و بـاال و پایین
پریدنهـای یکـی از اعضـای گـروه خـود را نادیده
میگرفت ممکن بود توسـط کفتار عظیـم الجثهای
بلعیـده شـود ،اما آنهایـی که فورا متوجه میشـدند
همانهایـی بودند که زنده میماندنـد .ما موجودات
اجتماعـی هسـتیم و بقـای مـا ،از لحاظ تکاملـی ،تا
حـدود بسـیار زیـادی بسـتگی بـه توانایـی مـا در
خوانـدن احساسـات دیگـران دارد ،چـه دوسـت ما
باشـند و چه دشـمن ما .ما از نیت و منظور دیگران
بـه روشها گوناگونی آگاه میشـویم و ایـن روشها
را بلدیـم ،مخصوصـا اینکه چطـور هیجانـات خود
را بـروز میدهنـد و چـه زمانی اسـترس دارنـد .در
یـک آزمایـش ،محققـان موشهـا را در معـرض
مقـداری اسـترس قـرار دادنـد .بعـد از اینکـه ایـن
موشها بـه قفسهای خـود برگشـتند ،پارتنرهای
آنهـا نیـز مضطـرب و آزرده شـدند .دانشـمندان
بـا شـگفتی دریافتند فعالیـت مغـز موشهایی که
تحت اسـترس قـرار نگرفتـه بودند ،از کسـانی که
تحـت اسـترس قـرار گرفتـه بودنـد ،تقلیـد کرده
اسـت .به گفتهی یکـی از پژوهشـگران ،تجربیات و
اسـترسهای دیگـران میتوانـد ما را جـوری تغییر
دهـد که حتـی خودمـان هـم کاملا درک نکنیم.
چطور از سرایت استرس دور بمانیم

آیا استرس واگیر دارد؟
رئیستـان بـا بداخالقی و عصبانیـت در راهروی اداره داد و قال میکند و ناگهان میبینید شـما هم عصبی شـدهاید.
یـا مثلا سـر میز شـام بـا لحن خاصی کـه حاکـی از نگرانی اسـت با همسـرتان گفتگـوی کوتاهـی داریـد و متوجه
میشـوید بچههایتـان نیـز با همان لحـن با همدیگر حـرف میزننـد .فکر میکنید تصادفی اسـت؟ اینطور نیسـت.
اسـترس ،کلمـ ه ظاهـرا کوچکی که احساسـات منفی چـون نگرانی ،اضطـراب و پریشـانی را در بر میگیـرد واگیر
دارد و درسـت ماننـد یـک سـرماخوردگی معمولی میتوانیـد آن را از دیگـران بگیرید و مانند یک ویـروس میتواند
به شـما احسـاس ضعف (از نظر احساسـی) بدهد.

استرس چگونه پخش میشود
در تحقیقی ،اطالعات مربوط به هزاران نفر از طریق تسـت سـنجش اسـترس اجتماعی جمع آوری شـد .طی هر تسـت،
از دانشـجویان خواسـته شـد مقابل گروهی از غریبهها بایسـتند و سـخنرانی بکنند و سـپس از آنها خواسـته شـد بصورت
ذهنـی معادالتـی را حل کنند .شـرایط جوری تعیین شـده بـود که در برابر واکنشهای خونسـردانهی محققـان که آنها را
تماشـا میکردند ،اسـترس برانگیز باشد.
در نتیجه افراد دسـتپاچه شـدند و هم در محاسـبات ریاضی دچار اشـتباه شـدند و هم کلماتی را که میخواستند استفاده
کننـد فرامـوش کردنـد .محققانی که این افراد را تماشـا میکردند تنها نقش تماشـاچی را داشـتند اما با این وجود خوشـان
نیـز احسـاس بـدی پیـدا کردنـد! واکنش محققـان غیر طبیعی نبـود ،زیرا نوع بشـر همیشـه تمایل بیولوژیکـی طبیعی به
اقتبـاس از احساسـات اطرافیـان خـود داشـته اسـت .جاندارانـی که به صـورت گروهی زندگـی میکنند (مانند انسـانها)
نیـاز بـه برخـی از انسـجامهای اجتماعـی دارنـد .اگر یکـی از اعضـای گروه خطری احسـاس کنـد ،به نفع همه اسـت که
دیگـران هم احسـاس خطر کنند.
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هنوز واکسـن اسـترس سـاخته نشـده که مثال
مانند واکسـن آنفلوآنزا یک سـال شما را واکسینه
کنـد .تـا آن زمانـی که ایـن اتفاق بیفتـد ،زحمت
حفـظ تعـادل هیجانی تا حـدود زیادی بـه گردن
خـود شماسـت خوشـبختانه کارشناسـان عقیده
دارنـد اسـتراتژیهای خاصـی وجـود دارد که در
ایـن زمینه به شـما کمـک میکند و بیشـتر آنها،
سـادهتر از آنـی هسـتند کـه فکـر میکنید.
برای دور ماندن از استرس:
 -1افـکار منفی را مهار کنید :همـهی ما نرونها
یـا عصبهـای آینـهای داریـم؛ مجموعـهای از
سـلولهای مغـزی کـه میتواننـد هر هیجانـی را
کـه با آن روبرو میشـویم ناخـودآگاه تقلید کنند.
درسـت همانطـور کـه میتوانیـد روی آینـه را
بپوشـانید تا نور را منعکس نکند ،میتوانید تالش
کنیـد تا آینههـای مغزتان را مسـدود کنید .برای
ایـن کار ،پیـش از اینکه وارد شـرایطی شـوید که
پیش بینی میکنید اسـترس برانگیـز خواهد بود،
چیـزی را تصور و تجسـم کنید که دوسـت دارید
یـا لبخنـد بـر لبانتـان مـیآورد .حاال یـک دلیل
موجـه بـرای لبخنـد زدن دارید .این دلیل ،کسـی
نیسـت کـه روبروی شـما نشسـته ،بلکـه چیزی
اسـت که در سـر شـما میگذرد .شما باید بتوانید
بدون آسـیب ،از شـرایط هیجانی نامطلوب خارج
شوید .طی موقعیت اسـترس برانگیزی که در آن
قـرار گرفتهایـد ،یک چیز مثبـت در ذهنتان نگه
داریـد .مثال اگـر هیچ چیزی در طـرف مقابلتان
وجـود نـدارد که خوشتان بیاید ،حتـی می توانید

بـا صـدای بلند بگویید« :من عاشـق کفشهایت هسـتم!» تن صدایتـان را تنظیم کنیـد و اجازه دهید
هیجانـات مثبتتان پیشـی بگیرند.
 -2کمـی هـوای تـازه بخورید :سـعی کنید از نظـر فیزیکی هم خودتـان را از منبع واگیـردار منفی دور
کنیـد .هـر چـه از ایـن منبـع دورتر باشـید ،تاثیر کمتـری از آن خواهیـد گرفـت .رفتن به فضـای آزاد
یـا حتـی فقط نـگاه کردن بـه تصاویری از طبیعـت میتواند عاقالنهترین انتخاب شـما باشـد .تحقیقات
نشـان میدهد بودن در طبیعت این قابلیت را دارد که احسـاس خوشـی و تندرسـتی را در شـما افزایش
بدهـد ،ضربـان قلبتـان را پاییـن بیاورد ،فشـار خونتـان را کم کند و تنـش عضلات را برطرف کند.
نمیتوانیـد بیـرون بروید؟ حتی نگهـداری از یک گیاه خانگی در نزدیکـی خودتان میتواند کمکتان کند
و اسـترستان را از شـما بگیرد.
 -3حد و حدود مشـخص کنید :از کسـی که به شـما اسـترس منتقل میکند دور شـوید تا فرصتی
برای آرام شـدن پیدا کند .شـما مجبور نیسـتید کسـی که اسـترس دارد را تحمل کنید .اگر مجبورید
بـا او در ارتباط باشـید راههای دیگـری هم برای ارتباط برقرار کردن وجـود دارد ،تلفن و ایمیل راههای
ارتباطی هسـتند که بهتر میتوانید آنهـا را مدیریت کنید.
 -4منطقـی باشـید :خودتـان را یـک بیطـرف تصور کنیـد .تمرین کنید کـه بیطرفانـه همدلی کنید،
مهربان ،متواضع و حواس جمع باشـید اما خودتان را از نظر عاطفی و احساسـی درگیر نکنید که باعث
شـود برای هر مسـئلهای احسـاس مسـئولیت کنید .این اسـتراتژی مفید اسـت زیرا به خودتان فشـار
نمیآوریـد تـا چیزی را که از کنترل شـما خارج اسـت درسـت کنید.
 -5یادتان نرود که نفس بکشـید :وقتی اسـترس دیگران به شما منتقل میشود تنفستان تندتر میشود.
هـر وقـت احسـاس کردید اسـترس سـراغتان آمـده ،به طول مـدت دم و بـازدم خود توجه کنید .سـعی
کنید کمتر از  12بار در دقیقه نفس بکشـید .تنفس آهسـتهتر ،واکنش استرسـی بدن را کاهش میدهد.
 -6سیسـتم ایمنـی هیجانی خود را تقویت کنیـد :برای این کار نیـاز دارید عادتهای درسـتی برای
مراقبـت از خـود در پیـش بگیرید .زمان صرف کنید تا چیزهایی را پیدا کنید که شـما را آرام میکنند
و بـه شـما انـرژی میدهنـد و میتوانید به طور روتین انجامشـان دهید .الزم نیسـت هزینـهی زیادی
بپردازید بلکه کافیسـت روشـی که انتخاب میکنید برای شـما هدفمند و معنی دار باشد .یوگا ،باغبانی
یـا شـبی را بـا دوسـتان گذرانـدن یا هر چیزی که احسـاس رضایت و آرامش به شـما بدهد مناسـب
اسـت .سـپس آن را در برنامهی همیشـگی خود بگنجانید .اگر مراقب خودتان نباشید وقتی در معرض
اسـترس قـرار میگیرید ،آسـیب پذیرتر و بیدفاعتـر از زمانهای دیگر خواهید بـود و تحمل کمی در
برابر احساس خسـتگی و ناتوانی خواهید داشت.
 -7کمـی بعدتـر را متصـور شـوید :وقتی در شـرایط اسـترس برانگیز قـرار گرفتید ،شـروع کنید به
برنامـه ریـزی اینکـه بعد از از سـر گذراندن اسـترس ،چـه کار میتوانیـد انجام دهید؛ با یک دوسـت
مالقـات کنیـد و با هم شـام بخوریـد؟ به خانه برگردید و با بچهها بازی کنید و بخندید؟ یادتان باشـد
در انتهای مسـیر اسـترس برانگیزی کـه دارید ،نور امیدی وجـود دارد.
 -8ورزش کنیـد :بـا وجـود تمـام تالشهایـی کـه کردید باز هـم دچار اسـترس میشـوید؟ ورزش
میتوانـد سـریعترین راه رهـا شـدن از این شـرایط باشـد .فعالیـت بدنـی ،بدنتان را تشـویق میکند
تـا اندورفیـن ترشـح کنـد؛ همـان هورمون «حـال خوب» کـه مانند مسـ ّکن طبیعـی در بدنتان عمل
میکنـد .حتـی  5دقیقـه تمریـن هـوازی میتوانـد اضطرابتـان را کاهـش داده و کمکتـان کنـد بر
اسـترستان غلبـه کنید.
 -9سـراغ قلـم و کاغـذ برویـد :بیان کـردن احساسـات در قالب کلمات میتواند رها شـدن شـما از
اسـترس کمک خوبی بکند .قرار نیسـت شـاهکار ادبی خلق کنید ،راحت باشـید و چند دقیقه بیوقفه
در مـورد احساسـات خـود بنویسـید .این کار میتوانـد کمکتان کنـد افکارتان را نظـم بدهید و بهتر
هیجانـات خـود را کنتـرل کنید .علتش هم این اسـت که وقتی این نشـخوارهای فکـری را روی کاغذ
میآوریـد دیگـر در حلقـهای معیوب و بیپایـان در ذهنتـان نمیچرخند.
استرس همیشه هم بد نیست
یادتـان باشـد گاهـش اسـترس میتواند چیز خوبی باشـد ،حتی با وجود اینکه شـما دیگر آن انسـان
اولیـهای نیسـتید که بـرای نجات جـان خود تلاش میکند .مثال اگـر برای انجـام پـروژهای برایتان
ضـرب العجل تعیین کردهاند ،شـاید اگر یک شـب در کنار همکاران مضطرب خود شـب زنـده داری
کنیـد و کارتـان را انجـام دهید بهتر باشـد تا اینکه تنها در خانـه روی پروژه کار کنید .استرسـی به نام
یوسـترس وجـود دارد کـه کمکتان میکنـد کارهایتان را انجـام دهید و دچار تنبلی و تاخیر نشـوید
و در واقـع کارآییتـان را بـاال میبرد.
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بغداد ،سفر به شهر باغهای معلق و
قصههای هزار و یک شب
تاریخ بغـداد از دوره عباسـیان شـروع میشـود و پیـش از آن شهر تیسـفون ،پایتخت ساسـانیان ،در
نزدیکـی بغداد امـروزی بـود .در آن زمان بغداد ،نـام سـرزمین کوچکـی در نزدیکی تیسـفون بود .سـفر
بـه شـهر باغهای معلق و قصههـای هـزار و یـک شـب ،میتوانـد یکـی از خاطرهانگیزتریـن سـفرهای
زندگـی انسـان باشـد .در حـال حاضـر با توجـه بـه اینکه فرصتهـای تجـاری و شرایط گردشـگری در
ایـن کشـور رو بـه بهبـود اسـت ،عراق میتواند مقصد خوبی برای یک سـفر پر هیجان و سـود آور باشـد.

موزه ملی عراق
موزه ملـی عراق ،یک موزه واقع در شـهر بغداد
اسـت کـه آن را موزه عـراق ،و یا مـوزه بغداد نیز
مینامنـد .آثـار گرانبهایـی از تمـدن بینالنهرین
در ایـن مـوزه وجـود داشـته اسـت .مـوزه ملـی
عراق ،توسـط مسـافر و نویسـنده بریتانیایـی بـه
نام “گرترود بل” تأسـیس شـد و در سـال ۱۹۲۶
میلادی ،مدتی قبـل از مرگ او افتتاح شـد .موزه
ملـی عـراق در اصـل یـک مـوزه باستانشناسـی
اسـت و تاریخ بینالنهرین را پوشـش میدهد .در
سـال  ۲۰۰۳میالدی ،در طـول جنگ عراق و بعد
از آن بسـیاری از این آثار غارت شـد .تالشهای
بینالمللـی فـراوان ،باعث شـد تا بسـیاری از آثار
مسـروقه به موزه بـاز گردند .به منظور بازسـازی
مـوزه ،سـالهای زیـادی بسـته بـود و بـه ندرت
بـرای مشـاهده عموم بـاز میشـد تا اینکـه موزه
ملـی عـراق رسـما در مـاه فوریـه سـال ۲۰۱۵
میالدی بازگشـایی شد.
باغ وحش بغداد
بـاغ وحش  ۸۱هکتـاری بغداد در اصل در سـال
 ۱۹۷۱میالدی در منطقه باغهـای الزورا در امتداد
پـارک تفریحـی رویـای الـزورا افتتاح شـد .قبل از
حمله سـال  ۲۰۰۳به عراق ،باغ وحش  ۶۵۰حیوان
را در خود جای داده بود و در سـال  ۲۰۰۳میالدی
در طـول جنـگ عراق ایـن باغ وحش نابود شـد و
تنهـا حـدود  ۳۵حیوانات جان سـالم بـه در بردند،
باغ وحش در سـال  ۲۰۰۳دوباره بازگشـایی شـد و
در حـال حاضـر خانه حـدود  ۱۰۷۰حیوان اسـت.
سـاالنه میلیونهـا گردشـگر از سراسـر جهـان
بـرای دیـدن بزرگتریـن بـاغ وحـش عـراق بـه
بغـداد میآیند ،بـه طوریکـه سـال  ۲۰۰۱حدود
بیـش از  ۱.۵میلیـون نفـر بازدیـد کننـده داشـته
اسـت و یکی از جاذبههای توریسـتی محبـوب در
بغـداد محسـوب میشـد .این بـاغ وحش کـه در
سـال ۱۹۷۱میالدی تأسـیس شـده بود ،در جنگ
سـال  ۲۰۰۳میلادی ویـران شـد اما به سـرعت
مـورد بازسـازی قـرار گرفـت و هـم اکنـون نیـز
تعدادی پسـتاندار بزرگ در این باغ وحش زندگی
میکنند .اگر شما هم دوسـتدار حیوانات هستید،
پـس دیـدن ایـن بـاغ وحـش را از دسـت ندهید.

در  ۱ژوئیـه سـال  ۲۰۰۴میلادی در منطقه سـبز
بغداد در کاخ سـابق صدام حسـین افتتاح شده بود.
نصبالشهید (مقبره الشهید)
بغـداد بـه داشـتن معماریهـای شـگفتانگیز
و زیبـا مشـهور اسـت ،یکـی از ایـن معماریهـای
بالشـهید بنای
بالشـهید نـام دارد .نص 
زیبـا ،نص 
یادبـودی در بغـداد پایتخـت عـراق اسـت که به
یاد سـربازان عراقی کشـته شـده در جنگ ساخته
شـده اسـت .این بنا در سـال  ۱۹۸۳میالدی افتتاح
شـد و طراح این بنای یادبود اسماعیل فتاح الترک
بالشـهید در مرکز دریاچهای مصنوعی ،و
بود .نص 
در کرانـه رود دجلـه در نزدیـک کانـال ارتش که
شـهرک صـدر را از بقیه شـهر جدا میکنـد ،واقع
شـده اسـت .بازدید از این بنای یادبود ،برای عموم
آزاد اسـت و بـه همیـن دلیل سـاالنه گردشـگران
زیـادی را به سـوی خـود جـذب میکند.
کلیسای التین بغداد
بغـداد مقصد رویایـی بسـیاری از گردشگران
اسـت .کلیسـای التین بغـداد یکـی از مهمترین
جاذبههـای گردشـگری شـهر اسـت .بناهـای
فرهنگـی زیادی بـا معمـاری اسـتادانه در بغداد
وجود دارد که کلیسـای التین یکی از زیباترین و
مهمتریـن آنها اسـت .دیدن این کلیسـای زیبا
را از دسـت ندهید.
مسجد الرحمن
مسـجد الرحمـن در بغـداد ،بـه عنوان یکـی از
بزرگتریـن مسـاجد در عـراق در نظـر گرفتـه
شـده بود ،که ساخت آن در سـال  ۱۹۹۸میالدی
توسـط صدام حسین آغاز شـد ،اما در طول حمله
 ۲۰۰۳به عراق قطع شـد و سـاخت آن هرگز به
پایان نرسـید.این بنای ناتمـام در محله ی منصور
بغـداد قـرار دارد .گنبـد اصلی مسـجد کـه هنوز
ناتمام اسـت ،با هشـت گنبد مسـتقل و کوچکتر،
احاطه شـده اسـت .گاهی اوقات مسـجد الرحمن
با مسـجد دیگـری به نام مسـجد بـزرگ صدام،
که در آن زمان سـاخته شـده است ،اشتباه گرفته

میشـود .مسـجد بـزرگ صـدام در چنـد مایلی
شـمال شـرق ،در سـایت فرودگاه شـهری قدیمی
اسـتان مثنی واقع شـده اسـت ،که حتی قـرار بود
بـزرگ تر از مسـجد الرحمـن ،و در مرکز دریاچه
مصنوعی باشـد و همچنین توسـط دانشـکدههای
دانشـگاه جدید التأسـیس احاطه شـود ،گنبد این
مسـجد  ۶۰متـر ،و حـدود  ۳۰۰متر قطر داشـته
است .سـاخت این مسـجد در همان مراحل اولیه
متوقف شـد ،و تنهـا برخی از سـتونهای مرکزی
آن سـاخته شد.
کلیسای ارتدکس ارامنه
کلیسـای ارتدکـس ارامنـه یکـی دیگـر از
جاذبههای گردشـگری مهم بغداد اسـت .هنگام
آمـدن بـه بغـداد دیـدن ایـن کلیسـای زیبـا را
فرامـوش نکنیـد.
کاخ فاو
کاخ فـاو در حـدود  ۵کیلومتـری از فـرودگاه
بینالمللـی بغـداد ،قـرار گرفتـه اسـت .در طول
جنـگ ایـران و عـراق ،هنگامـی کـه نیروهـای
عراقی توانسـتند دوباره کنترل شـبه جزیره فاو را
در دسـت بگیرند ،صدام حسـین دستور ساخت
ایـن کاخ را داد.
مسجد امالقرا
مسـجد امالقـرا ،مسـجدی بـزرگ و جامع در
بغداد اسـت که بزرگترین عبادتگاه مسـلمانان
اهـلِ سـنت در بغـداد اسـت .ایـن مسـجد بـه
مناسـبت پیـروزی در جنـگ خلیـج فـارس در
سـال  ۱۹۹۱میلادی سـاخته شـده اسـت و
منارههـای آن بـه شـکل موشـکهای اسـکاد
اسـت .نـا ِم نخسـتین آن ا ُ ُمالمعـارک ،بـه معنی
مـادر جنگهـا یا پایـه همـه نبردها بوده اسـت.
مسـجد امالقـرا ،مـوزهای بـرای پوشـش تاریـخ
فرهنـگ بینالنهرین اسـت .قبل از جنـگ عراق،
ایـن مـوزه نیـز یک مجموعـه عظیم بوده اسـت
کـه بسـیاری از آثـار آن به تـاراج رفتـه و موزه
تنهـا در مـوارد خـاص باز اسـت.

سفارت ایالت متحده آمریکا در بغداد
حرم کاظمین(حرم جوادین)
در شـمال غربـی بغـداد ،مهمتریـن مکان مذهبی برای شـیعیان ،حرمین کاظمیـن وجود دارد که سـاخت آن در
سـال  ۱۵۱۵بـه پایان رسـیده اسـت .همان طـور که میدانیـد کاظمین ،حرم امـام هفتم و امام نهم شـیعیان یعنی
پـدر و پسـر امـام رضا علیه السلام اسـت .نام کاظـم و جـواد را روی هم رفته کاظمیـن یا جوادیـن مینامند ،و به
همیـن دلیـل منطقهای را کـه این دو بزرگوار در آنجا دفن هسـتند ،کاظمین یا کاظمیه مینامند .سـاختمان کنونی
حـرم از سـاختههای دوره آغازیـن صفویه و دورههای بعدی اسـت .معماری و هنر دوره صفویـه از ایوانهای زیبا و
کاشـیکاریهای معـرق نفیس و آینهکاریهای بدیع در آن به وضوح قابل مشـاهده اسـت .حرم مطهـر دارای دو
گنبـد طالیـی اسـت کـه هر یک بـر روی بقعه یکی از دو امام علیهمالسلام قرار گرفته اسـت .از مشـاهیر مدفون
در حرمیـن کاظمیـن ،میتوان به خواجه نصیرالدین طوسـی و شـیخ مفید اشـارهکرد.
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سـفارت ایالـت متحـده آمریـکا در بغـداد،
بزرگتریـن و گرانتریـن سـفارت در دنیـا اسـت
کـه با مسـاحت  ۴۲هکتار در بغداد سـاخته شـده
اسـت .از لحـاظ وسـعت و بزرگـی ،این سـاختمان
تقریبا هم اندازه شـهر واتیکان اسـت .هزینه ساخت
سـفارت  ۷۵۰میلیـون دالر بـرآورد شـده اسـت.
ایـن سـفارت  ۱۵۰۰۰نفـر کارمنـد دارد .بـه دلیل
یکسـری تأخیرها در سـاخت و سـاز بنا ،سـفارت
آمریـکا در ژانویـه  ۲۰۰۹میلادی افتتاح شـد .این
ساختمان جایگزینی ساختمان سفارت قبلی شد که
67
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برخلاف اسـتانبول ،در ازمیـر بیشـتر مـردم
محلـی را میبینیـد کـه بـه سـبک کامال سـنتی
زندگـی میکننـد .در این شـهر تا دلتـان بخواهد
سـکوت و آرامـش بـرای لـذت بـردن وجـود
دارد .اگـر بـه ازمیـر سـفر کردید ،زمـان زیادی
را بـه دیـدن آن اختصـاص بدهیـد؛ نـه فقـط
دیـدن جاذبههـا ،بلکـه قـدم زدن در خیابانهای
تاریخـی آن هـم نیـاز بـه توجـه و زمـان دارد.
شـهر ازمیـر بـر فـراز یک خلیـج بلنـد و باریک
قـرار دارد .کرانههـای دریـای اژه ترکیه از جمله
زیباتریـن چشـم اندازهای این شهرهسـتند .خط
سـاحلی باشـکوهی که آب شـفاف دریای اژه به
آن برخـورد میکنـد ،مملـو اسـت از کرانههـای
قدیمـی کـه توسـط باغهـای زیتـون ،پرتگاههای
سـنگی و جنگلهـای کاج احاطـه شـدهاند.
شـهر ازمیـر بـه خاطـر وجـود جاذبـه طبیعی
پاموککالـه (قلعـه پنبـهای) ،توریسـتهای
زیـادی را به خـودش جذب میکنـد .این پدیده
طبیعـی کـه نمونـه آن را میتوانیـد در «بـاداب
سـورت» مازندران ببینید ،یک چشـمه آب گرم
پلکانی اسـت .سنگهای سـفید و آب آبی رنگ،
جلـوه بسـیار زیبایـی به آن بخشـیده اسـت .در
زمانهای قدیـم ،مردم در چشـمههای آب گرم
طبیعـی این منطقـه حمـام میکردند.

ازمیــر
شهری برکراندریـــای اژه
ازمیــر ( )Izmirشــهری باســتانی اســت و تاریخــی پرفــراز و نشــیب دارد .ایــن شــهر
ســومین شــهر بــزرگ ترکیــه بعــد از اســتانبول و آنــکارا اســت کــه در هــزاره ســوم
قبــل از میــاد در محلــی کــه امــروزه «بایراکلــی» نــام دارد بنــا شــد و در آن زمــان بــا
شــهر «تــروی» یــا «تــروا» ،کــه دارای پیشــرفتهترین فرهنــگ در آناتولی غربی اســت،
مشــترک بــود .براســاس حفــاری هــای باســتان شناســی اخیــر ،تاریــخ ســکونت در
ایــن شــهر بــه ۶۵۰۰ســال قبــل از میــاد و دوران قبــل از تمــدن تــروی میرســد.
در حــدود  ۱۵۰۰ســال قبــل از میــاد ،بــا وجــود تمــدن هیتیهــا در ایــن منطقــه و
تــا زمــان تمــدن تــروی ،یعنــی تــا  ۱۲۰۰ســال قبــل از میــاد ،خــط و کتابــت در ایــن
شــهر وجــود داشــت .در هــزاره اول قبــل از میــاد ،ایــن شــهر ســمیرنا ()Smyrna
نامیــده میشــد و در طــول ایــن دوره ،یکــی از برجســتهترین نــکات ایــن شــهر
ایــن بــود کــه «هومــر» تاریــخدان و نویســنده یونانــی در آنجــا ســکونت داشــت.

مـاهنــامــه درون پــروازی قشـمایـر ،شمـاره 18

70

بنـای «آسانسـور» نـام یکـی از مکانهـای
دیدنـی و تاریخـی شـهر ازمیـر اسـت .ایـن
آسانسـور کـه در سـال  ۱۹۰۷سـاخته شـده
اسـت ،بـرای جابهجایـی شـهروندان از یـک
مـکان پسـت بر فـراز تپـهای که محل کسـب
و کار مـردم بـود تعبیـه شـد .این آسانسـور در
ابتـدا بـا سیسـتم فشـار آب کار میکـرد ،امـا
بعدهـا بـه سیسـتم الکتریکـی مجهزشـد .شـما
اکنـون بـا سوارشـدن در ایـن آسانسـور عالوه
بـر اینکـه شـهر و مناطـق دیدنـی آن را از بـاال
میبینیـد ،میتوانیـد از فروشـگاههای سـوغاتی،
رسـتورانها و کافـی شـاپهای آن نیـز
اسـتفادهکنید .تلفریـک شـهر ازمیر نیـز که در
سـال  ۱۹۷۷ساخته شده شـما را به ارتفاع ۴۲۳
متـری از سـطح زمیـن مـی بـرد.
از محلههـای دیدنـی ایـن شـهر میتـوان از
محلـه «آلزانـکاک» نام بـرد .خیابانهای باریک
بـا خانههـای به سـبک یونانـی و رسـتورانهای
دلانگیـز .ایـن محله از مرکز شـهر چنـدان دور
نیسـت و حمـل و نقـل عمومـی بـرای رفتن به
آنجا وجـود دارد.
یکـی از دیدنیهـای شـهر ازمیـر میـدان
«کنـاک» اسـت .شـهرت ایـن میدان بـه دلیل
برج سـاعت آن اسـت .این برج در سال ۱۹۰۱
میلادی سـاخته شـده اسـت و در کنـار آن،
مسـجد کنـاک و بـازار « کمرالتـی» واقع شـده
اسـت .برخلاف بیشـتر بازارهـا ،در بازارهـای

سـنتی ازمیـر میتوانیـد بـه راحتی محصـوالت را نـگاه کنید و با فروشـندگان گـپ بزنید ،بـدون اینکه
حـس کنیـد مجبوریـد از آنهـا چیزی بخریـد .پس حتما از بـازار کمارالتـی دیدن کنیـد و در بازدید از
آن ،حتمـا آبنبـات سـنتی مخصـوص آن را کـه در همین بازار تهیه میشـود امتحان کنیـد .در این بازار
میتوانید خوشـمزهترین شـیرینیهای ازمیر و زیتونهای سـبز و سـیاه را پیـدا کنید .بازدیـد از این بازار
بـدون شـک یکـی از خوشـمزهترین تجربههـای شـما در ایـن شـهر خواهـد بود.
از اماکـن مهـم دیگـر این شـهر میتوان بـه «کادیفکاله» ،بـا نام قدیمی «پاگوس» ،اشـاره کرد .این شـهر
یـادگاری از آمازونهـا و قـرن چهـارم قبـل از میالد بود کـه در دورههـای امپراطوری یونـان ،رم ،بیزانس
و عثمانـی ،دسـتخوش تغییراتـی شـد و بـا  ۱۸۶متـر ارتفـاع ،قرنهاسـت که نگهبـان دائمی شـهر ازمیر
و دریـای اژه اسـت .ایـن قلعـه در زمان اسـکندرکبیر توسـط یکـی از ژنرالهـای او بهنام «لیسـماکوس»
بازسـازی شـد که آثـار آن تا بـه امروز همچنان باقیسـت.
«حیسـار» نیـز بزرگتریـن و قدیمیتریـن مسـجد در ترکیـه اسـت کـه یک انـدرون دلپذیـر با یک
منبر و محراب فوق العاده دارد .مسـاجد دیگر ازمیر شـامل «سـالیچی اقلو»« ،شـادیروان» و «کمرالتی»
اسـت کـه بازدیـد از آنهـا نیز میتواند بسـیار جذاب باشـد.
سـاختمانهای زیبا و کوچههای قدیمی روسـتای «شـیرینجه» ،بهشـت عکاسـان و معماران اسـت .در
ایـن روسـتای زیبـا میتوانیـد خانههای سـنتی ترکی را ببینیـد و اگر ترکی بلد باشـید ،با فروشـندههایی
کـه بـا دیدنتان به شـما سلام میکننـد کمی گپ بزنیـد .اگر به سـمت نواحـی باالتر روسـتا بروید ،به
نظـر میآیـد کـه در زمان ،به عقب برگشـتهاید .بهتر اسـت چنـد روز را در این روسـتای زیبا بگذرانید
و از دیـدن افـراد محلـی و نانهـای تنوری تـازهاش لذت ببرید.
یکـی از بهتریـن تجربههایـی کـه میتوانیـد در ازمیـر داشـته باشـید ،قـدم زدن در کنـار پیـاده روی
طوالنـی کنـار سـاحل و لـذت بـردن از آفتـاب دلنشـین این شـهر اسـت .عصرهـا میتوانیـد از فضای
دلنشـین کافههـا و رسـتورانهای سـاحلی آن لذت ببریـد و خودتان را به یک چـای دبش ترکی مهمان
کنیـد .علاوه بـر آن ،میتوانیـد قایق سـواری در آبهـای آرام و زیبـای آن را به یک خاطـره فراموش
نشـدنی برای خودتـان تبدیل کنید.
در ازمیـر موزههـای گوناگونـی ماننـد مـوزه باستانشناسـی ،مـوزه فرهنـگ شناسـی ،مـوزه آتاتورک،
مـوزه هنرهـای نفیـس ،موزه هنـر و موزه تاریـخ طبیعی وجـود دارد .امـا دیدنیهای ازمیر بـه موزههای
آن و آنچـه تـا اینجـا نـام بردیـم ختـم نمیشـود .در بایراکلـی یـک معبـد بهنام «آتنـا» به معنـی الهه
عشـق و مهارت ،کانالهای «شـیر ینیر» و «یشـیل دره» نمونهای از آثار مهندسـی رومی اسـت .رودخانه
«ملـس» کـه در سرتاسـر عصـر روم شـرقی و عثمانـی آب ازمیـر را فراهـم میکـرد نیـز از این منطقه
عبور میکند .کلیسـای «سـنت پلیکارت» -قدیمیترین کلیسـای ازمیر ،-مهمانسـرای «کیزالر اقاسـی»
از دیگـر دیدنیهـای این شـهراند که در سـفر به این شـهر دیدنـی ،بازدیـد از آنها را نبایـد از یاد برد.
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the tile of this mosque has made it more eyecatching. This masterpiece of Iranian-Islamic
architecture at the very beginning will attract
you. What looks great in this building is the
use of pink tiles in the pink mosque. Its unique
beauties and effects have made its name
registered in Iran’s national monuments since
February,1956. Another important attraction
of Shiraz is the Arg of Karim Khani, which was
built with the best materials and best architects
during the Zandieh period. This is the most
important and largest building of Zandieh,
which was the residence of Karim Khan. This
Arg is a combination of residential and military
architecture, and it was the place of the local
rulers during the Qajar period. A unique Vakil
Bazaar shines like a jewelry in Shiraz. The
“Moshir House”, also known as “Golshan
House”, is located in the heart of this bazaar and
is one of the monuments of Mirza Abulhassan
Moshir al-Molk due to its beautiful tiles and
wood and glass niceties was demolished and

was rebuilt in 1970. Its broken parts
were rebuilt, its spring house came
in the form of the tea house, and its
rooms were dedicated to displaying
Fars handicrafts and became known
as the “Art House”. Further, Vakil
Mosque and Bath are located next to
this bazaar, which is regarded as two
of the most beautiful and attractive
monuments in this city.
There are a lot of gardens in Shiraz
and it is difficult to talk about all of
them, but you cannot refuse to go
to Eram’s garden. This garden is one
of the most beautiful Shiraz gardens,
which is famous for its famous Sarvnaz.
The beautiful mansion of this garden
for its architecture, painting, lithograph,
tiling, and plastering is one of the
masterpieces of the art and industry of
the Qajar period. You should not miss
seeing this garden in March.
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Shiraz, City of
Poets and Flowers
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It is said that May is the best time to travel
to Shiraz when orange blossoms have been
bloomed and roses, rosa damascenes, daffodils
and chamomilla flowers have flown and a
flower festival have held in the city. However,
the commemoration of Saadi is regarded as
another excuse to travel to this city in this month.
In a poem, the poet laureate Shahriar named
this city as “The city of Sheikh and Khajeh “ and
many travels to Shiraz to see the tomb of these
two. Then, we begin to talk about Shiraz by
introducing his tomb, one of the most beautiful
sights in the city.
Sheikh Muslih al-Dīn Saadi Shīrāzī is a talented
poet and great philosopher of the seventh
century AD, whose books Gulistan and Bustan
shine like a star in the Persian literature sky.
This place was originally the Sheikh monastery,
where he spent the rest of his life there and
then was buried there. During this century, a
mausoleum was first built over Saadi’s tomb
by Khajeh Shamsuddin Muhammad Saheb
Divani, the famous minister of Aqa-Khan. In 998,
Yaghub Zolghadr, the governor of Fars, ruined
the Sheikh’s and no trace was left. Karim Khan
ordered to build a mansion made of gypsum
and brick over the tomb of Sheikh in 1187 AH.
The building which was built at the time of
Karim Khan consolidated until 1948. But, when
the National Monuments Association in Shiraz
was formed in 1946 with the membership
and secretary of Professor Ali Sami, one of
its early ideas was the revival of the Tomb of
Saadi. In 1946, according to the government’s
enactment, it was decided to pay 2 rials for the
construction of the Saadi Tomb through selling
each kilo of the sugar loaf in Marvdasht Sugar
Factory. However, practical and serious work
began in 1948, and the contract for designing
the Saadi Tomb was signed and Mohsen
Foroughi and Ali Sadegh began designing
Saadieh. In March 1952, the construction of
the Saadi Tomb was completed, and adapted
to the structure of Chehel Sotoun palace and a
combination of the ancient and contemporary
Iranian architecture in a garden of 7700 m2,
completed in the afternoon May 2, 1951, and
opened with the presence of Dr. Mahmoud
Hesabi, as Culture Minister, and Ali Asghar

Hekmat and many poets, writers, businessmen
and officials. This building is one of the most
beautiful monuments of Shiraz, and the trip is
surely incomplete without its visiting.
In addition, the Tomb of Hafez, also known as
Hafezieh, is one of the most beautiful and most
visited places in Shiraz. Khajeh Shams-ud din
Mohammad Shirazi was known as Hafez and
nicknamed “Lessan al-Ghieb”, great Iranian poet
and ode composer whose tomb is located in the
north of the city, below the Quran Gate, in one of
the famous cemeteries in Shiraz called “Khak_e_
Mossala”. In addition to the tomb of Hafiz, this
place is a spectacular place with tall trees, gardens
and colorful flowers, and a place for refreshing.
If you come to Shiraz from Isfahan, you will
see a big vault at the entrance to the city. This
interesting building is famous for the Quran Gate,
and the reason for this name is the Quran, which
was placed in its upper side based on the order
of Adud al-Dawla Deylami so that the passengers
and guests of Shiraz can pass safely. Shiraz had six
gates in the past, among which two are available.
Over time, the building was destroyed until it
was rebuilt during the Karim Khan period, and
the exquisite Quran which was placed on its top
was written by Sultan Ebrahim, the grandson
of Shahrokh Teymouri. This monument was
destroyed in 1936 by the explosion of dynamite
and one of the merchants of Shiraz rebuilt
the Quran gate in 1949. The tomb of Khwaju
Kermani, a famous ode composer of the 8th
century is placed near the Quran Gate, which is
also a spectacular sight of the city.
Qavam House is another beautiful monument
of Qajar period in Shiraz. In the basement of
the building, there is the Narenjestan Museum,
which has been used to exhibit various works. On
the left side of Qavam House is a beautiful and
magnificent building, named after his owner Zinat
Al-Moluk due to goodness. This is the house of
Qavams and their families, which ran through the
door to the Qavam House in the basement. Zinat
Al-Moluk House has more than twenty rooms
decorated with plastering, painting, and mirroring.
Nasir-ol-Molk Mosque is one of the most
visited mosques in Iran. This mosque is famous
for its colorful glasses. The tiles of this mosque
are unique in their kind. The use of pink color in
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QeshmAir News
Attendance of the Managing Director
of QeshmAir in IKA and Mehrabad
Airports’ Briefings on the occasion of
Flight Attendant’s Day
Mahmood Shekarabi, the Managing Director
of Qeshm Air, in accompany with the Director of
Flight services and other Managers, appreciated
Cabin Crew in their gathering on world Day of
Flight Attendant.
I would seize to prize your grit and grafts by
whom the company is successful in fulfilling the
goals, he stated.
Selecting and training of Flight Attendants will
be done precisely and meticulously which has
made Qeshm Air one of the most flourished and
the pioneer one from the viewpoint of manpower
in flight service department, he added.
Holding progressive, general and technical
training in accordance with international aviation
regulations have played an important role. It
has converted Qeshm Air Flight Attendants to
the most well-known professional ones who are
patient enough to consider moralities and respect
passengers. Presenting satisfactory services and
tending passengers are always in priority by which
our cabin crew are noted in aviation society of our
country, he declared.
It’s a great honor for Qeshm Air to have you,
angels in blue wide sky, who tread in domestic
and international fields and make endeavours
loyally, tirelessly and sincerely in giving services
day and night, he said among Flight Attendants.
I wish health, success and blessing to you and all
other cabin crew and their families, he said. I hope
we would be able to see Qeshm Air’s improvment
and triumph more and more with your tender and
truthfull efforts in all stages, he added.
It should be added that he acknowledged
the Flight Attendants in Imam Khomeiny and
Mehrabad Airports by giving flowers and gifts.
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Extra flights of QeshmAir for
World cup 2018
Qeshm Air has lunched Extra flights on occasion of FIFA world cup
2018 in Russia, from Tehran.
These flights have been done through Russia to Saint Petersburg,
Kazan, Moscow & Ulyanovsk directly from Tuesday 2018/06/14, Public
Relation of Qeshm Air reported.
The first flight was on Tuesday 2018/06/14 to Saint Petersburg and
the others were on Monday 2017/06/18 to Moscow, 2018/07/20 &
2018/07/22 to Kazan.
The last flight was operated on Wednesday 2018/06/27 to Ulyanovsk.
The flights were operated by two types of Airbus, 320 & 300-600 series
with the capacity of 154 and 284 passengers.
The Extra flights were planned according to passengers’ requests to
support our national football team in FIFA World Cup 2018.
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