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اخبـــار قشــم ایـــر
قشمایر رکورددار باالترین جابجایی زائران اربعین
پروازهـای ویـژه اربعیـن حسـینی شـرکت
هواپیمایـی قشـم از روز چهارشـنبه مـورخ 97/8/2
آغـاز و تـا روز شـنبه مـورخ  97/8/12در مسـیرهای
تهران-نجف-تهران و مشهد-نجف-مشهد برقرار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت هواپیمایی
قشـم ،اولیـن پـرواز ویـژه اربعین در مسـیر تهـران-
نجف-تهران ،روز چهارشنبه مورخ  97/8/2انجام شد.
نـادر افشـار معـاون بازرگانی شـرکت هواپیمایی
قشـم گفـت :شـرکت هواپیمایـی قشـم بـا اختالف
بسـیار زیـادی ،دارای آمـار باالترین جابجایـی زائران
حضـرت اباعبداهللالحسـین (ع) در سـال جـاری
اسـت  .ایـن آمار شـامل 56پـرواز ( 112پـرواز رفت و
برگشـت) با ظرفیـت  15500زائر ( 31000مسـافر
رفت و برگشـت) اسـت که تعداد  26پـرواز برنامهای
در مسـیر تهران (فـرودگاه بینالمللی امام خمینی)-
نجفاشـرف-تهران با ظرفیت  7384مسـافر و عالوه
بـر این تعـداد  30پـرواز فوقالعاده در مسـیر تهران-
نجف اشـرف-تهران با ظرفیت  8116مسـافر است.
وی افـزود :پروازهـای ویـژه اربعیـن شـرکت
هواپیمایی قشـم ،با هواپیماهای ایرباس  300-600با
ظرفیت مسـافری  284نفر و ایرباس  320با ظرفیت
مسـافری  155انجـام میشـود .معـاون بازرگانـی
شـرکت هواپیمایی قشـم در ادامه خاطر نشان کرد:
به منظـور ارائـه بهترین خدمـات به زائـران ،تمامی
کارکنان سـتادی و عملیاتی شرکت هواپیمایی قشم
تمـام تلاش خود را بـه جهت برقـراری هر چه بهتر
و منظمتـر روند پروازهـای ویژه ایـام اربعین خواهند
کرد.
افشـار در پایـان افزود :امیدواریـم در آینده نزدیک
بـا افزایش نـاوگان پروازی شـرکت هواپیمایی قشـم
بتوانیم مسـیرهای بیشتری برای سـفرهای داخلی
و بینالمللـی برقـرار کنیـم .گفتنـی اسـت شـرکت
هواپیمایی قشـم در طول سـفر ،بهمنظـور همراهی
و مشـارکت در عـزاداری زائـران کربلا و به رسـم یاد
بـود هدایایی شـامل شـال عـزا ،مزیّن به نـام مبارک
امـام حسـین (ع) و کارت مختـص زیـارت اربعین به
زائـران اهـدا کرد.
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محمد اسالمی ،سکاندار وزارت راه و شهرسازی :

کشور نیازمند
توسعه مسیرهای هوایی است

اسلامی با اشـاره به اینکه این اتفاق از بعد سیاسـی و دیپلماسی به معنای مداخله مستقیم
در امـور یـک کشـور اسـت ،گفـت :ایـن اقـدام فراتر از آن اسـت که سـفارتخانهها در سیاسـت
گـذاری و برنامهریـزی کشـور مداخلـه کننـد .ایـن اقـدام مداخلـه مسـتقیم در امـور اجرایی و
مدیریتـی یـک کشـور اسـت .امروز ما بـا یک چنیـن پدیدهای مواجه هسـتیم.
وی ادامـه داد :وقتـی به ماهیت امر مینگیریم ،متوجه میشـویم ایـن اقدامات ،همانطور که
بـه صراحـت نیـز اعلام میشـود ،به این دلیل اسـت کهه کشـوری کـه از نظام سـلطه تبعیت
نمیکنـد ،حـق پیشـرفت ندارد .نه تنها حق پیشـرفت نـدارد ،حق حیـات نیز نـداد .به همین
دلیل تمام مسـیرها را میبندند.
ایـن عضـو کابینـه دوازدهم افـزود :اینکه اعلام میکنند ،آمریـکا دروغ میگویـد و دارو هم
تحریـم اسـت ،بـه این معنا اسـت که انسـانیت و تامیـن امنیت برای این کشـور مهم نیسـت.
وقتـی آمریـکا در سیسـتمهای ناوبـری مداخله میکند ،یعنـی به ایمنی فکر نمیکنـد و برای
سـایر جوامـع ارزشـی قائل نیسـت .این تکلیف مـا را به لحاظ ملـی و اعتقادی روشـن میکند
کـه مـا باید بیش از گذشـته به خود متکی باشـیم و برای آنکه پیشـرفت کنیم ،از داشـتههای
خـود اسـتفاده بیشـتری کنیـم و از این موانع و گـذرگاه تنگی که منظور متوقف کردن بر سـر
راه مـا قرار داده شـده ،عبور کنیم.

وی ادامـه داد :مـا نیاز داریـم که از آینده صنعت هوانوردی تصویر
سـازی کنیـم و بـرای رسـیدن بـه آن بـا ارادهای مسـتحکم حرکت
کنیم .شـان ملت ما نیسـت که در سطح نامناسـبی در هرم مشاغل
هوانـوردی باقـی بمانند .حضور در ایـن هرم ،از قائده تـا راس ،یعنی
از از اپراتـوری تـا سـطح خلـق فناوریهـا و سـامانههای پیشـرفته
شـان ملـت ما اسـت و مـا باید به این سـمت حرکـت کنیم.
اسلامی بـا اشـاره به مزاحمتهایـی که بـرای ملت ایـران در راه
توسـعه فنـاوری ،به خصـوص در صنعـت هوانوردی ایجاد میشـود،
گفـت :ایجـاد فرصـت برای ایجـاد فناوریهای پیشـرفته و بـا ارزش
افـزوده بـاال موجـب میشـود کـه ایـران بخشـی از پتانسـیلهای
پیشـرفت کشـورهایی ماننـد آمریـکا را بـه خـود تخصیـص دهـد.
بنابرایـن باید ظرفیتهای مغزها و نیروهای ارزشـمند خود را به کار
بگیریـم و فرصـت را بـه سـادگی در اختیـار رقبا قـرار ندهیم.
وی افـزود :ایـران از دهـه  ۷۰در کشـور بـرای توسـعه صنعـت
هوانـوردی برنامهریـزی کـرده و ایـن مهـم در قانونهـای برنامه نیز
دیـده شـده اسـت .اما چـون در ایـن امر اتحـاد و یکپارچگـی وجود
نداشـت یـا بـه دالیـل گوناگون نسـبت به ایـن هدف اهتمام نشـان
داده نشـد ،بـه رقـم انکـه اقداماتـی نیـز انجـام شـد ،در ایـن زمینه
عقبماندگـی وجـود دارد.
هدف آمریکا جلوگیری از پیشرفت ایران است

وزیـر راه و شهرسـازی در مراسـم تجلیـل و تکریـم نخبـگان و متخصصـان صنعـت هوانـوردی کـه
بـه مناسـبت روز جهانـی هواپیمایـی کشـور برگـزار شـد ،ضمن اعلام خوشـحالی از حضـور در جمع
پیشکسـوتان صنعـت هوانـوردی کشـور و تبریک ایـن روز گفت :هوانوردی اوج توسـعه یافتگـی و بلوغ
بشـر اسـت .ما ایرانیان که مهد علم و تمدن بودیم ،باید با یادآوری و قدر شناسـی از گذشـته پر افتخار
خـود ،یـک آینـده پر افتخـار را برای کشـور هدفگذاری کنیـم .ما نمیتوانیـم بدون یـک هدفگذاری
پـر افتخـار بـرای هوانـوردی ،مدعی حفـظ میراث گذشـتگان ،میل به توسـعه یافتگی و پیشـرفت و به
یـادگار گذاشـتن اثری برای نسـلهای آینده باشـیم.
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وزیـر راه و شهرسـازی با اشـاره بـه اینکه ایران امـروز در مقطعی
تاریخـی قـرار دارد ،گفت :صـرف نظر از هرگونه برداشـت و تحلیلی
کـه هر شـخص میتواند داشـته باشـد ،مشـخص اسـت کـه موانع
گوناگونـی کـه آمریکاییها بر سـر راه ایـران ایجاد میکننـد ،به این
دلیـل اسـت که مـا در هیچ یـک از مسـیرهای پیشـرفت ،موفقیت
نداشته باشیم.
وی افـزود :پیشـگیری از جریـان موفقیـت و رسـیدن به نتایجی
که این کشـور را به سـمت توسـعه میبـرد ،برای آمریـکا یک هدف
مهـم و مقدس اسـت کـه بـرای آن برنامهریزی کرده اسـت .حتیدر
کشـورهایی کـه دارای حـق وتو هسـتند هم ،هنگامی که مسـتقال
یـک شـخص حقیقی یـا حقوقی بخواهـد با ایـران معاملـهای انجام
دهـد ،آمریـکا در آن مداخلـه میکند.

کشور نیازمند توسعه مسیرهای هوایی است
وزیر راه و شهرسـازی با اشـاره به اینکه روزی نیسـت که با رییس سـازمان هواپیمایی کشـوری مکاتبه و تماس نداشـته باشـد ،گفت :امروز نیاز به اسـتفاده از صنعت
هوانـوردی روزافـزون اسـت .همیـن امـروز اعتراضـی مبنـی بر نبود پرواز از سـوی چند اسـتان در هیـات دولت مطرح شـد .در این موارد برای ما که مسـئول هسـتیم،
هیـچ پاسـخی بـه غیر از آنکه مثبت باشـد و ظرفیتـی را در اختیار مردم قرار دهد ،پذیرفته نیسـت.

وی ادامـه داد :بنابرایـن بایـد نگاههـا را متفـاوت کنیـم و شـیوههایی
کـه مطمئنیـم جـواب نمیدهد و جـواب نـداده اسـت را کنـار بگذاریم.
بـا شـیوههای جدید وفق مقـررات کار کنیـم ،به نحوی کـه هم خدمات
مناسـب در اختیـار مـردم قرار بگیرد و هـم ما بتوانیم با اسـتفاده از همه
ظرفیتها ،مسـیر توسـعه را دنبـال کنیم.
اسلامی بـا بیـان اینکه هوانـوردی یکـی از مهمتریـن قطبهای علم
و فنـاوری اسـت ،گفـت :فارغالتحصیلان مـا بـا هزینههـای این کشـور
تربیـت نمیشـوند که بـرای دیگران کار کنند .آنها به شـغل نیـاز دارند.
نیروهای متخصصی که در مقاطع گوناگون ،به ویزه کارشناسـی و ارشـد
فراواننـد که تحصیلات دارند ،اما شـغلی بـرای آنها وجـود ندارد.
وی ادامـه داد :اگـر مـا و شـرکتهای مـا تقاضـا مطـرح نکنیـم و از
ظرفیتهـا اسـتفاده نشـود ،ایـن جوانـان کجـا بایـد مشـغول شـوند؟
ظرفیتهای علمی و پژوهشـی دانشـگاهها کجا باید به کار گرفته شـود؟
اینهـا جـزو مـواردی اسـت کـه بایـد بـه آن بپردازیم.
ایـن عضـو کابینـه تدبیـر و امیـد افـزود :حداقـل  ۵سـال اسـت کـه
آقای شـفتی در شـورای عالی هواپیمایی کشـوری ،این مسـاله را مطرح

میکننـد کـه بایـد یـک خط مشـی توسـعه هوانـوردی در کشـور تصویب شـود .باید سـندی
را در مقابـل خـود قـرار دهیـم که مشـخص کنـد هوانوردی کشـور قرار اسـت به کجا برسـد؟
الزامـات و ملزومـات نیـز شناسـایی کرده و به سـمت توسـعه حرکت کنیـم .ما نیـاز داریم که
این سـمت حرکت کنیم چراکه در این صنعت سـرمایه داریم و مهمترین سـرمایه ما ،سـرمایه
انسـانی است.
باید از خروج سرمایه انسانی هوانوردی جلوگیری کنیم
وزیـر راه و شهرسـازی بـا اشـاره بـه اهمیـت سـرمایه انسـانی در امـر هوانـوردی گفـت :ما
نبایـد اجـازه دهیـم کـه به راحتـی گرانترین نیروی انسـانی ما کـه خلبانهای ما هسـتند ،به
دالیـل گوناگـون ترجیـح دهند کـه در جای دیگـر خدمت کنند .نبایـد اجازه دهیـم نیروهای
تحصیلکـرده مـا کـه ثـروت مهم کشـور هسـتند ،در کشـور دیگر به فکر شـغل باشـند.
وی ادامه داد :بنابراین باید برنامهریزی کنیم .باید خط مشـی تعیین کننده داشـته باشـیم
و با چشـماندازی  ۱۰سـاله تالش کنیم.
اسلامی ضمـن تقدیـر از پیشکسـوتان که دسـتاوردهای فعلـی صنعت مدیـون تالشهای
آنـان اسـت ،گفت :کسـانی کـه امروز تجلیل شـدند در توسـعه صنعت هوانوردی کشـور نقش
داشـتند و کسـانی که از این پس ادامهدهنده مسـیر توسـعه این صنعت هسـتندف نیز نقشی
بسـیار مهم و ارزنـده دارند.
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بازار ارزشمند هوانوردی در ایران

علــی عابدزاده ،رییس سـازمان هواپیمـایی کشـوری:

صنـعت هوانوردی نیازمند
اختیـــارات بیشـتـــری است
علی عابدزاه ،رییس سـازمان هواپیمایی کشـور و معاون وزیر راه
و شهرسـازی کـه در مراسـم تجلیل و تکریـم نخبگان و متخصصان
صنعـت هوانـوردی سـخن میگفـت ،ضمـن تبریـک روز جهانـی
هواپیمایـی کشـوری بـه همـه کسـانی که در حمـل و نقـل هوایی
فعـال هسـتند ،گفـت :در ایـن روز یـادی مـی کنیم از کسـانی که
در سـالیان گذشـته تالش بسـیاری برای صنعت هوانـوردی کردند.
نتیجـه کار آنهـا این اسـت کـه صنعت امروز به دسـت ما رسـیده
اسـت .امیدواریـم خـدا ایـن معرفـت را به مـا بدهد کـه بتوانیم این
صنعـت را بـه خوبی تحویـل جوانانی که قرار اسـت آینده کشـور را
رقـم بزنند ،تحویـل دهیم.

وی افـزود :امـا ایـن بار این تغییـرات با  ۲.۵برابر رشـد به صنعت
تحمیـل شـده ،بنابراین صنعت با شـوکی مواجه شـده کـه اداره آن
بسـیار سـخت اسـت .در همین دوران مسـائل تحریم جدی تر شده
اسـت .تحریم همیشـه بـود ،امـا همزمان با تغییـرات نـرخ ارز نبود.
اکنون دو شـوک به صورت همزمان به صنعت وارد شـده است .الزم
اسـت که شـرایط فعلـی را بتوانیم حفـظ و مدیریت کنیم.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی با اشـاره بـه اینکه عبور از شـرایط
ویـژه ای در صنعـت ایجـاد شـده اسـت .نیـاز بـه جسـارت ،تجربه،
دانـش و مدیریـت دارد ،گفـت :ایـن در حالـی اسـت کـه خیلـی از
مشـکالت گذشـته سـر جای خـود باقی اسـت .اینگونه نیسـت که
امـروز همه جامعه و مسـئولین دسـت به دسـت هم داده باشـند تا
صنعـت از مشـکل عبور کنـد .همه کمک میکنند اما ایـن اقدامات
به سـرانجام نرسـیده اسـت و فضا برای حرکت به جلو آماده نیست.
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رییـس سـازمان هواپیمایی کشـوری در ادامه به بررسـی نقـاط قوت هوانوردی کشـور
پرداخـت و گفـت :مـا نقـاط قوتـی در صنعـت داریـم کـه به اتـکا بـه آنهـا میتوانیم جلو
برویـم .اولیـن نقطه قوت این اسـت که بازار بسـیار ارزشـمند داخلـی و همچنین خارجی
در کشـور وجود دارد .بازار داخلی به این زودی اشـباع نخواهد شـد .شـبکه پروازی کشـور
میتوانـد بـه مراتـب از شـبکه فعلی گسـترده تـر باشـد .این شـبکه میتواند بیـن  ۲تا ۳
برابر بزرگ شـود.

رییـس سـازمان هواپیمایـی کشـوری در ادامـه سـخنان خـود بـا ابـراز نگرانی از
دخالتهـای احتمالـی آتـی در صنعـت هوانـوردی گفـت :بایـد از کارهـای تکلیفی
کـه معمـوال بـه صنعت تحمیل میشـود ،پرهیـز کنیم .سـاختار اقتصادی کـه برای
صنعت تعیین شـده ،بسـیار جوان اسـت .مدت زیادی از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما
نمیگـذرد .نتیجـه آزادسـازی نـرخ ارز در شـرایط عـادی بعـد از  ۶یا  ۷سـال خود را
نشـان میدهـد ،امـا ما در شـرایط بسـیار سـخت نـرخ را آزاد کردیم.

وی ادامه داد :بزرگترین شـبکههای پروازی کنونی کشـور که در برخی شـهرهای بزرگ
کشـور وجود دارند ،با حداقل پروازها دایر اسـت .شـهری مثل مشـهد مقدس که میتواند
شـبکه گسـترده پروازی داشـته باشـد ،تنها از  ۳۵نقطه کشـور پرواز دارد .این میتواند تا
 ۶۰نقطـه افزایـش پیـدا کنـد .یا به عنوان مثـال کیش تنها بـه  ۱۳نقطه وصل اسـت ،اما
میتوانـد به بیش از  ۵۰نقطه کشـور متصل شـود.

وی ادامـه داد :دسـتاندرکاران صنعـت بایـد تلاش کننـد کـه این دسـتاورد که
بعـد از بیش از  ۲۵سـال تالش ،به سـختی به دسـت آمد ،مورد خدشـه قـرار نگیرد.
کـه بتوانیم دسـتاوردهایی که آزادسـازی برای صنعـت به ارمغان مـیآورد را ببینیم.

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی افـزود :بازار ارزشـمندی در اختیار ما اسـت که بتوانیم با
اتـکا بـه آن مشـکالت خود را حـل کنیم .عالوه بر آن بازار بسـیار گشـترده بین المللی در
کشـورهای همسایه در اختیار داریم .عراق ،افغانسـتان ،ترکیه و کشورهای  ،CISمیتوانند
پشـتیبانی برای صنعت هوایی باشـند .وظیفه ما اسـت که از این ظرفیت اسـتفاده کنیم.
عابـدزاده ،در اختیار داشـتن نیروی انسـانی متخصص را مزیـت دیگر صنعت هوانوردی
ایران دانسـت و گفت :ما در ایران نیروی انسـانی ارزشـمندی در اختیار داریم .همین نیرو
بوده که در این سـالها کمک کرده و باوجود همه مشـکالت ،صنعت را سـرپا نگه داشـته
اسـت .بـا تجربـهای کـه این نیرو که در اختیـار دارد و نیروی انسـانی جوانی کـه اکنون در
کنـار ایـن نیـروی بـا تجربه قـرار گرفته ،میتـوان صنعت را بـه پیش برد .وظیفه ما اسـت
که امکان پیشـرفت را برای این نیروی انسـانی ارزشـمند ایجاد کنیم.

وی ادامـه داد :مسـلما نسـل آتی بهتـر از ما فکـر میکند و بهتر
از مـا کار خواهـد کـرد .توانمندیهـای علمـی این نسـل بیشـتر از
ماسـت .مشـکالت صنعـت حمـل و نقـل هوایـی نیز مسـلما کمتر
خواهد شـد.
عابـدزاده بـا اشـاره بـه شـوکهایی کـه بـه تازگـی بـه صنعـت
هوانـوردی کشـور وارد شـده اسـت ،گفـت :در طـول این چنـد ماه
اخیر تحوالت زیربنایی در سـاختار حمل و نقل هوایی کشـور ایجاد
شـده اسـت .یکی از این تحوالت ،تغییرات ناگهانی نرخ ارز بود .نرخ
ارز تقریبـا بـه  ۲.۵برابـر افزایش پیـدا کرد .پیش از ایـن گاهی با ۳۰
درصـد افزایـش نـرخ ارز ،صنعـت با مشـکل جدی روبرو میشـد.

نگرانی از دخالتهای احتمالی

عابدزاده به برخی سواسـتفادهها از آزادسـازی نرخ بلیت هواپیما اشـاره کرد و گفت:
نگرانـی ایـن اسـت که بعضـی از حرکات همکاران ما در صنعت باعث شـود مسـئوالن
کشـور به این سـاختار خدشـهای وارد کنند .این میتواند به زیان صنعت باشـد.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی سـپس بـه اسـتفاده از تـوان داخلی برای پیشـبرد
صنعـت هوانـوردی اشـاره کرد و افزود :سـازمان هواپیمایی کشـوری ،سـعی میکند
از سـاختارهای تکنیکـی کـه دسـتگاههای مختلف ،علـی الخصـوص وزارت دفاع در
اختیـار دارنـد ،اسـتفاده کـرده و شـرایطی را آماده کند کـه بتوانیم از تولیـدات آنها
اسـتفاده کنیـم .در همیـن دوران کوتاه موفقیتهایی نیز کسـب شـده اسـت.
وی ادامـه داد :ظرفیتهـای بالقـوهای در سـاختار دفاعـی کشـور وجـود دارد کـه
انشـااهلل بـا یـک همفکـری و شـجاعتی کـه کل مجموعـه هوانـوردی ،بـه خصـوص
سـازمان هواپیمایـی کشـوری بـه خـرج خواهـد داد ،میتوانیـم از ایـن ظرفیتهـا
اسـتفاده کنیـم و بـا تحریمهـا مقابلـه کنیم.

برخیدستگاههاهمکارینمیکنند
رییـس سـازمان هواپیمایـی کشـوری با انتقاد از برخی از دسـتگاهها به خاطـر همگام نبودن با صنعت هوانوردی کشـور
گفـت :دسـتگاههایی وجـود دارنـد کـه با وجود آنکه امـروز باید کنار ما قـرار بگیرند ،به دلیل سـاختاری که دارنـد ،هنوز در
کنـار صنعـت قرار نگرفتند .این مسـاله در بعضی مـوارد باعث نا امیدی میشـود.
وی ادامـه داد :ممکـن اسـت ما در برخی مسـائل شکسـت بخوریم ،اما این مسـاله نبایـد ما را از میدان بـه در کند .باید
بایسـتیم ،چـون هـدف ما مقدس اسـت ،قطعـا خداوند نیز کمـک خواهد کرد تا مـا از این فضا بیـرون بیاییم.
عابـدزاده بـا انتقـاد از عملکـرد ایکائـو در مواجهـه بـا تحریمهای هوانـوردی ایران گفـت :علی رغـم آنکـه در اراده و روح
سـازمان جهانـی هواپیمایی کشـوری نزدیک کـردن ملل ،ترویج دوسـتی و گسـترش روابط اقتصادی ،اجتماعی و انسـانی
پیشبینـی شـده اسـت ،امـا قدرتمنـدان و صاحبـان زر و زور از همیـن فضـا بـرای لطمـه زدن به ما اسـتفاده میکنند.
وی افـزود :مـا متعهـد بـه رعایـت مقـررات سـازمان جهانی هواپیمایی کشـوری هسـتیم .امـا در ضوابط و مقـررات این
سـازمان پیشبینی نشـده اسـت که اگر تحریمی اتفاق افتاد ،کشـور تحریم شـده چه باید انجام دهد .بنابراین کار بسـیار
سـختی در پیـش داریـم .بایـد تحریـم را مدیریت کنیـم و همزمان بـه نگاهی که سـازمان جهانی کشـوری دارد ،که همان
ایمنـی اسـت ،توجه کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسـازی عبور از این شـرایط دشـوار را نیازمند داشـتن اختیارات بیشـتر صنعت هوانوردی و سازمان
هوانـوردی کشـوری دانسـت و گفـت :مـا نیازمنـد اختیاراتی هسـتیم کـه بتوانیـم از این فضا به سلامت عبور کنیـم .این
اختیـارات بایـد توسـط مسـئولین مربوطه به ما داده شـود .اگرچه در طول یکسـال اخیـر ،پیشبینیهای الزم انجام شـده
اسـت ،اما آنطور که باید مسـاعدت میشـد و اختیارات داده میشـد ،داده نشـده اسـت.
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در گفتگــو با مدیرآموزش شرکت هواپیمــایی قشــم مطــرح شد:

آمـوزش ،پــایه ایمنــی
در هـــوانــوردی است
هوانـوردی و آمـوزش ،ارتبـاط تنگاتنگـی بـا یکدیگر دارند .ارتباطی ناگسسـتنی کـه تا پایان آخریـن ثانیه فعالیت یک
هوانـورد ادامـه دارد .هوانـوردی از آن دسـت مشـاغلی اسـت کـه هـر روز در حال بهروز شـدن اسـت و ایـن واقعیت باعث
میشـود تـا افـرادی کـه در صنعـت هوانـوردی فعالیـت دارنـد ،از لحظـه ورود در حـال آمـوزش باشـند .بـا توجـه به این
امـر مهـم ،در ایـن شـماره از نشـریه درون پـروازی شـرکت هواپیمایـی قشـم ،گفتگویی بـا محمدعلی مشـکوری نجفی،
مدیرآمـوزش شـرکت هواپیمایی قشـم انجام شـد کـه در ادامه خواننـده آن خواهید بـود .وی تحصیالت خـود را در حوزه
زبـان و حقـوق گذرانـده و پس ازسـالها فعالیت در وزارت امورخارجه ،سـازمان هواپیمایی کشـوری ،شـرکت فرودگاهها و
شـرکتهای هواپیمایـی ایرانایرتـور و کیـش ،از بهمن سـال گذشـته ،فعالیت خود در هواپیمایی قشـم را آغـاز و در حال
حاضـر مسـئولیت مدیریت آموزش شـرکت هواپیمایی قشـم را برعهـده دارد.

بـه عنـوان پرسـش نخسـت ،آمـوزش در صنعـت
هوانـوردی چـه جایـگاه و اهمیتـی دارد؟

ضـروری بـرای کلیـه پرسـنل شـرکت مانند زبـان تخصصی،
 CRM، Human Factorو  ...اشـاره کـرد .

آمـوزش و ارتقاء مسـتمر دانش و مهارت کارکنـان از اصول
فعالیـت شـرکتهای هواپیمایـی اسـت .چراکـه در صنعـت
هوانـوردی ،ایمنـی به عنوان یک اصل مهم و اساسـی پذیرفته
شـده اسـت .بدیهـی اسـت کـه به هـر مقـدار سـطح علمی و
دانـش کارکنـان افزایـش یابد ،به همان اندازه سـطح ریسـک
و خطـرات احتمالـی کاهـش پیدا میکنـد .ایمنـی و آموزش
دو مولفـه بـا اهمیت هسـتند که رابطه تنگاتنگی با هـم دارند
و چون در تمامی شـرکتهای هواپیمایی ،ایمنی مسـافران در
اولویـت تمام برنامههـا و فعالیتها قـرار دارد ،آموزش به عنوان
پایـه اصلـی ایمنی ،مـورد توجه قـرار میگیرد.

از مدیریـت آمـوزش شـرکت هواپیمایـی قشـم
برایمـان بگویید .چـه فعالیتهایـی در این مدیریت
انجام شـده اسـت؟

آموزشهایی که توسط مدیریت آموزش شرکت هواپیمایی
قشـم صـورت میپذیـرد ،در چـه زمینههایـی اسـت؟
در ابتـدا بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کنـم کـه آمـوزش
در هوانـوردی بـه چنـد دسـته تقسـیم میشـود .تمامـی
کارکنـان شـرکتهای هواپیمایـی در بخشهـای مختلـف
اعـم از بازرگانـی ،خدمـات فرودگاهی ،خلبانـی ،مهمانداری،
مهندسـی و تعمیرات و  ...پیش از اسـتخدام در شـرکتهای
هواپیمایـی در دانشـکدهها و یـا موسسـات هوانـوردی،
آموزشهـای مخصـوص بـه تخصص خـود را دیدهانـد و پس
از اسـتخدام ،دورههـای بازآمـوزی برای آنها برگـزار میگردد.
بخـش دیگـری از آموزشهـا تخصصی اسـت .ماننـد خلبانی
تایپهـای مختلـف هواپیما که خلبانـان پس از اسـتخدام با
توجه به آنکه آن شـرکت هواپیمایی کدام نوع از هواپیماها را
دارد ،دورههای آموزشـی خلبانی آن تایپ از هواپیما را برگزار
میکنـد و در طـول فعالیـت نیـز خلبانـان در فواصـل زمانی
مختلـف ،دورههای آموزشـی متعددی را به عنـوان بازآموزی
طـی میکننـد .مهندسـان تعمیـر و نگهـداری هواپیمـا نیز
ماننـد خلبانان قبل از اسـتخدام ،دورههای تخصصی تعمیر و
نگهداری هواپیماها را دیـده و در زمان خدمت خود دورههای
متعـددی را نیز سـپری میکنند .از دیگر دورههای آموزشـی
در مدیریـت آمـوزش میتـوان به دورههای آموزشـی عمومی
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شـرکت هواپیمایی قشـم از بدو تاسـیس ،بنای خود را بر
ارتقـاء دانـش و توان فنـی -عملیاتی کارکنـان خود ،منطبق
بر اسـتانداردهای ضمائم پیمان شـیکاگو و دستورالعملهای
سـازمان هواپیمایـی کشـوری جمهـوری اسلامی ایـران
قرارداده اسـت.
مرکـز آمـوزش شـرکت هواپیمایـی قشـم بـه تبعیـت
از سیاسـتها و الزامـات سـازمان هواپیمایـی کشـوری و
بخشهـای مربوطـه در دسـتورالعملهای عملیاتـی و تعمیر
و نگهـداری ،آموزشهـای خـــود را پایهریزی کـرد و در طی
 3سـال اخیـر بـا بـرآورده سـاختن اسـتانداردهای مربوطـه
در زمینـه طـرح دروس ،ویژگـی و تـوان علمـی و عملیاتـی
مدرسـین و اسـاتید ،امکانـات و محیط آموزشـی و چگونگی
حضـور فراگیـران در دورههـای کــــوتاهمدت و بلنـد مدت
آموزشـی و در نهایـت نحـوه صحیـح برگـزاری آزمونهـا و
سنجـــش کمیت و کیفیت آموختههای فــراگیران تــوسط
متخصصیـن مربوطه ،با بهرهگیری از کادر مجرب و اســاتید
برجسـته و براسـاس قوانین هوانوردی اروپا و  ، Air-opsدر
نهایـت موفـق بـه اخذ مجـوز مرکـز آمـوزش تایـپ خلبانی
بـا عنـوان Approved Training Organization
شـد .ضمـن اینکـه همزمان شـرکت هواپیمایی قشـم مجوز
آموزشهـای تخصصـی تعمیـر و نگهـداری هواپیمـا بـه نام
 MTOرا تحت مدیریت مستقیم مدیرعامل محترم شرکت
اخذ نموده اسـت .مرکز آموزش شـرکت هواپیمایی قشـم تا
کنـون در قالـب  20دوره آمـوزش تایپ خلبانی طـی 3349
سـاعت 94،خلبـان را جهت  5نوع هواپیمای فعـال در ناوگان
خـود آموزش داده اسـت که این رقم در زمره باالترین سـطح
آمـوزش خلبانی محسـوب میشـود.
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در سـایر زمینههـا اعـم از مهمـانداری ،ایمنـی و به
طور کلـی مهارتهـای تکمیلی چـه فعالیتـی انجام
شـده است؟
علاوه بـر دورههـای آموزشـی خلبانـان ،در همیـن مدت
 889گـروه جهـت  13429نفـر /دوره آموزشهـای مختلفـی
در زمینـه قواعد و علـوم هوانوردی ،الزامـات ایمنی در صنعت
هوانـوردی ،کاالهـای خطرنـاک ،مهارتهـای مهمـانداری،
کمکهـای اولیه مختص خدمـه پـروازی ،موضوعات امنیتی،
مهارتهـای تکمیلی در زمینه خدمـات فرودگاهی و تعمیر و
نگهـداری هواپیمـا ،تکنیکها و مهارتهای تدریـس ،آموزش
زمینـی شبیهسـاز هواپیمـا ،رفتـار سـازمانی و مهارتهـای
مرتبـط بـا فـنآوری اطالعـات بـه دو صـورت آمـوزش پایه و
بازآمـوزی ارائـه شـده اسـت .که فراگیـران پـس از طی کامل
دورههـای طراحـی شـده و کسـب موفقیـت در آزمونهـای
اسـتاندارد مربوطـه ،گواهـی نامههـای خـود را کـه اعتبـار
بینالمللـی دارد از مرکـز آمـوزش شـرکت هواپیمایـی قشـم
اخـذ میکننـد .آمـار فـوق حاکـی از این اسـت کـه در طی 5
سـال گذشـته هواپیمایی قشـم با در اختیار داشـتن میانگین
 800نفـر بـه عنـوان کارکنان شـرکت ،بـرای هر نفـر به طور
میانگیـن در سـال  3/3دوره برگـزار نمـوده کـه در نـوع خود
از سـطح بسـیار بـاال و قابـل قبولـی در میـان شـرکتهای
هواپیمایـی ایرانـی برخوردار اسـت.

در پایـان ،چه چشـماندازی بـرای مدیریـت آموزش
شـرکت هواپیمایی قشـم در نظـر دارید؟
آمـوزش تنهـا امری اسـت کـه نمیتـوان بـرای آن نهایت
و مـرز قائـل شـد .چشـمانداز ایـن مدیریت براسـاس رسـالت
شـرکت هواپیمایـی قشـم و رهنمودهای مدیرعامـل محترم
شـرکت بر پایـه بهروزرسـانی دانش کارکنان بنا شـده اسـت.
همانگونه که اشـاره شـد ،آموزش و ایمنی رابطه مسـتقیمی
بـا یکدیگـر دارند .لذا آمـوزش و ایمنی در شـرکت هواپیمایی
قشـم در کانـون توجـه قـرار دارد و تلاش میکنیـم تـا بـا
برگـزاری دورههای آموزشـی متعدد ،سـطح دانش پرسـنل را
همـواره در جایـگاه ممتاز قـرار دهیم.
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فرودگاه های جدید دنیا که باید دید
امـروزه مـردم بیشـتر از گذشـته سـفر میکننـد و بـه همین دلیل شـهرهای سراسـر جهان در حـال سـاخت فرودگاههای جدیـد و ارتقـای ترمینالهای
خـود هسـتند تـا بدیـن وسـیله امکانـات الزم بـرای خدماترسـانی بـه دهها میلیـون نفر مسـافر را فراهـم کننـد .در نتیجـه ایـن اقدامـات ،فرودگاههایی با
معمـاری مـدرن و شـیک پـا بـه عرصـه گذاشـتهاند که تصویـر فرودگاههـای شـلوغ و تاریـک گذشـته را از ذهنها پـاک میکند .در ایـن مقاله قصـد داریم
تعدادی فرودگاه فوقالعـاده دنیـا کـه تحـت سـاخت یا توسـعه هسـتند را به شـما معرفـی کنیم.

برایـن یکـی از پرترافیکتریـن فرودگاههـای جهـان از لحـاظ جابهجایـی مسـافران بینالمللـی و
باربـری محسـوب میشـود و مشـتاقانه بـه دنبـال افتتـاح ترمینـال پنجـم و جواهر جدیـد خود
اسـت .جواهـر ،یـک محوطهی چند منظوره شیشـهای اسـت کـه ترمینالهای موجـود و امکانات
تفریحـی و غذاخـوری و خریـد را بـرای اسـتفاده مسـافران به هـم متصل میکنـد .در این بخش،
بلندترین آبشـار فضای داخلی وجود دارد که در سـال  ۲۰۱۹افتتاح خواهد شـد و شـامل یک باغ
 ۵طبقـه ،آبشـار  ۴۰متـری و گنبـدی از  ۹۰۰۰شیشـه میشـود .ترمینال  ۵نیز در بخش شـرقی
ترمینالهـای فعلـی قرار خواهد داشـت و با ظرفیت سـالیانه  ۵۰میلیون مسـافر در اواسـط سـال
 ۲۰۲۰فعالیـت خـود را آغـاز میکند.
فـرودگاه الگواردیـا ،نیویـورک :فـرودگاه الگواردیـا ( )LaGuardia Airportیکـی از
فرودگاههـای شهر نیویورک اسـت کـه در شـمال محلـه کویینـز و در النـگ آیلنـد قـرار دارد .به
منظـور یکپارچهسـازی سـازه ترمینـال ،بازسـازی و نوسـازی ترمینالهـا و باندهـای فـرودگاه در
دسـتور کار قـرار دارد و هـدف افزایـش گیتهـا و فضـای بیشـتر در ترمینالهـا اسـت تـا امـکان
خدماترسـانی به هزاران مسـافر در روز فراهم شـود .سـقفهای قدیمی که خیلی پایین هسـتند
و کوریدورهـای نامناسـب ،جـای خـود را بـه فضای بزرگتر و روشـنتر بـا تعداد زیـادی پنجره و
امکانـات جدیـد میدهند.
فـرودگاه بیـن المللی داکسـینگ پکـن :فــــرودگاه بینالمللی داکسینـــگ پـــکن
( )Beijing Daxing International Airportیکـی دیگـر از فرودگاههـای جدیـد دنیـا در
سال  ۲۰۱۹خــواهد بود که مسئوالن امیــــدوارند به بـــزرگترین و شلوغترین فرودگاه جهان
تبدیـل شـود .ایـن فـرودگاه یکـی از بزرگترین ترمینالهای مسـافربری در جــهان را خـــواهد
داشت که میــزان مســافت پیادهروی مسافران را در مقـــایسه با فـــرودگاههای مشابه کـاهش

فـرودگاه جدید اسـتانبول ،ترکیـه :کشـور ترکیه در نظـر دارد تا به
نقطه اتصال غرب و شـــرق تبدیل شود .ترکیش ایرالین هماکنـــون بیشتر
از هر شرکت هواپیمایی دیگری ،به اقصی نقـــاط دنیا پـــرواز میکنـــد و
بــا افتتــاح فــرودگاه جــدید استانبــول ( )Istanbul New Airportدر
 ۲۹اکتبـر  ،۲۰۱۸ایـن کشـور دروازهای دارد کـه باید به آن افتخـار کند .این
محـل جایگزیـن فـرودگاه قدیمـی آتاتورک شـده اسـت و میتواند بـه ۱۵۰
میلیـون مسـافر در طـول سـال خدماترسـانی داشـته باشـد و شـاید حتی
بتوانـد در زمینـه مسـافران پروازهـای دارای توقف ،با دبـی رقابت کند.
فـرودگاه بینالمللی آل مکتـوم ،دبی :فـرودگاه بینالمللی آل مکتــوم
( )Al Maktoum International Airportهماکنـون در زمینـه
هواپیماهـای بـاری و بخش کوچکـی از هواپیماهای مسـافربری فعالیت دارد.
ایـن فـرودگاه در  ۲۷ژوئـن  ۲۰۱۰میالدی تاسـیس شـده اسـت و در جنوب
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مـــیدهد .به زودی ایـــرالینهای شرقی چین و ایرالینهای جنـــوبی چیـــن به
زودی از فـرودگاهپکـــن ( )Beijing Capital Airportبه این فرودگاه نقل مکان
خواهنـد کرد .خطوط ریلی سریعالسـیر از فرودگاه به شـهر و شـبکه جدیـد بزرگراه،
بـا نگاهـی بـه آینـده و رشـد روزافزون صنعت هوایی چین سـاخته شـده اسـت .این
فـرودگاه ۴ ،بانـد ۲۶۸ ،پارکینـگ و  ۷۰۰هزار متر مربع ترمینـال دارد؛ هر چند انتظار
مـیرود تعـداد باندهای آن در نهایت به  ۷باند برسـد تا بتواند پذیـرای  ۶۲۰هزار پرواز
و  ۱۰۰میلیون مسـافر در سـال باشد.

غرب دبی قـرار دارد کـه یکـی از بزرگتریـن و شـلوغترین فرودگاههـای دنیـا بـه
شـمار میآیـد .فرودگاه آل مکتـوم در واقع یکی از مهمترین بخشهای پروژه بسـیار
بـزرگ مرکـز جهانـی دبـی ( )Dubai World Centralاسـت و بـه همین دلیل
ایـن فـرودگاه را بـا ایـن عنوان نیز میشناسـند .فـرودگاه آل مکتوم در آینـده  ۵باند
و  ۳ترمینـال خواهـد داشـت و با ارائه مسـافت کوتاه پیادهروی برای مسـافران و خط
ریلی سریعالسـیر به مرکز دبی به مسـافران خدمـات میدهد .عالوه برایـن ،فرودگاه
آل مکتـوم ،دههـا برابـر بزرگتـر از فـرودگاه بینالمللی دبی که در حـال حاضر یکی
از مهمتریـن فرودگاههـای ایـن شـهر و کشـور امـارات اسـت ،خواهد بـود و هزینهی
سـاخت آن  ۸۲میلیـارد دالر تمام میشـود.

فــرودگاه وستــــرن سیـــدنی :فــرودگاه کینـــگزفرد اسـمیت
( )Kingsford Smith airportیـا همان فـرودگاه سـیدنی به دلیـل موقعیـت
اسـکله و منـع پـرواز در هنگام شـب برای جلوگیـری از مزاحمت برای همسـایههای
فـرودگاه ،بـا محدودیتهایـی مواجـه اسـت .بـه همیـن دلیـل مسـئوالن بـه فکـر
ساخت یک فرودگاه جدید هستنــد؛ کــار ساخت فـــرودگاه وستـــرن سیـــدنی
( )Western Sydney Airportدر سـپتامبر  ۲۰۱۸آغاز شـد و در سـال ۲۰۲۶
افتتـاح خواهد شـد .این فـرودگاه در  ۴۳کیلومتـری شهر سـیدنی قرار دارد و طوری
طراحـی شـده اسـت کـه امـکان گسـترش آن در آینده فراهم شـود.

فــــرودگاه چانگـــی سنگــــاپور :فــــرودگاه چانگـی سنگـــاپور
( ،)Singapore Changi Airportنخسـتین فرودگاه مسافری سـنگاپور و یکی
از بزرگتریـن پایگاههای تردد هوایی در جنوب شـرق آسـیا به شـمار مـیرود .عالوه

فـرودگاه بیـن المللی جدیـد برای مکزیکو سـیتی :نورمـن فاسـتر ،طراح
فرودگاههـای بسـیاری در سراسـر جهان اسـت و طراحی فرودگاه بیـن المللی جدید
مکزیکـو سـیتی ( )New International Airport for Mexico Cityرا نیـز
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برعهـده خواهـد داشـت .ایـن فـرودگاه قـرار اسـت جایگزیـن فـرودگاه شـلوغ فعلی
در مکزیکو سیتی شـود و کار سـاخت آن در سـال  ۲۰۱۵آغاز شـده اسـت .با توجه
بـه هزینههـای سرسـامآور این پروژه که ممکن اسـت باعـث توقف آن شـود ،آندرس
مانوئـل لوپـز اوبـرادور ،رئیس جمهور منتخب مکزیک قرار اسـت در مـورد ادامه روند
سـاخت و سـاز این فرودگاه تصمیمگیری کند .اگر این پروژه متوقف شـود ،تالشها
بـرای بهبـود اوضاع فرودگاه فعلی شـروع میشـود.
فـرودگاه برلیـن براندنبـورگ ویلـی برندیـت ،برلیـن :فـرودگاه برلیـن
براندنبورگ ویلی برندیت ()Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt
نمونـه واقعـی تاخیـر در سـاخت یـک فـرودگاه جدیـد محسـوب میشـود ،هر چند
توسـاز خود را سـپری میکنـد .این فـرودگاه برای
کـه ظاهـرا روزهـای نهایـی ساخ 
اولین بار در سـال  ۲۰۱۲افتتاح شـد و توسـعه آن طی  ۶سـال گذشـته ادامه پیدا
کـرده اسـت .بـا توجـه به مشـکالت قانونـی و فسـاد ،این فـرودگاه به یـک پروژه
گـران شـرمآور بـرای دولت آلمـان تبدیـل شـده اسـت .ایـن فـرودگاه  ۸سـال از
زمانبنـدی در نظـر گرفتـه شـده عقب مانده ،بـا این حال اواخـــر سـال ،۲۰۲۰
آخریـن زمـان بـرای افتتـاح نهایی این فرودگاه اعالم شـد ه اسـت ،اما بسـیاری بر
ایـن عقیـــدهاند کـه تـا سـال  ۲۰۲۱افتتــــاح نخواهد شـد .در هر صـورت این
فـرودگاه دارای یـک تــــرمینال بـزرگ و مـدرن و دو باند اسـت و آمادگی انجام
فعالیتهـای دو فـرودگاه فعلـی برلیـن را دارد.
مـاهنــامــه درون پــروازی قشـمایـر ،شمـاره ۲۰

اگـر تـا بـه حـال بـا هواپیمـا سـفر
کـرده باشـید ،بـدون تردیـد تـکان
خـوردن هواپیما را در طـول پرواز تجربه
کردهایـد؛ ایـن وضعیـت ممکـن اسـت
باعـث ترس مسـافران شـود ،ولـی برای
خدمـه پـرواز کاملا عـادی اسـت.
اغلـب کســــانی کـه دائــــم در
حال پرواز هسـتند و سـفر هوایـی را
تجربـه میکننـد ،بـا چنیـن وضعیتـی
روبه رو شـدهاند که خلبـان یا مهمانداران
در طـول پـرواز ازمسـافران میخواهند
فـورا بـه صندلـی خـود بازگشـته و
کمربندهـا را در حالـت بسـته نگـه
دارنـد .در چنیـن وضعیتـی تکانهـای
ناگهانی هواپیما علاوه بـر تـرس و
وحشـت ،ممکن اسـت باعث وارد شـدن
آسـیبهای جدی به افرادی شـود که در
موقعیـت امـن و ثابتـی قـرار ندارنـد.
ولـی سـوالهای متعـددی در ایـن
رابطه مطرح میشـود؛ بـرای مثال ،علت
اصلی این تکانها چیسـت؟ آیا همیشـه
میتـوان بـه راحتـی ایـن تکانهـا را بـا
رعایـت اصـول ایمنی سـپری کـرد؟ آیا
در ایـن وضعیت آسـیب یـا خطر جدی
هواپیمـا و جـان مسـافران را تهدیـد
نمیکند؟

توربوالنـس چیسـت و چگونه ایجاد میشـود؟
توربوالنـس کـه در ادبیـات عامـه ،چالـه هوایـی نیـز
نامیـده میشـود ،جریان شـدید هـوا به سـمت پایین در
هنـگام پـرواز هواپیما اسـت .به عبارت دیگـر ،توربوالنس
دسـتاندازی اسـت کـه وقتـی هواپیمـا بـا آن برخـورد
میکنـد ،دچـار تکانهـای شـدید میشـود .توربوالنـس
برخلاف تصـور عمـوم از خطرنـاک بـودن آن ،خطـری
جـدی را متوجـه پـرواز و مسـافران نمیکنـد.
در واقـع ،توربوالنـس نوعـی آشـفتگی در وضعیت هوا
اسـت کـه ممکـن اسـت به علت سـرعت یـا شـدت باد،
جریـان ناشـی از رعـد و بـرق بـه سـمت بـاال یـا پاییـن،
نزدیکـی بـه قلـه کوههـا ،جریانهـای حرارتـی و ...ایجاد
شـود .چاله هوایی مانند طوفانی ناگهانی یا دسـتاندازی
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تالطم جریان هوا
وتکان خوردن هواپیما
اسـت کـه حین سـفر بـا خـودرو باعـث غافلگیری مسـافران
میشـود و تنهـا راه چـاره عبـور از آن اسـت.
آیـا توربوالنـس خطرنـاک اسـت و باعث سـقوط
هواپیمـا میشـود؟
توربوالنسهـا یکـی از عوامـل شـایع در همـه پروازهـا
هسـتند و بـا وجود تـرس و ناراحتی که برای مسـافران ایجاد
میکننـد ،کاملا بیخطـر هسـتند و حتـی در شـدیدترین
حالت نیز باعث سـقوط هواپیما نمیشـوند؛ زیرا هواپیماها به
گونـهای طراحـی شـدهاند که در برابر فشـارهای بـاال مقاومت
دارنـد ،بهطوریکـه تکانهای شـدید نیـز تاثیری بر سـاختار
آنهـا ندارند.
آیاتــوربوالنسقابــلپیشبینــیاست؟
در حالـت کلی ،توربوالنس بـه هیچ عنوان قابل پیشبینی
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با رادار نیسـت و خدمه پرواز و مسـافران را غافلگیر میکند؛
ولـی در بسـیاری از مـوارد خلبانهـا بـا بررسـی گـزارش
هواشناسـی از توربوالنسهـای احتمالـی مسـیر مطلـع
میشـوند و بـرای کاهـش حداکثـری ایـن مسـئله بهتریـن
مسـیر پـروازی را پیش از پرواز انتخـاب میکنند .همچنین،
خلبان با روشـن کردن عالمت بستن کمربند مسـافران را از
وجـود توربوالنـس مطلـع میکند.
به هنگام وقوع توربوالنس در پـــرواز چــه باید
کــرد؟
بهتریـن راهـکار بـرای پیشـگیری از آسـیب بـه هنـگام
توربوالنـس توجـه بسـتن کمربنـد ایمنـی و حفـظ آرامش
اسـت و رعایـت ایـن مـورد تـا زمـان روشـن بـودن چـراغ
هشـدار اسـت .در مورد کودکان نیز بهترین راهکار اسـتفاده
از کمربنـد مخصـوص کـودک اسـت.
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و نداشـتههایتان تمرکـز میکنـد ،نـه قدرتها و داشـتههایتان که
میتواننـد کمکتان کنند به جلـو حرکت کنید.

چـگـونه تنـبــــل نــبـــاشیــم
هم ه ما گاهی احساس میکنیم انرژی کافی نداریم تا انگیزهای برای انجام کاری پیدا کنیم و طبیعی است که گهگاه
دچار چنین حالتی شویم اما اگر این گهگاهها شروع کنند به بیشتر تکرار شدن یا طوالنیتر شدن ،آنوقت است که
ت شده ،انگیزه کمرنگ شده و فکر میکنیم دیگر
باید فکری بکنیم .اگر تنبلیها ادامه پیدا کنند ،هدفها کم اهمی 
نمیتوانیم کاری انجام دهیم.
خود ِ ایدهآلمان

عادتهای قدیمی به سختی از بین میروند

همـ ه مـا ایدهآلی از آنچه دوسـت داریم باشـیم در ذهنمان
داریـم؛ اینکـه چگونه رفتـار کنیم ،چـه هدفـی را دنبال کنیم
و خودمـان را چگونـه بـه دنیـا معرفـی کنیـم .خـود ِ ایـدهآل،
مفهومی در روانشناسـی اسـت که به تصویری که در ذهنمان
از «بهترین ظاهر ،بهترین رفتار و بهترین احسـاس»مان داریم
گفته میشـود .خـود ِ ایـدهآل ما معموال تصویـری از کارآمدی
و دسـت آوردهایمـان از اهدافـی خـاص ،رفتارهای سـالم و ...
اسـت .متاسـفانه زندگـی پرمشـغل ه ما اغلـب اجـازه نمیدهد
بازتـاب چندانـی از خـود ِ ایدهآلمـان داشـته باشـیم و به نظر
میرسـد در تـودهای درهـم و برهـم گرفتار شـدهایم.

بـرای واقعـا در مسـیر پیشـرفت قرار گرفتن و دسـت کشـیدن از
عـادت «تنبلـی» کـه سالهاسـت بـا ماسـت ،نیـاز داریم تشـخیص
دهیـم چـه چیـزی سـد راه رسـیدن مـا بـه هدفها شـده یـا باعث
شـده کمتـر از آنچه که باید احسـاس بیکفایتـی و ناکارآمدی کنیم.
بنابرایـن چیـزی کـه شـما آن را تنبلی تلقی میکنید ممکن اسـت
فقـط بـه یک تغییر روش و تـرک عادتهای کهنـه و بیفایدهای نیاز
داشـته باشـد تا معکـوس عمل کنـد .در ادامه بـه چند عادت اشـاره
میکنیـم کـه مانع رسـیدن به هدف هسـتند.

شماتنهانیستید
اگـر گاهی احسـاس تنبلـی و ناکارآمدی میکنید ،مطمئن
باشـید تنهـا نیسـتید .تحقیقـات نشـان داده تنهـا  8درصد از
افـرادی که در ابتدای سـال بـرای خود هدفی تعیین میکنند،
واقعـا بـه آن هـدف میرسـند .در واقـع از هـر چهـار نفر فقط
یـک نفـر میتوانـد تلاش و پشـتکارش را زودتـر از یک هفته
رهـا نکنـد و ادامـه بدهـد .چـه اتفاقـی میافتـد کـه بـه تکاپو
ادامـه دادن و باانگیـزه مانـدن اینقـدر دشـوار میشـود و دیگر
نمیتوانیـم مسـیر هدفمـان را دنبال کنیم؟ چیزهـای زیادی
وجود دارند که میتوانند سـد راه خالقیت و رسـیدن به هدف
شـده و باعـث شـوند خودمـان را یـک «تنبل» ببینیـم .گاهی
موانـع ،موقعیتیانـد یـا بسـتگی به زمـان و شـرایط دارنـد اما
گاهـی دیگـر ممکن اسـت خودمـان بـا روشهای اشـتباه و یا
طـرز فکر نادرسـت ،سـر راهمـان مانع ایجـاد کنیم.
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 -1نمیدانیـم چقـدر تالش و زمان نیاز اسـت :هم ه ما دوسـت
داریـم بـه قله برسـیم امـا نمیدانیم چقدر تلاش و زمان الزم اسـت
تـا بـه آن برسـیم و در واقع آن را کـم اهمیت تلقی میکنیم .اگر بعد
از چنـد سـاعت یـا چند روز دسـت از تالش کشـیدیم بـه این معنی
نیسـت کـه تنبلیم بلکه میفهمیم که میـزان تالش و زمـان و انرژی
الزم را کـم تخمین زدهایم.

 -4بـه انتقادهـای دیگران بیـش از اندازه اهمیـت میدهیم:
بـه محض اینکه خودمان و دنیای اطرافمان را میشناسـیم و تجربه
میکنیـم ،بازخوردهایـی از دیگران میگیریم کـه کمکمان میکند
تصویـری از هویـت و اسـتعدادمان برای خود شـکل دهیـم .وقتی در
کودکـی یا نوجوانی کسـی کـه در زندگی ما نقش مهمـی دارد تنبل
خطابمـان میکنـد ،در بزرگسـالی بر نگاهی که به خـود داریم واقعا
اثـر میگـذارد .شـاید در بزرگسـالی هـم اطرافیانمـان از تالشهـا و
تصمیمهای ما ایراد بگیرند و ما را با حسـی از تردید نسـبت به خود
و اعتماد بنفسـی ضعیف شـده رها کنند.
 -5برنامـهای بـرای هدفهای خـود نداریم :وقتی انگیـزه پیدا
میکنیـم و نسـبت به هـدف جدیدمان هیجان زدهایم ،ممکن اسـت
اهمیـت برنامه داشـتن را فرامـوش کنیم .هیجان ما بـرای هدفی که
داریـم میتوانـد باعـث شـود با شـور و هیجان و سـرعت زیـاد پیش
برویم ،اما چون برنامهای در کار نیست ،خیلی زود آشفته و سرگردان
شـویم و احساس شکسـت و ناامیدی کنیم.

پیروزیهایکوچکتانراجشنبگیرید
جشـن گرفتـن موفقیتهـای کوچک یـا حتی
حـل یک مسـئله میتواند کمکتان کنـد با انگیزه
بـه جلو حرکـت کنید .غـروری کـه ما در رسـیدن
بـه هدفهـا تجربـه میکنیـم ،گفتگوهـای مثبت
درونیمـان را تقویت میکنند و احسـاس میکنیم
الیـق و کارآمدیـم و در نتیجـه بهتـر میتوانیـم به
موفقیتهـای بزرگتـر دسـت پیـدا کنیم.

حمایتگر ،بخشـی از تجرب ه شـما باشـند .از سوی افراد

مهـم و بـاارزش ،تشـویق و قـوت قلب دریافـت کنید و
شـانس پیروزیتـان را بـاال ببریـد.

سالمتجسمیشما
احسـاس تنبلـی مـا میتوانـد ناشـی از شـرایط

جسمیمان هم باشـد .ما میتوانیم عادتهای جدیدی

بـرای تعیین هدف یاد بگیریـم و تمرین کنیم الگوهای

منفـی فکریمان را تغییر دهیـم اما باید مراقب جریانی

درخواستپشتیبانیکنید

کـه در بدنمـان روی میدهـد نیـز باشـیم .مراقبـت از

هیـچ ایـرادی ندارد کـه در صورت نیـاز تقاضای
کمـک کنیـم .وقتـی بـا افـراد مهـم و کاربلـد بـه
شـیوهای مثبـت و درسـت ارتباط برقـرار میکنیم،

انـرژی فراهـم کنیم و در نتیجه این امکان فراهم بشـود

سلامت جسـمی کمک میکند زمینه را برای افزایش

کـه تغییرات مثبـت را عملی کنیم.

چهبایدبکنیم
خوشـبختانه راههـای ممکـن زیادی بـرای قرار گرفتن در مسـیر
هـدف و کنار گذاشـتن تنبلی وجـود دارد:
هدفهایکوچکودستیافتنیتعیینکنید
شـما همچنان میتوانید شـوق رسـیدن به قله را داشـته باشـید
امـا ایـن هـدف بـزرگ را بـه هدفهـای کوچکتری تبدیـل کنید تا
کمکتـان کنـد بـرای ادامه ،انگیزه و حس پیروزی بیشـتری داشـته
باشـید .همانطـور که هـدف بـزرگ را در سـر دارید ،قدمهـای الزم و
اساسـی برای رسـیدن را فرامـوش نکنید و روی کاغـذ بیاورید .هدف
بزرگتـان را هـر چقدر که الزم اسـت تقسـیم کنید.
برایبرنامهریزیوقتبگذارید
چنـد لحظـه با خـود خلوت کنیـد و هدفهـا و خواسـتههایتان
را بـروز دهیـد و بررسـی کنیـد .هدفهـای کوچکتان را که دسـت
یافتنیانـد معلـوم کنید؛ همـان هدفهایی که باید به آنها برسـید تا
رسـیدن بـه قلـه برایتان ممکن شـود .در مـورد میزان تلاش ،پول،
وقـت ،کمـک و انرژی که الزم اسـت ،واقع بین باشـید .با برنامه پیش
بروید تا بیشـتر احسـاس اعتماد بنفس و آرامش کنید و وقتی دچار
اشـتباه یا پسـرفت شـدید بدانید اقدام بعدی چیست.

 -2از خودمـان توقـع داریم کامل باشـیم :وقتی برای رسـیدن
بـه هدفـی تلاش خـود را آغاز میکنیـم انتظـار داریم مسـیری که
پیش روی ماسـت ،هموار و بیدردسـر باشـد اما در واقع راهی که به
سـمت هدفمـان مـیرود پُـر از فراز و نشـیبها و موانع اسـت.

روی نقاط قوتتان متمرکز شوید

 -4به منتقـد درونمان گـوش میدهیم :اگر کلمـهی «تنبل»
بخشـی از گفتگویی اسـت که بـا خودتان دارید پس بـه احتمال زیاد
جمالتی که با خودتان ردوبدل میکنید منفی و سـرزنشآمیز اسـت.
حتی شـاید الزم باشـد منتقد درونتان را بیرون بیندازید تا انگیزه از
دسـت رفتهتان برگردد .صدای منتقد درون شـما روی تمام ضعفها

اگـر عـادت کردهایـد کـه بـه منتقـد درونتـان اهمیـت دهیـد و
همیشـه ضعفهـا و کمبودهایتـان را ببینید ،پس فهرسـتبرداری
از نقـاط قـوت و داشـتهها و توانمندیهایتـان فواید زیـادی برایتان
خواهـد داشـت .اگـر برایتان سـخت اسـت خودتـان نقـاط قوتتان
را پیـدا کنیـد از یـک دوسـت یا عضـوی از خانواده بخواهید به شـما
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بگوید بهترین ویژگیها و نقاط قوت شـما چیسـت.

رشـد میکنیـم .اجـازه دهیـد ایـن آدمهـای مهـم و
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بنفش:
همانطـور کـه میدانید رنـگ سـال  ،2018رنگ بنفش بوده اسـت
امـا شـاید فکـر کنید که باید در فصلـی چون پاییز به دنبـال رنگهای
خنثـی و مـرده باشـید ،امـا بنفش رنگیسـت کـه میتوانیـد آن را در
پاییـز امسـال بـه کمـد لباسهایتـان اضافه و بـه کمـک آن دلگیری
پاییـز را از خـود دور کنیـد .برنـد دیویـد کمـا از برندهایی بـود که این
رنـگ را بـه عنـوان رنـگ غالـب کلکسـیونش انتخـاب کرد .شـما نیز
میتوانیـد آن را بـه تنهایـی یـا در کنـار رنگهـای خنثی دیگـر به تن
کنید.
آبی:
یکـی از رنگهـای پاییـزهای کـه به ذهنتـان هم خطـور نمیکند
امسـال روی مـد باشـد ،رنـگ آبـی اسـت .این رنـگ هیجانانگیـز در
کنـار رنگهای سـفید یا نارنجی در شـو برند تیبی توجهـات زیادی را
بـه سـمت خود جلـب کرد .ایـن رنگ آرامبخش ،چشـمگیر و شـاداب
اسـت که زندگی و نشـاط را به روزهای سـرد و خشـک پاییزی شـما
هدیه خواهـد داد.
زرد:
چـه رنگی بهتر از زرد میتواند سـمبل فصل پاییز باشـد؟ رنگ زرد
یکـی از ترندهـای پاییز  ۲۰۱۸اسـت که روشـنی و نور را بـه ظاهرتان
خواهـد بخشـید .اگـر دوسـت داریـد که در میـان جمع دیده شـوید و
در عیـن حـال با رنگ طبیعت یکی باشـید ،رنـگ زرد بهترین انتخاب
برایتـان خواهـد بـود .البتـه اگر جرات پوشـیدن ایـن رنـگ را ندارید،
میتوانیـد اکسسـوریهایتان ماننـد کیـف یـا کفـش را بـه ایـن رنگ
انتخـاب کنیـد .ایـن را هم بگوییم که پوشـیدن این رنگ به هر کسـی
توصیه نمیشـود اما اگر تن پوسـت گرمـی دارید ،میتوانیـد این رنگ
را بـا اعتمـاد به نفـس باال بـه تن کنید.

رنگهــایی که در پــاییـــز 2018
میتــوان به تــن کـــرد

طراحـان لبـاس برندهای مشـهور
جهـان ،طراحیهای خود بـرای پاییز
و زمسـتان  2018/2019را بـه نمایـش
گذاشـتند .همچنیـن موسسـه رنگ
پنتـون نیـز رنگهـای ترنـد پیـش
رو را معرفـی کرد .شـاید فکـر کنید
کـه مثـل همیشـه رنگهـای خنثی
بـر ایـن فصلهـا حکمرانـی مـی
کنند ،امـا اشـتباه کردهایـد .مطمئنا
شـما پاییـز امسـال را بـا رنگهـای
هیجانانگیـز و شـاداب ،متنوعتـر از
هر زمان دیگری پشـت سـر خواهید
گذاشـت .در ادامـه رنگهای لباسـی
کـه پاییـز و زمسـتان 2018/2019
مـد میشـوند را بـه شـما معرفـی
میکنیـم.
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سبز -آبی:
دو رنـگ سـبز و آبـی در کنـار هـم ،کـه بـه سـبز کلـه غـازی نیز
شـهرت دارد ،یکـی از رنگهـای محبـوب پاییـز امسـال خواهـد بـود.
الکسـاندر مـک کویین در شـوهای خود ،این رنـگ را در کنار رنگهای
دیگری چون مشـکی ،سـفید و کرم به نمایش گذاشـت .این رنگ که
بـه رنـگ جواهـری نیز معـروف اسـت ،واقعا تاثیرگـذار ،لوکـس و زیبا
اسـت .شـما نیز میتوانید آن را در میهمانیهای رسـمی به تن کنید.

جگری:
رنـگ قرمـز و رنگهـای هـم خانـواده آن مانند جیگری ،همیشـه محبوبیـت خـود را در میان مـردان و زنان
دارنـد ،امـا پاییـز امسـال این رنگ را بیش از همیشـه میبینیـم .اصال چه رنگـی بهتر از رنگ جیگـری میتواند
بـرای فصـل پاییز مناسـب باشـد؟ جیگـری رنگـی رمانتیک بـرای این فصل از سـال میباشـد کـه میتوانید از
لبـاس تـا اکسسـوریهایتان را بـه آن رنـگ انتخـاب کنیـد .بـا گرمایی کـه این رنگ به شـما میدهد ،سـرمای
زمسـتان بـه چشـمتان نخواهـد آمـد .برندهایی چون ژیوانشـی ،الی سـاب یـا النویـن از برندهایی بودنـد که در
کلکسـیون پاییز و زمسـتان  2018/2019خود این رنگ را به عنوان یکی از ترندهای سـال به نمایش گذاشـتند.
قرمز:
قرمـز نیـز یکی دیگر از ترندهای پاییز  2018اسـت که مطمئنا طرفداران زیادی خواهد داشـت .برند والنتینو
از برندهایـی بـود کـه ایـن رنـگ را در کلکسـیون پاییز خود بـه نمایش گذاشـت و آن را تبدیل بـه یکی مدهای
سـال کـرد .این رنگ زنانه ،ظریف و بسـیار شـیک اسـت که به راحتی میتوانیـد به کمک آن ظاهـری جذاب از
خـود را بـه نمایـش بگذاریـد .شـما میتوانید هم ایـن رنگ را به همراه رنگهای دیگری چون مشـکی یا سـفید
بـه تـن کنیـد ،هـم این کـه تیپی تـک رنگ بزنیـد ،در هر صـورت این رنـگ جذاب تمام چشـمها را به سـمت
شـما جلب خواهد کرد.
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Colors
Autumn-Winter

زیتونی:
برخلاف تصـور شـما کـه انتظـار رنگهـای خنثـی و بـیروح را
داشـتید ،پاییز امسـال به رنگهای روشـن و جیغ خواهد گذشـت .اما
در کنـار تمـام رنگهـای بولدی که در باال معرفـی کردیم ،رنگ خنثی
زیتونـی هـم وجـود دارد .بـرای افرادی کـه عالقهای به رنگهای شـاد
ندارنـد ،ایـن رنگ میتواند گزینه مناسـبی باشـد .شـما میتوانید سـر
تـا پـا زیتونـی به تـن کنید یـا ایـن کـه آن را در کنار رنگهـای دیگر
بـه تـن کنیـد .خوبی این رنگ آن اسـت کـه به علت خنثی بـودن ،به
سـادگی با اکثـر رنگهـا جـور در میآید.

2018
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کارآفرینان برتر جهان
و ایدههای پولسازشان را بشناسیم

ایدههـای کارآفرینـان بـزرگ جهـان ،آن هـم در روزگاری کـه بـا نسـل میلیونرهای زیـر  ۴۰سـال مواجه هسـتیم ،همیشـه خواندنی و
آموزنـده اسـت .ایـن مطلـب شـما را بـا ایدههـای فوقالعـاده میلیاردرهـای جهان آشـنا میکنـد .ایدههایـی که خیلـی از آنها از مسـیر
صنعـت فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات میگذرد.

“

 .1پونی ما
او کارآفریـن و سـرمایهدار چینـی اسـت کـه شـرکت  Tencentرا بنیـان گذاشـت.
در سـال  ۱۹۷۱میلادی متولـد شـد و در دانشـگاه شـن ژن در رشـته رایانـه تحصیـل
کـرد .وی شـرکت تنسـنت را در سـال  ۱۹۹۸بـه همـراه یکـی از هـم کالسـیهای دوران
دانشـگاهی خـود تاسـیس کـرد کـه در حـوزه پیامرسـانهای مجـازی و بازیهـای موبایلـی
و سـرویسهای پرداخـت آنالیـن فعالیـت دارد .معروفتریـن محصـول ایـن شـرکت WE
 CHATاسـت .این شـرکت در سـال  ۲۰۱۷میالدی بیش از  ۳۵میلیارد دالر درآمد داشـت.
اپلیکیشـن وی چـت هـم چـون واتـس آپ و اینسـتاگرام ،قریـب بـه  ۱میلیـارد کاربـر دارد.

Entrepreneur’s

 .2فرانسوا پینو
پینـو ،موسـس شـرکت کرینگ اسـت که طراحـی وتولید لـوازم لوکـس را بر عهـده دارد.
متولـد فرانسـه (پایتخـت مـد جهـان) و کارش را مثل رهبـر لوییویتـون ،از کارگاه چوببری
آغـاز کـرد .در دهـه  ،۹۰فروشـگاههای لوکـس پینو در سراسـر جهان تاسـیس شـد .شـرکت
کرینـگ ،در سـال  ۲۰۱۷میلادی درآمـدی معـادل  ۱۸میلیـارد دالر ثبت کـرد .او  ۲هزار اثر
هنری دارد .او پای ثابت جشـنواره فیلم کن هر سـال اسـت« .اینکه بتوانیم از چشـم مشتریان
بـه محصولـی کـه تولید میکنیم بنگریم ،یـک نقطه قوت اسـت .اما همزمان ،باقـی ماندن در
این زاویه دید برای کسـب و کار خطرناکتر اسـت .من هیچ احسـاس نوسـتالژیکی در وجودم
نـدارد .فقـط آینـده اسـت که میتواند مـرا به خودش جذب کند .توسـعه پایدار مانند شـکاف
در بدنـه کشـتی اسـت کـه میتوانـد عرضـه را بهم بزنـد .امـروز ،شـرکتهایی وجود نـدارد و
مشـغول فعالیت هسـتند کـه در آینده قرار اسـت بر همـه حکومت کنند .فقط بـه این خاطر
کـه میتواننـد به راحتـی از آنچه در پیش اسـت سـر درآورند».

Ideas to Make Money

 .5مایکل دل
موسـس و مدیـر  DELLبزرگتریـن شـرکت خصوصـی دنیـا .متولـد  ۱۹۶۵در
هیوسـتون آمریـکا و عاشـق خرید و فروش سـهام از کودکـی .در سـال  ۱۹۸۳میالدی
در تگزاس مشـغول به تحصیل شـد و از سـال  ۱۹۸۴از دانشـگاه بیرون زد تا وقتش را
صـرف تاسـیس  DELL.COMکنـد .او اکنـون  ۲۳میلیـارد دالر ثـروت دارد.
«بـرای رسـیدن بـه موفقیـت الزم نیسـت حتما نابغه باشـید یـا آیندهنگـری خاصی
داشـته باشـید یا حتی دانشآموخته باشـید .تنها چیـزی که نیاز دارید ،رویـا و چارچوب
کاری اسـت .خیلیهـا اغلـب از مـن میپرسـند که چطور بایـد تبدیل به یـک کارآفرین
موفـق شـد .بایـد صادقانه بگویم که این سـوال را دوسـت نـدارم .چون اگـر منتظرید که
یـک نفـر به شـما در مورد کارآفرین شـدن پند و انـدرز بدهد ،به احتمال زیـاد کارآفرین
نمیشوید.

 .3پل آلن
او دوسـت و همـکاری بیـل گیتـس بود که غـول مایکروسـافت را راه انـدازی کردند .متولد
سـیاتل و در مدرسـه توانایـی خـود را در برنامـه نویسـی بـاال بـرد و در سـال  ۱۹۷۵میالدی،
مایکروسـافت با ایده او شـکل گرفت .ثروتش حدود  ۲۷میلیارد دالر اسـت « .در صنعت رایانه،
شـما باید یک تیم از افراد متخصص میان رشـتهای داشـته باشـید که بتوانند در کنار هم قرار
بگیرنـد .بـه مشـکالت حملـه کنند .پس از حل هر مشـکل ،باید به سـراغ رفع مشـکل بعدی
برویـد و امیـدوار باشـید کـه باالخره همه چیز آن طور که باید میشـد .تکنولـوژی برای جمع
بسـیار زیـادی از آدمهـا لذتبخـش اسـت .آن قـدر لذتبخش که خیلـی از آنهـا نمیتوانند
تعـادل الزم را بـرای کنتـرل آن برقـرار کننـد و همزمـان از زندگـی خود به همان انـدازه لذت
ببرنـد .چـه چیـزی بایـد خلق شـود؟ این بـرای من هیجـان انگیز ترین سـوال ممکن اسـت.
چـه چیـزی نیـاز داریـم که اکنـون نداریم؟ چطـور میتوانیم نیروهـای خود را فعـال کنیم؟»

 .6ایالن ماسک
ایلان ماسـک ،مدیر TESLAاسـت .سـازنده خودروهـای پیشـرفته الکترونیکی .در
سـال  ۱۹۷۱میلادی در آفریقـای جنوبـی بـزرگ شـد و بـه کانادا رفـت و از دانشـگاه
پنسـیلوانیا دانش آموخته شـد .سـپس به اسـتنفورد رفت و پس از چند روز انصراف داد
تـا بـه دنبال رویاهایش باشـد .یعنی تاسـیس شـرکت هوا فضـا .سـال  ۱۹۸۱وقتی که
ایلان  ۱۰سـاله بـود ،پدرش را راضی به خرید رایانه کرد ۲ .سـال بعد توانسـت بلسـتر،
نخسـتین نرم افزار بازی طراحی خودش را بفروشـد .او با تاسـیس شـرکت تسلا و راه
اندازی پروژه  SPACE Xشـناخته شـده اسـت و از معدود سـرمایهدارانی اسـت که به
صـورت عمـده روی بـه عمـل درآوردن ایدههـای بلنـد پروازانه سـرمایهگذاری میکند.

 .4کارل ایکان
سـرمایهگذار سرشـناس آمریکایـی و مالـک شـرکت  ENTREPRIZSEدر سـال ۱۹۳۶
در نیویـورک .در پرینسـتون ،دانشـگاهی کـه آلبـرت انیشـتن در انجا تدریس میکـرد ،درس
خوانـده و از سـال  ۱۹۶۱میلادی در وال اسـتریت مشـغول به کار اسـت .وی اکنـون بیش از
 ۱۶میلیـارد دالر دارایـی دارد.
« مـن به شـرکت به چشـم کسـب و کار نـگاه میکنم امـا وال اسـتریت ،آنهـا را با معیار
گزارشهـای مالـی فصلـی میسـنجد .مـن خریدهایـم را بـر اسـاس پتانسـیلهای موجود و
میـزان خالقیـت موجـود در شـرکتها انجـام میدهـم امـا وال اسـتریت ،بابـت درآمدهـای
موجـود پـول میدهـد و برای همین اسـت کـه آنها چیزهـای زیـادی را از دسـت میدهند.
موقعیتهایـی کـه مـن آینـده آنهـا را میبینم .مـن از اینکه سـهام دارانم سـود ببرند خیلی
خوشـحالم .امـا رابیـن هـود نیسـتم و پیـش از هـر چیـزی ،از سـودی کـه بدسـت مـیآورم
خوشـحال میشـوم» .
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«بایـد یـک نکته خجالـت آور اعتراف کنـم .من بازیهـای ویدیویی را دوسـت دارم.
همیـن بـود کـه از دوره کودکـی بـه نـرم افـزار عالقمنـد شـدم .دلـم میخواسـت پول
دربیـاورم تـا بتوانـم رایانـه بهتـری بخـرم و بازیهـای ویدیویی بهتری داشـته باشـیم.
دلیلـم بـرای کار همیـن بـود .یعنی اصال هدفـی مثل نجـات دادن دنیا نداشـتم .اگر به
دنبـال تاسـیس شـرکت هسـتید باید بدانیـد که ایـن کار مثل پختن کیک اسـت .باید
همـه مـواد اولیـه را داشـته باشـید .باید کار کیـک پختن را هـم بدانید .بایـد همه مواد
اولیـه الزم را داشـته باشـید و بـه میـزان مناسـب از هر کدام اسـتفاده کنیـد .یک نقل
قول مسـخره شـنیدم که می گوید :در  NASAگزینه شکسـت روی میز نیست .گزینه
شکسـت همه جا روی میز اسـت .اگر هیچ وقت در معرض شکسـت نباشـید یعنی به
انـدازه کافی خالقیـت ندارید».
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شهرسـوخته نـام تپههـای زنجیـرهای به هم چسـبیده گسـتردهای
اسـت که در  56کیلومتری راه زابل به زاهدان جای گرفته اسـت .بلندای
تپههـای شـمالی جنوبـی آن ،میـان  12تـا  18متر از سـطح زمینهای
پیرامونی اسـت .شهرسوخته  151هکتار ُگسـتره دارد .این شهر در یکم
تیرمـاه  1393خورشـیدی برابـر بـا  22ژوئـن  2014میلادی به عنوان
یوهشتمین نشست یونسکو
نخسـتین محوطههای باستانی ایران در س 
بـه ثبت جهانی رسـید .شهرسـوخته ،هفدهمین اثـر تاریخی ایـران در
فهرسـت یونسـکو به شـمار میآیـد که با برخـورداری از پیشـینه بیش
از  5هـزار سـاله ،هـم اینک بـه عنوان یکی از پیشـرفتهترین شـهرهای
باسـتانی جهان شـناخته میشود.

شهرسوخته
میراث ایران باستان
در دل سیستان

کارشناسـان و باستانشناسـان ،شـهر سـوخته در سیسـتان را یکـی از
پیشـرفتهترین و شـگفت انگیزتریـن شـهرهای جهـان باسـتان میداننـد.
محوطـهای باسـتانی کـه بیـش از  5هـزار سـال دیرینگـی دارد و یافتههـای
ارزشـمند و بیهمتایـی در آن بـه دسـت آمـده اسـت.

سیسـتان به عنـوان خاوریترین منطقه ایران زمیـن جایگاه برخورد
تمدنهـای گوناگونـی اسـت کـه از دیربـاز مـورد نگـرش جمعیتهای
گوناگـون قـرار گرفته اسـت .افزون بر آن شـرایط زیبنده محیطی نیز در
گذشـتههای دور در ایـن سـرزمین ،انگیزه پدیداری تمدنهـای بزرگ و
اسـتقرارهای بیشـماری شـده اسـت که هر یک نشان از سـرافرازی این
پاره از خاک ارزشـمند دارد.
شهرسـوخته ،گویا نام تازهای است و پیشـینه تاریخی چندانی ندارد.
بـر پایـه نوشـتههای موجـود ،پیشـینه این نـام بـه اواخر سـده نوزدهم
میلادی برمیگـردد .در آن زمـان «کلنـل ییـت» انگلیسـی از منطقـه
بازدیـد کـرده و از راهنمایان بومی این نام را شـنیده و به کار برده اسـت.
هر چند آثار سـوختگی در این شهر آشـکار است .شهرسوخته دو بار
بـه آتش کشـیده شـده اسـت ،یک بـار در آغاز مرحله رشـد و بـار دیگر
در پایان دوره ویرانی آن .سـند یا نوشـتهای که نام راسـتین و کهن این
شـهر را آشـکار کند ،هنوز به دسـت نیامده است و نام شهرسوخته شاید
بـه انگیـزه آتشسـوزی در دوره زمانی میان سـال هـای  3200تا 2700
پیش از میالد باشـد.
شهرسـوخته در پیرامون  3200پیش از میلاد پایهگذاری و پیرامون
 1800پ.م متـروک شـده اسـت .ایـن شـهر بـرای دورهای نزدیـک بـه
 1400سـال زندگی در آن جریان داشـته اسـت .چهار دوره اسـتقرار در
شـهر سـوخته شـناخته شـده اسـت که به یازده مرحله طبقه فرهنگی
بخـش شـده اسـت .ایـن چهـار دوره بُنیادیـن در برگیرنـده  :دوره یکم
( 2800 – 3200پ.م)  ،دوره دوم ( 2500 – 2800پ.م) ،دوره سـوم
( 2200 – 2500پ.م) و دوره چهـارم ( 1900 – 2200پ.م) اسـت .ایـن
شـهر در دوره یکم پایهگذاری شـده و در دوره دوم به اوج شـکوفایی خود
رسـیده و از دوره سـوم دوران نابودی آن آغاز شـده و در پایان دوره چهارم
از میان رفته اسـت.

در سال  1967میالدی عملیات کاوش در محوطه پیش از تاریخی شهرسوخته با همکاری مرکز باستانشناسی
ایران و موسسـه «ایزمئو» ایتالیا و به سرپرسـتی یک باستانشـناس ایتالیایی به نام «موریتزیو توزی» آغازشـد.
نتیجـه بررسـی و پژوهشهای باسـتان شناسـانه ایـن گروه که تا سـال  1978میلادی در شهرسـوخته دنباله
داشـت ،در بیـش از دههـا مقالـه و کتاب و به زبانهای گوناگون و رایج جهان چاپ و پخش شـده اسـت .سـخن
درخُ ور نگرش در برنامه کاوش شـهر سـوخته ،باشَ ندگی (حضور) شمار قابل توجهی از کارشناسان و دانشمندان
غیر باستانشـناس بود.
ارزش آثار به دسـت آمده از شهرسـوخته ،در مرحله آغازین کار ،سرپرستان (مسووالن) موسسه شرقشناسی
ایتالیـا را بـر آن داشـت تـا با فراهم كردن داشـتهها (امکانـات) ،پیش درآمدهـا (مقدمات) و توانمندیهـای الزم
کوشـش کنند ،عملیات کاوش و تفسـیر یافته های باستانی در این محوطه ارزشمند به روشهای سراسر علمی
انجـام شـود .از همیـن روی ،شـماری زمینشـناس ،دیریـن گیاه شـناس ،مردم شـناس ،دیرین جانور شـناس،
کارشناسـان فیزیک هسـتهای و دیگر کارشناسـان ایتالیایی و ژاپنی به شهرسوخته رفتند تا هریک با بهرهگیری
از تخصـص و دانـش خـود کوشـش نمایند و عملیات کاوش و تفسـیر و تبیین یافتههای باسـتانی این شـهر را
کارآمدتر و کارشناسـانهتر انجام دهند.
در میـان آنهـا مـی توان به نقش سـودمند و ارزنده دانشـمندان ژاپنی اشـاره داشـت که توانسـتهاند با انجام
پژوهشهـای گوناگون و بهرهگیری از تکنیکهای مدرن همانند پالئومغناطیس ،اورانیـوم  ،38کربن  14و روش
شـکاف هسـتهای در تعیین پیشینه آثار به دسـت آمده ،نتیجههای سـودمندی ارائه دهند.
بقایـای شهرسـوخته نشـان میدهـد کـه این شـهر دارای پنج بخـش بُنیادین بـوده کـه در برگیرنده بخش
مسـکونی در شـمال خـاوری ،بخشهـای مرکزی ،منطقه صنعتی ،سـازههای یادمانی و گورسـتان اسـت که به
گونه تپههای پیوسـته و چسـبیده به هم جای گرفتهاند 80 .هکتار از شـهر سـوخته را بخش مسـکونی تشکیل
مـیداده اسـت .پژوهشهـا نشـان داده اسـت این محوطه ،وارون اکنون که زیسـت بومی سراسـر بیابانـی دارد و
تنهـا درختـان گـز در آنجـا دیده میشـود ،در پنج هزار سـال پیـش از میالد ،منطقهای سـبز و خرم با پوشـش
گیاهی گوناگون و بسـیار دل پذیر بوده و درختان بید مجنون ،اَفرا و سـپیدار فراوانی در آنجا وجود داشـته اسـت.
شهرسـوخته مرکز بسـیاری از فعالیتهای صنعتی و هنری همانند جواهرسـازی ،پارچه بافی ،سـفالگری،
ذوب فلز ،سـنگ تراشـی ،معرق کاری و  ...بوده اسـت .بیگمان شهرسـوخته از شـهرهای بسیار پیشرفته جهان
باسـتان در زمان خود بوده اسـت .برای نخسـتینبار در جهان باستان در شهرسوخته ،چشم مصنوعی وابسته به
چشـم چـپ زنـی تنومند میان  25تا  30سـاله یافته شـده کـه هم اینک در گنج خانـه (موزه) ایران باسـتان در
تهـران نگهداری میشـود و  4800سـال دیرینگی دارد.همچنیـن بازیای همانند تخته نرد امـروزی یکی دیگر
از شـگفتیهای این شـهر اسـت و با رویکرد به پیشـینه شهرسـوخته میتـوان گفت که قدیمیتریـن تخته نرد
جهـان وابسـته بـه این شـهر بوده اسـت .در گورسـتان شـماره  761بازیای هماننـد تخته نرد بـا  60مهره پیدا
شـده است.
شـگفتیهای شهرسـوخته بیشـمار اسـت و در این گـزارش نمیتوان به شـمار فـراوان آنهـا پرداخت .تنها
باید رفت و از نزدیک شـهر جهانی سـوخته و گنج خانه باسـتان شناسـی آن را دید تا به شـکوه و بزرگی شـهر
و اندیشـههای َورجاونـد نیـاکان پـاک نهادمان پِی برد .شهرسـوخته ،هنوز هم سـخنان فـراوان ناگفتـه ای دارد.
شهرسـوخته ،یکی از شـگفتانگیزترین و پیشرفتهترین شـهرهای جهان باستان است.

Burnt city

شهرسـوخته یکی از یادمانهای تاریخی و باستانی در استان سیستان
و بلوچسـتان اسـت که در کرانه رودخانه هیرمند و دریاچه هامون در زمان
خـود و کنـار جاده کنونی زاهدان به زابل بنا شـده اسـت.

The Heritage of Persia
in the Heart of Sistan

« سِ ـر اورل ا ِشـتاین» با بازدید از این محوطه در سال  1937میالدی،
آگاهیهـای سـودمندی را درباره این یادمان باسـتانی بیان کرده اسـت.
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نویسنـدگان مشهوری که
از مدرسه اخراج شدند
تازگـی آن به تدریج کم شـده و تکالیف هولناک از راه میرسـند .شـاید
بـرای برخـی از ما احسـاسمان به مدرسـه کامال در نوسـان اسـت.
ِ
همیـن االن هم از آن خسـته شـد ه باشـید .با همه اینها میدانیم که مدرسـه ارزشـمند اسـت.
امـا ایـن حقیقـت وجـود دارد کـه شـخصیتهای ادبی برجسـتهای هم هسـتند که بـه دالیلی مدرسـه را نیمـه کاره رهـا کردهاند یـا بیرون
انداختـه شـدهاند .شـاید در مورد بعضی از آنها هم شـنیده باشـید :مـارک تواین ،جک لنـدن ،ویلیام فاکنر ،هارپـر لی ،اسـکات فیتزجرالد و ...
امـا حـاال قرار اسـت یک فهرسـت از افراد معاصـر در این زمینـه را معرفی کنیـم .در ادامه فهرسـتی از نویسـندگان موفقی آمده که مدرسـه را
تـرک کردنـد ،مرخصی گرفتند یا اخراج شـدند و به سوپراسـتارهای روشـنفکر تبدیل شـدند.

ساموئل آر .دیلنی
یکـی از بهتریـن نمونههـای نویسـندگانی کـه کالـج را پس از تنهـا یک نیمسـال تحصیلی
تـرک کـرد و البتـه بعـد بـه عنوان یـک اسـتاد دانشـگاه بـرای درس دادن در چندین مدرسـه
خـوب ازجملـه دانشـگاه ماساچوسـت ،کورنـل و تمپـل بازگشـت .وقتـی در سـال ۲۰۱۱
مصاحبهکننـده از او پرسـید چـرا تحصیـل را تـرک کـرد ،دیلنـی پاسـخ داد« :به انـدازه کافی
باهـوش نبـودم ».اما مطمئنا با در نظر گرفتن اسـتعداد او در نویسـندگی این حقیقت نداشـت.
او اینطـور ادامـه داد« :منظـورم ایـن اسـت که مـن فاقد یک نظم یا اسـتعداد سـازمانیافته
بـودم .مـن مطالعـه را در چنتـه داشـتم .حقایـق و تاریخهـا را جمع میکـردم .اما بـرای خوب
بـودن در کالـج بایـد بتوانـی زمانـت را مدیریـت کنـی؛ کـه مـن نتوانسـتم ایـن کار را بکنم تا
خـودم را نجـات دهم.
مـن یـک چیـز را شـروع میکـردم و بیسـت دقیقه بعـد روی موضـوع دیگری بـودم .مدتی
طـول کشـید تـا فهمیـدم اگـر یـک معلم مـرا میکشـید کنـار و میگفـت« :بیا حـرف بزنیم،
اینجـوری بایـد ایـن کار را بکنـی» شـاید یـاد میگرفتـم کـه چطور از این مسـاله به سلامت
عبـور کنـم .اما هیچکـس ایـن کار را نکرد».
فرن لبوویتز
فـرن لبوویتـ ِز بامـزه یـک دانشآمـوز افتضـاح بـود .او در مصاحبـهاش بـا رادیو سیبیسـی
گفـت یکـی از دالیلـی که تکالیفش را در دبیرسـتان انجام نمـیداد این بود که خیلی سـرگرم
خوانـدن بـود و اغلـب بـه ایـن خاطـر از کالس بیـرون انداختـه میشـد«.کتابی کـه داشـتم
میخوانـدم را پشـت کتـاب درسـی میگذاشـتم ...در مدرسـ ه گرامـر بارهـا از کالس بیـرون
انداختـه شـدم چون داشـتم جیمـز تربـر میخواندم و نمیتوانسـتم نخنـدم .نمیتـوان جیمز
تربـر را پنهانـی خواند».
کورمک مککارتی
اگـر حتـی یکـی از رمانهـای مککارتـی را خوانـده باشـید میدانیـد کـه او کاری را نصفه
انجـام نمیدهـد بلکـه بیشـتر احتمـال دارد آن کار را دو برابـر انجـام دهـد .پس شـاید تعجب
نکنیـد اگـر بفهمیـد او تنهـا یـک بار از دانشـگاه تنسـی تـرک تحصیل نکـرد ،بلکه دو بـار این
کار را کـرد .دفعـه اول سـال  ۱۹۵۳بـرای پیوسـتن بـه نیـروی هوایـی کـه چهـار سـال بعد از
آنجـا اخـراج شـد و بـار دوم که بـرای تحصیل فیزیک و مهندسـی به دانشـگاه رفـت و تنها دو
«خوانـدن کورمـک مککارتی» نوشـته ویالرد گریـنوود ،در
سـال بعـد بیـرون آمد .بر اسـاس
ِ
طـول همیـن دومیـن حضـورش در کالـج بود کـه مککارتی سـبک نقطهگـذاری متمایز خود
را توسعه داد.
دوریس لسینگ
دوریـس لسـینگ ،برنـده جایزه نوبل ،به زحمت حتی دوره دبیرسـتان را شـروع کـرد .او در
یـک مدرسـه دخترانـه مذهبی کاتولیک حاضر شـد که از آن متنفر بود و سـر آخـر اجازه داده
شـد کـه در سـیزده سـالگی بـه خانـه برگردد تـا به یـک مدرسـه شـبانهروزی بـرود .اینیکی
بهتـر بـود امـا لسـینگ از آن هم متنفر بود و بعـد از ابتال به بیماری فرسـاینده التهاب ملتحمه
از ادامـه تحصیـل اجتنـاب کـرد .در چهـارده سـالگی او بـرای همیشـه تـرک تحصیـل کـرد.

شرلی جکسون
جکسـون در دانشـگاه روچسـتر پذیرفته شـد و بخشـی از کالس  ۱۹۳۸بود تا اینکه در سـال دوم ترک تحصیل کرد .شـاید ترک تحصیل واژه درسـتی نباشـد؛ در
واقـع نمراتـش آنقـدر بـد بـود کـه از او خواسـتند آنجـا را تـرک کنـد .راث فرنکلیـن در بیوگرافی جکسـون مینویسـد که این نویسـنده میگویـد بیرون انداخته شـده
چـون بـه کالسهـا نمیرفتـه چـون از آنهـا متنفـر بـوده .او سـال بعد را به نوشـتن گذرانـده و خـودش را مجبور کرده کـه روزی حداقـل هزار کلمه بنویسـد.
و وقتی برای پذیرش در دانشـگاه سـیراکیوس اقدام کرد ،این کار را با هدف تبدیل نوشـتن به حرفهاش انجام داد .او در سـپتامبر  ۱۹۳۷در دانشـگاه پذیرفته شـد،
خیلـی سـریع راهش را پیـدا کرد ،کارهایش را منتشـر کرد و در  ۱۹۴۰فارغ التحصیل شـد.
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جکی کالینز
والدیـن جکـی کالینز ،نویسـنده رمانهـای پرفروش عاشـقانه ،او را به یک مدرسـه دخترانه
فرسـتادند .او در سـال  ۲۰۱۲در مصاحبـهای گفـت« :مـن شـبیه دخترهای دیگر نبـودم .یک
دوسـت داشـتم کـه چند سـالی از مـن بزرگتر بود کـه هر آنچه را کـه بلدم از او یـاد گرفتهام.
و بقیـه فقـط یک مشـت دختر کوچولوی احمق بودند ».او دردسـرهای زیادی کشـید :نوشـتن
و فروش ادبیات جنسـی ،سـیگار کشـیدن و در نهایت در  ۱۵سـالگی اخراج شـد.
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سـاموئل آر .دیلنـی

توبیـاس ولـف

کورمـک مککارتی

در واکنـش بـه ایـن اتفـاق او یونیفـرم مدرسـهاش را در رودخانـه تیمز
انداخـت .پـس از آن بـه هالیـوود رفـت و بـه خواهـرش پیوسـت ،مدتی با
مارلـون برانـدو رابطه داشـت ،کارنامه بازیگری کوتاهی داشـت و خیلی زود
بـه نویسـندگی پرداخـت .اولیـن کتـاب او در سـال  ۱۹۶۸تبدیـل بـه یک
کتـاب پرفـروش شـد و تمـام کتابهـای پـس از آن نیـز همینطور.
توبیاس ولف
توبیـاس ولـف مجبـور بـود کـه توصیهنامههایـش بـرای ورود بـه
مدرسـه هیـل ،یـک مدرسـه خصوصـی در پنسـیلوانیا را جعـل کنـد .او
توانسـت وارد آن مدرسـه شـود امـا بعدهـا اخـراج شـد؛ بـه دالیلـی نظیـر
«عـدم موفقیـت در گرفتـن نمرات خوب ،داشـتن اتـاق نامرتـب و خوردن
چیپـس سـیبزمینی وقتـی از پنجـره آویـزان شـده بـود» .اگرچـه در
 ۱۹۹۰ایـن مدرسـه بـه او درجـه افتخـاری داد .رمـان «مدرسـه قدیمـی»
ولـف بـه طـور عمـده بـر اسـاس تجربیات او از مدرسـه هیل نوشـته شـده
و حتـا عکـس روی جلـد هـم مربـوط بـه سـالن ناهارخـوری آن اسـت.
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نادیا مراد  ،برنده جایزه نوبل را بشناسید
INI

INI

DUZ . HOSSE
R .O L

DUZ . HOSSE

R .O L

@D

INI

در گزارش سـازمان ملـل کـه بر اسـاس مصاحبه بـا چندین تـن از بازماندگان جنایات داعش چند سـال
پیـش تهیـه شـده ،آمـده بود که شـبه نظامیـان خارجـی داعـش از اوت  ۲۰۱۴به طور کامال سیسـتماتیک
ایزدیـان را در عـراق و سـوریه دسـتگیر کـرده و تلاش میکنند تـا هویت آنـان را از میان ببرنـد .در گزارش
سـازمان ملـل آمـده ،داعـش تالش کـرده با وادار کـردن مردان به انتخـاب میان تغییر مذهـب و گرویدن به
اسلام یـا مـرگ ،تجـاوز به دختـران جوانی که حتی کمتر از  ۹سـال داشـته اند ،فـروش زنان در بـازار برده
فروشـی و وادار کـردن پسـران جوان به جنگیـدن ،هویت ایزدیـان را از میان ببرند.

@D

کمیتـه نـروژی نوبـل از میـان  ۳۳۱کاندیـدا ،نادیـا مراد ،دختر ایزدی رها شـده از دسـت داعش و دکتـر دنیس موکویگی ،از جمهـوری دموکراتیک کنگو را به عنـوان برندگان جایزه
صلـح نوبـل سـال جـاری میلادی انتخـاب کـرد .نادیا مراد باسـی طه ،دختر جـوان ایزدی که مدتی پیش توانسـت خـود را از دسـت داعش به عنوان برده جنسـی نجات دهـد .پس از
این نادیا به عنوان سـفیر حسـن نیت سـازمان ملل در راسـتای ارج نهادن به بازماندگان قاچاق انسـان انتخاب شـد.

DUZ . HOSSE

R .O L

@D

بـر اسـاس ایـن گـزارش ،داعش با اسـتفاده از یک اپلیکیشـن رمزگذاری شـده و دسـت به دسـت کردن
تصاویـر زنـان و دختـران ایـزدی دسـتگیر شـده مزایدههای بـرده فروشـی آنالین را آغـاز کرده بـود .یکی از
ایـن زنـان ایـزدی بـه بازرسـان سـازمان ملل گفته کـه  ۱۵مرتبـه فروخته شـده و به سـختی میتواند تمام
شـبه نظامیانـی کـه او را خریـداری کردهاند به یـاد آورد.
در گـزارش سـازمان ملـل آمـده بـود« :مقیـاس جنایـات مرتکب شـده ،ماهیـت عمومی این جنایـات ،و
ایـن حقیقـت که عامالن حسـاب شـده و به طور سیسـتماتیک قربانیـان را هدف قـرار دادهانـد و همچنین
ایـن مسـاله کـه قربانیـان همگی متعلق بـه یک گـروه خاص بودهانـد عواملی هسـتند به کمیسـیون اجازه
میدهـد کـه ایـن جنایات را نسـل کشـی بداند .داسـتان نادیا مـراد که از دسـت داعش فرار کـرده و حاال به
همـراه خواهـرش در آلمـان زندگـی میکنـد ،کمک کرده اسـت کـه مردم تا حـدودی تصویر روشـنتری از
زندگـی زنان اسـیر در حکومت داعش داشـته باشـند.
نادیـا مـراد پس از انتخاب به عنوان سـفیر حسـن نیت سـازمان
ملـل خواسـتار برقـراری عدالـت بـرای قربانیان حمالت داعش شـد
و حملات  2014داعـش علیـه ایزدیهـا را نسـل کشـی خوانـد.
وی در اوت  2014توسـط نیروهـای داعـش از خانهاش در روسـتایی
در نزدیکـی شـهر سـنجار در شـمال عـراق ربـوده شـده و در طـول
اسـارتش بارهـا مورد تجـاوز و تعرض جنسـی نیروهـای داعش قرار
گرفـت و چندیـن بـار فروختـه شـد .نادیـا پس از سـه ماه توانسـت
در موصـل از دسـت داعـش فـرار کنـد و خـود را مخفیانه بـه اقلیم
کردسـتان عراق برسـاند .نادیا مـی گوید :من در آنجا تنهـا نبودم اما
شـاید خوش شـانس بـودم که توانسـتم راهی بـرای فرار پیـدا کنم،
بسـیاری نتوانسـتهاند از دسـت داعش فرار کنند .وی به عنوان سفیر
حسـن نیـت سـازمان ملـل فعالیتهایش بـر افزایش آگاهـی درباره
وضعیـت قربانیان قاچاق انسـان به خصوص دربـاره پناهجویان ،زنان
و دختـران متمرکـز شـد “.نادیـا مـراد « در جلسـه شـورای امنیـت
سـازمان ملـل که حدود سـه سـال پیش بود سـخنانی دربـاره برده
داری داعـش و ظلـم و سـتم آنان به زنـان و کودکان به زبـان آورد و
اعضـای جلسـه این شـورا را به گریـه انداخت.
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حـال پـس از گذشـت آن روزهـای سـخت نادیا مراد دختـر ایزدی رها شـده از دسـت داعش جایزه نوبل
صلح  2018را کسـب کرده اسـت.
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ﻣﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮﺍﻡ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ.
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اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ ،اﺻﻼح ﻟﺒﺨﻨﺪ،
ﺗـﺮﻣﯿﻤﯽ ،ﭘﺮوﺗﺰ ،ﺟﺮاﺣـﯽ ،اﻧـﺪو ،اﻃﻔﺎل
ﻣﻄﺐ ﯾﮏ :ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺑﻠﻮار وﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻓﺮوﻏﯽ و ﭼﻬﺎر راه ﺷﺮﻳﻌﺘﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،۱۰۱ﻃﺒﻘﻪ اول ﺗﻠﻔﻦ۰۴۱-۳۳۳۳۱۶۸۹ :
ﻣـﻄﺐ دو :ﺗـﺒﺮﯾﺰ ،ﺧــﯿﺎﺑﺎن  ۱۷ﺷــﻬﺮﯾﻮر ﺟــﺪﯾﺪ ،ﺑــﺮ ج آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ،ﻃﺒﻘـﻪ  ،۱۵واﺣﺪ  Eﺗﻠﻔﻦ۰۴۱-۳۵۵۷۸۵۷۷ :
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جنجالــیتـرینسخنـــرانیهـــای
تــاریخ ســـازمــان ملـل
ی یکی از نمایندگان در نشسـت سـال 1960
در یکی از بیادماندنیترین لحظات جنگ سـرد ،نیکیتا خروشـچف ،رهبر اتحاد جماهیر شـوروی،در اعتراض به سـخنران 
مجمـع عمومـی سـازمان ملـل کفـش خـود را در آورده و بـر روی میز کوبیـد.در زمان بحث درباره قطعنامه روسـیه با موضوع الغای کامل اسـتعمار ،یکـی از نمایندگان
دولت فیلیپین با اشـاره به اسـتیالی اتحاد جماهیر شـوروی بر اروپای شـرقی ،این کشـور را متهم به اسـتانداردهای دو گانه کرد.
در واکنـش بـه ایـن اظهارات ،خروشـچف یکی از کفشهـای خود را درآورده و با عصبانیت شـروع به کوبیدن آن بر روی میز هیأت نمایندگی شـوروی کرد .فردریک
بوالنـد ،رئیـس مجمـع عمومـی ،مجبور به دخالت شـده و از حضار درخواسـت کرد که آرامش جلسـه را حفظ کنند .اما سـخنان بعدی وی بود که  12کشـور عضو ناتو
و رژیـم صهیونیسـتی را برانگیخـت تـا نشسـت را ترک کننـد« :درباره دولتهای سـرمایهداری ،وجود یا عدم وجود ما به شـما بسـتگی نـدارد .اگر ما را دوسـت ندارید،
دعوتهـای مـا را نپذیریـد و مـا را هـم دعوت نکنید .چـه بخواهید و چه نخواهید ،تاریخ به نفع ما اسـت .ما شـما را دفـن خواهیم کرد».

کاسـترو در سـخنرانیاش معنـای حقیقـی انقالب کوبـا ،ماهیـت اصالحاتی که
توسـط دولتـش اعلام شـده و نیـز هشـدار بـه آمریـکا درباره حملـه به این کشـور
سـخن گفـت .وی همچنیـن موضوعاتی کـه منجر به تخریـب روابط بیـن آمریکا و
کوبا شـده بودنـد را تشـریح کرد.

خروشـچف در  24آگوسـت  ،1963در یوگوسلاوی بـا اشـاره بـه ایـن
اظهاراتـش گفـت« :یـک بـار گفتـم که شـما را دفـن خواهیـم کـرد و دچار
دردسـر شـدم .البتـه که ما شـما را بـا بیل دفـن نخواهیم کرد .طبقـه کارگر
خودتـان شـما را دفـن میکننـد».

کاسـترو همچنیـن از ایـن فرصـت بـرای حملـه بـه جـان اف .کنـدی و ریچارد
نیکسـون ،نامزدهـای انتخابـات ریاسـتجمهوری آمریـکا اسـتفاده کـرد .وی گفت:
«اگـر کندی یک بیسـواد و میلیونـری مغرور نبود ،میفهمید که نمیشـود انقالبی
بـا حمایـت مالکیـن زمین علیه کشـاورزان انجـام داد ».همه بـه زودی فهمیدند که
کاسـترو طرفـدار کاندیـدای دیگر نیز نیسـت« .تا جایـی که ما میدانیـم هیچکدام
از آنهـا مغز سیاسـی ندارند».

فیدل کاسـترو ،رهبر سـابق کوبا ،در سـخنرانی مشـهور و بسـیار طوالنی
خود در نشسـت مجمع عمومی سـازمان ملل در  26سـپتامبر  1960شـعار
«از فلسـفه غارت دوری جویید تا برای همیشـه از فلسـفه جنگ دور شوید!»
را اعلام کـرد .وی بـه مـدت چهـار سـاعت و  29دقیقـه سـخنرانی کـرد که
طوالنیتریـن سـخنرانی در تاریـخ مجمع عمومی سـازمان ملل اسـت.
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کندی برنده انتخابات شـده ،نیکسـون نیز هشـت سـال بعد رئیسجمهور آمریکا گشـت .کاسترو در سـال 1976
به ریاسـتجمهوری دسـت یافته و تا سـال  2008که اسـتعفاء داد ،این پسـت را در اختیار داشـت.
در  13نوامبـر  ،1974یاسـر عرفـات بـرای اولین بار به درخواسـت جنبـش عدم تعهد در مجمع عمومی سـازمان
ملـل حاضـر شـد .وی در سـخنرانیاش ،صهیونیسـم را نوعـی نژادپرسـتی خوانـد .یـک سـال بعـد ،مجمـع عمومی
قطعنامه «حذف تمام اشـکال تبعیض نژادی» را صادر کرد .در این سـند ،صهیونیسـم به عنوان شـکلی از نژادپرستی
و تبعیـض نـژادی قیـد شـده بود .قطعنامه به درخواسـت آمریکا و اسـرائیل و پس از فروپاشـی بلوک شـرق در سـال
 1991لغـو گردید.
عرفـات در بخـش دیگـری از سـخنانش گفـت« :تفـاوت بیـن یک انقالبـی و یک تروریسـت از هدفی کـه برایش
میجنگنـد ناشـی میشـود .هـر کسـی را که در کنار یـک نهضت عدالتخواهانـه ایسـتاده و بـرای آزادی از مهاجمان
و اسـتعمارگران بجنگنـد ،نمیتـوان تروریسـت نامیـد .آنهایـی که علیـه کشـورهای دیگر جنـگ بـه راه میاندازند،
مردمان دیگر را اسـتعمار و سـرکوب میکنند تروریسـت هسـتند ....مردم فلسـطین زمانی که ایمان خود به جامعه
بینالمللـی ،کـه حقـوق آنهـا را نادیـده گرفت ،از دسـت دادند ،و وقتی مشـخص شـد که نمیتوان حتی یـک اینچ از
خـاک فلسـطین را از طریـق ابزار منحصرا سیاسـی بازگرداند ،مجبور به مبارزه مسـلحانه شـدند».
نقطـه عطـف سـخنرانی وی کـه تشـویق اعضای سـازمان ملـل را در برداشـت ،اینگونه بـود...« :من با یک شـاخه
زیتـون [نمـاد صلـح] و سلاح یـک جنگجـوی آزادی به اینجا آمـدهام .نگذارید شـاخه زیتون از دسـت مـن بیفتد».
در چهـل و دومیـن نشسـت مجمـع عمومی سـازمان ملـل در  21سـپتامبر  ،1987رونالد ریـگان ،رئیس جمهور
آمریـکا ،اعلام کـرد کـه «تهدیـد بیگانگان» عامل مهمی اسـت کـه کمک خواهد کرد مناقشـات بین کشـورها حل
شـود .وی ایـن ایـده را اولیـن بـار در دیدار با میخائیل گورباچف ،رهبر اتحاد جماهیر شـوروی ،در ژنو در سـال 1985
مطرح کرد.
بعدهـا ریـگان اعلام کرد کـه موضوعات مرتبط با بیگانگان جزو داسـتانهای علمی تخیلی محبوب وی هسـتند.
رسـانهها گـزارش دادنـد کـه در آن زمـان کالین پاول ،مشـاور وقـت امنیت ملی رئیسجمهور ،سـعی کـرده بود این
قسمت را از سـخنرانی حذف کند.

شـود پیوندهـای مشـترکمان را بیـاد آوریـم .برخـی اوقـات فکر می
کنـم اگـر با یک تهدیـد بیگانه خـارج از این جهان مواجه میشـدیم،
چقـدر سـریع اختالفاتمان را در سراسـر جهان کنار میگذاشـتیم».
در  23سـپتامبر  ،2009معمر قذافی ،دیکتاور سـابق لیبی ،درباره
«فئودالیسـم سیاسـی» هشـدار داده و خواهان ارائه حق وتوی دائمی
بـه تمـام اعضـای شـورای امنیـت سـازمان ملـل شـد .وی همچنین
اعلام کـرد کـه لیبی خـود را مقید به قطعنامههای منشـور سـازمان
ملـل نمیدانـد .رهبران کشـورها معمـوال در حدود  15دقیقه سـخن
میگوینـد اما سـخنرانی قذافی در حدود دو سـاعت به طول انجامید.
وی همچنین خواهان محاکمه عاملین «کشـتار جمعی» در عراق
شـده؛ از حـق طالبـان بـرای ایجـاد یـک امارت اسلامی دفـاع کرده؛
اعلام داشـت که شـاید آنفلوالنـزای خوکی در آزمایشـگاه بـه عنوان
یک سلاح ایجـاد شـده و خواهان تحقیقـات کامل درباره تـرور جان
اف .کنـدی و همچنیـن مارتین لوتر کینگ شـد.
قذافـی پیشـنهاد کـرد که مقر سـازمان ملل به لیبی منتقل شـود
زیـرا رهبـران کشـورها بایـد مـدت زیـادی در هواپیمـا باشـند تـا به
آمریـکا برسـند و نیـز بـه این دلیل که ممکن اسـت القاعـده بار دیگر
نیویـورک را هـدف قرار دهد .وی بار دیگر پیشـنهاد کرد که اسـرائیل
و فلسـطین یک کشـور جدید با نام اسـراطین تشـکیل دهند.
قذافی در بخش دیگری از سـخنانش نسـخهای از منشـور سازمان
ملـل را تـکان داده و چنیـن بـه نظـر رسـید کـه آن را پاره کـرد .وی
گفـت کـه محتویات این سـند را به رسـمیت نمیشناسـد.

ریـگان در سـازمان ملل گفته بود« :در حالی که مشـغول دشـمنیهای کنونی شـدهایم ،اغلـب فراموش میکنیم
کـه چـه چیـز تمـام اعضـای بشـریت را متحد میسـازد .شـاید به یـک تهدید خارجـی ،جهانی نیـاز داریم تـا باعث
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سیـاستمـداران
عاشق شعر پارسی
رجـب طیـب اردوغـان رئیـس جمهـور ترکیـه در گفـت و گوی رسـانهای
خـود در نشسـت رسـانهای سـه جانبـه ،دربـاره سـوریه بـه بیـت «تـو کـز
محنـت دیگـران بی غمی /نشـاید که نامـت نهند آدمی» از سـعدی شـیرازی
اسـتناد کـرد .البتـه ایـن بـار اولی نیسـت که اشـعار شـاعران پارسـی مورد
توجـه سیاسـتمدارها قرار گرفته اسـت .بـه همین بهانـه در ادامه از اشـعاری
میگوییـم که بزرگان سیاسـی کشـورهای خارجـی در نشسـتهای مختلف از
آنهـا اسـتفاده کردهاند.

پوتین-رئیس جمهور روسیه -خیام
عالقـه پوتیـن بـه خیـام مثالزدنی اسـت .او در مصاحبهای گفته شـبها خیـام میخوانم
و مـی خوابـم .جالـب ایـن که او در تبلیغـات انتخاباتیاش شـعری را که با الهام از شـعر خیام
نوشـته شـده اسـت ،میخوانـد « :اگر میخواهی حکیم باشـی با مردم با مالطفـت رفتار کن،
حکمـت خـود را بـرای هیـچ کس ناگوار نکـن ».رباعیات خیام را اسـکات فیتزجرالد در سـال
 1859بـه انگلیسـی و ایـوان ت ِخور ِژفسـکی ( )Tkhorzhevskiyدر سـال  1928به روسـی
ترجمـه کـرده اسـت .فیتزجرالـد ،خـودش هـم اشـعاری را با الهـام از اندیشـههای خیـام به
مجموعـه اضافـه کـرد .این ،از تعـداد رباعیات کتاب هم پیداسـت.
نارندرا مودی -نخست وزیر هند -امیر خسرو دهلوی
نخسـت وزیـر هند هم چنـدی پیش در نشسـتی بینالمللی ،بیتی از امیرخسـرو دهلوی
راخوانـد .دهلـوی یکـی از شـاعران پارسـیگوی مهم قرن هشـتم و متولد هند اسـت .دامنه
تاثیـر او بـر شـعر پارسـی در هنـد بسـیار زیـاد اسـت بـه طـوری کـه او را سـعدی هند می
خواننـد« .جنونـت گـر بـه نفس خـود تمام اسـت /زکاشـی تا به کاشـان نیم گام اسـت»
آبراهام لینکلن-رئیس جمهور آمریکا-خیام
آبراهـام لینکلـن شـانزدهمین رئیـس جمهـور آمریکا بود .عمر ریاسـت لینکلن بسـیار
کوتـاه بـود و او در سـال  1865در سـالن آمفـی تئاتـر فـورد توسـط یـک بازیگـر تئاتر با
اصابـت گلولـه ترور شـد .او قبـل از خواب خیـام میخوانـد و اغلب در سـخنرانیهایش از
اشـعار خیام اسـتفاده مـی کرد.
مارتین لوترکینگ-رهبر جنبش مبارزه علیه تبعیض نژادی -خیام
مارتیـن لوترکینـگ به دلیل چهره مبارزه خواهش بسـیار معروف اسـت  .سرنوشـت او به
سرنوشـت لینکلن مشـابه اسـت .او در چهارم آوریل  ۱۹۶۸در شـهر ممفیس ایالت تنسـی
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ترور شـد .او یک سـخنرانی معـروف با عنـوان « رویایـی دارم» دارد که در
آن چندیـن بـار بـه رباعیـات خیـام که فیتـز جرالد بـه انگلیسـی ترجمه
کرده اسـت ،مانند«زین پیش نشـان بودنی ها بوده اسـت /پیوسـته قلم ز
نیـک و بد ناسـوده اسـت /تقدیر تو را هر آن چه بایسـت بـداد /غم خوردن
و کوشـیدن ما بیهوده اسـت».

خـب ایـن هـم چیزی بـود که نمیشـد انجامش نداد و ایـن که زبان موسـیقی غـرب االن واقعاً زبان
مشـترک دنیای موسـیقی شـده اسـت و باید به آن گوش کرد ،به آن رسـید و از آن آگاهی داشـت.
ایـن هنرمنـد برجسـته در جنـگ ایـران و عـراق ،در اثر برخورد موشـکی به خانهشـان ،بـرادر و کل
خانـوادهاش را از دسـت داد .او کنسـرتهای متعـددی در گوشـه و کنـار جهـان و بـه ویژه داخـل ایران
برگـزار کرده اسـت .همچنین ،چندین آلبوم موسـیقی برجسـت ه بـا همکاری موسـیقیدانهای خارجی
یـا همـکاری با اسـتادان موسـیقی سـنتی ایران همچون اسـتاد محمدرضا شـجریان و حسـین علیزاده
منتشـر کرده است.
کیهـان کلهـر بـا آلبومهای بی تو بسـر نمیشـود ،فریاد ،بـاران و فراتر از نقشـه جغرافیا کـه در آنها
بهعنـوان آهنگسـاز و نوازنـده نقش داشـته نامزد جایزه گرمی شدهاسـت .وی در مـورد بداههنوازیهای
بینظیـر خـود گفته« :مـن فکر میکنم شـالوده و عصارهی اصلی موسـیقی ما در واقع تکنوازیسـت»..
اگر شـما یک نوع موسـیقی خـاص اجراء کنیـد ،طبیعتاً
یک سـری مخاطب خـاص هـم داریدً .
مثلا تلفیقهایی که

Keyhan
Kalhor
تبـار اهل امریـکا – چنین نامگذاری شـده اسـت.

کیهـان کلهر ،نوازنـده کمانچه و آهنگسـاز ،برنده
جایـزه معتبـر بینالمللـی (Human Spiritروح
بشـری) ایزاکاشـترن شـد .ایـن جایـزه که از سـال
 ۲۰۱۶بنیانگـزاری شـده ،بهمنظـور احتـرام بـه
گروههـا یـا افـرادی اسـت کـه سـهم برجسـتهای
در کمـک بـه بشـریت و مسـائل انسـانی از طریـق
موسـیقی داشـتهاند .بسـیار باعـث افتخار اسـت که
امسـال جایـزه دسـتاورد هنـری انسـان دوسـتانهی
آهنگسـازهایی کـه آثـار و فعالیـت آنهـا بهمنظـور
نزدیک کردن انسـانها در جهان از طریق موسـیقی
صـورت گرفتـه و سـهم برجسـتهای در درک مـا
از انسـانیت از طریـق مدیـوم موسـیقی داشـتهاند،
بـه کیهان کلهـر ،موزیسـین برجسـته ایرانـی تعلق
گرفـت .هنرمنـدی که از پنج سـالگی کار موسـیقی
را شـروع و بـرای شناسـاندن موسـیقی ایرانـی بـه غیـر ایرانیهـا تالش بسـیاری کردهاسـت.

کیهـان کلهـر در هفده سـالگی مقیم ایتالیا شـد
و سـپس بـرای ادامـه تحصیـل راهـی کانـادا شـد.
او در رشـته آهنگسـازی از دانشـگاه کارلتـون اتـاوا
فارغالتحصیـل شـد.
تالشهـای بینالمللی از کلهـر هنرمندی جهانی
سـاخته که شـنوندگان زیـادی در بیـن غیرایرانیها
دارد .برجسـتهترین نوازنـده کمانچـه جهـان معتقد
اسـت« :موزیسـین ،موسـیقیدان یا موسیقیشناس
بایـد به ریاضیـات ،تاریخ و ادبیات آشـنا باشـد».
کلهـر در یکـی از مصاحبههـای خـود در پاسـخ
بـه این سـوال که انگیـزه اصلـی او برای شناسـاندن
موسـیقی ایرانـی بـه غیرایرانیهـا چـه بـوده گفتـه:
معرفـی موسـیقی ایرانی به مـردم یا شـنوندههای غیرایرانی ،کشـف کردن و کسـب تجربیات
تـازه و رفتـن راههـای جدیـد همگـی دالیلی بـرای این کار هسـتند .طبیعی اسـت بـرای من
کـه سـالهای زیـادی را در ایـران زندگـی نکـردهام ،بتوانـم زاویه دیـدم را بازتر کنـم و طبیعتاً
زاویـه دید مخاطبـم را.

مسـابقه بینالمللـی ایـزاک اشـترن در کنـار آزمونهـای بینالمللـی چایکوفسـکی (پیوتـر
چایکوفسکی موسیقیدان و آهنگساز روسی) و کوئین الیزابت از معتبرترین آزمونهای موسیقی
جهان هسـتند .این مسـابقه به منظور پاسداشـت هنر «ایزاک اشـترن» – ویولونیسـت اوکراینی
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بـا موسـیقی هندی شـده ،با موسـیقی ترکی یا با موسـیقی
کالسـیک غـرب ،مـن فکـر میکنـم فرصتـی در اختیـار ما
میگذارد که از تماشـاگران و شـنوندگان بیشـتری برخـوردار
شـویم .بعضیهایش البته اجتنابناپذیر بـوده و بعضیهایش
را هم خیلی دوسـت داشـتم انجام دهم .خیلیها هم در کنار
اینها هسـت که به خاطر این که موسیقی ایرانی به تماشاگر
جدیدی دسـت پیدا کند انجام میدهم .من فکر میکنم این
کاری که کردهام به خاطر خودم نبوده اسـت .وی همچنین به
ایـن سـوال که هیچ وقـت این حس را داشـتهاید که همکاری
بین المللی به شـما کمک کرده تا چیزی را در خود موسیقی
ایرانی ،در نوازندگی خودتان کشف کنید ،پاسخ داده :من هیچ
وقت سـراغ کسـانی نرفتم که از فرهنگ ما یا خیلی دورند یا
کار خارقالعـادهای کردهانـد که من اص ً
ال نمیفهمم؛ مثل بقیه
تلفیقهـا که بعضـی وقتها میبینید .این که چهـار یا پنجتا
سـاز نامأنـوس را ،که هیچ ربطی بههـم ندارند ،از پنج فرهنگ
مختلف میگذارند کنارهم .من سـعی کردهام این کار را نکنم.

وقتـی که با موسـیقی شـمال هنـد کار کـردم ،منظور
ایـن بـود کـه دو موسـیقی از یـک خانـواده هسـتند .من
همیشـه گفتهام که اینها ،موسـیقی ایران و شـمال هند،
مثل دو بچهی دوقلو هسـتند که در دو خانوادهی مختلف
بـزرگ شـدهاند .خیلـی بههـم ربـط دارنـد ،خیلی شـبیه
بههمانـد ،ولـی لهجـه و اخالقشـان باهـم فـرق میکنـد.
دربـاره موسـیقی ترکیـه هـم همیـن طـور .آن خاصیـت
بداههنوازی در آنها هسـت ،دیدشـان نسـبت به موسیقی
مثـل ماسـت و خیلی چیزهای مشـترک با هـم داریم .در
نتیجـه هـم با هـم کار کردیم ،هم مـن از آنها یـاد گرفتم.
از اردال ارزنجـان ،از شـجاعت حسـینخان و از بقیـه
اسـاتید هنـد کـه بـا آنهـا کار کـردهام .از طرفـی هـم بـا
موزیسـینهای کالسـیک غـرب کار کـردهام .چـون من در
غرب زندگی میکردم ،درس موسـیقی غـرب خوانده بودم.

همنـوازی یـا گروهنـوازی در موسـیقی ایرانـی یـک مقولـه خیلـی جدیـد اسـت .جدید که
میگوییـم ،منظـور ایـن اسـت کـه از ۱۰۰ـ  ۹۰سـال پیـش شـروع شـده .ولـی اگر بـه قبل از
آن رجـوع کنیـم ،سـاز و آواز یـا تـار و کمانچـه ،دو سـاز بـا هم و یا سـاز تنهـا و بداههنـوازی و
تکنـوازی اصـل موسـیقی ما بـوده .کمااینکه این سـنت ادامه پیدا میکند و تا همیـن االن مث ً
ال
از قدیمیهایـی کـه اهل بداههنوازی بودهاند و همیشـه با بداههنوازی شـناخته شـدهاند ،اسـتاد
شـهناز و استاد کسـایی هستند.
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غرغره آب نمک موقع گلو درد

Say Goodbye to

گرفتگـی بینـی سـرماخوردگی را چند برابـر بدتر میکند .بـرای خالص
شـدن از آن ،مـدت زمانـی بیشـتری از معمـول زیـر دوش آب بمانید .بخار
حمـام باعـث سـبک شـدن و رهایـی از خلـط خواهـد شـد .عالوهبرایـن
میتوانیـد بصـورت دسـتی و بـا یـک کاسـه آب داغ و بـه کمک یـک حوله
بخـور به بینـی خود بخور بدهیـد .چند قطـره اوکالیپتوس در ایـن آب داغ
میتوانـد بـه بازکـردن مجراهـای بینی شـما کمـک کند.

Seasonal
Cold

رطوبـت هـوا به بهبـود گرفتگی بینی و گلو کمک میکند .یک دسـتگاه
بخـور در اتـاق خـواب خـود قـرار دهید تـا در هنـگام خواب هـوای محیط
مرطـوب باشـد .حتما فیلتر دسـتگاه بخور را به صـورت منظم عوض کنید،
چـرا کـه فیلتر کثیف باعث مشـکالت اضافـی در تنفس و ریه خواهد شـد.
بـرای دانسـتن اینکه هر چند وقت یکبار باید فیلتر دسـتگاه خـود را عوض
کنیـد از دفترچه راهنمـای آن کمک بگیرید.
دستگاه بخور
کـم آبی باعث بدتر شـدن سـرماخوردگی میشـود بنابراین نوشـیدن 8
لیـوان آب در زمـان سـرماخوردگی کاملا ضروریسـت .نوشـیدن مایعهای
بیشـتر کمـک به کم شـدن خلط در گلـو و بینی میکنـد .در زمان بیماری
قهـوه و نوشـابههای کافئیـندار ننوشـید زیرا باعـث کمآبی بدن میشـود.

با سرماخوردگیهای فصلی
خداحافظی کنیم

پیشـیگیری بهتریـن روش بـرای عـدم ابتال بـه سـرماخوردگی اسـت ،اما گاهـی هرچقـدر هم که تلاش کنید،
بـه ایـن دلیل که ویـروس سـرماخوردگی تا  18سـاعت در سـطوح تمیز نشـده بـه عنوان بسـتر باقی میمانـد ،باز
هـم بیمـار میشـوید .ویروس از طریـق دهان ،بینـی یا چشـمها وارد بدن شـده و بنابرایـن قابلیت پخـش از طریق
صحبت کردن ،سـرفه و عطسـه را دارد .شـاید نتوانید کامال سـرماخوردگی خـود را درمان کنید اما بـا انجام کارهایی،
ماننـد بـه دفعات شسـتن دسـتها ،میتوانیـد از عالئم آن بکاهیـد و فرآیند درمان را تسـریع ببخشـید.
ایـن کار باعـث کاهـش التهـاب در گلو میشـود .برای درسـت کـردن آب نمک ½ ،قاشـق چایخـوری ( 2.5میلی
لیتـر) از نمـک را در یـک لیـوان آب گـرم بریزید و محلـول را به مـدت  30ثانیه غرغـره کنید و بعد تـف کنید ،تالش
کنیـد مقـداری کـه برایتـان ممکن اسـت را نیز قـورت بدهید .ایـن کار را هر زمـان که گلودرد داشـتید در طـول روز
تکرار کنید.
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اگـر مـواد غذایـی که بدنتان بـرای سلامتی نیـاز دارد را دریافت نکنید،
مقابله با سـرماخوردگی سـختتر خواهد شـد .خوردن میوه و سبزی راهکار
بسـیار سـادهای بـرای دریافت موادی اسـت که سیسـتم ایمنی بـدن برای
کارکـرد درسـت نیـاز دارد .سـعی کنید هـر روز یک سـاالد به همـراه چند
وعده میوه بخورید .برخی از مطالعات نشـان داده اسـت که سـیر و مرکبات
مـدت زمـان سـرماخوردگی و شـدت آن را کم میکند.
مصرف میوه موقع سرماخوردگی
در زمـان خـواب بدن به سـختی مشـغول مقابلـه در برابر عفونت اسـت،
بنابرایـن هرچقـدر کـه میتوانیـد اسـتراحت کنیـد .سـعی کنیـد زودتر از
همیشـه بخوابیـد و اگـر برایتـان ممکـن اسـت در طـول روز چـرت بزنید.
هرچقـدر بیشتـر اسـتراحت کنیـد ،شـانس بیشتری بـرای بهبود سـریع
خواهید داشـت.
استراحت زمان سرماخوردگی
خوابیدن و مصرف نوشـیدنی زیاد وقتی سـر کار یا در مدرسـه هسـتید،
احتمـاال دشـوار خواهـد بـود .اگـر برایتان مقـدور اسـت در خانـه بمانید تا
سـریعتر خوب شـوید .در صورتی که تصمیم دارید سـرکار نروید ،در اولین
زمـان ممکـن ،از طریـق تلفـن یـا ایمیـل بـه رئیس خـود اطلاع بدهید و
عذرخواهـی کنیـد .اگـر رئیسـتان با یـک روز مرخصـی موافقت نکـرد از او
بخواهیـد اکـه از همان خانه بـه کار خـود بپردازید.

در حالـی کـه هنـوز شـواهد کافـی وجـود نـدارد ،برخی مطالعـات نشـان دادهاند کـه ویتامین
 Cو مکملهـای حـاوی سـرخارگل دوره بیمـاری را کوتـاه میکننـد .از آنجایـی کـه این مکملها
خطرنـاک نیسـتند ،بـد نیسـت که امتحانشـان کنیـد .قبـل از اسـتفاده از این مکملهـا حتما از
لیبلشـان در مـورد عـوارض جانبی آنها اطالعات کسـب کنید .اگـر در مصـرف دارو محدودیتی
داریـد ،قبـل از خـوردن ویتامیـن و اسـتفاده از گیاهـان دارویی با پزشـک مشـورت کنید.
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کـودکان صبـور
آینـده بهتــری دارنــد

 -2از یک زمانسـنج اسـتفاده کنید :بزرگتریـن چالش در آمـوزش صبر به
کـودکان ایـن اسـت که آنها مفهـوم زمان را بـه خوبی درک نمیکننـد .تفاوت بین
«االن»« ،بـه زودی» و «بعـداً» بـرای آن هـا به معنی چند دقیقه اسـت؛ بنابراین اگر
شـما بـه آنها بگوییـد که فالن کار بعـدا ً انجام خواهد شـد ،آنها چنـد دقیقه دیگر
شـروع به سـوال کـردن درباره آن موضـوع میکنند.

...

راهـی کـه به آنها احسـاس بهتری درباره کنتـرل زمان بدهد ،دادن یک زمانسـنج
(دیجیتال یا سـاعت شـنی ،بسـته به سنشـان) اسـت .بـه آنهـا اجازه دهیـد که به
کمـک یـک زمانسـنج بداننـد کـه بـه طـور دقیـق چه مـدت بایـد منتظر باشـند.
تماشـای یک زمان سـنج دیجیتال یا یک سـاعت شـنی یک راه عالی برای سـپری
شـدن زمان طوالنی اسـت.
 -3بـه قولهایتـان عمـل کنید :اگـر بـه کودکتـان قـول دادهاید کـه پس از
آشـپزی بـا وی نقاشـی میکشـید ،بـه قولتـان عمل کنیـد .کودکتـان نیـاز دارد،
بفهمـد کـه اگر صبورانه منتظر باشـد ،وعده گفته شـده انجام خواهد شـد .اگر شـما
زیـر قولتـان بزنیـد ،دفعه بعدی کـه از کودکتـان بخواهید صبر کنـد ،او نمیفهمد
کـه پـس از انتظارش چـه اتفاقی خواهـد افتاد.

شـاید شـما هـم از آن دسـته پـدر و مادرهایـی باشـید که هنـوز فرزندشـان ،یک
درخواسـت را بـرای بـار دوم بـه زبـان نیـاورده ،به آن پاسـخ میدهنـد .به طـور مثال،
بـه محض درخواسـت بچه بـرای خوردن بسـتنی برایـش آن را میخرند ،اگر از لباسـی
خوشـش بیایـد امکان ندارد که دسـت خالـی از مغازه بیـرون بروند و اگـر بخواهد که او
را بـه پـارک ببرند ،همـان لحظه لباس میپوشـند و راهی پارک میشـوند .بـا این حال،
نتایـج یـک تحقیق جدید روانشناسـی نشـان میدهد کـه نباید به همه خواسـتههای
کـودکان بـه محض مطـرح شـدن ،پاسـخ داد .در ادامه این مطلـب ،عالوه بـر نتایج این
تحقیـق بـه راه های آمـوزش صبر به کـودکان هم اشـاره خواهیـم کرد.

نتایج یک تحقیق  40ساله
گروهی از روانشناسـان دانشـگاه اسـتنفورد 40 ،سـال قبل شـروع به انجام آزمایشـی متفاوت روی
کـودکان کردنـد .بـه گـزارش پایگاه جامع روانشناسـی ،آنهـا کودکان را بـه اتاقی بردنـد و به آنها
کلوچـهای دادنـد .سـپس بـه آنهـا گفتند که تصمیـم با شماسـت ،یـا کلوچهتـان را االن بخورید یا
اگـر صبـر کنیـد ،بعد از  ١٥دقیقه کلوچه دیگری به شـما به عنـوان جایزه داده خواهد شـد .آزمایش
تمـام شـد بـه تازگی گروه دیگری از روانشناسـان به سـراغ آن بچهها رفتند تا شـرایط زندگیشـان
را بررسـی کننـد .هرچنـد نتایـج ایـن تحقیق به صورت دقیق منتشـر نشـده اما طبق اعلام یکی از
افـراد ایـن گـروه تحقیقاتـی ،کودکانـی کـه در آن آزمایش صبر کردند تـا کلوچـه دوم را بگیرند ،این
روزهـا هـم از لحـاظ تحصیلات دانشـگاهی و هـم بقیه مراحـل زندگیشـان به مقدار چشـمگیری
موفقتـر بودند.
چـرا کـودک باید صبور باشـد؟ صبـر میتواند بـه کودکان کمـک کند تـا در هنگام بـروز یک
تاخیـر و ناکامـی ،آرام باشـند .صبـر کردن به کـودکان میآموزد که نوبت را رعایـت کنند ،نوبت خود
را بـه دیگـری بدهنـد و اجتماعیتـر و دوستداشـتنیتر بشـوند .صبـر همچنین باعث میشـود که
کـودکان بهتـر خود را کنتـرل کنند و آسـیبهای اجتماعی ،کمتر آنهـا را تهدید کند.
سـن مناسـب بـرای آمـوزش صبـر بـه کـودکان :کـودک در  12مـاه اول زندگـی بایـد
خواسـتههایش بالفاصلـه انجـام شـود تـا او را بـه اطمینان و احسـاس امنیـت الزم برسـاند .از یک تا
دو سـالگی تـا جـای ممکـن باید خواسـتهاش زود انجـام شـود و در این سـن ،کـودک را در مواردی
میتـوان بیـن چنـد ثانیـه تـا یـک دقیقه هـم منتظر گذاشـت .بیـن دو تا پنج سـالگی بایـد صبر را
بـه کـودک آموخـت و هـر وقـت کودک چیزی خواسـت ،باید بـرآورده کـردن خواسـته او را کمی به
تعویـق بیندازیـم .بـه طـور مثال ،کودک هر وقت چیزی خواسـت بایـد بگوییم« :اول بگذار دسـتم را
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 -4از کودکتـان کارهـای زمان بـر بخواهید :کودکان را بـه کارهایی که فورا

نتیجـه نمیدهـد و زمان میبرد تا به ثمر برسـد ،تشـویق کنید .مثلا از او بخواهید با لگوهایش
یـک سـازه متفـاوت و کمی پیچیدهتر بسـازد ،برایش پازل بخریـد یا از او بخواهید همراه شـما
بـذر گل بـکارد و از آن مراقبـت کنـد تـا سـبز شـود .مطمئـن شـوید که کـودک مدام بـا انواع
گجتهـا و بازیهـای رایانـهای کـه فقط با فشـار یک دکمه جواب میگیرد ،سـرگرم نیسـت!
 -5حواسشـان را منحـرف کنیـد :بـه کـودکان آمـوزش دهیـد کـه چگونـه به وسـیله
منحـرف کـردن حواسشـان به چیزهـای دیگر برای مثال :گوش کردن به موسـیقی ،تماشـای
عبـور و مـرور مـردم ،نـگاه کـردن بـه عکسهـای یـک کتـاب ،تماشـای تلویزیـون ،صحبت با
کـودکان هـم سـن و سـال و  ...میتوانند انتظـار را جـذاب کنند.
 -6بـه کودکتـان دربـاره احساسـاتش بگویید :کـودک نوپـا وقتی منتظـر میماند،
نمیتوانـد احسـاس سـرخوردگی و یأس خـود را بیان کند اما شـما میتوانید برای احساسـات
مختلـف او اسـمی بگذاریـد و کمکـش کنید آنهـا را به زبان بیـاورد .از طرفی وقتی موفق شـد
بـرای چیـزی صبـر کنـد ،تشـویقش کنید .اگـر کودک پیش دبسـتانی شـما توانسـت در برابر
چیـزی صبـوری بـه خرج دهـد ،به او بگوییـد« :میدونم که انتظـار کار خیلی سـختیه اما تو از
پسـش براومـدی و ایـن خیلی خوبه .تو صبـر کردی» .نظر روانشناسـان در این باره این اسـت
کـه اگـر شـما بـرای صبر فرزندتان ارزش قائل شـوید ،او ترغیب میشـود بیشـتر تلاش کند و
بـه انـدازه کافی صبر کنـد تا به نتیجه برسـد.

بشـویم ،بعـد بهـت آب می دهـم» یـا «اول به بابـا زنگ بزنـم ،بعد بهت
بسـتنی میـدم» .کودکانی که از دو سـالگی صبـر کـردن را میآموزند یا
یـاد میگیرنـد کـه لذت را برای پاداشـی بیشـتر بـه تعویـق بیندازند در
آینـده بسـیار موفقتـر خواهنـد بـود .البتـه یک نکتـه مهـم در این بین
وجـود دارد و آن ایـن کـه کـودک بایـد مطمئـن باشـد کـه حرف شـما
حـرف اسـت و قول شـما قول.
 6توصیـه برای آمـوزش صبر به کـودکان :همانطور کـه در این
مطلب به آن اشـاره شـد ،از پایان دو سـالگی باید پدر و مادر از فرزندشان
بخواهنـد کـه بـرای هر کاری صبر کنـد .چند ثانیه ،چنـد دقیقه و حتی
سـاعت و روز .بدیـن ترتیـب کـودک متوجـه میشـود رنـج امـروز مبنا
نیسـت و رنـج امـروز و صبـر امـروز ،پاداشـی بـرای فردا بـه همـراه دارد.
کـودک بایـد لـذت و رنـج امروز را بـا لذت و رنـج فردا مرتبـط بداند.
صبـر کـردن یا بـه زبانی دیگـر ،به تاخیـر انداختن لذت به باور بسـیاری
از دانشـمندان کلید موفقیت و خوشـبختی کودک در آینده اسـت که از
ابتدای سـه تا شـش سـالگی فرصـت پـرورش آن اسـت .در ادامه توصیه
هایـی برای آمـوزش صبر به کـودکان داریم.
 -1بگذاریـد انتظـار بکشـد :هرچیـزی کـه فرزندتـان خواسـت،
بالفاصله به او ندهید! اجازه بدهید او احسـاس ناخوشـایند صبر را تجربه
کنـد؛ چـون ایـن یـک تغییـر بـزرگ و مهم اسـت .بـه فرزندتـان کمک
کنیـد کـه بی صبـری خـودش را مدیریـت کند.
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عادتهای مضر را بشناسـیم

وقتـی اسـم عادتهـای بد به میـان میآیـد ،ذهن ناخـودآگاه به سـمت عناوینی ماننـد مصرف دخانیـات و یا
فسـت فـود میرود .امـا عادتهای مضر بسـیاری وجـود دارد کـه در ادامه با برخی از عادت های بد آشـنا شـوید.
بـا لباس تنگ خوابیـدن :لباسهای تنگ هنـگام خواب
روی جریـان خون تاثیر میگذارد و در نتیجه احسـاس گرما
و ناآرامـی میکنید.حتـی اگر از خواب بیدار هم نشـوید روی
کیفیـت خواب تاثیر منفی مـی گذارد.
محکم مسـواک زدن :یکـی از افـکار غلط ما این اسـت که
اگر محکم مسـواک بزنیم دندانها سـفیدتر میشـوند .اما این
کار اشـتباه اسـت باید دندانههای مسـواک را خیلـی آرام روی
دنـدان بکشـید تا به لثهها و مینای دندان آسـیبی نرسـد.
چنـد کار را بـا هـم انجـام دادن :ایـن کـه میگوینـد
خانمهـا میتواننـد در یـک لحظـه چنـد کار را با هـم انجام
دهنـد غلـط اسـت .طبق تحقیقـات به دسـت آمـده فقط ۲
درصـد از جمعیـت دنیا چنین توانایـی را دارند .پس تا زمانی
کـه متوجـه نشـدهاید جزء ایـن  ۲درصد هسـتید یـا نه این
کار را انجـام ندهیـد .روی یـک کار تمرکـز کنیـد تـا کارایی
بهتری داشـته باشید.
وسـواس بـه چیزهایـی کـه خـارج از کنترل شـما
هسـتند :شـما نمیتوانید مـردم را تغییـر دهید .اگـر دائم
اسـترس تغییر دادن دیگران را داشـته باشید فقط به سالمت
خودتـان آسـیب میرسـانید .از زمـان و انـرژی بـرای تقویت
خـود اسـتفاده کنیـد .بیتفاوت نباشـید اما بـه چیزهایی که
خـارج از کنتـرل شـما هسـتند هم وسـواس نشـان ندهید.
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خانـواده و دوسـتانتان شـما را شـاد میخواهند.
بـه تعویق انداختـن :همه ما بنـا بر دالیلـی کارهـا را به
تعویـق میاندازیـم اما اگر ایـن عادت از کنترل خارج شـود و
همـه کارهـا را بـه روز آخر موکـول کنید در همـه کارها چه
کار و چه مدرسـه به مشـکل برمـی خورید.
زبـان بـدن منفی :همـه ما شـنیدیم کـه کتـاب را نباید
از روی جلـدش قضـاوت کـرد امـا در واقعیـت بـه چیزهایی
کـه بـه چشـم میبینیـم تکیـه میکنیـم .بیشـتر ارتباطات
مـا بـر پایـه نشـانههای غیر کالمـی اسـت .خودتـان را آنالیز
کنیـد و ببینیـد کـه آیـا زبان بـدن منفـی مثل خمیـده راه
رفتـن ،تماس چشـمی مهاجمانه و حالت دفاعـی دارید؟ این
حرکات باعث سـوءتفاهم میشـود پس سـعی کنید آنها را
بـه کلی حـذف کنید.
مصـرف دائـم قرصهای مسـکن :قـرص های مسـکن
اگـر درسـت مصـرف نشـوند تاثیـرات منفـی روی سلامت
میگذارنـد .بـه عنـوان مثـال مشـکالت حافظـه ،نوسـانات
خلقـی ،تمرکـز ضعیـف و زمـان واکنـش آهسـته .ایـن
تاثیـرات تدریجی هسـتند و هرگـز متوجه نمیشـوید که با
قرصهـای مسـکن مسـموم شـدهاید .مصـرف بیـش از حد
قرصهـای مسـکن منجر بـه زخم معـده و حتـی خونریزی
داخلـی می شـود.
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هـر روز پوشـیدن کفـش پاشـنه بلنـد یـا صندل
تخـت :درسـت اسـت کـه کفشهـای پاشـنه بلنـد ،قـد و
انـدام را بلندتـر و زیباتر نشـان میدهد اما اگـر هر روز کفش
پاشـنه بلنـد بپوشـید به سلامت خود آسـیب میرسـانید.
وقتـی کفـش پاشـنه بلنـد میپوشـید قسـمت پاییـن کمر
بـه طـور خـودکار به سـمت جلو کشـیده میشـود و باسـن
و سـتون فقـرات از حالـت همتـرازی خارج میشـود ،فشـار
زیـادی به زانو وارد میشـود و وزن بدن به طور یکسـان روی
پاهـا وارد نمیشـود.
صندلهـای تخـت هـم بـرای سلامت مضـر هسـتند.
کـف پاهـا بـا این صنـدل هـا صافتر میشـود پاشـنهها لیز
میخورنـد و فشـار زیـادی روی مـچ پـا وارد میشـود.
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QeshmAir News
Qeshm Air has the highest record in transporting
pilgrimages to Karbala
Qeshm Air special flights of Arbaeen started from
wednesday, 2nd of Aban till saturday, 12th of Aban in
Tehran_Najaf_Tehran and Mashhad_Najaf_Mashhad
routes.

7384 passengers and 30 extra flights with the capacity of 8116
passengers.
Special Qeshm Air flights for Arbaeen are operated by Airbus
300_600 series with the capacity of 284 passengers and Airbus
320 with the capacity of 155 passengers, he added.

The first special Qeshm Air flight to destination of Kabala
done on wednesday, the 2nd of Aban, public relations
reported.

In order to offer the best services to pilgrimages, all the
adminsteative and operational Qeshm Air staffs did their best to
establish better and more regular exclusive flights for Arbaeen.

Qeshm Air company has the highest record in
transporting Imam Hussein’s ( peace be upon on him )
pilgrimages, With too much differences from the other
airlines, this year, Nader Afshar, the deputy of business
department of Qeshm Air said.

We wish to have more domestic and international routes in near
future by increasing our planes in all fleets.
It should be mentioned that Qeshm air dedicated some gifts such
as special card for Arbaeen and scarves which are emblazoned
by the name of Imam Hussein to the pilgrimages in the way of
sympathizing and accompaning them, also in commemoration of
Imam Hussein ( peace be upon on him ) .

This statistics contain 56 flights by the capacity of 15500
passengers of which 26 of them were schedualed in
route of Tehran_Najaf_Tehran with the capacity of
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Burnt city

The Ancient City of Peace
Shahr-e Sukhteh with its inventive and creative civilization is one of the wonders in the ancient world. It is
the largest urban settlement in the eastern half of the Iranian plateau with over 5000 years of civilization
which narrates the true story of science, industry and culture of Iran during the Bronze Age. Human
presence was established in this site between 1800-3000 BC in four different periods. It was placed on the
UNESCO World Heritage List as the 17th Iranian historic site, which is one of the most advanced ancient
cities in the world.

Shahr-e Sukhteh is the name of the
remnants of an ancient city in Iran,
located 56 km south of Zabul and on
the edge of the Zabul-Zahedan road.
Colonel Beat, a British military officer,
was the first to mention this site
after visiting Sistan and Baluchestan
during the Qajar period. Based on
the remains of the ashes around the
hill, he called it the Burnt City in his
memories and after him, the Aurel
Stein visited the site to give useful
information about.
The settlement appeared around
3200 BCE and it was abandoned in
1800 BCE. During a period of about
1400 years, life in the city lasted and
the civilization flourished between
2200 and 2500 BC with a population
of almost 55000.
Shahr-e Sukhteh is undoubtedly the
most advanced city of its time. This
point is not only seen in the remnants
of the architectural monuments and
handmade and industrial works, but
also in the social organization of the
city. In the first period of exploring
this town, discovering streets and
regular houses, as well as plumbing
and drainage with clay pipes indicates
the existence of a kind of urban
planning and organization in the city.
This city has also been the center
of many industrial and artistic
activities, where some interesting
and fascinating examples of jewelry
had been founded. Archaeologists
investigate the methods of making
gold plates and wires by finding
beads and necklaces of Azure and
Gold in a grave. They found that
they can produce firstly a very thin
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golden sheet with a diameter of less than one millimeter with very primitive
instruments and then they can shape it into cylindrical tubes and after bonding
the sheets together, they can place the lapis lazuli in between.
Discovering a game similar to today’s backgammon is another wonder of the
city. It is claimed that the oldest backgammon of the world belongs to these
people. This backgammon has 20 points and 60 checkers. The checkers that
were placed in a clay vessel next to it are from common rocks in the burned
city such as lazuli, agate and turquoise.In addition, a 10 centimeter ebony
ruler was found with a precision of half a millimeter, which implies that the
inhabitants of this ancient city have great advances in mathematics.
The medical science had also been advanced remarkably in this city to the
extent that the doctors were not only aware of the sciences like bone-setting,
but also were able to have surgery. One of the most striking findings in the
city are a skull with artificial eyes, where there is a sign of abscess under the
eyebrow of the mentioned woman. The substance with which this eye was
made is not yet clear, but it seems that it is an unnatural substance mixing
with a kind of animal fat. The smallest capillaries inside this artificial eye are
designed by golden wires of less than half a millimeter to connect it to the
socket from its two sides.
During the exploration of the city, archaeologists also found a cup with a sign
of a goat and a tree. They discovered that the sign was purposefully repeated
so that the goat could move towards the tree. The artist who painted this cup
was able to design a goat that feeds on the tree in five moves. Archaeologists
have succeeded in getting an example of a moving image by putting these
images close together, which can be considered as the first animation in the
history.
These are just a part of the findings of this ancient city, and more searching
is still needed in this amazing city. It is worth noting that the city did not
catch on fire although the city was named Shahr-e Sukhteh. It was an
industrial civilization with so many activated furnaces which left ashes on the
surrounding areas. Also, after declining this civilization, the colonies excavated
the ground for building fires to cook foods. The first archaeologists named it as
Shahr-e Sukhteh after visiting such a large surface of ash.
It is a fact that most civilizations were formed along rivers and lakes during
the ancient times. The main reason for the formation of this civilization is the
Hamun Lake and the Helmand River, which during the past had a large body
of water. Changing the direction of Helmand River is considered as one of the
most important reasons for declining this civilization. Based on documents, the
city was famous for specialty, solidarity, friendship and peace, and there has
never been a war or a fire.
90
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Windmills are one of the most well-known tourist attractions in The Netherlands. You can see a large
number of them in various cities like Amsterdam, Utrecht, Leiden, Rotterdam and even on interurban
routes. Some of them dated back to 600 or 700 years. These windmills are the national symbols of this
country. One of the most beautiful parts in The Netherlands is Kinderdijk. This enchanting village is one
of the most important tourist destinations in the Netherlands which was recorded by UNESCO as a World
Heritage Site in 1997. Hundreds of years have passed since the invention of these windmills, and the
instruments which had been used by the people for centuries as the only mechanism for producing energy.
When the steam engines replaced windmills in many countries during the 19th century, they still continued
to be used in The Netherlands due to the special geographical conditions. Half of the Netherlands which
holds about 60% of the country population is located below the sea level and about a third of the its land is
just one meter above the sea level.

inderdijk
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The Village of Windmills

In fact, 10% of the Netherlands is covered
by the sea and the lakes. Thus, the Dutch
advanced into water to increase their
lands, and they made two things outside
the roads including the system of parallel
channels and windmills. Nowadays, the
water level is controlled automatically
with the help of modern techniques and
pumping stations although each village
had its own windmill before developing
such modern technologies. At that time,
the Netherlands was called “the country
of 10,000 windmills”. The number of these
windmills currently has fallen to thousand
ones, but it still has the most traditional
windmills rather than any other country
in the world. Although they are no longer
used as before, they can be seen as a
historical heritage.

windmills are open to visitors and the millers reveal interesting
facts about them. We suggest that you travel to this country from
September 2nd to 7th so that you can watch the popular and free
event of “Mills in Floodlight”. The windmills light up like shining
beacons against the dark evening skies.
In order to go to Kinderdijk, you must go from Amsterdam to
Rotterdam or Utrecht by a train. From both cities, there is a bus
for Kinderdijk which takes at least 2 hours. There is also a small
museum in in this village that you can visit.

Kinderdijk was also flooded as other
villages in the Netherlands. This small
village, which is located at a distance of
only 16 kilometers of Rotterdam, has
windmills belonging to the Middle Ages.
The windmills of this village are one of the
largest mills in the Netherlands.
Kinderdijk is located at the confluence of
the Lek and Noord rivers. A system of 19
windmills was built in order to drain the
water from the fields in 1740, which are
the largest collection of traditional mills.
In the same province, the city of Schiedam
with five old windmills of 40 meters, are
the tallest windmills in the world. The
windmills of this country are no longer
used for the purpose they were designed
and are considered as a tourist attraction.
Each year on May 9th and 10th in The
Netherlands, the doors of more than 600
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همکاران گرامی آقای شایسته فر و خلبان آجل لو  -فرودگاه مهرآباد

کاکپیت هواپیمای فوکر  ،100خلبان حسینی ،خلبان فجر و مهندس خدابنده ،سپاس از آقای خدابنده

همکار گرامی آقای انصاری در کنار خودروی رمپ و هواپیمای فوکر  100قشمایر
فرودگاه آبادان

@Qeshmair

عکس یادگاری همکاران گرامی آقایان حمیدی زاده ،بیگلری ،روستا ،فردین مهر
و خلبان اعتضاد در فرودگاه شیراز ،سپاس از آقای حمیدی زاده.

حضور همکاران ایستگاه زاهدان قشم ایر در مجموعه آتش نشانی فرودگاه زاهدان به منظور تقدیر و تشکر از آتش نشانان گرامی.

همکاران گرامی قشم ایر آقایان امیری ،روحانی ،انصاری و حسین زاده
فرودگاه اصفهان

حضور مهندس شکرآبی مدیرعامل قشم ایر در جمع همکاران سختکوش ترانسپورت در روز تاسوعا ،سپاس از آقایان جاللی و اسالمی.

qeshmair

خلبان سید حسین و خلبان دوم روح زمین ،سپاس از همکار گرامی آقای معروفی

عکس یادگاری کروی مهمان نواز قشم ایر با حمید هیراد خواننده محبوب کشورمان

همکاران گرامی از چپ آقایان زحمتکش ،جمالی راد
و علیپور در حال آماده سازی کابین هواپیمای ایرباس
قشم ایر -با تشکر از آقای زحمتکش

کمک به مسافر سالخورده توسط مهماندار قشم ایر
فرودگاه اصفهان ،سپاس از آقای حسین زاده.

حضور همکاران ایستگاه آبادان قشم ایر در مجموعه آتش نشانی فرودگاه آبادان به منظور تقدیر و تشکر
از آتش نشانان گرامی ،سپاس از همکار گرامی آقای انصاری

عکس یادگاری همکار گرامی آقای احمدی با محمدرضا هدایتی بازیگر محبوب کشورمان
مسافر پرواز قشم ایر

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.

هواپیمای فوکر  ،100به کاپیتانی آقای فرخ رو و خلبان دوم آقای عارف پور
سپاس از آقای معروفی

عکس یادگاری همکاران گرامی آقایان مقینان و احمدی با آقای یحیی
گل محمدی (کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال کشورمان)
مسافر پرواز قشمایر -فرودگاه مشهد مقدس ،سپاس از آقای احمدی

عکس یادگاری همراه گرامی آقای وفائی با خلبان مرادیان
فرودگاه مهرآباد

هـمــراهـــــان هـــواپـیـمــــــایی قشـــــم

کمک به مسافر سالخورده توسط سرمهماندار قشمایر
خانم کندری پور در پرواز مشهد مقدس
با تشکر از همکار گرامی آقای احمدی

یاسمن و یاسین کوچولو مسافرین پرواز تفلیس-تهران
شرکت هواپیمایی قشم  -با تشکر از همراه گرامی
آقای صالحی

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

هواپیمای  Rjقشم ایر -فرودگاه بین المللی کیش
با تشکر از همکار گرامی آقای شرافتی

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

کروی پروازی شرکت هواپیمایی قشم در روز افتتاحیه مسیر بندرعباس -گرگان-
بندر عباس قشم ایر ،با تشکر از همراه گرامی آقای عسگری

کروی پروازی و هواپیمای آر-جی قشم ایر ،فرودگاه بین المللی قشم -با تشکر
از همکار گرامی خانم درا

عکس یادگاری مانی و باران کوچولو با خلبان مرادیان و خلبان نگهدار در
کاکپیتهواپیمای-Rjمسیرقشم-تهران،باتشکرازهمکارگرامیخانمدینی

عکس یادگاری همکاران گرامی با اعضای گروه موسیقی ماکان بند ،مسافرین پرواز تهران-زاهدان قشم ایر
با تشکر از آقای نوروز پور

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

همکار گرامی آقای علوی و هنرمندان محبوب کشورمان مصطفی و مجتبی بال حبشی
فرودگاه هاشمی نژاد مشهد مقدس

همکاران گرامی ترانسپورت شرکت هواپیمایی قشم
در فرودگاه امام خمینی (ره)  -با تشکر از آقای جاللی

عکس یادگاری همکاران گرامی آقایان احمدی و ایمان نژاد با بدل لیونل مسی
در فرودگاه مشهد مقدس -با تشکر از آقای احمدی

همکاران گرامی آقایان نوایی و خلبان سید حسین
فرودگاه اهواز -با تشکر از آقای نوایی

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

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

کروی قشم ایر و آتا در فرودگاه تبریز

همکاران گرامی آقایان ریحانی ،مرتضایی و آقای نصیری (همکار ایران ایر)
فرودگاه مهرآباد -با تشکر از آقای ریحانی

عکس یادگاری همکاران گرامی ایستگاه فرودگاه امام خمینی (ره)
با محسن حاجیلو هنرمند محبوب کشورمان -با تشکر از آقای کوهستانی

عکس یادگاری کروی پروازی مسیر تهران ـ قشم شرکت هواپیمایی قشم
با تشکر از همکار گرامی خانم دینی

رها کوچولو مسافر پرواز مشهد مقدس
قشم شرکت هواپیمایی قشم
با تشکر از همکار گرامی خانم خاکساری

@Qeshmair
qeshmair

اهدای گل از طرف شرکت هواپیمایی قشم به دفتر ریاست پلیس فرودگاه امام خمینی (ره)
به مناسبت هفته نیروی انتظامی ،سپاس از همکار گرامی آقای محزون.

همکاران گرامی قشم ایر آقایان صادقی ،مرادی ،خشت پز و خاتمی
فرودگاه ارومیه.

همکار گرامی آقای انصاری در کنار خودروی رمپ
و هواپیمای فوکر  100قشم ایر -فرودگاه آبادان

خلبان هوشیار و خلبان عارف پور ،سپاس از همکار گرامی آقای معروفی

بدون شک بهترین پاداشی که زندگی برای ارائه دادن دارد
فرصت سخت کار کردن در کاریست که ارزش انجام دادن دارد
سپاس از همکار گرامی آقای شعبانی

اهدای نقاشی به مهماندار پرواز توسط طنین کوچولو
مسافر پرواز استانبول-تهران قشم ایر
سپاس از همکار گرامی خانم زارع.

مسافران کوچولوی پرواز تهران-نجف اشرف قشم ایر
سپاس از همکار گرامی آقای فردین مهر

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.

عکس یادگاری همکاران گرامی قشم ایر خلبان کیشانی فراهانی
و آقای مرادی با حجاج گرامی در سفر جده-تهران قشم ایر
سپاس از همکار گرامی آقای فراهانی

عکس یادگاری خلبان غنچه و کروی مهمان نواز قشم ایر
با حجاج گرامی در سفر جده-تهران قشم ایر
سپاس از همکار گرامی آقای محزون

لنا و گندم کوچولو مسافرین پرواز تهران-استانبول قشم ایر
سپاس از کروی مهمان نواز قشم ایر

آدرینا کوچولو مسافر پرواز بندر عباس-تبریز قشم ایر
سپاس از کروی مهمان نواز قشم ایر

هـمــراهـــــان هـــواپـیـمــــــایی قشـــــم

حضور مسافر قشم ایر ،آقای آل اسماعیلی در واحد خدمات پرواز
این شرکت به منظور قدردانی از برخورد شایسته مهماندار
آقای فشی

گرامیداشت روز تولد همکار گرامی آقای احمدی توسط همکاران ایستگاه مشهد مقدس قشم ایر -تبریک ما را نیز پذیرا باشید
روابط عمومی شرکت هواپیمایی قشم

هانیه کوچولو فرزند همکار گرامی آقای روستا
مسافر پرواز تهران-شیراز قشم ایر
سپاس از همکار گرامی خانم امینی
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