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Defari Nights Restaurant

۰۹۱۷ ۱۶۳ ۱۸۷۴

shabhayeh.dofari

۰۷۶ ۹۱۰۲۶۰۲۷

Golden Village Geshm

076-44467677

0934 768 2349

telegram: @behkishtower
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صـاحب امتیــاز :شرکت هـــواپیمــایی قشـــم
مدیــر مسئـول :عبـاس مسیبــی
سـردبیـر :داود ربیـعــی
نـاظـر ادبی و هنری :هیـما حـاجی صـادقـی
مجـری طـرح و مدیر تبلیغات :کانـون رویای هامـون
مدیرطـرحوتوسعـه:مـریمخلیلپناه

مديـربازرگــانينشـريه:محمدامینهاشمـی

مــدیرهنــریوناظــرچاپ:هــاشــمزاده

طـراح :مـریم خلیل پنــاه ،حسـام بیک محمـدی

صفحـــه آرا :مــژگان خـداوردی
مدیـر داخلی :شیریـن وهـابی

متـرجــم :غزاله فرهـودی فـرید

عکــاس :مــریم خلیل پنـاه ،مهگـل خلیـلپنـاه
مــدیر فـروش :مهـدی سـمنبری  ،همكار فــروش :مونا
کیــایی ،ماریـس قندچـی ،مــژگان قاصـدی ،سـمیرا زارعـی،
ســوزان پیمان ،سـارا الری
ی دفتـ ر مرکــزی شـرکت هـواپیمایی قشـم:
نشانـ 
جـزیـره قشــم ،بلــوار امـــام قلــی خـــان،میـــدانگلهـا،
شرکت بینالمللـی هتـلهای ســورینت قشـم

تلفن +98-763-5335161-7:نمابر+98-763-5335160 :
دفتــر نمایندگی تهــران :بزرگراه شهیـدلشگــری (جـاده
ص کـرج) ،روبروی سـه راهفـرودگــاه ،خیابــان شـهید
مخصـو 
ریاحـی ،پلاک  ،12سـاختمان قشـم ایـر

تلفـن +98-21-47999 :نمابـر+98-21-44696612 :
لیتـوگرافـی،چـاپوصحافــی:انــدیشه بــرتر

ســازمان آگهـی:

روز  ۲۲بهمـن و راهپیمائـی  ۲۲بهمـن مظهر اقتدار ملی اسـت؛
مظهـر اقتـدار ملت ایران اسـت؛ مظهر حضور مردمـی و اراده و
عـزم ملـی ملت ایران اسـت کـه مـرد و زن و پیر و جـوان ،در
همـ ه شـرائط به خیابانهـا میآیند و خودشـان را در سرتاسـر
کشـور در مقابل چشـم بیننـدگان قـرار میدهنـد؛ این خیلی
باعظمت است.
بخشـی از فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری بـه مناسـبت دهـه مبارک
فجـر1386/11/19.

09101480727

qeshmair
@Qeshmair
www.qeshm-air.com
info.qeshm@qeshm-air.com
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روی خط هـوانوردی
صنعت هوایی ایران
توان سرپانگهداشتن خود را در شرایط تحریم دارد
محمـد اسلامی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که بعـد از برجـام خرید هواپیمـا از کشـورهایی غیـر از آمریکا
مطرح شـده و در این بین مطرح شـده که ایران برای خرید  ۱۰۰فروند سـوخو با روسـیه به تفاهم رسـیده
اسـت ،در ایـن بـاره واقعیـت چیسـت؟ گفـت :تحریمهـای هوایـی از اول انقالب همـواره وجود داشـته و در
دوره برجـام کـه صراحـت داشـت فـروش هواپیما و خریـد قطعات مجاز اسـت باز هم مزاحمـت هایی ایجاد
شـده بـود کـه بـا خروج آمریـکا از برجـام این شـرایط به صورت ارعاب از سـوی آن کشـور دنبال میشـود.

دیدار وزیر راه و شهرسازی با مدیران عامل
شرکتهای هواپیمایی و هلیکوپتری
وزیـر راه و شهرسـازی و مدیـران عامل شـرکتهای هواپیمایـی و هلیکوپتری ضمن دیدار و گفتوگو ،به بررسـی مشـکالت پیش
روی صنعت هوانوردی در کشـور پرداختند.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری وزارت راه و شهرسـازی ،مدیـران عامـل شـرکتهای هواپیمایـی و هلیکوپتـری با حضور در سـاختمان دادمـان ،با محمد
اسلامی ،وزیـر راه و شهرسـازی دیـدار و در مـورد مشـکالت شـرکتهای هواپیمایـی گفتوگـو کردند .در این دیدار مسـائلی از جمله مشـکل سـوخت،
تخصیـص ارز نیمایـی ،هزینههـای ایرالینهـا و مشـکالت کمبـود نـاوگان از سـوی شـرکتهای هواپیمایی مطرح شـد .وزیـر راه و شهرسـازی نیز برای
پیگیـری و حـل مشـکالت وعـده داد و بـه برخـی از کژکارکردیهـای ایرالینها از جمله سـوءمدیریتها و بدهی شـرکتهای هواپیمایی نیز اشـاره کرد.
گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت شـهرام آدمنـژاد ،معـاون حملونقل وزیـر راه و شهرسـازی ،علی عابـدزاده ،معـاون وزیـر و رییس سـازمان هواپیمایی
کشـوری ،فرزانه شـرفبافی ،مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» ،محمود شـکرآبی ،مدیرعامل شـرکت هواپیمایی قشـم ،علی رسـتمی،
سرپرسـت شـرکت شـهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ،مرتضی دهقان ،معاون هوانوردی و امور بینالملل سـازمان هواپیمایی کشـوری و مقصود اسـعدی
سـامانی ،دبیـر انجمـن شـرکتهای هواپیمایی و جمعـی دیگر از مدیـران عامل شـرکتهای هواپیمایی نیز حضور داشـتند.

وزیـر راه و شهرسـازی تاکیـد کـرد :صنعـت هوایی ما همچنـان پابرجا و با کیفیت و با کفایت مسـیرهای
خـود را پیگیـری میکنـد و تـوان سـرپا نگهداشـتن خـود را بلد اسـت مـا در این مـورد همـان کاری را که
از ابتـدای انقلاب انجـام میدادیـم دنبـال خواهیـم کـرد .وی ادامـه داد :در مـورد خریداری سـوخو ،یکی از
شـرکتها ،سـال گذشـته با سـوخو ،تفاهـم کرده بـود که تحت شـرایط و ضوابطـی هواپیما خریـداری کند
کـه مذاکـرات اولیـه ای در ایـن رابطـه انجـام شـده بـود و بـه همـان تفاهـم سـال گذشـته ختم شـد و در
سـالجاری اتفـاق جدیـدی در ایـن رابطه رخ نداده اسـت.
اسلامی تصریـح کـرد :امنیت هواپیما برای مـا اهمیـت دارد و در صورتی که طبق اسـتانداردها و ضوابط
ایکائـو باشـد فرقـی نمیکند متعلق به کدام کشـور باشـد .در مـورد خریداری سـوخو ،امروز هم در شـرایط
کنونـی ضرورتـی نـدارد که به ایـن موضوع بپردازیم زیرا چیزی در دسـتورکار نیسـت.
منبع :پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی

شاخصهاي امنيتي هواپيمايي ايران
داراي استانداردهاي بينالمللي است

علی عابدزاده ،رییس سـازمان هواپیمایی کشـوری ،گفت :شـاخصهاي امنيتي ما توسـط اسـتانداردهاي
بينالمللي پذيرفته شـده و منطبق با اسـتانداردهاي ايکائو اسـت.
عابـدزاده در حاشـیه بزرگداشـت حفاظـت هواپیمایـی گفت :امروز ما در کشـور دارای شـاخص امنیتی بسـیار باالیی
هسـتیم کـه ایـن موضـوع توسـط دنیـا پذیرفتـه شـده اسـت و مـردم نیـز پذیرفتهاند کـه شـاخص امنیتی مـا حتی از
کشـورهای اروپایـی و سـایر کشـورهای منطقه باالتر اسـت.
رئيـس سـازمان هواپیمایـی کشـوري افـزود :بـا ورود سـپاه در بخش سـاختاری حفاظـت هواپیمایی ،ما توانسـتهایم
شـاخصهای ارزشـمندی را در این موضوع کسـب کنیم و یکی از شـاخصهای ارزشـمند شـاخصهای امنیتی ماسـت
کـه توسـط اسـتانداردهای بینالمللی پذیرفته شـده اسـت .وی گفت :تمامـی اقدامات امنیتـی ما در فـرودگاه و هواپیما
منطبق با اسـتانداردهای ایکائو اسـت.
عابـدزاده در مـورد هماهنگـی میـان سـازمان هواپیمایـی کشـوري و سـپاه در خصوص ایجـاد امنیت در فـرودگاه و
پروازهای هوایی اظهارداشـت :سـاختار امنیت هواپیمایی از سـپاه ،نیروی انتظامی و وزارت اطالعات تشـکیل شـده است
و در طول سـالهای اخیر سـهم مشـترکی میان سـپاه و شـرکتهای هواپیمایی در موضوع امنیت ایجاد شـده اسـت و
اگـر در ایـن هماهنگیهـا مشـکلی وجود داشـت نمیتوانسـتیم امتیاز ممتـاز را از ایکائو کسـب کنیم.
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اخبـــار قشــم ایـــر

ازدریچــهدوربــیــن

عکاس روابط عمومی شرکت هواپیمایی قشم؛ عبدالرحیم تقیان

حضور شرکت هواپیمایی قشم به عنوان تنها
شـرکت هواپیمایی در نمایشـگاه گردشگری،
هتلداری و صنایع دسـتی در جزیره قشـم
به گزارش روابط عمومی شـرکت هواپیمایی قشـم ،نمایشـگاه گردشـگری ،هتلداری و صنایع دسـتی در جزیره قشـم در تاریخ 10
دی  ،97بـا برگزاری مراسـم افتتاحیه به طور رسـمی آغاز بـه کار کرد.
بنـا بـر ایـن گـزارش در ایـن مراسـم که با حضـور علی اصغر مونسـان معـاون رئیس جمهوری و رئیس سـازمان میـراث فرهنگی ،صنایع دسـتی
و گردشـگری و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سـازمان منطقه آزاد قشـم ،امام جمعه و تنی چند از مقامات دولتی کشـور و اسـتانی برگزار شـد،
مهنـدس محمـود شـکرآبی مدیـر عامل و عضو هیئـت مدیره و جمعـی از معاونین و مدیران این شـرکت نیز حضور داشـتند.
براسـاس ایـن گـزارش ،در این نمایشـگاه اسـتانهای کشـور به ارائه دسـتاورد ها و موفقیتهـای صنعت هتلـداری و بومگردی خـود پرداختند و
شـرکت هواپیمایـی قشـم ،تنها شـرکت هواپیمایی در این نمایشـگاه بود کـه به جهت رفاه حال مـردم مناطق جنوب علیالخصوص مـردم خونگرم
جزیره قشـم و با هدف معرفی مسـیرهای پروازی خود در این نمایشـگاه شـرکت کرد.
گفتنـی اسـت هـدف از برپایـی ایـن نمایشـگاه کـه در سـالن برگـزاری نمایشـگاههای بینالمللی جزیره قشـم برگزار شـد ،معرفـی ظرفیتهای
گردشـگری مناطـق مختلـف کشـور و گردهمایی فعـاالن صنعت هتلـداری بود.
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ایجـاد واحد ارتقاء خدمات مشـتریان  ،مفهـوم نوینی در کسـب و کار ایران و علی
الخصـوص در هوانـوردی ایران اسـت .شـکل گیری ایـن مدیریت به چـه صورت
بود؟
ارتقـاء رضایـت مسـافرین و همچنیـن برطـرف نمـودن مشـکالتی کـه بـرای برخی از
مسـافران هـر ایرالیـن به وجـود می آید موضـوع جدیدی در هوانوردی نیسـت و در قشـم
ایـر نیـز از بـدو تاسـیس تا کنون وظیفه رفع مشـکالتی ماننـد تامین خسـارتهای تاخیر و
ابطال بر اسـاس قرارداد ها و دسـتورالعمل های صادره و همچنین جبران خسـارتهایی که
در طـول پـرواز ممکن اسـت برای چمدان و لوازم مسـافران ایجاد شـود بر عهـده واحدهای
متعـددی ماننـد واحـد جامـه دان ،حقوقی و مالـی ،بازرگانـی و  ...بود اما بـا نظر مدیرعامل
محتـرم شـرکت هواپیمایـی قشـم و بـا تشـکیل واحد ارتقـاء خدمات مشـتریان علاوه بر
سـاماندهی مسـوولیتهایی که اشـاره شـد ،وظایـف دیگری ماننـد ارزیابی سـطح رضایت و
ارتبـاط ویـژه با سـایر مدیریتهای شـرکت بـه منظور افزایـش میزان رضایت مسـافرین نیز
بـه ایـن واحـد سـپرده شـد .ایـن واحد در مـدت  3ماه کـه از شـکل گیری آن مـی گذرد
تلاش نمـوده تـا موضوعات مرتبط با رضایت مسـافرین را ارزیابی و تحلیل نمـوده و با ارائه
بـه کمیتـه ارتقاء خدمات مشـتریان و هـم چنین مدیران ارشـد شـرکت ،در جهت اصالح
خدمـات تلاش و اطالع رسـانی نماید.

چند نمونه از موضوعات مطرح شده توسط مسافران را ذکر کنید.

درگفتگو بامدیر ارتقاء خدماتمشتریانقشم ایر ()CRMمطرحشد:

جــلـب رضـــایت مســــافـــران
هــدف اصــلـــی قشــم ایـــــر

اصـوال تمامـی برندهـای بـزرگ پس از آنکه از بحرانهای متعدد همانند راه اندازی و توسـعه کسـب و کار خـود در ارتباط با ارائه خدمات
یـا محصـوالت عبـور مـی نماینـد ،تلاش مـی کننـد تا با شـیوه هـای مختلف ،میـزان رضایـت مشـتریان خـود را ارزیابـی و پـس از رفع
مشـکالت و کمبـود هـای احتمالـی در جهـت جلب رضایت مشـتریان،مخصوصاً در مـورد جلب و حفظ مشـتریان وفادار خود نیز پیشـتاز
باشـند .شـرکت هواپیمایـی قشـم نیز از این امر مسـتثنی نیسـت و به عنـوان یکی از برندهـای برتر هوانوردی کشـور با راه انـدازی کمیته
ارتقـا خدمـات مشـتری و مدیریت مسـتقل واحد ارتقاء خدمات مشـتری زیـر نظر مدیرعامل ،تالش مـی نماید تا با ارزیابی سـطح رضایت
مسـافران خـود نقشـی موثـر در ارائـه خدمـات بـا کیفیت داشـته باشـد .در این شـماره از نشـریه درون پروازی قشـم ایر ،بـه پای صحبت
مهندس عبدالمجید روح االمینی ،مدیر بخش ارتقاءخدمات مشـتریان قشـم ایر نشسـتیم ،چرا که آشـنایی مسـافران قشم ایر با مسولیتها
و وظایـف ایـن واحـد ،مـی تواند بر حفظ و ارتقاء سـطح رضایت مسـافران تاثیر مثبت داشـته باشـد.
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در ابتـدا بایـد عنـوان کنم که موضوعات مطرح شـده در تمامی واحدهایی که با مسـافر
در ارتباط مسـتقیم و غیر مسـتقیم هسـتند ،قابل ارزیابی اسـت .نحوه برخورد و دلجویی از
مسـافرین توسـط همـکاران عملیات زمینی در زمانهـای خاص مانند ارائه خدمـات ویژه به
مسـافرین مصـدوم ،بیمـار و کهن سـال و هم چنیـن در موارد مهمی هم چـون تاخیرهای
پـروازی ،ابطـال پـرواز به دالیل مختلف ،اسـترداد بلیـت و هم چنین خسـارت احتمالی به
جامـه دان مسـافر کـه از طرف شـرکت هندلینگ کننـده طرف قـرارداد با قشـم ایر ایجاد
می شـود ،و در کنار نحوه پذیرایی و برخورد مناسـب مهمانداران این شـرکت با مسـافران،
کیفیـت کیترینـگ و نحـوه پذیرایی و نحـوه ارتباط خلبانان با مسـافر در پـرواز های عادی
و مـوارد خـاص و  ...از جملـه مواردی اسـت که با جمع آوری نظرات مسـافران مورد تجزیه
و تحلیـل قرار گرفته و پس از کسـب دسـتورات الزم از سـوی مدیرعامل محتـرم ،اصالح و
اجرایـی خواهـد شـد .به عنوان نمونه ،برخی از مسـافران از کیفیت غـذای کیترینگ اظهار
نارضایتـی کردنـد کـه پـس از هماهنگی بـا مدیر محتـرم کترینـگ ،پذیرایی از مسـافران
مـورد بازنگـری قـرار گرفـت .از جمله مواردی که می توانم به آن اشـاره کنـم ،کاهش زمان
پرداخـت خسـارت در تاخیرهـای پـروازی با هماهنگی و کمـک واحد امور مالی اسـت که
توانسـتیم بـا کاهـش زمان پرداخـت تا حد زیـادی ،رضایت مسـافران را جلب نمائیم.

مسـافران از چـه طریـق مـی توانند نظـرات خـود را با بخـش ارتقـاء خدمات
مشـتریان قشـم ایر در میـان بگذارند؟

هوانوردی کشـور نـدارد آیا این مدیریت برای تدوین دسـتورالعمل و شـیوه نامه
اقدامی کرده اسـت؟
در طـول  3مـاه گذشـته که از شـکل گیـری این واحد می گـذرد ،تالش زیادی داشـته
ایـم کـه بـا هماهنگی کلیه واحد هـای ذیربط و کمیته ارتقاء خدمات مشـتریان شـناخت و
درک صحیحی نسـبت به شـرایط داشـته باشـیم و همچنین با اقداماتی که صورت دادیم،
توانسـته ایـم تـا حدودی سـطح رضایت مسـافران قشـم ایـر را افزایش دهیم کـه تصور ما
بـر ایـن اسـت که بـرای جلب رضایت مشـتری و ایجاد رضایت مسـافرین حتمـا باید تالش
بیشـتری با کمک کلیه واحدها داشـته باشـیم و همانطور که شـما اشـاره کردید با توجه به
آنکـه ایـن مفهـوم قدمت زیـادی در صنعت هوانـوردی ما نـدارد ،در صدد هسـتیم با تدوین
شـیوه نامه ای که براسـاس قوانین سـازمان هواپیمایی کشـوری ،یاتا ،کنوانسـیون ورشـو و
تجربیات سـایر ایرالین ها در داخل و خارج از کشـور در کنار بخشـنامه های داخلی قشـم
ایـر در دسـت تهیـه داریم تمامی موضوعات مورد نیـاز را به صورت واضح و اسـتاندارد تهیه
نمـوده و سـپس در اختیار مدیران ،همکاران و مسـافرین قشـم ایر قـرار خواهیم داد.

روسـای ایسـتگاه ها و پرسـنل فرودگاهی همواره نوک پیکان برخورد با مسـافر
در مواقـع نیـاز هسـتند ،آیا دوره های آموزشـی و بخشـنامه هـای خاصی برای
ایـن افراد در نظر گرفته شـده اسـت؟
قطعا کلیه پرسـنل محترم عملیـات زمینی و همکاران محترم خدمات پـرواز که در ارتباط
مسـتقیم با مسـافران در فرودگاه و هواپیما می باشـند ،تمامی دوره های الزم را گذرانده و به
صورت مسـتمر در دوره های تخصصی شـرکت می نمایند اما تالش این واحد و کمیته ارتقاء
خدمـات مشـتریان در ایـن رابطه اسـت کـه پس از آنکه دسـتورالعمل های مـورد نظر تدوین
و مـورد تاییـد مدیـران ارشـد شـرکت قرار گرفـت با هماهنگی واحـد های ذیربـط و مدیریت
آمـوزش ،دوره هـای آموزشـی و توجیهـی فـوق نیـز بـرای همـکاران برگـزار گـردد تا تمامی
همکاران قشـم ایر در تمامی ایسـتگاه ها بر اسـاس یک شـیوه نامه اسـتاندارد با مسـافران در
ارتباط باشند.

بر اسـاس مفاهیـم ارتباطات ،ارتباط دو سـویه مـی تواند تعامل بیشـتری میان
مسـافر و شـرکت برقـرار کنـد ،آیا واحـد تحت نظـر جنابعالـی ،ایـده ای برای
ارتباط دو سـویه با مسـافران دارد؟
یکـی از مباحثـی کـه در حـال شـکل گیری اسـت ،بحث ایجاد باشـگاه مشـتریان کثیر
السـفر قشـم ایـر اسـت کـه بـا دسـتور مدیرعامـل محترم شـرکت و بـا هماهنگـی کمیته
خدمـات مشـتریان و روابـط عمومی در حال شـکل گیری اسـت تا مسـافران کثیرالسـفری
کـه بـا اعتماد به قشـم ایر ،این شـرکت را بـرای پرواز انتخـاب می کنند مورد تکریـم الزم و
در شـان ایـن عزیـزان و هواپیمایی قشـم قـرار گیرند ،به طورحتـم با راه اندازی باشـگاه فوق
الذکـر ،ایجـاد ایـن ارتبـاط دو سـویه را با جدیت بیشـتر دنبـال خواهیم نمود.

در کمیتـه ارتقـاء خدمات مشـتریان تلاش کردیم تا با ایجاد مسـیرهای متعـدد ،ارتباط
مسـافران را با شـرکت تسـهیل نمائیم که از آن جمله سـامانه نظرسـنجی قشـم ایر ،سایت
رسـمی شـرکت ،شـبکه های مجـازی ماننـد اینسـتاگرام ،تلگـرام و ایمیل روابـط عمومی و
همچنین ایمیل ارتقاء خدمات مشـتری از جمله مسـیرهایی اسـت که مسـافرین می توانند
نظـرات خـود را بـا ما در میان بگذارند .همچنین پرسشـنامه هایی نیز در اختیـار مهمانداران
قـرار گرفتـه که مسـافرین محترم مـی توانند به صورت کتبـی و در طول زمان پرواز نسـبت
بـه ثبـت نظـرات خود اقدام نمـوده که پس از تحویل بـه مهمانداران ،به دسـت همکاران این
واحـد خواهد رسـید و در اسـرع وقت نسـبت به تماس با مسـافر و پیگیری موضوعـات اقدام
خواهد شد.

بـا توجه بـه آنکه مفهوم ارتباط با مسـافر و وظایـف این اداره قدمـت زیادی در
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اصفهان قدیم بیخ گوش تهران

میخواهم کمی از مناطق دیدنی ،مغازهها ،غذاهای خوشرنگ و لعاب و رنگین و سوغات این شهر برایتان
بگویم تا حتما ً سری به آنجا بزنید؛ شهری که یکی دو ساعتی بیشتر با تهران فاصله ندارد.

حمید حاجی پور /روزنامه نگار

قزوینیهـا هـم مثـل اصفهانیهـا عمـارت چهلسـتون و عالـی قاپـو دارنـد به همان زیبایی.شـاید بهتر باشـد ایـن جمله را برعکس بنویسـم .نخسـتین
خیابـان کشـور بهنـام خیابـان سـپه متعلق به این شـهر اسـت .سـرای زیبایـی بهنام سعدالسـلطنه دارنـد که گردشـگران خارجـی را بیشـتر از هر منطقه
ک آباد اسـت.
دیگـری در قزویـن بـه خـود جلـب میکنـد .آرامـگاه حمداهلل مسـتوفی ،مـورخ و شـاعر و جغرافیـدان قرن هشـتم هـم در محله مل 

چهلستونی قدیمیتر از چهلستون اصفهان
برای گردشـگر یا مسـافری که شـاید چند سـاعتی بخواهد در این شـهر بماند حتماً

میتوانـد چنـد منطقـه دیدنی قزویـن را ببیند .از کاخ چهلسـتون که یکـی از مهمترین
و زیباتریـن آثـار قزویـن اسـت برایتان میگویم .زمانی که قزوین در زمان شـاه تهماسـب
صفـوی پایتخـت بـوده ایـن بنا سـاخته میشـود ،بنایی که بـه گفته کارشناسـان میراث
فرهنگـی چنـد دههای قدیمیتر از چهلسـتون اصفهان اسـت.

چهلسـتون نزدیکیهـای سـبزه میـدان اسـت؛عمارتی زیبـا کـه در بخشـی از آن
ط و هنـر برخـی از خوشنویسـان بنـام قزویـن بـه نمایش گذاشـته شـده اسـت.
دسـتخ 
حمام قجر
سـراغ حمـام قجـر را بایـد از عبید زاکانی گرفـت البته نه از خود عبیـد بلکه خیابانش
در مرکـز شـهر! گفتـم مزاحـی هم کرده باشـم با طنزپـرداز قرن هشـتم و خالق منظومه
مـوش و گربـه و رسـاله دلگشـا و تعریفـات ملا دوپیـاز .حمـام قجر برخالف اسـمش در
زمـان صفویـه سـاخته شـده آن هم به دسـتور یکی از سـرداران شـاه عباس.

حسینیهامینیها
حسـینیه امینیهـا قدمتـش به زمـان قاجار میرسـد؛ زمانـی خانهای بـزرگ بوده
بـا  14حیـاط و  16عمـارت کـه از آن فقـط  5حیـاط و  3تـاالر باقـی مانـده اسـت.
خانـه امینـی یـا همان حسـینیه امینیهـا زیبایـی مسـحورکنندهای دارد کـه در این
شـهر زبانـزد اسـت .تاالرهـای ایـن حسـینیه بـا ارسـیهای زیبایـی بـا هنـر معـرق و
مشـبک و نقاشـی روی شیشـههای آن تزئیـن شـدهاند .بیشـتر درهـای ایـن تاالرهـا
بـدون لـوال هسـتند و روی یک پاشـنه میچرخند .کـف تاالرها با فرشهای کاشـان و
تبریز و پشـتیهای کالت نادری پوشـیده شـدهاند .سـقف تاالرها نقاشـیهایی دارد با
رنگهـای طبیعـی که با گذشـت این همه سـال هنوز زیبایـی خود را حفـظ کردهاند.
بـه گفته محمدرضـا امینی راهنمای این عمـارت ،تاجر تبریـزی در آن زمان این خانه
را بـه بهتریـن نحـو و بـا معمـاری خاصـی بنـا میکنـد .او دیوارهـا را با قطـر یک متر
میسـازد و دلیل این کار او اسـتفاده از گرما و دود شـومینه برای گرم کردن کل خانه
از فضـای خالـی قطـر دیوارها بوده اسـت.

بنایـی  400سـاله و فوقالعـاده کـه قابلیـت صحبت دمگوشـی دارد .البته نیاز نیسـت
دم گـوش طرفتـان حـرف بزنیـد ،کافـی اسـت برویـد پـای یکـی از سـتونهای آجری
طـاق و خیلـی آهسـته حـرف بزنید تـا در ضلع مخالف سـتون ،صدایتان بـه گوش طرف
مقابل برسـد.
مـوزهای هـم داخـل حمام برپـا کردهاند که در آن مجسـمههایی از اقـوام مختلف این
اسـتان از جملـه ترکهـا ،تاتهـا ،لرها و کردهـا را به نمایش گذاشـتهاند.

قیمه نثار
از دیدنیهـای دیگـر قزویـن همچـون آرامـگاه حمـداهلل مسـتوفی ،مسـجدالنبی،
دروازه کوشـک ،آب انبارهـا و ...کـه بگذریـم از قیمـه نثـار قزوین هیچ جـوره نمیتوان
گذشـت؛ غذایـی لذیـذ که شـهرتی دو چندان در کشـور پیدا کـرده اسـت .این غذای
سـنتی و البتـه خوشـرنگ و لعاب چند مدتی اسـت کـه ثبت میراث ناملموس کشـور
شـده اسـت .قیمه نثار از برنج و گوشـت و خالل بادام و پسـته و دارچین تشکیل شده
و گذشـتن از آن یعنی چشـم بسـتن به بهتریـن و لذیذترین غـذای قزوین.

اگـر بـه قزویـن رفتیـد حتماً سـری به آرامـگاه جناب حمداهلل مسـتوفی هم بزنید .نمیدانم چرا بین شـهرهای تاریخـی و دیدنی که بـرای تهیه گزارش
بـه آنجـا رفتـهام قزویـن را جـا انداختـهام! در طـول سـالهای گذشـته دسـت کـم  20بـاری از کنار این شـهر رد شـدهام ولـی گذرم بـه آن نیفتـاده بود؛
شـهری کـه در گردشـگری و وجـود بناهـای قدیمی و فرهنـگ و تمدن حرفهـای زیادی برای گفتن دارد .بیراه نروم ،باالخره قسـمت شـد که چشـممان
بـه جمـال این شـهر روشـن شـود؛ شـهری کـه از قرنها پیش شـاهراه اصلی شـرق و غرب کشـور بوده و هسـت و بسـیاری از بناهای قدیمـیاش را حفظ
کـرده و مقابـل مدرنیتـه مقاومت کرده اسـت.هنوز بناهای قدیمی سـرپا ایسـتادهاند و جایشـان را به سـاختمانهای چند طبقه با معمـاری رومی و یونانی
ندادهاند.برخلاف تهـران در بسـیاری از مناطـق ایـن شـهر بافـت قدیمی بـا خانههای خشـت و گلی با حیاطهـای پـر از دار و درخت را میشـود دید.
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باقلوای قزوین
باقلـوای قزویـن برخلاف باقلـوای یـزد و تبریـز به شـکل دیگـری پخته میشـود.
باقلـوای قزویـن یـا همـان لوزینه جـزو مرغوبترین و البتـه اصیلترین شـیرینیهای
قزوین اسـت که طعم و رنگ و پختش آن را با سـایر شـیرینیها متمایز کرده اسـت؛
شـیرینی لذیذی متشـکل از خـاک قند و بادام و پسـته.
31
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جزیـره هنگام:یکـی از نقـاط دیدنـی اسـتان هرمـزگان در جنـوب ایـران اسـت .جزیـره
هنـگام بـا آبادیهـای کوچـک با وسـعت حـدود  50کیلومترمربـع در جنوب جزیره قشـم
واقـع شـده و دارای معـادن نمـک و خاک و سـرب اسـت  .ایـن جزیـره  6/33کیلومترمربع
مسـاحت دارد و بـه شـکل مخـروط ناقصـی اسـت کـه در کرانههـای جنوبـی جزیره قشـم
واقع شـده اسـت .

روسـتای شـیخ موسـی ،مازندران :روسـتای شـیخ موسـی ،در اصل به عنـوان ییالق
مازنیهـا ،بهخصـوص دوسـتان مقیـم بابـل و اطـراف آن شـناخته میشـود اما سـفر به آن
در زمسـتان نیـز خالـی از لطـف نیسـت .برای رسـیدن بـه این روسـتا باید از شـهر بابل به
سـمت گلـوگاه حرکـت کنیـد و پس از رسـیدن به گلـوگاه  20کیلومتر دیگر نیـز در جاده
گلوگاه برانید تا به روسـتای شـیخ موسـی برسـید .در این روسـتا عالوه بر زیارت امامزاده و
اسـتفاده از مناظـر بکـر برفی ،میتوانید از چند آبشـار یخزده در اطراف شـهر نیز سـیاحتی
به عمـل آورید.

پیسـت اسـکی پیـام ،آذربایجان شـرقی :از تبریز کـه به سـمت مرند حرکـت کنید،
بعـد از طـی حـدود  20کیلومتـر به روسـتای زیبـا و پلکانی «یام» میرسـید کـه در دامنه کوه
«میشـو» قرار دارد .روبهروی این روسـتا ،پیسـت اسـکی «پیام» قرار دارد که این پیست اسکی
از قدیمیتریـن پیسـتهای اسـکی ایرانبهشـمار مـیرود و فقـط سـه روز آخر هفته باز اسـت.

آبگرم میاندشـت ،خراسـان شـمالی :در آب و هوای سرد زمستان خراسـان شمالی،
آبتنـی کـردن در چشـمه آب گـرم ایوب پیامبـر (ع) صفای بسـیاری دارد .برای رسـیدن
بـه ایـن چشـمه ،بایـد از بجنـورد بـه سـمت گیفـان حرکـت کنیـد .در فاصله حـدود 95
کیلومتـری بجنـورد در شـمال روسـتای «حاجـی عبدالوهـاب» این چشـمه آب گـرم در
انتظـار شماسـت .علـت نامگـذاری آننیـز بهآنجـا بـاز میگـردد کـه اهالـی اعتقـاد دارند
مقبـرهای کـه در کنـار این چشـمه قـراردارد ،متعلـق به حضـرت ایوب (ع) اسـت.

قره کلیسـا،آذربایجان غربی:آیا میدانسـتید یکی از قدیمیترین کلیسـاها در سراسـر
جهان در ایران قرار دارد؟ در  40کیلومتری شـهر ماکو ،کلیسـایی اسـت که گفته میشـود
توسـط حواریـون حضـرت عیسـی (ع) سـاخته شـده و هنـوز بعـد از صدهـا سـال قرص و
محکم پابرجاسـت .برای رسـیدن به این کلیسـای سـنگی و فوقالعاده زیبا باید از تبریز به
سـمت مرنـد حرکـت کنید و بعد از  70کیلومتر به «شـوط» برسـید.

شـوش و زیگورات چغازنبیل ،خوزسـتان:در زمستان در اسـتان خوزستان راه بروید
و از آب و هـوای فوقالعـاده آن لـذت ببریـد کـه از چنـد مـاه دیگـر جایـش را بـه گرمای
بـاالی  50درجـه میدهـد .امـا اگـر خواسـتید در کنـار راه رفتـن سـرینیـز بـه اماکـن
تاریخـی بزنیـد ،توصیـه میکنیم بناهای چندهزار سـاله شـهر شـوش را از دسـت ندهید.
کاخ آپادانـا ،تپـه آکروپـل ،کاخ شـاوور و مقبره حضرت دانیال(ع) و زیگـورات (نوعی معبد)
سـه هـزار و  300سـاله چغازنبیل در  15کیلومتری شهرشـوش قـرار دارد که مورد عالقه
دوسـتداران تاریخ است.

ب معدنی
آبگـرم معدنـی ،اردبیـل :مگر میشـود به اردبیل سـفر كنیـد و به چشـمههای آ 
آنجـا نروید .شـما تا گـردن در آب گـرم فرورفتهاید و دانههای برف مشـغول باریدن هسـتند؛ این
تصور ،خیلیها را مجاب میکند تا در زمسـتان نیز عازم شـهر سـرعین در اسـتان اردبیل شـوند.
دریاچـه زریوار،کردسـتان :یکـی از جاذبههـای شـناخته شـده کردسـتان که سالهاسـت
گردشـگران را در زمسـتانهای همیشـه برفـی آن جـذب میکنـد ،دریاچـه زریـوار اسـت .این
دریاچـه تـا قبل از توسـعه شـهر مریوان چند کیلومتری با شـهر فاصله داشـت ،اما حـاال به آن
چسـبیده اسـت .در زمستان تمام سـطح دریاچه یخ میزند اما حواسـتان باشد که به استحکام
ایـن الیـه اطمینانی نیسـت و توصیه ما این اسـت کـه از دور از تماشـای آن لـذت ببرید.
آبشـار پریشـان ،کرمانشاه :این روسـتا در یکی از سردسیرترین نقاط اسـتان كرمانشاه قرار
دارد ،پـس طبیعـی اسـت که برای رسـیدن بـه آن باید تمامی تجهیـزات الزم را بههمراه داشـته
باشـید .برای تماشـای این آبشـار یخزده باید به روسـتای «چرمهعلیا» در  23کیلومتری شـمال
شـرق سـنقر در جاده سـنقر به قروه بروید.

دیـدنیهـای ایـران در زمستـان

جزیـره آشـوراده و منطقـه گمیشـان ،گلسـتان :در زمسـتان شـما میتوانیـد انواع
اقلیمهـا را در گلسـتان تجربـه کنید؛ از کوهسـتانهای مرتفع گرفته تا مناطـق کویری .در
میـان همـه اینهـا ،توصیه ما به شـما سـفر بـه جزیره آشـوراده و تماشـای اسـبهای زیبا
و آزاد در آن جزیـره اسـت.

بسـیاری بـر ایـن باورنـد كه زمسـتان ،فصـل در خانه ماندن و اسـتراحت اسـت و فصل بهـار و تابسـتان ،بهترین زمان برای سـفر كـردن اما
غافـل از آنكـه گردشـگری بـا طعـم برفو یـخ  ،تجربـهای بینظیر اسـت كه كمتر گردشـگری آن را چشـیده اسـت .گردشـگری زمسـتانی
ماننـد بخشهـای دیگـر این صنعت در كشـور مغفـول مانده اسـت اما ایـن مغفولیت دلیل نبود پتانسـیلهای گردشـگری زمسـتان در ایران
نیسـت؛چراكه در گوشـه و كنـار این سـرزمین ،مناطـق بكر و زیبایی وجـود دارد كه میتواند سـفر رویایی را برای شـما رقم بزنـد .کوهپایهها
و ارتفاعات سردسـیری شـمال و شـمال غرب ،مقصد اسـکی بـازان ،یخ نـوردان ،طبیعت نـوردان و ماجراجویان اسـت.
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باخالقـانادبیــات
کودک و نوجوان ایران

کجهان و خویشـتن اسـت و دغدغههای بشـری را در
داسـتان ،وسـیلهای بـرای در 
خـود جـای میدهـد .در ایـن میـان ،اهمیـت داسـتانگویی بـرای کـودکان بیش از
پیـش رخ مینمایـد چـرا که این کـودکان هسـتند که با خلـق جهانبینی سرشـار از
ارزشهـای اخالقـی میتوانند دنیایـی متفاوت و لبریـز از زیبایی و خوبـی خلق کنند.

خالـق قصههـای خوب بـرای بچههای خـوب :مهـدی آذریـزدی در سـال  ۱۳۰۰در یـزد به
دنیـا آمـد و در  ۱۲سـالگی برای خوانـدن درس عربی به حوزه علمیه رفـت .او مدتی در چاپخانه و
سـپس در کتـاب فروشـیهای مختلـف از جمله خاور ،ابن سـینا و امیرکبیر و روزنامههای آشـفته
و اطالعـات کار کـرد .تجربـه ایـن سـالها بـه او در نوشـتن اولیـن جلـد از مجموعـ ه «قصههـای
خـوب بـرای بچههـای خـوب» بسـیار کمک کرد کـه مجموعـهای از قصههای بازنویسـی شـده از
داسـتانهای عامـه و ادبیـات کهـن از جملـه کلیلـه و دمنـه ،مرزبان نامه ،سـندباد نامه ،گلسـتان
سـعدی ،مثنـوی و آثار عطار و سیاسـتنامه اسـت.
نویسـندهای برای همه نسـلها :هوشـنگ مرادی کرمانی یکی از معروفترین و محبوبترین
نویسـندگان ایرانـی اسـت کـه در حـوزه ادبیـات کـودک و نوجـوان ،قلـم میزنـد و در پنـج دهـه
فعالیـت خـود ،آثـار بسـیاری آفریده اسـت .آثـاری که نه تنهـا برای کـودکان و نوجوانـان که برای
بـزرگ سـاالن هـم جـذاب و خواندنـی هستند.نشـان دادن زندگـی سـنتی و محلـی ،اسـتفاده از
گویـش محلـی و ضـرب المثلهـا از ویژگیهـای داسـتانهای اوسـت .از برجسـتهترین آثـار او
میتـوان بـه «چکمه»« ،کیسـ ه برنـج»« ،قصههای مجیـد»« ،مربای شـیرین»« ،مهمـان مامان»،
«تنـور»« ،شـما کـه غریبه نیسـتید»« ،لبخند انـار» و ...اشـاره کرد.
معلمـی با قلمی دوسـت داشـتنی :صمـد بهرنگـی ،خالـق «ماهی سـیاه کوچولـو» نویسـندهای
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تبریـزی و متولـد سـال  ۱۳۱۸اسـت کـه شـغل اصلـیاش معلمـی بـوده اسـت.
وی در کودکـی ،زندگـی سـخت و همـراه بـا فقـر داشـت .بـرای تحصیلات،
رشـت ه زبـان و ادبیـات انگلیسـی را انتخـاب کـرد و بارهـا بـه دلیـل سـخنان
اعتراضآمیـزش از مـدارس اخـراج یـا بـه پایـ ه پایینتـر منتقـل شـد.
تأثیرگذارتریـن و مهمتریـن کتـاب صمد بهرنگـی را میتوان کتاب «ماهی سـیاه
کوچولو» دانسـت« .عادت»« ،اولدوز و کالغها»« ،الدوز و عروسـک سخنگو»« ،یک
هلـو ،هزار هلو» و «تلخون» از دیگر داسـتانهای اوسـت.
نویسـنده مقاومت و تلاش کـودکان :درویشـیان در سـال  ۱۳۳۷پس
از گذراندن دوره دانشسـرای مقدماتی کرمانشـاه ،هشـت سـال در روستاهای
گیالنغـرب و شـاهآباد غـرب آموزگار بـود .در سـال  ۱۳۴۵در دانشـگاه تهران
در رشـته ادبیات فارسـی و سـپس تا کارشناسـی ارشـد روانشناسی تربیتی
درس خوانـد و همزمـان در دانشسـرای عالـی تهـران تـا رشـته مشـاوره و
راهنمـای تحصیلـی پیش رفـت .درویشـیان در کتابهایش زندگـی کودکان
فرودسـت و مقاومـت و تلاش پیوسـته آنهـا را در زندگی نشـان میدهد .از
جملـه کتابهـای او بـرای کـودکان و نوجوانـان میتـوان به مجموعـه چهار
جلـدی «سـالهای ابری»« ،درشـتی»« ،کی برمیگـردی داداش جـان» ...،و
معروفتریـن آنهـا «همـراه آهنگهـای بابـام» اشـاره کرد.
مـردی با فـروش میلیونی :از مصطفی رحماندوسـت این نویسـنده و شـاعر
ایرانـی ،تاکنـون  160اثـر بـه صورت مجموعه شـعر بـرای کـودکان و نوجوانان،
تألیـف و ترجمـه شـدهاسـت .تیـراژ کتابهای او بـه بیش از پنـج و نیم میلیون
گ آسـان»« ،دانشـنامه
نسـخه میرسـد کـه از آن میـان میتـوان بـه «فرهنـ 
گ ضربالمثلهـا» ،مجموعهای ارزشـمند
ن و نوجوانـان»« ،فرهنـ 
ویـژه کـودکا 
از ضربالمثلهـای ایرانـی« ،ترانههـای نوازش» شـامل مجموعـهای از الالییها
اشـاره کـرد که از آن میان ،از الالیی عاشـورا بسـیار اسـتقبال شـد.

رابطه فصل مورد عالقه و شخصیت

آیـا فصـل خاصـی وجـود دارد که بیشـتر از باقـی فصلها بـه آن عالقه داشـته باشـید؟ فصل مـورد عالقه بعضـی از افراد تابسـتان بـا روزهای
گرمـش اسـت و بعضـی دیگـر از روزهـای خنک و تاریـک پاییز لـذت میبرنـد .چرا احسـاس میکنیم بعضـی از فصلهـا فصل ما هسـتند؟ آیا
روانشناسـی میتوانـد توصیـح دهـد که فصل مـورد عالقه چـه ارتباطی با شـخصیت مـا دارد؟

فصل مورد عالقه چه چیزی درمورد شما میگوید؟
دمـای هـوا و نـور ممکـن اسـت نقـش پررنگـی در ایـن کـه شـما چه
فصلـی را دوسـت داریـد بازی کنند ،اما آیا اولویت شـخصی شـما در مورد
ترجیـح یـک فصل نسـبت بـه فصـل دیگـر ،میتواند پـرده از شـخصیت
درونی شـما بـردارد؟
بهـار :بـرای بعضـی از نقـاط جهـان ،بهـار از وقتـی شـروع میشـود کـه
روزهـای تاریـک زمسـتان میرونـد و هـوا گرمتـر و طبیعـت سـبزتر
میشـود .اگـر بهـار فصـل مـورد عالقه شماسـت ،احتمـاال بـه تجربههای
جدیـد تمایـل داریـد و فصـل بهـار فرصت نو شـدن دوبـاره را بعـد از یک
زمسـتان طوالنـی و سـرد بـه شـما میدهـد.
تابسـتان :در بسـیاری از مناطـق کـره زمیـن تابسـتان فصلی اسـت که
در آن روزهـا طوالنیتـر ،گرمتـر و روشـنتر اسـت .اگر فصل مـورد عالقه
شـما تابسـتان اسـت ،احتماال به این معنی اسـت که شـما عاشـق بیرون
رفتـن یـا یک زندگـی پرتحـرک هسـتید .ماههای گـرم تابسـتان فرصت
سـفر کـردن و لذت بـردن از فضای بیرون از خانه اسـت .شـما احتماال در
دسـته افـراد اهـل بیرون رفتن و برونگرا هسـتید و معموال شـما را فردی
پرتحـرک ،برجسـته و محترم توصیـف میکنند.

چرا گاهی یک فصل را ترجیح میدهیم؟
بـرای درک ایـن کـه چـرا مـا یـک فصـل خـاص را ترجیـح میدهیـم
تحقیقاتـی بر اسـاس روانشناسـی انجام شـده اسـت .محققین پـی بردهاند
تغییـرات دمـا و نـور در فصلهای مختلف میتواند روی روحیـات و رفتار ما
تاثیـر بگـذارد .حتی یک تحقیق نشـان داده اسـت ماهی که افـراد در آن به
دنیـا آمدهانـد هم ممکن اسـت با شـخصیت آنهـا در آینده ،مرتبط باشـد.
بـرای مثـال خلقوخوی بیـش از حد مثبـت و تغییرات سـریع در روحیه
در کسـانی که در ماههای بهار و تابسـتان به دنیا آمدهاند ،بیشـتر دیده شـد.
از طـرف دیگر احتمال داشـتن روحیـه تحریکپذیر و زودرنج در کسـانی که
در ماههـای زمسـتان به دنیـا آمدهانـد ،کمتر بود.
بـا ایـن کـه ممکـن اسـت عجیـب بهنظـر برسـد ،مـدت زیـادی اسـت
کـه روانشناسـان بـه تاثیـر قدرتمنـد فصلهـا بـر روحیـه افـراد پیبردهاند.
روزهـای کوتـاه زمسـتان ممکـن اسـت گاهـی باعث شـود افـراد اختالالت
عاطفـی فصلـی کـه بـه نـام «افسـردگی زمسـتانی» رایـج اسـت را تجربـه
کننـد .تحقیقـات همچنین نشـان داده اسـت شـروع بهار در واقـع میتواند
باعـث بهبـود در روحیـه ایـن افـراد شـود؛ البته بـا توجه بـه میـزان زمانی
کـه فـرد مـورد نظـر در بیـرون از خانـه و طبیعـت میگذراند .حتـی نتایج
شـگفتانگیز یـک تحقیـق نشـان داد در افـرادی کـه فصـل تابسـتان را در
رحـم مـادر بودهانـد ،احتمال مـرگ بر اثر بیمـاری قلبی در فصل زمسـتان
بیشـتر است.
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پاییـز :جرج الیوت مینویسـد «پاییز دلچسـب! روح من بـه آن گره خورده
اسـت و اگـر مـن یک پرنده بودم سرتاسـر زمین را در پی پاییز میگشـتم»
در حالـی کـه نیمـی از مـردم فکر میکننـد که بهـار فصل نو شـدن و تازه
شـدن اسـت ،پاییـز هـم زمان بسـیار خوبـی بـرای یک شـروع تازه اسـت.
فضـای رنگـی و هـوای خنکتـر پاییـز میتوانـد میـل شـما را بـرای تغییر
برانگیزد.

هـر گونـه توضیـح علمـی در مورد عالقه شـخصی ما بـه یک فصل خـاص ،حتما
بایـد تفاوتهـای اقلیمـی و جغرافیایـی را هـم در نظـر بگیـرد .بعضـی از منطقههـا
پاییزهـای سـردی دارنـد کـه به سـرعت بـه زمسـتانهای برفـی تبدیل میشـود .از
طـرف دیگـر خیلـی از مناطق پاییزهای مالیمتـری دارند که با نمایشـی از رنگهای
مختلـف و زیبـا ،تابسـتان را به زمسـتان تبدیـل میکند .جایی کـه زندگی میکنیم
و آبوهـوای معمـول آن ،میتوانـد نقـش پررنگـی در انتخـاب فصل مـورد عالقه ما
داشـته باشد.

زمسـتان :اگـر زمسـتان فصل مـورد عالق ه شـما بیـن تمام فصلهاسـت،
ممکـن اسـت بـه این دلیل باشـد که کمـی بـه درونگرایی و خانهنشـینی
گرایـش داریـد؛ به ایـن که یک پلیور گرم بپوشـید ،پتوی نازکی دم دسـت
بگذارید و روی کاناپه بنشـینید و نوشـیدنی گرم خود را در دسـت بگیرید.
ایـن کار یـک بعدازظهـر مطلـوب و بینقـص بـرای خیلـی از افـراد بـه نظر
میرسـد.

ارتبـاط بیـن آبوهـوا و روحیـه :آب و هوای سـرد ممکـن اسـت روی روحیات
مـا تاثیـر بگـذارد .تحقیقـات نشـان داده کـه افت دمـا هم میتوانـد به همـان اندازه
روی خلقوخـو تاثیرگـذار باشـد .بـرای مثال دمای اتـاق میتواند روی ایـن که مردم
چطـور یـک متهـم را قضاوت میکنـد تاثیر بگـذارد .در تحقیقی که در سـال ۲۰۱۴
انجـام شـد ،افـراد در اتاقهـای گـرم بیشـتر احتمال داشـت متهـم را فـردی بیپروا
و تندمـزاج تلقـی کننـد .در حالـی کـه افـرادی کـه در اتاقهای سـرد بودند بیشـتر
تمایـل داشـتند متهـم را فـردی بیعاطفـه قلمـداد کننـد کـه در جرمـی از پیـش
طرحریزی شـده شـرکت داشـته اسـت.

کالم آخر
تغییـرات فصلـی آبوهـوا و نـور میتوانـد نقش مهمـی در احساسـات،
افـکار و رفتـار مـا داشـته باشـد .بـا ایـن حـال بایـد بـه یاد داشـته باشـیم
کـه تمایلات مـا ممکن اسـت تحـت تاثیر عوامـل بسـیار گسـتردهتری از
جملـه تجربههـای مـا قرار بگیرد .اگر شـما در شـرایطی بزرگ شـدهاید که
تابسـتانها را بیـرون از خانـه در حـال لـذت بـردن از هوای گـرم و روزهای
بلنـد گذراندهایـد و خاطـرات دلنشـینی از آن دوران دارید ،بـه احتمال زیاد
در دوران بزرگسـالی هـم فصـل مـورد عالقـه شـما تابسـتان خواهـد بود.
اولویتهـای مـا از جملـه اولویتهایـی کـه مربـوط بـه زمـان مشـخصی از
سـال میشـوند ،پیچیدهانـد و تحـت تاثیـر شـبکهای از عوامـل مرتبـط بـا
هـم قـرار دارند.

مشـخص اسـت که دمـا میتوانـد تاثیری نامحسـوس ولـی عمیـق روی قضاوت
مـا نسـبت بـه مردم داشـته باشـد .تحقیقـی در سـال  ۲۰۰۸نشـان داد افـرادی که
نوشـیدنی گرم در دسـت دارند ،بیشـتر تمایل دارند دیگر افراد را خونگرم و محترم
ببینند .در عوض در دسـت داشـتن یک نوشـیدنی سـرد ،باعث شد شرکتکنندگان
دیگـران را از نظـر روابـط بین فردی سـردتر تشـخیص دهند.
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زیباتــریــنلبـــاسهــایسنـتـــی
کشــورهــایمختــلف

جهـان ترکیبی از زیباییهاسـت .هر کشـوری سـنت ،مذهب و فرهنگ خاص خـود را دارد و همین تفاوتهاسـت کـه در زبان ،لهجه،
غـذا ،لبـاس و در یـک کلمه شـیوه زندگی آنها نیـز تفاوت ایجـاد میکند .نـوع لباس پوشـیدن افراد ،یکـی از جاذبههایی اسـت که
منطقـه بـه منطقـه متفـاوت بوده و یـا به بیـان دیگر هر شـهر یا کشـوری لباسهای سـنتی خـاص خـود را دارد .لباسهای سـنتی
بـا لباسهایـی کـه مـردم در طـول روز به تـن میکنند ،متفـاوت اسـت .در واقع مـردم لباسهای سـنتی خـود را تنها در مراسـم به
خصوصی چون جشـن عروسـی یا فسـتیوالها میپوشـند.

اروپایـی تزییـن شـده اسـت .این لباس هم توسـط افـراد طبقه
باالی جامعه و هم توسط طبقات متوسط و پایین مورد استفاده
قـرار میگیـرد ،بـا ایـن تفـاوت کـه طبقـات بـاال از پارچههای
مرغوبتر و تزیینات بیشـتر اسـتفاده میکنند.

The most
beautiful

آلمـان ،لدرهوسـن :آلمـان یکـی از کشـورهایی اسـت که هنـوز پوشـش قدیمی و سـنتی آن در مراسـمها
حفـظ شـده و تولیـد ایـن پوشـاک ،صنعتی پـر رونق در این سـرزمین مـدرن اسـت .لباسهای سـنتی آلمان
لدرهوسـن « »ledergousenنـام دارد کـه بـه معنـای شـلوار چرمـی اسـت و در جشـنوارهها و عروسـیها
پوشـیده میشـود .ایـن لبـاس در نواحی مختلـف تفاوتهای جزئی بـا هم دارند .شـلوار کوتاه چرم بـا جورابی
کـه تـا زانـو آمده به همراه کاله آلپی پشـمی(کالهی با لبه جلو آمده) و پیراهن سـفید پوشـش سـنتی مردان
اسـت .مـردان کفشهایـی بـا چرم ضخیم همـراه این لباسها میپوشـند .لباس سـنتی زنان نیز شـامل دامن
بلنـد ،پیـش بنـد سـفید و بـاال تنـه توری اسـت کـه در زمانهای قدیـم این لبـاس مخصوص طبقـه کارگری
آلمـان بـود .زنـان کفشهـای پاشـنهدار با سـگک تزئینی را به همـراه این لبـاس به تن میکننـد .رنگهای به
کار رفتـه در ایـن مدل لباس سـنتی نیز رنگهایی شـاد و روشـن اسـت.

traditional
clothes

هنـد ،ساری:سـاری « »sariنـواری از پارچـه دوختـه نشـده اسـت کـه بیـن  ۴تـا  ۹متـر طـول دارد و بـه
شـیوههای گوناگـون دور بـدن پیچیـده میشـود .ایـن پوشـاک در هند ،بنـگالدش ،نپـال ،سـریالنکا ،بوتان،
برمـه و مالـزی محبـوب میباشـد .سـاریها با سـنگهای قیمتی تزئیـن شـدهاند و پارچههای آنها دسـتباف
بـوده ،بـه همیـن دلیـل بـرای خریـد آن باید هزینـه زیـادی را پرداخت کرد .سـاری انـواع مختلفـی دارد و به
عنـوان یـک لباس رسـمی در اعیـاد و میهمانیهای مجلل پوشـیده میشـود.
ایتالیـا ،سـاردینیا :سـاردینیا « »Sardinianلبـاس سـنتی مـردم ایتالیاسـت که بـه خوبـی فرهنگ این
کشـور را در خـود منعکـس کـرده اسـت .اگر چـه مناطق مختلف این کشـور ،هر کـدام مدلهـای خاص خود
را دارنـد امـا برخـی از ویژگیهـای ایـن لبـاس در تمام آنها مشـترک اسـت :روسـری ،کاله ،بلوز ،دامـن بلند و
کـت کـه اغلـب گلدوزی شـده اسـت .زیباترین سـاردینیا متعلق بـه منطقهای بـه نام نیورو اسـت.

کیمونو ،ژاپن :کیمونو « »kimonoلباس سـنتی ژاپن اسـت ،جامهای سرتاسری دارای آستینهای بلند
و گشـاد که تا سـاق پا را میپوشـاند و از رنگهای شـاد و براق تشـکیل شـده اسـت .امروزه ،بیشـتر زنان
کیمونـو میپوشـند ،آن هـم در موقعیتهـای اجتماعی خـاص .البته عـدهای از زنان و حتی مردان مسـن
از کیمونـو بـه عنـوان لباس روزانه خود اسـتفاده میکنند اما اسـتفاده اصلی این لباس سـنتی در مراسـم
چای ژاپنی و عروسـی اسـت .شـکل کلی کیمونوی مردانه و زنانه در طی سـالیان دراز بدون تغییری عمده
باقیمانـده و اصالـت خـود را حفظ کرده اسـت .کیمونو به معنی ادب و احترام میباشـد.
کره ،هانبوک :هانبوک « »hanbokلباس سـنتی کرهای اسـت که در دوران باسـتان بر تن خانوادههای
فزادهها بـود .نـه تنهـا زنان بلکه مـردان نیـز آن را به تن میکنند .این لباس شـامل یک
سـلطنتی و اشـرا 
دامـن بلنـد ،بلـوز و یـک ژاکت اسـت که البته مردان در پوشـش خود ،شـلوار را نیز بـه آن اضافه میکنند.
هانبوک را از روی سـبک خطوط سـاده ،رنگآمیزی شـاد و نداشـتن جیب تشـخیص میدهند .این مدل
س در جشـنهای رسـمی یا نیمه رسـمی مورد اسـتفاده قرار میگیرد.
لبا 
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چین ،چونگسـام :لبـاس سـنتی چین کـه به
چونگسـام « »cheongsamدر چیـن و کیپـاو
« »qipaoدر مانداریـن شـهرت دارد ،در دوران
باسـتان بـر تـن خانوادههـای سـلطنتی بـود .این
لبـاس از ابریشـم مرغـوب تهیـه شـده و تنهـا در
مراسـم عروسی و مراسـم خاص مانند فستیوالها
توسـط زنان پوشـیده میشـود.
فیلیپین ،باروت سـایا :لبـاس سـنتی مردمان
فیلیپین به باروت سـایا « »baro’t sayaشهرت
دارد کـه شـامل یک بلوز بدون یقه با آسـتینهای
مـدل پروانـهای و دامـن میباشـد که با زیـورآالت

نـروژ ،بونـاد :بونـاد « »bunadنـام لبـاس سـنتی مردم
نـروژ اسـت که هم توسـط مردان و هـم زنان مورد اسـتفاده
قـرار میگیـرد .این لباس شـامل یـک پیراهن بلند و نسـبتا
گشـاد اسـت کـه بـا پارچههـا و طرحهـای مختلـف تزییـن
شـده اسـت .طرحهـای این لباس نیـز از طرحهای سـنتی و
قومی مردم آن منطقه گرفته شـده اسـت .بوناد را در مراسـم
عروسـی ،کلیسـا ،فسـتیوالها و دیگر جشـنهای رسمی به
تـن میکنند.

اتریش ،تراخت :تراخت « »Trachtنوعی لباس سـنتی اسـت که در کشـورهای آلمانیزبان مورد اسـتفاده
قـرار میگیـرد .اگـر چـه ایـن لبـاس اصالتـاً در منطقه باواریا و کشـور اتریش پوشـیده میشـود اما در سراسـر
آلمـان ،سـوییس ،هلند و سـایر مناطق شـمال غـرب اروپا نیز محبوب اسـت .ایـن لباس الهام گرفتـه از لباس
دهقانـان و روسـتاییان جنـوب آلمـان و شـمال اتریش اسـت که به لنداوسمـد نیز معروف بوده اسـت.

ویتنـام ،آودای :در مراسـمی چـون جشـن عروسـی،
فسـتیوالها و موقعیتهـای خـاص ،مـردم ویتنـام لبـاس
سـنتیای بـا نـام آودای « ،»ao daiبه تن میکننـد .آودای
بـه معنـی زیبایی و سـادگی اسـت .ایـن مدل لباس شـامل
یـک پیراهـن بلنـد بـا رنگهـای شـاد و روشـن اسـت کـه
بـه همـراه اکسسـوریهایی چـون کاله بـزرگ و صنـدل یا
کفشهـای چـرم پوشـیده میشـود.
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خطرناکترین تورهای
گردشگری دنیا

 .۳تـور تورنـادو :انـواع مختلـف گردبادهـا همیشـه در آمریکای شـمالی رفت و آمـد دارند و حـاال تورهایی برای تماشـای این پدیدههـای طبیعی مخرب
راهانـدازی شـده اسـت .منطقـهای بـه نـام کـوی تورنـادو ( )Tornado Alleyدر ایـاالت متحـدهی آمریکا واقع شـده که بـه دلیل برخورد هوای خشـک از
سـمت کانـادا و مکزیـک بـا هـوای مرطوبی که از سـمت خلیج مکزیک میوزد ،شـرایط مناسـبی برای ایجـاد تورنادوهای سـهمگین دارد.
 .۵تـور مناطـق جنگـی :افـرادی کـه بـه دنبـال هیجانهایـی در حد تهدیـد جان خودشـان هسـتند میتواننـد بـا تورهای مناطـق جنگی بـه جاهایی
برونـد کـه جنـگ بـه تازگـی در آن مناطـق بـه پایان رسـیده و هنـوز خطراتـی در منطقه وجـود دارد .برخـی از ایـن تورها شـامل اتفاقات واقعـی و گاهی
شبیهسـازی شـده از جنـگ مثـل انفجار ،تماشـای آثـار باقیمانده از جنگ ،شـرح حـوادث و ...میشـوند .در مناطق جنـگزدهی مختلف دنیا مثـل ایران و
عـراق ،افغانسـتان ،مکزیـک ،آفریقـا و  ...تورهایـی برای لمس جنـگ از نزدیک برقرار هسـتند.
 .۶بانجـی جامپینـگ روی آبهـای پر از کروکودیل :بانجی جامپینگ به تنهایی فعالیت پرهیجانی اسـت ،اما وقتی قرار باشـد از ارتفـاع  ۱۱۱متری روی
آبهایـی پـر از کروکودیـل بپریـد و فاصلـهی شـما بـا این موجودات گوشـتخوار در هنگام رسـیدن بـه زمین در حد چند متر باشـد ،هیجـان تبدیل به خطر
میشـود .روی پل آبشـار ویکتوریا بین دو کشـور زیمباوه و زامبیا ،بانجی جامپینگ به شـکلی که گفته شـد اجرا میشـود.
 .۷تختهسـواری آتشفشـانی :برخـی از بـه اصطلاح ورزشهـای پرهیجـان را افـرادی اختـراع میکننـد که خودشـان به دنبـال کارهـای هیجانانگیز
هسـتند .شـاید پیـش از ایـن تختهسـواری روی تپههـای شـنی را دیـده یـا تجربه کرده باشـید اما تختـه سـواری روی دامنهی آتشفشـان فعـال ،تجربهی
جدیدی اسـت که توسـط فردی به نام  Daryn Webbاز سـال  ۲۰۰۴شـروع شـده اسـت .آتشفشـان سـرو نگرو در کشـور نیکاراگوئه تبدیل به یک زمین
بـرای بـازی پرهیجـان تختهسـواری پـر خطر شـده اسـت .این آتشفشـان آخرین بـار در سـال  ۱۹۹۹فـوران کرد اما هنـوز هم فعال اسـت و گرمـای آن از
خاکسـترهای اطراف تپه قابل حس کردن اسـت .برای تختهسـواری روی این تپهی خاکسـترهای آتشفشـانی ،باید لباس مخصوص پوشـید و ماسـک هم
روی صـورت گذاشـت .تختـه در اصـل یک صفحـهی فلزی با طنابـی برای کنترل آن اسـت.

خطرناکتریـن تورهـای گردشـگری دنیـا بـا ایـن کـه ریسـک باالیی دارنـد اما بـا تالش
افـرادی کـه تورهـا را مدیریـت میکننـد ،محیطی امـن و در عین حـال پر هیجانـی را در
اختیـار مسـافران قـرار میدهند امـا حوادثی هـم در آنهـا رخ میدهد که قابـل پیشبینی
نیسـت .تورهـای پرهیجان و خطرناک زیادی در دنیا هسـتند که در کمـال ناباوری متقاضی
زیـادی هـم دارند .آنچـه در ادامه میخوانیـد  ۱۰مـورد از تورهای خطرناک و جالـب در دنیا
اسـت که شـاید تعجب کنیـد که چرا افـرادی اصلا در ایـن تورها شـرکت میکنند.

مـاهنــامــه درون پــروازی قشـمایـر ،شمـاره 21

52

 .۱تـور بازدیـد از چرنوبیـل :یکـی از فاجعهبارتریـن حوادث هسـتهای رخ
داده در دنیـا ،انفجـار و نشـتی بود کـه در نیروگاه چرنوبیل در سـال  ۱۹۸۶در
شـمال اوکرایـن اتفـاق افتاد .فاجعـهی چرنوبیل باعث شـد منطقـهی بزرگی
آلـوده به مـواد رادیواکتیو شـود .امـروزه این منطقـه محلی برای گردشـگران
مشـتاق شـرکت در تورها شـده اسـت .منطقه چرنوبیل منظرهای آخرالزمانی
دارد و البته هنوز خطرات ناشـی از آن فاجعه نیز پابرجا اسـت .معلوم نیسـت
ایـن آلودگـی محیطـی تـا چه زمانـی در این منطقه باقـی خواهد مانـد اما در
طـول سـالها از شـدت آن کاسـته شـده تا جایی کـه دولت اجازه داده اسـت
تورهـای همراه بـا راهنما وارد منطقه شـوند.

 .۸تـور جـاده مرگ :جادههـای معروف بـه مرگ زیـادی در دنیـا وجـود دارد اما
جـاده مـرگ بولیـوی که به عنـوان خطرناکترین جاده در دنیا هم شـناخته شـده،
کشـتههای زیادی داده اسـت .همین سـابقهی خطرناک کافی اسـت تا گردشـگران
مشـتاق هیجـان به اینجا سـفر کنند تـا در جادهی مـرگ دوچرخهسـواری کنند و
در انتهـا تیشـرت «مـن در خطرناکتریـن جـاده دنیـا جان سـالم بـه در بـردم» را
بپوشـند .البتـه در سـالهای گذشـته اقداماتی بـرای ایمنسـازی جاده انجام شـده
امـا بـا این حـال موقعیت جـاده باز هم خطرسـاز اسـت .اکثـر مناطق ایـن جادهی
کوهسـتانی مرتفـع ،هیـچ گاردریلی ندارد و سـقوط از آن به معنای مرگ یا آسـیب
جدی اسـت .با این شـرایط توصیف شـده ،قابل باور نیسـت که سـاالنه  ۲۵هزار نفر
در تورهـای دوچرخـه سـواری این جاده شـرکت میکنند.

 .۲تـور صاعقه :رعـد و برق از پدیدههـای زیبا و هیجانانگیز طبیعی اسـت
کـه گاهـی باعث ترس شـده و گاهی به واسـطهی خبـر دادن از بـارش باران،
امیدبخـش اسـت .شـاید در شـهرها یـا مناطـق کوهسـتانی شـاهد نمایـش
صاعقههـای پشـت سـرهم بودهاید ،امـا در منطقـهای در ونزوئلا ،این نمایش
پرتکرار و باشـکوهتر اسـت .منطقـهای که رود کاتماندو بـه دریاچهی ماراکایبو
میرسـد ،بـه پایتخت صاعقـه و طوفانهای دائمـی شـهرت دارد .تورهایی در
این منطقه میزبان مسـافران هسـتند که گردشـگران را در روسـتاها سـکونت
میدهنـد و بعـد آنهـا را بـرای سـافاری شـبانه ،تماشـای تمسـاحها ،مارهـا،
پرندههـا و مهمتـر از همـه صاعقـه هدایـت میکنند.

 .۹قایقرانـی در کنـار اسـبهای آبی ،کروکودیل و کوسـهها :نزدیک شـدن
بـه حیـات وحش برای همه جالب اسـت امـا وقتی قرار باشـد در کنار دهها کوسـه،
اسـب آبـی و کروکودیـل کـه هرکـدام میتواننـد شـما را بکشـند قایقرانـی کنیـد،
موضـوع فرق میکند .در رودخانهی سـنت لوسـیا واقـع در آفریقای جنوبی ،تورهای
قایقرانـی پرهیجانـی میزبـان گردشـگران اسـت کـه در آنهـا ،هیجـان را بـه جان
میخرنـد .بـه طور حتـم این تور مناسـب افـراد بیتجربه نیسـت و هیچ تضمینی
هـم بـرای امنیتـش وجود نـدارد .با این کـه تورها در مناطق نسـبتاً کنترل شـده
اجـرا میشـوند امـا راهنماهـا همهی خطـرات را توضیـح میدهند.

 .۳تـور تورنـادو :انـواع مختلـف گردبادهـا همیشـه در آمریکای شـمالی رفت
و آمـد دارنـد و حـاال تورهایـی بـرای تماشـای ایـن پدیدههـای طبیعـی مخرب
راهانـدازی شـده اسـت .منطقهای به نـام کـوی تورنـادو ( )Tornado Alleyدر
ایـاالت متحـدهی آمریکا واقع شـده که به دلیل برخورد هوای خشـک از سـمت
کانـادا و مکزیـک با هـوای مرطوبی که از سـمت خلیج مکزیک میوزد ،شـرایط
مناسـبی برای ایجـاد تورنادوهای سـهمگین دارد.

 .۱۰معـدنکاوی با دینامیـت در بولیوی :باور کـردن این که چنین تـوری در دنیا
وجـود دارد و عـدهای هـم در آن شـرکت میکننـد ،دشـوار اسـت .بـا شـرکت در تور
معـدنکاوی با دینامیت در بولیوی میتوان تجربـهای از نحوهی کار کردن معدنچیها
در عمـق زمیـن بـه دسـت آورد .معدنـی در نزدیکـی شـهر پوتسـی بـه نـام
 Cerro Ricoکـه بـه آن لقب «معدنی که مردها را میخـورد» دادهاند میزبان توری
خطرناک برای گردشـگرانی اسـت که در واقع از جانشـان سـیر شدهاند.
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در ایـن تـور ،ابتـدا گردشـگران بایـد لبـاس مخصـوص بپوشـند و لـوازم کار و
دینامیتهـا را بردارنـد و در تونلهای تنگ و تاریک به سـمت محل کار معدنچیها
ت را به کارگران بدهند
برونـد .بعـد از رسـیدن به کنار معدنچیها ،میتوانند دینامیـ 
تـا در محـل مناسـب جاسـازی شـود و بعد شـاهد لحظـهی انفجـار و فـرو ریختن
دیوارههـا و لـرزش شـدید زمیـن باشـند .بـا توجـه بـه عملیـات معـدنکاوی بدون
کنترلـی کـه در ایـن معـدن نقـره در سـالهای قبـل انجـام شـده اسـت ،وضعیت
دیوارههـا و سـاختاری معـدن ،ناپایدار شـده و فعالیتهای اکتشـاقی در عمق کمتر
از  ۴۴۰۰متـری آن انجـام میشـود .این شـرایط حاد باعث شـده تا این تـور یکی از
خطرناکترینهـا در دنیـا باشـد.
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آن دسـته از افـراد کـه زیـاد سـفر میروند به خصـوص برای کارشـان ،بـا موقعیتهـای خاصی مواجه میشـوند .یکـی از ایـن موقعیتهای
خـاص و سـخت ،سـفرهای پیدرپی اسـت .یـا مث ً
ال بسـیاری از افـراد حرفهای ،مجبور میشـوند چند سـاعتی را در فـرودگاه بمانند تـا پرواز
بعدیشـان را انجـام بدهنـد .گاهـی اوقات زمـان انتظار در فـرودگاه بـرای انجام شـدن پرواز بعـدی ،به چندین سـاعت میرسـد .از آنجایی
کـه افـراد حرفـهای زمان برایشـان بسـیار مهم اسـت ،با یـک برنامهریـزی دقیق میتواننـد از این سـاعات به بهتریـن نحو اسـتفاده کنند.
فعالیتهـای متفاوتـی وجـود دارنـد کـه حرفهایهـا میتوانند با آنهـا اوقاتشـان را در فـرودگاه سـپری کننـد .فعالیتهایی که هـم از آنها
لـذت ببرنـد و هم بـه برنامههـای کاریشـان کمک کند.

 ۷پیشـنهاد برای گذراندن
زمـان انتظـار در فـرودگاه

هتلهـای فرودگاهـی :شـکی نیسـت کـه سـفرهای پیدرپـی باعـث خسـتگی
جسـم و روحتـان میشـود؛ از سـوی دیگـر حتمـا دلتـان میخواهـد زمانـی کـه به
مقصـد رسـیدید سـرحال و پرانـرژی باشـید .بنابراین اگـر بتوانید در فاصلـه بین دو
پـرواز ،اسـتراحتی حتـی چنـد سـاعته داشـته باشـید ،بهـره مناسـبی از ایـن زمان
بردهایـد .امـا خب بعید اسـت کسـی بتوانـد در فرودگاهها ،آن هم بـا آن صندلیهای
سـخت ،اسـتراحت چندانی داشـته باشد.
یکـی از امکاناتـی کـه بـه ایـن منظـور در نزدیکـی فرودگاههـا فراهـم شـده،
هتلهـای فرودگاهـی اسـت .هتلهـای فرودگاهـی در نزدیـک فرودگاههـای مهـم
سـاخته میشـوند و پذیـرای مهمانانـی هسـتند کـه میخواهنـد چنـد سـاعتی را
اسـتراحت کننـد .در واقـع شـما در هتلهـای فرودگاهی مجبور نیسـتید برای چند
سـاعت اسـتراحت ،هزینه یک شـب کامل را بپردازید .از سـوی دیگر امکانات رفاهی
ایـن هتلهـا در سـطح بسـیار باالیی اسـت.
دو نمونـه از ایـن هتلهـای فرودگاهـی در نزدیکـی فـرودگاه بینالمللـی امـام
خمینـی سـاخته شـدهاند .هتـل  ۵سـتاره نووتـل و هتل  ۴سـتاره ایبیـس ،هر یک
کمتـر از  ۱۰دقیقـه بـا فـرودگاه امـام خمینی فاصله دارند .مثال اگر شـما از سـفری
خارجـی برگشـتهاید و بایـد ظـرف چنـد سـاعت آینـده بـه سـفر دیگـری برویـد،
میتوانیـد سـاعاتی را در یکـی از ایـن هتلهـا اسـتراحت کنیـد .این هتلهـا عالوه
بـر اقامـت کامـل ،برنامه اقامـت کوتـاه ( )Fast Trackهـم برای میهمانانشـان در
نظـر گرفتهانـد؛ اقامتهـای سهسـاعته و ششسـاعته در ایـن فرودگاههـا نرخهـای
تعیینشـده و ویـژهای دارنـد.
سـالن خدمـات سـیآیپی ( :)CIPاگـر سـاعت انتظارتـان چنـدان طوالنـی
نیسـت ،الزم نیسـت برای اسـتراحت به هتـل بروید .برخـی از فرودگاههـای داخلی
و بینالمللـی ،امـکان ویـژهای بـا عنـوان خدمـات سـیآیپی بـه مسـافران ارائـه
میدهند .شـما بـا پرداخت هزینه تعیینشـده میتوانیـد از این خدمات سـیآیپی
اسـتفاده کنیـد .یکـی از بخشهـای خدمـات سـیآیپی ،محلـی بـرای اسـتراحت
مسـافران است.
بنابرایـن شـما با هزینـهای کمتر در مقایسـه با هتلهـای فرودگاهـی ،میتوانید
سـاعت بیـن پروازهایتـان را اسـتراحت کنید .به عنـوان مثال اگر باید چند سـاعت
را در فـرودگاه مهرآبـاد در انتظـار پـرواز بعدی بمانید ،میتوانیـد از خدمات  CIPاین
فـرودگاه اسـتفاده کنیـد .در این سـالن با میانوعدهها و نوشـیدنیهای خوشـمزه از
شـما پذیرایـی میشـود .علاوه بـر ایـن شـما میتوانید در همان سـالن سـیآیپی
یـا در اتاقهـای مبلـه چنـد سـاعتی را اسـتراحت کنیـد .البتـه این تنها بخشـی از
خدمات سـیآیپی اسـت.
کارهـای عقـب مانده :افـراد حرفهای همیشـه از زمانهایشـان بهترین اسـتفاده
را میکننـد .بنابرایـن طبیعـی اسـت کـه در زمـان بیـن دو پـرواز در فـرودگاه هـم،
زمانشـان را از دسـت ندهنـد .شـما هـم اگـر میخواهیـد از ایـن زمان بهـره ببرید،
میتوانیـد بـه سـراغ لپتاپتـان برویـد .ممکـن اسـت در فـرودگاه پریـز بـرق برای
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شـارژ کـردن لپتـاپ پیـدا کنیـد امـا بـه آن اکتفـا نکنیـد .بهتـر اسـت از قبـل
لپتاپتـان را شـارژ کنیـد یـا پاوربانـک بـا خـود بـه همـراه داشـته باشـید .بـرای
اینترنـت هـم ممکـن اسـت فـرودگاه وایفـای داشـته باشـد؛ اما بـاز هـم امیدتان
بـه فـرودگاه نباشـد .اگـر زیاد سـفر میروید و همیشـه اینترنـت الزم داریـد ،خرید
مـودم همـراه منطقی اسـت .در غیر این صـورت میتوانید از اینترنت دیتا اسـتفاده
کنیـد .بـا امکان هاتاسـپات گوشـی شـما تبدیل به مودم میشـود و بـه راحتی به
اینترنـت دسترسـی خواهید داشـت.
مطالعـه :یکـی دیگـر از پیشـنهادهای مناسـب برای سـپری کـردن زمـان بین دو
پـرواز ،مطالعه اسـت .کافی اسـت پیش از سـفر یـک کتاب کوچـک و جمعوجور با
خـود برداریـد؛ چنیـن زمانهایی ایـدهآل اسـت برای خوانـدن این کتـاب .طبیعی
اسـت کـه میتوانید کتاب را از رشـتههای مرتبـط با کار و حرفهتـان انتخاب کنید.
امـا بهتر اسـت در ایـن زمان بـه کتابهای غیرتختصصـی بپردازید .بـه این ترتیب
هـم کمـی از کار فاصله گرفتهایـد و هم خودتان را غرق در دنیایی دیگر سـاختهاید.
شـک نکنید چنیـن ایجـاد تفاوتهایی بـرای روحیهتان ضروری اسـت.
خریـد سـوغات :از آنجایی کـه افـراد حرفهای همیشـه زمـان کم دارنـد ،ممکن
اسـت در سفرشـان نتواننـد برای خانوادهشـان سـوغات بخرند .اگر شـما هـم از این
دسـتهاید ،حـاال در زمـان بیـن دو پـرواز در فـرودگاه میتوانیـد ایـن کـمکاری را
جبـران کنیـد .در بیشـتر فرودگاههـا ،غرفههایـی وجـود دارند که کاالهـای صنایع
دسـتی ،اجنـاس لوکس ،سـوغات و خوراکیهای شـهرهای مختلف را میفروشـند.
در زمـان بیـن دو پـرواز بعـد از کمـی اسـتراحت میتوانیـد در ایـن غرفههـا کمـی
دور بزنیـد و خریـد کنیـد .شـاید بـه نظرتان برسـد که قیمـت اجناس ایـن غرفهها
کمـی گرانتر از فروشـگاههای سـطح شـهر اسـت .اما به هـر حال شـما زمانتان را
بـرای کار و حرفهتـان گذاشـتهاید و حـاال میتوانیـد با کمی هزینه بیشـتر ،رضایت
خانوادهتـان را هـم به دسـت بیاورید.
فریشـاپهای فرودگاهـی :اگـر سـفرهایتان خارجـی اسـت و در فرودگاههـای
بینالمللـی منتظـر میمانیـد ،فریشـاپها را از دسـت ندهیـد .در فریشـاپها
کاالهـای لوکـس و ارزنـدهای ارائـه میشـوند؛ شـما میتوانیـد در آنجـا کاالهـای
موردنظرتان را بدون سـهم مالیات خریداری کنید .حتی اگر قصد خرید هم نداشـته
باشـید ،قـدم زدن در فریشـاپها لذتبخش اسـت .این لـذت را از خودتـان نگیرید.
یافتـن مقصد :زمانی که به شـهری ناآشـنا سـفر میکنید ،باید زمانـی را به یافتن
نشـانی مکانهـای موردنظرتـان اختصـاص دهیـد .حـاال اگـر در فـرودگاه باید بین
دو پـرواز منتظـر بمانیـد ،میتوانیـد نشـانی مکانهای مهـم را برای خودتـان مرور
کنیـد .اگـر بـه روشهـای قدیمی عالقـه دارید احتمـاال به سـراغ نقشـه و خودکار
میرویـد .امـا اگـر اهـل اینترنـت باشـید ،با گـوگل مـپ میتوانید خیلـی راحتتر
نشـانیها را خواهیـد یافـت .ضمنـاً اگر برای کار سـفر میکنید ،میتوانید در نقشـه
شـهر مقصـد یکـی دو مـکان تفریحی یا رسـتوران معـروف را هم بیابید تـا در وقت
آزاد ،سـری به آنهـا بزنید.
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سـاالدهای خوشـمزه و خالقانـه زیـادی در دنیـا درسـت میشـوند که فقط محـدود به چند بـرگ کاهـو و تکههای خیار نیسـتند و
حتـی تعـدادی از آنهـا از غذاهای اصلی سـر میز هم خوشـمزهتر هسـتند و ممکن اسـت اگـر جلوی خودتـان را نگیریـد آنقدر از
آنهـا بخورید کـه دیگر جایـی برای غـذای اصلی باقـی نماند.
ساالد لوبیا سیاه مکزیکی
برای درسـت کـردن این سـاالد خوشـمزه آواکادو ،ذرت ،لوبیا سـیاه،
سـیب زمینی و پیاز را با هم مخلوط میکنند .این سـاالد هم خوشـمزه
و هم سـبک اسـت و میتواند یک پیش غذای انرژیزا باشـد و حسـابی
سـرحالتان میکنـد .در ایـن غـذا هـم انـواع ویتامینهای گیاهـی وجود
دارد و هـم پروتئیـن پـس خیلـی مقـوی اسـت .مـواد این سـاالد کامال
خـورد میشـوند و بـه زیبایـی در ظرف تزئین میشـوند.
ساالد سوالریتو( ،)solteritoپرو

SALAD
ساالدهــایخــوشمـــزه
در کشــورهــای مختـلف
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تنوعـی از رنگهـا و طعمهـا! ایـن سـاالد از مواد تازه و مقوی درسـت
میشـود و بـا آن سـاالدهایی کـه پایـه و اسـاس آنهـا کاهو اسـت فرق
دارنـد .بـرای درسـت کـردن این سـاالد از سـیب زمینی ،گشـنیز ،پیاز،
فلفـل قرمـز ،باقلا ،ذرت و پنیـری مخصـوص اسـتفاده میشـود .تمـام
سـبزیجاتی کـه در ایـن سـاالد بـه کار میرونـد بـه تکههای یـک اندازه
خـورد میشـوند و در آخـر هـم بـر روی آن هـا روغـن زیتـون ریختـه
میشـود .تصـور کنیـد بـا خـوردن یـک قاشـق از ایـن سـاالد کـه از
سـبزیجات و خوراکیهـای متنوع درسـت شـده تـا چه انـدازه میتوانید
طعـم انـواع مختلـف مزههـا را در آن واحـد بچشـید.
ساالد یونانی
سـاالدهای یونانـی از تکههـای گوجـه ،خیار ،پیـاز ،پنیر فتـا و زیتون
درسـت میشـوند و معمـوال بـا نمـک و مرزن جـوش مزهدار مـی کند و
در آخـر بـر روی آن روغـن زیتـون ریخته میشـود .در این سـاالد گاهی
تکههـای از فلفـل دلمـه هـم ریختـه میشـود کـه اتفاقا مـزه خوبی هم
بـه سـاالد میدهنـد .مخصوصـا در ماههـای تابسـتان از این سـاالد زیاد
اسـتفاده میشـود و آن را در ایـن موقـع از سـال بـر روی میـز بیشـتر
خانوادههـای یونانـی پیـدا میکنید .انواع سـاالدهای دیگر هـم در یونان
درسـت میشـود کـه پایـه آن هـا کاهـو و یا کلم اسـت.
ساالد سیب زمینی آلمانی
اگـر خیـال داریـد یـک سـاالد آلمانـی اصیـل بخوریـد بایـد بـه فکر
یـک سـس خوشـمزه باشـید چـون آلمانیهـا معموال بـر روی سـاالدها
از سـس خامـهای اسـتفاده میکننـد هـر چند کـه گاهی هـم از ترکیب
سـرکه ،گیاهـان معطـر و ادویـه ها سسـی مایـع تهیه میکننـد .بعضی
از سـاالدهای سـنتی آلمانـی از کاهـو ،سـبریجات و میوه هـای مختلف
درسـت میشـوند و بـرای درسـت کـردن تعـدادی دیگـر از سـاالد های
سـنتی آلمانـی هـم از گوشـت ،پاسـتا و یا مـرغ اسـتفاده میشـود .این
سـاالدها را معمـوال بـا پنیـر و تخم مـرغ تزئین میکنند که هـم آنها را
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خـوش آب و رنـگ میکنـد و هـم طعم و مـزه خوبی به آن هـا میدهد.
امـا یکـی از معروفتریـن سـاالدهای آلمانی سـاالد سـیب زمینی اسـت
کـه بـرای درسـت کردن آن سـیب زمینیها به صورت درشـت و یا حقه
حلقـه خـورد میشـود و با موادی مثـل ژامبـون ،تخم مرغ ،خیارشـور و
ذرت ترکیـب میشـود.
ساالد گادو – گادو ،اندونزی
بـرای درسـت کـردن ایـن سـاالد از سـبزیجات بخارپـز ،لوبیـا ،کلم،
خیـار ،جوانـه لوبیـا ،هویج ،گشـنیز ،تخم مـرغ آب پز ،سـیب زمینی آب
پـز ،پنیـر توفـوی سـرخ شـده و سـویا سـنتی اسـتفاده میشـود .بعد از
آمـاده شـدن سـاالد بـر روی آن سـس نارگیـل ریختـه میشـود کـه از
سـسهای مخصوص آسیایشـرقی اسـت .این ساالد خوشـمزه و متنوع
طعمهـا و مزههـای زیـادی را بـا هـم ترکیـب کـرده و از طرفـی رنـگ
جـذاب آن هـم میتوانـد حسـابی اشـتهایتان را بـاز کنـد.
ساالد نیکویز ،فرانسه
سـاالد نیکویز از سـاالدهای خوشـمزه فرانسوی اسـت که مواد متنوع
بـه کار رفتـه در آن حسـابی آن را مقـوی و سـیرکننده کـرده اسـت.
بـرای درسـت کـردن ایـن سـاالد از خوراکیهایـی مثـل سـیب زمینـی
آبپـز ،تخـم مرغ آبپز ،لوبیا سـبز پخته شـده ،سـینه مرغ پخته شـده،
نخـود فرنگـی پخته شـده ،روغن زیتـون ،گوجـه ،خیار و کاهو اسـتفاده
میشـود .بری آماده کردن سـس این سـاالد سـرکه ،نمک ،فلفل ،روغن
زیتـون و سـیر را با هم ترکیـب کنید و در آخر بر روی سـاالد بریزید .در
ایـن سـاالد مـواد چندان خورد نمیشـوند و لوبیا سـبز که از مـواد اصلی
ایـن سـاالد اسـت بـه صـورت کامال درسـته در سـاالد بـه کار مـیرود و
بقیـه مـواد بـر روی کاهوها چیده میشـوند.
ساالد سزار ،ایتالیا
سـاالد سـزار از سـاالدهایی اسـت کـه در ایـران هـم خیلـی معـروف
اسـت و آن را میتوانیـد در منـوی رسـتورانهای ایتالیایـی پیـدا کنیـد.
ایـن سـاالد از سـاالدهای پرطرفـدار ایتالیایـی اسـت کـه خیلیها طعم
آن را دوسـت دارنـد .بـرای درسـت کـردن سـاالد سـزار از کاهـو ،آب
لیمـو ،پنیـر پارمـزان ،روغـن زیتـون ،تخم مرغ ،سـیر ،فلفل سـیاه و نان
توسـت اسـتفاده میشـود  .برای آماده شـدن ساالد کافیسـت کاهو ،نان
تسـت ،پنیـر و تکههـای گوشـت را با هـم قاطی کنید .حتما میپرسـید
پـس بقیـه مـواد بـرای چیسـت؟ بقیـه مـواد برای درسـت کردن سـس
مخصـوص آن اسـت .نانهـای توسـت حتمـا باید در روغن سـرخ شـده
باشـند و بـه تکههـای یـک انـدازه خورد شـوند.
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Batumi

Denizli

 7بـازی ایرانـی رایانـه ای پـر مخاطـب

بازیهـا از کودکـی تـا بزرگسـالی بـا ما همـراه هسـتند .بازیها هم با مـا بزرگ میشـوند و هر بـار که ما به سـن جدیدی میرسـیم ،بازیهای گذشـته
جذابیتشـان را برایمـان از دسـت میدهنـد و بازیهـای جدیـد جـای آنهـا را میگیرنـد؛ امـا باید ایـن را بگوییم کـه بدون بـازی زندگی مـا میتواند
کسـلکننده باشـد .بازیهـا بـه زندگـی ما هیجـان و انـرژی میدهنـد و آدرنالیـن بدنمـان را تنظیـم میکنند؛ حال در هر سـنی که باشـیم .بـه مرور
زمـان سـازندگان بازیهـای موبایلـی در ایران آسـتینها را باال زدنـد و بازیهای ایرانـی یکی پس از دیگـری منتشـر و روی موبایلهای ایرانیـان دانلود
میشـود .شـاید یکـی از دالیـل پرطرفداربـودن بازیهـای ایرانـی در میـان ایرانیـان تحریمهایـی اسـت کـه وجـود دارد .تحریمهایی که حتـی اجازه
نمیدهنـد بهسـادگی بتوانیـم اپ دانلـود کنیـم یا در اپـی هزینه کنیـم و بازیمـان را با پول جیـب خودمان جلـو ببریم.

فـروت کرفـت :میتـوان گفـت فـروت کرفـت
یکـی از نخسـتین بازیهای سـاخت ایـران بود که
سـروصدای زیـادی ایجاد کـرد و مخاطبـان زیادی
داشـت .فـروت کرفـت یـک بـازی کارتـی اسـت.
در فـروت کرفـت بایـد خودتـان را بـرای نبـرد بـا
سـایر رقبـا آمـاده کنیـد .اگر تا بـه حـال بازیهای
آنالیـن معـروف با این سـبک را انجام داده باشـید،
بـدون تردیـد حس رقابـت و برانگیختهشـدن برای
پیـروزی را نیـز تجربـه کردهاید .بازی از سـه بخش
ماموریـت ،نبرد و نبرد آنالین تشـکیل شـده اسـت
کـه بـه ترتیب جوایـز بیشـتری دارند .با ایـن بازی
هـم میتوانیـد ایـن احسـاس را بـه طرفـداران این
سـبک بازیهـا بدهیـد و از ایـن لحـاظ امتیـاز
خوبـی میگیریـد « .فـروت کرفـت» رایگان اسـت
امـا از سیسـتم خریـد درونبرنامهای بهـره میبرد.
تصمیـم بـا شماسـت کـه بـرای پیشـرفت در روند
بـازی هزینـه پرداخت کنید یا به جایـگاه پایین در
میـان رقبا بسـنده کنید!

آمازیـا :در افسـانهها از موجـودات خیالـی متعددی
شـنیدهایم کـه قدرتهـای مافوق بشـری داشـتهاند.
جنـگ میـان انسـان و ایـن مخلوقـات ،همیشـه ایده
خوبـی بـرای تولید فیلمهای سـینمایی یـا بازیهای
کامپیوتـری بـوده اسـت .در بـازی آمازیـا میتوانید با
سـاختن لشـکر قـوی و مبـارزه آنالیـن بـا افسـانهها
همـراه شـوید و از اوقـات فراغـت خـود لـذت ببریـد.
آمازیـا یـک بـازی کارتـی جدیـد و کاملا متفـاوت
اسـت؛ وارد جهانـی بـزرگ میشـوید ،از میـان
کارتهـای سـه اتحادیـه «طبیعـت»« ،تاریکـی» و
«ماشـینها» لشـگرهای خاص خودتان را میسـازید
و بـرای کسـب افتخـار وارد رقابـت میشـوید.

باقلـوا :طرفـداران بازیهای فکری و پازلـی نباید بازی
باقلـوا را از دسـت بدهنـد .بـازی زیبـای باقلـوا سـبک
پازلـی دارد و ذهـن گیمـر را بـه چالش میکشـد .حل
پازلهـای بـازی بایـد بـا تمرکـز بـر روی پیداکـردن
کلمـات صحیـح در یـک جـدول پـر شـده و بـا حروف
مختلـف صـورت پذیـرد .بـازی باقلوا شـامل دو نسـخه
اندرویـدی و  iosمیشـود و یـک بـازی رایـگان اسـت
کـه خریدهـای درونبرنامـهای را ارایـه میکنـد.

پرسـیتی :پرسـیتی عنـوان مزرعـهداری اسـت .بـا بازیهـای ایـن سـبک که
آشـنایی داریـد؛ بازیکـن باید با کاشـت محصـوالت و برداشـت آنهـا زمین خود
را گسـترش داده و پیشـرفت کند .سـاخته اسـتودیو تاد هم همینگونه اسـت.
پـس از سـالها بـه سـرزمین پـدری بازگشـته و میبینیـد کـه تنها چیـزی که
باقـی مانـده ،خرابههـا هسـتند .بنابراین باید دسـت به کار شـده و با اسـتفاده از
تواناییهـای خـود یـا مشـاور ،منطقه مـادری را دوبـاره آباد کنید.ابتدا تنها سـه
زمین کشـاورزی و یـک مرغـداری دارید.

کوییـز آف کینگز :اگـر از افرادی که هسـتید کـه عالقهمند انجـام بازیهای
آنالیـن و رقابتـی هسـتند و در عیـن حال تصـور میکنید کـه اطالعات عمومی
و دانـش مطلوبـی داریـد ،بـازی ( )Quiz of Kingsکوییـز اف کینگـز میتواند
صحـت ادعـای شـما را بـه چالـش بکشـد! بـازی کوییـز اف کینگـز یـک بازی
ایرانـی اسـت که د ر سـال  ١٣٩٤بهعنـوان دومین بازی موبایلی پرطرفـدار ایران
انتخـاب شـد .ایـن بـازی سـبکی شـبیه بـه بـازی  Quizupرا ارایـه میکند و
در آن گیمرهـا بـه صـورت آنالیـن بـه رقابت بـا یکدیگـر میپردازنـد .رقابت در
بـازی کوییـز اف کینگـز بـر سـر دانـش و اطالعات اسـت و گیمـر بایـد توانایی
پاسـخگویی بـه سـواالت مختلـف در زمینههای متنوع را داشـته باشـد.

آمیرزا :اگر  Word Cookiesرا بازی کرده باشـید ،احتماال نخسـتین واکنشـی که
هنـگام مواجهـه با سـاخته جدیـد سـازندگان «باقلوا» نشـان میدهیـد ،کپیبرداری
سـازنده از ایـن عنـوان اسـت؛ اما بـ ه هر حال آمیـرزا بـازی متفاوت ،سـرگرمکننده و
فوقالعـاده جـذاب در سـبک کلمـات اسـت کـه شـما را به چالشـی بزرگ و شـیرین
دعـوت میکنـد .هـدف بـازی پیداکـردن کلمـات مـورد نظـر از بیـن حـروف ب ه هم
ریختهشـده اسـت؛ در ایـن بین شـما باید هـوش و ذکاوت خـود را در بین بـزرگان و
میرزاهـای عرصـه کلمـات محک بزنید و اعتبار خـود را افزایش دهیـد ،از میرزا دالک
مشـتمالیان گرفتـه تـا میرزا عالـم خرمند همه و همه رقیبان سرسـختی برای شـما
خواهنـد بود.

7Iranian showbiz; From Fruit to Amiraza
فنـدق :بـازی فنـدق ،یک بازی پنجسـتاره ایرانی در سـبک حدس کلمات و سـاخت جمل ه با آنها اسـت
کـه مدتهاسـت لقـب یکـی از پرطرفدارتریـن بازیهای موبایلـی ایرانی را بـا خود به یدک میکشـد .در
فنـدق بازیکنـان بایسـتی بـا کنار هـم چیدن حروف ،به سـاخت یک یا چنـد کلمه واحـد بپردازند .بدین
ترتیـب کـه بازیکنـان پـس از ورود به بـازی با تعدادی حـروف نامرتب روبهرو خواهند شـد و بـا کنار هم
چیـدن آنهـا و سـاخت کلمـات واحد بایـد مراحل بـازی را یکی پس از دیگـری کامل کنند.
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بــرتریــن تکنــولوژیهــای2019
مؤسسـه تحقیقاتـی گارتنر بتازگـی فهرسـتی از  5ترند برتر تکنولـوژی در
سـال  ۲۰۱۹میلادی را اعلام و منتشـر کـرده اسـت .پژوهشـگران و محققان
فعـال در مؤسسـه تحقیقاتـی گارتنـر بتازگی بـا انتشـار یک فهرسـت جدید
و بهروزرسـانی شـده 5 ،تکنولـوژی و فنـاوری برتـر در سـال آینده میلادی را
معرفـی کرده و سـپس بـه مـرور مختصری بر هـر یـک از آنها پرداخته اسـت.
بر اسـاس گزارشـی کـه در وبسـایت بیزینس اینسـایدر آمـده اسـت ،در زیر
فهرسـت ایـن  5فناوری برتـری که به گفته ایـن محققان آینده جهـان را تغییر
خواهـد داد ،ذکر شـده اسـت:

 .۱وسـایل نقلیه خودران :ایـن روزها خودروهای خـودران یکی از ترندهـای برتر صنعت
خودروسـازی در جهان محسـوب میشود و بسـیاری از شرکتهای خودروسـازی در جهان
بهدنبـال توسـعه فنـاوری خودروهای خـودران و بدون نیاز به راننده هسـتند.
 .۲هـوش مصنوعـی :فنـاوری هـوش مصنوعـی یکـی دیگـر از فناوریهای نوینی اسـت
کـه توسـط غولهـای تکنولـوژی همچون گـوگل ،مایکروسـافت و اپل بسـیار مـورد توجه
و اسـتقبال قـرار گرفتهانـد و دسـتگاههای الکترونیکـی متعـددی را کـه از ایـن تکنولـوژی
پشـتیبانی میکننـد ،معرفـی و روانـه بازارهـای جهانـی کردهاند.
 .۳تحلیل مبتنی بر یادگیری ماشـینی :یادگیری ماشـینی ()Learning machine
نیـز کـه همـواره نامـش در کنـار هـوش مصنوعـی میآیـد ،تاکنون توانسـته اسـت کمک
بسـزایی بـه پیشـرفت علـم و فنـاوری کنـد و مؤسسـات تحقیقاتـی و آمـاری بسـیاری نیز
تاکنـون بـه منظـور تحلیـل و بررسـی مسـائل مختلـف از فنـاوری یادگیری ماشـینی بهره
بردهانـد.
 .۴کپیبـرداری دیجیتـال :یکـی دیگـر از فنـــاوریهای نوینـی کـه امـــروزه
دانشمنـــدان بسـیاری بهمنظـــور سـاخت و ایجاد دستگاه و وسـایل موردنیاز خود از آن
اسـتفاده میکننـد ،نـوع خاصـی از هـوش مصنوعی اسـت کـه کپیبـرداری دیجیتـال یا
دوقلوسـازی ( )Digital twinنامیـده میشـود .ایـن فناوری که کاربردهای گسـتردهای
در علوم و رشـتههای مختلف همچون بیوشـیمی ،بیوزیسـت و ...دارد ،کمکهای بسـزایی
بـه متخصصـان حوزههـای مختلـف کرده اسـت تـا به اهـداف خود دسـت یابنـد .یکی از
مثالهـای ایـن فنـاوری پرینترهـای سـه بعـدی اسـت که قـادر اسـت از اشـیای مختلف
همانندسـازی کند.
 .۵بالکچیـن :صنعـت بالکچیـن که ایـن روزها نامـش با ارزهـای دیجیتـال رمزنگاری
شـده همچـون بیـت کویـن گره خـورده اسـت ،یک پلتفرم و بسـتر مناسـبی اسـت برای
کاربرانـی کـه میخواهنـد به اسـتخراج ارزهای دیجیتـال بپردازند و از این طریق به کسـب
درآمدهای هنگفتی دسـت پیـدا کنند.
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پــرهزینـــهتـرینســریالهــای
تاریخ تلویزیون
شـاید بسـیاری فکـر کننـد کـه گمانـه زنـی در مـورد
پرهزینهتریـن سـریالهای تاریـخ تلویزیـون کار سـاده
ای اسـت .منطـق حکـم میکنـد کـه سـریالهای فانتزی
حماسـهای بیشـترین هزینـه سـاخت را در پـی دارنـد و
سـریالهایی کـه بـا دنیـای واقعی سـروکار دارنـد هزینه
سـاخت بسـیار کمتـری در پـی خواهنـد داشـت .اگر چه
ایـن نـوع از تفکر در مـورد سـریالهای پرهزینـه منطقی
بـه نظر میرسـد اما همیشـه نیز بـا واقعیت توافـق ندارد.
البتـه کـه برخـی از پرهزینهتریـن سـریالهای تاریـخ
تلویزیـون را بسـیاری میتواننـد بهراحتـی حـدس بزنند
امـا برخـی از سـریالهایی کـه در فهرسـت ادامـه مطلب
آمـده و جـزو پرهزینهتریـن سـریالها بـوده اند شـما را
شـگفت زده خواهنـد کرد.

 -۱۰بـازی تـاج و تخـت :بـا مناظـر خیـره کننـده ،دنیاهـا و
لوکیشـنهای متنـوع و متفـاوت و جمعـی از بهترین بازیگـران زن و
مـرد در سـریال ،جـای تعجب ندارد که سـریال «بازی تـاج و تخت»
( )Game Of Thronesبخـش قابـل توجهـی از بودجه سـریال
سـازی شـبکه  HBOرا به خود اختصاص داده باشـد .از این رو برای
هـر اپیـزود از ایـن سـریال تـا  ۱۵میلیـون دالر نیـز هزینـه شـد اما
کمپانـی  HBOتوان پرداخت چنین هزینه هایی را داشـت و نتیجه
کار نیـز بسـیار رضایـت بخش بوده اسـت .بدون شـک فصل هشـتم
و نهایـی ایـن سـریال که بهار سـال آینده منتشـر خواهد شـد دارای
اپیزودهایـی بسـیار پرهزینهتـر و دیدنیتر خواهـد بود.
 -۹دوسـتان :شاید این سـریال یکی از شگفتیهای این فهرست
باشـد زیـرا بـا لوکیشـنهای سـاده و ارزان قیمت که فاصلـه زیادی
با لوکیشـن های مجلل دیگر سـریالها داشـت ،کسـی دلیلی برای
پرهزینـه بودن سـریال «دوسـتان» ( )Friendsنمی بینـد اما باید
اعتـراف کـرد کـه ایـن سـریال یکـی از پرهزینهتریـن سـریالهای
تاریـخ تلویزیون بوده اسـت .اما همانطور که مشـخص اسـت هزینه
اصلـی سـاخت ایـن سـریال در بخـش لوکیشـن و جلوههـای ویژه
نبـوده اسـت .بـا رونق و محبوبیت سـریال ،بـر محبوبیـت  ۶بازیگر
اصلـی آن نیـز افـزوده شـده و ایـن موضـوع بـا افزایش سرسـامآور
دسـتمزد ایـن بازیگـران همـراه بـود .بخـش زیـادی از هزینـه ۱۰
میلیـون دالری هـر اپیـزود بـه جیب بازیگـران سـریال میرفت.
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 -۸گمشـدگان :شـاید سـریال «گمشـدگان» ( )Lostسـریالی گیـج کننـده بوده
باشـد امـا مخاطبانـش را در خـود غـرق کرده بـود .این سـریال از بازیگـران متعددی
برخـوردار بـود که بسـیاری از آنان در زمان خود بازیگران شـناخته شـدهای به شـمار
میرفـت و برخـی دیگر نیز بعد از بازی در فصول ابتدایی سـریال به شـهرتی غیرقابل
وصـف دسـت یافتنـد .امـا صحنهها و سـکانسهای سـریال معمـوالً با دنیـای واقعی
سـروکار نداشـت و همیـن موضـوع باعث شـد بـه جلوههـای ویژه فـراوان نیاز باشـد
زیـرا نجـات یافتـگان در برخـی مـوارد بـا موجـودات عجیـب و غریب مواجه شـده و
در نهایـت حتـی شـاهد سـکانسهایی مربـوط بـه سـفر در زمـان بودیـم .بر اسـاس
گزارشهـا ،اپیـزود پایلـوت این سـریال بیش از  ۱۴میلیـون دالر هزینه در بر داشـت
کـه ریسـکی بسـیار بـزرگ بوده و در مقایسـه بـا بودجه دیگـر سـریالهای هم عصر
خـود قابـل توجه بـه نظر میرسـید.
 -۷خانه پوشـالی :سـریال «خانه پوشـالی» ( )House Of Cardsاز همان ابتدا
یـک سـریال پرهزینـه بود و وقتی که نتفلیکس به خاطر رسـواییهای جنسـی کوین
اسپیسـی تصمیـم به قطع همـکاری با این بازیگر سرشـناس گرفت ،بـر هزینه تولید
سـریال نیـز افـزوده شـد .قبل از ایـن تصمیـم ،دو اپیزود از فصل ششـم این سـریال
فیلـم بـرداری شـده و بـا کنـار گذاشـته شـدن کوین اسپیسـی بایـد ایـن دو اپیزود
نادیده گرفته میشـد ،سـناریو باید بازنویسـی شـده و همه چیز از نو انجام شـود .اما
نتفلکیـس پـای تصمیم خود ایسـتاده و علیرغم این هزینهها اضافـی بر تصمیم خود
تاکیـد داشـت .اما آنها مجبور شـدند تعداد اپیزودهای فصل ششـم کـه در ابتدا قرار
بـود  ۱۳اپیـزود باشـد را بـه تنهـا  ۶اپیـزود کاهـش دادنـد و بدین ترتیب مقـداری از
هزینههـای اضافـی تحمیل شـده به فصل ششـم را جبـران کنند.
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نداشـت زیرا به ادعای مسـئولین نتفلیکس محبوبیت سـریال و تعداد تماشـاگران آن با هزینه سرسـامآوری
کـه بـرای سـاخت آن صـورت میگرفت همخوانی نداشـت .امـا این ادعای مسـئولین نتفلیکس بـا واقعیت
چنـدان ارتباطـی نداشـت زیـرا سـریال «حس هشـتم» از پایـگاه طرفداری بسـیار قـوی برخـوردار بود هر
چنـد ایـن تعـداد تماشـاگر از دیدگاه مسـئوالن نتفلیکـس قابل قبول و کافـی به نظر نمیرسـید .البته بعد
از کنسـل شـدن سـریال ،پایـان داسـتان بـه خوبی جمع شـده و علیرغم عـدم رضایت مخاطبان از کنسـل
شـدن سـریال ،پایان بنـدی آن راضی کننـده بود.
 -6کملـوت« :کملـوت» ( )Camelotسـریالی
تاریخـی از شـبکه  Starzبـود کـه تنهـا یـک
فصـل از آن سـاخته شـد .ایـن سـریال بـا حضـور
بازیگـران مطرحـی چون رالـف فاینس ،ایـوا گرین
و جیمـی کمپبـل بـاور ،قـرار بـود یـک سـریال
موفـق و پرطرفـدار از آب دربیایـد امـا بـه دلیـل
ناهماهنگیهـا و تداخـل برنامههـای بازیگـران،
چـارهای جـز کنسـل شـدن در پایـان فصـل اول
وجـود نداشـت .شـبکه  Starzروی موفقیـت این
سـریال حسـاب ویـژهای بـاز کـرده و بـرای هـر
اپیـزود از تنهـا فصـل آن بیـش از  ۷میلیـون دالر
هزینـه کـرده بود .این مبلغ دسـتکم برای شـبکه
 Starzبسـیار قابـل توجه بـوده و اگـر این تداخل
برنامههـای بازیگران وجود نداشـت شـاید سـریال
«کملـوت» بـه یکـی از پربینندهترین سـریالهای
تلویزیـون تبدیـل میشـد.
 -۵دسـته بـرادران :مینیسـریال «دسـته
بـرادران» ( )Band Of Brothersیـک درام
جنگـی بود کـه از پرهزینهترین سـریالهای تاریخ
تلویزیون به شـمار میآید .این سـریال نیز توسـط
شـبکه  HBOسـاخته شـد کـه در زمینـه تولیـد
سـریالهای بـزرگ و پرهزینـه یـد طوالیـی دارد.
بـا توجـه به خیـل بازیگـران مطرح و سـکانسها و
صحنههـای مربـوط به میـدان نبرد جنـگ جهانی
دوم ،جـای تعجـب نداشـت کـه مبالـغ هنگفتـی
برای سـاخت این سـریال هزینه شـود .این سریال
جوایـز تلویزیونی متعـددی دریافت کـرد و به نظر
میرسـد کـه ارزش ایـن همـه هزینـه را داشـته
اسـت .حتـی گفته میشـود که نوشـتن و توسـعه
سـناریو سـریال ماههـا به طـول انجامیـده و بدین
ترتیـب میتـوان گفـت کـه پـول نقش مهمـی در
تولیـد ایـن مینی سـریال بی نقص داشـته اسـت.
 -۴حس هشـتم :سـریال علمـی تخیلی «حس
هشـتم» ( )Sense8چنـان پرهزینـه بـود کـه
سـرویس نتفلیکس چـارهای جز کنسـل کردن آن

 -۳تـاج :سـاخت سـریال «تـاج» ( )The Crownتاکنـون بیـش از  ۱۵۷میلیون دالر هزینه در پی داشـته
اسـت کـه آن را بـه پرهزینهتریـن سـریال تاریـخ تلویزیـون تبدیـل میکنـد .این سـریال موفق که داسـتان
زندگـی خانـواده سـلطنتی بریتانیـا را روایـت میکند چنان در سـطح بینالمللـی مورد توجه قـرار گرفته که
هزینـه سرسـامآور تولیـد را تحـت الشـعاع قـرار داده اسـت مسـئوالن نتفلیکس نیز بـا درک ایـن موضوع در
ریخـت و پـاش مالـی برای سـریال «تاج» درنگ نکرده و ظاهرا ً از محل پخش این سـریال سـود قابل توجهی
نصیـب آنهـا شـده اسـت .اگـر چـه مبلـغ هزینه شـده برای این سـریال بسـیار زیـاد به نظـر میرسـد اما با
نـگاه کـردن بـه بازیگـران مطرح و همچنیـن لوکیشـنها و لباسهای فاخر سـریال میتوان علـت این هزینه
های گـزاف را متوجه شـد.
 -۲مارکـو پولـو :سـریال تاریخـی «مارکـو پولـو» ( )Marco Poloیکـی از دیگـر سـریالهای پرهزینـه
نتفلیکـس بـود کـه خیلـی زود بـه خاطـر هزینـه تولید باالیش کنسـل شـد.
ایـن سـریال اولیـن عنـوان سـریالی سـرویس نتفلیکس بـود که تنهـا پس از  ۲فصل کنسـل میشـد و البته
گفتـه میشـود کـه با ضـرری  ۲۰۰میلیون دالری بـرای این سـرویس اینترنتی همراه بوده اسـت .یکی دیگر
از عوامـل موفـق نبـودن سـریال «مارکو پولـو» تبلیغات ناکافـی و ضعیف برای فصـل دوم بود کـه در صورت
بهتـر بـودن میتوانسـت سـهم زیـادی در موفقیـت سـریال داشـته باشـد .در این سـریال هزینه لوکیشـن و
جلوههـای ویـژه بسـیار بیشـتر از هزینـه دسـتمزد بازیگـران بـود کـه باعـث تفـاوت سـریال مذکور بـا دیگر
سـریالهای ایـن فهرسـت میشـود« .مارکو پولو» یکی از سـریالهای جـذاب و قوی سـرویس نتفلکیس بود
که متاسـفانه خیلـی زود به پایان راه رسـید.
 -1ای آر :سـریال «ای آر» ( )ERیکی از سـریالهای قدیمی این فهرسـت اسـت که زمان پخش آن بسـیاری
از مـا کـودک و نوجـوان بودیـم .ایـن سـریال از پرطرفدارتریـن سـریالهای عصـر خـود بود اما کمتر کسـی
بـاور مـی کنـد کـه « »ERیکـی از پرهزینهتریـن سـریالهای تاریـخ تلویزیـون بـوده باشـد .همانند سـریال
«دوسـتان» ،ایـن سـریال نیز در ابتدا سـریال پرهزینـهای نبود اما بعـد از محبوبیت باال بر دسـتمزد بازیگران
افـزوده شـد کـه همین موضوع سـهم زیـادی در باال رفتن بودجه سـاخت سـریال داشـت.
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 ۵راه بـرای
آرام کـردن
کـــودکــان
در هواپیـما
اگـر قصـد سـفر با کودکتـان را داریـد و نگران بی قـراری ،کمحوصلگی و گریـه کردن آنهـا در طول پرواز هسـتید ،حتما این مطلـب را بخوانید .بیقـراری کودکان
ممکـن اسـت پـدر و مادرها را در طول پرواز حسـابی کالفه کند و تمام لذت پرواز را آنها بگیرد ،بویژه وقتی که سـایر سرنشـینان مدام در حال انتقـاد از گریه کودک
باشـند .امـا با رعایت چند نکته سـاده هـم میتوانید کودکتـان را آرام نگه دارید و هم خودتان از پرواز خسـته نشـوید.

با فشار هوا و گوش درد چه کنیم؟

روزمرگیهای کودکتان را به هم نزنید

هنـگام بلنـد شـدن و به زمین نشسـتن هواپیما ،فشـار هـوا در گـوش میانـی آن را از
حالـت تعـادل خـارج میکنـد و موجـب درد گوش میشـود و در ایـن مواقع کـودکان به
گریـه میافتنـد .بـرای جلوگیری از ایـن گوش درد ،دکتـر مکارثی ،متخصص کـودک در
بیمارسـتان کودکان بوسـتون بهترین راه را برای نوزادها خوردن شـیر مادر ،شیشـه شـیر
و پسـتانک میدانـد و بـرای کـودکان بزرگتـر مکیدن آبنبـات چوبی و خوردن پاسـتیل
را پیشـنهاد میکنـد .عمـل مکیدن میتواند فشـارهوای داخل گوش را خنثی کند.سـعی
کنیـد زمـان نشسـتن و بلند شـدن هواپیمـا کودکتـان را بیـدار نگهدارید ،چـرا که موقع
خـواب دفعـات قـورت دادن آب دهـان کمتـر از حالـت بیداری اسـت و موقع بیدار شـدن
درد گـوش بیشـتری احسـاس خواهد کرد.

تـا جایـی کـه میتوانید برنامه غـذا خـوردن و خواب و بیـداری کودکتـان را در
حالـت عـادی نگهداریـد ،در غیـر این صورت به هـم ریختن این برنامـه میتواند به
گریـه و بیقـراری کـودک شـما و در نتیجه ناراحتی خود شـما ختم شـود .ممکن
اسـت خـواب کودکتـان را روز پـرواز بـه عقـب بیندازیـد و او را بیدار نگـ ه دارید به
امیـد اینکـه او در طـول پـرواز بخوابـد و یـا بـه او غـذا ندهید تـا در طول پـرواز با
شـیر خـوردن و غـذا خـوردن او را سـرگرم کنیـد امـا در واقـع شـما بـرای گرفتن
نتیجههـای عکـس قـدم برمـی دارید و مقدمـات پرواز با کودک خسـته و گرسـنه
و در نتیجـه بیقـرار و گریـان را فراهـم میکنید.

هرچنـد تمـام تالش بر این اسـت که کـودکان را آرام نگهداریم اما گریـه کردن برای
چنـد دقیقه کوتاه میتواند فشـار هـوای داخل گوش آنهـا را متعادل کند.
اسباببازیهای مورد عالقه کودکتان را فراموش نکنید
همه کودکان عروسـکی دارند کهآن را بیشـتر از بقیه دوسـت دارند ،اسـباببازیای
کـه بهانـهی آن را میگیرنـد و فرامـوش کـردن ایـن آیتـم هـای کوچـک برابر اسـت با
درد سـر بـزرگ در طـول پـرواز .ایـن وسـیلهها را دم دسـت بگذاریـد و یـا داخـل کیف
دسـتیتان تـا الزم نباشـد بـرای آوردن آن کابیـن باالی سـرتان را بـاز کنید.
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کودک را ذوقزده کنید
یـک سـاک جداگانه با اندازه متوسـط بـرای کودکتان کنار بگذاریـد و داخل آن
ی و کتـاب جدید و خوردنیهـای رنگارنگ و البته بهداشـتی بگذارید تا
اسـباب بـاز 
او را بـا دیـدن چیزهای جدید هیجـانزده کنید .گاهی اوقات تنهـا چیزی که برای
آرام کـردن کودک الزم اسـت پرت کردن حواس اوسـت .سـعی کنیـد او را در ورق
زدن کتـاب جدیـد همـراه کنیـد و بـا نشـان دادن تصویرهای مختلـف و نامگذاری
آنهـا کودکتان را سـرگرم کنید .ذوق دیدن اسـباب بازی جدیـد و بازی با آن گریه
را از یـاد او خواهـد بـرد ( .فقـط فرامـوش نکنیـد که اسـباب بـازی را طـوری تهیه
کنید کـه مورد عالقه او باشـد)

بـرای تمرکـز حواس چـه بخوریم؟
بـرای تمرکـز بایـد مصمـم بود و همـه گزینههـا را فعال کـرد .تغذیـه مناسـب ،تمرینهـای ذهنـی ،برنامهریزی ،خـواب مناسـب ،ورزش و
ممارسـت و صداقـت بـا خـود همگـی در درازمـدت میتوانـد در ایجاد تمرکـز و تربیـت ذهن مفید باشـد.

چـای سـبز :دانشـمندان دریافتـه اند که نوشـیدن  ۱تـا  ۴فنجان چـای در طـول روز،
هوشـیاری ،تمرکـز و عملکـرد ذهنـی را بـاال مـی بـرد .این خواص چـای به دلیـل وجود
دو مـاده در آن اسـت :کافئیـن و ال تیانیـن .کافئیـن ذهن و بدن را تحریـک می کند ،در
حالـی کـه ال تیانیـن امواج آلفـای مغز فعال می کند .کسـانی که تمرین مدیتیشـن می
کننـد بـا آرامش حالت آلفای ذهنی آشـنا هسـتند .مصـرف ال تیانین باعث فعال شـدن
مـوج مغـزی آلفا می شـود که مشـابه حالت آرامش و هوشـیاری ذهنی اسـت که مراقبه
گـر مدیدیتور تجربـه می کند
آواکادو :قلـب و مغـز بیـش از سـایر اعضـای بدن وابسـته به گـردش خـون در بدن می
باشـند .رژیـم غذایـی مملـو از میوه هـا و دانه هـا ماننـد آواکادو می تواند میزان ریسـک
بـروز مشـکالت قلـب و عروقی و چربی های بـد بدن را کاهش دهـد .آواکادو جریان خون
را افزایـش میدهـد و ایـن امـر در فعالیتهـای مغز تاثیرگذار اسـت .چربـی در این میوه
بـرای بـدن مفید اسـت و باعـث افزایش چربـی خوب خون میشـود.
ماهیهـای دارای امگا  :3اسـیدهای چرب امگا  3برای سلامت مغز ضروری هسـتند.
ایـن منبـع غذایـی در بسـیاری از ماهیهـا موجـود اسـت .ایـن چربیهـای سـالم قدرت
شـگفت انگیـزی در کارایـی مغـز دارنـد :رژیـم غذایی حاوی امـگا  3زیاد بـا کاهش خطر
ابتلا بـه زوال عقـل و ریسـک سـکته مغـزی و افت تحصیلـی ارتبـاط دارد .به علاوه ،در
پژوهشهـای علمـی امـکان ارتبـاط آنهـا با افزایش حافظه ذکر شـده اسـت .بـرای ایجاد
فضـای مناسـب بـرای قلب و مغـز توصیه دو بـار مصرف ماهی در هفته بسـیار بجاسـت.
آب :کوچکتریـن میـزان کاهـش آب و مایعـات در بدن افـراد ،اول بر مغز اثـر میگذارد؛
بـه گونـهای کـه اگـر آب بدن فـردی کم بشـود ،قدرت تمرکـز ذهنی او هم تحتالشـعاع
قـرار میگیـرد و پاییـن میآیـد .آب انـرژی الکتریکـی را بـرای تمـام سـازوکارهای مغـز
ماننـد تفکـر و حافظـه ایجـاد میکند و ثابت شـده اسـت که شـما بـا مصـرف آب کافی
سـریعتر فکـر میکنید.
شـکالت تلـخ :آنتـی اکسـیدان در ایجاد تمرکـز تاثیرگذار اسـت .شـکالت تلـخ دارای
خـواص آنتـی اکسـیدان قوی اسـت و حـاوی محرکهـای طبیعـی مانند کافئین اسـت
کـه مـی توانـد تمرکـز را افزایش دهـد .با مصرف شـکالت تلخ ،مـی توان قـوای مغزی را
تقویـت کـرد و فشـار خون را کاهـش داد.
مغزهـا و آجیلها :اسـیدهای چرب امـگا  3موجود در انـواع آجیـل در تقویت عملکرد
مغـز موثر اسـت .مصرف انـواع آجیل باعث بهبود جریان اکسـیژن شـده و همچنین مواد
مغـذی مـورد نیـا ِز رگهای خونی مغـز را نیز فراهم مـیآورد .آنها همچنین دارای اسـید
آمینههایـی هسـتند که به تمرکز شـما کمـک میکنند.

تغذیـه مناسـب :حقیقـت این اسـت کـه بیشـتر از تاثیر مـواد غذایی
تلقیـن افراد اسـت کـه بر عملکـرد ذهن تاثیر میگـذارد ،ولـی در میان
پژوهشهـای علمـی چندیـن مـاده غذایـی وجـود دارد کـه بـر تمرکـز
تاثیـر مثبـت و منفـی دارنـد .در این تحقیقـات تناقضهایی هم هسـت:
مثلا گروهـی شـکر را مفیـد و گروهـی آن را مضـر میداننـد .آنچـه در
ادامـه میخوانیـد تعـدادی از مـواد غذایـی موثـر در تمرکز هسـتند.
بلوبـری :میـوه بلوبری حاوی آنتی اکسـیدان های اسـت که به حفاظت
از بـدن در مقابـل بیمـاری و خطرات سلامت مرتبط با سـن کمک می
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کنـد .میوهبلوبـری مـی تواند عملکرد شـناختی مغـز را تقویـت کرده و
حافظـه را بهبـود بخشـد .در بعضـی از پژوهشهـای علمـی آمـده کـه
بلوبـری میتوانـد تـا  5سـاعت بـر تمرکـز انسـان بیافزایـد .ایـن میـوه
غنـی از ویتامیـن های اسـت کـه به خاطر میـزان باالی آنتی اکسـیدان
بخصـوص فالونوئیدهـا ،سلامت مغز را تقویـت می کند .مصـرف روزانه
بلوبـری موجـب کاهش رونـد اختالالت حافظـه و هماهنگی حرکتی که
معمـوال بـا افزایش سـن مرتبط اسـت ،می شـود .این میـوه دارای فواید
متعـددی بـرای مغز اسـت کـه در ادامه اشـاره می شـود.
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داروهـا و مکملهـا :قفسـه هـای فروشـگاه مملـو از مکمـل هایـی اسـت
کـه ادعـا مـی کننـد کارایـی و سـرعت تمرکـز را افزایـش مـی دهنـد .هیچ
تردیـدی نیسـت کـه تغذیه مناسـب مهمترین نیاز بـدن اسـت و در کنار آن
میتـوان بـه داروهـا امیـد بسـت .بـا وجـود تحقیقـات زیـاد در مـورد داروها
و ویتامینهـای موثـر بـر حافظـه و تمرکـز بـرای تجویـز و اثبـات کامـل این
موضوع نیاز به پژوهشهای بیشـتری اسـت .در تقویت سـازوکار مغز ویتامین
 ،B، C، Eبتـا کاروتـن و منیزیم امیدوارکنندهاند ،ولی مکمل تنهـا برای افرادی
مفیـد هسـتند کـه رژیـم غذایی آنها سرشـار از مـواد مغذی نباشـد .برخی از
تحقیقـات هـم بـر تاثیر جنسـینگ ،گینـو ،ترکیبـات گیاهی و مـواد معدنی
تاکیـد دارنـد کـه هماننـد مـوارد توضیـح داده شـده موثـر ولـی ناکافیانـد.

تمرینهـای ذهنـی :علاوه بر توجه بـر خورد و خـوراک تربیـت و رام کـردن ذهن هم
الزم اسـت .تمرینهایـی بـرای ایـن کار طراحـی شـده و نمونـهای از آن را میآوریم :روی
یـک صندلی راحت بنشـیند و ببینیـد چقدر میتوانید بـدون حرکت بمانیـد .این کار به
آن آسـانی کـه فکـر میکنیـد ،نیسـت .شـما مجبورید تمـام توجه تـان را بـه بیحرکت
نشسـتن روی صندلـی جلـب کنیـد .مراقـب باشـید هیچیـک از ماهیچههـای بدنتـان
حرکـت نکنـد .ابتـدا ممکـن اسـت فقط پنـج دقیقـه بتوانید بـدون حرکـت بمانیـد ،اما
بتدریـج حتـی میتوانیـد بـه  15دقیقـه در روز هم برسـید .خـود را بـه زور روی صندلی
نگـه نداریـد ،زیـرا باید کامال احسـاس آرامش کنیـد .وقتی بتوانید روی بدن خود تسـلط
داشـته باشـید ،میتوانیـد امیـدوار باشـید که ذهنتـان را هـم رام کنید.
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QeshmAir News
Meeting of Ministry of roads and urban developments with
managing directors of Airlines and Helicopter’s Company

(C R M ) واﺣﺪ ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت
In addition of Meeting and Discussion, they analyzed the
forthcoming Aviation’s Problems in the country.
Managing director of Airline and Helicopter Company
Discussed about Airline’s Obstacles by presence of
Mahmood Islami, Ministry of roads and urban developments
in Dadman building, News site of roads and urban
developments reported.

chief manager of Qeshm Air company, Ali Rostami supervisor
of airport’s city of IKA, Morteza Dehghan deputy of CAO in
aviation & international affairs and Masoud Asad Samani
secretary of airlines’ association were the participants of this
session.

Fuel difficulties, integrated currency exchange system,
inadequacy of fleets were of those challenges which were
raised in the meeting from Airline.
Ministry of roads and urban developments promised to
follow and clear them up and pointed to some inappropriate
functions of airlines such as maladministration and their
debts.

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮﻻﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺰاﯾﺎى ﺑﺮﻧﺪ ﻗﺸﻢ اﯾﺮ در ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ
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ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮﻗﻰ واﺣﺪ
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               س:اﯾـﻤـﯿــﻞ




It should be mentioned that Shahram Adamnezhad deputy
of Ministry of roads and urban developments, Ali Abedzadeh
deputy of Ministry and chief of CAO, Farzaneh Sharafbafi
chief manager of IRAN AIR ( HOMA), Mahmood Shekarabi,
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ﭘﯿﮕﯿﺮى و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎى ارﺗﻘﺎء ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻗﺸﻢ اﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺳﺎﯾﺶ و رﻓـــــــــــــﺎه
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QeshmAir News
Qeshm Air company, the only Airline in Tourism,
Hotel Management & Handcrafts fair in Qeshm Island
Official inauguration of tourism, hotel management
and hand crafts fair was held in Qeshm Island on 30th
of December in 2018, public relation of Qeshm Air
company reported.

All the provinces exhibited their achievements and
accomplishments in hotel management industry and
ecotourism. Hereof Qeshm Air company was the
only exhibitor provide comfort of people in southern
territories, specifically to honor Qeshm Island
inhabitants by the goal of introducing new routes of
the Airline.

The event was held by the presence of Ali Asghar
Moonesan, the vice president, chief manager of Iran
cultural heritage, handcrafts and tourism organization,
managing director & chief of directorate of Qeshm free
zone organizations, Clergy and some governmental
and political Office holders, also by presence of
Mahmood Shekarabi, chief manager and the member
of directorate & some deputies and principles of the
company, according to this report.
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It should be mentioned that presenting tourism
capacity in different parts of the country and
meetings of businessmen about hotel management
industry, was the main purpose of this fair which was
held in specified salon of Qeshm Island international
fairs.
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these adobes from erosion. In fact, thousands of bricks decorated the ziggurat. In this building, glazed bricks,
bituminous mortar, gypsum plaster and pottery studs have been used extensively. Also, during the excavation, the
pottery and glazed sculptures of male cattle which were protected from the gates of the ziggurat were discovered. In
the historical part of the National Museum of Iran, there is one of these cows which according to the king of Elam’s
order, was placed as a guardian of the northeast entrance gate of the Chogha Zanbil, which was made of vitrified
clay and some Elamites words were written on its back.

A Travel to Shush

There are cuneiform bricks on the walls of the temple, indicating the name of the king and his objective for building
the temple. In addition, there are two separated circular platforms and different views expressed about them on
the main floor. Some believe that they are altars and others relate them to astronomy and some of them are altar,
and others are related to astronomy and solar clock. In the Louvre Museum, there is a table called the Bronze Victim
Table, which is likely to belong to this place. There are two snakes and five women around this table. The precision
and elegance used in making this table depicts the great skill of Elamite metalworkers.
Water supply to Chogha Zanbil is one of the wonderful things in this temple. The Dez River runs from the nearby of
Chogha Zanbil. Because this river erodes of the plain and the river level is lower than the plain, using its water was
impossible for the people in the region. Therefore, the Elamite king Untash-Napirisha ordered to build a 45-kilometer

the Center of the Ancient Civilization

The city of Shush in the north of Khuzestan province is an ancient place. This ancient city was the center of the
important civilization of the Elamites for thousand years, which was the capital of this vast empire during the
Achaemenid period. In the Sassanid period, Shush, along with Shushtar and Gondishapur, was considered as the
centers of producing and exporting silk to the other parts of the world. According to the ancient documents, this
city is one of the most important and magnificent ancient cities of Iran and the archaeological activities continued
to be done in this place. The city was the capital of the Elamites, as well as the Achaemenid Empire’s winter capital.
Chogha Zanbil Ziggurat is regarded as one of its most important historic monuments, which is built on religious
thought and one of the three Persian sites, along with Persepolis and Naqsh-e Jahan Square, which was first
recorded in 1978 as the first Iranian national monument in the UNESCO World list. Orientalists believe that Chigha
Zanbil is the first religious building in Iran and the largest ziggurat in the world.
The first Elamite monarchy
was formed in Shush in 3500
BC. At that time, people in
Mesopotamia believed in
polytheism and every city had
its own god who protected
him/her. People in the city
center made a temple for
their god in the form of a
ziggurat. Chogha Zanbil was
built by Untash-Napirisha,
the great king of the Elam, in
order to honor the guardian
god of Shush around 1250
BC. Ziggurat and Elamite
civilization were devastated a
few years after the building of
this ziggurat by the invasion of
the last king of the Assyrians.

A well-known geologist, Jacques de Morgan, reported that there were oil mines in
the Chogha Zanbil area in 1890. After fifty years, an employee from New Zealand
who was engaged in petroleum activities in Chogha Zanbil noticed a huge hill in a
high place. He found an inscription buried beneath the ground. At the same time,
an archaeologist group engaged in archaeological excavations within 35 km from
Shush. Brown took the inscription to the group so that it might reveal the mystery
of that hill, which was how the oil drilling revived the name of the Chogha Zanbil.
Later, archaeological excavations were carried out by French archaeologist Roman
Ghirshman, who extracted useful information from the soil between 1951 and
1962.
To see Chogha Zanbil, you must go 40 km south-east of Shush near the Haft
Tepe area. This huge temple is the largest architectural work left over from the
Elamite civilization. It has a square-shaped architecture and surrounded by circular
fences. Its length and width are 105 meters and its height is 52 meters. It is made
up of five floors and its height is 25 meters now although only two floors are
available now. The four corners of this religious place are located in the four main
directions, which indicate that the main directions were well-known at that time.
It is made mostly by adobes. Because of this, bricks have been used to protect
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canal to reach the Karkheh River, which
is at the same level with Chogha Zanbil.
After passing the Haft Tepe, the water
reached Chogha Zanbil although it pours
and settles into the big and small ponds
because the Karkheh water is muddy
after passing the Khuzestan plain. The
water is purified by the Pythagoras
laws after passing through water pipes.
Perhaps, it is one of the oldest refineries
in the world.
Although the excavation of this

building complemented the knowledge of the world with the ancient
history of Iran, the effect of natural erosion and leaving the building
unprotected damaged this structure about 50 years after this
discovery and the remains of the upper floors were also affected by
severe erosion. This structure has an exceptional and global value
in the international community and some parts of the structure are
kept in the world’s top museums. The image of the founder of Chogha
Zanbil, Untash-Napirisha on the rock, along with his wife’s bronze
statue, Queen Napir-Asu, is now in the Louvre Paris Museum.
It is not really possible to talk about all the features and remnants of
this amazing temple in this document. Chogha Zanbil is a building
which should be observed carefully to know it properly.
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The Church of the Savior on Blood is located in the center of St.
Petersburg and by the side of the Griboyedov Canal. When you
approach the church from a distance, five different bulbaceous
colorful domes can attract your attention. As you get closer, the
details and decorations of this building will be enchanting.
If you want to consider this church deeply, it is worth noting that
they started this project in the late nineteenth century in 1883,
along with its charming appearance and stunning architecture. In
fact, the story began from March 13, 1881 when the Russian Tsar,
Alexander II, was passing by the Griboyedov Canal with his carriage
and suddenly a grenade was exploded. It was only caused him to
be thrown out of his carriage. He got irritated and addressed the
invaders with an imperious voice. Just then, another opponent
threw another grenade at him. Alexander’s attendants transferred
him to the Winter Palace in St. Petersburg. He was severely injured
and suffered from severe bleeding and hours later he died.
Soon after that Alexander III sat on his father’s throne and he decided
to build a unique church as a reminiscence of his lost father. From
here, you can discover why this magnificent church is called the savior
on blood. In order to calculate and design the church, a tomb was built
temporarily at the site of the assassination. The construction of the
mentioning church at that location began in 1883 and was completed
in 1907.

and the Adventure of the Savior on Blood
St. Petersburg is a city which has long been considered as the capital of Russia. An ancient city with a
brilliant background in the west of Russia which bears many fascinating and spectacular sights by its heart.
If you want to visit just one attraction in this city, the Church of the Savior on Blood can be one of your first
choices, which is one of the largest exquisite mosaic European structure of over 7000 square meters. It is
also known as the Church on the Spilled Blood, the Church of the Savior on the Spilled Blood and Church of
the Resurrection of Jesus Christ, the symbol of St. Petersburg and one of the most popular and most visited
attractions in the city.
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Although the architects were not famous, the
interior design are bestowed upon the most
famous artists of that time such as Viktor
Vasnetsov, Mikhail Nesterov, Mikhail Vrubel
and Alexei Harlamoff. For example, there is a
great portrait of Holy Alexander Nevsky inside
the church, a work by Nesterov. Inside this
church, there is another significant painting by
Vasnetsov that depicts Mary and the childhood
of Jesus. Another painting within the Church is
the portrait of Christ on the roof and the highest
point of the dome which is known as Pantokrator
among Orthodoxies. This symbolizes the power
and majesty of God which was painted by
Harlamoff, one of the most celebrated artists of
the time. A mosaic collection of over 7500 square
meters was used in the inner part of the church
which its exact counting was obtained after the
reconstruction.
This church have tolerated a lot of damages
over the years and different eras. During the
revolution in 1917, this church was plundered
and its interior was seriously damaged. In the
1930s, the Soviet Union shut down the church
just as other churches in St. Petersburg and it
was used as a warehouse to store foods. This
neglection continued until the management of
this religious building was granted to the St. Isaac
Cathedral. After July 1970, the church was used
as a very profitable museum and the proceeds
were spent on restoring the church to its original
state. After 27 years of rebuilding, it was opened
to the public in 1997. But people did not use it as
a sacred place and todays it is considered as one
of the tourist attractions of St. Petersburg.

St. Petersburg
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While most churches and buildings of
St. Petersburg are made in Baroque and
Neoclassical style, its architectural style is
regarded as the most distinctive feature of
this church. Alexander III decided to use the
distinctive style of Romantic nationalism to
build his father’s memorial church. The Tsar of
the time and the royal architect Archimandrite
Ignaty were looking for someone to give him
the designing. After rejecting many designs,
they eventually leave it to Alfred Parland. As
Ignaty was more influential, he did the job
himself. He inspired from the famous churches
of sixteenth century St. Basil of Moscow and
the Vladimir Church of Kiev. Shortly after the
church was started to build in 1883, Ignaty died
and the project was transferred to Parland as it
remained unfinished .
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