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Defari Nights Restaurant

۰۹۱۷ ۱۶۳ ۱۸۷۴

shabhayeh.dofari

۰۷۶ ۹۱۰۲۶۰۲۷

Golden Village Geshm

با آرزوی سفـــــری خــــوش ،با تلفن همـــــــراه خود بارکــــد ()QR Code
زیر را اسکــــــــن نموده و کاتالـوگ فرصـــــتهای ســرمایهگــــــذاری در
مشـــهد را ذخیــــــره و پس از دستیابـــــــی به اینترنــــــت دانلود کنید

076-44467677

0934 768 2349

telegram: @behkishtower
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صاحب امتیاز و مدیـر مسئول :شرکت هواپیمایی قشم
سـردبیـر:عبـاس مسیبــی
دبیر تحریریه :داوود ربیعــی
نـاظـر ادبی و هنری :هیـما حـاجی صـادقـی
مجـری طـرح و مدیر تبلیغات :کانـون رویای هامـون

مــدیرهنــریوناظــرچاپ:هــاشــمزاده
مدیرطـرحوتوسعـه:مـریمخلیلپناه

مديـربازرگــانينشـريه:محمدامینهاشمـی

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:

@Qeshmair

حضـور گسـترده مردمـی در راهپیمایـی  ۲۲بهمـن امسـال ،در واقـع یک
حرکـت سیاسـی ،امنیتـی ،انقالبـی ،آگاهانـه و پر معنـا بود و مـردم همان
شـعار اصلـی یعنـی «مـرگ بـر امریـکا» را که بـه معنـای مرگ بر سـلطه
گـری و توطئه گـری و تجاوزگری و دسـت انـدازی به حقوق ملتها اسـت،
سـردادند .بایـد شـکرگزار خداوند بود زیرا دلهای مردم به دسـت او اسـت
و در واقـع خداونـد متعـال بود کـه مـردم را به خیابانهـا آورد.
بخشـی از بیانـات رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در دیدار هـزاران نفر از مردم اسـتان
آذربایجـان شـرقی 29 -بهمن 1397

09101480727

qeshmair

www.qeshm-air.com
info.qeshm@qeshm-air.com

عکس روی جلد :منظره ای از گنبد مسجد جامع سلطان قابوس در مسقط عمان

ازدریچــهدوربــیــن

اخبـــار قشــم ایـــر

عکاس روابط عمومی شرکت هواپیمایی قشم؛ عبدالرحیم تقیان

مراسـم افتتاحیـه مسـیر پروازی قشم-مسـقط
شـرکت هواپیمایـی قشـم برگزار شـد

نخسـتین پرواز و مراسـم افتتاحیه مسـیر قشم-مسقط-قشـم شـرکت هواپیمایی قشـم روز سـه شـنبه مورخ  97/11/16در دو
فـرودگاه بیـن المللـی جزیره قشـم و فـرودگاه بینالمللی مسـقط برگزار شـد.
به گزارش روابط عمومی شـرکت هواپیمایی قشـم مراسـم افتتاحیه مسـیر قشم-مسـقط در سـالن  CIPفرودگاه بینالمللی جزیره قشـم و با
حضـور مهنـدس محمـود شـکرآبی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره قشـمایر و برخی از معاونین و مدیران این شـرکت ،همچنیـن حمیدرضا مومنی،
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سـازمان منطقه آزاد قشـم ،جعفر پاکنژاد مدیرعامل شـرکت توسـعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشـم
و برخی از معاونین و مدیران ارشـد سـازمان منطقه آزاد و فرودگاه بینالمللی جزیره قشـم برگزار شـد.
همچنیـن همزمـان بـا اولیـن ورود هواپیمـای  Rjقشـمایر به فرودگاه بینالمللی مسـقط با حضور حجت االسلام والمسـلمین نوری شـاهرودی
سـفیر ایران در عمان ،جمعی از اعضای سـفارت ایران در کشـور عمان و مدیران فرودگاهی و نظامی شـهر مسـقط ،افتتاحیه رسـمی با انجام مراسـم
اسـتقبال «واترسـالوت» جهت خوشـامدگویی به مدعوین در سـالن  CIPفرودگاه بین المللی مسـقط برگزار شـد.
بنابـر ایـن گـزارش ،توسـعه خطوط پروازهـای خارجی از فرودگاه بینالمللی قشـم در راسـتای جذب بیشـتر سـرمایهگذاران و افزایش گردشـگر
در جزیـره قشـم اسـت و ایـن در حالیاسـت کـه برقـراری ایـن خـط هوایـی کـه در روزهای دوشـنبه و پنج شـنبه هر هفته اسـت ،موجـب ارتقای
فعالیتهـای اقتصـادی دو کشـور در منطقـه آزاد قشـم خواهد بود و مسـافران این خـط بینالمللی در کمتریـن زمان ممکن با توجه بـه فعال بودن
سـامانه الکترونیـک صـدور ویـزا در فـرودگاه بینالمللی قشـم ،میتوانند ویزای سـفر به عمـان را نیـز دریافت کنند.
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اخبـــار قشــم ایـــر
نمایشگاه تالشگران قشمایر در آینه تصویر

بـه مناسـبت ایـام اهلل دهـه مبـارک فجر و چهلمین سـالگرد پیـروزی انقالب اسلامی نمایشـگاهی با عنوان «تالشـگران قشـمایر در آینـه تصویر»
در طـول دهـه مبـارک فجـر در سـاختمان مرکـزی شـرکت هواپیمایی قشـم برگزار شـد  .به گـزارش روابـط عمومی شـرکت هواپیمایی قشـم در این
نمایشـگاه تعداد زیادی تابلو عکس از دسـتاوردهای شـرکت هواپیمایی قشـم طی سـالهای اخیر به نمایش گذاشـته شـد .بنا براین گزارش؛ نمایشـگاه
تابلـو عکـس بـا هـدف نمایش زحمـات و تالشهای کارکنان قشـمایر و دسـتاوردهای شـرکت هواپیمایـی قشـم در زمینههای مختلف برگزار شـد.

آغاز فعالیت پایگاه بسیج قشمایر
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت هواپیمایی قشـم  ،طی جلسـه ای که
بـا حضور آقـای مجید قدیریان فرمانده مرکز مقاومت بسـیج شـهدای صنعت
هوانوردی کشـور ،اعضای شـورای بسـیج هوانوردی کشـور ،مهنـدس محمود
شـکرآبی مدیرعامـل شـرکت هواپیمایـی قشـم و معاونیـن وی در شـرکت
هواپیمایـی قشـم برگـزار شـد ،پایگاه بسـیج قشـمایر بـه صورت رسـمی آغاز
بـه فعالیـت کـرد .بر اسـاس این گـزارش ،بنا بر پیشـنهاد سـرهنگ قدیریان،
فرمانـده مرکـز مقاومت بسـیج شـهدای صنعـت هوانـوردی کشـور و موافقت
مهندس محمود شـکرآبی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شـرکت هواپیمایی
قشـم ،آقای عباس مسـیبی با حفظ سـمت به عنوان سرپرسـت پایگاه بسـیج
هواپیمایی قشـم منصوب شـد.

واﺣﺪ ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ) ( C R M
ﭘﯿﮕﯿﺮى و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎى ارﺗﻘﺎء ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻗﺸﻢ اﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺳﺎﯾﺶ و رﻓـــــــــــــﺎه

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮﻻﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺰاﯾﺎى ﺑﺮﻧﺪ ﻗﺸﻢ اﯾﺮ در ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ
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پیگیـری فـروش ،خدمـات مشـتری و حتـی سیسـتمهای تخصصـی مـورد نیاز
معاونتهـا و مدیـران شـرکت کاملا هوشـمند و بهروزرسـانی شـده و بـا حداقل
ف میکند”.
دخالـت نیروی انسـانی تمامی نیازهای مسـافران و همـکاران را برطر 

 مزیتهای فضای آنالین نسبت به نگاه سنتی در چیست؟“در فضـای مـدرن و آنالیـن ،مسـافر بهطور قطع رضایت خاطر بیشـتری خواهد
داشـت چـرا کـه در کوتاهترین زمان ممکن در هر لحظه از شـبانهروز می تواند بلیط
خـود را تهیـه کند و در صورت انصراف از پرواز ،نسـبت به اسـترداد بلیـط خود اقدام
کند و در صورتی ک ه مشـکل خاصی در پرواز داشـته ،آنرا با مدیران شـرکت در میان
بگـذارد و بـا برنامهریزیهـای انجام پذیرفته در آینده نزدیـک ،در صورت عضویت در
باشـگاه مشـتریان قشـمایر از مزیتهای آن اسـتفاده کند.در خصوص سیستمهای
هوشـمند تخصصی نیز خطای انسـانی به شـدت کاهـش مییابد و ایـن موضوع در
تمامی شـرکتهای هواپیمایی دنیا یک اصل جدی اسـت و خوشـبختانه در قشمایر
بـه خوبی توانسـتهایم این نگاه مـدرن را مدیریت کنیم”.

 دنیای  ITو اینترنت چه جایگاهی در صنعت هوانوردی دارد؟“در ابتـدا بایـد بـه ایـن نکته اشـاره کنم کـه دنیای  ITقابل بسـط در تمامی صنایع اسـت
و صنعـت هوانـوردی بـه عنـوان یک صنعت پیچیده رابطه خـوب و تنگاتنگی بـا  ITدارد .این
موضـوع بـه دو بخـش تقسـیم میشـود ،نخسـت اینکه یـک شـرکت هواپیمایی بـه عنوان
یـک کسـب و کار و یـا یک بنگاه اقتصـادی ،نیازمنـد بهرهبـرداری از این فضای جذاب اسـت.
مسـیرهای فـروش و رزرو آنالین بلیط ،مرحله پذیرش مسـافر ،انتخاب صندلـی ،ارائه خدمات
مورد درخواسـت مسـافر ،سیسـتم ثبت شکایات و باشگاه مشـتریان از جمله مواردی است که
یـک شـرکت هواپیمایی بایـد از آنهـا در جهت پیشـبرد اهداف اقتصـادی خود بهرهبـرداری
کنـد .قسـمت دوم ،مرتبط با اسـتفاده تخصصـی معاونتها و مدیـران ایرالین از نـرم افزارهای
تخصصـی ماننـد نرمافـزار برنامهریـزی کرو ،سیسـتم یکپارچه فـروش ،سیسـتم برنامهریزی
مسـیرهای پـروازی و همچنیـن رصـد پروازهـای انجـام شـده و حتـی نرمافزارهای تخصصی
مهندسـی ماننـد :قطعـات و انبـار قطعات هواپیما اسـت کـه تمامی ایـن نرمافزارهـا زیر نظر
مدیریـت فـنآوری اطالعات و ارتباطات اسـت که با بهرهگیری از صنعـت  ITو بعضاً در فضای
مجـازی صـورت میپذیرد”.

 چشـم انداز مدیریت فـنآوری اطالعـات و ارتباطات قشـمایر در چهحوزهای اسـت؟
“نـگاه نخسـت در قشـمایر ،آنالین بـودن لحظهای فعالیتهـای مهم و حیاتی
بخشهـای شـرکت اسـت .از اینرو میتوانـم به جرات بیان کنم که نهایت سـعی
ایـن مجموعـه بر این امر اسـت که قشـمایر در هـر لحظه آنالین و در دسـترس
باشـد .در مرحلـه تعالـی نظام هوشـمند قشـمایر ،راهاندازی اپلیکیشـن قشـمایر
اسـت کـه در حـال طراحـی و پیادهسـازی اسـت .در ایـن اپلیکیشـن ،مسـافر
میتواند نسـبت به خرید بلیط و اسـترداد آن اقدام کند ،عضو باشـگاه مشـتریان
قشـمایر شـود و از مزایـای آن اسـتفاده کنـد و بـا بهرهگیری از واقعیـت مجازی،
مسـافر میتوانـد از تکنیکهـای راهنمـای فرودگاهـی اسـتفاده کنـد و حتـی از
سـرگرمیهای موجـود در اپلیکیشـن ،مانند فیلم و فایلهای جـذاب آن در طول
پـرواز اسـتفاده کنـد .به بیـان دیگـر این اپلیکیشـن ،مجموعـه جذابـی از موارد
کاربـردی اسـت کـه مسـافر پیش از پـرواز و در هنـگام پرواز بـه آنها نیـاز دارد”.
بهرهگیـری از فضـای مجـازی و صنعـت  ،ITیکـی از مـوارد مهمـی اسـت کـه
تمامـی کسـب و کار هـای بـزرگ و کوچـک دنیـا بـا آن در ارتبـاط هسـتند و
قشـمایربه عنـوان یکـی از مطرحتریـن شـرکتهای هواپیمایـی ایران ،توانسـته
همواره سـاختار شـکن باشـد و با اسـتفاده از تکنیکهای روز دنیا ،مخاطب خود
را راضـی نـگاه دارد.

 درقشـمایر جایـگاه مدیریت فـنآوری اطالعات و ارتباطات ،در چه سـطحی ازسطح جهانی قرار دارد؟

به مناسبت روز مهندس ،درگفتگو با مدیرفنآوری و ارتباطات
قشمایرعنوانشد:

قشمایر همیشه آنالین است

دکتـر ساشـا چرنیـن ،در صنعـت هوانـوردی کشـور ،نامی آشناسـت .فـردی کـه متخصـص در پیوند هوانـوردی و
صنعـت  ITاسـت .چرنیـن دانشـجوی ترم آخـر دکتری مدیریـت فـنآوری اطالعات گرایش کسـب و کار هوشـمند
بـا کارشناسـی ارشـد مدیریت اجرایی از دانشـگاه اشـتنبایس آلمان و کارشناسـی مهندسـی فـنآوری اطالعات از
دانشـگاه هریـوت وات اسـکاتلند ،مدیریت بخـش فنآوری و ارتباطات شـرکت هواپیمایی قشـم را عهدهدار اسـت.
در گفتگـو بـا دکتـر چرنیـن از مزیتهـای تجارت آنالیـن و روشهـای بهرهگیـری از دنیـای  ITصحبـت کردیم که
خواننـده بخشهایـی از آن خواهیـد بود.
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“در قشـمایر تلاش کردیـم تـا فاصلـه خود را با سـطح جهانـی کاهش دهیم ،تمامی شـرح
وظایفـی کـه در رابطه صنعت هوانـوردی با  ITذکر کردم در قشـمایر اجرا میشـود و در مقیاس
داخلـی ،در سـطح باالیـی از بهرهبـرداری از فضـای ITهسـتیم و شـایان ذکر اسـت کـه فاصله
موجـود بـا سـطح جهانی بـه علت وجـود تحریمها و عـدم فعالیـت نرمافزارهـای بینالمللی در
کشـور اسـت کـه بـا اسـتفاده از نرمافزارهـای مشـابه و یـا دانش بنیـان داخلی توانسـتهایم امور
را مدیریـت کنیـم .از شـاخصههای مدیریـت فـنآوری اطالعـات وارتباطـات هواپیمایی قشـم
روحیـه کار تیمـی میـان نیروهای متخصص این مجموعه اسـت و شـعار همیشـگی نیروهای
ایـن مدیریـت عبـارت « نـوآوری در صنعـت در سـایه فـنآوری اطالعـات و ارتباطات » اسـت.

 علاوه بر شـرح وظایفـی که بـرای مدیریت تحت نظرتـان ذکر کردیـد که هرروزه بـه صـورت جـاری انجام میشـود ،چـه فعالیت ممتـازی در ایـن مدیریت
صورت گرفته اسـت؟
“در سـالهای اخیـر تلاش کردیـم تـا زیـر سـاختهای الزم بـرای تبدیـل ایرالیـن از
نـگاه سـنتی بـه هوشـمند را پایهگذاری کنیـم ،چرا که هوشمندسـازی یک نـگاه و بینش
مدیریتـی اسـت کـه خوشـبختانه ایـن تفکـر در قشـمایر وجـود دارد .تبدیـل نگاه سـنتی
بـه آنالیـن زمـان و هزینـه زیـادی را میطلبیـد کـه خوشـبختانه ایـن امر بـا حمایتهای
بیدریـغ مدیریت ارشـد سـازمان تاکنون با موفقیت سـپری شـده اسـت .تمام سیسـتمها
و فضـای هوشـمند قشـمایر در تمامـی مـوارد اعم از فـروش آنالیـن بلیط ،اسـترداد بلیط،
33
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CIP LOUNGE
ﺗـــﻬـــﺮان ﻗـــــــﻠﺐ ﭘــــﺎﯾــﺘﺨـﺖ اﯾـــــﺮان

ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺷﺮﮐﺖ اﻓﻖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر آﺳﻤﺎن)(S.A.M.O

در ﺧﺼــﻮص آﺷــﻨﺎﯾﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺟﺎﯾــﮕﺎه ﺗﺸــﺮﯾﻔﺎت ﻓــﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎدﮐــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ اﻓــﻖ ﻣﺎﻧــﺪﮔﺎر آﺳــﻤﺎن ﺳــﯿﺮ
ﻣﺠــﺮى اراﺋــﻪ ﺧﺪﻣــﺎت ﻻﮐﭽــﺮى و ﻟﻮﮐــﺲ ﺗﺸــﺮﯾﻔﺎﺗﻰ ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻓﻀــﺎى ﺑﺴــﯿﺎر ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪرﻧــﻰ را ﺑــﻪ
ﻟﺤــﺎظ ارزش وﯾــﮋه ﻓــﺮودﮔﺎه ﺑﯿــﻦ اﻟﻤﻠﻠــﻰ ﻣﻬﺮآﺑــﺎد ﻧﻮﺳــﺎزى و ﺑﻬﺴــﺎزى ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ .در ﻋﺼــﺮ اﻣــﺮوز ﻫﻤــﮕﺎم ﺑــﺎ
ﺳــﻔﺮﻫﺎى ﮐﺎرى  ،ﺗﺠــﺎرى و ﺗﻔﺮﯾﺤــﻰ اﻧﺘﺨــﺎب ﮔﺰﯾﻨــﻪ ﻟﻮﮐــﺲ  cipﺑــﺮاى آراﻣــﺶ ﺧﯿــﺎل ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﮔﺰﯾﻨــﻪ
ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ اﺳــﺖ .در ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﻓﺮودﮔﺎهﻫــﺎى ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿــﺎ ﺑــﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﯿــﺎده ﺷــﺪن ﻣﺴــﺎﻓﺮان از ﺧــﻮدرو  ،ﮐﺎدر
ﺧﺪﻣﺎت  cipﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آنﻫﺎ ﻣﻰ روﻧﺪ و ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻻﮐﭽﺮى  cipﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎى ﺳﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷــﺮﮐﺖ اﻓــﻖ ﻣﺎﻧــﺪﮔﺎر آﺳــﻤﺎن ﺳــﯿﺮ  ،ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ و ﻣﺠــﺮى اﯾــﻦ ﻃــﺮح در ﭘﺮوازﻫــﺎى ورودى و ﺧﺮوﺟﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ
و ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺠﺮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎدر اﺟﺮاﺋﻰ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮ از داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎى ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت
ﮐﺎﻧﺘﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﮔﯿﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺎزرﺳﻰ و ﭘﻠﯿﺲ
اﻧﺘﻘــﺎل ﻣﺴــﺎﻓﺮﯾﻦ از ﺳــﺎﻟﻦ ﺗﺸــﺮﯾﻔﺎت ﺗــﺎ ﭘﻠــﮑﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤــﺎ و
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﺎ ﺧﻮدروى اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ
ﺳﺎﻟﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 150ﻧﻔﺮ
ﭘﺬﯾﺮاﯾــﻰ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﺘﻨــﻮع و ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ ﺳــﻠﯿﻘﻪ ﻣﺴــﺎﻓﺮان ﺑــﺪون
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ
ﮐﺎﻓﻰ ﺷﺎپ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ
3ﺑﺎب ﺳﻮﺋﯿﺖ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺠﻬﺰ
ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ vipﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ

ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻬﺮآﺑﺎد | ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و رزو:
44640781 - 44641983
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﮕﺮام ﺟﻬﺖ رزرو09028296808 :
وب ﺳﺎﯾﺖwww.cip-mehrabad.com :
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮامcipmehrabadairport@ :
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮامcip.mehrabad:
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جلـــوی ولخـرجـی را بگیـــریـم

پول اضافی را خرج نکنید
معمـوال در خریـد بـا گزینههـای مختلـف روبـهرو میشـویم .گزینههایـی که قیمتی در سـطح توقع مـا دارند یـا ارزانتر و گرانتر هسـتند .سـعی کنیـد در خریدهای
روزانـه خـود اگـر پـول کمتـری خـرج کردیـد آن را پسانداز کنید .مثال قیمـت یک شـلوار را  100هزار تومان در نظـر بگیرید .اگـر  700تومان پول خرج کردیـد 30 ،هزار
تومـان آن را پسانـداز کـرده و دسـت بـه آن نزنیـد .در آخـر هـم این پولهـا را پسانداز کنیـد .اگر آدم ولخرجی باشـید احتماال بـه زودی پسانـداز بزرگی جمع میکنید.

اگـر بخواهیـم زمانـی را در طـول سـال نام ببریـم که مـردم ناگهان زیـاد خـرج میکنند ،مسـلما عید نـوروز رتبـه اول را به
دسـت مـیآورد .در ایـن بـازه زمانـی ایرانیها نه تنها در بحث پوشـاک ،بلکـه خوردنی و لـوازم خانگی و هر چیـزی که مرتبط
بـه زندگیشـان میشـود ،وارد شـده و رونـق خاصی بـه بـازار میبخشـند .در این میان یکـی از بدتریـن اتفاقات کـه معموال
بعـد از عیـد متوجه آن میشـویم ،ولخرجی اسـت.

در قانون  10ثانیه استاد شوید

با پول نقد خرید کنید

هـر وقـت ناخـودآگاه چیـزی را برداشـتید و قصـد خریـد آن را
داشـتید حتمـا قبلـش  10ثانیـه بـه ایـن فکر کنید کـه آیـا واقعا به
آن نیـاز داریـد یـا نه .یـا این که آیـا میتوانید پـول آن را بـرای چیز
دیگـری خـرج کنید کـه مفیدتر باشـد .تحقیقات نشـان داده همین
تفکـر کوتـاه در افـرادی که عادت به خریـد بیش از حـد دارند تا 40
درصـد مانـع خرید میشـود.

تحقیقات نشـان میدهد وقتی افراد فقط پول نقد همراهشـان اسـت،
بسـته به نوع فروشـگاه بین  20تا  40درصد کمتر خرج میکنند .فرض
کنیـد دم عیـد اسـت و میخواهید به خرید برویـد .در نظر بگیرید به چه
چیزهایی نیاز دارید و حدودا خرج شـما چقدر میشـود .با حسـاب کردن
آن به مقدار الزم پول نقد در جیب خود بگذارید و راهی بازار شـوید .بهتر
اسـت پولـی که همـراه خود میبرید نو باشـد .زیرا طبق تحقیقات پول نو
حـدود  10درصد کمتر از پول کهنه خرج میشـود.

از تست «پیشنهاد غریبه» استفاده کنید
یکـی از جالبتریـن روشهـا بـرای فهمیدن ایـن که آیـا واقعا در
حـال خـرج کـردن اضافه هسـتید یا نـه ،تسـت «پیشـنهاد غریبه»
اسـت .در ایـن تسـت وقتی شـما میخواهید یـک وسـیله را بخرید،
تصـور میکنیـد که یک غریبه آن وسـیله و پولی معـادل آن را رو به
روی شـما گرفتـه و از شـما میخواهـد یکی را انتخاب کنیـد .اگر در
ذهنتـان پـول را انتخـاب کردیـد ،پس بدانیـد در حال خـرج کردن
اضافه هسـتید.
خریدهای غیرضروری را به تعویق بیاندازید
خـارج از ایـن که خیلـی وقتها در فروشـگاههای آنالیـن ناگهان
بـه صـورت دلـی چیـزی را بـه سـبد خریـد خـود اضافـه میکنیـم،
بعضـی وقتهـا هـم بیـن خریـد چنـد محصـول مختلـف مـردد
میشـویم .حتـی اگر لحظـهای به خرید خود شـک کردیـد ،بهترین
کار بـه تعویق انداختن خرید اسـت .بگذاریـد آن جنس و یا جنسها
در سـبد خریـد شـما و یـا فروشـگاه بمانـد .فقـط مدتـی ،مثلا یک
هفتـه ،از آن دور شـوید و دوبـاره بـرای خریـد آن برگردیـد .احتماال
ایـن بـار واقعـا میدانیـد کـه بایـد آن را بخرید یـا نه.
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کارت اعتباری خود را بپوشانید
ما همیشـه حواسمـان به اینکـه در حال زیاد خرج کردن هسـتیم
یـا نـه ،نیسـت .گاهـی بـه حـدی مجذوب جنسـی میشـویم کـه کل
تکنیکهـای جلوگیـری از زیاد خـرج کردن را از یـاد میبریم .به همین
خاطـر باید یک سـد فیزیکـی و روحی برای خود ایجاد کنیـم .برای این
کار میتوانیـد کارت اعتبـاری خـود را بـا یـک کاغذ بپوشـانید .این کار
یـک بـار دیگر باعث میشـود ،بـه خرج کردن فکر کنیـد .همچنین اگر
هـدف مالـی (مثل خرید گوشـی) در ذهـن دارید میتوانیـد روی کاغذ
نوشـته تا از آن غافل نشـوید.
ارزش ساعت کاری خود را حساب کنید
قبـل از ایـن کـه بـه بـازار برویـد ،حسـاب کنیـد کـه هر سـاعت
چقـدر پـول در میآوریـد .مثلا فـرض کنیـد شـما روزانـه  50هزار
تومـان درآمـد داریـد .وقتـی بـا ایـن دیـد بـه بـازار برویـد ،متوجـه
میشـوید کـه بـا خریـد هر چیـزی چقـدر از زندگـی خود را وسـط
میگذاریـد .مثلا ممکـن اسـت یـک شـلوار بـه قیمـت چنـد روز از
زندگـی برای شـما تمام شـود ،پس احتمـاال ارزش خریـد کمتری با
توجـه بـه درآمد شـما دارد.
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تنها خرید کنید

چقـدر بـرای شـما آب خـورده اسـت ،در حالـی کـه شـما هنـوز بـه لباسـی که
میخواهیـد نرسـیدهاید .از خرج خـورد و خوراک گرفته تا خـرج خرید چیزهای
کوچکـی کـه اگر نمیدیدیمشـان اصال فکـر خرید آنهـا نیز به سـرمان نمیزد.

در بسـیاری مواقـع کـه بین چنـد گزینه مردد هسـتیم و یا به صـورت عادی
در بـازار حرکـت میکنیـم ،ممکـن اسـت دوسـتانمان بـه مـا پیشـنهادهای
وسوسـهانگیزی بـرای ولخرجـی بدهنـد .مثلا بگوینـد ایـن لبـاس مناسـب
شماسـت و شـما را تحریـک بـه خریـد لباسـی کننـد کـه نیـاز ندارید .اگـر در
اطـراف خود از این دسـت آدمهـا دارید و نمیتوانید در مقابل نظرشـان مقاومت
کنیـد ،بهتـر اسـت بـرای صرفهجویـی بیشـتر تنها خریـد کنید.

از خودتان مالیات بگیرید
یـک قانـون بـرای خود بگذاریـد و به آن پایبند باشـید .با خودتـان عهد کنید
کـه بـه ازای مثلا هـر هـزار تومـان 100 ،تومـان بـه عنـوان مالیات در حسـاب
بانکـی بگذاریـد .بـه این صورت شـما قبـل از خرج کـردن به میـزان مالیاتی که
از جیبتـان مـیرود فکـر میکنیـد و الزم نیسـت بعـد از خرید تـازه ببینید چه
چیـزی برایتـان مانده اسـت .اگر نمیتوانیـد این کار را بکنید ،بهتر اسـت کمی
پیشدسـتی کنیـد .مثلا در نظـر بگیریـد کـه بـرای عیـد حـدودا چقـدر خرج
خواهیـد کـرد .بعـد از محاسـبه آن عـدد سـعی کنید که بـه تعـداد ماههایی که
تـا آن زمانـی مانده تقسـیم کنید و فرضا ماهـی  200هزار تومان کنـار بگذارید.

کمتر در بازار گردش کنید
احتمـاال بـرای شـما پیـش آمده که بـرای خریـد یک لباس سـاده چنـد بار
بـه مرکـز خریـد رفتهایـد و مسـافتهای زیـادی را طـی کردهایـد .اگـر خودتان
یـک حسـاب کوچـک بکنید ،متوجه میشـوید که هـر بار رفتن بـه مرکز خرید
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شهــرهـایی کــه
هویت خود را حفظ کردهاند
ی حفاظت
بافـت سـنتی شـهرها بهعنوان یکـی از این مشـخص ههای ظاهـری اصیل نه تنهـا در روند شهرسـاز 
نمیشـود ،بلکـه قربانی نوسـازیهای شـهری میشـود.در این مطلب سـری بـه چند شـهر زیبا و اصیـل دنیا
زدهایـم کـه هویـت منحصربهفرد خـود را در طول سـالها حفـظ کردهانـد و از رنگولعـاب هرکـدام میتوان
اصالـت و ماهیـت مـردم همـان منطقه را بـه خوبی دریافت .شـهرهایی کـه باید دید ،شـنید ،چشـید ،بویید و
لمسشان کرد.

خیوه ،ازبکستان؛ شه ِر عطر نان
«خیوه» مهد یکی از تمدنهای بزرگ باسـتانی اسـت .این شـهر در حصار دیوارهای خشـتی و گِلی قلعه
چهارگـوش «ایچـان» قرار گرفتهاسـت که بخش داخلی شـهر را تشـکیل میدهد .خیوه تـا دوره قاجار جزئی
ِ
از قلمـرو ی ایـران بـود ،بـه همیـن دلیل معمـاری آن متاثر از معماری ایرانی اسـت و شـباهتهای بسـیاری
با یزد دارد .دروازه ،مسـجد ،مدرسـه ،آرامگاه ،گرمابه ،کاخ و خانههای سـنتی ،عناصر اصلی شـهر را تشـکیل
دادهانـد .در بیـن مکانهـای عمومـی شـهر ،شـمار مـدارس خیـوه بیـش از بقیه مکانهاسـت که به نسـبت
وسـعت آن ،کمتـر شـهری در این زمینـه با خیوه برابـری میکند.
رهآورد ایـن مولفـه بـارز شـهری ،سـربرآوردن بزرگانـی همچـون «خوارزمـی» از ایـن دیـار اسـت .اگرچـه
معماری خوشمنظر این شـهر به خوبی هویت مردمان آن را نمایان میکند اما خیوه از آن شـهرهایی اسـت
کـه بـه محـض ورود ،بایـد آن را بویید .برای مردمان ازبک ،نان یعنی همهچیز .سـنت پخت نـان در خیوه یک
رسـم ملـی اسـت که زنان خیوه شـیوه سـنتی پخـت آن را نسلهاسـت به دختـران خود آمـوزش میدهند.
ایـن سـنت در بیـن مردمـان خیوه به قدری ریشـهدار و نافذ اسـت کـه نمـود آن را در شهرسـازی و معماری
خانههـا نیـز میتـوان مشـاهده کرد .در میدان اصلی شـهر ،یـک تنور نان وجود دارد که سـالیان درازی اسـت
در آن نـان پختـه میشـود .هـر کدام از خانههای خیوه نیز تنوری سـنتی بـرای پخت نـان در دل زمین دارند.
باث ،انگلستان؛ شه ِر لمس تاریخ
«بـاث» از شـهرهای تاریخـی انگلسـتان اسـت کـه فـراز و فرودهای بسـیاری را به خـود دیدهاسـت .حیات پر
التهـابِ بـاث را میتـوان بهخوبـی در جای جای شـهر مشـاهده کـرد .اولین نکتـه توجهبرانگیز باث نام آن اسـت
کـه بخشـی از تاریـخ خـود را معرفـی میکنـد .این شـهر به دلیـل حمامهـای تاریخی بسـیاری کـه دارد باث به
معنـی حمـام نـام گرفتهاسـت .بـاث از دیربـاز محـل چشـمههای آب گـرم طبیعی شـناخته میشـود و رومیان
باسـتان از ایـن امـکان اسـتفاده کردنـد و در آن حمامهای باشـکوهی برای خود سـاختند که اکنـون جزو میراث
جهانی یونسـکو اسـت .معماری این شـهر متاثر از سـبک جرجهاسـت که این میراث در سـالیان دراز حیات شهر
بهخوبـی حفـظ شدهاسـت .چهره شـهر ،یکدسـتی فرهنـگ منطقه را تمـام و کمـال نمایان میکند .شهرسـازی
نوین باث نیز هم سـو با معماری سـنتی آن اسـت .سـاخت خانههای مدرن در این شـهر ممنوع اسـت و معماری
آن همچنـان از سـبک گوتیـک پیـروی میکنـد .بناهای سـنگی و به نسـبت یکشـکل آن تالشـی بـرای حفظ
هویت تاریخی شـهر اسـت .انتخاب این نوع معماری در باث متاثر از طبیعت ،تاریخ و فناوری آن اسـت .معماری
دسـت نخـورده بـاث باعـث شدهاسـت تا قـدم زدن در آن همچون سـفر بـه قرن  16تـا  20میالدی باشـد .گویی
شـهر ،صحنه تئاتری تاریخی اسـت.

یـزد ،ایـران؛ شـه ِر دیدنیهـای چشـمنواز
«یـزد» اولیـن و تنهـا شـهر ایران اسـت که نامش در فهرسـت میراث جهانی یونسـکو ثبت شدهاسـت .تاکنـون  22اثر طبیعی
و تاریخـی ایـران در ایـن فهرسـت جـای گرفتهانـد امـا ویژگیهـای منحصربهفرد یزد باعث شدهاسـت تا سرتاسـر این شـهر یک
میـراث جهانـی به شـمار آیـد .این یعنـی زیباییهای بسـیاری در یزد انتظارمان را میکشـد که دنیا را مسـحور خود کردهاسـت.
یـزد همچنیـن اولین شـهر خشـتی و بعد از «ونیز » دومین شـهر تاریخی جهان و از معدود شـهرهایی اسـت کـه همچنان بافت
سـنتی و قدیمـی خـود را حفظ کردهاسـت .بـه اعتقاد مورخـان ،بنای اولیه این شـهر به دوره ساسـانیان بـاز میگردد.
معمـاری ویـژه یـزد ،گذشـته از زیبایـی ،متناسـب با اقلیـم کویری منطقـه طراحی شدهاسـت و مصالح بـهکار رفتـه در آن ،با
آبوهـوای گر موخشـک یـزد سـازگاری دارد .خشـت جـزء جداییناپذیـر بناهـای یزدی اسـت و شـاید راز زیبایی شـهر را باید در
همین بناهای خشـتی و معماری یکدسـت آن جسـتوجو کرد .الزم نیسـت حتما از معماری سـر در بیاورید تا مبهوت معماری
یـزد شـوید ،بناهـای اصیـل آن هـر چشـمی را نـوازش میدهـد .ایـن زیباییها فقـط منحصر به بافت قدیمی شـهر نیسـت بلکه
الگـوی شهرسـازی یـزد همچنـان بـه معماری سـنتی خود وفـادار اسـت .بادگیرهـا ،منارههـا و گنبدهـا از بارزتریـن ویژگیهای
ظاهـری معمـاری یزد هسـتند کـه به خوبی سـبک زندگی مـردم کویرنشـین را نشـان میدهند.
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ادینبرو ،اسکاتلند؛ شه ِر نواهای گوشنواز
«ادینبـرو» سـرزمینی پـر از جنبههای مخصوص به خود اسـت« .یونسـکو» ،ادینبرو را اولین شـهر ادبی
جهـان معرفـی کردهاسـت .توضیـح چرایـی ایـن انتخـاب ماننـد دلیلهای مـا در دفاع از شـیراز بـه عنوان
دومین شـهر ادبی جهان اسـت .بهجز شـاعران و نویسـندگان بزرگ و اسـطورهای که برخاسـته از این شـهر
هسـتند و مقبرهشـان در آن اسـت ،فضاهای شـهری ادینبرو نیز عطش مشـتاقان و دوسـتداران ادبیات را
سـیراب میکنـد؛ از کتابخانههـای بسـیارش تـا نماد شـهری و تورهـای ادبی که بـرای بازدیـد از مکانهای
ادبـی ،در آن برگـزار میشـود .ایـن شـهر همچنیـن در سـال  2009میالدی بـه عنوان بهترین مـکان برای
زندگـی انتخـاب شـد .یکـی از معیارهای مهـم در انتخاب بهترین شـهر دنیا ،زیرسـاختهای آن اسـت که
بایـد متناسـب بـا فرهنـگ همان منطقـه طراحی شدهباشـد و این یعنی برای بهترین شـهر دنیا بـودن ،آن
شـهر بایـد باهویـت باشـد .با همه این ویژگیهـای منحصربهفرد ،ادینبرو از آن شـهرهایی اسـت که بیش از
هر چیز باید آن را شـنید .از گوشـه و کنار این شـهر نواهای گوشنواز و سـنتی بسـیاری شـنیده میشـود.
یکـی از معروفتریـن انـوا ِع سـاز «بـگ پایپـس» یا سـازهای بادی کیسـهای متعلق به اسـکاتلند اسـت که
مـردان ادینبـرو بـا دامنهـای معروفشـان که پوشـش سـنتی اسـکاتلندی اسـت در شـهر ،جشـنوارهها و
مراسـمهای رسمیشـان آن را مینوازنـد .ایـن سـاز محلی در اسـکاتلند قدمت بسـیاری دارد.
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ﭘﺮوازﻫﺎى اروﭘﺎﯾﻰ ﻗﺸﻢ اﯾﺮ
ﻧـﻤــﺎﯾﻨـﺪﮔـﻰ ﻓــﺮوش در ﻫــﺎﻣﺒــﻮرگ

نان سنگک
ابداع شیخ بهایی

چون در سـفر ،لشـکریان مجبور به تهیه آرد ازشـهرهای مختلف بودند و آرد
هـر شـهر بـا شـهر دیگر تفـاوت داشـت ،باید طـوری این نـان پخته میشـد که
از هـم وا نـرود و قابـل اسـتفاده باشـد .پـس آرد آن مخلوطـی از انـواع آردها بود
و همچنیـن بایـد با سـبوس گندم نیـز برای سـهولت در هضم مخلوط میشـد.
رنـگ ایـن نـان تیره و به دلیـل وجود انواع آرد ،قدرت چسـبندگی آن کم اسـت
و بایـد حتما روی سـنگ پهن شـود تـا نریزد.

ﻧـﻤــﺎﯾﻨـﺪﮔـﻰ ﻓــﺮوش در ﺑــﺮوﮐﺴـــﻞ

Hamburg

Hamburg

تنور نان سنگک
بـه دلیـل نرمی خمیر نان سـنگک ،شـیخ بهایی تنور سـنگکی را ابـداع کرد.
نـان سـنگک از نظـر مـزه ،طعـم ،هضـم ،بهداشـت و سلامت یکـی از بهتریـن
نانهـای ایرانـی اسـت کـه مـورد توجـه خانوادهها اسـت .ویژگی این نـان ،پخت
آن روی سـنگ ریزههـای داغ اسـت کـه بـه کیفیـت آن میافزایـد.

Brussels

ویژگیهای نان سنگک
نان سـنگک حـاوی ویتامینها ،کلسـیم ،پروتئین و آهن اسـت .نان سـنگک
ازآرد سـبوسدار درسـت میشـود .ازویژگیهـای خـوب ایـن نـان طعـم ،عطـر،
مغـذی بـودن و قابلیت سـیرکنندگی آن اسـت .شـیوه پخت سـنتی ایـن نان و
شـکل و طعـم متمایـز آن از سـایر نانهـا باعث شـده در فرهنگ و سـفره ایرانی
ارزش باالیـی داشـته باشـد و بـه خصـوص برای صبحانـه ،وجود نان سـنگک در
اولویت قـرار گیرد.
نـان سـنگک بـرای کـودکان نیز بسـیار مفیـد اسـت ،مخصوصـاً در دورانی
کـه سـلولهای عصبی در حال رشـد هسـتند ،آهـن موجود در نان سـبوسدار
سـبب باهوشـی و رفتـار خـوب کـودکان میشـود.از طرفـی چـون بـرای نـان
سـنگک ،بیشـتر از آرد کامـل اسـتفاده میشـود و آرد کامـل ،ویتامینهـا و
املاح آن حفظ شـده اسـت ،مصـرف این نوع نان بیشـتر توصیه میشـود .نان
سـنگک بـه دلیـل آنکه فیبـر زیـادی دارد ،هضـم آن آسـان و از ارزش غذایی
باالیـی برخوردار اسـت.
چگونگـی تهیـه و پخـت نـان سـنگک بـه زمان شـیخ بهایـی باز میگـردد،
اعجوبـهای کـه نـه تنهـا در زمینـه ریاضیـات  ،فلسـفه ،منطـق و ...سـرآمد بود
بلکه همیشـه برای رفع مشـکالت مردم پیشـقدم میشـد .اختراع نان سـنگک
بـه قـدری بـا دقـت عملـی شـده که پـس ازگذشـت چنـد صد سـال هنـوز به
همـان صـورت اولیـه پخته میشـود و محبوبترین نـان ایرانیهاسـت.در کتاب
«سـالنمای کمیتـهنانوایـان تهـران» ،دربـاره تاریخچـه و چگونگـی پیدایـش
نانوایـی و نان سـنگک آمده اسـت :شـاه عبـاس برای رفـاه حال لشـکریان خود
کـه غالبـاً در سـفر احتیـاج بـه نـان و خـورش داشـتند و الزم بود به هرشـهری
میرسـند ،دسـتور داد کـه نانواهایی باشـند کـه بتوانند به قدر مصرف سـربازان
نـان تهیـه کننـد ،درصـدد چـاره برآمد و حـل این مشـکل را از «شـیخ بهایی»
خواسـت که یکـی از دانشـمندان ایـران بود.
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 ۷تــوصی ه مهــم
بــرای پـروازهــای طــوالنی

پروازهـای طوالنـی و معموال باالی سـه سـاعت عوارض جسـمانی به دنیال خواهد داشـت .پرواز تهران ـ کاراکاس اگر یکسـره باشـد  ۱۷سـاعت
طـول میکشـد یـا مثلا مسـافران پـرواز دبـی ـ هیوسـتون  ۱۶سـاعت را در هواپیمـا میگذارانند .پروازهـای طوالنی معموال بیـن دو قـاره انجام
میشـوند .مثلا پروازهایـی کـه غربیترین و شـرقیترین نقاط زمیـن را به هم متصـل میکنند ،در دسـتهی پروازهـای طوالنی قـرار میگیرند .اما
اصلا نگـران کننده نیسـت زیرا همه آنها قابل پیشـگیری اسـت و میتـوان با کارهـای خیلی کوچـک از همه آنها رها شـد .اگر مجهز بـه اطالعات
و تجهیزات مناسـب باشـید ،سـختی این سـفرها برایتان هموار خواهد شـد .بیایید باهم ببینیم در پروازهای طوالنی بهتر اسـت چه چیزی بخوریم،
چـه لباسـی بپوشـیم و در کل چـهکار کنیم کـه در این پروازهـا ،هم راحت باشـیم و هم دچار عـوارض بعد از پرواز نشـویم.

ژل ضدعفونی :هـوای داخـل هواپیما از هوای بسـیاری از محیطهای بسـته
(مثلا محـل کارتـان) تمیزتر و تصفیهشـدهتر اسـت .اما به آن معنی نیسـت که
خطـر آلودگـی به ویروسها در آسـمان نسـبت به وقتی که روی زمین هسـتید،
کمتر اسـت .ممکن اسـت سـرفهها و عطسـههای مسـافران شـما را بیمار نکند،
امـا بعضـی وقتهـا هواپیماهـا بالفاصلـه بعد از تخلیـهی مسـافرها دوبـاره پرواز
میکننـد و خدمـه وقت کافـی برای تمیز کـردن و ضدعفونی ندارنـد .یک تیوپ
ژل ضدعفونیکنندهی دسـت همراه خود داشـته باشـید و دسـتهای خـود را با
آن ضدعفونی کنید.

پتـو را در اختیارتـان میگذارنـد .امـا میتوانیـد یـک بالـش مخصـوص رانندگی
یـا هواپیمـا و یـک پتوی خیلی سـبک مسـافرتی با خودتـان ببرید .ایـن بالشها
پشـت گردنتـان را پـر میکنند .تقریبـا در فروشـگاههای بیشـتر فرودگاهها این
بالشهـا موجودنـد .اگـر شـال بـزرگ و گرمـی داریـد ،میتوانیـد بهجـای پتـوی
سـفری همراه خودتـان ببرید.
غـذای سـالم :اگر عـادت به خـوردن غـذای سـالم داریـد ،مجبور نیسـتید
غذایـی را کـه در هواپیمـا سـرو میشـود بخوریـد .بعضـی ایرالینهـا بـا دریافت
پـول بیشـتر روی بلیـط خدماتی مانند سـرو غذای سـالم هـم ارائـه میکنند .اما
اگـر حوصلـه یـا پولـش را ندارید یـا بـا ایرالینی پـرواز میکنید که این سـرویس
را نـدارد ،بهتـر اسـت قبل از سـوار شـدن بـه هواپیما غـذا بخورید و کمـی غذای
سـبک و سـالم بسـتهبندی کنید و با خود به هواپیما ببرید .سـاندویچهای سبک
و مقـداری آجیـل و تنقلات انتخاب بسـیار خوبیاند.

آب :در پروازهـای طوالنـی چـون تحـرک بسـیار کم اسـت معمـوال خیلی از
کارهـای جـاری روزانـه از یـاد مـیرود .از جملـه آنها نوشـیدن آب اسـت .شـما
در هواپیمـا احسـاس تشـنگی کمتـری داریـد در حالـی کـه شـاید نیـاز بـه آب
بیشـتری داشـته باشـید .هوای داخـل کابین هواپیما رطوبت بسـیار کمـی دارد
کـه میتوانـد باعـث خشـکی بینـی ،گلـو و دهانتـان شـود و در نهایـت موجب
آسـیب رسـیدن به سیسـتم ایمنی بدنتان شـود .برای جبران بیآبی بدن خود
از آب و آبمیوههـای غیرالکلـی اسـتفاده کنید .میتوانید بطـری آب یا قمقمهی
آب و کمـی آبمیـوه بـا قند کـم با خودتان بـه داخل هواپیما ببریـد و در فواصل
زمانی از آن بنوشـید.

تحـ ّرک :در پروازهای طوالنـی ،بهخصوص در پروازهای بین قـارهای ،گاهی از
روی صندلـی بلنـد شـوید و در طول راهرو قدم بزنید .این کار مانع از آن میشـود
کـه خـون در رگهای پایتان جمع شـود .حواسـتان باشـد شـما ساعتهاسـت که
در حال نشسـتن هسـتید و همین باعث عوارضی در پاهای شـما میشـود .اما با
چنـد دقیقـه ایسـتادن یـا راه رفتن چند قـدم این عـوارض به صفر میرسـد .هر
چنـد سـاعت از جایتـان بلند شـوید و قدم بزنیـد و اگر حالش را داشـتید ،خیلی
سـبک نرمـش کنید .حتـی میتوانیـد از روی صندلی بلند شـوید و کمی تحرک
درجا داشـته باشـید .فکر نکنید همه شـما را نگاه میکنند یا شـاید برای دیگران
عجیـب باشـد ،شـما به بدن خـود احترام میگذارید و حواسـتان به آن هسـت.

لبـاس و کفش مناسـب :در پروازهای طوالنـی راحتتریـن لباسهایتان را
بپوشـید .لباسهایـی کـه بـرای پـرواز طوالنـی انتخـاب میکنید مناسـب زمان
طوالنـی پرواز باشـند .الیه الیه لباس پوشـیدن بهتان کمک میکنـد در صورتی
ش بدون
کـه گرمتـان شـد یـک الیـه از لباستـان را کـم کنید یـا بالعکس .کفـ 
بنـد انتخـاب کنید .پوشـیدن کفـش بدون بنـد و راحـت دو منفعـت دارد؛ یکی
اینکـه وقتـی میخواهید بخوابید راحـت از پا درمیآیند و دوباره راحت پوشـیده
نکـه سـوار هواپیمـا شـوید ،بـرای عبـور از
میشـوند ،و دیگـر اینکـه قبـل از ای 
گیتهـای امنیـت فـرودگاه مناسـباند .یـک یـا چنـد جفـت جـوراب در کیـف
همـراه خـود در کابین داشـته باشـید تـا بتوانید در طـول پرواز عـوض کنید.

سـرگرمی :زمان در سـفرهای طوالنـی انـگار کـش میآید و خطر سـر رفتن
حوصلـه بیشـتر از هرچیـزی شـما را تهدیـد میکنـد! بـرای مقابله با سـر رفتن
حوصله توشـهی سـرگرمیتان را حسـابی پروپیمان ببندید .اگر تبلت دارید ،روی
آن فیلـم ،کتـاب الکترونیکـی ،کتاب صوتی ،بازی و موسـیقی ذخیره کنید .کتاب
هـم انتخـاب خوبـی اسـت .هیچ چیـز بـرای گذراندن وقـت بهتـر از خواندن یک
کتـاب خوب و اثرگذار نیسـت.

پتـو و بالش مسـافرتی :معموال اگـر از خدمـهی پـرواز بخواهیـد ،بالش و
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اجــــازهدهــیـــــد
فـرزندتاناشتبــاه
کنـــد
یک بچ ه لجباز و کلی اشـتباه! این ترکیبی اسـت که بیشـتر
پـدر و مادرها دوسـت ندارند .تمام خرابکاریها و شـیطنتهای
کودکتـان را تماشـا میکنیـد و بـا نگرانـی لبخنـد میزنیـد و
احتملا در درونتـان حـرص میخوریـد .وقتـی کودکتـان
تبدیـل بـه یـک نوجـوان شـود و خـراب کاریهایـش نیـز بـه
اشـتباهات مکـرر در امتحانـات ریاضـی تبدیل شـوند چطور؟
خیلـی سـخت اسـت کـه تشـخیص دهید چـه زمانـی باید
قدمـی بـه عقـب برداریـد و اجـازه دهیـد فرزنـد نوجوانتـان
تصمیمهایـی بگیـرد کـه عواقـب ناخوشـایند دارنـد .امـا خوب
اسـت بدانید گاهی کمی درد و ناراحتی هم معلم خوبی اسـت.
بچههـا اشـتباه میکننـد امـا اشـتباهات میتواننـد فرصتهای
بزرگـی برای یـاد گرفتن باشـند.

اجـازه دهیـد تکالیفـش را در خانه جا بگـذارد :اتاق فرزنـدان بهم ریختـه و بینظم
اسـت و همیـن باعـث شـده تکالیفـش را میان ریخـت و پاشها جـا بگـذارد؟ بگذارید یاد
بگیـرد که مسـئولیت کارهایـش را تقبل کند.
اجـازه دهیـد ناهـارش را جا بگـذارد :اگـر دخترتـان آنقدر ذهنـش درگیر اسـت که
فرامـوش کـرده ناهـارش را با خود ببـرد ،بگذارید خـودش راه حلی پیدا کنـد .لطفا نگران
گرسـنگیاش نباشـید! حتما چارهای خواهد اندیشـید.
اجـازه دهید مجبـور شـود جورابهـای کثیفـش را دوباره بپوشـد :اگر پسـرتان
هرگـز سـبد رخـت چرکهایـش را به موقـع نمـیآورد بگذارید عواقب سـهل انـگاریاش
را ببینـد .وقتـی سـاعت هفـت صبـح از ایـن سـو به آن سـو به دنبـال یک جفـت جوراب
تمیـز میگـردد و از شـما میپرسـد چـرا هیچ جـوراب تمیـزی نـدارد ،بـه او بگویید یک
جفـت جـوراب کثیف از سـبد بردارد و همان را بپوشـد .مطمئن باشـید دفعـ ه بعد ،وقتی
از او خواسـتید سـبد رخـت چرکهایـش را برایتـان بیـاورد ،فـورا ایـن کار را خواهد کرد
تـا مجبـور نشـود یـک بـار دیگر جـوراب بـد بو به پـا کند!
اجـازه دهیـد کاری که از او خواسـته بودید را فرامـوش کند :یک هفتـه پیش به
دخترتـان گفتـه بودیـد اگـر میخواهد این آخـر هفته همراه شـما به کنسـرت بیاید باید
قبـل از آن اتاقـش را تمیـز کنـد سـر حرفتـان باشـید .اگـر آماده شـد که همراه شـما از
خانـه خـارج شـود امـا هنـوز اتاقش را تمیـز و مرتب نکـرده ،لطفـا از چیزی کـه گفتهاید
برنگردیـد :اتاقـت را مرتـب نکردهای ،سـینما نمیآیی!

اجـازه دهید امتحانـش را خراب کند :اگر پسـرتان انتخاب
کـرده کـه توصیههـای شـما را نادیـده بگیـرد و به جـای درس
خوانـدن و آمـاده شـدن برای امتحان ،فیلم تماشـا کنـد ،نگران
نباشـید و اجـازه دهیـد از امتحانـش نمرهی بدی بگیـرد .گاهی
یـک نمـرهی بـد الزم اسـت تـا فرزندتان را نسـبت بـه اهمیت
مطالعـه کـردن آگاه کنـد و بفهمـد در شـرایط مشـابه بعـدی
چگونـه باید تصمیـم بگیرد.
اجـازه دهید اتومبیلـش بنزین تمـام کند :اگـر دخترتان
بیـش از انـدازه در مرکـز خریـد پـول خرج کـرده و حـاال بدون
پـول مانـده اسـت و نمیتوانـد بـاک بنزیـن اتومبیلـش را پُـر
کنـد ،ایـرادی ندارد .یـاد میگیـرد از این به بعد هوشـمندانهتر
مخارجـش را مدیریـت کند.
اجازه دهید وسـایلش را جا بگـذارد :اگر پسـرتان با عجله
از خانـه خارج شـده و فرامـوش کرده لباس تمریـن فوتبالش را
بـا خـودش ببـرد ،لطفـا تمـام راه را نروید کـه وسـایلش را به او
برسـانید .بگذارید بـه مربیاش توضیح بدهد کـه فراموش کرده
و مجبـور شـود عذرخواهـی کنـد .اجـازه دهیـد پیامدهایش را
تجربه کند.
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هنرمنــدان مشهـوری کـه
حس متفـاوتی بـه دنیـا داشتنـد

اگرچـه ارتبـاط بیـن بیمـاری روانـی و خالقیـت تاکنـون تایید نشـده ،امـا برخـی از مشـهورترین هنرمندان بصـری غربـی گرفتار
بیماریهـای روانـی بـوده انـد .در برخـی از ایـن هنرمندان احسـاس درونی بـه آثارشـان راه یافته انـد و در برخی دیگـر ،خالقیت به
عنـوان تسـکین بیماریشـان عمل کرده اسـت.

فرانسیسکوگویا

دورههـای کوتاهـی از خوشـحالی و انـرژی زیـاد را تجربه میکـرد .او در
سـال  ۱۸۸۹داوطلبانـه خـودش را بـه یـک بیمارسـتان روانـی معرفی
کـرد و تحـت درمـان روانی مجموعه از نقاشـیهای خیـره کننده خلق
کـرد .ونگـوک تنهـا  ۱۰هفتـه پـس از مرخص شـدن از بیمارسـتان در
سـن  ۳۷سـالگی خـود را کشـت .او میـراث بزرگـی بـه عنـوان یکی از
خالقتریـن و بااسـتعدادترین هنرمنـدان قـرن بیسـتم از خـود به جای
گذاشـت .علیرغم اینکه او در دوران حیات خود ناشـناخته بود چیزهای
زیـادی بـرای ارائـه بـه ایـن دنیا داشـت .میتوانیـد تصور کنیـد که اگر
بیشـتر زنـده میمانـد چـه آثار بی نظیـری از او داشـتیم.

شـاید بیماری روانـی در آثار هیچ هنرمند دیگری به اندازه فرانسیسـکو
گویـا به راحتی قابل تشـخیص نباشـد .آثـار این هنرمند به سـادگی به دو
دوره تقسـیم میشـود :دوره اول بـا پردههـای نقش دار ،کارتونهـا و پرتره
هـا و دوره دوم بـا مجموعههـای «نقاشـیهای سـیاه» و «فجایـع جنـگ»
شـناخته میشـود و موجـودات شـیطانی ،جنگهـای خشـونت آمیـز و
صحنـه هایـی از مـرگ و نابـودی را بـه تصویـر میکشـد .بیمـاری روانـی
گویـا بـا شـروع ناشـنوائی او در سـن  ۴۶سـالگی مرتبـط اسـت کـه طبق
نامههـا و خاطراتـی کـه از او باقی مانده ،باعث شـد بیشـتر منـزوی ،بدبین
و وحشـت زده باشد.

پل گوگن
گوگـن پـس از چند بـار تالش بـرای خودکشـی از اسـترس زندگی
در پاریـس بـه پلینزی فرانسـه فرار کرد و در آنجا برخی از مشـهورترین
آثـار خـود را خلـق کـرد .اگرچه این سـفر الهام بخـش او بـود ،اما کافی
نبـود و هـم چنـان از اعتیـاد بـه دارو و الـکل رنـج میبـرد .او در سـال
 ۱۹۰۳و در  ۵۵سـالگی پـس از مصـرف مورفین درگذشـت.

ونسان ونگوک
نقـاش هلنـدی «ونسـان ونگـوک» در سـن  ۲۷سـالگی در نامـهای بـه
بـرادرش تئو نوشـت« :تنها نگرانی من این اسـت که چطـور میتوانم برای
جهـان مفیـد باشـم؟» ده سـال بعـد بـه نظـر میرسـید ونگوک به پاسـخ
سـوال خـود نزدیکتر شـده ،او با هنر خود میتوانسـت اثـری ماندگار روی
جهان بگذارد و رضایت شـخصی خود را در این فرآیند پیدا کند .متاسـفانه
علیرغـم خالقیـت فوقالعـادهاش در ایـن دوران ،او هـم چنـان از اختلال
دو قطبـی و صـرع رنـج میبـرد .ونگـوک در سـالهای  ۱۸۸۶تـا ۱۸۸۸
در پاریـس زندگـی کـرد .او در نامـه هایـش در ایـن دوران از وحشـتهای
ناگهانـی ،احساسـات عصبـی خـاص و کـم شـدن آگاهیش مینویسـد .به
خصـوص در دو سـال پایـان عمـرش ،پـس از دورههای افسـردگی عمیق،
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ادوارد مونک
هیـچ کس بدون کمـک اختالل درونی نمیتوانـد تابلویی مثل جیغ
را خلـق کنـد .علاوه بر این مونک مشـکالت روانی خـود را در خاطرات
روزانـهاش ثبـت کـرده اسـت کـه در آن افـکار خودکشـی ،توهمهـا و
فوبیاها ( از جمله آگروفوبیا) و سـایر احساسـاتی کـه باعث درد فیزیکی
و روانـی او میشـده را توصیـف کرده اسـت.
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نــویــسنــده یـک ســوم
مـطـالــب ویـکــیپـــدیـا
ایـن جـوان تپـل و بامـزه یـک سـوم ویکیپدیـا را نوشـته و کار دیگـری جـز ویرایـش مدخلهـا نـدارد! تمام
مطالـب ویکیپدیـا توسـط کاربران و داوطلبان آنالین نوشـته شـدهاند .اسـتیون پرویـت ،یکـی از تأثیرگذارترین
افـراد در اینترنـت توسـط مجلـه تایمـز انتخـاب شـده ،چون بیـش از یک سـوم مقـاالت انگلیسـی در ویکیپدیا
توسـط او ویرایـش یـا از ابتـدا و کامل نوشـته شـدهاند.

اسـتیون پرویـت ( )Steven Pruittنزدیـک بـه ۳

میلیـون مدخـل ویکیپدیا را ویرایش کـرده و  ۳۵هزار

مقالـه را کامـل نوشـته و نه تنهـا در ویکیپدیا بلکه در

کل اینترنـت شـناخته شـده و افسـانه ماننـد اسـت .تا
کنـون ،بیـش از  ۵.۷میلیـون مطلب به زبان انگلیسـی
در بزرگتریـن دایرهالمعـارف آنالین دنیا نوشـته شـده

اسـت و البتـه میلیونهـا مطلـب بـه زبانهـای دیگـر
ترجمـه شـدند .نمـام ایـن مطالـب توسـط کاربـران و

داوطلبـان آنالین نوشـته شـدهاند.

اسـتیون به اپـرا عالقه زیـادی دارد .به همین دلیل،

نـام کاربری خـود در ویکیپدیا را به یاد یکی از بهترین

شـخصیتهای اپـراSer Amantio Di Nicolao ،

گذاشـته اسـت .اولیـن مطلـب اسـتیون در ویکیپدیـا

دربـاره پدربـزرگاش بـوده اسـت که برایـش احترام
بسـیار زیادی قائل اسـت و از او به نیکی و بزرگی یاد
میکنـد .اسـتیون میگویـد اگر یک سـاعت بیشـتر
وقت داشـت؛ داسـتان کامـل زندگی او را مینوشـت.
پدربزرگاش مامور اسـلحهخانه مجلس سـنای ایالت
ویرجینیـا بـوده اسـت .جایـی کـه انـواع آدمرباییها
و سـرقتها در آن رخ میدهـد ،ولـی باورکردنـی
نیسـت کـه بـرای او هیـچ اتفاقـی نیفتـاده اسـت.
اسـتیون بـا پـدر و مـادرش در یـک خانـه زندگـی
میکنـد و اعتقـاد دارد این نـوع زندگی و بینش بهتر
اسـت .او دوسـت دارد مـورد حمایـت پـدر و مادرش
باشـد .اگـر از او سـوال کنیـد چقـدر درآمـد دارد؟
جـواب میدهد «هیـچ»؛  ۱۳سـال کار رایـگان برای
ویکیپدیـا!

وقتـی نشـریه تایمـز او را یکـی از  ۲۵فـرد بـا نفوذ و تاثیرگـذار در اینترنـت معرفی کرد؛ کنار شـخصیتهایی
ماننـد دونالـد ترامـپ ،جی .کی .رولینگ و کیم کارداشـیان ،احتماال دیگر زندگی سـابق را نخواهد داشـت و باید
دسـت به تغییـر و تحوالتی بزند.
اسـتیون پرویـت میگویـد مـادرش در شـوروی بـزرگ شـده اسـت و قـدر آزادی اطالعـات و آزادی دانـش را
میدانـد .او هـر روز بیـش از سـه سـاعت تحقیـق ،ویرایـش و تایـپ میکنـد و از کتابها ،مجالت علمی و سـایر
منابـع در دسـترساش بـرای پیشبرد هدفاش اسـتفاده میکند و میگویـد کار اصلیاش در طـول روز ،تحقیق
کـردن اسـت و بـرای هـر مدخـل و موضوعی حتی ورزشـی یـا مثال اطالعاتـی دربـاره اداره گمـرک باید تحقیق
کنـد و اطالعاتـی جمـعآوری شـود .دوسـتاناش تصور میکننـد او یک دیوانه اسـت.
ویکیپدیـا بـدون تعهـد نویسـندگان آزاد و کاربـران داوطلـب خـود به وجود نمیآمـد و یکی از  ۵سـایت برتر
جهـان پـس از گـوگل ،یوتیـوب و فیسـبوک نمیشـد .در هـر ثانیـه ،نزدیـک بـه  ۶هـزار نفـر ویراسـتار بـه طور
همزمـان روی مطالـب و مدخلهـای ویکیپدیـا کار میکننـد تا پاسـخگوی نیـاز کاربران باشـند .افـرادی مانند
اسـتیون پرویت به خوبی ارزش این کار را میدانند و همین موضوع باعث شـده اسـت که خسـته نشـوند.دومین
نویسـنده ویکیپدیـا پـس از اسـتیون پرویت ،تنهـا  ۹۰۰هزار مدخـل ویرایش کرده اسـت .جایـگاه او مطمئن و
غیـر قابـل تصـرف اسـت ،ولـی میخواهد هنوز پیشـرفت کنـد و در پروژههای اطالعات آزاد بیشـتری مشـارکت
داشـته باشد.
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مــــوزههــــایمـــــددنیــــــــا
گنجینــــه تــــاریخی لبـــــاس

در سرتاسـر جهان موزه های عجیبی از مد وجود دارد که بازدید از بیشـتر آن ها رایگان یا با پرداخت مبلغ کمی امکان پذیر اسـت .این موزه ها،
تاریخچه لباس ها ،کفش ها و کیف ها ،بعضی لباس های آوانگارد در مد یا لباس های اشـخاص معروف را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می
دهند .از میالن پایتخت مد در دنیا تا آمستردام ،بهترین موزه های مد در جهان وجود دارد .در ادامه با چند موزه مد معروف دنیا آشنا می شویم.

 .1پاالزو موراندو در میالن

.2موزهوباغکریستیندیوردرگرانویلفرانسه

 .3موزه فراگامو در فلورانس ایتالیا

ایـن مـوزه در کاخ رنسـانس قـرار دارد کـه زمانـی
متعلـق بـه یـک خانـواده نجیـب زاده میالنـی بـود و
در سـال  1945بـه شـهر اهـدا شـد .این مـوزه دارای
دو بخـش مجـزا بـرای نمایش لبـاس ،لـوازم جانبی و
لبـاس فرم اسـت.

ایـن مـوزه در واقـع خانـه کودکی طراح مـد معروف
فرانسـوی کریسـتین دیـور بـوده اسـت .علاوه بـر
نمایـش مجموعه هـای طراحی دیـور ،محل نمایش
برخـی طراحی های مـد معروف از ایو سـنت لورنت
و جـان گالیانو نیز هسـت.

ایـن مـوزه متعلق به سـالواتور فراگامو بـزرگ ترین طراح
مـد زمانـه خـود و مبتکـر کفش های پاشـنه یک سـره
و پاشـنه قفسـی اسـت که در سـال  1995ایجاد شـد و
محـل نگهـداری عکس هـا ،کتاب ها ،مجلات و بیش از
 10هـزار طراحی تا سـال  1960اسـت.

 .4مرکز لباس در مت نیویورک

 .5موزه کیف در آمستردام

 .6موزه مد در سانتیاگو شیلی

ایـن مـوزه بیـش از 35هـزار لبـاس و لـوازم جانبـی
از قـرن پانـزده تاکنـون و از پنـج قـاره را بـه نمایـش
مـی گـذارد .در نمایشـگاه سـاالنه اش تعـداد زیـادی
از طراحـان مشـهور مد و افـراد معروف حضـور دارند.

بـه دلیـل ویژگی هنـری ،تاریخی و زیباشناسـی در نوع
خـود بـی نظیـر اسـت؛ یـک خانـه قدیمی ثبت شـده
یونسـکو در مرکز آمسـتردام که تنها مرکزی اسـت که
مجموعه بزرگی از انواع کیف ها از قرون وسـطی را دارد.

ایـن مـوزه محل نگهـداری  10هـزار نمونـه از لباسهای
غربـی از قـرن بیسـتم اسـت ،از جمله ژاکت جـان لنون
مربوط به سـال  1966و لباس هایی از مایکل جکسـون.

 .7موزه  FITدر منهتن نیویورک

 .8موزه گوچی در فلورانس

 .9موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن

ایـن مـوزه ،مجموعـه ای از  50هـزار نمونـه لبـاس و
لـوازم جانبـی از قرن هجدهم به بعد اسـت .در سـال
 1969برای حمایت از برنامه های آموزشـی موسسـه
فناوری مد تاسـیس شـد.

در ســــال 2011یک موزه به ایــــن برند معروف
مـد اختصــــاص داده شـد و دارای مجموعه کیف،
لبـــاس و لوازم جـــــانبی از همین برند است.

ایـن مـوزه بزرگ ترین و کامل تریـن مجموعه لباس را
دارد که تاریخی چهارصد سـاله از لبـاس زنان و مردان
را پوشـش مـی دهد .در ایـن موزه مجموعـه کاملی از
انـواع کاله هـا هم دیده می شـود.
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معروفتریـن کویرهـای ایران
شاید برای بسیاری از شما جالب باشد تا با بهترین و معروفترین کویرهای ایران آشنا شوید و بدانید هر یک در کدام گوشه
از سرزمین پهناورمان ایران قرار گرفتهاند؟ یا اینکه عالقهمند باشید از کویرهای بزرگ ایران اطالعاتی به دست بیاورید و
بدانید بهترین کویر برای مسافرت در ایران کجاست؟

 -۱کویر مصر اصفهان

 -۲کویر مرنجاب

 -۳کویر ورزنه

کویـر مصـر اصفهان کـه در نزدیکی روسـتایی
بـه همین نـام قـرار گرفته ،یکـی از مشـهورترین
بیابانهـای ایـران بـرای گشـت و گـذار و کشـف
طبیعـت فریبنده کویری اسـت .این کویر در عین
سـادگی ،زیبایی بسـیاری دارد که هر گردشگری
را مجـذوب خود میکند و وجود تفریحات جذابی
ماننـد پیـادهروی بر شـنهای داغ ،شبنشـینی و
تماشـای آسمان ،شـتر سـواری ،دوچرخه سواری
و گشـت با موتور چهارچرخ و بسـیاری دیگر سفر
بـه کویـر مصر را دلچسـبتر میسـازد.

کویـر مرنجـاب در حاشـیه شهرسـتان آران و
بیـدگل قـرار دارد و یکـی از مشـهورترین مقاصد
کویرگـردی در ایـران محسـوب میشـود .بازدیـد
از کاروانسـرای شـاه عباسـی و چـاه تاریخـی
دسـتکن ،تماشـای زیباییهـای دریاچـه نمـک
و گـردش در جزیـره سـرگردان ،پیـادهروی بـر
رملهـای طالیـی از جملـه تفریحاتـی اسـت که
در کویـر مرنجـاب نصیبتـان میشـود .اقامـت
و شبنشـینی در کاروانسـرای شـاه عباسـی یـا
کمپینـگ در کویـر هـم میتوانـد تجربه شـما از
کویرگـردی را جذابتـر کنـد.

کویـر ورزنـه یکـی دیگـر از کویرهای مشـهور
ایـران بـرای سـفر اسـت و امکانـات فوقالعـاده
تفریحـی ،اقامتـی و هیجانـی کـه در ایـن کویـر
وجـود دارد ،آن را بـه یکـی از جاذبههـای عالـی
بـرای کویرگـردی تبدیـل کـرده اسـت .آنچـه که
بیـش از همـه کویـر ورزنـه را بـر سـر زبانهـا
انداختـه و محبـوب کـرده ،رملهـای طالیـی و
بلنـد آن اسـت که چشـمانداز فوقالعـادهای پیش
چشـمان شـما قـرار میدهد و پیـادهروی بـر آنها
را دلچسـب میکنـد.
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 -۴کویر ابوزیدآباد

 -۵کلوت شهداد

 -۶کویر ریگ جن

کویـر زیدآبـاد در میـان دیگـر کویـر هـای
مشـهور ایـران ،چندان شـناخته شـده نیسـت و
در سـالهای اخیـر میـان عالقهمندان سـفرهای
کویـری طرفـدار پیـدا کـرده اسـت .گـردش در
کویـر ابوزیدآباد که در نزدیکی شـهری به همین
نام در اسـتان اصفهان قرار گرفته ،شـامل بازدید
از کاروانسـرای تاریخـی ابوزیدآبـاد ،پیـادهروی
بـر روی شـنهای گـرم کویـر ،شـتر سـواری و
بازدیـد از شـهر زیرزمینـی نوشآبـاد میشـود.
اگـر هـم عالقـه بـه تماشـای شـب کویـر داریـد
و میخواهیـد شـب در ابوزیدآبـاد را هـم تجربـه
کنیـد میتوانیـد روی اقامـت در کاروانسـرای
ابوزیدآبـاد حسـاب بـاز کنید.

کلـوت شـهداد کرمـان یکـی از بیابانهـای
منحصـر بـه فـرد ایـران اسـت کـه در دشـت لوت
واقـع شـده و بـرای چشـماندازی ماورایـی و فضای
وهمآلود خود مشـهور شده اسـت .در این بیابان به
اشـکال ویـژهای برخورد میکنید کـه در دل بیابان
رو بـه آسـمان به شـکلهای متنوعـی درآمدهاند و
چشـم هـر بیننـدهای را بـه خـود خیـره میکنند.
گـردش در شـهداد در کنـار پیـادهروی و گشـت و
گـذار در فضـای کویـری اینجـا شـامل تفریحـات
هیجانـی ماننـد سـافاری و موتـور چهارچـرخ نیـز
میشـود .علاوه بـر ایـن ،کمـپ اقامتی شـهداد با
آالچیقهـای مـدور خود تجربه شـبمانیتان را در
کویـر جذابتـر میکنـد.

ریـگ جـن نـام کویـری شـگفتانگیز،
اسـرارآمیز و کمـی ترسـناک در ایـران اسـت
کـه سـومین ریـگزار بـزرگ کشـور محسـوب
میشـود و در جنـوب سـمنان ،جنـوب شـرق
گرمسـار ،شـرق منطقـه حفاظـت شـده کویـر،
شـمال انـارک و غـرب جنـدق کشـیده شـده
اسـت .کویـر ریـگ جـن بـه عنـوان یکـی از
مکانهـای رازآلـود ایـران شـناخته میشـود و
داسـتانها و افسـانههای بیشـماری پیرامـون
آن شـکل گرفتـه اسـت .ایـن کویـر بـه دلیـل
اتفاقهـای عجیبـی کـه در آن رخ میدهـد کـه
هیـچ توضیحـی بـرای آنها وجـود نـدارد در این
سـالها شـهرت زیـادی پیـدا کـرده اسـت.

 -۷کویر حلوان طبس
کویـر حلـوان در نزدیکـی روسـتایی بـه همین نام قـرار دارد و در شهرسـتان طبس واقع شـده اسـت.
ریگـزار حلـوان نیز از جمله کویرهایی اسـت که در سـالهای گذشـته به صف مقاصد جـذاب کویرنوردی
ایران پیوسـته است.
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خـودروهاییکــهقبـــلاز
معرفی بـــه فـروش رفتند
شـرکتهای خودروسـازی مختلـف ،ابرخودروهـای خوشچهره و جـذاب خود را بـا تعداد محـدود و برای
مشـتریان خـاص در سراسـر دنیا تولید میکننـد .خودروهایی کـه غیرازآن مشـتریان خاص ،افـراد دیگر
حتـی نمیتواننـد فکر خریدن آن ،پس از رونمایی را داشـته باشـند .بـه دلیل اینکه ایـن ابرخودروها ،قبل
از اینکـه حتـی رونمایـی شـوند ،بـ ه صورت کامـل به فـروش رفته و اثـری از آنهـا باقی نمیماند .شـکی
نیسـت کـه شـرکتهای بهاصطالح های تک خودروسـازی ،ایـن ابرخودروهـا را برای باال بـردن وجهه برند
خـود و هدیـه دادن یک محصول بسـیار عالـی و قدرتمند به مشـتریان وفادارشـان تولید میکنند.
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نتیجـه تولیـد ابرخودروهایی با تعداد محدود از طرف شـرکتها،
سـر بـه فلـک کشـیدن قیمـت آنهاسـت .برای مثـال قیمـت 1.1
میلیـون دالری فـورد جـی تی نسـخه محـدود ،عـدد قابلمالحظه
و بسـیار باالیـی اسـت .درواقـع بـا تولیـد خودروهـا در تعـداد کـم،
خودروسـازان یـک تقاضـای کاذب بـه وجـود آورده و میتواننـد
قیمت خودروهایشـان را بسـیار باالتر از خودروهـای تولید انبوه ،باال
ببرنـد .در کل ،خودروهایـی کـه بـا تعداد بسـیار محـدود (زیر 100
عـدد) تولیـد میشـوند ،معمـوالً قیمتهـای بسـیار باالتـری را در
خـارج از کارخانـه و دسـت افـراد ثروتمند پیدا میکننـد .برای مثال
خودروی آلمانی پورشـه R 911که برای اولین بار تولید شـد ،برچسـب
قیمتـی حـدود  200,000دالری را از طرف پورشـه به دسـت آورده بود،
درحالیکـه در خـارج از کارخانه با بیـش از  5برابر قیمت واقعی خود و با
برچسـب  1میلیون دالری آگهی شـده بود.

ابتـدا بـا اسـتون مارتیـن والکـری و مرسـدس بنـز  ،Project Oneبهعنـوان نمونههـای برتـر این
فهرسـت اشـاره میکنیـم .از ایـن مرسـدس بنز جـذاب 250،عـدد و از اسـتون مارتین والکـری نیز تنها
 150عـدد تولیـد خواهـد شـد .ابرخودروهایـی کـه بـه دلیـل اسـتفاده از فنآوریهای مـدرن ،طراحی
اسـتثنائی و شـاخصههای منحصربهفـرد دیگـر خـود ،چندیـن میلیـون دالر قیمتگـذاری شـدهاند.

بـه همین خاطر ،پورشـه نیز خـودروی  GT3تورینگ را
کـه شـباهتهای زیـادی بـه  911Rداشـت ،با تعـداد انبوه
بـه تولیـد رسـاند تـا افـرادی کـه درآمد کافـی بـرای خرید
خودروهایـی باقیمـت گـزاف ندارنـد را نیز راضی نگـه دارد.

بـا وجـود اینکـه این دو خـودرو هنوز ب ه صورت رسـمی رونمایی نشـدهاند ،تمامی  400دسـتگاه از این دو
ش فـروش خود را
خـودرو ،بهصـورت کامـل پیشفروش شـدهاند .حتی تعـدادی از مشـتریان ،خودروهای پی 
بـرای فـروش گذاشـتهاند .بـرای مثال ،مرسـدس  Project Oneکـه  2.63میلیون دالر از طرف مرسـدس
قیمتگـذاری شـده 5.23 ،میلیـون دالر بـرای فـروش گذاشـت ه شـده اسـت .با حتـی آگهی فـروش والکری
باقیمـت بسـیار زیـاد  13میلیـون دالر کـه در توئیتـر قـرار داده شـده اسـت .البته تعـدادی از خودروسـازان،
مشـتریان خـود را بـا امضـای قـراردادی مجبور میکنند کـه خودروی خریداریشـده خـود را تـا مدتزمان
مشـخصی ،بـه فروش نرسـانند .برای مثال ،شـرکت فـورد برای ابرخـودروی جی تی خود و مرسـدس بنز نیز
بـرای  ،Project Oneچنیـن قـراردادی را تنظیـم کردهاند .البتـه باوجود آگهیهای فروش ایـن خودروها،
میتوان شـاهد شکسـت ایـن قراردادها نیـز بود.

ابرخـودروی بعـدی ایـن فهرسـت ،مـک الرن 720S
بریتانیایـی اسـت کـه به خاطـر همین تولیـد محـدود خود،
باقیمـت بـاال ،پیشفـروش شـد .مـک الرن سـنا نیـز همین
وضعیـت را داشـته و مـک الرن ،ایـن خـودرو را نیـز بـا تعداد
محـدود در نظـر گرفتـه اسـت .پـس جـدای از خـاص بودن
ابرخودروهایـی کـه بـا تعـداد محـدود تولید میشـوند ،بحث
سـودآوری و بـاال بـردن کالس کاری یـک برند نیـز در تولید
انبـوه نشـدن ایـن خودروهـا ،بحـث بسـیار مهمی به شـمار
میرونـد.
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فیلمهای برتر جشنواره
فیلـم فجـر را بشناسـیم

امین فرجپور

ضیافـت  ١٠روزه سـینمای ایـران بـه پایـان رسـید و اکنـون کـه این مطلـب را میخوانیـد ،بیتردید از سرنوشـت
برنـدگان و ناکامـان ایـن جشـنواره آگاهـی یافتهاید؛ جشـنوارهای که برای نخسـتینبار در سـالهای اخیـر حداقل در
مرحلـه اعلام نامزدهـا بحثوجنجـال زیـادی برنینگیخت؛ با اینکه مثل هر سـال میشـد از همان اول نـام فیلمهایی
را کـه در مرحلـه آخـر جشـنواره کاندیـدای بخـش بهتریـن فیلم خواهند شـد ،حـدس زد؛ آن هم حتی بـدون دیدن
فیلـم و تنهـا و تنهـا بـا اتـکا بـه دانسـتههامان دربـاره نهـاد سـرمایهگذار و تولیدکننـده آن فیلـم ...در کل ،امـا بعد از
رقابتی  ١٠روزه ،در شـب پایانی جشـنواره فیلمهای سرخپوسـت به تهیهکنندگی مجید مطلبی ،شـبی که ماه کامل
شـد بـه تهیهکنندگی محمدحسـین قاسـمی ،غالمرضـا تختی به تهیهکنندگی سـعید ملـکان ،متری شـیشونیم به
تهیهکنندگـی سـیدجمال سـاداتیان ،ماجـرای نیمروز :رد خـون به تهیهکنندگی سـیدمحمود رضوی و قصر شـیرین
بـه تهیهکنندگـی سـیدرضا میرکریمـی به عنـوان فیلمهای نهایـی این بخش معرفی شـدند.

غالمرضا تختی :شـاید بزرگترین بدشانسـی جدیدترین سـاخته بهرام توکلی در این باشـد که در نخستین روز
جشـنواره بـرای رسـانهها بـه نمایـش درآمـد و در روزهای بعد در هجوم بیسـتوچند فیلـم دیگـر از یادها رفت.
فیلمی که با هر مترومعیاری در بین سـاختههای ارگانی سـالهای اخیر سـاختاری سـینماییتر داشـت و البته
در قیـاس بـا دیگـر سـاخته ارگانی سـازندهاش تنگـه ابوقریب حرکتـی رو به جلو بـود .تختی بهـرام توکلی البته
یبودن و ارگانیبودنـش آسـیب زیـادی دیـده اسـت؛ جایی که انگار عمد داشـته تا تصویـری اگزوتیک
از سفارشـ 
و عقبمانـده از تهـران قبـل از انقالب ترسـیم کند و البته تصویری سیاسـی از شـرایطی که منجر به خودکشـی
تختـی شـد .درواقـع بـا اینکـه توکلـی ،هوشـمندانه ،گزینه خودکشـی را نیـز در میـان گمانههای گوناگـون در
مـورد دلیـل مـرگ تختی مطـرح میکنـد ،اما شـرایطیکه میچیند ،به نحو مضحکی شـعاری اسـت .دوسـتی
در ایـن مـورد بـه شـوخی میگفـت کـه «فیلم تختـی میگوید کـه حتی اگـر هم این نکتـه که سـاواک تختی
را کشـته دروغ باشـد و او خودکشـی کـرده باشـد ،بـاز هـم این رژیم سـابق اسـت که دلیـل خودکشـی او بوده»!
پاشـنه آشـیل فیلم بـرای جماعتی که انقلاب مجازی سـالهای اخیر اطالعـات فراوانی در زمینـه تاریخ معاصر
در اختیارشـان نهـاده و دیگـر بـه این آسـانی مرعوب اطالعات سـاختگی نمیشـوند .آسـیب دیگـر فیلم تختی
بـه نـگاه ژورنالیسـتی سـازنده اثر بـه موضوعش مربوط میشـود؛ فیلـم کمترین شـناخت جدیـدی از تختی به
مخاطـب نمیدهـد -جـز مقـداری اطالعـات ورزشـی در حـد اینکـه تختـی در فلان المپیـک چـه کـرد و ...و
از نظـر شـخصی و فـردی نیـز بـه قهرمانـش نزدیـک نمیشـود .شـاید بتـوان گفت کـه از ابتـدا تا انتهـای فیلم

سرخپوسـت :دومیـن فیلم سـینمایی نیمـا جاویدی پرش بلنـدی را در کارنامه این سـینماگر جوان نشـان میدهد.
جاویـدی کـه در نخسـتین فیلمـش ملبورن خـود را در قدوقامـت مقلد و در حقیقـت رهرو میانمایه سـینمای اصغر
فرهـادی نمایانـده بـود ،در سرخپوسـت بـه راهی دیگر مـیرود و فیلمی حاصل مـیآورد که با هر مترومعیـاری یکه و
یگانـه اسـت .درام معمایـی نیمـا جاویـدی کـه در ناکجاآبادی بیمـکان و بیزمان (البتـه اگر لباسهای نظامـی دوران
شاهنشـاهی را نادیـده بگیریـم) رخ میدهـد ،شـبیه هیـچ فیلـم دیگـری نیسـت و ایـن مهمتریـن ویژگی ایـن فیلم
اسـت .فیلمـی دربـاره جسـتوجوهای یـک زندانبـان در پـی زندانـی مفقـودی که قصـد فرار داشـته؛ علاوه بر خلق
درامـی پرتنـش و تنـد راه بـه درونیـات کاراکترهـای متفاوتـی که درگیر این ماجرا شـدهاند ،میگشـاید و این داشـته
کمـی در سـینمای ایـران نیسـت -کـه در اغلب فیلمهایش شـخصیت سـینمایی به معنایـی که میدانیـم و میدانید
وجـود نـدارد .سرخپوسـت علاوه بر ایـن ،یک نوید محمـدزاده درجه یـک ،کنترلشـده و متفـاوت دارد و یک فضای
اعجابانگیـز کـه زیبایـی بصـری بیمانندی را به فیلم وارد میکند و البته یک مسـعود فراسـتی مفتـون که در لحظه
لحظـه برنامـه هفـت از ایـن فیلـم تعریـف میکنـد .امـا همینکه دومیـن فیلم یـک فیلمسـاز بالقوه شکسـتخورده
(نتیجـه محتـوم ملبـورن) در بخـش بهترین فیلم کاندیدا شـده ،خـود یک موفقیت بزرگ اسـت.

متـری شـیشونیم :متـری شـیشونیم را شـاید بشـود بـا جـرأت سـینماییترین فیلـم جشـنواره امسـال
خوانـد؛ فیلمـی بـا آغـازی تکاندهنـده ،کاراکترهایـی موثر و ملمـوس ،فیلمنامـهای بـا اوجوفـرود ،بازیهایی
درخشـان و تمـام چیزهایـی کـه بـرای سینماییشـدن و سـینمایی خوبشـدن یـک اثـر تصویری مـورد نیاز
اسـت .بـا ایـن حـال ،امـا خیلـی از منتقدان متـری شـیشونیم را در قیاس بـا ابد و یـک روز گامـی رو به جلو
نخواندهانـد .فیلمـی کـه اگـر چـه نشـان از اعتمادبهنفـس فزاینـده سـعید روسـتایی جـوان دارد ،فیلمـی که
اگـر چـه در اسـتاندارد سـینمای اجتماعـی ایـران واجد سـکانسهایی تکاندهنده اسـت ،فیلمی که نشـان از
رشـد اسـتانداردهای سـینمای اجتماعـی دارد و ،...امـا در قیـاس بـا ابـد و یک روز بیـش از حـد خودآگاهانه و
چیدهشـده به نظر میرسـد .انگار که سـعید روسـتایی نشسـته و دالیل موفقیت ابد و یک روز را تحلیل کرده
و خواسـته باشـد فضاها و سـکانسهایی را که بیشـتر در دل مخاطب نشسـتهاند ،دوبارهسـازی کرده و آنها را
در کنـار هـم چیـده و در قالب فیلمی با عنوان متری شـیشونیم ارایـه دهد؛ آن هم در اندازهای بسـیار بزرگتر
و در سـکانسهایی بسـیار شـلوغتر .متـری شـیشونیم بـا آن داسـتان عجیبش درباره رشـد و به عبـارت بهتر
تـورم ضدقهرمانـش در جامعـه امروز ایـران ،اما همین جوری و با تمـام این خودآگاهیهای سـازندهاش هم در
جشـنواره امسـال جزو درخشـانترین فیلمهـا بود.

شـبی کـه ماه کامل شـد :جدیدترین فیلـم نرگس آبیـار را بسـیاری از منتقدان سـینمایی گامـی رو به جلـو برای
ایـن سـینماگر میداننـد .بـرای مـن ،امـا همچنان بهتریـن فیلم نرگـس آبیار نفس اسـت کـه در میان دو فیلم شـیار
 ١٤٣و شـبی کـه مـاه کامـل شـد-که در عیـن ظاهـر زنانه و داسـتانهای مربـوط به زندگی شـخصی ایـن کاراکترها
مواضعـی کاملا حکومتـی را دنبال میکنند -داسـتانی انسـانی را درباره نسـل نوپایی کـه در بحرانهـای اوایل انقالب
معصومیت و درنهایت جانش را از دسـت داد ،روایت میکند.شـبی که ماه کامل شـد قرار اسـت داسـتان دختری باشـد
کـه ندانسـته زن بـرادر تروریسـتی بـه نام ریگی میشـود -تروریسـتی کـه بعدها ماجرای دسـتگیریش خود داسـتانی
شـد! امـا آنچـه از فیلـم برمیآید ،این اسـت که داریم داسـتان اسـتحاله برادر ریگی را میبینیم .داسـتان تروریسـتی
عاشـق کـه حتـی در بدترین لحظـات زندگیاش نیز عاشـقبودنش را از یـاد نمیبرد .این البته میتوانسـت یک ویژگی
باشـد ،یـک انتخـاب ،داسـتانی دیگـر ،اما در شـکل فعلی بـا وعدههایـی که آبیـار داده و تالشـی که بـرای تمرکز روی
کاراکتـر زن بـه انجام رسـانده ،یک نقض غرض اساسـی اسـت.

قصـر شـیرین :بازگشـت دوباره رضـا میرکریمی به جـاده حاصلش میشـود بهترین فیلـم این کارگـردان از
خیلـی دور خیلـی نزدیـک بـه بعـد -بـا اینکـه فکـر میکنـم قصر شـیرین در قیـاس بـا آن نیز فیلـم بهتری
اسـت؛ بـا داسـتانی ملموس ،آدمهایـی باورپذیر ،روندی فکر شـده و تحولـی منطقی -که جزو معـدود مواردی
اسـت کـه در آن قهرمـان فیلـم تبدیل بـه آدم دیگری نمیشـود ،بلکه تغییر و تحـول او در ادامه روندی اسـت
کـه از ابتـدای فیلم بـا آن مواجه شـدهایم.
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چیزی به دانسـتههای تماشـاگر درباره قهرمانی که سرشـناسترین
قهرمـان ورزشـی مـا در نیـم قـرن اخیـر بـوده ،اضافـه نمیکنـد.

قصـر شـیرین یـک حامد بهـداد درجه یک و متفـاوت دارد و البته دو بازیگر خردسـال که با هـر متر و معیاری
در قیـاس بـا هر بازیگر و نابازیگری درجه یک ،شـیرین ،باورپذیر و ملموس هسـتند.
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بهترین غذاهای کشور عمان
از ویژگیهـای منحصـر بـه فـرد فرهنگ عمان داشـتن غذاهای خوشـمزهای اسـت که حسـابی آدم را وسوسـه میکند.
از خرمـا و قهـوه گرفتـه تـا برنـج و کبـاب؛ عمانیهـا غذاهـای خوش طعمـی دارند کـه محال اسـت گردشـگران بدون
چشـیدن مـزه آنها این کشـور را تـرک کننـد .در ادامه تعـدادی از غذاهای عمـان را به شـما معرفی میکنیـم تا هنگام
سـفر به این کشـور مزه آنهـا را امتحـان کنید.

َمجبـوسَ :مجبـوس یـا مکبـوس نوعی برنج سـنتی
مخلـوط اسـت کـه در اصـل بـه عربسـتان تعلـق
دارد .ایـن غـذا در کشـورهای عربـی خصوصـا عمـان
طرفـداران زیـادی دارد .مجبـوس بـا برنـج (معمـوالً
باسـماتی) ،سـبزیجات ،گوشـت یـا مـرغ و مخلوطـی
از ادویـ ه جـات گوناگـون درسـت میشـود .ایـن غذا
گاهـی اوقـات با ماسـت ،سـاالد ،نان سـنتی و سـس
گوجـه سـرو میشـود.

قهـوه :قهـوه نیـز مانند خرمـا یکـی از مهمتریـن بخشهـای مهماننوازی
عمانیهـا را تشـکیل میدهـد .قهـوه عربـی بـه عطـر ،طعـم ،نحوه خشـک
کـردن و دم کردنـش معـروف اسـت .این قهـوه معموال با پـودر هل مخلوط
و بـه همـراه حلـوای عمانـی سـرو میشـود .اغلـب عمانیهـا در طـول روز
چنـد بـار قهـوه مینوشـند و گاهـی اوقـات آن را آمـاده میکننـد و به خانه
همسـایه میرونـد تـا در کنـار هـم از نوشـیدن قهوه لـذت ببرند.
مِشـکاک :مشـکاک همـان کبـاب خودمـان اسـت .عمانیهـا بـرای تهیه
کباب گوشـت گوسـفند ،گوسـاله یا مـرغ را در ادویههـای مختلف ،خصوصا
کاری میخواباننـد و پـس از آماده شـدن آن را با نـان عمانی میل میکنند.
ایـن غـذا نیز در سراسـر این کشـور بـه ویژه هنگام جشـنها و مراسـمهای
مختلف سـرو میشـود.

شـوا :شُ ـوا نوعـی گوشـت گریـل شـده اسـت کـه
عمومـا بـرای مناسـبتهای ویـژه ماننـد عیـد تهیـه
میشـود .فراینـد پخـت شـوا زمـان زیـادی میبـرد.
در واقـع عمانیهـا روز اول عیـد گوشـت را تهیـه
میکننـد و روز دوم یـا سـوم آن را میخورنـد .بـرای
تهیـه شـوا آن را در ادویههـای عمانـی غلت میدهند
سـپس آن را در بـرگ درخت موز یـا نخل میپیچند
و داخـل تنـوری سـنگی قـرار میدهند کـه پخت آن
یـک تا دو روز طول میکشـد .شـاید شـیوه پخت آن
کمـی عجیب باشـد اما طعـم بینظیـری دارد .اگر به
عمان و شـهر مسـقط سفر کردید پیشـنهاد میکنیم
ایـن کباب لذیـذ و خوشـمزه را حتما امتحـان کنید.

حلـوا :حلـوا در زبـان عربی به معنای دسـر اسـت اما عمانیها به شـیرینی
معـروف خـود حلـوا میگوینـد .بافـت ایـن دسـر از کاسـتارد هـم ضخیمتر
اسـت و بـا وجـود ایـن قهـوهای رنـگ اسـت از هیـچ شـکالتی بـرای تهیـه
آن اسـتفاده نشـده .حلـوای عمانی شـامل شـکر ،عسـل ،گالب ،تخـم مرغ،
چنـد نـوع ادویه و انواع مغزهاسـت .عمانیهـا معموال آن را در یک بشـقاب
بـزرگ میگذارنـد و دور آن قاشـق میگذارنـد تـا مهمانـان هرچقـدر کـه
میخواهنـد بردارنـد .آنهـا ایـن دسـر را بـا خرما و قهـوه میـل میکنند.

لبـن :لبـن در زبـن عربـی به معنای شـیر تـرش اسـت .در واقع لبـن عمانی
همـان دوغ اسـت و از ماسـت و کـره شـیر تهیـه میشـود .ایـن نوشـیدنی را
معمـوال بـا هـل ،نعنـا و زیـره سـبز مخلـوط میکنند.

نـان عمانی :نان عمانی انـواع مختلفـی دارد یکی از
آنهـا ضخیـم و دایـره ای شـکل و دیگری تـرد ،نازک
و برشـته اسـت .بیشـتر عمانیها نان را در خانه خود
میپزنـد امـا میتـوان آن را از نانوایـی هـم تهیه کرد.
ایـن نانهای سـنتی معمـوال در رسـتورانها در کنار
وعدههـای غذایی قـرار داده میشـوند.

هریـس :هریـس هـم غذایـی اسـت کـه آن را بیشـتر در مناسـبتهای ویژه
درسـت میکننـد .ایـن غـذا از مخلوط گندم با گوشـت تهیه میشـود و آن را
همـراه بـا یک سـس مخلـوط سـرو میکنند.
مشـوی ( :)Mashuayاز جملـه خوشـمزهترین و محبوبتریـن غذاهـای
عمـان یـک غذایـی دریایـی بـه نـام مشـوی اسـت .ایـن غـذا در واقـع ماهی
شـیر کباب شـده اسـت کـه در انـواع ادویه جات سـنتی عمان غلطانده شـده
و همـراه بـا یـک سـس لیمـوی منحصـر به فـرد میل میشـود .اگر بـه عمان
سـفر میکنیـد بـه هیچ وجـه طعم غذاهـای دلنشـین آن را از دسـت ندهید.

خرمـا :درختـان خرمـا بـه وفـور در سراسـر عمـان
دیـده میشـوند و انـواع خرماهای خوشـمزهای که در
ایـن کشـور وجـود دارد آب در دهان میاندازد .شـاید
معرفـی خرمـا بـه عنـوان غـذا برایتان عجیب باشـد
امـا ایـن خرماهـای خوشـمزه در اندازههـا ،رنگهـا و
طعمهـای مختلف بـه عنـوان بخـش جداییناپذیر از
فرهنـگ میهمان نوازی عمانیها محسـوب میشـود.
عمانیهـا خرمـای خشـک را بـا ارده ،کنجـد و پـودر
نارگیـل مخلـوط میکنند .همچنیـن از آن برای تهیه
انواع شـیرینی و دسـر عمانی اسـتفاده میشـود.
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تـاریـخ در پــرده نقـرهای سینمــا

محبوبیـت رویدادهای تاریخی باعث شـده اسـت تا سـینما نیز بـه یکی از رسـانههای مهم در به تصویر کشـیدن ایـن رویدادها
تبدیـل شـود و در طـول عمر هنر هفتم شـاهد آثـار زیـادی بودهایم کـه رویدادهای تاریخـی را بـر روی پرده نقـرهای بهتصویر
کشـیدهاند .امـا وقتـی از تاریخ صحبـت میکنیم درواقـع منظورمـان بازگویی رویدادهایی اسـت که براسـاس اسـناد و مدارک
بهجـای مانـده روایـت میشـوند .این اسـناد و مدارک گاهـی اوقات جعل میشـود تا جلـوی انتقـال واقعیت به آینـدگان گرفته
شـود .بههمین منظور اسـت کـه روایتهای مختلفـی را از یک رویداد تاریخی شـاهد هسـتیم.

قتـل جسـی جیمز بهدسـت رابرت فـورد بزدل :اگـر از ریشسـفیدهای دنیای سـینما باشـید بدون شـک خاطرات خوشـی
بـا فیلمهـای وسـترن داریـد و بهخوبـی دوران طالیـی ایـن فیلمهـا را بـه یـاد میآوریـد ،هنرپیشـههایی ماننـد جـان ویـن ،یـول
برینیـر و لـی وان کلیـف دنیـای غرب وحشـی را به پرده نقـرهای آوردند و یـاد و خاطرهای فراموش نشـدنی از ایـن فیلمها در ذهن
مخاطبیـن باقـی گذاشـتند .این روزها سـینمای وسـترن تـب و تاب گذشـتهها را نـدارد و تمامی هنرپیشـههایی که به آنها اشـاره
کردیـم نیـز بـه رحمـت خـدا رفتهانـد ،اما هر از گاهی شـاهد یک فیلم وسـترن ناب هسـتیم کـه یـاد دوران طالیی ایـن فیلمها را
دوبـاره زنـده میکند.
در این بین اگر نگاهی به اسـناد تاریخی غرب وحشـی داشـته باشـید بدون شـک چشـم شـما به نام جسـی جیمز خواهد افتاد.
او یک قاتل بیرحم و خطرناک بود که در سـال  ۱۸۸۲بهقتل رسـید .جسـی جیمز انسـان خوب و شـریفی نبود اما از قضای روزگار
پـس از مرگـش بـه قهرمانـی در میـان مردم تبدیل شـد و به همین منظور نیـز فیلمهای زیادی سـعی کردهاند سرگذشـت این قاتل
خبیـث را بهتصویـر بکشـند .اما بیشـتر ایـن فیلمها به واقعیت پایبنـد نبودهانـد و تحریفهای زیادی را در داسـتان آنها شـاهد بودیم.
دوازده سـال بردگـی :سـالها اسـت کـه دوران بـردهداری سـنتی به پایان رسـیده اسـت اما بـردهداری مدرن هنـوز هـم رواج دارد
و پرداختـن بـه سـوژه بـردهداری در فیلمهـا جسـارت و شـجاعت خاصـی را طلب میکنـد .از طرف دیگـر انصافاً باید گفت بـردهداری
بهانـدازهای زشـت و ناپسـند اسـت کـه حتی تماشـای فیلمهایی با ایـن موضوع نیز تماشـاگران را رنـج میدهد .این موارد باعث شـده
تـا در طـول دوران حضـور سـینما ،فیلمهـای کمـی با موضوع بردهداری سـاخته شـود .حتی آثاری که سـاخت ه شـدهاند نیـز از عهده
بازگـو کـردن واقعیـت تلـخ بـردهداری ناتـوان ماندهاند و در سـینما کمتر به ایـن حقیت تلخ پرداخته میشـود.

زیردریاییهـا بـا یکدیگـر یـا کشـتیها اشـاره میکننـد و در انتقـال حـال و
ل کردهانـد .امـا داسـتان
هـوای خدمـه زیردریایـی بـه مخاطـب خـوب عمـ 
فیلـم زیردریایـی بـا سـایر فیلمهایـی از این دسـت فـرق میکند و بـا فیلمی
طـرف هسـتیم کـه زندگـی خدمه یـک زیردریایـی آلمانـی را کـه در آبهای
دریـای مدیترانـه مشـغول به خدمت اسـت بـا دقت بسـیار زیادی بـه نمایش
میگـذارد.

مهجـور مانـدن بردهداری در میان سـایر سـوژههای سـینمایی در هنر هفتم
ادامـه پیدا کرد تا اینکه اسـتیو رادنی مککویین در سـال  ۲۰۱۴فیلـم «دوازده
سـال بردگـی» را بـه نمایـش گذاشـت و توانسـت تصویـری روشـن و واضـح از
بالهایـی که به سـر بردههـا در آمریکا میآمـده پیشروی مخاطبین قـرار دهد.
این فیلم بر اسـاس کتابی با همین نام نوشـته سـالومون نورثاب سـاخته شـده
بـود .سـالومون در سـال  ۱۸۴۱یـک سیاهپوسـت آزاد بود و برای خـودش خانه
و خانـوادهای داشـت امـا عـدهای از خـدا بیخبـر او را میدزدند و بهعنـوان برده
میفروشـند .سـالومون بـه مـدت  ۱۲سـال تـن بـه بردگـی میدهـد تـا اینکه
دسـتآخر به دنیـای سـیاهان آزاد بـاز میگردد.

گ جهانی دوم سـپا ه
اسـتالینگراد (محصـول سـال  :)۱۹۹۳در طول جنـ 
آلمـان و متحدانـش بارهـا در برابـر ارتـش سـرخ شـوروی صـف کشـیدند اما
نبـرد اسـتالینگراد مهمترین و کشـندهترین نبـرد میان نازیهـا و روسها بود.
ایـن نبـرد به عنـوان یکـی از سرنوشتسـازترین نبردهای جنـگ جهانی دوم
شـناخته میشـود و ارتش نازیها برای فتح شـهر اسـتالینگراد کـه این روزها
ایـن شـهر را بـا نـام ولگاگـراد میشناسـیم بـه جنـوب روسـیه هجـوم بردند.
روسهـا نیـز مقاومـت خوبـی در این نبرد که چندیـن ماه به طـول انجامید از
خـود نشـان دادنـد و در نهایت سـپاه نازیها در هم شکسـت و حـدود ۲۵۰۰
افسـر عالیرتبـه نـازی در کنار صدهزار نفـر نیروی آلمان و متحدانش تسـلیم
قوای سـرخ شـوروی شدند.

ناخـدا و فرمانـده :آخـر دنیا :ایـن فیلم در سـال  ۲۰۰۳بـا بازی راسـل کرو
بـه نمایـش درآمـد و بهسـرعت توانسـت نظـر منتقدیـن را به خود جلـب کند.
ناخـدا و فرمانـده بـه لحاظ فروش نیز اثر برجسـتهای بود و توانسـت به فروشـی
ن دالر دسـت پیـدا کند .این فیلم در  ۱۰رشـته مختلف نیز
معـادل  ۲۱۲میلیـو 
نامـزد اسـکار شـد و جایزههای بهتریـن تصویربـرداری و صداگـذاری را به خانه
بـرد .داسـتان فیلـم ناخـدا و فرمانده در زمانـی اتفاق میافتد کـه ناپلئون قلمرو
خـودش را بـه تمامی اروپا گسـترش داده اسـت و تنها بریتانیـا از جنگ ناپلئون
دور مانـده بـود و در برابـر او مقاومـت میکـرد .در ایـن شـرایط کاپیتـان جـک
اوبـری بـا بـازی راسـل کـرو ماموریـت پیـدا میکنـد تا یک کشـتی فرانسـوی
را دنبـال کـرده و ایـن کشـتی را به عمـق دریا بفرسـتند .ماجرای ایـن فیلم بر
اسـاس کتابـی بـا همیـن نام نوشـته پاتریـک اوبرین سـاخته شـده اسـت و به
لحـاظ رعایـت واقعیتهـای تاریخـی یکـی از آثـار برجسـته سـینما بهحسـاب
میآیـد.

در ایـن نبـرد چیـزی حدود  ۲.۲میلیون نفر سـرباز از سـپاه طرفیـن رو در
روی هـم قـرار گرفتند و بین  ۱.۲تا  ۲میلیون نفر جان خود را از دسـت دادند.
ً
کاملا مشـخص اسـت چنیـن رویـداد تاریخـی بازتـاب گسـتردهای در دنیای

سـینما داشـته اسـت و در ایـن زمینه میتـوان بـه دو فیلم با نام اسـتالینگراد
کـه در سـالهای  ۱۹۹۳و  ۲۰۱۳سـاخته شـدهاند اشـاره کرد.

آخریـن امپراتـور :این فیلم زندگـی آخرین امپراتـور چین که پادشـاهی با نام
پویـی بـود را بـه تصویـر میکشـد و از جوانـب مختلفـی میتـوان بـه ارزشهای
تاریخـی فیلـم آخریـن امپراتور اشـاره کـرد .مدت زمـان این فیلم چیـزی حدود
 ۱۶۰دقیقه اسـت و با این حسـاب اگر قصد دیدن آن را دارید پیشـنهاد میکنیم
وقـت کافـی برای مشـاهده این فیلم اختصـاص دهید.

شـیر در زمسـتان :وقتی پـای فیلمهـای تاریخی بهمیـان میآید ناخـودآگاه
بـه یـاد فیلمهایـی میافتیـم که داسـتان آنهـا در قـرون وسـطی رخ میدهد و
شمشیرکشـیها و نبردهـای باشـکوه این فیلمهـا در ذهنمان تداعی میشـود.
امـا از آنجایـی که اسـناد تاریخـی مربوط به قرون وسـطی قدمـت طوالنی دارد
در کمتـر مواقعـی به واقعیتهایـی که در آن زمان رخ میداد اشـاره میشـود و
در بیشـتر مواقـع با فیلمهایی طرف هسـتیم که با واقعیت فاصله زیـادی دارند.

برنـاردو برتولوچـی ،کارگردان مطرح سـینما جسـارت زیادی برای سـاخت
فیلـم آخریـن امپراتـور بهخـرج داد چـرا کـه تاریخدانها در خصـوص زندگی
و سرنوشـت پویـی ،آخریـن امپراتـور چیـن بـه نتیجـه واحـدی نرسـیدهاند و
روایتهـای مختلفـی از ایـن امپراتـور وجـود دارد .ایـن فیلـم محصـول سـال
 ۱۹۸۷اسـت و در زمـان سـاخت خـود بودجهای حـدود  ۲۵میلیـون دالر را از
آن خـود کرد.

بـا ایـن حسـاب اگـر دلتان بـرای یک فیلـم غنـی و پایبند بـه واقعیتهای
تاریخی قرون وسـطی تنگ شـده است پیشـنهاد میکنیم به تماشای فیلم شیر
در زمسـتان بـا بـازی فراموش نشـدنی پیتر اوتـول و کاترین هپبورن بنشـینید.
داسـتان ایـن فیلـم در سـال  ۱۱۸۳میلادی و فرمانروایی امپراتـوری آنژوی در
قـرون وسـطای فرانسـه رخ میدهـد و دسیسـهها و خیانتهـای مردمـان آن
روزگار را بـه تصویر میکشـاند.

سـقوط :در میان تمامی چهرههایی که در جنگ جهانی دوم حضور داشـتند،
هیتلـر نقـش پررنگتـری در این نبـرد دارد امـا کمتر کارگردانی جـرأت کرده
اسـت تـا فیلمـی بـا محوریت مسـتقیم هیتلر را بـه روی پـرده ببرد .در سـال
 ،۲۰۰۴برند آیشـینگر ،آسـتین باال زد و فیلم سـقوط ( )DOWNFALLرا با
مراجعـه بـه کتابهـای مختلفی که بـه آخرین روزهـای زندگی هیتلر اشـاره
میکردند راهی سـالن سـینماها نمود.

زیردریایـی :انصافـاً باید اعتـراف کرد در میـان تمامی ماشـینهای جنگی که
تاکنون توسـط بشـر سـاخته شـده اسـت زیردریاییهـا جذابیت خاصـی دارند
و فیلمهایـی نیـز کـه بـا محوریـت زیردریاییهـای نظامـی سـاخته میشـوند
همیشـه طرفـداران زیادی پیدا میکننـد .فیلم زیردریایـی ( )DAS BOOTکه
بـا نـام کشـتی نیـز از آن یاد میشـود محصـول سـال  ۱۹۸۱اسـت و در آلمان
غربی سـاخته شد.

جـرم و جنایتهایـی که هیتلر انجام داده بود باعث میشـد تا سـینماگران
همیشـه چهـرهای حیوانـی و خبیـث از او نشـان دهنـد امـا کارگـردان فیلـم
سـقوط جسـارت بـه خـرج داد و  ۱۰روز پایانی زندگی رایش سـوم را به نوعی
بـه تصویر کشـید کـه مخاطب بـا چهره واقعـی هیتلر روبرو شـود.

اگـر بـه فیلمهـای نظامـی کـه دربـاره زیردریاییهـا سـاخته شـده عالقـه
داریـد حتمـاً بهخوبـی میدانیـد کـه ایـن فیلمهـا بیشـتر بـه نبردهـای میـان
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QeshmAir News
Qeshm_Muscat route of
Qeshm Air company was inaugurated
The first flight and opening of Qeshm _ Muscat route
was held in Qeshm and Muscat international airport, on
Tuesday 5th of February.
The event was taken place by presence of Mahmood
Shekarabi, chief manager and member of directorate
of Qeshm Air, some of deputies and manager of the
Company, furthermore , Hamid Reza Momeni, the head
of directorate and chief manager of Qeshm free_zone and
Qeshm international airport and its deputies and senior
directors, Qeshm Air public relationship reported.
In parallel with first entrance of RJ airplane to Muscat
international airport, welcoming ceremony called “ water
sallot” was held to greet the company by presence of

Noory shahroody the clergyman and Iranian embassedor
of Oman, some members of Iran embassy in this country
and civil and military managers of Muscat, in CIP salon of
Muscat international airport.
Increasing international routes in Qeshm international
airport not only will draw more investors, but also attracts
tourists’ attention by which economic activities of both
countries will be improved in Qeshm free_zone.
In that case, passengers of this flight, which is operated
on Mondays and Thursdays every week, can get their visa
through electronic system as soon as possible in Qeshm
international airport.

Qeshm Air “hardworkers’
fair in mirror”
A fair by the title of Qeshm Air “hardworkers’ fair in
mirror” was held upon the occasion of Fajr days which is
relevant to 40th anniversary of Iran revolution victory, in
central building of Qeshm Air company. Many pictures
of recent achievements of Qeshm Air were shown in this
fair, public relation reported.
Demonstrating efforts and activities of Qeshm Air’s
personnels and its accomplishments in various fields,
was the main goal of this fair.

Qeshm Air Basij base starts to work
Qeshm Air Basij base started to work officially through a meeting and by
presence of Mr. Ghadirian, the commander of Basij defiance center of martyrs
of civil aviation industry, members of Basij committee of civil aviation, Mahmood
Shekarabi, the chief manager of Qeshm Air company and his deputies, in
Qeshm Air company.
According to this report, Mr. Ghadirian’s suggestion, who is the commander
of Basij defiance center of martyrs civil aviation industry and Mahmood
Shekarabi’s approvment, who is the chief manager and the member of Qeshm
Air directorate, Mr Mosayebi, by preserving his position, was designated as an
administrator of Qeshm Air Basij base.
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Cologne
Cathedral

The Masterpiece of Gothic Architecture

Cologne has a long history and even its naming is based on a certain background. The Roman empress,
Agrippina, built a city named Colonia Claudia Ara Agrippinensium in her hometown around the fifth
century AD. It immediately attracted many merchants and became an important trading center
due to the fact that the city built by the Romans on the routes to Germania (today’s Germany). The
Eastern Romans promoted Christianity instead of theirs in Cologne after overcoming the Western
ones. Constructing this church began in 1248 , and after six hundred years, it was built in 1880. It is a
UNESCO World Heritage site since 1996.
It is Germany’s most visited landmark,
attracting an average of 20,000 people a
day and currently it is the second tallest
twin-spired church in Germany at 157 m
height. The construction began in 1248
by the archbishop of Cologne, Konrad
von Hochstaden, but it left unfinished in
1473, which continued to be rebuilt by
the original design in the 19th century
and completed in 1880. This cathedral is
the largest Gothic one in northern Europe
which is also the tallest one until the 19th
century.
The cathedral is 1446 meters long and
about 45 meters wide. The front view has
two magnificent 157-meter high towers,
which are decorated by arched columns,
paintings, and beautiful sculptures. This
is a cross-shaped cathedral like most
others in Gothic style. Each side has two
corridors which are one of the largest
treasures in the world. This building has
two spectacular large windows which
passing of light ads to the magnificence
of this church. The stained glass windows
are placed everywhere in this building.
Everyone can visit this place for free,
but you have to pay the entrance fee for
climbing the towers.
The Gero Crucifix in this church was
built 900 years after the birth of Jesus
Christ. This cross is the oldest symbol of
Christianity in northern Europe.
The other valuable artwork is the
Archbishop of Cologne painting which
was painted in 1442 AH and kept inside
the cathedral. The wooden sculpture of
Virgin Mary built back to the end of the
thirteenth century and another Baroque
statue of the Blessed Virgin Mary and
the infant Jesus decorated with gold and
jewelry are astonishing.
The High Altar which was installed in
1322 is one of the rarest treasures of
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the Cologne Cathedral, which was made of black marble,
with a solid slab 15 feet (4.6 m) long forming the top. The
most celebrated work of art in the cathedral is the Shrine of
the Three Kings made of gold, silver and jewelry with three
golden crowns. It is believed that this tomb belongs to one of
the apostles. Such attractions in the Cologne Cathedral has
increased the global popularity of this place.
In addition, the Cathedral is the home for a number of wellknown Catholic clerics of this country which has attracted a lot
of attention among the residents of Cologne. The beauty of
this building is extremely influential. The view on the top of the
South Tower is really breathtaking and memorable though you
have to climb 509 steps which is definitely worth going.
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Bisotoun

Kermanshah, with its untouched nature and climate, is one of the beautiful and historic cities of Iran . The
name of this city is coming after a mountain, which is the reminiscent of bravery and legends. Bisotoun
Mountain was recorded on the Word Heritage List. But, the oldest works of Bisotoun belongs to the Middle
Paleolithic period and the latest one is related to the Safavid era. However, its reputation definitely relied on
the inscription of Dariush I of Achaemenid (486-521BC), which is engraved at an altitude of 80 meters from the
foot of the mountain. According to archeologists, the ancient inscription is the largest and most important
epithet of the world and the most authentic record ever recognized in the world. But, unfortunately, some
parts were destroyed and illegible due to the wind and water erosion and some others by the ignorance of
those Iranian who could use the patterns and lines as shooting targets.

inscriptions and embossed patterns of Bisotoun, which
was written in three languages including Elamites,
Babylonians and Ancient Persians and represents how
Darius I of Achaemenid defeated the invaders.

stage. In the first stage, the figure of Darius, while the eight
handtied Gaumata’s accomplices were lining up in front of him,
Gaumata himself was trampled under his feet. Along with the
inscription of cuneiform and Elamite language on the rocky
cliff,the figure of Fravashi is seen above the figure of Darius and
the captives, and an archer and a lancer stand behind Darius.

The story of the Darius inscription, known as “Bisotoun
inscription”, is related to the time when Cambyses,
the son and the successor of Cyrus conquered the
Egypt. One of the Magi called “Gaumata” rebelled
and introduced himself as Bardiya as the brother of
Cambyses. It was when Cambyses killed his brother
before going to Egypt for the fear of claiming the
throne in his absence. After three years of forgiving
tax, he succeeded to persuade others to obey him and
challenged Cambyses and the Achaemenid dynasty.
Cambyses quickly returned to Persia to regain his
throne, but he died suspiciously in the middle of the
way. In this situation, it seemed that there was no other
obstacle to the Gaumata, but seven of the Achaemenid
nobles led by Darius revolted and overthrew against
him. Thus, Darius, related to another branch of the
Achaemenid dynasty, sat on the throne and this
kingdom and the reign was inherited by him.

The most important statements of Darius on this inscription
are as follow: introducing Darius and his Empire, the story
of the Gaumata’s rebellion and its suppression, the story of
the repression of various insurrections in the lands of Elam,
Babylon, Media, Part, Pars, Armenia and Marv, the emphasis
on the truthiness of the provisions of the inscription, being
Darius innocent from filth, lying and criminality, requesting
the posterity for preserving the inscription, and praying for its
protectors and curse on those damaged the inscription.
In the following periods in which the languages and the ancient
lines were forgotten, the Bisotoun inscription also became
illegible. Not only no one could read the text, but also it was not
clear at all to whom and which period it belongs. At the same
time, the inscription of Dariush and other sculptures on this
mountain which remained from the Parthian and Sassanid
periods attributed to Farhad and his fiery love to Shirin, and
they found a great place in Persian texts and proses.

Darius ordered to transcribe the story of such a great
victory, which was saving the Achaemenid dynasty
from certain collapse on the wall of Mount Bisotoun. At
that time, Bisotoun Mountain was not only religiously
important, but more importantly, it was located on the
side of the western and central highway of Persia to
Mesopotamia and was exposed to the passengers and
caravans.

Henry Rawlinson is the first person who was able to read the
inscription. In the 1830s and early 1840s, he was serving as an
officer in the Indian Army of England in the western part of Iran.
He succeeded in deciphering the inscription and did the first
translation. He was later appointed to the British minister in
Iran in the late 1850s.
After him, other people followed his path and produced more
precise translations of the Bisotoun inscription.

Archaeological investigations and historical research
indicate that this inscription was not created in one

There are many spectacular ancient monuments on
Bisotoun, which means the place of the gods. If we
want to have a quick look at them, some of them
should be mentioned as Barnaaj which dated back to
the period between the Medes to the Sassanid era.
Khosrow Bridge was located on the Gamasiab River
and its name and style indicate that it was built in the
late Sassanid period and possibly in the period of
Khosro II, Parviz.
The statue of Hercules, the Greek god of war is
considered as another monument which belongs
to 153 BC, the Greek-Cypriot era, the time when the
Greek gods were worshiped in Persia. This place was
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discovered in 1958 during the construction of HamedanKermanshah road. Safavid Caravanserai of Bisotun is
another work from the Safavid period in this area. The
building was completed during the reign of Suleiman I
by the help of his grand vizier, Sheikh Ali Khan Zanganeh.
The unfinished Sassanid Palace and Ilkhani Caravanserai
architectural style and surrounding evidence show that
they belong to the late Sassanid works. In addition, it is
the remain of Bisotoun, on which a carvansarai built later
during the Mongol Ilkhan times and some parts are still
remained.
However, it is the most famous historical record of this
region and the earliest manuscripts of Persia among the
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ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ

وﯾﺰای ﮔﺮدﺷﮕﺮی )ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ( ﮐﺎﻧﺎدا
ـــﻤـــﯿـــــﻨــﯽ
ﺗـــﻀـ

درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا از روش ﺗﺠﺎری
ﺑــﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎری اﺳﺘــﺎن ﮐﺒﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ای روﺷﻦ اﺳﺖ
و اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ روش ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرت PR
ﮐــﺎﻧﺎدا را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨــــــﺪ و ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬـــــﺪ
اﻟــــﺰامآوریﻧــــﺪارﻧﺪ.
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