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Golden Village Geshm

اﮐﺴﯿﮋن ﻫﺴﺖ ،وﻟﯽ ﮐﻢ ﻫﺴﺖ!
در ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن اﺻﻼ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ! ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎﻫﺎ از ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن رﻧﺞ ﻣـــﯽﺑﺮﯾﻢ .ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﯿﭽﺎرهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺧﻔﮕﯽاﻧﺪ.

دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﻮ
اﮐﺴﯿﮋن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﺳﺖ!
ﺣﺘﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﻧﯿﺴﺖ!

ﺑﻪ زودی...

اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﺑـﺪن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠـﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ اﻧـــــﺮژی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.اﮔﺮاﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺨﺎری ﮔﺎزی ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،رﻧﮓ ﺷﻌﻠﻪاش زرد ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎری ﺑﺪن ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﺳﻮزد،
ﺣﺎﻟﺖ اﺳﯿﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد؛ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﯽﻫﻮازی ﻫﻢ ﭼﻮن ﺳﺮﻃﺎن .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻔﮕﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ!

راهﺣﻞﻫﺎ!

راهﺣﻞ اول :رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا )ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ!(
راهﺣﻞ دوم :ﻓﺮار از آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﻬﺮ )ﮐﺎر ،زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ و  ...ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟(
راهﺣﻞ ﺳﻮم :اﺳﺘﻔﺎده از »آب ﻏﻨﯽﺷﺪه ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ۶ﺿﻠﻌﯽ« ﺑﻪﺟﺎی آب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

آب ﻏﻨﯽﺷﺪه ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ:آب ﻏﻨﯽﺷﺪه ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ۶ﺿﻠﻌﯽ! در ﺳﻠـﻮلﻫﺎی ﺑﺪن ،ﺟـﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻮﻟﮑـﻮلﻫﺎی ۶ﺿﻠﻌﯽ آب ﺧﺎﻟــﯽ اﺳـــﺖ
اﻣﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آبﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ۵ﺿﻠﻌﯽ و ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرناﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪﺷﺎن ﺑﺎ زﺣﻤــﺖ زﯾﺎد۶ ،ﺿﻠﻌﯽو ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ آﺑـﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ داﺷﺘﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺸـﺘﺮ،دارای ﻣﻮﻟﮑﻮل ۶ﺿﻠﻌﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷــﺪ.
آب ﻏﻨﯽﺷﺪه ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ۶ﺿﻠﻌﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ آب ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕـــــﺮﻫﺎی آب ،از آب ﻣﻌﻤﻮﻟـــــــــﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣـــــــﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آن ۶ﺿﻠﻌـــــــﯽاﻧﺪ و  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﮐﺴﯿﮋن دارد؛ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺜﻞ آب ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ وآﺑﺸﺎرﻫﺎ.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل واﻗﻌﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻮا ،ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ اﮐﺴﯿﮋن ،آب اﺳﺖ .اﻣﺎ آبﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻢ اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ و ﻫﻢ درﺻﺪ ﺟﺬﺑﺸﺎن اﻧﺪک اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﺤﺾ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﻏﻨﯽ
ﺷﺪه ،ﺟﺬب آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺎط دﻫﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  ۵دﻗﯿﻘﻪ ،اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺬب ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﮏ دارﯾﺪ ،ﺑﺎ
ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎده از اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﺼﺮف آب ﻏﻨﯽﺷﺪه ﺑﺎ اﮐﺴﯿـﮋن ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ۶ﺿﻠﻌﯽ ،ﺳﺮﯾﻊﺗــــــــــﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛــــــﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ اﮐﺴﯿﮋنزاﯾﯽ ﺑﺪن و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ آن اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺟﺬب اﮐﺴﯿﮋن از راه ﮔﻮارش ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﺬب اﮐـﺴﯿﮋن از راه ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﭼﻪ آﺑﯽ آب ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋناﺳﺖ؟
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن »ﺛﺮﯾﺎ ﺑﺎﻧﻮ« ،آب ﻏﻨﯽﺷﺪه ﺑﺎ اﮐﺴﯿـﮋن ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ۶ﺿﻠﻌﯽ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد ﺗﺠﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟـﯿﺪ اﯾﻦ آب
ارزﺷﻤﻨﺪ در ﮐـﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺮ آب ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ۶ﺿﻠﻌﯽ
ﺷﺪن ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ،ﮔﺬر از ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻤﯿﺎب ،ﺟﺬب اﻣﻼح و ﯾﻮنﻫﺎی ﺿﺮوری ،ﺑــﻪ آبﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻏﻨﯽﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۶ﺿﻠﻌﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ:

ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺛﺮﯾﺎﺑﺎﻧﻮ

TDSB. Co

���ان��� :ار ���دا��د��� ،ان �ــ�در����� ،ن ����ز ،ا����ی �����ن ��م ��� �ود�ـ�ر �ـ��ـ� ،۱ ���� ،۳۴ ��� ،وا�ـ� ۲
���ــ�۲۲ ۹۰ ۲۳ ۸۶ :
د�ر �ــ��ر۲۶ ۴۰ ۰۵ ۸۸ :
email: info@tdsb-co.com

ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دﯾﺎﺑﺖ ،ﮐﺒﺪ ﭼﺮب و ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰی و زﺧﻢﻫﺎی دﯾﺎﺑﺘﯽ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن
دﻓﻊ ﺳﻤﻮم ﺑﺪن
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ )ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎران(
ﺗﻨﻬﺎ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﯽ ،ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﮐﻠﯿﻮی
دارای اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻗﻮی در ﺑﺪن

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 :مـریمخلیلپنــاه

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:

تحویل سـال
توجه مردم بـه خدا .ا ّو ِل
ِ
نـوروز بـرای ملت ما ،امـروز عبـارت اسـت از ا ّوالً ّ :
کـه میشـود ،مـردم دعـا میخواننـد« ،یـا محـ ّول الحـول واالحـوال» میگوینـد ،آغاز
توجه خـود را به خـدا زیـاد میکنند .ایـن ،ارزش
سـال را بـا یـاد خدا شـروع میکننـدّ ،
اسـت .ثانیـ ًا نـوروز را بهانـهای برای دیـد و بازدیـد و رفع کدورتهـا و کینههـا و مح ّبت
بـه یکدیگـر قـرار میدهند .ایـن همـان بـرادری و عطوفت اسلامی و همـان صل ه رحم
مقدسـه
اسلام اسـت؛ بسـیار خوب اسـت .ضمن ًا نـوروز را بهانـهای برای زیـارت اعتاب ّ
قـرار میدهنـد؛ به مشـهد مسـافرت میکننـد  -کـه همیشـه یکـی از پرجمعیتترین
مقدس ،اوقـات عید نوروز بوده اسـت  -این بسـیار خوب اسـت.
اوقـات سـال در مشـهد ّ
گزیـدهای از بیانـات مقام معظم رهبری در دیدار رؤسـای جمهور شـرکتکننده در جشـن جهانـی نوروز-
نوروز 1389

09101480727

بسمه تعالی

					
سرسبز ترین بهار تقدیم تو باد
			
گویند که لحظه ایست روئیدن عشق

آواز خـوش هـزار تقدیـم تـو بـاد
آن لحظـه هـزار بـار تقدیـم تـو بـاد

همکــاران گـــرامی و همـــراهــان ارجمنـــد

ســالم
با پایان سال  ۱۳۹۷خورشیدی ،برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاده و سالی سربلند با یادگارانی از تالشهای ارزشمند
خانواده بزرگ قشمایر به گذشته می پیوندد .و دست عنایت خداوند دگر بار دل و جان ما را به فردایی روشن نوید میدهد.
در سـال جدیـد ،امیـدوارم که با یـاری خداوند متعال و همـت واالی تمامی همکاران خـدوم ،صدیق و زحمتکش در
شـرکت هواپیمایی قشـم ،همانند گذشـته ،برگهای زرین دیگری بر کتاب سرشـار از افتخار صنعت هوانوردی
ب به ملت شـریف ایـران به جایگاهی
کشـورمان بیفزاییـم .و بـه فضل الهی در راسـتای خدمترسـانی مطلو 
واالتـر و باالتـر از همیشـه دسـت یابیـم .در ایـن سـال از درگاه تدبیـر کننـده شـب و روز و بی همتای
هسـتی بخش ،بهترین احوال را برای تمامی همکاران عزیز در شـرکت هواپیمایی قشـم و همچنین
		
مردم گرانقدر کشور عزیزمان ایران ،از درگاه حق تعالی مسئلت مینمایم.
محمـود شکـرآبی
مدیرعـاملوعضوهیـأتمدیره

@Qeshmair
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www.qeshm-air.com
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اخبـــار قشــم ایـــر
برقراری مسیر پروازی جدید اهواز-دبی-اهواز شرکت هواپیمایی قشم
شرکت هواپیمایی قشم اولین پرواز خود در مسیر اهواز-دبی-اهواز را روز یکشنبه مورخ  97/12/19برقرار کرد.

وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیـان ایـن کـه توجـه و
رسـیدگی بـه نیـروی انسـانی در صنعـت هوانوردی
ضروری اسـت ،گفت :تفکر مدیریتی سـالم و سالمت
ل اسـت.
اداری و مراقبـت از بیتالمـال از دیگـر اصو 

روابـط عمومـی شـرکت هواپیمایـی قشـم در خصـوص ایـن مسـیر
پـروازی اعلام کـرد :ایـن شـرکت همـواره بـا هـدف تکریـم اربـاب رجوع و
افزایـش رضایـت مسـافرین ،بـا پیگیـری مجدانه مسـئوالن ،تالش کـرده تا
بـا برنامهریـزی مطلـوب نسـبت به افزایـش پروازهـای جدید در مسـیرهای
داخلـی و بینالمللـی اقـدام کنـد.

بـه گزارش خبرنـگار پایگاه خبـری وزارت راه و شهرسـازی
محمـد اسلامی وزیـر راه و شهرسـازی ،اظهـار کـرد :جریـان
مدیریـت یک جریـان در حال گردش و فعال اسـت کـه در هر
نوبتـی کسـی سـکان دار آن می شـود و نقش خـود را ایفا می
کنـد ،نکتـه مهـم در این جابه جایی ها آن اسـت که نـگاه ما از
لحاظ مدیریتی در این شـرایط نگاه به درون بوده و دلیل اصلی
آن نیز رشـد سلسـله مراتبی و انگیزه خدمتی به شمار می رود.

در همیـن راسـتا مسـیر جدیـد پروازی قشـمایر از مبـدا اهواز ،بـه عنوان
یکـی از کالنشـهرهای ایـران ،بـه مقصـد دبـی ،بـه عنـوان بزرگتریـن
شـهر کشـور امـارات متحـده عربـی ،در روزهای یکشـنبه و چهارشـنبه و با
هواپیمـای آر-جـی ،بـه ظرفیـت مسـافری حـدود  100نفـر برقرار شـد.
گفتنـی اسـت در حـال حاضر پروازهـای بینالمللـی شـرکت هواپیمایی
قشـم در حوزه جنوب کشور در مسـیرهای قشم-دبی-قشم و قشم-مسقط-
قشـم برقرار اسـت که با اضافهشـدن مسـیر جدیـد اهواز-دبی-اهواز به سـه
مسـیر افزایـش مییابـد .ایـن مسـیر ها بـه علـت تقاضـای زیاد مسـافرین،
گردشـگران و بازرگانـان و همچنیـن بـه منظـور تسـهیل در امـر جابهجایی
هموطنـان عزیـز در ناحیه جنوب کشـور برقرار شـده اسـت.

روی خـــط خبــــر
مدیرعامل جدید شرکت فرودگاهها منصوب شد
بـه گزارش خبرنگار پایگاه خبـری وزارت راه و شهرسـازی،
بـا حکـم محمـد اسلامی وزیـر راه و شهرسـازی ،سـیاوش
امیرمکری بـه عنـوان مدیرعامـل جدیـد شـرکت فرودگاهها و
ناوبـری هوایی ایـران و جانشـین رحمـتاهلل مهآبـادی معرفی
شد.

ایـن مقام مسـئول با تأکید براینکه توجه به رشـد سلسـله
مراتبی و انگیزه خدمتی باید در همه سـازمان ها پابرجا باشـد
گفت :تمام سـعی ما باید آن باشـد که علاوه بر انگیزه ،قابلیت
عملکـرد نیـز افزایـش پیـدا کند ،مـا امـروز به شـدت نیازمند
فاصله گرفتن از رفتارهای سـنتی و رو آوردن به سیسـتم های
نوین هسـتیم تا بتوانیم کارآمدی ایران که مهمترین نیاز امروز

مـا در بخـش قابلیت عملکـرد به شـمار مـی رود را ارتقا دهیم.
عضـو کابینه دولـت دوازدهم با بیان این نکته که رشـد و تعالی
بـه صـورت جزیرهای اتفاق نمیافتد و باید بـرای تحقق آن نگاه
متـوازن و همچنیـن هماهنگی با همه ذیربطـان و ذی نفعان
وجود داشـته باشـد گفت :بدون شـک ما در این مسیر نیازمند
مشـارکت هایی تقویت کننده هستیم تا ضمن افزایش فرصت
هـا و نقاط قـوت ،ضعف های مـا را از میان بـردارد.
اسلامی در ادامه سـخنان خود رسـیدگی ،توجه و ارتقای
وضعیـت نیـروی انسـانی را خصوصا در صنعت هوانـوردی که
صنعتی انسـان محور اسـت نکته ای بسـیار مهم و قابل توجه
دانسـت و گفت :رسـیدگی به نیروی انسـانی از اهم تکالیف ما
بـه شـمار مـی رود ،امیـد داریم که بـا مدیریت جدید شـاهد
ریـزش و رویـش طبیعـی در مسـیر رشـد و ارتقـای افـراد در
زمان پیش رو باشـیم .وزیر راه و شهرسازی همچنین سالمت
اداری و مراقبـت از بیتالمـال در تمامـی محورها و سـرفصل
هـای فعالیـت را از نکات قابل توجه دیگـر در این عرصه اعالم
کـرد و افـزود :ما در این مسـیر پاکدسـتی را الگوی خـود قرار
داده و بایـد مراقـب باشـیم تـا ضمـن رعایـت دقـت کافی در

مصـارف و عوایـد باعـث شـویم سـازمان هـا در جهت تحقق
درآمـد و همچنیـن مصارف خـود برنامه محور عمـل کرده و
نقش مؤثـری ایفا کنند.

عــابدزاده مطــرح کـرد:
سـال سختـی در صنـعت هــواپیمـایی در پیـش داریـم
رئیـس سـازمان هواپیمایـی کشـوری گفت :تحریمهـا کار ما را سـخت
کـرده اسـت و در یک سـال آتـی پیشبینی سیاسـتمداران این اسـت
که شـرایط سـختی را در پیـش داریم کـه امیدواریم این یک سـال را با
موفقیـت طـی کنیم که اگر موفق شـویم دشـمن هم سـر تعظیـم فرود
میآورد.
بـه گـزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسـازی  ،علی عابدزاده رئیس سـازمان
هواپیمایـی کشـوری اظهار کرد :مـردم از حمل و نقل هوایی خواسـتهایی دارند و با
مشـکالت ما آشـنا نیسـتند و این کار را برای ما سـخت کرده اسـت زیرا مسـافران
ایـن صنعت قشـر ویژه ای از جامعه هسـتند و انتظاراتـی از ما دارند.

در حکـم وزیـر آمـده اسـت :باتوجه بـه تعهـد ،تخصـص و
تجربیات ارزنده و به اسـتناد مصوبه مـورخ  ۱۳۹۷.۱۲.۵مجمع
عمومی و ماده  ۲۲اساسـنامه ،جنابعالی را به مدت  ۲سـال به
عنـوان مدیرعامـل شـركت فرودگاههـا و ناوبـری هوایـی ایران
منصـوب مینمایم.

وی ادامـه داد :تحریمهـا کار مـا را سـخت کـرده اسـت و در یـک سـال آتـی
پیشبینـی سیاسـتمداران ایـن اسـت کـه شـرایط سـختی را در پیـش داریـم که
امیدواریـم ایـن یـک سـال را بـا موفقیـت طـی کنیـم کـه اگر موفـق شـویم آنگاه
دشـمن هم سـر تعظیـم فـرود مـی آورد.

امیرمکـری در سـالهای گذشـته معـاون توسـعه و مدیریت
منابع شـرکت فرودگاههـا و ناوبـری هوایـی ایـران بود.
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وزیـــر راه و شهــرســازی:
تــوجه به نیروی انســانی در صنعت هــوانوردی ضــروری است
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درگفتگوبامدیرعاملمنطقهآزادقشممطرحشد:

قشمایر عامل تــــــوسعه مناسبات
اقتصادی و تجاری قشم و مسقط

خـوب صنعتـی در ایـن منطقـه آزاد به همراه داشـته باشـد .بـا توجه به وجود چند نیروگاه تولیـد همزمان آب و برق و یک واحد تولید برق خورشـیدی در قشـم،
درخواسـت عمانیهـا بـرای انتقـال برق تولیدی جزیره به این کشـور میتواند نقطه شـروع مـراودات اقتصادی ایران و عمان از طریق منطقه آزاد قشـم محسـوب
شـود ،صادرات سـیمان این منطقه به کشـور عمان که طی چند سـال گذشـته آغاز شـده اسـت نیز میتواند به توسـعه فعالیتهای اقتصادی فیمابین کمک
کنـد و عمانیهـا میتواننـد از ظرفیتهـای بسـیار خوبـی که در صنایع شـیالتی و گردشـگری قشـم وجـود دارد هم بهره ببرنـد .در این فرصت ایجاد شـده
از جنـاب آقـای مهنـدس شـکرآبی مدیرعامـل با درایـت هواپیمایی قشـمایر که بـا برنامهریزی دقیـق خود زمینـه ایجاد این خـط پروازی
بینالمللـی را از جزیـره زیبای قشـم فراهم کردند تشـکر می کنم.

آغاز پروازهای قشـمایر از جزیره قشـم به مسـقط ،بهانهای شـد تا گفتگـوی کوتاهی با مهنـدس حمیدرضا
مومنی ،رییس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قشـم داشـته باشـیم .خواننده این گفتگو باشـید.

وجـه تمایز منطقه آزاد قشـم در قیاس با سـایر مناطـق آزاد جنوب
کشـور در چه حوزههایی اسـت؟
وسـعت ایـن منطقه آزاد در مقایسـه بـا مناطق آزاد کیـش و چابهار و ظرفیت
بسـیار بـاالی نفت و گاز و سـایتهای کمنظیـر حوزه گردشـگری در این منطقه
آزاد ،قشـم را نسـبت به دو منطقه دیگر کشـورمان در جنوب ایران متمایز کرده
اسـت .تعیین سـهم  84هزار تُنی تولید ماهی در قفس از مجموع  200هزار تُن
کشـوری برای قشـم که در برنامه ششـم توسـعه بر آن تاکید شـده اسـت  ،نیز
وجـه تمایـز دیگر این منطقه نسـبت به دو منطقـه آزاد دیگـر را نمایان میکند.
ارتبـاط هوایـی بین فرودگاه بینالمللی قشـم با فـرودگاه ُدبـی و در روزهای اخیر
بـا فـرودگاه مسـقط در عمـان و ایجاد خـط هوایی سـوم بین این جزیـره با قطر
تـا پایان سـال ،نشـان از ویژگیهای این منطقه آزاد نسـبت به مناطـق آزاد دیگر
جنوب کشـور دارد.

بـا توجه بـه کاهش سـفر هموطنانمان به خـارج از کشـور ،مناطق
آزاد و علیالخصـوص منطقـه آزاد قشـم چـه ویژگیهـای جذابـی
برای گردشـگری میتواند داشـته باشـد؟
نـام قشـم به دلیـل داشـتن ژئوپـارک جهانـی در جمع کشـورهای صاحب
ژئوپـارک در دنیـا شـناخته شـده اسـت و ایـن امتیـاز ویـژه میتواند بـه جذب
گردشـگران داخلـی در شـرایطی کـه میـزان سـفر ایرانیان بـه خارج از کشـور
کاهـش یافتـه منجـر شـود .وجـود طوالنیترین غار نمکـی جهان در قشـم در
کنـار جنگلهـای کمنظیـر دریایـی حـرا ،تنگـه چاهکـوه ،دره تندیسهـا ،بـام
قشـم ،جزایـر ناز ،خلیـج دلفینهای آزاد ،دره سـتارهها و چنـد ظرفیت دیگر به
عنـوان مجموعه ژئوپارک قشـم به همراه چاههای تلا و بادگیرهای زیبای بندر
تاریخـی الفت ،سـایت تخمگذاری الکپشـتهای پـوزه عقابی ،مـوزه منحصر
بـه فـرد ژئوپـارک ،قلعه پرتغالیهـا ،سـواحل زیبا و مهمتـر از همـه ،مهربانی و
مهماننـوازی مردم صبور و دوسـت داشـتنی قشـم هـم از امتیازات ویـژه برای
جـذب گردشـگر در ایـن منطقه بهشـمار میآینـد .سـایتهای ویـژه برگزاری
مسـابقات دریایـی (غواصی ،جت اسـکی ،بنانا ،شـاتل و  ،)...هوایـی (پاراگالیدر،
لباس خفاشـی ،سـقوط آزاد ،بیس جامـپ و  ،)...زمینی (آفرویـد و موتور کراس،
اسـبدوانی و شـتر سـواری) هم از امتیازات جذب گردشگر در این منطقه آزاد
محسـوب میشود.

سـهم حمل و نقل هوایـی در تردد مسـافر و کاال در سـالهای اخیر
در رونـق تجارت و گردشـگری قشـم چه میزان بوده اسـت؟
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برای سـفر به منطقه آزاد قشـم سه مسـیر زمینی ،دریایی و هوایی وجود دارد
که بیشـترین سـهم تردد به این منطقه آزاد از طریق زمینی و سـفر گردشگران
از بندرعباس به اسـکله الفت جزیره قشم انجام میشـود به طوریکه مسافران و
گردشـگران با خودروهای شـخصی و یا وسایل نقلیه عمومی از طریق شناورهای
ویـژه حمـل خـودرو (لندینگ کرافتهـا) و با طی کـردن یک مسـافرت جذاب
دریایـی حـدود ۱۵دقیقه ای ،وارد جزیره قشـم میشـوند .بخش دوم سـفرها به
قشـم از طریق دریا بین اسـکله شـهید حقانی بندرعباس و اسکله شهید ذاکری
قشـم انجـام میشـود بـه طوریکه مسـافران و گردشـگران ایـن جزیره با سـوار
شـدن به شـناورهای مدرن و ایمـن در مدت زمان  40دقیقه از بندر عبـاس وارد
اسـکله شـهید ذاکری شهر قشم میشوند .مسـیر هوایی به جزیره قشم با سهم
کمتـر در رتبـه سـوم قـرار دارد و شـماری از گردشگران این جزیره همـه روزه از
مسـیر تهران ،مشهد ،شـیراز ،اصفهان ،تبریز ،کرمان ،رشت و دو پرواز بینالمللی
ُدبـی و مسـقط عمـان وارد این مطنقه آزاد میشـوند که موجب رونـق تجارت و
گردشـگری این منطقه شدهاند.

شـرکت هواپیمایی قشـم در سـالهای اخیر چه کمکی به توسـعه
گردشـگری منطقه آزاد قشـم داشته است؟
شـرکت قشـمایر بـا دراختیـار داشـتن پرندههـای مناسـب،
نقـش مهمی در توسـعه سـفرهای هوایی کشـورمان طی سـالهای
گذشـته داشـته و منطقه آزاد قشـم هم از این امتیاز بیبهـره نبوده
بـه طوریکـه هر هفته بـه طـور میانگیـن  25و در زمانهـای پیک
سـفر گردشـگران به این جزیره ،هفتـهای  35پـرواز از نقاط مختلف
کشـورمان و دو پـرواز بینالمللـی ( ُدبـی و عمان) انجام میشـود که
نقـش مهمی در توسـعه گردشـگری این جزیـره دارد.

با توجه به ایجاد مسـیر پروازی قشـم به مسـقط توسـط قشـمایر ،به
نظـر جنابعالی باید منتظر چه رویدادی باشـیم؟ آیا این مسـیر پروازی
میتوانـد تعامالت چند جانبه میان دو کشـور را گسـترش دهد؟
بـه طـور حتـم ایجـاد خـط هوایی از قشـم بـه هـر فرودگاهـی به ویـژه در
بُعـد بینالمللـی براسـاس برنامههـای مشـخص انجـام میشـود .بـا توجـه به
روابـط دیرینـه دو کشـور ایران و عمـان و نزدیکی فرهنگ دو ملت مسـلمان و
عالقمنـدی عمانیها برای حضور در بخش سـرمایهگذاری در ایران و اسـتفاده
از فناوری ایرانیان در بخشهای مختلف و نزدیکی قشـم به این کشـور برقراری
ایـن خـط هوایی میتواند زمینه توسـعه همکاریها را بـا توجه به ظرفیتهای
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منطقـه آزاد قشـم چه تدابیـر ویـژهای را جهت افزایش اسـتقبال
مسـافران برای سـفر به مسـقط از قشـم اندیشـیده است؟

منطقه آزاد قشـم هم با ایجاد زیرسـاختهای مورد نیـاز فرودگاهی
از جملـه سـاخت بـرج جدید مراقبـت پـرواز و ایجاد سـالن جدید
ترانزیـت مسـافری بـا بیـش از ۵۰۰۰متر مربع فضـای اختصاصی
برای مسـافران خروجی ،تالش کرده اسـت شرایط مناسـبی را برای
شـرکتهای پـروازی به ویژه قشـمایر فراهـم کند و تعامل بسـیار
خوبـی بـا مسـئوالن ایـن شـرکت هواپیمایـی داریـم و امیدواریم
تـا پایان امسـال هم از طریق قشـمایر شـاهد سـفر گردشـگران و
سـرمایهگذاران قطـری به ایـن منطقه آزاد باشـیم.

بـا گشـایش دفتـر صـدور الکترونیکی روادیـد (ویـزا) در فرودگاه قشـم و
قرارگرفتـن نـام ایـن منطقه در لیسـت  10فـرودگاه کشـور در زمینـه ارائه
خدمـات روادیـد ،هماکنـون اتبـاع  180کشـور جهـان میتوانند با داشـتن
گذرنامـه ،روادیـد خود را در کوتاهترین زمـان در این فرودگاه دریافت کنند و
این فرصت خوبی اسـت تا مسـافران خارجی بدون مراجعه به سـفارتخانه
و کنسـولگریهای ایران در خارج کشـور و با حضور در فرودگاه بینالمللی
قشـم نسـبت بـه دریافت و تمدیـد روادید خود اقـدام کنند .راهانـدازی دفتر
صـدور ویـزای الکترونیکـی در فرودگاه بینالمللی قشـم که از دی ماه سـال
گذشـته آغاز شـده بسـتر مناسـبی برای سـفر ایرانیان به عمان و همچنین
جذب گردشـگر و سـرمایهگذار خارجی اسـت.

چندین بار سـازمان منطقـه آزاد قشـم صحبتهایـی از راهاندازی
ایرالیـن و خریـد هواپیما از شـرکت بمباردیـه کانادا مطـرح کرده
اسـت ،ایـن موضوعات به کجا رسـیده اسـت ؟
موضـوع راهاندازی ایرالین ویژه فالی قشـم که در قالب یـک Smart Airline
طراحی شـده و تمام مراحل قانونی آن به اتمام رسـیده است ،دستخوش مسائل
سیاسـی و تحریمهـای ظالمانـه آمریکاییهـا قرار گرفتـه و امیدواریـم با حل
مشـکالت مربـوط به مسـائل تحریمهـا 10 ،فرونـد هواپیمای مدرن شـرکت
بمباردیـه کانـادا درقالـب عنـوان ایرالین ویژه قشـم در مسـیرهای مختلف به
ویـژه در حوزه سـفرهای خارجـی فعالیت کند.

تعامـل قشـمایر و منطقـه آزاد قشـم را در چه سـطحی میبینید و
چشـماندازی کـه در نظـر دارید ،چگونه اسـت؟
همانطـور کـه اعالم کردم شـرکت هواپیمایی قشـم بـه عنوان
یکـی از موفقتریـن شـرکتهای پـروازی نقش مهمی در توسـعه
سـفرهای هوایـی در کل کشـور از جمله قشـم داشـته و سـازمان
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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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نــوروز
فـرصت طالیی بــرای
ایرانگـردی

نـوروز بزرگتريـن عيـد ايرانيـان اسـت ،همـه در
تـدارك برپايـي جشـني باشـكوه و البتـه گـردش
در ايـام تعطيلات هسـتند .اگـر در نـوروز قصـد
ايرانگـردي داريـد ،مكانهـاي مناسـب ايـن ايام و
البته فصـل را به شـما معرفي ميكنيـم و بايكديگر
ميخوانيـم.

تفـرش رويايي :تفرش ،شـهری زیبا کـه دارای جاذبههای
طبیعـی بسـیاری اسـت .از ایـن جاذبههـای گردشگـری
میتـوان به آبشـار قطـره بـاران ،روسـتای خانک ،روسـتای
طالد ،آب انبار بلور ،چشـمه آب معدنی گراو ،مسـجد جامع
شـش ناو و غار امجک اشـاره کرد .از سوغات این شهرستان،
گردو ،بادام ،نان تندی ،شـیرینی خانگی و عسـل را میتوان
نـام برد .در این شهرسـتان افراد معروفی همچون پروفسـور
حسابی و پروفسـور سحابی زیستهاند.
کاشـان ،شـهر گل و گالب :کاشـان شـهر گل و گالب،
شـهری کـه جاذبههایـی همچون مسـجد جامع ،مسـجد آقا
بزرگ ،آتشـکده نیاسـر ،غار تاالر ،کاروانسـرای مرنجاب ،باغ و
حمام فین دارد .از سـوغات این شهرسـتان میتوان به کلوچه،
گالب و روغـن نباتـی اشـاره کرد.
بوشـهر ،شـهر دليـران :بوشـهر ،شـهری کـه دارای
جاذبههـای دیدنـی بسـیاری اسـت و از جملـه آن میتوان
بـه مـوزه ريیسعلـی دلـواری ،قلعـه نصـوری ،رافائـل،
سـحانتیر ،گنبـد نمکی جاشـکف مـوزه دریانـوردی خلیج
فارس و ریشـهر اشـاره کرد .سوغاتیهای بسـياری در این
شـهر اسـت که خرما ،ارده ،حلوای سـنگک ،خارک پختهو
ماهـی از جملـه آن هاسـت.
بروجـرد ،نگين لرسـتان :بروجـرد ،شـهري کـه دارای
جاذبههایـی همچـون پـل قلعهحاتـم ،گلدشـت ،روسـتای
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دره صیدی ،کرکیخان و موزه مردمشناسـی اسـت .کلوچه روغنی ،نان گوشـهای و خشـکبارها از جمله
سـوغاتیهای این شهرسـتان بهشـمار ميروند.
محلات ،پايتخـت گل ايران :محالت از دیگر شـهرهایی اسـت که به شـهر گل شـهرت دارد.
چشـمه آبگـرم ،سـتونهای خورهـه ،آتشـکده آتشـکوه ،قلعه آقاخـان و غـار آزادخـان از جمله
جاذبههـای ایـن شهرستانبهشـمار ميرونـد .از مراسـمهای دیدني این شهرسـتان اهواهو اسـت.
سـوغاتی محالت ،حلواشـکری و حلواي ارده اسـت.
سـرعین ،شـهر آبگرم :سـرعین ،دیگـر شهرسـتانی کـه دارای جاذبههایـی همچـون آبگرم،
سـبالن ،بش باجیالر و گاومیشگلی ،دهکده صخرهای باسـتانی و بندر کلخوران و پیسـت اسـکی
است.سـوغات معروف این شـهر عسـل و حلوای سـیاه اسـت.
نـوش آبـاد ،مرواريـد اصفهـان :نوش آبـاد ،شـهری زیبا کـه در اسـتان اصفهـانقـرار دارد و
شـهر زیرزمینی اویی در این شهرسـتان واقع شـده اسـت .معماری بی نظیر این شهرسـتان ،هر
فـردی را مجـذوب خـود میکنـد .جاذبههایـی همچـون پل اسـحاق آبـاد ،قلعه خشـتی فرزین،
بقعـه رقیـه بانو ،آب انبار چالهسـی ،مرکـزی ،دربریگ و زیارتـگاه فیض آباد این شـهر را دیدنیتر
کـرده اسـت .صنایـع دسـتی این شهرسـتان زبانزد خـاص و عام اسـت .از این صنایـع میتوان به
جوالبافی اشـاره کرد.
بنـدر خارک ،بهشـت جنوب :صخره کند و نردههای سـنگی و قـرار گرفتن بندر در کنـار دریای خلیج
فارس از جاذبههای این شهرسـتان اسـت .یکی از ویژگیهای بندر خارک وجود آب شـیرین فراوانش اسـت.
طارم ،هندوسـتان ايـران :طـارم از دیگر شهرسـتانهایی اسـت کـه در آن جاذبههای طبیعی
بسـیار اسـت .ایـن شهرسـتان دارای جاذبههایـی همچون آتشـکدههای تشـویر ،سانسـیز ،پیرچم،
قوهیجان ،قلعههای سـمیران ،آبشـار هشـترخان و باغهای سرسـبز و زیباسـت .سـوغاتیهای این
شهرسـتان شـامل برنج ،سـیر ،انار ،زیتـون ،طالبـی ،انجیر ،فندق و ...اسـت.
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تویسـرکان ،شـهر كوهسـتاني :تویسـرکان ،شهرسـتانی کوهسـتانی که دارای جاذبههای
تاریخـی و طبیعـی بسـیار اسـت .شـما در ایـن شهرسـتان میتوانیـد از مکانهایـی همچـون
حیقـوق نبـی ،قلعه اشـتران ،حمام زرمان ،باغوا و سـیراب ،درخت  3000سـاله چنـار و بازارها
دیـدن کنید.
بهـار در چابهـار :حـاال وقت سـفر به شـهرهای جنـوب شـرقی ایران بـه خصوصچابهـار در
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان رسیدهاسـت؛ شـاید این سـفر یکی از لذتبخشترینها در طول
سـفرهای نوروزیتان باشـد .شـهر چابهار یکی از محبوبترین مکانهای گردشـگری ایرانبوده
کـه بـه بهشـت گمشـده معروف اسـت .این شـهر بـهدليـل آب و هـوای بهـاری و معتدلش به
«چهار بهار» شـهرت دارد و یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران و تنها بندر اقیانوسـی کشـور به
حسـاب میآیـد کـه در مجـاورت دریـای عمان و اقیانـوس هند قرار گرفته اسـت .مـردم چابهار
نيـز مثـل هر شـهر و دیاری ،غذاهای محلـی خاص خـود را دارند .ماهی و خرمـا پایههای اصلی
غذاهـای محلـی چابهـار را تشـکیل میدهنـد .خوراک خرمـا از مهمتریـن خوراکهـای چابهار
اسـت کـه بيشـتر رسـتورانهایاين شـهر میپزند و به مشـتریان خـود میفروشـند .از آنجایی
کـه چابهـار منطقـه آزاد تجاری اسـت ،بازارها و مراکز تجاری یکـی از جاذبههای ویـژه این بندر
محسـوب میشـوند .سـری بـه بازارهـای پردیـس ،صالحیار ،صـدف ،فـردوس و تیس کـه از پر
رونقتریـن بازارهـای این شـهر هسـتند بزنیـد .این بازارها بسـیار شـبیه به مراکـز خرید کیش
هسـتند و میتوانند جایگزین خوبي برای کسـانی باشـند که پول وشـرایط مناسـبی برای سفر
بـه ایـن جزایـر ندارنـد .از سـوغاتیهای معـروف چابهـار میشـود به صنایـع دسـتی و نانهای
محلـی اشـاره کـرد .همچنین پدیده موج فشـان دریا کـه ارتفاعش در فصل بادهای موسـمیبه
 ۲۰متر میرسـد ،تپههای گل فشـان که یکی از شـگفتانگیزترین پدیدههای ژئوتوریسـم است
و یکـی از پدیدههـای نـادر زمیـن شناسـی در دنیـا بـه حسـاب میآیـد ،رودخانه باهـو کالت و
گاندو که زیسـتگاه تمسـاح پوزه کوتاه ،از نادرترین انواع تمسـاح در جهان اسـت و تاالب صورتی
رنگ لیپار که یکی از پنج چشـمه رنگی جهان اسـت ،جاذبههای گردشـگری چابهار را تشـکیل
میدهنـد .اگـر اهل داسـتانهای ترسـناک و خیالی هسـتید ،بد نیسـت که سـری بـه کوههای
تاریخی شـهبازبند و گورسـتان جن در روستای تاریخی تیس بزنید .دیدن ساختمان تلگرافخانه
انگلیسـیها ،قلعـه پرتغالیهـا ،درختان انجیر معابد ،اسـكله كنارک و سـاحل صخـرهای پزم نیز
خالی از لطف نیسـت.
نـوروز مهمـان كوير كرمـان :حاال که سـفر مـا را با مناطـق کویری آشـنا کرد ،بد نیسـت
کـه از شـهر کرمـان دیـدن کنیـم و با جاذبههای گردشـگری آن آشـنا شـویم .کرمـان ،یکی از
کالنشـهرها و مراکز پهناور اسـتان ایران اسـت .کرمان سـابقه بسـياری در تاریخ کشـور دارد و
بـه واسـطه پایتخـت بودنـش در دوران زندیه آثار تاریخی و فرهنگی بیشـماری دارد .آتشـکده
آناهیتـا (قلعـه دختـر) ،کـه قدیمیترین اثـر تاریخی کرمان به حسـاب میآید ،بـازار کرمان که
شـهرت جهانـی دارد و طوالنیتریـن راسـته بـازار ایران شـناخته میشـود ،کاروانسـرای وکیل
کـه جزو بزرگترین کاروانسـراهای جهان اسـت ،موزه مردم شناسـی زرتشـتیان کـه تنها موزه
زرتشـتیان در ایران اسـت ،گنبد جبلیه که بر اسـاس افسـانهای از مالت شـیر شـتر سـاخته
شـده ،دره سـختی که از منحصر بهفردترین درههای ایران اسـت ،حمام گنجعلیخان ،مسـجد
 200سـاله ملـک و یخـدان مویدی بخشـی از آثـار تاریخی و مکانهای گردشـگری اين شـهر
محسـوب میشوند.
سـوغاتیهای کرمـان نيـز بـرای همـه آشناسـت و زیـره ،قالـی کرمـان و کلمپـه از بهترین
ومحبوبتریـن سـوغاتیهای ایـن شـهر هسـتند.اگر شـما یکی از کسـانی هسـتید کـه عالقه
بـه کویـر گـردی داریـد ،ایـن بهتریـن فرصـت اسـت .دشـت لـوت در اسـتان کرمان ،یکـی از
جاذبههای «اسـترونومیک توریسـم» یا گردشـگری ستارهشناسـی اسـت .اما باید بسیار مراقب
باشـید؛ چـرا کـه دشـت لوت بسـیار گرم بـوده و در بیـن سـالهای  2002تـا  2009گرمترین
نقطه جهان شـناخته شـده اسـت .بنابراین باید تجهیزات کافی با خود به همراه داشـته باشـید.
39

مـاهنــامــه درون پــروازی قشـمایـر ،شمـاره 23

يزد،دومیـن شـهر تاریخـی جهـان :شـاید باورتـان نشـود امـا باید ایـن را
بدانیـد کـه قرار اسـت پـا در دومین شـهر تاریخـی جهـان بگذارید .یـزد بعد از
ونیز در کشـور ایتالیا ،دومین شـهر تاریخی جهان اسـت .یزد به شـهر خشـتی
معـروف اسـت .دلیـل این نامگذاری به سـبب خانههای خشـتی بادگیـر در این
شـهر بـوده کـه بـرای دور مانـدن از گرمای همیشـگی یـزد به دسـت معماران
سـاخته شـده اسـت .از مکانهـای دیدنـی اسـتان و شـهر یـزد که نبایـد آنها
را از دسـت داد ،میتـوان بـه آتشـكده بهـرام کـه آتـش درونش بیـش از 1500
سـاله روشـن مانده ،باغ دولت آباد که بلندترین بادگیر خشـتی دنیاسـت ،سـرو
ابرکوه که پیرترین جاندار زنده جهان اسـت ،مسـجدجامع ،میدان امیرچخماق،
مـوزه آب ،حمـام خان ،برج خاموشـان ،مـوزه قصر آینه و روشـنایی و قنات زارچ
کـه طوالنیتریـن قنـات ایران شـناخته میشـود ،اشـاره کـرد .هنـگام عزیمت
بـه شـهرهای دیگـر ،پرطرفدارترین سـوغات یعنی قطـاب و باقلـوای یزدیها را
فرامـوش نکنید.
شـیراز شـهر عشـاق هنر و ادب :فـال میگیریم .حافـظ قرعه را ایـن بار به
نام شـیراز ،شـهر عشاق زده اسـت .خیلیها معتقدند که شیراز  ،نگین شهرهای
توریسـتی ایران اسـت .شـیراز هرچند زیبا و تاریخی اسـت اما شهرتش را بیشتر وام
دار سـعدی و حافظ ،این دو شـاعر بزرگ ایرانی اسـت .مسـجد نصیرالملک ،مسجد
قدیمیکـه مسـجد هـزار رنگ لقب گرفتـه ،ارگ کریمخانی که یکـی از خاصترین
و زیباتریـن بناهـای تاریخـی این شـهر اسـت ،بـاغ ارم که با سـروهای سـر به فلک
کشـیده اش یکـی از زیباتریـن باغهای ایران محسـوب میشـود ،دریاچه مهارلو که
در هـر فصـل به یک رنگ در میآید و شـاهچراغ که مهمترین جاذبه مذهبی شـهر
شـیراز اسـت ،از جمله مکانهای گردشگری و تاریخی این شهر محسو ب ميشوند.
علاوه بـر ایـن دیـدن بـازار وکیـل ،خانـه زینـت الملـوک،بـاغ جهـان نما،
حافظیـه ،آرامگاه سـعدی ،باغ عفیف آباد ،سـرای مشـیر،دروازه قـرآن ،عمارت
شـاپوری و نارنجسـتان قـوام خالـی از لطف نیسـت .اگر سـری به شـیراز زدید،
فالـوده اصـل شـیراز و کلـم پلـو شـیرازی را امتحـان کنیـد و چرخـی در بازار
وکیـل بزنیـد و بـرای آنهایـی کـه دوستشـان داریـد ،یک سـوغاتی کوچک
بخرید.
شـهر سمبوسـه و فالفل :حاال وقتش رسـیده تا فرمان ماشـین را به سمت
اهـواز بچرخانیـد .اهـواز دومیـن شـهر گـرم ایـران اسـت و بهدليـل پنـج پـل
تاریخـیاش بـه آن شـهر پلهـا لقـب دادهاند.رودخانه کارون یکـی از مهمترین
مناطـق گردشـگری این شـهر اسـت که به اهـواز حیـات و زندگی میبخشـد.
رودخانـه کارون ،پرآبتریـن و طوالنیتریـن رود ایـران اسـت امـا متاسـفانه
در چنـد سـال اخیـر حیاتـش مـورد تهدیـد قـرار گرفتـه و آلودگی بـه یکی از
مشـکالت اساسـی آن تبدیل شـده اسـت .رودخانه کارون یکی از رودخانههایی
بـوده کـه نامـش در سـنگ نوشـتههای باسـتانی بـرده شـده اسـت و از آن به
عنـوان زادگاه اولیـن تمدنهـای بشـری یاد میشـود.
پـل سـیاه ،قدیمیتریـن پـل اهـواز و تنها پلی کـه راه ریلـی قطـار از روی آن
میگـذرد ،پـل سـفید ،اولین پـل معلـق در ایـران ،آبشـار اهـواز ،طوالنیترین و
قشـنگترین آبشـار مصنوعی خاورمیانه ،عمارت سـه گوش و سرای معینالتجار
از مکانهـای تاریخـی و دیدنـی ايـن شـهر اسـت.یکی دیگـر از جاذبههـای
گردشـگری کـه بخـش عظیمـیاز توریسـتها را بـه خود جـذب میکنـد ،بازار
معـروف فالفـل اهـواز اسـت که فالفلهـای بی نظیـری دارد .فالفل و سمبوسـه
یکـی از غذاهـای محلی محبـوب اهوازیهاسـت.
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نــوروز در چــه کشورهــایی
تــعطیــلاست
سـازمان ملـل متحـد در  ۲۳فوریـه سـال  ۴( ۲۰۱۰اسـفند  )۸۸سـرانجام  ۲۱مـارس را بـه عنـوان روز
بینالمللـی نـوروز در تقویـم خـود ثبـت کرد تا جشـن سـال نـوی بیشـتر از  ۳۰۰میلیـون نفـر در دنیا به
صـورت رسـمی جهانی شـود .با قطعنامه سـازمان ملـل همه کشـورهای عضو این سـازمان موظف شـدند
کـه در تقویمهـای رسمیشـان روز ۲۱مـارس را به عنوان نـوروز ثبت کننـد .در متن به تصویب رسـیده در
مجمـع عمومی سـازمان ملل ،نوروز ،جشـنی با ریشـه ایرانی که قدمتی بیـش از  ۳هزار سـال دارد توصیف
شدهاسـت .در ایـران و افغانسـتان نوروز آغاز سـال جدید محسـوب میشـود .غیـر از ایران کـه تعطیالت
رسـمی و غیر رسـمی نـوروز در آن بیشـتر از هر کشـور دیگری اسـت اما کشـورهای دیگری هم هسـتند
کـه نـوروز هر چنـد در آنها آغاز سـال نو نیسـت امـا بـرای آن تعطیالت رسـمی دارند.

افغانسـتان :نـوروز در افغانسـتان ،همچون ایـران ،آغاز سـال نو بـوده و روز  ۲۱مارس در این کشـور
تعطیـل اسـت .در بلـخ و مرکز آن مزار شـریف جشـن نوروز با شـکوه خاصـی و معموالً به مـدت دو هفته
برگـزار میشـود .افغانهـا مراسـمها و جشـنهای مختلفـی مانند جشـن گل سـرخ برای سـال نـو دارند.
جشـن گل سـرخ (میله گل سـرخ) یک جشـن خاص اسـت که در مزار شـریف در  ۴۰روز اول سـال و به
مناسـبت روییـدن گلهـای سـرخ برگزار میشـود .در طول ایـن  ۴۰روز مـردم از همه جا بـرای حضور در
ایـن جشـن بـه مزار شـریف میآیند .جشـن دهقان یکی دیگر از مراسـمهایی اسـت کـه در روز اول سـال
بـا حضـور مقامهـای بلندپایه دولتی برگزار میشـود .در افغانسـتان ،مردم به جای هفتسـین  ،هفت میوه
دارنـد .هفـت میـوه چیزی شـبیه به سـاالد میوه اسـت که از هفت نوع میوه خشـک (کشـمش ،سـنجد،
پسـته ،فندق ،قیسـی و گردو یا آلو) مختلف تشـکیل شـده اسـت.
آذربایجـان :در ایـن کشـور ،نوروز بزرگترین و باشـکوهترین جشـن مردم به حسـاب میآیـد .درجمهوری
آذربایجان نوروز بر اسـاس تاریخ شمسـی جشـن گرفته میشـود .اگر سـالی کبیسـه باشـد روز  22مارس به
عنـوان روز عیـد جشـن گرفتـه میشـود .در این کشـور بـه صورت رسـمی همانند ایـران از  29اسـفند تا 4
فروردین ( 20مارس تا  24مارس) تعطیل اسـت اما معموالً دولت چند روز به این تعطیالت اضافه میکند.
ترکمنسـتان :در مجمـوع  ۴روز از  ۲۰تـا  ۲۳مـارس در ایـن کشـور برای جشـن نوروز تعطیل اسـت .در
ترکمنسـتان طبق رسـم قدیم و جدید دوبار در سـال جشن نو گرفته میشـود .یکی از این جشنها با استناد
به تقویم میالدی که به تایید سـازمان ملل رسـیده به عنوان جشـن بینالمللی (سـال نو) شـناخته میشود
و دیگـری برگـزاری عیـد نوروز به نشـانه احیای دوباره آداب و رسـوم دیرینه مردم ترکمنسـتان اسـت .مردم
ترکمنسـتان دراین ایام با پختن غذاهای معروف نوروزی مثل نوروز کجه ،نوروز بامه ،سـمنی (سـمنو) نوروز
را جشـن میگیرند .مسـابقات اسـب دوانی ،کشـتی ،پرش برای گرفتن دسـتمال از بلندی ،خروس جنگی و
شـاخ زنی میشها هم از مراسـم نوروز در این کشـور اسـت.
تاجیکسـتان :مانند ترکمستان در این کشـور هم از  ۲۰تا  ۲۳مارس تعطیل است .مردم تاجیکستان به
ویـژه بدخشـانیان تاجیـک در ایام عید نوروز خانـه را به اصطالح پاک کرده و خانهتکانی میکنند .جشـن
نـوروز بـرای مردم تاجیکسـتان به عنوان رمز دوسـتی و زنده شـدن کل موجودات اسـت و بـه نام «خیدیر
ایـام» یعنی جشـن بزرگ معروف اسـت .یکـی از غذاهای معروف تاجیکسـتان در نوروز باج اسـت .در این
غـذا کله پاچه گوسـفند را با گنـدم میپزند.
قزاقسـتان :مردم این کشـور  ۴روز تعطیلی از  ۲۱تا  ۲۴مارس دارند .در شـب سـال تحویل صاحبخانه
دو شـمع در باالی خانهاش که حسـابی آن را تمیز کرده روشـن میکند .مردم قزاقسـتان اعتقاد دارند که تمیز
بـودن خانـه در آغاز سـال نو باعث میشـود افراد آن خانه دچار بیماری و بدبختی نشـوند .پختـن غذایی به نام
نـوروز گـوژه (کـوژه = آش) کـه تهیه آن به معنی وداع با زمسـتان و غذاهای زمسـتانی اسـت و از هفت نوع ماده
غذایی تهیه میشـود در این ایام جزو آیین و رسـوم مردم این کشـور اسـت.
ازبکسـتان :مردم این کشـور برای نوروز یک روز تعطیلی در  ۲۱مارس دارند .مراسـم ویژهای به مناسـبت
نوروز در ازبکسـتان برگزار میشـود .مردم این کشـور در نوروز اگر رنجشـی از هم دارند ،یکدیگر را میبخشند.
مراسـم ویژه نوروز با حضور مقامهای ارشـد دولتی در میدان پارک مرکزی شـهر تاشـکند برگزار میشـود.
آلبانی ۲۲ :مارس در این کشـور برای برگزاری جشـن ملی نوروز تعطیل اسـت .سـلطان نوروز به عنوان
يک جشـن ملي هر سـاله با شـکوه برگزار مي شـود .باشـکوهترين مراسـم در تکيه اصلي بکتاشـيها در
تيراناسـت و صبـح روز بيسـت و دوم مـارس ،مردم در باغ تکيه جمع مي شـوند.
کوزوو :در این کشـور هم  ۲۱مارس تعطیل اسـت و مانند آلبانی جشن سـلطان نوروز در این کشـور برگزار
میشـود .در ابتدای این جشـن به احترام کشتهشـدگان جنگ کوزوو یک دقیقه سـکوت میشـود.
مناطـق کردنشـین عـراق و ترکیه :در منطقـه خودمختـار کردسـتان عـراق روز  ۲۱مـارس به
صـورت رسـمی تعطیـل اسـت اما ایـن تعطیلی در مناطق دیگر غیر رسـمی اسـت .کردهـای عراق در
نوروز رسـم دارند که اگر کسـی در طول سـال عزیزش را از دسـت داده باشـد ،در خانه خود میماند و
اقـوام و دوسـتانش بـرای بـه اصطالح ابالغ جـای خالی عزیز از دسـترفتهاش  ،به دیـدن وی میآیند.
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ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

«تـــرین»هــایایــــران،
نخستیـن فیلـم تا کهـنترین شهرها

همیشـه «ترینهـا» جذابیـت داشـتهاند و بـه دلیـل همین جذابیـت توانسـتهاند طرفدارانـی پیدا کننـد ،اگرچـه در میان ایـن «ترینهـا» بعضیها
بـه شـهرت هـم رسـیدهاند و همیشـه در مباحـث مرتبـط با آنهـا در سـطح نخسـت قـرار میگیرنـد .کهنتریـن شـهر ،پرطرفدارتریـن خوراکی،
محبوبتریـن غـذا ،عجیبتریـن روسـتا و  ...البتـه در میـان ایـن «ترینهـا» نخسـتینها هـم جایگاه خـاص خـود را دارند و توانسـتهاند بـه اندازه
«ترینهـا» محبوبیـت بیابند و به شـهرت برسـند.

پرطرفدارتریـن سـوغاتیهای ایران:یکـی از جاذبههـای ایـران بـرای گردشگـران،
سـوغاتیهای متنوع شـهرهای مختلف است؛ سـوغاتیهایی که بعضی از آنها توانستهاند به
شـهرت جهانی دسـت بیابند؛ از صنایعدسـتی تـا خوراکیها.
پارچههـای دسـتباف؛ کیفیـت ،شـهرت ایـن پارچههـا بسـته بـه شـهرهایی کـه در
آنهـا بافتـه میشـوند ،متفاوت اسـت ،امـا هریک محبوبیـت خـود را دارند ،بهعنـوان مثال
پارچههای قلمکاری اصفهان با نقشهای هندسـی و گلوگیاه یکی از این محبوبهاسـت،
درحالیکـه پارچههـای پتهدوزیشـده کرمـان هـم جایـگاه خـود را دارد ،ترمـه هـم کـه
بـرای همگان شـناخته شـده اسـت؛ پارچهای کـه گاهـی در قالب کیف ،کفـش و رومیزی
خودنمایـی میکند و سـوغات یزد اسـت .پارچههای نفیس و دسـتدوز متنوعـی در ایران
دیـده میشـود کـه در این میان پتـه یکی از باارزشتریـن و زیباترین پارچههای دسـتدوز
و سـوزندوزی شـده اسـت کـه در میـان سـوغاتیهای کرمان جـای میگیرد.
گیوه؛ همـان پاپـوش سـنتی ایرانیـان هـم یکی از ایـن سـوغاتیهای پرطرفدار اسـت
و بیشـتر توریسـتها آن را نـه بـرای پوشـیدن بلکـه اسـتفاده بهعنـوان تزیینـی در
منزلشان خریداری میکنند.
ش دسـتباف؛ همه میدانیـم فرشهـا و قالیچههـای دسـتباف ایرانـی از
فـر 
پرطرفدارترین سـوغاتیهای ایران هسـتند که گردشگران بیشـتر اوقات در مقیاسهای
ک آن را تهیه میکنند تا بهراحتی بتوانند حمل کنند.
کوچ 
لباسهای سـنتی؛ در تمام نقاط ایران زنان و مردان لباسهای سـنتی زیبا ،دسـتدوز
و رنگارنگی میپوشـند که از پارچههای دسـتدوز گرانقیمت نخی ،پشـمی ،کتان و غیره
بافتـه میشـوند .لباسهـای زیبـای ترکمنها ،دامنهـای پرچین و رنگارنگ شـمالیها و
گیلکیهـا ،شـلوارهای پاچهتنگ سوزندوزیشـده زنان جنوب کشـورمان بـا پارچههای
رنگارنگ و خنک چادریشـان ،پیراهنهای رنگارنگ اقوام لر و کرد کشـورمان با سـربندها
و روسـریهای زیبا و ....همه از زیباترین پوشـاک و سـوغاتیهای ایران اسـت.

پـارک سـیفیه؛ قدیمیترین پارک کشـور :سـیفیه را میتـوان بهعنـوان قدیمیترین
پـارک کشـور نـام بـرد؛ پارکـی کـه توسـط قاجاریان بـرای تفریـح سـاخته و با گـذر زمان
در ١٣٠٤هجـری قمـری رسـما بهعنـوان پـارک شـهر شـناخته شـد؛ درواقـع ایـن پـارک
توسـط سـیفالدوله (نـوه فتحعلیشـاه) بهعنـوان پـارک به مـردم تقدیم شـد و قبـل از آن
ح از آن اسـتفاده میکردند.
بـاغ شـخصی خانـدان سـلطنتی در مالیر بـود کـه بـرای تفریـ 
این بوسـتان که جزو نخسـتین تفریحگاههای سـنتی ایرانزمین اسـت ،توسـط مهندسـان
ایتالیایی طراحی و سـاخته شـده اسـت .بوستان سـیفیه دارای دو اسـتخر و مسجدی است
کـه توسـط سـیفالدوله احداث شـده و سـاختمانی که ظاهرا محل سـکونت بانـی آن بوده
اسـت .ایـن پـارک به شـکلهای صلیبی و بیضی سـاخته شـده و آب موردنیـاز آن از طریق
احـداث قناتـی در  ۸کیلومتـری زرک توسـط مقنیـان یـزدی از کوههای اطـراف به محوطه
پارک انتقـال یافت.

قرهکلیسـا؛ قدیمیتریـن کلیسـای جهـان در ایـران :وقتـی
صحبـت از بناهـای تاریخـی و معماری اسلامی به میان میآیـد میتوان
نـام ایـران را دید که قرنهاسـت با معماری اسلامی پیوند خورده اسـت،
امـا در کنـار آن میتـوان بناهای کمنظیری از معماری غیراسلامی را هم
دیـد کـه به یادگارهـای ماندنی در دنیا تبدیل شـدهاند .کلیسـای قدیمی
چالـدران یکـی از همیـن بناهاسـت که لقـب قدیمیترین کلیسـای دنیا
را هـم بـا خـود یدک میکشـد .تاریخ سـاخت این کلیسـا به اوایـل دوره
مسـیحیت بازمیگـردد .بدینترتیب که کلیسـای مورد نظـر روی آرامگاه
تادئوس مقدس که از مبشـران دین مسـیحیت بود ،بنا شـده اسـت .بنای
اولیـه آن بـه اوایل سـده چهارم برمیگـردد و از ابتدا یکـی از زیارتگاههای
مهـم ارمنیان بوده اسـت.

خیابـان سـپه؛ قدیمیتریـن خیابـان :وقتـی در میـان قدیمیترینهـا جسـتوجو
میکنیـد ،بیشـک بـه نام خیابـان سـپه برمیخوریـد؛ خیابانـی در یکـی از قدیمیترین
شـهرهای ایـران یعنـی قزویـن .شـهری که قدمتـش به شـاپور اول ساسـانی معـروف به
شادشـاپور میرسـد .در مـورد نامگـذاری این خیابـان شـائبههای فراوانی وجـود دارد ،اما
گفتـه میشـود نـام ایـن خیابـان از نـام محلهای بـه همین نام گرفته شـده؛ محلـهای که
شـاه طهماسـب در دوران ولیعهدیاش در آن سـاکن بوده اسـت .در مورد این خیابان باید
گفـت در دورههـای بعـد نام آن به بخشـی از محله شهرسـتان قدیم اطالق شـد و نام این
خیابـان بـه محلـه خیابان تغییر یافـت .در محدود ه ایـن خیابان آثار ارزشـمندی همچون
مسـجد و آبانبار سـاخته شـده که تاریخ سـاخت قدیمیترین بنای موجود در آن یعنی
مسـجد جامـع به قزویـن اولیـه برمیگردد.

لیلیپـوت؛ عجیبتریـنروسـتا :روسـتایی در توابـع بیرجند به
نـام ماخونیـک توانسـته عنـوان عجیبترینهـا را بـه خـود اختصاص
بدهـد .ایـن روسـتا یکـی از هفت روسـتای شـگفتانگیز جهان اسـت
کـه بـه واسـطه قدکوتاه بودن بیشـتر سـاکنانش بـه لیلیپـوت ایران
مشـهور شـده است.

چغازنبیل؛ قدیمیترین اثر ثبتشـده در یونسـکوُ :چغا َزنبیل نیایشـگاهی باسـتانی
اسـت کـه حـدود ١٢٥٠پیـش از میلاد سـاخته شـده ،یعنـی در زمـان ایلام (عیالمیهـا)
چغازنبیل بخش بهجا مانده از شـهر دوراونتش اسـت و در نزدیکی شـوش (شـهر باستانی) در
اسـتان خوزسـتان قرار دارد .این سـازه در سـال  ١٩٧٩نخسـتین اثر تاریخی از ایران بود که
در فهرسـت میراث جهانی یونسـکو جای گرفت .جامعه بینالمللی برای آن ارزش اسـتثنایی
و جهانی قایل اسـت .خاورشناسـان ،چغازنبیل را نخستین سـاختمان مذهبی ایران میدانند.
بلنـدی آغازیـن ایـن بنـا  ٥٢متر و  ٥طبقـه بوده ،اما امـروزه تنها  ٢٥متـر یعنی دوطبقهونیم
از آن باقـی مانـده اسـت .زیربنای چغازنبیل یـک مربع  ١٠٥متر در  ١٠٥متر اسـت ،یعنی دو
برابر یک زمیـن فوتبال.

شـوش؛ کهنتریـن شـهر :شـوش را میتـوان پایتخـت نخسـتین
تمـدن ایـران نـام بـرد و شـاید بـرای همیـن اسـت کـه از آن بهعنوان
قلـب تاریـخ ایـران یـاد میکننـد ،شـهری کـه در ٧هـزا ر سـال پیش
و تـا قرنهـا پـس از آن همیشـه جایـگاه خـود را حفـظ کـرده اسـت
و امـروزه میتـوان از آن بهعنـوان یکـی از غنیتریـن و دیدنیتریـن
ذخایـر تاریخـی ایـران نـام بـرد .در وصف قدمـت این شـهر باید گفت
پژوهشـگران از شـوش بهعنـوان یکـی از قدیمیترین شـهرهای جهان
نـام میبرند.
درواقـع تحقیقـات باستانشناسـی نشـان میدهـد شـکلگیری
شـوش بهعنـوان یـک شـهر پیشـرفته در جهـان باسـتان ،مربـوط بـه
حدود ٥هزارسـال پیش اسـت؛ شـهری که پایتخت یکـی از بزرگترین
تمدنهـای دوره باسـتان ،یعنی تمدن عیالمی بـود و میتوان بهعنوان
مهمتریـن یـادگارش به زیگـورات ٣٣٠٠سـاله چغازنبیل اشـاره کرد.

ل و  ...ایـران که در شـهرهای مختلف
پسـته ،زعفـران و ادویههـا؛ :خوراکیها ،آجیـ 
میتـوان تنـوع آن را شـاهد بـود ،یکـی از جاذبههـا بـرای گردشـگران شـکمو اسـت .گز
اصفهان ،پسـته کرمان ،زعفران مشـهد و گلمحمدی کاشان تنها بخشی از خوشمزههای
پرطرفدار ایران هسـتند.
صنایعدسـتی؛ میناکاری،خاتمکاری ،ظروف سـفالین ،فیروزهکوبی و  ...اینها تنها بخشـی از
صنایعدسـتی ایران هسـتند که توانسـتهاند در بیـرون از مرزها طرفداران خـود را پیدا کنند.
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کارون؛ طوالنیتریـن رود :پرآبترین و بزرگترین
رود ایران با ٩٥٠کیلومتر طول کارون نام دارد؛ تنها رود
ایران که بخشـی از آن قابل کشـتیرانی اسـت .این رود
در طـول تاریخ شـاهد شـکلگیری تمدنهای بزرگی
از ایـران بـوده اسـت .کارون از آبكاج ،از زرد كـوه
بختیاری سرچشـمه میگیرد و پس از عبور از مناطق
كوهسـتاني و پرپيچوخـم در منطقهاي بـه نام گتوند
وارد دشـت خوزسـتان ميشـود .شـاخه مهـم كارون،
رود دز اسـت كه در شـمال اهواز بـه رود كارون ملحق
ميشـود .رود كارون در مـرز ايران و عراق ،بـه اروندرود
پيوسـته و روانـه خليجفـارس ميشـود .پيچوخمهاي
موجـود در سـر راه ايـن رود ،خوزسـتان را به جلگهاي
بينظير تبديل کرده اسـت .رودخانـه کارون که روزي
پرآبتريـن بـود ،امـروز آخريـن نفسهـاي خـود را
ميکشد.
اولینهـا :کتابخانـه سـلطنتی مجموعـه فرهنگی
و تاریخـی نیـاوران؛ نخسـتین کتابخانـه سـلطنتی
مجموعـه فرهنگـی و تاریخـی نیـاوران مـکان
نگهـداری بیـش از ٢٣هـزار جلـد کتاب بـا ١٦هزار
عنـوان اسـت .از کتابهـای قدیمـی ایـن کتابخانه
میتـوان بـه دیـوان حافـظ متعلـق بـه ١٤٤سـال
پیـش اشـاره کـرد .ایـن کتـاب در سـال ١٢٥٢
هجری خورشـیدی بـه ناصرالدینشـاه قاجار هدیه
شـده اسـت .از آثـار تاریخـی کـه در ایـن مجموعه
وجـود دارد ،میتـوان بـه یـک کتاب چاپ سـنگی
متعلـق بـه ٤٠٨سـال پیـش اشـاره کـرد .ایـن
کتـاب یکـی دیگـر از قدیمیتریـن کتابهـای
نگهداریشـده در کتابخانـه سـلطنتی مجموعـه
فرهنگـی و تاریخـی نیـاوران بـه حسـاب میآید و
سـال  ١٦٠٩میالدی در فرانسـه چاپ شـده و اثری
تاریخـی اسـت .پیانویـی در گوشـه ایـن کتابخانـه
دیـده میشـود که گویی در میتینگهای دوسـتانه
و خانوادگـی دوره پهلوی نواخته میشـده اسـت .از
جاذبههـای دیگـر این کتابخانـه میتوان به لوسـتر
بزرگـی سـاخته فرانسـویها اشـاره کرد که نـور آن
مناسـب با نوری بـوده که باید هنگام مطالعـه از آن
اسـتفاده کرد .این لوسـتر از بیش از ٣هزار اسـتوانه
شـفاف تشـکیل شـده است.
ناصرالدین شـاه؛ نخسـتین عکاس ایـران :در
اواخـر دوره حکومـت محمدشـاه قاجـار مستشـاران
و نظامیـان اروپایـی بـه ایـران رفتوآمـد داشـتند و
میتـوان گفـت آنهـا نخسـتین کسـانی بودنـد کـه
در ایـران از دوربیـن عکاسـی اسـتفاده میکردنـد؛
نخسـتین عکسهای گرفتهشـده از زندگی مـردم و

درباریـان قاجـار را حـاال در موزههـا و مراکز فرهنگی خارج از کشـور میتوان جسـتوجو کرد ،امـا با روی کار آمدن ناصرالدینشـاه
و بـا توجـه بـه عالقـهای کـه به دوربین عکاسـی داشـت ،میتـوان از او بهعنوان نخسـتین عـکاس ایرانی نـام برد ،چون عکاسـی را
از شـخصی فرانسـوی بـه نـام «مسـیو کارلیان» آموخـت و انحصار عکاسـی را از دسـت فرنگیها خـارج کـرد .ازجمله عکسهای
معروفی که ناصرالدینشـاه از خود بهجا گذاشـته؛ عکسـی از مهدعلیا (مادرشـاه) و زنان حرمسـرایش اسـت .به غیر از عکاسـی از
زنـان و سـوگلیهایش میتـوان بـه بناها ،مناظر ،شـکارگاهها ،ییالقات و زندانیان سیاسـی اشـاره کـرد .بسـیاری از عکسهایی که
ناصرالدینشـاه از زندانیان سیاسـی گرفته ،در آلبوم خانه کاخ موزه گلسـتان نگهداری میشـود و جمله «خودمان انداختیم» دیده
میشـود.
فـورد کروکی کالچی؛ نخسـتین خـودروی تهران :کالسـکههایی که با بخار آتـش حرکت میکردند ،یکی از پیشـرفتها
محسـوب میشـدند کـه جـای خـود را به چهارپایـان داده بودند ،تا اینکه نخسـتین خودرو وارد ایران شـد ،تا بازار کالسـکهها را
کسـاد کنـد؛ سـواریهای فـورد کروکی کالچی با السـتیک توپر .این تغییـرات شـگرف در دوره مظفرالدینشـاه رخ داد و باعث
شـد پـای سـایر خودروهـا به ایران باز شـود ،چون بعد از نخسـتین خودرو ،خودروهایی شـبیه وانـت امروزی وارد تهران شـد که
بـه آنهـا خـودروی الری میگفتنـد و همچنین خودروهای دورسـیمی که بـرای حمل بار و مسـافر میآمدند.
سـینما سـولی؛ نخسـتین سـینما :نخسـتین سـینمای ایـران پنج سـال بعـد از اختـراع جهانـی توسـط بـرادران لومیر
توسـط کاتولیکهـا در تبریـز راهاندازی شـد ،یعنی نخسـتین سـالن سـینما درسـال  ١٢٧٩شـروع بـه کار کرد ،امـا به دلیل
عدمدسترسـی بـه فیلمهـای جدیـد ،درسـال  ۱۲۹۵تعطیـل شـد ،درواقـع تـا سـال  ۱۳۰۹هیـچ فیلم ایرانی سـاخته نشـد
و انـدک سـینماهای تاسـیس شـده بـه نمایـش فیلمهـای غربی کـه در مـواردی زیرنویـس فارسـی داشـتند ،میپرداختند.
نخسـتین فیلـم بلنـد سـینمایی ایـران بـه نام آبـی و رابـی د ر سـال  ۱۳۰۹توسـط اوانس اوگانیانس سـاخته شـد.
موزه اختصاصی کاخ گلسـتان؛ نخسـتین مـوزه :ناصرالدینشـاه پس از سـفر به اروپـا و دیـدار از موزههای کشـورهای
روسـیه ،فرانسـه ،انگلیس ،ایتالیا ،سـوییس ،آلمان و اتریش به تقلید از آنها دسـتور داد گوشـهای از کاخ گلسـتان را به شـکل
مـوزه درسـت کنند؛ البتـه این موزه مختـص شـاه و اطرافیانش بود.
دختـر لر؛ نخسـتین فیلـم ناطق اکرانشـده در ایـران :این فیلـم کـه در زمان خـود سـروصدای زیادی بـه پا کـرد ،در
سال١٣١٢خورشـیدی توسـط اردشـیر ایرانی در بمبئی بهعنوان نخسـتین فیلم ناطق فارسی ساخته شـد .فیلمی که به صورت
سیاهوسـفید فیلمبـرداری شـد و در میـان مـردم عامه به نام «جعفر و گلنار» شـناخته شـد .این فیلم موجب شـکوفایی صنعت
نوپای سـینما در ایران شـد.
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بقعه شـیخ صفی الدین اردبیلی،

عــــالیقـــاپــویاردبیــــل

در میانـه سـبالن سـربلند و كوههـای تالـش ،شـهری بـا قدمتـی  6000سـاله دامـن گسـترانیده؛ اردبیل .شـهری با
گنجینههـای فرهنگـی و معنـوی بسـیار كـه مجموعـه خانقـاه و بقعه شـیخ صفیالدیـن اردبیلـی میان آنهـا چون
گوهـری بیهمتـا میدرخشـند .ایـن مجموعـه مربـوط بـه عهـد صفویـه اسـت و در محل خانـه شـیخ صفیالدین
اردبیلـی ،جـد اعلای خانـدان صفـوی و محـل خانقاه وی سـاخته شـده و محل دفـن وی اسـت .البته غیر از شـیخ
صفـی ،جمعی از شـاهزادگان و سلاطین صفوی و مشـایخ و بـزرگان و كشتهشـدگان جنگهای چالدران و شـیروان
نیـز در ایـن مجموعـه به خـاك سـپرده شـدهاند .از ایـنرو و بهواسـطه احترام بـه خاندانی كـه مذهب تشـیع را در
ایـران رسـمیت بخشـیدند ،ایـن مجموعـه در تمام دورههـای پـس از صفویه نیـز دارای احترام بـوده و امـكان ندارد
كسـی بـه اردبیل سـفر كند و به دیـدار این مـكان معنـوی -تاریخی كه معمـاری و تزئینـات فاخری هـم دارد ،نرود.

یبقعـ ه
تاینجـا :ا زآنجـاكـ هبنـا 
ناسـ 
ثجهـا 
میـرا 
ی ونـو عمعمـاری،
یتاریخـ 
یعلاوهبـ رجاذبههـا 
خصفـ 
شـی 
نا زجملـ هكاشـیكاری،
یا زصنایـ عگوناگـو 
ینمونههایـ 
دارا 
یه م
ی ونقاشـ 
معـرقكاری،خطنویسـی،حجـاری،نقـرهكار 
یشـناخت ه
یا زهن رایرانی-اسلام 
ننمون هبارز 
اسـت،ب هعنوا 
یمور د
بمعیارهـا 
ت وكسـ 
نخصوصیا 
شـده وبـاتوج هب های 
ت
ل2010بـ هفهرسـ 
نمجموعـ هد رسـا 
نظـ ریونسـكو،ایـ 
ت.
یراهیاف 
ثجهانـ 
میـرا 
ت
نمجموعـ هد رسـم 
یایـ 
ل :ورود 
یقاپـ ود راردبیـ 
عالـ 
ی
ت .د راینجـاد ولنگـ هد رچوبـ 
یقاپوسـ 
نعالـ 
یمیـدا 
شـرق 
ی
یاصلـ 
یالبتـ هورود 
نورود 
طوجـو ددار د .ایـ 
ر وبـ هحیـا 
یبقعـ هكـ هبـ هنـا معالیقاپـ و
مجموعـ هنیسـت،سـرد راصلـ 
ن
یمیشـو د .ای 
نامیـدهمیشـده،امـرو زد رانبا ربقعـ هنگهدار 
ت
تكـ هب هدسـ 
یاسـ 
یبسـیا رزیبـاا زكاشـیكار 
سـرد راثـر 
یسـاخت ه
ل1057قمر 
ید رسـا 
شاردبیل 
ننقـا 
لبـ 
اسـماعی 
گ و
یبـزر 
ت .بـاعبـو را زد رچوبـی،وار دحیاطـ 
شـدهاسـ 
ض
طد وحو 
نحیا 
فای 
لمیشـوی م .د رد وطر 
لشـك 
مسـتطی 
قنما و
یبـاطـا 
یآجـر 
طدیوارهـا 
فحیـا 
ی ود راطـرا 
سـنگ 
یوجـو ددار د.
یآجـر 
تاقچههایـ 
ورو دبـ هصح 
ت
سا زعبـو را زحیاط،د رسـم 
نكوچـك :پ 
چ وآجـ روجـو ددار د
كبـاگـ 
كسـرد ر ود ركوچـ 
شـرقی،یـ 
یبـ هابعـاد14/5در7/5متـ ربـا زمیشـود.
كـ هبـ هراهرویـ 
ن
ت .د ر ایـ 
ن قاجـا ر اسـ 
ك یـادگا ر دورا 
ن سـرد ر كوچـ 
ایـ 
ی و
یقاببند 
یبـاگچبریهـا 
قنماهای 
نرواقهـا وطـا 
صحـ 
قوجـو ددار د.
یمعـر 
یپوشـیدها زكاشـیها 
لچكیهـا 
نكوچك،
یصحـ 
شجنوب 
چلـ هخان هیـاقربانـگا ه :دربخـ 
ن
شایـ 
نبخـ 
یوجـو ددار دكـ هشـمارابـ هقدیمیتریـ 
در 
تمتروكـ ه ومرب ع
یاسـ 
شحیاطـ 
نبخـ 
مجموعـ همیبـر د.ایـ 
یك هدرگوشـ ه
یپلكانـ 
بدیـده .بقایـا 
لك هبسـیارآسـی 
شـك 
ی
نمیدهـ دچلهخان هدرگذشـت هدارا 
طوجـو ددارد،نشـا 
حیـا 
نبنابای دخانقـاهخو د
یمعتقدن دایـ 
یبوده .برخـ 
طبقـ هفوقانـ 
ن
یای 
ی وویران 
سازدورهصفـو 
یباشـ د.ازآنجـاك هپ 
خصف 
شـی 
نقربانگاهاسـتفادهمیشـده،ب هنـا مقربانگاهنی ز
مـكان،ب هعنوا 
نامیده میشـو د.
یوجو د
یمیانـی،سـردر 
قراهـرو 
سـرد رعباسـی :د رشـر 
ت
نشـده .د رقسـم 
یهـ متزئیـ 
یرو 
دار دكـ هبـامقرنسهـا 
یوجـو ددار دك ه
یشـدها 
نسـرد ركتیب هكاشـیكار 
نایـ 
پاییـ 
ت.
ننوشـت هشـدهاسـ 
یآ 
خ1036رو 
س وتاریـ 
نـا مشـاهعبـا 
چین 
ی
یگچ 
نمقرنسهـا 
یدیـد 
یخان هشـا هعباس :بـرا 
لخان ه و
ققندیـ 
یشـدههـ مبایـ دب هشـر 
ی وطلاكار 
نقاشـ 
یخانـ هد ردوره
نچینـ 
یخانـ هبروی د .سـاختما 
شچینـ 
بخـ 
ف
ن وظـرو 
فزریـن،سـیمی 
یظـرو 
لنگهـدار 
صفویـ همحـ 
ت.
نبودهاسـ 
لا زكشـو رچیـ 
ساو 
یشـاهعبـا 
سفارشـ 
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ك
یمشب 
گارسـ 
یباد ربزر 
لخان هایوان 
لقندی 
ن :د رشـما 
عدرویشـا 
لسـما 
جنتسـرا؛مح 
ی
یموسـو مب هجنتسـرابا زمیشـو د .برخ 
تضلع 
یگنبـددا ر وهشـ 
قـرا ردار دكـ هبـ هسـاختمان 
نبودهاسـت،اماد ر
لسـما عدرویشـا 
یگنب د ومح 
تدارا 
یسـاخ 
نابتدا 
نبناا زهما 
معتقدنـ دایـ 
ن
یا زگنب دنشـده وآ 
ی ودالوال هذكر 
نآلمان 
یمانن داولئاریوس،سـیا ح وریاضیدا 
سـفرنام هكسـان 
فخواندهان د.
یبیسـق 
رامسـجد 
ی
یدیوا رشـمال 
یكـ هد ربرآمدگ 
گمسـتطیل 
گسـیاهرن 
یسـن 
یبابركت:رو 
شدسـتها 
نقـ 
ی
تعل 
بب هحضـر 
یوجـو ددار دك همنسـو 
تمعمولـ 
یبزرگتـ را زدسـ 
شدسـت 
بشـدهنقـ 
نصـ 
لاحترا م.
یمـرد مقابـ 
ت وبرا 
علیهالسلا ماسـ 
خحیـدر،پد رشـاه
خصفـی،مـزا رشـی 
بقبـ رشـی 
خ :د رجنـو 
نشـی 
مـزا رمحـار م ومریـدا 
ن
یشـدهقـرا رگرفتـ ه ود وقب ردیگـ را زبزرگا 
ی ومنبـتكار 
یچوبـ 
لبـاصندوقچـها 
لاو 
اسـماعی 
تبـ هنا م
یه مهسـ 
ندیگر 
خواق عشـده .مكا 
یقبـ رشـی 
نیـ زد رمحوطـ هآرامـگاه وجبهـ هشـمال 
ت
شدادهشـدهك هنخسـ 
نبخ 
لبـ های 
ندلی 
یمعتقدنـ دنـا محرمخان هب هایـ 
حرمخانـ هكـ هبرخـ 
ی
تو 
ینی زد رمجاور 
نصفو 
نخاندا 
یا زمردا 
نشـده وبعدهاتعداد 
یآنجادف 
خصف 
همسـ رشـی 
ن
تكـ هب همحـار م وبزرگا 
لحاضـ رتعـدا ددهقب رد رحرمخان هموجو داسـ 
نشـدن د .د رحـا 
مدفـو 
قدار د.
یتعلـ 
نصفو 
خانـدا 
یقـراردار دك هب ه
یچینیخان همحوطـها 
لبنا 
ق وشـما 
شـهیدگا هاینجاسـت :وامادرمشـر 
یداشـته،اما
یوسـیعتر 
نصفوی هفضا 
ت.شـهیدگاهدرزما 
فاس 
نشـهیدگاهمعرو 
ط وگورسـتا 
حیا 
لجنتسـراقـرارگرفته.
ثشـما 
نزیـ رخانهها ومدرسـ هجدیداالحدا 
یازآ 
لحاضـ رقسـمت 
درحـا 
یپیداشـ دكـ هب هنظ رمیرسـی ددر
لقبـل،قبورمتعدد 
یچنـ دسـا 
یباستانشناسـ 
دركاوشهـا 
س
یمجاورآسـتان هبوده،اماپ 
نعموم 
لگورسـتا 
نشـهیدگاهباشـند.شهیدگاهدراص 
ادام هگورسـتا 
ی
خحیدرك هدرجنگها 
نشـی 
نشـاه،اجسا دسردارا 
لب رفرخیسـارشیروا 
لاو 
ازغلب هشـاهاسـماعی 
نشـدن د.
ل ومدفو 
نمنتق 
نمكا 
نكشـت هشـدهبودن دب های 
شـیروا 
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داستـــانهــــای جـــــذاب
بـــرای افـــراد مــــــوفق

 .4وارن بافت ،سـرمایهگذار :کاردانی خوب اسـت اما شـناخت فرد مناسـب بهتر اسـت وارن
بافـت وقتـی خیلـی جوان بـود ایده سـرمایهگذاری خـود را آغاز کرد امـا کارایی الزم را نداشـت
زیـرا بـه طور شـخصی ارزش چندانی بـرای ایجاد یک حرکت بـزرگ در بازار را نداشـت .بافت تا
زمانـی کـه نتوانسـت بـر خجالت خـود غلبه کند و شـرکای سـرمایهگذاری خـود را تغییر دهد،
پولدار نشـد .هیچ کـس نمیتواند به تنهایی ثروتمند شـود.

در ایـن مطلـب  7داسـتان کوتـاه از افـراد بسـیار موفق و ثروتمنـد دنیـا را برایتان نوشـتهایم که می توانـد به  7قانـون طالیی برای
موفقیـت در زندگـی هـر فـرد تبدیل شـوند .این افـراد کارهایـی کردهاند که مـردم عـادی از انجام آن شـانه خالـی میکنند.

 .1گای اللیبـرت ،موسـس شـرکت
سـرگرمی :هـر کاری دوسـت داری انجام
بده ،امـا دنبال پول هم بـاش .گای اللیبرت
پیش از تاسـیس شـرکت بزرگ سـرگرمی خود
یک دلقک سـیرک بود که تا دبیرسـتان بیشـتر
درس نخوانـده بـود .بـا وجـود کمکهـای مالی
دولـت ،ضامنهـای مهربـان و سختکوشـی
خـود اللیبـرت ،سـیرکی کـه او راهانـدازی کرده
بـود برای سـالهای بیشـتری روی پا ایسـتاد و
توانست پیشرفتهای مثبتی داشـته باشد .ایده
درخشـان اللیبـرت باعث شـد تا این سـیرک از
وضعیـت کسـادی بـه شـرکتی پرسـود تبدیل
شـود .تـا جایـی که امـروز این مـرد حـدود 1.8
میلیـارد دالر دارایـی دارد و از یـک دلقک سـاده
بـه یکی از ثروتمنـدان و افـراد موفق دنیا تبدیل
شده است.
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 .2سـوز اورمـان ،مشـاور مالی :کمتـر
پـس انداز کـن ،بیشـتر درآمد داشـته
بـاش سـوز اورمـان بـه مـردم پیشـنهاد
میدهـد تـا به جـای محـروم کردن خـود ،با
رفتارهـای اقتصـادی درآمـد خـود را افزایش
دهنـد .هنگامـی کـه سـوز حـدود  35سـاله
بـود ،خیلـی خـوب زندگـی میکـرد امـا
در قـرض غـرق شـده بـود .او نمیتوانسـت
دسـت از زندگـی لوکـس خـود بـردارد،
بنابرایـن در صـدد یافتـن راه حـل شـد.
او هـر کاری دوسـت داشـت انجام مـیداد ،به
دنبـال یافتـن فرصتهـای مالـی بـود و امروز
به جایی رسـیده اسـت که برای سـفر به دور
دنیـا بـا جت شـخصی خـود بـه طور سـاالنه
حـدود  300هـزار دالر هزینه میکند.

58

 .3بیـل گیتـس ،موسـس مایکروسـافت:
تقلید کـردن بهتـر از نـوآوری اسـت بیل
گیتـس ،یکـی از موفقتریـن شـرکتهای دنیـا
بـا اعتبـار  67میلیـارد دالری را تحت لیسـانس
سیستم عامل  IBMساخت .حقیقت این است
کـه این نرم افزار با تقلیـد از کدهای فرد دیگری
ِ
مایکروسافت گیتس فاکتور
ساخته شده اسـت.
نـوآوری را در کارنامه خود کم داشـت .به همین
دلیـل ،نرم افزار شـرکت دیگـری را با قیمت 25
هـزار دالر خریـد .وقتی گیتس نرم افزار دسـت
دوم را بـه دسـت آی.بی.ام رسـاند ،این نـرم افزار
باگهـای زیادی داشـت و مهندسـان  IBMآن
را دوبـاره از نـو بازنویسـی کردند .اما پس از سـی
و سـه سـال ،دیگر کسـی به این مساله اهمیتی
نمیداد.

 .5آدام مککـی ،تهیه کننـده  /کارگردان
هالیوود :معاملات دو سـر برد شکسـت
واقعـی هسـتند .آدام مککـی ،یکـی از
موفقترین تهیه کننـده  /کارگردانهای هالیوود
اسـت .او در نوشـتن فیلنامه فیلمهایی همچون
در شـبهای تالدگا ،برداران ناتنـی ،افراد دیگر و
دونـده آخـر با ویل فـرال همکاری داشـت و این
مسـاله باعث شـهرت او شـد .موفقیت او زمانی
رخ داد کـه بـه جـای بـازی در برنامـه زنـده و
کمدی شبهای یکشنبه ،شغل نویسندگی آن
را انتخـاب کـرد و به همین دلیل سـه دهه جزو
نویسـندههای برتر این برنامه شناخته میشود.
دلیـل موفقیـت در ایـن معاملـه نیـز ایـن بـود
کـه نخواسـت هـر دو طـرف از آن سـود ببرنـد.
در عـوض ،او بـه فـرد بانفـوذ ایـن برنامه بـه نام
لورن میشـلز گفـت برای مانـدن در ایـن برنامه
باید تیم خودش را داشـته باشـد و اگر این طور
نشـود از ایـن برنامـه خواهـد رفت .میشـلز نیز
درخواسـت او را پذیرفـت.

 .6ریچـارد برنسـون ،موسـس شـرکت
ویرجیـن :با ایجـاد کار ،ثـروت خـود را افزایش
دهیـد سـر ریچـارد برنسـون از اختلال شـدید
در خوانـدن (ديسلكسـى) رنـج میبـرد امـا
او از ایـن نقـص خـود بـه عنـوان بزرگتریـن
توانایـی خـود بهـره گرفـت .برنسـون موسسـه
ویرجیـن را بـه عنـوان صنـدوق سـرمایهگذاری
راهانـدازی کـرد کـه روی شـرکتهای کوچـک
و ایدههـای نـاب سـرمایهگذاری میکنـد.
او هرگـز کمپانیهـای دیگـری از ویرجیـن
راهانـدازی نکرد زیرا توان مدیریت آنها را نداشـت.
او میگویـد :مـن اگر میتوانسـتم ترازنامـه ها را
بخوانم هرگز به جایگاه کنونی خود نمیرسیدم.
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 .7اسـتیو جابز ،موسـس اپل :هیچ چیز
بـه انـدازه شکسـت موجـب موفقیـت
نمیشـود .اسـتیو جابـز در دهـه 1980
میلادی ایـدهای از تصویر سـه بعدی در سـر
داشـت که همـه صنایع دفاع ،نفت و پزشـکی
را دگرگـون کنـد .امـا او در ایدهپـردازی خـود
اشـتباه کـرد و بـرای ایـن اشـتباه میلیونهـا
دالر از سـرمایه شـخصی خـود را از دسـت
داد و در سـال  1991میلادی ،کمپانـی
 125هـزار دالری پیکسـار را تعطیـل کـرد.
در آن زمـان ،تنهـا سـود حاصـل از پیکسـار،
تیـم کوچکـی از انیماتورهایـی بـود کـه از
نـرم افـزار پیکسـار بـرای سـاخت تبلیغـات
کامپیوتری تلویزیون بهـره میگرفتند .همین
گـروه بعدهـا کارتـون داسـتان اسـباببازیها
را تولیـد کردنـد .هنگامـی کـه جابز در سـال
 2011میالدی درگذشـت ،بیش از  70درصد
از سـرمایه  8.3میلیـارد دالری او حاصـل از
سـهام او در استودیو پیکسـار بود ،صنعتی که
هرگـز قصـد ورود بـه آن را نداشـت.
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روزطــبـــیــعــت
روز پیوند انـسان
بازیبـــــایــی

آنـان از بامـداد روز سـیزده فروردیـن سـفره نـوروزی را بـر میچیدنـد و سـبزهها را بـا خود بر
یداشـتند و به دشـت ،بیابان و کشـتزارها میبردند و به آب روان میسپردند كه نشان هپیشكشی
م
دادن بـه ایـزد بانـوی آبهـا اسـت و با نیایش بـه درگاه خداونـد ،آرزوی بـارش باران و سـالی پر از
فراوانـی و شـادی میكردند.
آنان در زمین تازه روییده و سرسبز و آکنده از انبوه گل و گیاهان بیابانی به شادی ،ترانهسرایی،
پایکوبی ،بازیهای گروهی ،بادبادکپرانی و سـوارکاری می پرداختند و با گرد آوری سـبزه از دشت
و كـوه بـه پختـن آش و خوراکیهـای ویژه میپرداختند که همه ریشـه در فرهنگ زیبـای ایرانی
دارد و آن شـاد کردن ،خنداندن و آشـتی و در پی آن فروریختن اندیشـههای پلید و تیره است.

سـیزدهمین روز از هـر ماهـی در گاهنام ه ایرانی «تیر» یا « تیشـتر»
نـام دارد و روز سـیزده مـاه فروردیـن به جشـن سـیزده بـدر و روز
طبیعـت نامگذاری شـده اسـت.

جشـن سـیزده فروردینماه روز بسـیار مبارک و فرخنده است.
ایرانیـان چـون در مـورد ایـن روز آگاهی کمتـری دارنـد آن روز را
یداننـد و بـرای بیـرون کردن نحسـی از خانه و کاشـانه
نحـس م 
خـود کنـار جویبارها و سـبزهها میروند و بـه شـادی میپردازند.
تـا کنـون هیچ دانشـمندی ذکر نکـرده که سـیزده نـوروز نحس
اسـت .بلکـه قریب بـه اتفاق روز سـیزده نوروز را بسـیار مسـعود و
فرخنده دانسـتهاند .نخسـت باید به این موضوع توجه داشـت که
در فرهنـگ ایرانی ،هیچ یک از روزهای سـال«نحس» و«بدیومن»
یدانیـم هـر یـک از
یا«شـوم» شـمرده نشـده ،بلکـه چنانچـه م 
روزهـای هفتـه و مـاه ،نامهایی زیبـا و در ارتباط با یکـی از مظاهر
طبیعـت داشـته و دارنـد و روز سـیزدهم هـر مـاه خورشـیدی در
گاهشـماری ایرانـی نیز«تیر روز» نام دارد که از آن ِسـتاره تیشـتر،
سـتاره بارانآور اسـت و نیاکان ما ،این روز را برای نخسـتین جشن
تیرگان سـال ،انتخـاب کردهاند.
نـام گـذاری ایـن روز :در سـیزدهمین روز از تیر مـاه ،آرش
كمانگیـر ،پهلـوان ایرانـی با پرتـاب تیر ،مرز میـان ایـران و توران
را جـدا كـرد و در پی آن آشـتی مردمـی را میان تـوران و ایران كه
سـالها در جنگ بودند پایدار سـاخت .به یادبود او ایرانیان جشـن
تیـرگان را در مـاه تیـر برپا كردند و سـیزدهمین روز از هر ماهی را
تیر یا تیشـتر نامیدند.
برگـزاری آیین جشـن سـیزده بـدر :نیـاكان ما پـس از
دوازده روز جشـن که یاد آور دوازده ماه سـال اسـت ،روز سـیزدهم
یدانسـتند .امـروزه هم هنـوز روز
را پایـان جشـن بـزرگ نـوروز م 
سـیزدهم فروردین همانند شـب پایانی چهارشـنبه سـال جایگاه
ویژهای دارد .اگر با چهارشـنبهسـوری به پیشـواز نوروز میرویم ،با
جشـن سـیزدهبدر همـراه با شـادی بـه بدرقـه آن میرویم.
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ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪى ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﻰ
ﺑﺎ  250ﻫﺰار دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺎﺳﭙﻮرت
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻰ ﺷﻮد.

در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى و اﺧﺬ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس
ﺳﻬﯿﻞ ﻧﻮروزى ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره رز ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره رز

ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﻌﺎل در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ

Rose Consultancy
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻬﯿﻞ ﻧﻮروزى
��� ا��ق ��زر���� ا������ل

www.rosedanismanlik.com
info@rosedanismanlik.com
�ــ���  :۱ا�ــ�����ل��� ،ــ����۱۰۰ ،ــ� ��� �ــ� از ��ــ�� ���ــ� ���ــ��� �ــ� �ــ�� ���ــ�ن �� ���ی pizza hut
����  ،۳وا��۵
�ـ�ـ�ـ�۰۰۹۰۸۵۰۲۰۳۴۰۶۸ :
���اه۰۰۹۰۵۴۶۶۵۲۲۴۰۰ :
����  :۲ا������ل�،ـ������� �ر ��� ،ا�ـ����ه ������س ������� ������� ،ـ���ن  ،۶ ���� ،Feshوا�� ۵۰۳
�ـ�ـ�ـ�۰۰۹۰۲۱۲۸۵۲۰۹۰۶ :
���اه۰۰۹۰۵۳۴۰۵۴۲۴۵۱ :
����  :۳آ����������� ،ی درب ا��� ���� ���� ��رک آ�����ـ� ���� ،ـ�ـ�ن ����� ــ���  ��� ،Boschــ�  ،۴وا�ــ� ۹
�ـ�ـ�ـ�۰۰۹۰۸۵۰۶۴۴۴۲۶۷ :
���اه۰۰۹۰۵۳۱۸۸۵۳۳۴۱- ۲ :
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برترین فیلمهای
فضایی جذاب جهان

جاذبه  ،)Gravity( 2013آلفونسـو کوارون :کارگردان فیلم تحسینشـده «روما»
کـه امسـال در فصـل جوایـز ،روزهایـی رویایی را سـپری میکنـد ،چهار سـال قبل با
اثری کامال متفاوت از آنچه امروز سـاخته ،درخشـید« .جاذبه» داسـتان سـفر فضایی
دو فضانـورد را روایـت میکـرد کـه قصد تعمیر تلسـکوپ فضایی هابل را داشـتند ،اما
در راه بـا مشـکالتی مواجـه شـدند .این فیلم که نقشهـای اصلـیاش را جورج کلونی
و سـاندرا بوالک بازی میکردند ،موفق شـد در مراسـم اسـکار  ۲۰۱۴هفت جایزه در
رشـتههای تدوین ،صداگذاری ،موسـیقی متـن ،فیلمبرداری ،جلوههـای ویژه ،میکس
صـدا و کارگردانـی را بـه دسـت آورد« .جاذبه» بـهرغم نقاط قوت پرتعـدادش ،از نیمه
بـه بعـد ،تقریبـا موضـوع سـفر به فضـا را به فراموشـی سـپرد و بـه روایت یـک رابطه
عاطفـی با مایههـای پررنگ اخالقـی در دل فضاپیما تبدیل شـد.
میانسـتارهای  ،)Interstellar( 2014کریسـتوفر نوالن :نوالن که در سـهگانه
بتمـن سـعی کرده بـود با تعریف شـخصیت یک دانشـمند و طراح حرفـهای ،واقعیت
را بـا جهـان فیلمهـای علمی-تخیلی پیوند دهـد ،بعدها به سـراغ جذابترین موضوع
ایـن ژانـر رفـت و «میانسـتارهای» را بـا موضـوع فروپاشـی زمیـن و سـفری فضایـی
در جسـت وجـوی یـک زیسـتگاه جدیـد سـاخت« .میانسـتارهای» بـا بـازی متیـو
مککانهی و آن هتوی در گیشـه موفق بود و در اسـکار  2015پنج نامزدی داشـت که
جایـزه بهتریـن جلوههای ویژه را هم به دسـت آورد .این فیلـم اگرچه از جهات متعدد
اثـری اسـتوار و دقیق محسـوب میشـد ،امـا رویکـرد رازآلود و معمایـی حاکم بر متن
فیلـم نامـه ،مبهم بـودن بخشهـای مرتبط بـا زمـان و نیرویـی ماورایی کـه «آنها»
نامیـده میشـد« ،میانسـتارهای» را تا حدی از یـک اثر بینقص درباره فضـا دور کرد.
مریخـی  ،)The Martian( 2015ریدلـی اسـکات :مـت دیمون که به واسـطه
نقـش کوتاهـش در «میانسـتارهای» بـا فیلمهـای فضایـی آشـنا بود ،یک سـال بعد
نقـش اول فیلـم «مریخـی» ریدلی اسـکات را پذیرفت و توانسـت جایـزه گلدنگلوب
بهتریـن بازیگـر مرد را هـم به خودش اختصـاص دهد« .مریخی» داسـتان فضانوردی
را روایـت میکـرد کـه در مریـخ جامانـده و مجبـور بود بـرای زنده مانـدن تالش کند.
فیلـم فضایـی کارگردان شـهیر «گالدیاتـور» ،بهرغـم فروش خوب در گیشـه و هفت
نامـزدیاش ،نتوانسـت جایـزهای در اسـکار به دسـت آورد؛ امـا مورد توجه عمـوم قرار
گرفـت« .مریخـی» که ریتمی خوب و فیلم نامـهای جذاب داشـت ،از این جهت مورد
انتقـادات فـراوان واقع شـد که بسـیاری معتقد بودنـد هیچ گونه مبنای علمـی در آن
لحـاظ نشـده و از «علمی-تخیلـی» بودن ،فقـط بخش دومش را در نظر گرفته اسـت.
نخسـتین انسـان  ،)First Man( 2018دیمـن شـزل :کارگـردان جـوان و
موفـق سـالهای اخیـر هالیـوود ،پـس از فیلـم فانتـزی و موزیـکال «الاللنـد» ،به
ً
کاملا جدیـد رفتـه و اثـری بیوگرافیک را بـا موضـوع فضانوردی
سـراغ یـک ژانـر
سـاخته اسـت .داسـتان «نخسـتین انسـان» به زندگی نیل آرمسـترانگ ،نخستین
مسـافر کـره مـاه اختصـاص دارد و تـا پیـش از توزیـع فیلـم ،از وجه رئـال این اثر
بـه عنـوان مهمتریـن نقطـه قوتـش یـاد میشـد .در حالـی کـه انتظـار میرفـت
شـزل بـاز هـم در فصـل جوایـز سـینمایی بدرخشـد« ،نخسـتین انسـان» تـا بـه
حـال آنچنـان موفـق نبـوده و در گلدنگلـوب هـم درخششـی نداشـته اسـت.
شـخصیتپردازی ضعیـف ،بیتفاوتـی بـه ابهامـات و لحـن اغراقآمیز فیلـم در نیم
سـاعت آخـر که سـعی میکند از آرمسـترانگ یـک ابرقهرمان بسـازد ،از مهمترین
نقایص «نخسـتین انسـان» محسـوب میشـود.

از زمـان ظهور پدیده سـینما ،موضوع سـفر به فضا همیشـه برای فیلمسـازان
جـذاب بوده اسـت .در سـالهای اخیـر با پیشـرفت روزافزون جلوههـای ویژه،
آثـار مانـدگاری بـا ایـن محتوا تولیـد شـدهاند ،اما همگـی به رغم نقـاط قوت
پرشمارشـان ،محدودیتهـای جدی هم داشـتهاند.
بـه نظر میرسـد دلیـل اصلی فقـدان یـک فیلم بینقـص در عرصه سـفرهای
فضایـی ،این اسـت که کارگردانـان عموما سـعی دارند همـان دغدغهها و لحن
همیشـگی خـود را به جـای روی زمیـن ،در فضا دنبـال کنند .به بهانه انتشـار
«نخسـتین انسـان» اثـر جدید دیمن شـزل ،مـروری داریم بر چهـار فیلم مهم
سـالهای اخیر کـه به سـفرهای فضایـی پرداختهاند.
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کــاریزمــاتیکبــاشیــم

کاریزمـا (فرهمنـدی) در لغـت بـه معنـی جذابیت زیـاد و داشـتن صفتهای ویـژه و ممتازی اسـت که مورد پسـند و سـتایش تعداد
زیـادی از انسـانها قـرار میگیـرد .این کلمه از خاریسـما که ریشـهای یونانـی دارد گرفته شـده ،درواقع خاریـس نام دختـری در ادبیات
اسـطورهای یونـان اسـت که به عنـوان نماد زیبایی و جذابیت شـناخته میشـده اسـت.
بـه انسـانهایی کـه دارای کاریزما هسـتند افـراد کاریزماتیک میگوینـد .بطور معمول بـه افـرادی کاریزماتیک میگوینـد که جذاب
و دلربـا هسـتند و طرفـداران زیـادی دارنـد .ویژگی افـراد کاریزماتیک این اسـت کـه در ارتباط بـا دیگران ،الگـو و الهام بخشـند و روی
الیههـای عمیق احساسـی آنها تاثیر مثبـت میگذارند .اصطالح کاریزما در رشـتههای مختلفی مطرح شـده و ویژگی افـراد کاریزماتیک
در گروههـای مختلـف متفـاوت اسـت .برای مثال کاریزما در جامعهشناسـی به عنوان منشـاء قدرت و مشـروعیت شـناخته میشـود .در
علـوم سیاسـی در تحلیـل رهبـران بزرگی مانند چرچیـل ،هیتلر ،گاندی ،جـان اف.کنـدی و  . ...افراد کاریزماتیک در سـینما و موسـیقی
ماننـد مرلیـن مونـرو ،همفری بـوگارت ،کالرک گیبل ،جیم موریسـون ،مدونـا و  . ...همچنیـن افـراد کاریزماتیک میتواننـد در یک گروه
کوچـک ماننـد جمع دوسـتان ،فامیل و خانـواده جذاب و محبوب باشـند .بخشـی از ویژگیهای افـراد کاریزماتیک ذاتی اسـت ،ولی اکثر
آنهـا اکتسـابی اسـت و درواقع مهارتی اجتماعی اسـت که میتـوان آن را یاد گرفت .شـما هم با دانسـتن ویژگیهای افـراد کاریزماتیک
میتوانیـد ایـن مهارتهـا را در خـود تقویت کنیـد .در ادامـه برخی از ویژگیهـای افـراد کاریزماتیک ،بیان خواهد شـد:

آشـنایی بـا فرهنگهـا و گروههای مختلـف :یکـی از ویژگیهای
افـراد کاریزماتیک این اسـت که دوسـتدار آشـنایی با مـردم و فرهنگها و
گروههـای مختلف هسـتند .این کار بـه آنها کمک میکند تـا دید بازتری
درمـورد انسـانها و فرهنگهـا داشـته باشـند ،آنهـا را بهتـر بشناسـند و
تجربه بیشـتری برای رویارویی با شـرایط مختلف داشـته باشـند.

وضـوح کالم :ویژگـی افـراد کاریزماتیـک ایـن اسـت که میداننـد چه میگوینـد و با
صـدای رسـا صحبـت میکننـد .آنها در حـرفزدن عجلـه نمیکنند و فریاد نمیکشـند.
روی حرفهایـی کـه میزننـد فکـر کردهانـد و آنرا زیبـا ،رسـا و قاطعانه بیـان میکنند.
شـنوندگی خـوب :از مهمتریـن ویژگیهـای افـراد کاریزماتیک این اسـت کـه آنها
شـنوندگانی عالـی هسـتند و به حرفهـای طرف مقابل خـوب توجه میکننـد .اگر طرف
مقابـل احسـاس کنـد که مشـتاقانه به حرفهـای او گوش میدهید ،دوسـت دارد بیشـتر
بـا شـما حرف بزند .شـما را به خـود نزدیک و همراه احسـاس میکند و ناخـودآگاه جذب
شـما میشود.

شـجاعت :از ویژگیهـای بـارز افـراد کاریزماتیـک شـجاعت و
ریسـکپذیری اسـت .در شـرایطی کـه اکثـر انسـانها پیـرو هسـتند و از
شکسـت و تجربههـای جدیـد و بـزرگ میترسـند ،افـراد کاریزماتیک قدم
پیـش میگذارنـد .بسـیاری از رهبـران کاریزماتیـک بـزرگ دنیـا همیـن
خصوصیـت را داشـتهاند و جنبشهـای بزرگـی راه انداختهانـد .افـراد
کاریزماتیـک هدفهـا و کارهـای باشـکوه را دسـتنیافتنی نمیبیننـد و
معمـوال هـم بـه چیزهایـی فراتـر از انتظـار دسـت مییابنـد.

لبخنـدی واقعـی :یـک لبخنـد زیبـا حتما به این شـکل نیسـت کـه لـب و دندانها
حالـت خاصی داشـته باشـند ،بلکه لبخندی زیباسـت که واقعی باشـد .یـک لبخند واقعی
از درون و عمـق وجـود انسـان جـان میگیرد .یک لبخند واقعی نیاز به تلاش ندارد و الزم
نیسـت که همیشـه لبخند بزنیـد .اما زمانی که یـک لبخند واقعی میزنیـد حس زیبایی،
شـادی و مهربانـی را بـه طـرف مقابـل القـا میکنیـد و افراد تمایـل بیشـتری به صحبت
کـردن بـا شـما پیـدا میکنند .وقتـی یـک لبخنـد واقعـی از درون میزنید به انسـانها و
دنیـا انـرژی مثبـت میدهید و همـان انرژی را نیـز دریافـت خواهید کرد.

دسـت و دلبـازی :هدیـه دادن و مهمـان کـردن دیگـران تاثیـر
معجزهآسـایی روی آنهـا دارد و در کسـری از ثانیـه دلشـان را بدسـت
مـیآورد .وقتـی دیگـران میفهمنـد کـه دوستشـان داریـد و خوشـحال
کردنشـان بـرای شـما مهـم اسـت از شـادی و عشـق لبریـز میشـوند و
دوسـتتان خواهنـد داشـت.

ارتبـاط چشـمی :از ویژگیهـای افـراد کاریزماتیک این اسـت کـه با دیگـران ارتباط
چشـمی برقـرار میکننـد .یکـی از راههـای اصلی برقـراری ارتباط ،ارتباط چشـمی اسـت
کـه نشـاندهنده احتـرام و توجـه بـه فـرد و دقـت در حرفهایش اسـت .با نگاه کـردن به
چشـم افـراد میتـوان بسـیاری از احساساتشـان را خواند و بـه آنها احسـاس نزدیکی و
همدلـی بیشـتری منتقل کـرد .البته برقـراری ارتباط چشـمی در اینجا به معنـی زلزدن
بـه طرف مقابل نیسـت.

بـروز احساسـات :از ویژگـی افـراد کاریزماتیـک ایـن اسـت کـه از
نشـاندادن احساسـات خود خجالت و ترسـی ندارند .آنها احساسـات خود
را همانطور که واقعا هسـت به وسـیله کالم و چهرهشـان نشـان میدهند.
اگر کسـی را دوسـت دارند به او میگویند ،در زمان خوشـحالی خندانند و
در زمان اندوه چهرهشـان غمگین اسـت .بروز و انتقال احساسـات به شـما
کمـک میکنـد که شـخصیت گیراتری داشـته باشـید و ارتبـاط بهتری با
دیگران برقـرار کنید.
اسـتفاده مناسـب از زبـان بـدن و ژسـتها :برخـی از حالتهای
بدن مانند صاف ایسـتادن ،باال نگه داشـتن سـر و بازوها نشـان دهنده یک
شـخصیت اسـتوار ،مطمئن و شـاد اسـت .از ویژگیهای افـراد کاریزماتیک
ایـن نیز هسـت کـه از زبان بدنشـان اسـتفاده میکنند و دستهایشـان را
حرکـت میدهنـد .ایـن کار برای انتقال بهتر مفهـوم و جلب توجه مخاطب
کارسـاز است.
اعتمـاد بـه نفس :یکـی دیگـر از ویژگیهـای افـراد کاریزماتیـک این
اسـت کـه اعتمـاد بـه نفـس باالیـی دارنـد یـا وانمـود میکننـد .آنهـا در
ارتبـاط نفـر بـه نفـر ،هنـگام صحبـت در جمـع و موقعیتهـای مختلـف،
محکـم و مطمئن هسـتند .بوکفسـکی میگویـد «اگر می خواهید دوسـت
داشـته باشـید ،اول خودتان را دوسـت داشـته باشـید” .
کسـی کـه توانایـی دوسـت داشـتن خـودش را داشـته باشـد راحتتر
میتوانـد دیگران را دوسـت داشـته باشـد و احتمال بیشـتری وجـود دارد
کـه دیگران او را دوسـت داشـته باشـند .افراد کاریزماتیک علاوه بر اینکه
اعتمـاد بنفـس باالیـی دارند و خودشـان را دوسـت میدارند ،بـه دیگران
نیـز کمـک میکننـد کـه اعتمـاد به نفسشـان بـاال بـرود و خودشـان را
دوسـت داشـته باشـند و همیـن باعـث میشـود کـه بـا دیگـران ارتبـاط
خوبـی برقـرار کنند.
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 10مهارت نویسندگی که باید بدانید

بـدون شـک ،نوشـتن یکـی از مهارتهایـی اسـت کـه در زندگی بـه آن نیـاز پیـدا میکنیـد .مثل نوشـتن یک نامـه ،رزومـه ،ایمیـل ،پیغام،
گزارشهـای فـروش ،کتـاب یـا هـر چیزی که بـه ارتباط افـکار و ایدههـا نیـاز دارد .به همیـن دلیل  10نکته سـاده را کـه میتوانـد در هر نوعی
از نوشـتن بـه شـما کمک کنـد ،در این مطلـب جمـعآوری کردیم تا در نویسـندگی به شـما کمـک کند.

Writing
آن چـه باعـث حواسپرتـی میشـود ،از خـود دور
کنیـد :قبـل از این که شـروع به نوشـتن کنیـد ،هر گونـه حواسپرتی
را از ذهـن خـود دور کنید .اگر الزم اسـت به اتـاق آرامی بروید ،تلفن خود را
خامـوش کنیـد یا خـود را با لپتاپتـان در کمـد زندانی کنید.
بـه آن چـه میخواهیـد بنویسـید ،فکـر کنیـد :آنچـه
را میخواهیـد بنویسـید بـه دقـت در ذهـن خـود تصـور کنیـد.
ایـده خوبـی بـرای عنوان ،موضـوع و نکتـهای کـه میخواهید به
آن برسـید ،داشـته باشـید .همان ابتدا مشـخص کنیـد مخاطب
شـما کیسـت .کارآفرینـان ،کارمندان ،مـادران ،نوجوانـان ،مردان
میانسـال ،کسـی کـه شـما را دوسـت دارد یـا شـخصی کاملا
متفـاوت! قبـل از هـر چیـزی ایـن موضـوع را مشـخص کنید.
اکنون میتوانید شـروع به نوشـتن کنیـد :.یک خـودکار
و تکـهای کاغـذ برداریـد یـا رایانه خود را روشـن و شـروع کنید.
ابتـدا تعـداد زیـادی از نـکات و جملههایـی را کـه بـه ذهـن تان
میرسـد و میدانیـد کـه میخواهیـد از آنهـا اسـتفاده کنیـد،
یادداشـتکنید.
دریچـه مغزتـان را بـاز کنیـد و هـر چـه را بـه ذهنتـان
میرسـد ،بنویسـید :حال از نکاتی که در مرحل ه قبل یادداشـت
کردیـد و نکاتـی کـه در هـر لحظه بـه ذهنتان میرسـد اسـتفاده
کنیـد ،هـر چـه را بـه ذهنتـان میرسـد ،یادداشـت کنیـد .اجـازه
دهیـد ذهنتان سـرریز شـود و کلمـات خودشـان را در نوشـتهتان
جـا دهند.
سـعی نکنید زیباسـازی کنید ،فقط بنویسـید :ایـن کار را
تـا زمانـی که نوشـتنتان تمام شـود ،انجـام دهید .سـعی نکنید
جملات را زیبـا یـا اشـتباهات نگارشـی را اصلاح کنیـد .ایـن
موضـوع تنهـا باعـث میشـود سـرعتتان کـم شـود و جلـوی
جـاری شـدن ذهـن را میگیـرد .رمـز بـه انجـام رسـاندن کارها
در همیـن اسـت.
حـاال میتوانید زیباسـازی کنیـد :اگر تـا این جـا مراحل را
بـه درسـتی انجـام داده باشـید ،میتوانیـد آنچه را نوشـتهاید را
اصلاح کنیـد تا بهتر به نظر برسـد .نوشـته را به آرامـی بخوانید.
ببینیـد جمالتـی کـه نوشـتهاید تـا چـه انـدازه روان هسـتند.
کلمـات تکـراری را تغییـر دهیـد ،هر جـا که نیاز به مکث اسـت،
ویرگـول بگذاریـد و اشـتباهات را اصالح کنید.
جملـه را به خوبـی آغاز کنیـد :اطمینـان حاصـل کنید که
در بازنویسـی از جملات آغازیـن خوبـی اسـتفاده میکنیـد .اگر
مقدمه و جمله آغازین خسـتهکنندهای داشـته باشید ،کسی مایل به
خواندن نوشته شـما نخواهد بود.
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نوشـتهتان را بـه ویراسـتار بسـپارید  :ضـروری اسـت شـخص دیگـری بـه
نوشـتهتان نگاهـی بیندازد .ممکن اسـت نوشـت ه خـود را بارها بخوانیـم و بگوییم چه
چیـز خوبـی نوشـتهایم؛ امـا نـگاه بیطرفانـه دیگـران ،بازخـوردی به مـا میدهد که
بـه اصلاح اشـتباهاتمان کمـک زیـادی میکند.
تغییـرات الزم را انجـام دهیـد :بـه آنچـه ویراسـتار میگویـد ،توجـه کنیـد و
بـرای بـار آخـر بـه نوشـت ه خـود نگاهـی بیندازیـد .اگـر فکـر میکنید نظر شـخص
دیگـر درسـت اسـت ،بـه آن گوش دهیـد .اگـر نظراتش را بـه دقت در نظـر گرفتید
امـا بـا برخـی از آنها مخالف هسـتید ،نوشـته را همانطور که خودتـان میخواهید
نگـه دارید.
نوشـتهتان را منتشـر کنیـد  :حـاال زمـان آن رسـیده کـه نوشـتهتان را
منتشـر کنیـد .اگـر تمـام مراحـل را بـه دقـت انجـام داده باشـید ،بایـد بـرای
بـه اشـتراک گذاشـتن نوشـته فوقالعـاد ه خـود بـا دنیـا ،هیجـانزده باشـید .از
کار خـود لـذت ببریـد و بگذاریـد دیگـران ببیننـد چـه چیـزی را بـا تلاش خلـق
کردهایـد .نوشـتهای کـه بـه اشـتراک گذاشـته میشـود و مـورد تقدیـر و سـتایش
قـرار میگیـرد ،بـرای هـر نویسـندهای یـک موفقیـت محسـوب میشـود.
ایـن مراحـل را دنبـال کنیـد و پیشـرفت را در نوشـتنتان ببینید .تمام نویسـندگان
توانـا از دسـتورالعملی شـبیه ایـن اسـتفاده میکننـد .بنابرایـن هرگاه در نوشـتن با
مشـکل روبـهرو شـدید ،بـه این مراحـل رجوع کنیـد .هم ه ما داسـتانی بـرای گفتن
داریـم ،بـا دنبـال کردن ایـن  10قـدم میتوانید همین حاال داسـتان خـود را با دنیا
به اشـتراک بگذارید.
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پاسارگاد ،گنجینهای از
سازههـایبــاستــانی
مجموعه پاسـارگاد بدون شـک یکـی از زیباتریـن و جذابتریـن جاذبههای تاریخـی ایران
اسـت .مجموعـه پاسـارگاد ،درواقع مجموعـهای از سـازههای باسـتانی بهجامانـده از دوران
هخامنشـی اسـت که در اسـتان فـارس قـرار دارد .در این مطلب به سـراغ حقایـق جالب در
رابطـه با پاسـارگاد رفتهایم ،بـا ما همراه باشـید تا این مجموعـه تاریخی را بهتر بشناسـید:

pasargad

 .۱سـرزمین پـارس زادگاه هخامنشـیان بـوده اسـت .خانـدان پارس کـه به رهبری
کـوروش دوم (کـه از  ۵۲۹تـا  ۵۵۹پیـش از میلاد سـلطنت کـرد) در سـال ۵۵۰
پیـش از میلاد ،بـر مادها پیروز شـدند .بر پایه سـنت ،کـوروش دوم ایـن منطقه را
بـه پایتختـی انتخاب کـرد ،زیرا در نزدیکی منطقهای بود که بر ایشـتوویگو پادشـاه
ماد پیروز شـد .در  ۷۰کیلومتری جنوب پاسـارگاد ،داریوش بزرگ پایتخت نمادین
خود شـهر پارسـه (شاعری یونانی این شـهر را پرس پلیس نام نهاد) را بنیان نهاد .تا
هنگامیکه اسـکندر از مقدونیه در سـال  ۳۳۰پیش از میالد امپراتوری هخامنشـی
را شکسـت داد ،پاسـارگاد یک مرکز مهم سلسـلهای برجای ماند.

درسـت اسـت و رابطـهای میـان ایـن نـام و «پارس» نیسـت.
 .۹ایـن کلمـه ریشـههای متفاوتـی دارد و البتـه بحثهـای متفاوتی بر روی ریشـه
کلمـه شـده اسـت .نـام (پسـر-گده ) از اسـم قبیلـه شـاهان پارسـی یعنـی قبیله
«پاسـارگاد» گرفتهشـده که «آنان که گرز گران میکشـند» معنی میداده اسـت.
 .۱۰همچنین گفتهشـده که پاسـارگاد ممکن اسـت تغییریافته پارسـه گراد باشـد
کـه معنـی آن «شـهر پارس» اسـت .گـراد و گـورد و گـرد (مانند دسـتگرد) معنی
شـهر میدهـد و در زبـان پارسـی و عربی بهصورت کـوره بهکار مـیرود ،مانند کوره
اردشـیر و کـوره دهات.

 .۲در دورههـای پسـین ،از تـل تخت همچنان بهعنوان یک دژ بهرهبرداری میشـد،
حالآنکـه کاخهـا رهاشـده و از مصالـح آن دوباره اسـتفاده شـد .در سـده دهم یک
مسـجد کوچـک در گـرد آن سـاخته شـد کـه تـا سـده چهاردهـم از آن اسـتفاده
میشـد .این محوطه توسـط مسـافرین طی سـدهها بازدید شـده که باعث از دست
رفتـن تدریجی اجزای گوناگون آن شـده اسـت.

 .۱۱پاسـارگاد در دشـتی بلند به ارتفاع  ۱۹۰۰متر از سـطح دریا ،در حصار کوهستان
جای گرفته اسـت .در سـده هفتم قمری اتابکی از سـلغریان پارس در نزدیک آرامگاه
کورش بزرگ مسـجدی سـاخت که در آن از سـنگ کاخها اسـتفاده شده بود.
 .۱۲هنگامـی کـه کـورش در سـال  ۵۴۵پیـش از میلاد ،سـارد (پایتخـت لیدی،
شـهری در غـرب ترکیـه امـروزی) را به تصرف درآورد بهشـدت تحـت تأثیر بناهای
مرمریـن شـاهان لیـدی قـرار گرفته اسـت .او همـان زمان شـماری از اسـاتید اهل
لیدی را در پاسـارگاد بهکار گماشـته اسـت.

 .۳طبـق نوشـتههای هرودوت ،هخامنشـیان از طایفه پاسـارگادیان بودهانـد که در
پارس اقامت داشـتهاند و سرسلسـله آنها هخامنش بوده است .نامدارترین سرکرده
اتحادیـه قبائـل پـارس در نیمه قرن  ۷پیـش از میالد چیش پیش دوم اسـت که تا
سـال  ۶۴۰پ م ریاسـت قبائل پارس را در دسـت داشت.

 .۱۳دشـت پاسـارگاد در قسمت شمالی اسـتان فارس و میان رشتهکوههای زاگرس
در فاصله  ۱۳۰کیلومتری شـمال شـیراز واقع شـده اسـت .میانگین ارتفاع دشت از
سـطح دریا  ۱۸۵۰متر اسـت که وسـعتی حدود  ۱۹۰کیلومترمربع را در برمیگیرد.
اقلیم آن کوهسـتانی با تابسـتانهای معتدل و زمسـتانهای نسبتا سرد است.

 .۴به قدرت رسـیدن پارسـیها و دودمان هخامنشـی یکی از رویدادهای برجسته تاریخ
باسـتان است .هخامنشـیها دولتی بنیانگذاری کردند که جهان باستان را بهاستثنای
دوسوم یونان تحت سلطه خود درآوردند .شاهنشاهی هخامنشی را نخستین امپراتوری
یدانند .ارزشـمندترین سنگنوشـته هخامنشـی از دیدگاه تاریخی و نیز
تاریخ جهان م 
بلندترین آنها ،سنگنبشـته بیسـتون بر دیواره کوه بیستون است.
 .۵شـهر باستانی پاسارگاد نخستین پایتخت شاهنشاهی هخامنشـی در قلب استان
فارس ،در دشـت رودخانه پلوار قرار دارد .نام شـهر «اردوگاه پارس» داللت از موقعیت
مکانی شـهر دارد .شـهر توسـط کوروش بزرگ (کوروش دوم) در سـده ششـم قبل از
میلاد سـاخته شـد .محوطه اصلی ( ۱۶۰هکتار) توسـط یک منطقـه طبیعی بزرگ
احاطه و محافظتشـده اسـت که انـدازه آن حدودا  ۷۱۲۷هکتار اسـت.
 .۶محوطه اصلی پاسـارگاد شـامل بناهایـی ازجمله ،آرامگاه کـوروش در جنوب ،تل
تخت یا تخت سـلیمان و بناهای واقع بر تپه شـمالی ،مجموعه سـلطنتی در مرکز
محوطه اصلی ،شـامل بقایای سـاختمان دروازه ،تاالر عمومی ،قصر مسـکونی و باغ
سـلطنتی اسـت .در شـرق مجموعه بنا ،یک بنای کوچک وجود دارد که بر اسـاس
شـواهد یک پل اسـت .در شـمال مجموعه سـلطنتی زندان سـلیمان قرار دارد که
یک برج سـنگی بـا ارتفاع  ۱۴متر اسـت.
 .۷محوطه اصلی شـامل منطقه حفاریشـده اسـت ،اما پایتخت باستانی منطقهای
بسـیار وسـیعتر از این منطقه بوده و هنوز حفاری نشـده است .در محوطه حفاظتی
اطـراف ،باقیماندههـای دیگری نیز هسـتند :محدوده مقـدس (حـدودا ۵۳۰-۵۵۰
پیـش از میلاد) و محوطههـای تـل نوخـودی ،تل خاری ،تل سـه آسـیاب ،دوتالن
که برخی از اینها متعلق به ماقبل تاریخ هسـتند ،همینطور مدرسـه یا کاروانسـرا
(سـده  ۱۴میلادی) .در محوطـه حفاظتـی همچنین پنج روسـتا وجـود دارند که
کشـاورزان در آنها سـاکناند.
 .۸نـام اصلـی شـهر پاسـارگاد چیزی شـبیه «پسـرگد» بـوده و تلفظ امـروزی نیز
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بــا عجلـــه غـــذا نخـورید
متاسـفانه وقتـی خیلی سـریع غـذا میخوریم ،احتمـال اینکه دچـار پرخوری شـویم را افزایش
میدهیـم و وزنمـان زیاد میشـود .وقتی سـریع غـذا میخوریم به اندازه آهسـته غـذا خوردن
از وعدهمـان لـذت نمیبریـم .آرام غـذا خـوردن میتواند لذتمـان از غـذا را افزایـش دهد و به
بـدن ،ایـن زمـان را بدهد که پیام سـیری را دریافـت کرده و جلـوی غذا خـوردن را بگیرد.

چگونـه بفهمیـم کـه سـریع غـذا میخوریـم؟ اگـر غذایتان
را در کمتـر از  15تـا  20دقیقـه میـل میکنیـد ایـن یعنـی خیلـی
سـریع غـذا خوردهایـد .اگـر بعد از غذا خـوردن ،بیش از حد احسـاس
پـری داشـته باشـید یعنـی خیلـی سـریع غـذا خوردهایـد .آهسـته
غـذا خـوردن کمـک میکنـد بـدن بـه سـیگنالهای سـیری بیشـتر
حساسـیت نشـان دهد و علاوه بر لذت بیشـتری که از غـذا میبرید،
پـس از غـذا هـم حـس بـدی نخواهید داشـت.

از ایـن رو اگـر سـعی داریـد وزن کـم کنیـد ،کاهـش سـرعت غذا
خوردنتـان هنـگام وعدههـا میتواند بسـیار مفید باشـد ،چـون کمتر
غـذا میخورید .تحقیقات نشـان داده سـریع غذا خـوردن خطر چاقی
را دو برابـر میکنـد .علاوه بر کیفیـت و کمیت غذایی کـه میخورید
بایـد روی سـرعت خوردنتان نیز تمرکز داشـته باشـید.
از غـذای خود لذت نمیبریـد؟ در فرهنگ عجله داشـتن برای هر
کاری بـه نـدرت پیش میآیـد چیزی را با صبر و آرامـش انجام دهید.
شـاید برایتـان عجیب به نظر بیاید که آهسـته غذا خـوردن و تمرکز
روی آنچـه میخوریم مـی تواند به کمتر غـذا خوردنمان کمک کند.
بـر اسـاس تحقیقـات ،چنیـن چیـزی پیـش نمیآیـد .بسـیاری از
تحقیقـات نشـان دادهانـد آهسـته غـذا خـوردن و لـذت بـردن از آن
میتوانـد بـه داشـتن احسـاس رضایت از آنچـه خوردیـم ،کمک کند.

وقتی سـیر هسـتید متوقف نمیشـوید؟ یک قانون کلـی وجود
دارد کـه میگویـد بـرای خـوردن یـک وعده غذایـی ،بایـد  20دقیقه
زمـان بگذاریـد .ایـن تقریبـا همـان مـدت زمانـی اسـت که دسـتگاه
گـوارش بـرای ارسـال هورمونهایـی بـه مغـز جهـت اعلام سـیری
و توقـف غـذا خـوردن نیـاز دارد .اگـر در کمتـر از  20دقیقـه غـذا
خوردیـد ،فرصـت کافی برای ارسـال پیام سـیری به مغـز را ندادهاید.
ایـن یعنـی اگـر سـریع غـذا بخوریـد احتمـال اینکـه دچـار پرخوری
شـوید افزایـش مییابـد چون قبل از احسـاس سـیری ،مقـدار زیادی
غـذا خواهید خـورد .هورمونهای عالمتدهنده بین مسـیر گوارشـی
و مغـز بـه شـکل پیچیـدهای کار میکنند .همیـن که غـذا از معده به
روده کوچـک میرسـد هورمـون کولـه سیسـتوکینین به مغز ارسـال
میشـود تـا توقف غـذا خـوردن را اعلام کند.

وقتـی سـریع غـذا میخوریـم در واقـع از طعـم آن چیـزی متوجـه
نمیشـویم .چشـیدن و لـذت بـردن از غـذا باعـث میشـود سـریعتر
از آن احسـاس رضایـت کنیـم .بـه آرامـی لـذت بـردن از یـک قطعه
کوچـک کیـک میتوانـد از سـریع خـوردن دو قطعـه بـزرگ کیـک
خیلـی لـذت بخشتر باشـد .طوری غـذا بخوریـد که عالوه بـر راضی
شـدن معـده ،از نظـر روانـی نیـز احسـاس رضایـت کنید.
نکاتـی بـرای آرامتـر غـذا خـوردن؟ اگـر خیلـی سـریع غـذا
میخوریـد از ایـن نـکات بـرای کاهش سـرعت اسـتفاده کنید .شـاید
در ابتـدا بـه تلاش زیـادی نیـاز باشـد ،اما پـس از مدتی آهسـته غذا
خـوردن برایتـان سـاده خواهـد شـد.

لپتیـن ،هورمـون دیگری اسـت که نقشـی اساسـی در تنظیم بلند
مـدت اشـتها دارد .لپتیـن از سـلولهای چربی آزاد میشـود و به مغز
عالمـت میدهـد تا بر اسـاس ذخایـر چربی بدن تنظیمات گرسـنگی
و سـیری را بـاال و پایین ببرد.

هنـگام غـذا خـوردن چنـد کار را با هـم انجام ندهید :بسـیاری از
افـراد هنـگام غذا خـوردن در حال تماشـای تلویزیـون ،کار کردن و یا
نـگاه بـه صفحه نمایـش کامپیوتر هسـتند .هنگام غذا خـوردن ،آنچه
باعـث میشـود حواسـتان پـرت شـود را خامـوش کنیـد تـا بتوانیـد
تمرکـز بیشـتری روی غـذا بگذارید .ایـن کار کمک میکند بیشـتر از
غـذا لـذت ببریـد و آرامتـر هم آن را میـل کنید.

اگـر سـلولهای چربـی در بـدن افزایش پیـدا کنند ،تولیـد لپتین
نیـز افزایـش خواهـد یافـت کـه در نتیجـه دریافـت غـذا نیـز کمتـر
میشـود .بـا ایـن حـال ،همـراه بـا چاقـی ممکـن اسـت مقاومـت به
لپتیـن نیـز اتفـاق بیفتـد .مقاومـت بـه لپتیـن میتواند موجب شـود
دریافـت پیـام سـیری توسـط مغـز دچـار مشـکل شـود .لپتیـن باید
عالمـت کولـه سیسـتوکینین را تقویـت کنـد ،اما وقتی خیلی سـریع
غـذا میخوریـد ایـن پیـام زمـان کافـی بـرای درسـت کار کـردن
نخواهد داشـت.

گازهـای کوچـک بزنید :به جای اینکـه مقدار زیادی غـذا را یکجا
وارد دهانتـان کنیـد ،بـه لقمهها یـا گازهای کوچـک تبدیلش کنید.
خـوردن قسـمتهای کوچـک غـذا میتوانـد کمـک کنـد کـه آرامتر
غـذا میـل کنیـد .اگر ممکن اسـت میتوانیـد از قاشـقهای کوچکتر
اسـتفاده کنیـد تـا روند غـذا خوردنتان کند شـود.

چگونـه مانـع افزایش وزن شـویم؟ تحقیقـات نشـان داده زنان و
مردانـی کـه اضافـه وزن دارنـد زمانـی کـه سـرعت غذا خوردنشـان
را کاهـش میدهنـد مقـدار غـذا خوردنشـان نیـز کاهـش مییابـد.
در تحقیقـی دیگـر با  1700شـرکت کننده بزرگسـال مشـخص شـد
آنهایـی کـه آرامتـر غـذا میخوردنـد ،کالری کمتـری هـم در وعدهها
دریافـت میکردنـد.
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غـذا را کامل بجوید :سـریع غذا خـوردن معموال به این معناسـت که
آنچـه میخوریـد را خـوب نمیجوید .بیشـتر از قبـل روی جویـدن غذا
تمرکـز کنیـد .ایـن کار حتی بـه گوارش بهتـر غذا هم کمـک میکند.

Do not rush to eat
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قبل از برنامهریزی برای یک سفر هوایی:
 )1بـا پزشـک خودتان مشـورت کنید  ،خصوصا اگر :مسـافرین بـاالی 65
سـال بایـد حتمـا قبـل از برنامهریزی برای سـفر هوایی با پزشـک خود مشـورت
کنند .این موضوع خصوصا برای سـفرهای طوالنی تر از  6سـاعت و یا مسـافرین
بـا بیماریهـای مزمـن (ماننـد بیمـاری قلبی مزمـن ،نارسـایی مزمن قلبـی و یا
تنفسـی و  )...حائز اهمیت اسـت.
مسـافرین بـا اختلاالت حافظه و شـناختی  ،ممکن تشـدیدگذرای اختالالت
شـناختی (دلیریوم ) شـوند! پس الزم اسـت در صورت هرگونه سـابقه مشـکالت،
قبـل از پـرواز با پزشـک خود مشـورت کنید.
اگر اخیرا از بیمارستان ترخیص شدهاید  ،الزم است قبل سفر با پزشکتان مشورت
کنیـد .حتـی اگر حالتان خوب اسـت  ،مشـکلی ندارید و تـازه پزشـکتان را دیده اید.
 )2ترجیحا با تورهای مسافرتی و بطور گروهی سفر کنید.
 )3خوب است با جوانترها سفر کنید.
 )4از پزشـکتان دربـاره مصـرف داروهای ضـد اضطـراب ؛ خـوابآور و یا
حتـی داروهـای رایج جهت رفع گیجی موقع سـفر که به قرص ماشـین شـهرت
دارند ،سـوال کنید.
در طول سفر :

بــرای شما کـــه
سنـــی ازتـــون گـــذشتــه
شـاید زمانـی بـود که پدر بـزرگ و مـادر بزرگها بایـد در منزل می ماندند و چشـم بـه در ،تا شـاید معجزهای
شـود و پسـر ارشدشـان آنها را به سـفر مشـهد و زیـارت ببـرد .در غیـر اینصورت فاصلـه بین منـزل خود و
اقـوام نزدیـک ،حداکثر مسـافتی بـود که میتوانسـتند بروند .امـا امروزه با پیشـرفت علم و سـطح تحصیالت
و شـرایط کاری و زندگـی ماشـینی  ،بسـیاری از پدر بزرگهـا و مادر بزرگها را در سـفر هـای هوایی میبینیم
کـه حتـی شـادابتر و پـر انرژیتر از جوانهای نسـل مـا برای مسـائل کاری و تفریحی از شـهری به شـهری و
یـا از کشـوری بـه کشـور دیگر سـفر میکنند .پـس اگر سـنی ازتون گذشـته و یا هم سـفری دارید که سـنی
ازشـون گذشـته  ،الزم اسـت نکاتی را رعایت کنید:
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داروهـای مصرفـی و وسـایل الزم در مواقـع اورژانسـی را همراه خـود به کابین
پـرواز ببرید (.الزم اسـت بدانید که حمل بعضی وسـایل مانند کپسـول اکسـیژن
و یـا بعضـی وسـایل بـا باطری هـای لیتیمی و یا شـارژی بـه داخل کابیـن پرواز
ممنوعیـت دارنـد ! در صورتی که به این وسـایل احتیاج داریـد  ،موقع تهیه بلیط
از قوانیـن پـرواز آژانـس مربوطـه سـوال کنیـد و یـا بلیطهـای بـا شـرایط خاص
بیمـاری خود تهیـه کنید).
کمـی بیشـتر از میـزان کافـی از داروهای خـود را در کیف دسـتی همراه خود
در کابین پرواز داشـته باشـید.
اگـر سـمعک داریـد ،حتمـا آن را همراه خود داشـته باشـید تـا بتوانید صدای
مهمانـداران و خلبـان را خـوب بشـنوید .بـرای کاهـش تداخـل بـا فرکانـس
سیسـتمهای صوتـی پـرواز  ،لطفـا قبـل از شـروع پـرواز سـمعک خـود را موقتـا
خامـوش کنیـد و یـا درجـه آن را کـم کنیـد.

مـدت طوالنـی باعـث میشـود خـون در وریدهـای عمقـی پای شـما (
بعضـی از رگهایـی کـه در عمق پشـت سـاق پـا و ران وجـود دارند ).با
سـرعت کمتـری حرکت کند .به همیـن علت خون راکـد در این رگها
لختـه میشـود و بعـد از مدتـی بـا حرکتهـای بعـدی پای شـما  ،این
لختههـای کوچـک از محل خود کنده شـده و به سـمت قلـب رفته و با
پمپـاژ قلبی خـود را بـه رگهای ریه میرسـانند.
در شـرایط زیـر پـرواز برای شـما ممنـوع اسـت ،مگر بـا اجازه
پزشـک معالج :
فشارخونهای باال و کنترل نشدهسکته قلبی در  3ماه گذشتهاختالالت ریتم قلبی (تپش قلب به طور نامنظم و یا نامتعادل)-بستری اخیر در CCU

مشـکالت ریـوی خـاص (بیماران بـا هرگونـه بیماری ریـوی حتیظاهـرا خفیـف بایـد قبـل از تهیـه بلیـط از پزشـک خـود اجـازه پـرواز
بگیرنـد .بعضـی از بیماریهـای ظاهـرا خفیـف  ،در حیـن پـرواز و بـا
تغییرات فشـار هوا تشـدید شـده و مشـکالت و عواقب جبران نشـدنی
بـه همـراه دارند)
آلزایمربدون اجازه پزشک معالجسابقه تشنج (کنترل نشده و یا بدون اجازه پزشک)سکته مغزی اخیرعفونت حاد سینوس و یا گوشجراحی اخیر (هر نوع  ،خصوصا جراحی چشم  ،شکم ،سر)کم خونی شدیدعـدم رعایـت این نکات در ظاهرسـاده و تکراری میتواند به سـادگی
خاطـره یک سـفر خوب و شـاد را تغییـر دهد .خوب اسـت بدانید  ،اکثر
حوادثـی کـه در طول پرواز برای مسـافرین رخ میدهند  ،به سـادگی با
مشـاورهای کوتـاه قبل از پرواز قابل پیشـگیری بودهاند.
سفر خوش

برای تسهیل مشکالت تکرر ادرار:
 قبـل از پـرواز بـا پزشـک خود دربـاره امکان کاهـش دوز داروهـای ادرار آورمشـورت کنید.
صندلی نزدیک دستشویی انتخاب کنید.ترجیحا صندلی در مسیر راهرو و دور از موتور را انتخاب کنید. از مصرف غذاهای نفاخ و یا نوشیدنیهای گازدار خودداری کنید.است حین پرواز بهعلت تغییرات فشار کابین  ،دچار  -سیگار نکشید!!
 به میزان کافی آب و مایعات بنوشید. -از نشسـتن بـه مـدت طوالنـی خـودداری کنید! بـی حرکتی پاهای شـما به
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تـــبـریــز،
دیـار اولــیــنهـــا

ارگ تبریـز (ارگ علیشـاه) :بنـای اولیـه ارگ تبریـز بیـن
سـالهای  ۷۱۸تا  ۷۳۹هجری قمری سـاخته شـد تا در صحن
مسجد علیشـاه ،آرامگاه بزرگی ساخته شود .البته با فرو ریختن
سـقف این بنا و فوت علیشاه ،سـاخت آن ناتمام ماند و بعدها در
زمـان جنگ ایران و روسـیه و جنگ ایران و انگلیس ،محوطهی
آن را به سـرعت به ارگی نظامی تبدیل کردند .عباس میرزا هم
در دوران قاجار دسـتور داد تا در محوط ه ارگ ،سـربازخانه ،ستاد
فرماندهـی جنگ ارتش ایران ،کارخان ه ریختهگـری و توپریزی
سـاخته شـود .زمانی کـه روسهـا در دوران مشـروطه به تبریز
حملـه کردند ،ارگ مرکز مدافعان تبریزی بـود .مدافعان توپی را
باالی ارگ گذاشـتند تا هنگام دفاع از آن اسـتفاده کنند .زمانی
که تبریز سـقوط کرد ،قوای روس دیوار ارگ را به توپ بسـتند.

تبریـز از گذشـته تاکنـون همـواره یکـی از مهمتریـن قطبهـای
صنعتـی ،اقتصـادی ،تجـاری ،ارتباطـی و فرهنگـی کشـور محسـوب
میشـده و از ایـن رو تاریـخ و حـوادث پرپیـچ و خمـی را پشـت سـر
گذاشـته اسـت .اگر دوسـت داریـد بـا دیدنیهـای تبریز ایـن شـهر
تاریخـی و زیبـا آشـنا شـوید ،در ادامـه مـا را همراهـی کنید.

ائل گلی :ائل گلی ،اسـتخر بزرگی به مسـاحت  ۵۴هزار و  ۶۷۵متر مربع اسـت .در وسـط
ایـن اسـتخر عمارتی زیبا قـرار گرفته که زیبایـی آن را دوچنـدان کرده اسـت .این عمارت
کالهفرنگی ،هشت ضلعی بوده و در سال  ۱۳۴۶توسط شهرداری تبریز ساخته شده است.
قبـل از آن بـه جـای ایـن عمارت مقـاوم ،یک بنای خشـتی بود و شـهرداری وقت تصمیم
بـر تخریـب آن و سـاخت عمـارت فعلـی را کـرد .امـروزه عمارت ائـل گلی به عنـوان تاالر
پذیرایـی مورد اسـتفاده قرار میگیـرد .این گردشـگاه یکی از برتریـن تفرجگاههای تبریز
اسـت .عمـق ایـن دریاچه  ۱۲متر اسـت و در طول سـال پرآب بـوده و در آن قایقرانی هم
انجام میشـود .گفته میشـود این مکان در دوران آق قویونلوها ایجاد و در زمان صفویان
گسـترش یافتـه اسـت .در کنـار این گردشـگاه ،لونا پـارک هم وجـود دارد کـه میتواند
بازدیـد از ائـل گلـی را بـرای کودکان جذابتر کنـد .هتل پارس هـم در نزدیکی ائل گلی
واقع شـده و چشـمانداز بسـیار زیبایی بر این مکان دارد.

مسـجد کبود:مسـجد کبود یا مسـجد جهانشـاه از مسـاجد
تاریخی تبریز اسـت که قدمت آن بـه دوران قراقویونلوها (قرن نهم
هجـری) بازمیگـردد .کاشـیکاری بینظیر آبی رنـگ و معرق این
مسـجد باعث شـده که آن را فیروزه جهان اسلام بنامند.این نام در
یکی دیگر از مساجد که در ارمنستان قراردارد نیز به کار رفته بنای
اصلی مسجد کبود آجری است و دو گنبد دارد :گنبد اصلی و گنبد
جنوبی .به عالوه این دو گنبد بزرگتر ۷،گنبد کوچکتر وجود دارد
که روی سـقف شبستانهای جانبی در شرق و غرب صحن اصلی
و ورودی مسجد قرار دارند .در بخش جنوبی مسجد ،یعنی جنوب
صحن کوچک سردابهای وجود دارد که هنگام بازسازی مسجد ،در
آن دو مقبره کشف شده است .احتمال میرود این مقبرهها مربوط
به جهانشـاه و همسـر او باشد ،با این حال این قبرها خالی هستند.
بـازار :بـازار قدیمی تبریـز بزرگترین بـازار سرپوشـیده جهان
اسـت کـه در مـرداد سـال  ۱۳۸۹در فهرسـت میـراث جهانـی
یونسـکو به ثبت رسـید .بازار تبریز حـدود  ۳۰۰سـال پیش در
سـال  ۱۱۹۳بعـد از وقـوع زمینلـرزه تاریخـی تبریـز توسـط
نجفقلی خان دنبلی بازسـازی شـد .این بازار بازارچهها ،داالنها،
تیمچهها ،سـراها و کاروانسـراهای متعددی دارد و به دلیل قرار
گرفتن تبریز در مسـیر جادهی ابریشـم ،بازار این شهر هم بسیار
پررونـق بـود .بازار تبریز  ۵۵۰۰باب حجره و مغازه دارد و کسـبه
در  ۴۰گونه شغل ،در این حجرهها مشغول کسب و کار هستند.
تاریخ سـاخت دقیق این بنا مشخص نیسـت ،اما اسنادی وجود
دارد که نشـان میدهد از سـده چهارم هجری بـازار تبریز وجود
داشـته اسـت .بازار تاریخی تبریز در مرکز این شـهر واقع شده و
از شرق به عالی قاپو (مجموعه کاخهای ولیعهدنشین) ،از سمت
غرب به مسـجد جامع منتهی شـده اسـت .یکی از ویژگیهای
تیمچههـا و سـراهای این بازار سـه طبقـه بودن آنها اسـت که
از طبقـهی زیریـن به عنوان انبـار کاال ،از طبقـهی دوم به عنوان
تجارتخانه و از طبق ه سـوم برای اسـتراحت اسـتفاده میکردند.
مقبر ه الشعرا :مقبرهالشعرا در محل ه سـرخاب تبریز واقع شده
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و یکی از گورسـتانهای تاریخی این شـهر اسـت .طبق اسـناد تاریخی ،این قبرسـتان قبل از قرن هشـتم
هجـری وجـود نداشـت .ایـن گورسـتان در گذشـته نامهای مختلفی داشـت کـه از آن جمله میتـوان به
حظیرهالشـعرا ،حظیرهالقضاه و قبرسـتان سـرخاب اشـاره کرد .بعد از زلزلههای سـالهای  ۱۱۹۳و ۱۱۹۴
هجری قمری ،این قبرسـتان متروک شـد .اما چون شـاعران و عارفان زیادی در آن مدفون هسـتند و از این
حیث از اهمیت زیادی برخوردار اسـت ،در شـهریور  ۱۳۵۰شمسـی مسابقهای توسـط روزنامهی اطالعات،
کیهان و مجلهی یغما برگزار شـد تا بهترین طرح پیشـنهادی برای احداث بنای یادبود برای مقبرهالشـعرا
انتخـاب شـود .در نهایـت طـرح «غالمرضا فرزانمهـر» انتخاب شـد و اجـرای آن را آغاز کردند .امـروزه این
بنـای یادبـود ،بـه یکی از نمادهای تبریز بدل شـده اسـت .در ایـن بنا بیش از  ۴۰۰شـاعر ،عـارف و مردان
بنـام کشـور و همسـایگان ایـران ،از بیش از  ۸۰۰سـال پیـش دفن شـدهاند؛ از این افـراد میتوان به حکیم
اسـدی طوسی ،خاقانی شروانی ،شاپور نیشـابوری ،قطران تبریز ،همام تبریزی ،لسانی شیرازی ،ثقهاالسالم
تبریز ،سـید محمد حسـین شـهریار و  ...نام برد .این بنا در حوالی تکی ه حیدر در تقاطع خیابان ثقهاالسالم
و عارف× در سـمت شـرقی بقع ه سـید حمزه و مقبره قائم مقام و مالباشـی قرار دارد.
کاخ و مـوزه شـهرداری :کاخ شـهرداری تبریز یکی از زیباترین سـاختمانهای قدیمی تبریز اسـت که
در مرکـز شـهر ،در میـدان سـاعت ،تقاطع خیابان ارتش و امام خمینـی قرار دارد .روی این عمارت سـاعتی
تعبیـه شـده و بـه همین دلیـل مردم بـه آن میدان سـاعت (یا به اصطالح مـردم محلی ،سـاحات قاباغی)
میگویند .سـاخت ایـن عمـارت از سـال  ۱۳۱۴تـا  ۱۳۱۸به طول انجامید .رضا شـاه دسـتور داد تا این بنا
را در محـل گورسـتان متروکـه و مخروبـ ه محل ه نوبر ،با نظارت مهندسـین آلمانی بسـازند .از همان ابتدای
سـاخت این عمارت ،از آن به عنوان شـهرداری استفاده شـده است .امروزه این ساختمان ،شهرداری مرکزی
تبریز اسـت .سـاعت داخل این سـاختمان چهاربعدی اسـت و از چهارسو قابل رویت اسـت .زنگ آن نیز هر
یـک ربـع ،یـک بـار به صـدا در میآید و زمـان را به مـردم یـادآوری میکند .در سـال  ،۱۳۸۶به مناسـبت
بزرگداشـت صدمین سـالروز تاسـیس اولین انجمن شـهر و بلدیه ایران در تبریز ،عمارت شـهرداری را به
موزهی شـهر و شـهرداری تبدیل کردند که اولین موزه شـهرداری در کشـور است .این موزه در طبق ه زیرین
سـاختمان قـرار گرفتـه اسـت و تاالرهای مختلفی از جملـه تاالر دوربینهـای قدیمی ،تـاالر دفاع مقدس،
فرش ،چاپ و نشـر ،هنرهای معاصـر و  ...دارد.
مـوزه قاجـار (خانه امیرنظام گروسـی) :مـوزه قاجار در محل خان ه امیرنظام گروسـی تاسـیس شـده
اسـت و در محل ه ششـگالن تبریز قرار دارد .امیرنظام گروسـی پیشکار ناصرالدین شـاه بود و در همان دوران
دسـتور سـاخت این خانه را داد .این عمارت در دو طبقه سـاخته شـده اسـت .ایوان آن  ۱۶سـتون دارد و
سرسـتونهای آن یکی از زیبایی معماری این بنا اسـت .شیشـههای رنگی پنجرههای مشـبک آن ،زیبایی
عمـارت را دوچنـدان کرده اسـت .زیرزمین خان ه امیرنظام حوضخانـهای بزرگ دارد و نشـاندهنده اصالت
و معمـاری زیبـای قجری آن اسـت .در طبقـ ه اول این عمـارت  ۷تاالر به نامهای تاالر سـکه ،بافته ،چینی،
آبگینـه ،فلـزات ،موسـیقی و تاالر خاتم اسـت .در زیرزمین نیز تاالرهای سـنگ ،اسـلحه ،رجـال و فرامین،
معماری و شهرسـازی ،قفل و تاالر فانوس قـرار دارد.
خانـه شـهریار :خانه اسـتاد شـهریار ،شـاعر معاصـر ایرانـی ،به مـوزه و یکـی از جاذبههای گردشـگری
شـهر تبریز تبدیل شـده اسـت .خانه یا موزه استاد شـهریار در یکی از محلههای قدیمی شهر تبریز ،محله
مقصودیه ،و در خیابان ارتش جنوبی واقع است .ساختمان فعلی موزه سومین منزلگاه استاد شهریار ،شاعر
معاصر ایران بوده که در سـال ۱۳۴۷توسـط ایشـان خریداری شـده اسـت.
خانه پروین اعتصامی :خانه پروین اعتصامی ،مشـهورترین شـاعر زن ایران ،در تبریز قرار دارد که مربوط
بـه دوره پهلـوی اول اسـت ،ایـن خانـه در محلـه ششـگالن تبریز واقع شـده و بـه ثبت ملی ایران رسـیده
اسـت .زمانی که پروین در قید حیات بود تنها یک دیوان از او منتشـر شـد و دومین نوبت چاپ دیوان او با
مرگ نابه هنگامش مصادف شـد .دیوان اشـعار پروین دارای  ۶۰۶شـعر شامل اشعاری در قالبهای مثنوی،
قطعه و قصیده اسـت .این بانوی بزرگ شـعر فارسـی ،در سن  ۳۵سالگی به دلیل بیماری حصبه درگذشت
و در حـال حاضـر در حرم فاطمه معصومه(س) در آرامگاه خانوادگیاش به خاک سپردهشـده اسـت.
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نقـاره خانـه :از جملـه اماکـن مهـم و تاریخـی
حـرم مطهر نقارهخانه اسـت کـه اکنـون روی ایـوان
شـرقی صحن انقالب قـرار دارد .بنابـر شـواهد تاریخی،
نقارهزنـی در آسـتان قـدس از دوره غزنویـان مرسـوم
شـده و در قـرون پـس از آن ادامـه یافتـه اسـت .بنـا به
رسـم قدیم در طول سـال به اسـتثنای محرم و صفر ،در
هـر شـبانه روز ،دو نوبـت دقایقی قبل از طلـوع و غروب
آفتـاب و والیت ائمه اطهار (ع) به اسـتثنای شـهادتها،
نقـاره بـا طنین خاصـی نواخته میشـود .افزون بـر اين،
هنگامـى كـه حادثه خاصـى رخ دهد كه مردم شـادمان
گردنـد و جشـنى همگانـى پديـد آيد ،نقـاره نـوازان بر
فـراز نقارهخانـه مىرونـد و بـر طبلهـا مىكوبنـد و
در شـيپورها مىدمنـد .هـرگاه در آسـتان امـام هشـتم
(ع) بيمـارى شـفا يابـد و به خيل شـفايافتگان آسـتان
حضرتـش افـزوده شـود ،بـه منظـور اعلام همگانـى و
اظهـار سـرور و شـادمانى ،نقارهها را به صـدا درمىآورند.
نقارهزنـان هفـت نفر هسـتند كه سـه نفرشـان بر طبل
مىكوبنـد و چهـار نفـر در شـيپور مىدمنـد.

بنـای حـرم در طـول تاریخ و بـ ه تدریج
سـاخته شـد و گسـترش یافـت .در بـه
وجود آمـدن فضای كنونی حـرم ،مردان
و زنانـی بلندهمـت ،در هـر دورهای از
تاریـخ ایـران زمیـن ،نقشـی داشـتهاند
كـه نام خـود را تـا ابـد زیر نـام حضرت
رضـا (علیـه السلام) جاودانـه كردهاند.
هـر كاشـی و سـنگی كـه بـر دیوارهای
حـرم جـای گرفتـه ،نشـان از عشـق و
ارادت مردمانـی از ایـن سـرزمین به موال
و آقایشـان حضـرت رضا (علیه السلام)
دارد .تاریـخ موجـود در كتیبههای حرم،
از دوره سـامانیان تـا دوره قاجاریـه را
نشـان میدهد .بـا شـهادت امـام رضـا
(ع) در سـال  ۲۰۳هجری قمـری پیکر پاک آن حضـرت را در کنار قبر هارون
عباسـی که به بقعـه هارونی مشـهور بود ،به خاک سـپردند .ایـن عمارت در
میـان خانه بـاغ بزرگ و مصفایی قرار داشـت کـه محل حکمرانـی مالک آن
«حمیـد بـن قحطبـه طایـی» والی تـوس بود.
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سـامانیان؛ اولیـن آبادگـران :بـه روایـت تاریـخ،
بوبكر شـهمرد ،از پیشـكاران نوح بن منصور سـامانی،
شـهادتگاه علـی بـن موسـی الرضـا (علیه السلام)،
امام هشـتم شـیعیان را آباد كرد .به گفتـه ابن بابویه،
محمدبـن عبدالـرزاق طوسـی و امیـر محمدیـه ،از
امـرای عهـد سـامانی ،در دوران امارتشـان نسـبت به
مرقـد مطهر امام (علیه السلام) كمـال ارادت و توجه
را داشـتند و تزییناتـی در حـرم بـه وجـود آوردند .در
اوایـل قـرن چهـارم هــ.ق بـه دسـتور عضدالدولـه
دیلمـی ،مرقد منور امام (علیه السلام) به سـبك آن
زمان تعمیر و تزیین شـد .غزنویان؛ یادگاران مسـجد
باالسـر یمینالدوله ،سـلطان محمود غزنوی ،عمارت
مشـهد تـوس را كـه مرقـد علـی بـن موسـی الرضـا
(علیـه السلام) و رشـید در آن دوران اسـت ،پـس از
تخریبـی كـه پدرش سـبكتكین غزنوی در قبـه به وجود آورد ،از نو سـاخت و بنایـی زیبا بر آن
بنیـاد كـرد .علاوه بر این ،ابوالحسـن عراقی معروف به دبیـر ،در اوایل قـرن پنجم ضمن مرمت
بقعـه رضـوی ،اقدام به سـاخت مسـجد باالسـر در كنار حرم مطهر كرد .مسـجد باالسـر یادگار
دوره غزنویان اسـت.
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سـلجوقیان؛ اولین گنبـد :در دوره سـلجوقی اولین
گنبد روی بقعه ساخته شد که بزرگ و درخشان بوده و بر
فـراز حرم امام رضا (ع) قرار دارد و بزرگترین نماد شـاخص
و مظهر مشـهد مقدس به شـمار میرود .ارتفاع آن از کف
تـا باالی گنبد  ۳۱/۲۰متر اسـت .کتیبـه بزرگی به صورت
یـک نوار ،گنبـد را دور میزند .این کتیبه به خط «علیرضا
عباسـی» اسـت .گفته شـده است که نخسـتین گنبد به
دسـتور سـلطان سـنجر ،سـلطان سـلجوقی و به اهتمام
وزیرش «شـرفالدین قمی» بر فراز مضجع شـریف بنیان
گردیـد .در عهـد صفویـه ابتـدا شـاه طهماسـب ( ۹۳۰تـا
۹۸۴ق) گنبد را مطال کرد و سـپس شـاه عباس اول (۹۹۶
تا ۱۰۳۸ق) سـاقهی گنبد را با خشـتهای طال پوشـاند.

تیموریـان؛ مسـجد گوهرشـاد و مدرسـه دو در :عهـد تیمـوری ،دوران پربـار و باشـكوهی از
نظـر معمـاری حرم ب ه شـمار میرود .گوهرشـاد خاتون ،همسـر شـاهرخ بـن امیر تیمـور گوركانی،
بانـی معروف مسـجد گوهرشـاد ،در ایـن دوره زندگـی میكرد .از آثـار مهم این دوره ،بنای باشـكوه
مسـجد گوهرشـاد در جنوب حرم مطهر و دو رواق تاریخی دارالحفاظ و دارالسـیاده اسـت .مدرسـه
پریزاد ،مدرسـه دودر و مدرسـه سـابق باالسـر كه متصل به ضلع غربی دارالسـیاده بود و اكنون جزء
رواق دارالوالیـه اسـت هـم بـه ایـن دوره مربوط میشـود .همه این بناهـا مربوط بـه دوران حكومت
همسـر گوهرشـاد خاتـون یعنی شـاهرخ تیمـوری اسـت .از آثار دیگر عهـد تیمـوری ،ضلع جنوبی
صحـن انقلاب اسـت كه بـه همت امیر علیشـیر نوایـی ،وزیر سـلطان حسـین بایقـرا ،آخرین امیر
تیموری ،بین سـالهای  ۸۸۵ -۸۷۵هـ.ق سـاخته شـد.
شـاید كـم سـن و سـالها فلكـه قدیـم حضـرت را زیاد بـه خاطـر نیاورنـد ،زمانی كـه حریم حرم
خیلـی كمتـر از اآلن بـود و دور تـا دور فلكـه حضـرت را حجرههای كوچـك بازاریها فـرا گرفته بود.
امـا مشـهدیهای باسـابقه و قدیمـی حتماً آن سـالها را بـه یاد میآورنـد .آنها وقتی خاطرات سـی
سـال پیششـان را بـا اآلن مقایسـه میكنند ،میبینند خیلـی چیزها تغییر كرده اسـت.حقیقتی كه
همـه زائـران دور و نزدیـك حضرت رضا (علیهالسلام) هم به آن معتقدند ،این اسـت كـه حرم از بعد
از انقلاب بـه ایـن طـرف ،چیز دیگری شـده اسـت؛ باشـكوهتر و وسـیعتر .افزایـش تصاعـدی زائران،
عـدم گنجایـش فضاهـای باز و سرپوشـیده حـوزه حـرم و رواقها ،عدم سـهولت زیارت و آمـد و رفت
انبـوه زائـران و  ،...آسـتان قـدس رضـوی را وا داشـت بـه راههایی فكـر كند كه ضمـن در نظر گرفتن
مسـائل اجتماعـی ،فرهنگی زیارتی و خدماتی ،بهترین و آرامترین فضاهـای الزم برای زیارت و نیایش
زائران فراهم شـود.
سـاخت ضریـح فعلـی در سـال  ۱۳۷۲ه.ش بـه امـر تولیت آسـتان قـدس رضوی بـا طرحی از
اسـتاد فرشـچیان آغـاز شـد .سـاختار این اثر بـا ترکیبـی از آهن ،فـوالد ،چوب گردو ،پوشـش طال
و نقـره و آراسـتگیهای منحصـر بـه فرد در نهایت اسـتحکام بـه وزن  ۱۲تن و ابعـاد  ۳/۷۳و ۴/۷۸
بـا بلنـدی چهـار متـر در مـدت هفـت سـال پایان یافـت .ضریح مطهـر جدید حـدود  ۱۲تـن وزن
داشـته ،ضخامـت پوشـش نقـرهای و طالیی آن و اتصـال روکشهای بدون پیچ یکـی از ویژگیهای
ایـن ضریـح اسـت .طـول ضریـح  ۴/۷۸و عـرض آن  ۳/۳۷و ارتفاع آن با محاسـبه سـنگ پایه ۳/۹۶
متر میباشـد.

خوارزمشـاهیان؛ دوران كاشـیهای سـنجری:
در دوره خوارزمشـاهیان ،كاشـیكاری در حـرم رنـگ
و بـوی بیشـتری یافـت .در اوایـل قـرن هفتـم ه.ق بار
دیگـر ازاره حرم مطهر با كاشـیهای ممتـاز معروف به
كاشـی سـنجری تزییـن شـد .اكنـون این كاشـیها با
تاریخ اثنی عشـر و سـت مائـه ( )۶۱۲در حـرم موجود
اسـت .ب ه علاوه در ایـن دوره ،اطـراف در پیـش روی
مبـارك ،در ضلع شـمالی رواق دارالحفـاظ ،با كتیبهای
از كاشـی چینـی ماننـد ممتـاز تزییـن شـد .در ایـن
كتیبـه بـه خـط ثلـث برجسـته ،نـام و نسـب حضرت
امـام رضـا (علیـه السلام) تـا حضـرت امیرالمؤمنیـن
(علیـه السلام) مكتوب شـدهاسـت.
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QeshmAir News
Establishment of Qeshm Air new routes from
Ahwaz to Dubai and return
Qeshm Air company inaugurated its
own flight from Ahwaz to Dubai and
return on Sunday, 10th of March.
By the goal of respecting customers
and increasing their satisfaction,
managers of the company follow
up strenuously and made a great
effort to multiply new domestic and
international routes through regular
scheduling. Along the same new
flight route from Ahwaz, one of the
metropolis in Iran, to Dubai, which is
one of the biggest city of UAE, will go
on Sundays and Wednesdays by an
RJ airplane with the capacity of 100
passengers. It should be mentioned
that Ahwaz_Dubai_Ahwaz is another
southern route of Qeshm Air
company by which the international
routes will increased to 3 in addition of
Qeshm_Mascat _Qeshm and Qeshm
_Dubai_Qeshm. These routes are

established through lots of passengers’ request, tourists, businessmen and
also to facilitate our dear southern countrymen’s transportation.

on the news line
New manager of airports
company was appointed

Siavash Amir Mokri was assigned to new manager of
airports company and air navigational of Iran and deputy
of Rahmatolah Mahabadi. The appointment was done by
Mohammad Eslami’s commission, the minister of roads and
urban developments, reporter of NEWS site of Ministry of
roads and urban developments reported.
According to mr. Amir Mokri’s expertise, liability and precious
experiences which was pointed by the minister and also
through documentary statue on 24th of February in 2019
of public associations and article number 22 of constitution,
he is appointed as a manager of airports company and air
navigation of Iran. Amir Mokri was deputy of managing
and developing of airports company’s resources and air
navigation of Iran in former years.
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Unlike Istanbul, you will see more local people
living in a completely traditional way in İzmir.
In this city, you can enjoy peace and silence.
You should dedicate a lot of time for visiting
Izmir if you are interested in travelling to
this city . Not only visiting attractions but
walking in its ancient streets needs dedicating
enough attention and time. Izmir is located
above a narrow bay. The Aegean Sea is one
of the most beautiful sights in the city. The
magnificent seafront where the clear water of
the Aegean Sea hits it is full of ancient streets
surrounded by olive gardens, rocky cliffs and
pine forests.
Due to the natural attraction of the Pamukkale
(cotton castle), Izmir has attracted many
tourists. For example, Mazandaran’s Badab-e
Surt, as water spring is considered as one of
these natural phenomena. White stones and
blue water is impressive. In ancient times,
people were bathing in these natural hot
springs. The Asansör (Turkish for elevator) is
the most spectacular and historic building of
Izmir. It was built in 1907 to accommodate
citizens from a low area over a cliff where the
business community was located. The elevator
was initially powered by a water pressure
system, but later it was equipped with an
electric system. You can also use its souvenir
shops, restaurants and coffee shops. Izmir’s
teleferik, built in 1977, takes you to a height of
1400 feet from the ground.

Izmir

A historical
City with
Quiet Alleys
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Izmir is an ancient city with a rich historical
background. It is the third largest city in Turkey after
Istanbul and Ankara. In the third millennium BC, it was
built at the site of today’s Bayrakli, and at that time
it was in parallel with the city of Troy, which has the
most developed culture in Western Anatolia. Based
on the recent archaeological excavations, the history
of settlement in this city dates back to 6500 BC and
before the Troy civilization. About 1500 BC, with the
Hittite civilization in this region, there was the art of
inscription in this city until Troy civilization, i.e. up
to 1200 BC. In the first millennium BC, it was called
“Smyrna”. During this period, the Greek historian and
author Homer resided there, which is regarded as one
of the most prominent points of this city.
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The Alsancak area is one of the most
prominent places in this city. The narrow
streets with Greek-style houses and
enchanting restaurants. This area is not far
from the city center and there is a public
transportation to go there.
In addition, the “Konak” square is regarded as
another attraction of Izmir, which is famous
for its clock tower which was built in 1901
located next to the Konak Mosque and the
Kemeralti Market. Unlike other markets, you
can easily window shopping and chatting with
the sellers in the traditional markets of Izmir,
without having to buy something from them.
So, it is recommended to visit the Kemeralti
Market in order to try the traditional special
candy which is made in this market. In this
market, you can find the tasty pastries and
green and black olives. Undoubtedly, visiting
this market is one of your most delicious
experiences in the city.

Other important places of the city are the “ Kadifekale “, with
the old name “Pagos”. It was a memorial of the Amazons and
the fourth century BC, which has undergone some changes
during the periods of the Greek, Roman, Byzantine, and
Ottoman Empire. In addition, it has been the permanent
guardian of Izmir and the Aegean Sea for centuries with a
height of 186 meters. The castle was rebuilt during the time of
Alexander the Great by one of his generals, Lysimachus whose
works still remain.
Hisar is also the largest and oldest mosque in Turkey, which
has a pleasant interior with a magnificent altar. Other Izmir
mosques include Salepcioglu, Shadirvan and Kemeralti, which
visiting them might be appealing.
Beautiful buildings and old alleys of the village of Sirince are
the heavens of photographers and architects. In this beautiful
village, you can see traditional Turkish houses and if you speak
Turkish, talk a bit with the salesman who is greeting you. If
you go to the higher districts of the village, it looks like you
move back in time. It is best to spend a couple of days in this
beautiful village and enjoy the local people and their special
bread.
One of the best experiences you can have in the city is walking
along the beach and enjoying the pleasant sunlight of this city.
In the evenings, you can enjoy cafes and coastal restaurants
and relax yourself with a Turkish tea. In addition, you can raft
in its waters to have an unforgettable remembrance.
In Izmir, there are various museums such as the Museum of
Archeology, the Museum of Culture, the Ataturk Museum,
the Museum of Exquisite Arts, the Museum of Art and the
Museum of Natural History. But, the landmarks of Izmir are
not limited to its museums and the ones mentioned here.
At Bayrakli, the temple of Athena, the goddess of love, the
Sirinyer and Yesildere canals are the examples of Roman
works. The Meles River, which provides the entire water of
Izmir during eastern Roman and Ottoman Empire era, also
crosses this area. The Church of Saint Polycarp, as the oldest
Izmir church, is the Qizlar aqasi guesthouse, which are place at
the other sights of city. Don’t forget to visit this place when you
travel to this spectacular city.
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Hamadan is one of the highest cities in Iran which
astonishes everyone with its natural and historic
attractions. This city is one of the cradles of Oriental
civilization with a reach historical background, coolclimate region and historical attractions. Due to its
moderate climate in the warm seasons, Hamadan is
considered as a great option for a summer trip. As it is
located on the slopes of Mount Alvand and it has very
cold and snowy winters, the best time to travel to this
area is spring and summer or from mid-May to the
end of the summer.
On the other hand, the city attractions which are
indebted to its rich history, have made Hamadan a
popular destination for a multi-day trip. The tombs
of famous figures such as Avicenna, Baba Tahir to Ali
Sadr Cave and many other attractions have attracted
the attention of every tourist.

The Ancient
City of

Hamadan

This is a relatively old and historic province and it has
been proved that mankind lived there over 3000
years ago according to the observations. But, one
of the most spectacular sites of this city is known as
the Ganjnameh which means the story of hidden
treasures in Persian. It was believed that the secret of
hidden treasures was curved on these inscriptions.
This myth has become partially true as these
inscriptions reveal the story of hidden wealth in the
realm of history. They gave Henry Rawlinson a clue
by which he could read the Behistun Inscription and
accordingly revealed the hidden treasure of the past.
Ganjnameh is located in the southwest of Hamadan
on one of the Alvand’s rocks in the same path with

the way Darius and Xerxes were passing by with their
troops and companions. It was one of the sub-paths
of the Royal Road that linked Alvand, Hagmatana
(the Achaemenid Summer Capital) to Babylon and it
was once a crowded way. Since the road ended up in
Babylon, it was a sacred path. It was a good place for
Achaemenid kings to express clearly their beliefs and
thoughts as well as the greatness of their ancestors
by leaving inscriptions. After the completion of the
Behistun, Darius first ordered the current inscription
of Ganjnameh and then Xerxes left another inscription
on the right side of his father’s.
Both sections were carved in three ancient languages:
Old Persian, Neo-Babylonian and Neo-Elamite. The
one on the left was ordered by Darius the Great
and the one on the right by Xerxes the Great. These
inscriptions had various names such as treasure
epistle or war epistle since a long time ago.
Ganjnameh inscriptions in the middle of the
nineteenth century were reviewed by the French
painters and travelers Eugène Flandin and Pascal
Coste. Then, Rawlinson was able to use the
inscriptions to decipher the ancient Persian cuneiform,
which became the key for studying Eilamite and
Babylon cuneiform characters.
Ganjnameh inscriptions are located beside the
magnificent Ganjnameh waterfall and the beautiful
valley of Abbas Abad on the slopes of Mount Alvand
which can attract tourists from many parts of the
world.

According to Herodotus, the famous Greek historians, the Medes led
by Deioces gained power in the late eighth century BC and established
the first unified and powerful state on the Iranian plateau. He was
the founder and the first king as well as the priest of the Median
government who had selected Hamedan (also known as Hagmatana)
as the capital of his empire. Due to this long history, this province
has a lot of historical and cultural attractions, which was introduced
among 34 cities as the capital of Asian tourism in 2018. Since the city
served as the summer capital of the Achaemanid Empire located
on the Royal Road, it represents many precious artworks from that
period. Thus, nature and history have been put together in this area to
make Hamadan a tourist attraction.
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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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