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IranianTourist Attractions

جاذبههاے
    گردشگرے       ایـرا ن

اگر اافضل و دانشمندا نی هک با فضیلت هستند ،با فضیلت انسانى هستند اینها سر
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آن نیروی مومن و با اخالص را جستجو بکنید ...رد نیب آن کسانى هک تواانیى کار را
دارند ،دنبال غنصر تقوا و تعهد واخالص بگ
ردید.
رهبرمعظم انقالب

پیام مدیرعامل

کاپیتان رامین حمزۀ
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ســال  ۱۴۰۰بــا همــه فــراز و فرودهایــش گذشــت،
طــی شــدن روزهــای ســرد و ناپایــدار مانــدن
ســختیها ،اصلیتریــن مــژده بهــار اســت .در آســتانه
ســال نــو شــکرگزار خداونــدی هســتم کــه بــا لطــف
و مهربانیــش مــا را در ایــن ســال یــاری کــرد تــا گامــی
بــه پیــش برداریــم و از جایگاهــی باالتــر از دیــروز ،بــرای
فردایمــان تــاش کنیــم .
امیــدوارم خداونــد در ســالی کــه والدت حضــرت
ولیعصر(عج ّ
اللــه التعالــی فرجــه الشــریف) بدرقــه مان
میکنــد و ضیافــت رمضــان انتظارمــان را میکشــد،
همچنــان پشــتیبان همــکاران صدیــق مــن در شــرکت
هواپیمایــی قشــم باشــد و یاریمــان کنــد تــا گــره از کار
خلــق بگشــاییم و بــه مــردم عزیــز ایــران اســامی کــه
دوست باز آمد و دشمن به مصیبت بنشست
مژدگانی بده ای نفس ،که سختی بگذشت

بــه حــق ولــی نعمتــان مــا هســتند ،چنــان که شایســته
آنهاســت خدمــت کنیــم .فرصــت را مغتنــم شــمرده
حلــول فصــل ســبز بهــار را خدمــت مــردم شــریف
ایــران و کارکنــان خــدوم شــرکت هواپیمایــی قشــم
شــادباش عــرض میکنــم و از درگاه الهــی مســئلت
دارم کــه بهترینهــا را بــرای ملــت مــا مقــدر ســازد
و ســال جدیــد طلیعــه دوران تــازهای در رشــد و
شــکوفایی میهــن اســامیمان باشــد.
فــرا رســیدن ســال  ۱۴۰۱را بــا دلــی پــر از امید و شــوق
بــه همــکاران عزیــزم تبریــک مــی گویــم و امیــدوارم
همچنــان کــه زمیــن بــه شــوق بهــار نــو میشــود،
زمانــه هــم بــه امیــد فــردای بهتــر و ســامان بیشــتر،
ِبــه شــود.
باد نــوروز علــی رغــم خــزان بـاز آمـد
دل گرانی مکن ای جسم ،که جان باز آمد
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درون چیســت؟  Droneدر معنــی لغــوی بــه معنــای بشــقاب
پرنــده اســت .آنچــه در ویکیپدیــا در مورد  Droneآمده اســت:
بــه دنیــای فرازمینــی و بشــقاب پرندههــا اشــاره میکنــد .امــا
خــب ایــن کلمــه معانــی گســتردهتری دارد .در ویکیپدیــا
فارســی از ایــن کلمــه بــه معنــای پهپــاد یــاد میشــود.
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قشم ایر

برگ زرینی دیگر در کارنامه درخشان شرکت هواپیمایی قشم؛

پایان موفقیت آمیز ممیزی
IOSA: IATA Operational Safety Audit
در شركت هواپیمایی قشم

بازرســی عملیــات ایمنــی یاتــا ( )IOSAیکــی از برنامــه هــای نظارتــی
یاتــا مــی باشــد کــه یــک سیســتم بینالمللــی تاییــد شــده جهــت
ارزیابــی واحــد مدیریتــی و کنتــرل شــرکت هــای هواپیمایــی اســت.
ایــن گواهینامــه نشــان دهنــده ســطح بــاالی کیفیــت و ایمنــی
پروازهــای یــک شــركت هواپیمایــی بــوده و از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت .ســومین دوره ممیــزی  IOSAشــركت هواپیمایــی
قشــم توســط یكــی از معتبرتریــن ســازمان هــای ممیــزی مــورد تاییــد
یاتــا طــی  ۵روز از روز شــنبه مــورخ  ۱۴00/۱۲/14لغایــت روز چهــار
شــنبه مــورخ  1400/۱۲/18انجــام گردیــد .در حیــن فرآینــد ممیــزی،
خدمــات کیفیــت هوایــی بــا معیارهــای  IOSAمطابقــت داده شــد و

اســناد و مــدارک مربوطــه بررســی گردیــد .ایــن ممیــزی بــا حساســیت
مدیــر عامــل جدیــد بــا نگاهــی ملــی و در روز هــای آغازیــن تصــدی
مدیریــت ایشــان بــا اولویــت بنــدی و برنامــه ریــزی در مــدت زمانــی
کوتــاه بــا موفقیــت انجــام شــد و بحمداللــه بــا کســب ایــن افتخــار در
شــرایط تحریــم هــای غیــر قانونــی و ناجوانمردانــه رتبــه بــاالی ایمنــی
شــرکت هواپیمایــی قشــم در ســطح بیــن المللــی تاییــد گردیــد .در
پایــان ایــن دوره ممیــزی کلیــه مراحــل بازرســی بــا موفقیــت ســپری
شــده و نتیجــه ای کــم نظیــر در کشــور بــا کمتریــن میــزان یافتــه هــا
ثبــت شــد کــه خــود مؤیــد افتخــاری ملــی و گامــی نویــن و مؤثــر در
پیشــبرد اهــداف متعالــی شــرکت هواپیمایــی قشــم خواهــد بــود.
شماره  • 29مجله درونپروازی
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نوروز

جالبترین نـوروزے
آداب و
رسوم ایرانےها
گروه فرهنگی | جشن نوروز ،بلند مرتبهترین جشن ایران زمین است .شاید کم
و بیش برای همهمان آشنا باشد اما میدانید همه ما ایرانیها نوروز را به یک
صورت جشن نمیگیریم؟

ن

وروز در ترکمن صحرا
در ترکمــن صحــرا ،پــس از انجــام
مناســک خانهتکانــی ،رســم اســت
کــه نــخ ســفید و ســیاه را بــا هــم
میبافنــد و در میانــه آن اســپند ،نظــر چشــم،
منجــوق ،نمــک و داغــدان (کــه نوعــی چــوب اســت)
قــرار میدهنــد و آنرا بــه نشــانه برکــت،
بــاالی در خانههــا میآویزنــد .از
دیگــر ســنتهای ایــن قــوم،
تراشــیدن مــوی ســر پســرها
در چهارشــنبه آخــر ســال
بــوده اســت ،بــه طــوری کــه
مقــداری مــو را در دو طرف
ســر ،روی گــوش یــا پشــت
ســرها باقــی میگذاشــتند و
بــه آن «قولپــاق» میگفتنــد.
از دیگــر رســومی کــه امــروزه
کمرنگتــر شــده ،رفتــن بــه صحراهــا
در چهارشــنبه ســوری اســت.
از جملــه ســرگرمیهای نــوروز ،بــازی «منجــوق
آتــدی» بــه معنــای انداختــن دانــه منجــوق اســت.
کــه در ایــن بــازی دختــران ترکمــن دور هــم جمــع
میشــوند و منجوقهــای خــود را بــا عالمتــی
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مشــخص میکننــد و دانهدانــه در ظرفــی پــر
آب میاندازنــد .ســپس یکــی از دختــران ظــرف را
میگیــرد ،بــاالی ســر دوســتانش میبــرد و در
حالــی کــه یــک بیــت شــعر میخوانــد ،منجوقهــا
را بــا هــم قاطــی میکنــد و بعــد یکــی را از ظــرف
در مــیآورد .منجــوق متعلــق بــه هــر دختــری کــه
باشــد ،معنــای شــعر در ارتبــاط بــا او
قلمــداد میشــود.
ورامین
در ورامیــن از حــدود بیســت
روز مانــده بــه عیــد ،مراســم
ســمنو پــزان بــا همیــاری
اقــوام و همســایهها
برگــزار میشــود .در ایــن
مراســم ،زنــان حیــن پخــت
ســمنو ،از حضــرت زهــرا(س)،
طلــب حاجــت میکننــد .همچنیــن
رســم اســت کــه در روز پخــت ســمنو ،کــه
 15ســاعت بــه طــول میانجامــد ،آشــی هــم بــار
میگذارنــد و از آن خیــرات میدهنــد .ورامینیهــا
معتقدنــد کــه چشــم مردهــا و افــراد ناپــاک نبایــد بــه
گنــدم خیسخــورده ســمنو بیافتــد.
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نوروز

نوروز در میناب

ﻣﺮدم ﻣﻴﻨﺎب در ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز ﭘﻴﺸﺎنی و
ﺷﺎخ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درب
ﻣﻨﺎزل را ﺑﺎ ﮔﻠﻚ (گل ســرخ) رﻧﮕﻴﻦ
مــیﺳﺎزﻧﺪ .در گذشــته مــردم ایــن منطقــه
بــاور داشــتهاند ﻛﻪ زﻣﻴﻦ روی ﺷﺎخ ﮔﺎوی
ﻗﺮار دارد و ﻧﻮروز ،روزی اﺳﺖ ﻛﻪ ایــن ﮔﺎو
ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕـی ،زﻣﻴﻦ را از اﻳﻦ ﺷﺎخ ﺑﻪ
آن ﺷﺎخ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣـیکند

Nowruz In Iran, Minab

نوروز در بانه ،میناب و بوشهر
بانه
کردها از دیرباز نوروز را با مراســم و مناســک
بســیاری جشــن میگرفتهانــد .یکــی از آنهــا،
رســم کوســهگردی اســت .کوســهگــردی کــه
در روســتاهای کردســتان رواج دارد ،در واقــع
گشــتن فــردی اســت در آخریــن روزهــای پیــش
از عیــد بــا لباســی ماننــد کوســه کــه باعــث
ســرگرمی و تفریــح و خنــده مــردم میشــود.
کوســه بــا ســخنانی جالــب حضــار را متوجــه
ن را
حضــور خــود میکنــد .عامــه مــردم آ 
رســمی فکاهــی میداننــد امــا بایــد گفــت
کــه کوسـهگردی از قدمــت بســیاری برخــوردار
اســت.
میناب
ﻣﺮدم ﻣﻴﻨﺎب در ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز ﭘﻴﺸﺎنــی و ﺷﺎخ
ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درب ﻣﻨﺎزل را ﺑﺎ
ﮔﻠﻚ (گل ســرخ) رﻧﮕﻴﻦ میﺳﺎزﻧﺪ .در گذشــته
مــردم ایــن منطقــه بــاور داشــتهاند ﻛﻪ زﻣﻴﻦ
روی ﺷﺎخ ﮔﺎوی ﻗﺮار دارد و ﻧﻮروز ،روزی
اﺳﺖ ﻛﻪ ایــن ﮔﺎو ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕـــی ،زﻣﻴﻦ
را از اﻳﻦ ﺷﺎخ ﺑﻪ آن ﺷﺎخ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣـــیکند.
همچنیــن فکــر میکردنــد کــه هــرگاه در
آســمان ،رنگیــن کمانــی درآیــد ،ســال تحویــل
شــده اســت .بــه همیــن دلیــل بــه انتظــار
رؤﻳﺖ رنگیــن کمــان میماندنــد .همچنیــن در
اﻳﺎم نــوروز ،در باغهــای اطــراف مینــاب گلــی
بــه رنــگ بنفــش میرویــد کــه بــه« بهارکــو»
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معــروف اســت .رســم اســت کــه دخترهــا و
پســرها ایــن گل را بــه بنــد میکشــند و بــه
گــردن میآویزنــد.
بوشهر
ســفره هفــت ســین بوشــهریها یکــی از
جالبتریــن ســفرهها در میــان اقــوام مختلــف
اســت .آنهــا عــاوه بــر ســفره هفتســین،
یــک ســفره «هفــت میــم» نیــز ،متشــکل از
ماهــی ،میگــو ،میــوه ،مــرغ ،مربــا ،ماســت
و مســقطی بــر خــوان نــوروزی برپــا میکننــد.
همچنیــن عــاوه بــر شــیرینیهای خانگــی،
تهیــه «قراپیــچ» و « بیبــی گلــی» نیــز از
رســوم نــوروزی مــردم جنــوب کشــورمان
اســت.
نوروز در همدان

در همــدان ،ســبزه انداختــن یــا بــه گویــش
محلــی «ســبزه ِرختــن» بــا وســواس بســیاری
انجــام میشــود.
بــه طــوری کــه گفتــه میشــود در قدیــم آنهــا
معتقــد بودنــد کــه دانــه ســبزه هفــت ســین،
حتمــا بایــد از فــرد مومنــی خریــداری شــود.
کــه ایــن موضــوع باعــث رشــد بهتــر ســبزه و
نمــاد محصــول بیشــتر در ســال آینده اســت.
پــس اگــر فروشــندهی مغــازهای رو بــه قبلــه
داشــت ،شــانس بــا او بیشــتر یــار بــود و
مــردم بیشــتر بــه ســراغ او میرفتنــد.
از غذاهــای پیــش از نــوروزی میتــوان بــه

«قــوت خــدر نبــی» یــا غــذای خضــر نبــی
اشــاره کــرد کــه از اواســط اســفند مــاه هــر
ســال افــرادی در کوچههــا و خیابانهــا
بــا ظرفــی بــر روی ســر ،غــذای خضــر نبــی
میفروختنــد و فریــاد میزدنــد «عیــد آمــده
خــدر نبــی یــادت نــره».

سفره "هفت میم"
در بوشهر

ســین
هفــت
ســفره
بوشــهریها یکــی از جالبتریــن
ســفرهها در میــان اقــوام مختلــف
اســت .آنهــا عــاوه بــر ســفره
هفتســین ،یــک ســفره «هفــت
میــم» نیــز ،متشــکل از ماهــی،
میگــو ،میــوه ،مــرغ ،مربا ،ماســت
و مســقطی بــر خــوان نــوروزی برپــا
میکنند.
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قشم ایر

قشم ایر

و جهت قابلیتهای
) (Installation and activation of RNAV 1 GNSS
و
(Installation and activation of Automatic
)Dependent Surveillance OUT Broadcast
انتخاب شدند.

در مصاحبه با مهندس خیری مطرح شد:

حضورمدیرعاملهواپیماییقشم
در اولین روز از سال نو در جمع همکاران
(ره)
عملیاتی شرکت در فرودگاه امام خمینی
ـزه رئیــس هیــات مدیره و مدیرعامــل هواپیمایی
کاپیتــان رامیــن حمـ ٔ
قشــم بــه همــراه معاونیــن و مدیــران ایــن شــرکت ،روز دوشــنبه
یکــم فروردیــن مــاه بــه منظــور تبریــک ســال نــو و عیــد نــوروز در
جمــع کارکنــان خــدوم قشــم ایــر در فــرودگاه امــام خمینــی (ره)
حضــور پیــدا نمودنــد.
ایشــان همچنیــن در راســتای نظــارت بــر رونــد عملیــات جابهجایــی
مســافرین و پروازهــا از دفاتــر ایســتگاهها ،واحدهــای عملیاتــی،
فنــی و مهندســی ،دیســپچ و بریفینــگ فــرودگاه امــام خمینــی
(ره) بازدیــد نمودنــد.

ایجاد قابلیتهای
اجرای ناوبری پیشرفتهتر
و پرواز اتوماتیک ایمن
روی ایرباسهای
هواپیمایی قشم
در گفتوگــو بــا مهنــدس نویــد خیــری ،مدیــر متخصــص
و توانمنــد واحــد مداومــت صالحیــت پــروازی( )CAMOدر
خصــوص مجهزشــدن ایرباسهــای هواپیمایــی قشــم بــه
بهروزتریــن و پیشــرفتهترین سیســتمها طبــق قوانیــن
و مقــررات هوانــوردی ســواالتی را بــرای عالقهمنــدان
صنعــت هوانــوردی و همراهــان قشــم ایــر مطــرح کردیــم.
مهنــدس خیــری ،لطفــا بفرماییــد طبــق قوانیــن و
مقــررات هوانــوردی در پروازهــای مســافری از ســوی
ســازمانهای هوانــوردی بینالمللــی ،نــاوگان بــرای
ســفرهای خارجــی بایــد چــه قابلیتهایــی داشــته باشــد؟
قوانیــن و مقــررات هوانــوردی در پروازهــای مســافری متناســب
بــا نیازهــا و شــرایط ایجابشــده در جهــان و پیشــرفت صنایــع
روز بــه طــور مســتمر تحــت تغییــر و تحــول قــرار میگیرنــد.
در نیمقــرن گذشــته ،بــه جهــت ایمنــی پــرواز و افزایــش
قابلمالحظــه ترافیــک هوایــی در جابهجایــی مســافران در
فضاهــای مختلــف الزامــات و مقــررات خاصــی از جانــب
ســازمانهای هوانــوردی بینالمللــی از قبیــل ICAO ، FAA ،
 EASAو ســایرین تنظیــم و بــه شــرکتها و خطــوط هوایــی
بــه منظــور رعایــت ایمنــی بهتــر در پروازهــا ابــاغ شــدهو خطــوط
هوایــی مکلفنــد کــه بــرای ادامــه پــرواز یــا پــرواز بــه فضاهــای در
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نظــر گرفتهشــده ،قابلیتهــای معرفیشــده
را بــرای هواپیماهــای خــود بــه وجــود آورنــد.
در ایــن راســتا ،هواپیمایــی قشــم بــه منظــور
ادامــه پروازهــای هواپیماهــای  A320موظــف
بــه ایجــاد قابلیتهــای ذیــل بــرای اجــرای ناوبری
پیشــرفتهتر و پــرواز اتوماتیــک ایمــن بــود:
به همیــن منــوال ،هواپیماهــای A300- 600
شــرکت نیز بایستی مجهز به قابلیتهای ذیل
میشدند:
(Installation and activation of RNAV 1
)GNSS
(Installation and activation of Automatic Dependent Surveillance OUT Broadcast
واحــد مهندســی و تعمیــرات
هواپیمایــی قشــم بــا چــه شــرکتهایی
بــرای انجــام قابلیتهایــی کــه اشــاره
فرمودیــد ،بــه منظــور مجهزشــدن نــاوگان
قشــم ایــر مذاکــره کــرد؟
قســمت مهندســی و تعمیــراتطــی چنــد

قوانیــن و مقــررات هوانــوردی
در پروازهــای مســافری متناســب
بــا نیازهــا و شــرایط ایجــاب شــده
در جهــان و پیشــرفت صنایــع روز
بــه طــور مســتمر تحــت تغییــر و
تحــول قــرار مــی گیرنــد
ســال گذشــته ،مطالعــات و بررســیهای
عمیقــی بــرای تجهیــز ناوگانهــای  A320و
 A300-600بــه قابلیتهای ذکرشــده به اجرا
درآورد و بــا شــرکتهای مختلــف از کارخانــه
سازنده هواپیما تا دارندگان
)Supplemental Types Certification(STC
تماسهای عدیدهای برقرار کرد که درنهایت
برای انجام قابلیت
Installation and activation of FMGC
)(FMS 2

لطفــا کمــی بیشــتر از جزئیــات مراحــل
مجهزشــدن ایرباسهــای هواپیمایــی
قشــم بــه جدیدتریــن سیســتمهای
پیشــرفته دنیــا بــرای مــا بگوییــد؟
طــی همکاریهــای نزدیــک و متوالــی
در تهیــه دســتورالعملهای فنــی و
انتخــاب سیســتمها ،قطعــات و اقــام
نصبشــده در هواپیماهــا مابیــن قســمت
مهندســی و تعمیــرات هواپیمایــی قشــم
و شــرکتهای دانشبنیــان دارنــدگان STC
هــای یادشــده ،بســته نصــب و راهانــدازی
نهایــی آمــاده و بــا پیگیریهــای مســتمر
قطعــات و اقــام مــورد نیــاز تامیــن شــده
و عملیــات نصــب و راهانــدازی بــرای اولیــن
فرونــد هواپیمــای  A320بــه عالمــت ثبتــی
 EP-FQRدر مرکــز تعمیراتــی فارســکو
بــا نظــارت کامــل متخصصــان قســمت
مهندســی و تعمیــرات هواپیمایــی قشــم
بــه اجــرا درآمــد و هواپیمــا بــه قابلیتهــای
مذکــور مجهــز و طــی جلســات برگزارشــده
بــا کادر پــروازی  ، A320دســتورالعمل
پــرواز آزمایشــی ( )Test Flightتهیــه و
تکمیــل و آزمایــش پــرواز بــا موفقیــت بــه
اجــرا درآمــد و تاییدیههــای مربوطــه در
خصــوص هواپیمــای  EP-FQRاز ســازمان
هواپیمایــی کشــوری اخــذ شــد.
بــه همیــن منــوال ،اولیــن فرونــد هواپیمــای
 A300- 600بــه عالمــت ثبتــی  EP-FQOنیــز
تحــت انجــام اصالحیههــای
)(Installation and activation of RNAV 1 GNSS
 (Installation and activation of Automaticو
)Dependent Surveillance OUT Broadcast
قــرار گرفــت و پــس از انجــام پــرواز آزمایشــی،
تاییدیــه و مجوزهــای مربوطــه از ســازمان
هواپیمایــی کشــوری اخــذ شــد.
طبــق برنامهریزیهــای بــه عمــل آمــده
دومیــن هواپیمــای  A300- 600بــه عالمــت
ثبتــی  EP-FQMو  A320بــه عالمــت ثبتــی
 EP-FQPنیــز بــرای تجهیــز بــه قابلیــت
و اصالحیههــای فــوق برنامهریــزی و
هماکنــون در حــال برنامهریــزی و انجــام در
منابــع تعمیراتــی هســتند.
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هوانوردی

نگاهی به تاریخ
هوانوردی ایران

بــا وجــود اینکــه از نخســتین پــرواز بــرادران رایــت کــه در ســال  1903انجــام
شــد ،زمــان چندانــی نمیگــذرد؛ ولــی شــوق پــرواز ،جذابیتهــای آن و
تحولــی کــه ایــن امــکان جدیــد ،در تمــدن بشــری ایجــاد کــرد ،بــه ســرعت
هوانــوردی و فناوریهــای مربــوط رشــد و گســترش یافــت .ایــران نیــز
خیلــی زود تحــت تاثیــر ایــن صنعــت قــرار گرفــت .در ایــن نوشــتار بــر آنیــم
تــا تاریخچــه هوانــوردی در ایــران را بــه صــورت مختصــر ،مــرور کنیــم.
رویارویــی ایرانیــان بــا نخســتین رخدادهای حوزه
هوانــوردی همچــون بســیاری از جلوههــای
جدیــد تمــدن غــرب بــه دوران ناصــری
باز میگردد.
مــدت زمــان  50ســاله پادشــاهی ناصرالدیــن
شــاه قاجــار بــا بســیاری از تحــوالت دوران
مــدرن مصــادف بــود .شــاه قاجــار ،خــود پــرواز
نخســتین پرنده ســاخته دســت انســان را چنین
شــرح میدهــد:
« روز  3فروردیــن  1256دو بالــون بــه آســمان
رفــت .مــا بودیــم در بــاالی شــمس العمــاره،
کل تهــران هــم از زن و مــرد ،روی بامهــا و
کوچههــا و غیــره بودنــد .بالــون اولــی قرمــز
رنــگ بــود .هــوا رفــت.
امــا کــم و افتــاد در بــاغ سپهســاالر .بعــد
بالــون ســفید بــاد شــد ،ایــن دفعــه بالــون
بســیار خــوب هــوا رفــت ،نیــم ســاعت درســت
روی آســمان شــهر ایســتاده بــود .خالصــه
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خیلــی خیلــی تماشــا داد .هیــچ وقــت همچــه
تماشــا مــردم نکــرده بودنــد».
بلــه ،دو مــرد آمریکایــی و فرانســوی نخســتین
افــرادی بودنــد کــه در ایــن تاریــخ بــا بالنهــای
خــود در آســمان تهــران پــرواز کردنــد.
بالنی که در باغ سپهساالر افتاد
شــاه بعدی قاجار مظفرالدین شــاه در ســفری
کــه بــه اروپــا داشــت ،یــک بالــن خریــداری کــرد
و آن را بــه ایــران آورد .امــا هیــچگاه از آن
بهرهبــرداری نشــد.
در کشــاکش نبــرد میــان مشــروطهخواهان
و مطلقهخواهــان در تهــران یکــی از امیــران
ارتــش قاجــار بــه محمدعلــی شــاه پیشــنهاد
داد کــه از بالــن خریــداری شــده بــرای ســرکوب
مشــروطهخواهان اســتفاده شــود .امــا بالــن را
موشهــا جویــده بودنــد.
ده ســال پــس از اختــراع هواپیمــا توســط

بــرادران رایــت ،یعنــی در ســال 1292
خورشــیدی ،نخســتین هواپیمــا به وســیله یک
خلبــان روس وارد ایــران شــد.

ایــن هواپیمــا کــه یــک بلریــو  11بــود از بنــدر
انزلــی بــه ســمت تهــران پــرواز کــرد و در میــدان
مشــق نشســت.
از آنجایــی کــه ایــن هواپیمــا در هنــگام فــرود
کمــی آســیب دیــد ،امــکان برخاســت دوبــاره
آن از میــدان مشــق وجــود نداشــت؛ هرچنــد
تکنســینهای فنــی ارتــش آن را تعمیــر کردنــد.
کوزمینســکی ،خلبــان روس هواپیمــا ،آن را
زمینــی بــه نزدیکــی قصرقجــر (قصــری زیبــا
در مســیر جــاده شــمیران کــه رضــا شــاه آن را
تخریــب کــرد و بــه جــای آن زنــدان قصــر ســاخته
شــد و از آن تنهــا نــام چهــارراه قصــر باقــی
مانــده اســت) بــرد.
در آنجــا بــا گرفتــن پــول از مــردم ،پروازهــای
نمایشــی انجــام مــیداد .در ایــن محــل شــاه
وقــت ،احمدشــاه نیــز از هواپیمــا بازدیــد کــرد
و بــا خلبــان آن عکــس یــادگاری انداخــت .ایــن
هواپیمــا چنــد روز بعــد بــه روســیه بازگشــت.

احمدشاه قاجار در کنار هواپیما و خلبان آن

کوزمینســکی ،خلبــان روس هواپیمــا ،آن را زمینــی بــه نزدیکــی قصرقجــر
(قصــری زیبــا در مســیر جــاده شــمیران کــه رضــا شــاه آن را تخریــب کــرد و بــه
جــای آن زنــدان قصــر ســاخته شــد و از آن تنهــا نــام چهــارراه قصــر باقــی مانــده
اســت) بــرد .در آنجــا بــا گرفتــن پــول از مــردم ،پروازهــای نمایشــی انجــام مـیداد.
در ایــن محــل شــاه وقــت ،احمدشــاه نیــز از هواپیمــا بازدیــد کــرد و بــا خلبــان آن
عکــس یــادگاری انداخــت.

در ســالهای بعــد و در بحبوحــه جنــگ جهانــی اول ،کشــورهای روســیه و بریتانیــا،
بــا هواپیماهــای نظامــی خــود در آســمان ایــران تــردد داشــتند و در برخــی از مناطق
ایــران فــرود میآمدنــد.
پــس از جنــگ جهانــی اول و بــا خــروج نیروهــای نظامــی روس و انگلیــس از ایــران،
یــک هواپیمــای خــراب روس کــه در شــهر رشــت رهــا شــده بــود ،بــه تهــران منتقــل
و تعمیــر شــد و عنــوان نخســتین هواپیمــای نظامــی ایــران را بــه خــود اختصــاص
داد؛ هواپیمایــی کــه در ســال  1302طعمــه حریــق شــد.
ادامه دارد ....
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قشم ایر

قشم ایر

کاپیتان محمد تقی اعتضاد:

خلبانی هدف نیست
عشــــــق است ...
کاپیتــان اعتضــاد ،لطفــا از ســوابق
کاری خودتــان بــرای مــا بگوییــد.
ســال 55اســتخدام نیــروی هوایــی شــدم،
31ســال در نیــروی هوایــی و در پســتهای
مختلــف مشــغول بــه خدمــت بــودم ،از
31ســال خدمــت حداقــل 17 ،16ســال
مســئول بــودم .ابتــدا رئیس آموزش ،ســپس
رئیــس عملیــات تیــپ شــکاری مهرآبــاد ،بعــد
از آن فرمانــده تیــم شــکاری مهرآبــاد و در

 • 22مجله درونپروازی

• شماره 29

نهایــت رئیــس عملیــات کل مهرآبــاد شــدم.
بعــد از خــروج از نیــروی هوایــی بــه عنــوان
مدیرعامــل آرتاکیــش تــا ســال 1392فعالیــت
م و از ســال 1392تــا  1400در قشــمایر
کــرد 
مســتقیما کاپیتــان شــدم .بــه لطــف
مســئوالن قشــمایر و در ســمت خلبــان،
مدیــر نــاوگان آر-جــی و جانشــین عملیــات
خدمترســانی کــردم.
اکنــون پــس از بازنشســتگی در هواپیمایــی

مصاحبه با کاپیتان محمدتقی
اعتضاد ،خلبان باتجربه،
خوشذوق و بازنشسته
هواپیمایی قشم که در جوانی
از یک خانواده مومن و قشر
متوسط جامعه با تالش و
کوشش خود کار را شروع کرد
تا به موفقیتهای باال دست
پیدا کند.
قشــم در ســمت chief Theoretical
 knowledge instructorمشــغول بــه خدمت
هســتم.
لطفا از تجربیات و خاطرات قشــنگ
خلبانــی خودتــان در قشــمایر بــرای مــا
بگوییــد.
در پــرواز همیشــه اشــعاری از شــاعران بــزرگ
و نامــدار ایرانــی بــرای مســافران میخوانــدم
کــه مــورد لطــف مســافران واقــع میشــد

کــه یــک مــورد خیلــی برایــم ارزشــمند بــود.
اولیــن پــرواز بعــد از فــوت مــادرم بــود ،خیلــی
حــال خوبــی نداشــتم و بــه فکــر مــادرم بــودم.
شــعری از حضــرت موالنــا خوانــدم ...
بــا درد بســاز چــون دوای تــو منــم  /در کــس
منگــر کــه آشــنای تــو منــم
گــر کشتهشــدی مگــو کــه مــن کشــته شــدم/
شــکرانه بــده کــه خونبهــای تــو منــم
بــه مــن پیغــام دادنــد کــه یــک خانــواده
میخواهنــد شــما را ببیننــد و هماهنــگ شــد
و بعــد از پــرواز آنهــا را دیــدم.
یــک دختــر خانــم جــوان ســرطانی در پــرواز
بــود ،ایشــان گفــت مــن بایــد ایــن شــعر را
میشــنیدم .میشــود دوبــاره بخوانیــد؟
و خیلــی گریــه میکــرد .خیلــی متاثــر شــدم.
بســیار بســیار اثرگــذار بــود و روحیــه مــن را
دگرگــون کــرد.
چــه حرفــی بــا خلبانــان جــوان یــا
دانشــجویان خلبانــی یــا عالقهمنــدان
هوانــوردی داریــد؟
خلبانــی عشــق اســت و هــدف نیســت.
هــدف جایــگاه انســان در اجتمــاع اســت،
خــواه مــادی ،معنــوییــا برگرفتــه از هــر دوی
آنهاســت .مثــا بایــد بداننــد اگــر زمانــی مــن
مشــکل فیزیکــی پیــدا کنــم ،دیگــر خلبانــی
معنایــی پیــدا نمیکنــد.
پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه کاری را انجــام
دهنــد کــه بــه مــردم بتواننــد کمــک کننــد.
خلبانــی جابهجایــی مــردم و یــک نــوع خدمــت
اســت ولــی اگــر از یــک خلبــان بپرســی چنــد تــا
مســافر جابهجــا کــردی ،نمیدانــد.
اگــر زیــادی پولــدار هســتند و دوســت دارنــد
یــک مدرکــی بگیرنــد ،بگذارنــد کنــار ،اشــکال
نــدارد .مثــل گواهینامــه رانندگــی الزامــا
ایــن نیســت کــه چــون گواهینامــه رانندگــی
گرفتنــد ،ماشــین بایــد ســوار شــوند ،شــاید
پــدر پــول نداشــت ماشــین بخــرد.
اگــر بــه گذشــته برمیگشــتید ،دوبــاره
شــغل خلبانــی را انتخــاب میکردید؟
اگــر دیــدگاه االن را داشــتم از جوانــی شــاید
ایــن شــغل را انتخــاب نمیکــردم و ســعی
میکــردم شــغلی را انتخــاب کنــم کــه نیــازی
بــه ســامت  100درصــد فیزیکــی نباشــد.
شــغلم را دوســت داشــتم ،انســان بایــد
اینگونــه باشــد و بــه اجتمــاع کمــک کنــد؛ در
هــر لباســی کــه باشــد.
عشــق خلبانــی چیــز دیگــری اســت و خیلــی
از انســانها دوســت دارنــد خلبــان شــوند
و لــذت میبرند.عشــق پــرواز نگرانیهــای

خــودش را دارد ،امــا هیچوقــت یــک خلبــان
امــکان نــدارد از پــرواز زده شــود ،مگــر اینکــه
بترســد و بهخاطــر حقــوق ایــن شــغل را
انتخــاب کــرده باشــد.
آیا دلتان برای پرواز تنگ شدهاست؟
بلــه ،دلــم بــرای پــرواز تنــگ شــده اســت.
حتــی دوســت دارم گاهــی بــا کــرو پــروازی
قشــمایر بــه پــرواز بــروم و بنشــینم لــذت
ببــرم.
اگــر بخواهیــد در یکــی ،دو جملــه
مفهــوم ســفر و پــرواز را از دیــد خودتــان
بــرای مــا تعریــف کنیــد ،چــه جمل ـهای را
بیــان میکنیــد؟
از نظــر ایمنــی ،پــرواز ایمنتــر از ســایر وســایل
نقلیــه اســت.
مســافران بــا ســفر هوایــی میتواننــد در
رســیدن بــه مقصــد ســرعت را داشــته باشــند.
هزینــه کمتــری در مســیرهای طوالنــی خــرج
کننــد و ایمنــی و آرامــش بیشــتری داشــته
باشــند و فکــر میکنــم پــرواز لذتبخــش
اســت در هــر شــرایط و ســنی.

هیــچ ســانحهای در پــرواز نداشــتیم و اگــر هــم
ســانحهای در پروازهــای کشــور بــوده ،خبــط
انســانی بــوده و بســیار کمتــر بــه دلیــل نقــص
فنــی بــودهو تقریبــا عــرض کنــم 99درصــد
خبــط انســانی اســت
در پایــان چــه صحبتــی بــا عمــوم
مــردم داریــد؟
ترجیــح میدهــم اشــکاالتم را بــه مــن بگویند.
اگــر انســانی را نقــد کردنــد و ناراحــت نشــود،
موفــق اســت .وجــودش را داشــته باشــیم کــه
بگذریــم از یکدیگــر .بگذریــم تــا خــدا هــم بگــذرد
از مــا .خداونــد میفرمایــد تــا جایــی کــه مــن
بــه شــما رزق میدهــم ،نگــران نباشــید .اگــر
فکــر کردیــد دیگــری رزق شــما را میدهــد،
نگــران باشــید.

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

***
دانی که پس از مرگ چه ماند باقی
مهر است و محبت است و باقی همه هیچ
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مهمان کردن چهرهای دیگر
از طبیعت در خانه

اکنــون کــه زمســتان ،چمــدان پــر از هیاهــو و سبزســبزش را بســته و فرصتــی فراهــم کــرده تــا عطــر بهــار،
جلــوهای دیگــر از طبیعــت را رونمایــی کــرده و برگهــای رنــگ بــه رنــگ را فــرش زمیــن کنــد ،شــما هــم فرصــت
را غنیمــت بدانیــد و بــا پــرورش گل و گیــاه ،چهــره دیگــری از طبیعــت را مهمــان خانــه کنیــد.
رچه در حال حاضر در نوع ســاخت و ســاز
و معمــاری اغلــب آپارتمانهــا ،میــزان نــور
دریافتــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،امــا
هنــوز آپارتمانهایــی وجــود دارنــد کــه فقــط یــک یــا دو
پنجــره داشــته کــه آن هــم نــور زیــادی نــدارد و پــرورش
گل و گیــاه را در پاییــز دشــوار میکننــد.

گ

مهمان کردن چهرهای دیگر از طبیعت؛ در خانه
اگر به پرورش گل و گیاه اهمیت
میدهید؛ گام نخست
برای رسیدن به
هدفتان آن است
که هنگام انتخاب
خانه ،آپارتمانی
را بپسندید که
حداقل یک یا
دو پنجره رو
به جنوب یا شرق
داشته باشد .چنین
پنجرههایی اغلب
شش الی هفت
ساعت نور مستقیم
خورشید دارند و مکان
مناسبی را برای پرورش گیاهان
آپارتمانی فراهم میکنند.

1

2

قدم زدن در بازار گل
اگر آپارتمانتان نور
کمی دارد نگران
نباشید .در طبیعت،
گیاهان بسیاری نیز
وجود دارند که چندان
به نور احتیاج نداشته
و با حداقل روشنایی
نیز به خوبی رشد
میکنند.

3

4

5

نور طبیعی کم
آبدهی کم

این روش نگهداری درخصوص اکثر گیاهان
آپارتمانی صدق میکند و برای حفظ و
نگهداری میبایست رعایت شود.

گیاه شمشیری
همیشه بهار یا
پپرومیا Snake Plant peperomia
این گیاه یعنی همیشه
1
بهار بیش از هزار گونه
دارد و به دلیل نیازهای بسیار
محدودش به نور ،در اغلب
خانهها یافت شده و بهراحتی
رشد میکند .گونههای
متفاوت آن به شکلهای
مختلف رشد میکنند.
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این گیاه که با نامهای
2
دیگری از جمله
سانسوریا نیز شناخته میشود
در محیط کم نور آپارتمان به
راحتی رشد میکند .چنانچه این
گیاه در معرض نور زیادی قرار
گیرد بیشتر جوانه زده و به
اصطالح پرپشتتر میشود.

نخل مرداب
CYPERUS

این گیاه نیاز نوری زیادی
3
نداشته و به راحتی قابل
پرورش در خانه است .نخل
مرداب بسیار زیباست و رشد
خوبی دارد به عالوه آنکه
ساقههای آن به سرعت قد
کشیده و تا ارتفاع دو تا سه
متری نیز رشد میکند.

گیاه آشیانتوس
Aeschynanthus

نام علمی این گیاه
4
برگرفته از کلمه یونانی
(  ) aischyneبه معنی شرم و
خجالت است .اما هر چه که
هست ،ما نه تنها از آشینانتوس
خجالت زده نیستیم ،بلکه با
افتخار آن را برای خانههای خود
انتخاب میکنیم.

گیاه کاالتیا
Calatheas

گیاهی دوست
5
داشتنی که نگاه کردن
به آن بسیار دل انگیز است.
گونههای بسیار متنوعی با
ترکیب رنگ و نقشهای
دلفریب و زیبایی دارد .این
گیاه استوایی با نور کم هیچ
مشکلی ندارد.
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سبک زندگی

کاریزماتیک باشیم

به طور معمول به افرادی کاریزماتیک میگویند که جذاب و دلربا هستند
و طرفداران زیادی دارند
اریزمــا (فرهمنــدی) در لغــت بــه
معنــی جذابیــت زیــاد و داشــتن
صفتهــای ویــژه و ممتــازی
اســت کــه مــورد پســند و ســتایش
تعــداد زیــادی از انســانها قــرار میگیــرد .ایــن کلمــه
از خاریســما کــه ریشـهای یونانــی دارد گرفتــه شــده،
درواقــع خاریــس نــام دختــری در ادبیــات اســطورهای
یونــان اســت کــه بــه عنــوان نمــاد زیبایــی و جذابیــت
شــناخته میشــده اســت .به انســانهایی که دارای
کاریزمــا هســتند افــراد کاریزماتیــک میگوینــد .بــه
طــور معمــول بــه افــرادی کاریزماتیــک میگوینــد
کــه جــذاب و دلربا هســتند و طرفــداران زیادی دارند.
ویژگــی افــراد کاریزماتیــک ایــن اســت کــه در ارتبــاط
بــا دیگــران ،الگــو و الهــام بخشــند و روی الیههــای
عمیــق احساســی آنهــا تاثیــر مثبــت میگذارنــد .در
ادامــه برخــی از ویژگیهــای افــراد کاریزماتیــک ،بیــان
خواهــد شــد:

ک

وضوح کالم
ویژگــی افــراد کاریزماتیــک ایــن اســت کــه میداننــد
چــه میگوینــد و بــا صــدای رســا صحبــت میکننــد.
آنهــا در حــرفزدن عجلــه نمیکننــد و فریــاد

نمیکشــند .روی حرفهایــی کــه میزننــد فکــر
کردهانــد و آنرا زیبــا ،رســا و قاطعانــه بیــان میکنند.
شنوندگی خوب
از مهمتریــن ویژگیهــای افــراد کاریزماتیــک ایــن
اســت کــه آنهــا شــنوندگانی عالــی هســتند و بــه
حرفهــای طــرف مقابــل خــوب توجــه میکننــد.
اگــر طــرف مقابــل احســاس کنــد کــه مشــتاقانه
بــه حرفهــای او گــوش میدهیــد ،دوســت دارد
بیشــتر بــا شــما حــرف بزنــد.
لبخندی واقعی
یــک لبخنــد زیبــا حتمــا بــه ایــن شــکل نیســت کــه
لــب و دندانهــا حالــت خاصــی داشــته باشــند ،بلکــه
لبخنــدی زیباســت کــه واقعــی باشــد .یــک لبخنــد
واقعــی از درون و عمــق وجــود انســان جــان میگیرد.
یــک لبخنــد واقعــی نیــاز بــه تــاش نــدارد و الزم
نیســت کــه همیشــه لبخنــد بزنیــد .امــا زمانــی کــه
یــک لبخنــد واقعــی داریــد حــس زیبایــی ،شــادی و
مهربانــی را بــه طــرف مقابــل القــا میکنیــد و افــراد
تمایــل بیشــتری بــه صحبــت کــردن بــا شــما پیــدا
میکننــد.

بروز احساسات

از ویژگــی افــراد کاریزماتیــک ایــن
اســت کــه از نشــاندادن احساســات
خــود خجالــت و ترســی ندارنــد .آنهــا
احساســات خــود را همانطــور کــه
واقعــا هســت بــه وســیله کالم و
چهرهشــان نشــان میدهنــد.
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اعتماد به نفس

کســی کــه توانایــی دوســت
داشــتن خــودش را داشــته باشــد
راحتتــر میتوانــد دیگــران را دوســت
داشــته باشــد و احتمال بیشــتری وجود
دارد کــه دیگــران او را دوســت داشــته
باشــند .افــراد کاریزماتیــک عــاوه بــر
اینکــه اعتمــاد بــه نفــس باالیــی دارنــد و
خودشــان را دوســت میدارنــد ،بــه
دیگــران نیــز کمــک میکننــد کــه اعتمــاد
بــه نفسشــان بــاال بــرود و خودشــان را
دوســت داشــته باشــند و همین باعث
میشــود کــه بــا دیگــران ارتبــاط خوبــی
برقرار کنند.

ارتباط چشمی
از ویژگیهــای افــراد کاریزماتیــک ایــن
اســت کــه بــا دیگــران ارتبــاط چشــمی برقــرار
میکننــد .
یکــی از راههــای اصلــی برقــراری ارتبــاط،
ارتبــاط چشــمی اســت کــه نشــاندهنده
احتــرام و توجــه بــه فــرد و دقــت در
حرفهایــش اســت.
بــا نــگاه کــردن بــه چشــم افــراد میتــوان

بروز احساسات

از ویژگــی افــراد کاریزماتیــک ایــن اســت
کــه از نشــاندادن احساســات خــود خجالــت و
ترســی ندارنــد .آنهــا احساســات خــود را
همانطــور کــه واقعــا هســت بــه وســیله
کالم و چهرهشان نشان میدهند.
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بســیاری از احساساتشــان را خوانــد و
بــه آنهــا احســاس نزدیکــی و همدلــی
بیشــتری منتقــل کــرد.
آشنایی با فرهنگها و گروههای مختلف
یکــی از ویژگیهــای افــراد کاریزماتیــک ایــن
اســت کــه دوس ـتدار آشــنایی بــا مــردم و
فرهنگهــا و گروههــای مختلــف هســتند.
ایــن کار بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا دیــد

بازتــری درمــورد انســانها و فرهنگهــا
داشــته باشــند ،آنهــا را بهتــر بشناســند و
تجربــه بیشــتری بــرای رویارویــی بــا شــرایط
مختلــف داشــته باشــند.
شجاعت
از ویژگیهــای بــارز افــراد کاریزماتیــک
شــجاعت و ریســکپذیری اســت .در
شــرایطی کــه اکثــر انســانها پیــرو هســتند
و از شکســت و تجربههــای جدیــد و بــزرگ
میترســند ،افــراد کاریزماتیــک قــدم پیــش
میگذارنــد .بســیاری از رهبــران کاریزماتیــک
بــزرگ دنیــا همیــن خصوصیت را داشــتهاند
و جنبشهــای بزرگــی راه انداختهانــد .افــراد
کاریزماتیــک هدفهــا و کارهــای باشــکوه
را دســتنیافتنی نمیبیننــد و معمــوال
هــم بــه چیزهایــی فراتــر از انتظــار دســت
مییابنــد.
دست و دلبازی
هدیــه دادن و مهمــان کــردن دیگــران تاثیــر
معجزهآســایی روی آنهــا دارد و در کســری

از ثانیــه دلشــان را بــه دســت مـیآورد.
وقتــی دیگــران میفهمند که دوستشــان
داریــد و خوشــحال کردنشــان بــرای شــما
مهــم اســت از شــادی و عشــق لبریــز
میشــوند و دوس ـتتان خواهنــد داشــت.
استفاده مناسب از زبان بدن و ژستها
برخــی از حالتهــای بــدن ماننــد صــاف

از ویژگیهای افراد کاریزماتیک
این نیز هست که از زبان بدنشان
استفاده میکنند و دستهایشان
را حرکت میدهند .این کار برای
انتقال بهتر مفهوم و جلب توجه
مخاطب کارساز است

ایســتادن ،بــاال نگــه داشــتن ســر و بازوهــا
نشــان دهنــده یــک شــخصیت اســتوار،
مطمئــن و شــاد اســت از ویژگیهــای
افــراد کاریزماتیــک ایــن نیــز هســت کــه
از زبــان بدنشــان اســتفاده میکننــد و
دستهایشــان را حرکــت میدهنــد .ایــن
کار بــرای انتقــال بهتــر مفهــوم و جلــب
توجــه مخاطــب کارســاز اســت.
اعتماد به نفس
یکــی دیگــر از ویژگیهــای افــراد کاریزماتیــک
ایــن اســت کــه اعتمــاد بــه نفــس باالیــی
دارنــد یــا وانمــود میکننــد .آنهــا در ارتبــاط
نفــر بــه نفــر ،هنــگام صحبــت در جمــع
و موقعیتهــای مختلــف ،محکــم و
مطمئــن هســتند.
بوکفســکی میگویــد "اگــر مــی خواهیــد
دوســت داشــته باشــید ،اول خودتــان را
دوســت داشــته باشــید" .
کســی که توانایی دوســت داشــتن خودش
را داشــته باشــد راحتتــر میتوانــد دیگــران
را دوســت داشــته باشــد و احتمال بیشتری

وجــود دارد کــه دیگران او را دوســت داشــته
باشــند .افــراد کاریزماتیــک عــاوه بــر اینکــه
اعتمــاد بــه نفــس باالیــی دارنــد و خودشــان
را دوســت میدارنــد ،بــه دیگــران نیــز کمــک
میکننــد کــه اعتمــاد بــه نفسشــان بــاال
برود و خودشــان را دوســت داشــته باشــند
و همیــن باعــث میشــود کــه بــا دیگــران
ارتبــاط خوبــی برقــرار کننــد.

شجاعت

از ویژگیهــای بــارز افــراد کاریزماتیــک
شــجاعت و ریس ـکپذیری اســت .بســیاری
از رهبــران کاریزماتیــک بــزرگ دنیــا همیــن
خصوصیــت را داشــتهاند و جنبشهــای
بزرگی راه انداختهاند.
افــراد کاریزماتیــک هدفهــا و کارهــای
باشــکوه را دســتنیافتنی نمیبیننــد و
معمــوال هــم بــه چیزهایــی فراتــر از انتظــار
دســت مییابنــد.
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آیا Dark Web
غیر قانونی است؟!

روی تاریک دنیای وب!

دارک وب فضایی بود که برای
فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی و
فعاالن حقوق بشر راهاندازی شد.
پس خود دارک وب نمیتواند غیر
قانونی باشد و کسی شما را به دلیل
گشت و گذار میان وبسایت های
دارک وب دستگیر نمیکند .اما بیشتر
وبسایتها و فعالیتهایی که در آن
رخ میدهد ،به دلیل عدم شناسایی
مدیران و وب مستران غیر قانونی
هستند .در واقع خرید و فروش هر
نوع محصول فیزیکی و خدمات غیر
قانونی ،این فضا را به فضایی شوم و
مسموم تبدیل کرده است .البته نباید
از وبالگها و وبسایتهایی که از
دارکوب به عنوان مأمنی برای اعتراض
به ظلم حکومتها و دولتها استفاده
میکنند ،گذر کرد .همچنان میتوان از
این بستر برای فعالیتهای قانونی و
مفید نیز استفاده کرد.

Dark Web؛ در این فضاے شوم چه خبر است؟

نیــای وب ،دنیــای بزرگــی اســت که
میتوانیــد انــواع اطالعــات را در آن
پیــدا کنیــد .برخــی بــه دنبــال اطــاع
از آخریــن امتیــازات تیــم ورزشــی محبوب خود
هســتند ،برخــی گزارشهــای هواشناســی
را دنبــال میکننــد؛ برخــی دیگــر بــه دنبــال
موقعیــت جغرافیایــی رســتورانها و
جاذبههــای گردشــگری میگردنــد و بســیاری
از مــردم هــم بــا اســتفاده از شــبکههای
اجتماعــی بــا دوســتان و خانــواده خــود تعامــل
دارنــد .امــا آیــا دنیــای وب بــه همیــن جــا ختــم
مــی شــود؟! نــه ،جایــی وجــود دارد بــه نــام
دارک وب !Dark Web
وب تاریــک یــا دارک وب نامــی اســت کــه
احتمــاال بــه گوشــتان خــورده و کنجــکاو
بودیــد ببینیــد در ایــن فضــای تاریــک چــه خبــر
اســت و چــرا تمــام افــراد نمــی تواننــد بــه آن
دسترســی داشــته باشــند .اگــر میخواهیــد بــا
دارک وب آشــنا شــوید ،تــا پایــان ایــن بخــش
همــراه مــا باشــید.
ایــن شــبکه مخفــی بــرای گشــت و گذارهــای
معمولــی اینترنــت شــناخته شــده یــا قابــل

د

شماره  • 29مجله درونپروازی

• 32

دسترســی نبــود .هــر چنــد کــه ایــن ســازمانها
نتوانســتند ایــن شــبکه پنهــان را آن طــور کــه
بایــد راهانــدازی و مدیریــت کننــد.
بعــد از آن برخــی از محققیــن از ایــن ایــده
بــه عنــوان یــک ارزش متفــاوت صحبــت
کردنــد؛ دارک وب مــی توانــد یــک ســازمان
خصوصــی تلقــی شــود کــه افــراد فعــال در
آن بــه صــورت ناشــناس فعالیــت کننــد .ایــن
موضــوع بــرای افــرادی کــه فعالیتهــای
اجتماعــی داشــتند و تهدیدهــای جانــی بــرای
آنهــا وجــود داشــت ،ایــده خوبــی بــود.

چطــور مــی تــوان بــه دارک وب دسترســی
داشــت؟
از آنجایــی کــه دارک وب  Dark Webیــا وب
تاریــک ،پنهــان اســت ،دسترســی بــه آن هــم
ســاده نخواهــد بــود .در واقــع اگــر دنیــای وب
را ماننــد یــک کــوه یــخ در نظــر بگیریــم ،بخش
باالیــی کــوه کــه بیــرون از آبهــا قــرار گرفتــه
شــبکه جهانــی وب اســت کــه هــر فــردی بــا
اتصــال بــه شــبکه میتوانــد بــه اطالعــات آن
دسترســی داشــته باشــد.

دارک وب کجاست؟!

وب تاریــک همــان طــور کــه از
نامــش بــه نظــر میرســد ،جــای شــومی
اســت .در ایــن بخــش از دنیــای وب افــراد
بــه خریــد و فــروش مــواد مخــدر و اســلحه
مشــغول هســتند و ممکــن اســت انــواع
پورنوگرافیهــای غیرقانونــی را نیــز در آن
پیدا کنید.
پــس محتوایــی کــه در دارک وب وجــود
دارد بــه صــورت معمــول توســط
موتورهــای جســتجوگر گــوگل بــه افــراد
نشــان داده نمیشــود .امــا چــرا بایــد
فضایــی شــوم و خطرنــاک در دنیــای وب
وجــود داشــته باشــد؟! ایــده شــکلگیری
دارک وب را بایــد در اواخــر دهــه 1990
پیگیــری کنیــم.
در اواخــر ایــن دهــه بــود کــه دو ســازمان
تحقیقاتــی در وزارت دفــاع ایــاالت متحده
تــاش کردنــد تــا شــبکهای ناشــناس
و رمزگــذاری شــده ایجــاد کننــد کــه از
ارتباطــات حســاس جاسوســان آمریکایــی
محافظــت کنــد.

استودیو تبلیغات
و برندینگ وی
 | Video Houseویدیو خانه
فیلمبرداری ،ساختو تدوین تیزر تبلیغاتی،
موشن گرافیک،فیلمهای آموزشی و ...
 | Advertising & brandingبرندینگ و تبلیغات
تدوین استراتژی و هویت ساختار و همچنین
ارائه برنامههای تبلیغاتی و بازاریابی برند

مشاور و مجری تبلیغات
ساخت انواع ویدئوهای تبلیغاتی و صنعتی
طراحی گرافیک و چاپ
تبلیغات محیطی و دیجیتال مارکتینگ
بازاریابی و فروش
برگزاری همایش و نمایشگاه

 | Graphic Designطراحی گرافیک
قالب پیج اینستاگرام ،طراحی لوگوِ ،ست اقالم
اداری و هویت بصری برند و ...
 | Web site & ceoطراحی سایت و سئو
داشتن وب سایت اولین شانس برای دیده
شدن است؛ اما در کنار آن از خدمات سئو ما
نیز نباید غافل شد.
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ِدرونهــا
دنیاے هیجانانگیز

DRONES

درون چیست؟  Droneدر معنی لغوی به معنای بشقاب پرنده است .آنچه در
ویکیپدیا در مورد  Droneآمده است :به دنیای فرازمینی و بشقاب پرندهها اشاره
میکند .اما خب این کلمه معانی گستردهتری دارد .در ویکیپدیا فارسی از این
کلمه به معنای پهپاد یاد میشود.

پ

پهپــاد نیــز بــه معنــای پرنــده
هدایتپذیــر از راه دور اســت.
پهپــاد و droneهــا بســیار مــورد
عالقــه و پســند مخاطبــان اســت
و فیلمهایــی نیــز در ایــن زمینــه ســاخته شــده
اســت .شــاید ایــن بشــقابپرندهها بیانگــر وجــود
موجــودات فرازمینــی هســتند و ارتباطــی کــه بیــن
دنیــای مــا و آنهــا وجــود دارد.
بــا محبوبیــت droneهــا بســیار واضــح بــود
کــه محصــوالت تفریحــی ســرگرمی هوایــی و
پــروازی بــه ســرعت در میــان مــردم رســوخ کنــد
و بــا اســتقبال بینظیــری مواجــه شــود .در
دهــه اخیــر بــازار مولتیروتورهــای
بدونسرنشــین بســیار داغ شــده
اســت .بهگونــهای کــه در
تمامــی رنجهــای قیمتــی
و بــا ویژگیهــای متنــوع
پرندههــای بســیاری بــه بــازار
جهانــی عرضه شــده اســت.
دارای
مولتیروتورهــا
دامنــهبســیار گســتردهای از
پرندههــای مختلــف هســتند؛
از جملــه کوادکوپترهــا .چنــدی
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پیــش حــدود  4تــا  5ســال گذشــته نــام Drone
بســیار بــر ســر زبانهــا افتــاد Drone .در زبــان
انگلیســی بــه معنــای هواپیمــای بدونسرنشــین
اســت و در زبــان فارســی نیــز تقریبــا بــا ایــن معنــا
و مفهــوم معــروف شــد .در چنــد ســاله اخیــر
پرندههــای بدونسرنشــین عمودپــروازی بــه بــازار
آمدهانــد کــه بــرای مصــارف و جنبههــای مختلفــی
از آنهــا اســتفاده میشــود .در ســالهای اولیــه بــه
چنیــن پرندههایــی کــه بــرای مصارفــی همچــون
تفریــح و ســرگرمی وارد بــازار شــدند Drone ،گفتــه
میشــدDrone .هــا بســیار ســریع جــای خــود را
میــان افــراد عالقهمنــد بــه پــرواز پیــدا کردنــد.
از کاربردهای Droneها
کلمــه  Droneبــه ســرعت جــای
خــود را بــه کلمــه کــواد کوپتــر
داد .پیشپــا افتــاده تریــن
کاربــرد آنهــا تصویربــرداری
و فیلــم بــرداری هوایــی
اســت .امــا بــی شــک آینــده
ای درخشــان در انتظــار
آنهاســت و کاربردهــای بســیار
متفاوتــی پیــدا خواهنــد کــرد.

یک پهپاد میتواند در قالبهای مختلفی ارائه شود .به طور مثال،
هگزاکوپتر نوعی پهپاد است چراکه به واسطه رادیوکنترل تا میزان برد
رادیویی مجاز هدایت و کنترل میشود و بدون سرنشین است
Photo by Phantom Company
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تکنولوژی

از کاربردهای Droneها

کلمــه  Droneبــه ســرعت جــای خــود
را بــه کلمــه کــواد کوپتــر داد .پیــش پــا افتــاده
تریــن کاربــرد آن هــا تصویربــرداری و فیلــم
بــرداری هوایــی اســت .امــا بــی شــک آینــده
ای درخشــان در انتظــار آن هاســت و کاربــرد
های بسیار متفاوتی پیدا خواهند کرد .

Unnamed Road, Pulau Tioman, Pahang, Malaysia

اشکال مختلف droneها
یــک پهپــاد میتوانــد در قالبهــای مختلفــی
ارائــه شــود .بــه طــور مثــال ،هگزاکوپتــر نوعــی
پهپــاد اســت چراکــه بــه واســطه رادیوکنتــرل
تــا میــزان بــرد رادیویــی مجــاز هدایــت و
کنتــرل میشــود و بــدون سرنشــین اســت.
هواپیمــای کنترلــی نیــز بــه همیــن صــورت.
در واقــع مولتیروتورهــا میتواننــد نوعــی
پهپــاد باشــند .البتــه در عــرف امــروز پهپــاد
بــرای هواپیماهــای مــدل و کوادکوپترهــا
بــه کار نمــیرود چــون جنبههــای مهمتــر
و حســاستری از تفریــح و ســرگرمی یــا
عکاســی و فیلمبــرداری هوایــی دارنــد.
مولتیروتورهــا انــواع مختلفــی دارنــد و
پرندههــای عمودپــرواز بــدون سرنشــینی
هســتند کــه بــرای تیــکآف و لندینــگ بــه
محیــط بزرگــی نیــاز ندارنــد و بهســادگی در
یــک محیــط کوچــک نیــز میتــوان آنهــا را بــه
پــرواز درآورد و نشــاند.
انواع ( Droneدرون)
سینگلکوپتر یا تکموتوره
دوالکوپتر یا مولتیروتور 2موتوره
تریکوپتر یا مولتیروتور 3موتوره
کوادکوپتــر یــا مولتیروتــور  4موتــوره
(رایجتریــن نــوع Droneهــا)
پنتاکوپتر یا مولتیروتور 5موتوره
هگزاکوپتر یا مولتیروتور 7موتوره
اوکتاکوپتر یا مولتیروتور 8موتوره
 • 38مجله درونپروازی

ســینگل و دوالکوپترهــا مولتیروتورهــای
رایجــی نیســتند و در طراحــی و تولیــد آنهــا از
یــک و 2موتــور اســتفاده میشــود .معمــوال
بــرای نمونههــای آزمایشــییــا اســتفادههای
خــاص از آنهــا بهــره گرفتــه میشــود وگرنــه
مدلهــای رایــج و محبوبــی نیســتند و
کاربــران ترجیــح میدهنــد از مدلهایــی کــه
بیــش از 2موتــور دارنــد ،اســتفاده کننــد.
تریکوپتر
تریکوپترهــا ،کوادکوپترهــا ،هگزاکوپترهــا و
اوکتاکوپترهــا در دســتهمولتیروتورهــا قــرار
میگیرنــد .تریکوپتــر بــه پرنــدهای اطــاق
میشــود کــه دارای 3بــازو و 3موتــور اســت.
ایــن دســته از پرندههــا در دســتهمحصــوالت
تفریحــی ســرگرمی و تخصصــی بــه چشــم
میخــورد امــا میتــوان بــه جــرات گفــت تعداد
آنهــا بســیار محــدود اســت؛ چراکــه از نظــر
شــکل ظاهــری و قــدرت در پــرواز در مقایســه
بــا ســایر مدلهــا در ســطح پایینتــری قــرار
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Parrot Skycontroller

These Photographers Reshot Apple’s macOS Catalina
Wallpaper in Real Life

میگیرنــد لــذا کاربــران تمایــل چندانــی بــه
ایــن شــکل از پرندههــای عمودپــرواز ندارنــد.
بــا اینکــه امــروزه در حــوزه پروازهــای تفریحــی
ســرگرمی نیــز تریکوپترهــا وجــود دارنــد و
طراحــی و تولیــد میشــوند ،امــا مــورد پســند
و عالقــه کاربــران نیســتند و تعــداد آنهــا روز
بــه روز در حــال کمتــر شــدن اســت.
کوادکوپتر
کوادکوپتــر متداولتریــن و محبوبتریــن
شــکل از پرندههــای عمودپــرواز بــدون

سرنشــین اســت کــه در ســه ســطح تفریحــی
–ســرگرمی ،نیمهحرفــهای و تخصصــی
دارای تنــوع فوقالعــاده باالیــی اســت.
کوادکوپترهــا از 4بــازو و 4موتــور بهــره
بردهانــد و در میــان عامــه مــردم بســیار
محبــوب هســتند و جایــگاه ویــژهای دارنــد .در
واقــع کلمــه  Droneنیــز نســبت بــه همیــن
کوادکوپترهــا اطــاق میشــود و اگــر کاربــری
میگویــد بــه  Droneنیازمنــدم ،منظــورش
همــان کوادکوپتــر اســت .کوادکوپتـر یــا همان
Droneهــا بــه دلیــل پــرواز بســیار اســتیبل
و رنــج قیمتهــای متنــوع و تنــوع بــاال بــه
ســرعت در میــان مــردم رخنــه کردنــد و امــروزه
شــاهد ایــن موضــوع هســتیم کــه گروهــی
فقــط بــرای تفریــح و تجربــهلــذت پــرواز یــک
 Droneخریــداری میکننــد .کوادکوپترهــا
بیشــترین ســهم فــروش مولتیروتورهــای
بــازار را از آن خــود کردهانــد و روزبـهروز در حــال
پیشــرفت و گســترش هســتند .ایــن مدلهــا
بــه دلیــل ظاهــری اســتاندارد و کامــل مــورد
اســتقبال مخاطبــان قــرار گرفتهانــد.

هگزاکوپتر
هگزاکوپترهــا پرندههــای 6موتــور ه دارای
6بــازوهســتند .ایــن پرندههــا دارای ســایز و
ابعــاد مختلفــی بــوده و نمونههایــی از آنهــا
را در پرندههــای تفریحــی ســرگرمی شــاهد
بود هایــم.

کوادکوپترها از  4بازو
و  4موتور بهره میبرند

کوادکوپتــر متداولتریــن و محبوبتریــن
شــکل از پرندههــای عمودپــرواز بدونسرنشــین
اســت کــه در ســه ســطح تفریحــی –ســرگرمی،
نیمهحرفــهای و تخصصــی دارای تنــوع
فوقالعــاده باالیــی اســت .کوادکوپترهــا از 4
بــازو و  4موتــور بهــره بردهانــد و در میــان عامــه
مــردم بســیار محبــوب هســتند و جایــگاه
ویــژهای دارنــد .در واقــع کلمــه  Droneنیــز
نســبت بــه همیــن کوادکوپترهــا اطــاق
میشــود و اگــر کاربــری میگویــد بــه Drone
نیازمندم ،منظورش همان کوادکوپتر است.

امــا بــازار هگزاکوپترهــا در پرندههــای
دستســاز و کاســتوم و بیشــتر بــرای
پروژههــا و اهــداف صنعتــی ،کشــاورزی و
نظامــی بــه چشــم میخــورد .هگزاکوپترهــا
معمــوال بــرای مصــارف خــاص و پژوهشــی
میشــوند.
ســاخته
و
طراحــی
اوکتاکوپتر
اوکتاکوپترهــا نیــز پرندههــای عمودپــروازی
هســتند کــه از 8موتــور و 8بازو بهــره بردهاند
و دارای ابعــاد و ســایزهای بســیار بزرگــی
بــوده کــه کنتــرل آنهــا نســبت بــه مدلهــای
قبلــی ســختتر میشــود و هدایــت آنهــا کار
هــر کاربــری نیســت.
ایــن طبقــه از مولتیروتورهــا عــام نبــوده
و افــراد بــرای تفریــح و ســرگرمی بــا آنهــا
کاری ندارنــد ،مگــر اینکــه بــرای یــک پــروژه
تخصصــی و کارهــای بــزرگ نیــاز بــه چنیــن
پرندههــای قــوی و بزرگــی باشــد .ایــن
مدلهــا بیشــتر بــرای مصــارف تحقیقــی و
پژوهشــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
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هنر تغذیه

تصدق
هنر
خوالیگری
قاجاری

ادوارد براون ،جهانگرد و
نویسنده انگلیسی که در
میانههای دوره قاجار به ایران
آمد ،درخصوص غذا خوردن در
ایران مطلب جالبی مینویسد:
«مجبور شدیم با دست غذا بخوریم .این کار که من

هیچگاه موفق به یادگرفتن آن نشدم ،بسیار مشکلتر و
پیچیدهتر از آن است که به نظر میرسد .برنج را به کمک

چهار انگشت به شکل گلولهای درآورده ،سپس با یک
فشار رو به باالی شست ،آن را وارد دهان میکنند.
تکههای برنج را که در البهالی انگشتان باقی میماند ،با

«پیامبر فرمود پروردگارا،
برای ما به نان برکت ده
و میان ما و آن جدایی
میفکن .اگر نان نبود ،نه
نماز خوانده بودیم و نه
روزه گرفته بودیم».

یک حرکت دورانی شست جمعآوری میکنند به شکل
گلوله کوچکی درمیآورند که قبل از آمادهشدن لقم ه
بعدی ،خورده میشود».

گرچــه بحــق ،میتوانیــم از
ا
بعضــی عملکردهــای دوســت
نداشــتنی بهجامانــده از دودمــان
قاجــاری مثــل قــرارداد ترکمنچــای،
عصبانــی یــا ناراحــت باشــیم ،امــا اگــر
کمــی دیدمــان را بازتــر کنیــم ،بــه خاطــر
بعضــی از گنجینههــای قاجــاری کــه
بــه مــا ارث رســیده ،هرچنــد دربــاری،
مثــل ثبــت و نــگارش چنــد کتــاب در
خوشــمزه آشــپزی یــا

بــاب هنــر زیبــا و
همــان خوالیگــری آن زمــان ،میتوانیــم
قدردانشــان باشــیم؛ چراکــه همــه
اینهــا بخــش ارزشــمندی از فرهنــگ
و تمــدن اســت و بودنشــان بــرای مــا
افتخارآمیــز.
آشــپزی ،شــاخهای تنومنــد از تمــدن و
فرهنگ اســت و در راســتای آشــنایی با
مباحــث خــوراک و نوشــاک ،میتوانیــم
بــه الیههــای زیریــن یــک جامعــه در یــک
دوره تاریخی ســرک بکشــیم و وضعیت
سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی آن را
از زاویـهای خوشعطــر و طعــم ببینیــم.
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 2اثر ارزشمند
آشپزی قاجاری

اول بیاییــد بــه  200ســال پیــش برویــم
و در دوران محمدشــاه بــا نــو ه فرهیختــه
فتحعلیشــاه ،یعنــی «نادرمیــرزای قاجــار»
دوره خــود

آشــنا شــویم ،کــه از دانشــمندان
بــوده اســت .نادرمیــرزا زیــاد در خدمــت
مشــاغل دولتــی نبــود و بــه دلیــل طبــع بلنــد
و خوشذوقــیاش ،بــه همــراه همســرش
کــه دســتی بــر آتــش آشــپزی داشــته ،کتــاب
«خوراکهــای ایرانــی» را بــه عنــوان رســاله
اطعمــه مینویســد و مــا را بــه تودرتوهــای
آشپزخانههای آن دوران میبرد.

از خوراکهای قاجار
چه خبر؟

ایــن دو رســاله خوراکهــای ایرانــی ،از
رژیــم غذایــی ایرانیــان عهــد قاجــار میگوینــد و
عطــر و طعــم انــواع آشها ،اشــکنهها ،پلوها،
خورشهــا ،دلمههــا ،بریــان و کبابهــای آن
دوران را بــه کام و مشــام مــا میرســانند.
امــروزه نــوع پخــت غــذا و مــواد اولیــه آنهــا
شــباهتها و تفاوتهایــی بــا دوران قاجــار
دارد .در آن دوران ،صبحانــه را «نهــار قلیــان»
ـده ســبکی برگــزار
میگفتنــد و بــه عنــوان وعـ 
میشــده ،چــای یــا دمنوشــی همــراه بــا مربــا یا
شیرینیهایی مثل نان نخودچی یا پادرازی.

حــاال بــه دوران ناصرالدینشــاه میرســیم .اثــر
گنجینــه مکتــوب ،کتــاب «ســفره

دیگــر از ایــن
اطعمــه» نوشــته میــرزا علیاکبرخــان کاشــانی،
ـاه اســت .علیاکبرخان هم در فن
آشــپز ویژهشـ 
آشــپزی مهارت داشــته و هم انســانی فرهیخته
و ادبآموختــه بــوده اســت .او بــه درخواســت
دکتــر تولــوزان فرانســوی ،حکیمباشــی دربــار،
شــروع بــه نــگارش شــیوه تغذیــه ایرانیــان و
ترکیبــات خــاص غذایــی آن زمــان میکنــد و ایــن
اثــر گرانبهــا را بــرای مــا بــه ارث میگــذارد.
وقتــی بــه ناهــار میرســیم ،ضیافتــی ملوکانــه
میبینیــم و کمنظیــر ،کــه خــودش سلســله
مراتــب خوشــمزهای دارد .اول بشــقابهایی
شــامل لبنیــات ،میــوه و صیفیجــات و یــا مغــز
خشــکبار بــا نــان میگذاشــتند و بعــد بــه اصــل
ماجــرای ناهــار میرســیدند کــه در آن خوانهــای
متنــوع از قابهــای چــاو (همــان چلــو) ،همــراه
بــا انــواع کبابهــا مثــل کبــاب لولــه و کبــاب
بــره و خورشهــا ،کوکوهــا ،پــاو (همــان پلــو)
مختلــط بــا خشــکبار ،مغــز ،میوههــای فصــل،
صیفیجــات و یــا بنشــن در ســفره میچیدنــد.
بعضــی خورشهــا در آن دوران بــا برنــج خــورده
نمیشــده و بــا نــان قاتــق میکردنــد کــه بــه آن
«نانخــورش» میگفتنــد.
از خــوان خورشهــا ،شــاید جالــب باشــد کــه
بگوییــم تمــام خورشهــا بــه تناســب فصــل،
وجــود مــواد اولیــه و همچنیــن نــوع خواهــش

درباریــان و خورنــدگان پختــه میشــده اســت.
ـه خوراکهــای امــروزی مثــل
شــاید بتوانیــم ریشـ 
قورمهســبزی ،قیمهبادمجــان یــا فســنجان را در
دل همیــن زمــان پیــدا کنیــم؛ «ســبزیقورمه» و
«قیمهبادنــگان» ،اجــداد همیــن قورمهســبزی و
قیمــه بادمجــان امــروزی اســت کــه از آن زمــان
تاکنــون طرفدارانشــان را خســته نکردهانــد.
ســایر خوانهــا چــه خوشــرنگ و مرتــب شــامل
تنوعــی از آش ،کبــاب ،کوفتــه ،کوکــو ،بورانــی،
قلیــه ،حلیــم ،لبنیــات ،دلمــه ،یخنــی ،اشــکنه
و غیــره بــوده کــه در پــس هــر کــدام طعــم
درباریــان و

و عطــری متفــاوت و بــاب دل
همچنیــن داســتانی نهفتــه اســت .در ســفره
همــه ایــن خوانهــا در ظرفهــای

ناهــار،

مناســب احواالتشــان مثــل بادیــه ،کاســه،
لنگــری (همــان بشــقابهای بســیار بزرگــی
کــه چنــد نفــر بــا هــم در آن شــریک بودنــد) قــرار
میگرفتــه اســت.
کمی در باب آداب غذایی قجری
در آن دوره معمــول بــود کــه بــا دســت غــذا
میخوردنــد و بــه قــول میــرزا حســینخان
سپهســاالر طبــق ســنت بــا «چنگال بابــاآدم» که
همــان انگشــتان یــک دســت اســت ،خوراکهــا
میــل میشــدهو بعــد از اینکــه قــرار شــد شــاه
بــه فرنــگ بــرود ،ضیافتهایــی ترتیــب داده
میشــد تــا غــذا خــوردن بــا کارد و چنــگال را بــه
او و اطرافیانــش آمــوزش دهنــد .البتــه کــه الزم
اســت بگوییــم کارد و چنــگال از دوران کهنتــر
یعنــی دوران هخامنشــیان و پادشــاهی کــورش
کبیــر بــه کار میرفتــه ،ولــی انــگار در دورههایــی
بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت.

نادرمیرزا خوالیگر را اینطور
توصیف میکند:

«خوالیگــر بایــد پــاک باشــد و خداشــناس
و پــاکرأی بــود کــه خــورش نیــروی تــن و روان
اســت .خوالیگــر بایــد پرهیــزگار بــود .از هر پلیدی
دســت و تــن پــاک دارد .و تنآســای نبــود چنــان
کــه گوشــتها ناشســته و ســبزیها از گل و
پوســیدگی پــاک نکــرده و چــرک و چربــی دیگها
ناگرفته خورش سازد».
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Fashion for everyone
ایجاد فروشگاه های اینترنتی برند دنیل کلین  DANIEL KLEINاین امکان را ایجاد کرده که تمامی افراد
در سراسر جهان به آسانی بتوانند به محصوالت متنوع دنیل کلین دسترسی داشته باشند

هوشمند ،مدل
Men’s and women’s sets of Daniel Klein watches

اولیــن قدمهــای برنــد دنیل کلین ""DANIEL KLEIN
در ابتدای کار با شــعار “مد برای همه” شــروع شــد
برنــد دنیــل کلیــن ( ،)Daniel Kleinاولیــن
بــار در ســال  ۱۹۷۳راه انــدازی و تبدیــل بــه
یــک نــام تجــاری محبــوب در سراســر جهــان
شــده اســت .گــروه دنیــل کلیــن بــه دلیــل
عالقــهی شــدیدی کــه بســیاری از مشــتریان
بینالمللــی بــه ســاعتهای ایــن برنــد نشــان
دادنــد گســترش پیــدا کــرد .دفتــر اصلــی
 Daniel Kleinدر هنــگ کنــگ ،قلــب صنعــت
ســاعت دنیــا ،قــرار دارد.
اولیــن قدمهــای برنــد دنیــل کلیــن در ابتــدای
کار بــا شــعار “مــد بــرای همــه” شــروع شــد کــه
نشــاندهنده تفکــر و برنامهریــزی صاحبــان
ایــن برنــد بــرای تمــام مــردم در سراســر جهــان
اســت.
از روز اول تاســیس تــا امــروزDANIEL ،
 KLEINبــه یــک برنــد بســیار محبــوب
تبدیــل شــده و توجــه بســیاری از خریــداران
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بینالمللــی خــوشذوق و صاحــب ســلیقه را
بــه خــود جلــب کــرده اســت.
کیفیت و قیمت محصوالت DANIEL KLEIN
وجــه تمایــز ایــن برنــد تنهــا بــه دلیــل کیفیــت
بــاال و قیمــت مناســب نیســت ،بلکــه در کنــار
ایــن هــا پیــروی کــردن از آخریــن مــد و فشــن
روز دنیــا و ارائــه بیــش از  ۱۰۰۰مــدل و ۱۰۰۰

رنــگ مختلــف بــه مشــتریان خــود اســت کــه
ایــن امــکان را بــرای تمامــی افــراد در تمامــی
ســنین و فرهنگهــای مختلــف جوامــع
فراهــم میکنــد تــا بتواننــد ســاعتی متناســب
بــا ســلیقه خــود داشــته باشــند و از آن لــذت
ببرنــد.
دنیــل کلیــن طیــف وســیعی از ســاعتهای
مــدرن ،شــیک و بــا قیمتهــای مقــرون
بهصرفــه را ارائــه میدهــد کــه بــرای
داشــتن یــک ســاعت مناســب دیگــر نیــازی
نیســت وقــت خــود را صــرف کنیــد ،برنــد
دنیــل کلیــن  DANIEL KLEINهمــه چیــز
را بــه شــما پیشــنهاد میدهــد تــا شــما در
طیــف گســتردهای بــه تماشــای شــیکترین
مدلهــای زنانــه و مردانــه بنشــینید و بتوانیــد
ســاعت مــورد عالقــه خــود را بــا بهتریــن
کیفیــت و بهتریــن قیمــت انتخــاب کنیــد.

از نظرات کاربران سایت دیجی کاال

قیمت ( در خردادماه : ) 1400
894/000 T

قیمت ( در خردادماه : ) 1400
1/500/000 T

نحوه فروش محصوالت

شــرکت دنیــل کلیــن ( )DANIEL KLEINبــا
ایجــاد فروشــگاه اینترنتــی و ســایت خریــد
ایــن امــکان را بــه مشــتریان خــود میدهــد
تــا بتواننــد بــه صــورت آنالیــن از محصوالت
شــرکت دیدن،مقایســه و خریــد کننــد.

مدل DK.1.12452.2

مــن ایــن ســاعت رو
یکســاله که دارم.در مقایسه
بــا نمونــه هــای شــبیهش
واقعــا بــا کیفیتــه کــه از
همچیــن برنــد معتبــری ایــن
اتفاق بعید نیست.
از نظرات کاربران سایت دیجی کاال

Daniel Klein Dk 12263-6 Watch For Women

" ُمــد" برای همه ...
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عقربهای مردانه

DANIEL

KLEIN
— — SINCE 1973

عقربــه کوچــک و بزرگ و
دو دایــره وســط ســاعت شــب
نمــا هســتند و بــا گارانتــی یــک
ســاله تحویــل گرفتــم و از
خریدم بسیار راضیام.

عقربهای زنانه

مدل DK12180-1

ایــن ســاعت از یــک موتور
کوارتــز برخــوردار اســت .قــاب و
بنــد ایــن ســاعت دنیــل کلیــن از
اســتیل ســاخته شــده است که
باعــث شــده علــی رغــم کیفیت
و مانــدگاری بــاال ،قیمــت تمام
شده ساعت گران نشود.
قیمت ( در خردادماه : ) 1400
1/090/000 T

عقربهای زنانه

مدل DK 12185-3

بــر خــاف گرایــش مــد و
پــر زرق و بــرق کــه دنبــال
طرحهــای مینیمــال و در عیــن
حال شــیک و با وقار میباشــد،
دیزایــن ســاده و بنــد چرمی درجه
یــک و قفــل ســگکی از نقــاط
قوتش است.
قیمت ( در خردادماه : ) 1400
790/000 T

عقربهای مردانه

مدل DK.1.12390.5

در این ســاعت از شیشــه
معدنــی اســتفاده شــده کــه
مقاومــت مناســبی دارد .ایــن
ســاعت مچــی مردانــه دنیــل
کلیــن ضــد آب اســت ،تقویــم
دارد اما کرنومتر ندارد.
قیمت ( در خردادماه : ) 1400
1/785/000 T

گردشگری

َبر کرانه  ...نیــلگون

جزیره خارگ

آثار باستانی جزیره

از مهمتریــن آثــار باســتانی جزیــره میتــوان

از گــور ســنگی مشــهور بــه قبــر دو خواهــرون،
دههــا گورصخــر ه و بــه ویــژه دو گورصخــره

پارتــی -پالمیــری ،چارتاقــی در بلندتریــن بخــش
جزیــره ،کلیســای نســطوری ،جــاده باســتانی،
آبانبــار ،آرامــگاه میرمحمــد حنفــی و معمــار
آن -ســید علــی بخــاری -و نیــز صخرهکندهایــی
نویافت ه و بینظیر یاد کرد.

خارگ که گاهی آن را خارک نیز مینویسند ،جزیرهای از توابع استان بوشهر است که
در  ۳۸کیلومتری ساحل بندر گناوه در خلیج فارس قرار دارد.
جمعیــت آن  20هــزار نفــر اســت و حــدود ۷۰
درصــد آنهــا مهاجرانــی هســتند کــه در پــی
اســتقرار شــرکت ملــی نفــت ،ســاکن ایــن
جزیــره شــدهاند .بلندتریــن نقطــه جزیــره ،کــوه
دیدهبــان نــام دارد کــه ارتفــاع آن از ســطح دریــا
 ۸۷متــر اســت.
در ایــن نقطــه مدتهــا پیــش فانــوس دریایــی
کوچکــی کار گذاشــته بودنــد .در گذشــتههای
دور و نزدیــک ،بســیاری از صخرههــای مرجانــی
و زیبــای خــارگ بــرای ساختوســازهای
گوناگــون بــه بندرهــای گوناگــون خلیــج
فــارس همچــون گنــاوه ،آبــادان و کویــت
حمــل میشــده اســت .هــر چنــد کــه بــه دلیــل
نبــود یــا کمبــود خــاک حاصلخیــز در جزیــره
خــارگ ،زیســتگاه گیاهــی قابــل توجهــی شــکل
نگرفتــه اســت ،امــا در سراســر جزیــره درختــان
انجیــر معابــد توانســتهاند بــا انطبــاق خــود بــا
ویژگیهــای اقلیمــی رشــد کننــد.
ایــن نــوع درخــت دارای ریشــههای هــوازی
اســت کــه از خــاک بیــرون آمــده و بــا پیچیــدن بــر
تنــه درخــت از آن بــاال رفتــه و از شــاخهها آویــزان
میشــود .ایــن ریشـهها آب و غــذای مــورد نیــاز
درخــت را بــه جــای زمیــن از بــاد و هــوا دریافــت
میکننــد.

!

از گونههای مهم جانوری در جزیره خارگ
میتوان به آهو ،خرگوش ،كالغ هندی،
فالمینگو ،كاكایی ،حواصیل و الك پشت
سبز اشاره كرد .آهو مهمترین پستاندار
وارداتی به جزیره است
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باستانیترین جزیره ایران
میتــوان بــر خــارگ لقــب باســتانیترین جزیــره
ایــران را نهــاد ،چراکــه کمتــر جزیــرهای یافــت
میشــود کــه دارای ایــن همــه آثــار باســتانی
متعلــق بــه تمدنهــای مختلــف در ایــران
باشــد .ایــن جزیــره را بــه لحــاظ ســابقه حضــور
تمدنهــای مختلــف میتــوان «مــوزه طبیعــی
دیرینهشناســی و باستانشناســی ایــران»

نامیــد .خــارگ از روزگار دیریــن پایگاهــی بــرای داد
و ســتد ،میــان آســیا و ســرزمینهای اطــراف
دریــای مدیترانــه و همچنیــن گــذرگاه مردمــان و
جایــگاه برخــورد عقایــد و مذاهــب گوناگــون بــه
یکدیگــر بــوده اســت.
گورهــای مــا قبــل تاریــخ ،قبرهــای مســیحی
و زیارتــگاه هــای اســامی جزیــره مویــد ایــن
موضــوع هســتند.

گوردخمههای پالمیری
داریــوش بــزرگ بعــد از فتــح هندوســتان بــه
«اســکیالکس» دریانــورد یونانــی تحــت امــر خــود
دســتور داد کــه ناوگانــی در مصــب رودخانــه
ســند ایجــاد کنــد و بــر ســواحل دریــای عمــان و
خلیــج فــارس تــا ارونــدرود مســلط شــده و بــا
دور زدن شــبه جزیــره عربســتان بــه شــمال دریــای
ســیاه رســید.

جزیــره خــارگ پایــگاه مهمــی در مســیر عملیــات
نــاوگان مزبــور بــه شــمار میرفــت .بعــد از دوران
هخامنشــیان ،دریانــوردان اســکندر مقدونــی
از طریــق خــارگ بیــن ســاحل خلیــج فــارس و
هندوســتان رفــت و آمــد میکردنــد و اســکندر
یکــی از ســرداران خــود بــه نــام «اندروســتیس»
را مأمــور کــرد تــا تمــام جزایــر خلیــج فــارس را
شناســایی کنــد .افــراد اندروســتیس مــدت زیادی

خارگ در گذر تاریخ

خــارگ در قــرن  18میــادی مــورد تهاجــم

آهوی بومی جزیره
در کنار درخت انجیر معابد

حیــات وحــش خــارگ بســیار محــدود

و منحصــر بــه گلههــای کمشــماری از آهــو

اســت کــه روزبــهروز کمتــر میشــوند و
مارهــای بــزرگ و ســمی کــه طــول آنهــا بــه
یک تا یکونیم متر میرسد.

پرنــدگان مهاجــر فراوانــی نیــز فصــل
زمســتان را در کرانههــای خــارگ میگذراننــد.
از گونههــای مهــم جانــوری منطقــه

میتــوان بــه آهــو ،خرگــوش ،كالغ هنــدی،
فالمینگــو ،كاكایــی ،حواصیل و الك پشــت
ســبز اشــاره كــرد.

آهــو مهمتریــن پســتاندار وارداتــی بــه جزیــره
اســت .ایــن منطقــه زیســتگاه مناســبی
بــرای جوجــه آوری پرســتوهای دریایــی تیــره و
پشــت دودی محســوب میشــود.

هلنــدی هــا قــرار گرفــت و مدتــی در تصــرف آنهــا
بــود ،هلندیهــا در شــمال شــرقی جزیــره یــک
قلعــه نظامــی بنــا کردنــد .پــس از چنــدی میرمهنا
کــه بــر بنــدر ریــگ تســلط داشــت ،بــه خــارگ

حملــه کــرده و هلندیهــا را از آنجــا بیــرون رانــد .در
ســال  1769کریم خان زند ،میرمهنا را شکســت
داد و حکومــت مرکــزی را در آنجــا مســتقر کــرد.
بعدهــا انگلیســیها بــر ایــن جزیــره مســتولی

شــدند .در نیمــه قــرن نوزدهــم دوبــاره حاکمیــت
ایــران بــر خــارگ مســلط شــد و محمــد شــاه قاجار
ن را به خاندان ابومهریری سپرد.
حکومت آ 

در خــارگ رحــل اقامــت افکندنــد و بــه بــاور برخــی
معبــد «آرتمیــس» یکــی از خدایــان یونــان را کــه
مورد عالقه اسکندر بود ،در این جزیره بنا کردند.
قبــر دو خواهــرون بــا قدمــت حــدود ســه هــزار
ســال ،در ســالهای اخیــر و گویــا بــه اهتمــام
شــرکت نفــت کــه در حــال تخریــب تپــه ماهورهــا
و تبدیــل آنهــا بــه زمینهــای مســطح اســت ،بــه
کلــی منهــدم شــد.

صنعت نفت
در جزیره خارگ

در ســال  ۱۳۳۷عملیات ســاخت

اســکله نفتــی خــارگ آغــاز شــد که منجر
بــه احــداث بزرگتریــن پایانه صــدور نفت
جهــان و همچنیــن بزرگتریــن خــط لولــه

نفــت جهــان (از آغاجــاری و گچســاران/
دوگنبــدان تــا خــارگ) شــد .اکنــون نیــز
اســکله جزیــره خــارگ مهمتریــن پایانــه
صــدور نفــت ایــران اســت و بــه جــز ایــن
تأسیســات گوناگــون نفتــی دیگــر
(همچــون پتروشــیمی) در جزیــره وجــود

دارد .در طــول جنــگ ایــران و عــراق
بیــش از ۹۰درصــد صــادرات نفــت ایران
از ایــن جزیــره انجــام میگرفــت .از ایـنرو

بــود کــه نیــروی هوایــی عــراق۲۸۰۰ ،
بــار بــه ایــن جزیــره حمله کــرد .ایــن جزیره
دارای شــهرت جهانــی اســت و بــرای
کشــور مــا هــم از ایــن نظــر و هــم از
نظــر موقعیــت اســتراتژیک دارای
اهمیت کلیدی است.
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گردشگری

آتشکده

بنای
آتشکده

ورهـــرام

این بنای تاریخی
دارای ارتفاعی
حدود  ۲۱متر از سطح
زمین می باشد و در
حیاط بزرگی که
درختان سرسبز سرو و
کاج آن را پوشانده
است ،واقع
میباشد .نگارههای
زیبا و سرستونهای
سنگی در این بنا
توانسته است که به
آن جلوه ای خاص
ببخشد .روبروی این
بنا حوض آبی قرار
دارد .از خصوصیات
بارز آتشکدهها این
بوده که در کنار آب
قرار داشتهاند.

بازدیدکنندگان این آتشکده می توانند این آتش همیشه فروزان را از پشت دیوار شیشه ای ببینند.
آتشی که درون این آتشکده میسوزد ،افزون بر  ۱۵۰۰سال است که روشن مانده است
تشــکده ورهــرام یــا همــان
محــل
یــزد،
آتشــکده
نگاهــداری آتشــی مقــدس و
نیایشــگاه زرتشــتیان اســت.
آتــش مقــدس درون مجمــر بزرگــی از جنــس
برنــز نگهــداری میشــود .بازدیدکننــدگان ایــن
آتشــکده میتواننــد ایــن آتــش همیشــه فــروزان
را از پشــت دیــوار شیشــه ای ببیننــد .آتشــی کــه
درون ایــن آتشــکده میســوزد ،افــزون بــر ۱۵۰۰
ســال اســت کــه روشــن مانــده اســت .ایــن آتــش
افروزهایســت از آتــش آتشــکده کاریــان در
الرســتان کــه بــه عقــدای یــزد آورده شــد و نزدیک
بــه  ۷۰۰ســال در آنجــا روشــن نــگاه داشــته شــد
و بعــد در ســال  ۵۲۲هجــری از عقــدا بــه اردکان
بــرده شــد و نزدیــک بــه  ۳۰۰ســال هــم در
اردکان یــزد بــود و در ســال  ۸۵۲از اردکان بــه یــزد
آورده شــد .نخســت در محلــه ای بــه نــام «خلــف
خــان علــی» در خانــه یکــی از موبــدان بــزرگ بــه
نــام «موبــد تیرانــداز آذرگشســب» نگهــداری
میشــود و در ســال  ۱۳۱۳پــس از ســاخته
شــدن آتشــکده کنونــی در محــل فعلــی قــرار
میگیــرد.
ایــن آتشــکده از اوایــل دهــه  ۴۰بــرای بازدیــد

آ
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عمــوم بــاز بــوده و در ســال  ۱۳۷۸در لیســت
فهرســت آثــار ملــی ایــران قــرار گرفتــه اســت.
ســاختمانی کــه هــم اکنــون آتــش  ۱۵۰۰ســال
یــزد در آن قــرار دارد؛ در ســال  ۱۳۱۳توســط
یکــی از ســرمایه داران زرتشــتی یــزدی بــه نــام
همابائــی ســاخته شــد .اربــاب جمشــید امانــت،
سرپرســتی و نظــارت ســاخت ایــن بنــا را بــر
عهــده داشــت .وی در خاطــرات خــود ایــن گونــه
نوشــته اســت :چهــار بــار بــا کشــتیهای بخــار بــر

روی آبهــای خروشــان اقیانــوس هنــد و یــک
بــار پیــاده و بــا شــتر در ریگزارهــای بلوچســتان
ایــران و پاکســتان بــه هنــد رفتیــم تــا ســرانجام
انجمــن پارســیان هنــد پرداخــت هزینه ســاختمان
آتــش ورهــرام یــزد را پذیرفــت.
ســه آتــش در ایــن بنــای تاریخــی وجــود داشــته
اســت کــه بــه دلیــل قدمــت و شــکوهی کــه
داشــته انــد بــه آنهــا آتــش ورهــرام بــه معنــای
(آتــش پیــروزی) مــی گفتــه انــد.

حتــی نگهبــان ایــن آتــش  ۱۵۰۰ســاله
بایــد بــا نقــاب مخصوصی کــه بــر روی دهان و
بینــی خــود قــرار مــی دهــد بــه آتــش نزدیــک
شــود .کســی کــه مســئولیت روشــن نگــه
داشــتن آتــش آتشــکده اســت ،هیربــد نامیــده
مــی شــود .وی روزانــه در چنــد نوبت بــا افزودن
قطعــه ای چــوب خشــک کــه مقاوم تر از ســایر
چــوب هــا ،همچــون چــوب بــادام و زردآلــو
اســت؛ ایــن آتــش را حفــظ مــی کنــد .روشــن
مانــدن ایــن آتــش بــرای همــه گردشــگران
جــذاب اســت ،آن هــا در حالــی کــه از پشــت
شیشــه جــام حــاوی آتش را می بیننــد مقداری
از بوی آن را نیز استشمام می کنند.
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جاذبههاے گردشگرے ایران

Iran with countless historical and natural attractions, diverse traditions and customs, and hospitable and
welcoming people on the verge of the new year eve is the paradise for tourists. If you have not set a travel
plan for the new year holidays, pack up your bags and visit Iran, the unbelievable colorful painting of nature.

ایران با جاذبههای متعدد تاریخی و طبیعی با آداب و رسوم گوناگون و با مردمانی خونگرم و میهماننواز
 اگر تاکنون برنامه سفر نوروزی برای خود و خانواده. بهشتی برای گردشگران نوروزی است،در آستانه سال نو
.ندارید پیشنهاد میشود چمدانها را به قصد دیدن ایران این تابلوی نقاشی هزار بوم طبیعت ببندید

| Nahid Hajikhaani |

| | ناهید حاجی خانی
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یزد؛ نمایشــی از همزیستـی انســـان با کویر

زرتشــتیان زیــادی در ایــن شــهر زندگــی میکننــد
کــه دیــدن آتشــکده و قبرســتان آنهــا خالــی
از لطــف نیســت .در بخــش شــمال شــرقی
شهرســتان یــزد قبرســتانی قدیمــی وجــود دارد
بــه نــام دخمــه.
دیــدن شــهر و طلــوع خورشــید از دخمــه،
تصویــری از کویــر را در ذهــن نقاشــی
میکنــد کــه فرامــوش نشــدنی اســت.
اســتان زیبــای یــزد را بــا بادگیرهایش و مردمانی
خــوب و نجیــب بــا لهجــه بســیار دلنشــین
را بــرای ســفر نــوروزی و گــذاران تعطیــات
پیشــنهاد مــی کنیــم .یــزد بــا وقــار کــه آرام

در دل کویــر آرمیــده اســت دیدنــی هــای نظیــر
معبــد مقــدس زرتشــتیان ،پیــر هرشــت اردکان،
منارجنبــان خرانــق ،امامــزاده سیدهاشــم
شــریف آباد،ناریــن قلعه،کاروانســرای شــاه
عباســی وخانــه ســاالر را در خــود جــا داده اســت.
آب انبــار شــش بادگیر،آتشــکده یزدان،میــدان
امیــر چخماق،بــاغ گلشــن طبــس ،خانــه
الری هــا ،دخمــه زرتشــتیان ،ربــاط ســاغند
اردکان،زنــدان اسکندر،ســرو کهــن ابرکوه،غــار
چهارطاقــی وقلعــه مروســت نیــز از دیگــر
نقــاط دیدنــی اســتان یــزد اســت کــه مســافران
نــوروزی مــی تواننــد از آن دیــدن کننــد.

A Manifestation of Coexistence of Human and Desert

sightseeing zones such as Zoroastrians
Holy Temples, Pierre Herisht Ardakan,
Kharanagh
Shaking
Minaret,
Imamzadeh Sayed Hashem Sharif
Abad, Shah Abasi Caravansary and
Sallar House. Shesh Badgir Ab Anbar,
Yazdan Fire Temple, Amir Chakhmagh
Square, Golshan Tabas Garden, Lari
House, Zoroastrians Dakhmeh, Robat
Saghand Ardakan, Iskandar Prison,
Sarve Kohan Abarkuh, Chahar Taghi
Cave and Marvast Castle are among
other attractions of Yazd.

A great number Zoroastrians live in
this city. Visiting their fire temples and
graveyards could be really nice.
On the north east of Yazd County,
there is an old graveyard named
Dakhmeh
which
depicts
an
unforgettable image of the desert.
We recommend the beautiful Province
of Yazd with its Windcatchers and
noble and decent people and their
pleasing accent for the new year
holidays. The magnificent Yazd lying
at the heart of desert encompasses

Y azd
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اصفهان؛ نصف جهان ایـران

امــا ایــن بــار نوبــت اســتانی اســت کــه
خــودش بــه تنهایــی نصــف جهــان اســت
اســتانی کــه مهــد معمــاری و بناهــای
اصیــل ایرانــی اســت.
اصفهــان نــه تنهــا در نــزد ایرانیــان بلکــه در
جهــان نیــز دارای شــهرت خاصــی اســت،
این روزها این اســتان در انتظار ورود خیل
عظیمــی از مســافران اســت کــه بــه قصــد
گــذران ایــام ســال نــو راهــی ایــن ســرزمین
میشوند.
گردشــگاه و بــاغ هــای تاریخــی چهاربــاغ،
کاخ چهــل ســتون ،کاخ هشــت بهشــت،
عمــارت عالــی قاپــو ،منارجنبــان ،منــاره
بــاغ قوشــخانه ،منــاره دارضیــاء ،آتشــگاه
کــوه ســنگی ،بــازار اصفهــان ،مســجدامام

و مسجدشــیخ لطــف اللــه از جملــه
مناطــق گردشــگری اصفهــان اســت.
پــل ســی و ســه پــل ،پــل خواجــو ،خانــه
بروجــردی هــا ،آرامــگاه ســهراب ســپهری
نیــز از جملــه آثــار دیدنــی ایــن اســتان
اســت.
در ســفر بــه اســتان اصفهــان از ابیانــه
روســتایی در دامنــه کــوه کرکــس کــه
بلنــد تریــن نقطــه مســکونی در ایــران
اســت بــا معمــاری بومــی و بناهــای
تاریخــی پرتنوعــش ،تــا وزوان شــهری
در  100کیلومتــری شــمال اصفهــان
در مســیر جــاده ارتباطــی اصفهــان-
تهــران را بــا جاذبــه هــای کــم نظیــرش
میتوان به چشم دید.

A Manifestation of Coexistence of Human and Desert

Fire Temple, Isfahan Bazar, Imam
Mosque, and Sheikh Lotfollah Mosque
are among the tourist attracts of
Isfahan. Si-o-se-pol, Khaju Bridge,
The
Borujerdi
House,
and
SohrabSepehri Tomb are also among
the monuments of this province. In a
travel to Isfahan, you can witness
from Abyaneh, a village located at the
foot of Karkas Mountain which is the
highest residential point in Iran with a
native architecture and its various
historical monuments to Vazvan, a
city located at 100-km north of Isfahan
in the Isfahan-Tehran road with its
unique attractions.

Now we should turn to a province
which is half of the world on its own.
A province which is the center
architecture and traditional Iranian
buildings. Isfahan holds a special
fame not only for Iranians but for
people from all around the world.
These days, Isfahan is awaiting a
large number of visitors who intend to
spend their new year holiday in this
land.Recreational
places
and
historical
gardens
including
Chaharbagh,
Chehel
Sotoun,
HashtBehesht,
Aliqapu,
Monar
Jonban, Bagh-e-Ghoush khane
minaret, Darzia minaret, Kuh-e Sangi

Isfahan
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تهران؛ پایتخت شلوغ اما دوستداشتنــــــی

اســتان تهــران و بخصــوص پایتخــت
بــه دلیــل اینکــه در ایــام نــوروز بــا
تــردد و ازدحــام کمتــری مواجــه اســت
شــاید بهتریــن زمــان ممکــن بــرای
گردشــگری و گذرانــدن تعطیــات
نــوروزی باشــد چــرا کــه در ایــن زمــان
تــردد و ترافیــک کمتــر و هــوا نســبتا
پاکتــر اســت و ایــن ســکوت و
خلوتــی مجالــی را فراهــم مــی کنــد
کــه بهتــر تهــران را بشناســیم و از آن
لــذت ببریــم.
از مهمتریــن دیدنیهــای تهــران
میتــوان بــه آرامــگاه حضــرت
عبدالعظیــم حســنی ،امــامزاده
صالــح ،بیبــی شــهر بانــو و حــرم

ملکوتــی و نورانــی امــام خمینــی (ره)
و گلــزار شــهدای بهشــت زهــرا (س)
اشــاره کــرد.
بــرج دیدنــی آزادی و بــرج میــاد،
مجموعــه دیدنــی کاخ مــوزه
ســعدآباد ،شــمس العمــاره ،بــرج
طغــرل ،کاخ گلســتان ،ســردر بــاغ
ملــی ،صاحــب قرانیــه ،دروازه
دولــت و بــازار تهــران از نقــاط دیدنــی
تهــران اســت .پارکهــای دیدنــی
جنگلــی آزادگان ،پردیســان ،توســکا،
ســرخه حصــار ،فرحــزاد و لویــزان نیــز
میتواننــد محیطــی بســیار مناســب
بــرای ســپری کــردن تعطیــات در
پایتخــت باشــند.

Tehran, the Hectic but
Lovely Capital

Tehran Province and specially the capital
is maybe one of the best places to visit
during the new year holidays because of
less traffic and congestion at this time of
year. Also, the weather is clean and
relatively pleasant at this time providing a
free silence and calmness to know Tehran
and enjoy it. Among the best sightseeing
zones of Tehran, we can mention
Holy shrine of Hazrat Abdul Azim Hasani,
Imamzadeh Saleh, Bibi Shahr Banu, The
Mausoleum of Imam Khomeini and Golzar
Shohada Behsht Zahra. The beautiful
Azadi Tower and Milad Tower, The
Sa’dabad Palace Complex, Shams alEmara, Tughrul Tower, Golestan Palace,
National Garden, Sahebqaraniyeh Palace,
Darvazeh Dowlat, and Tehran Bazar are
among the tourist attractions of Tehran.
The beautiful forest parks including
Azadegan, Pardisan, Tooska, Sorkhe
Hesar, Farahzad and Lavizan can also be
good environments to pass the holiday in
Tehran.

Tehran
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Lut Desert

کویـــر لـــــوت ،تماشای دریایــــی از کویــــــــــــر

دشــت لــوت ایــران را همیشــه بــه
عنــوان یکــی از کویرهــای بــزرگ ایــران
میشــناختیم و در کتــاب جغرافیــا
فقــط نامــش را شــنیدهایم .امــا در
واقــع ایــن دشــت کجاســت و چــه
ویژگــی هایــی غیــر از کویــر بودن دارد؟
ایــن دشــت زیبــا در بخــش هایــی از
اســتان کرمــان و خراســان جنوبــی و
سیســتان و بلوچســتان قــرار گرفتــه
اســت و بــا داشــتن مســاحتی بیــش
از  ۴۰،000کیلومتــر مربــع ،بزرگتریــن
بیابــان جهــان بــه حســاب میآیــد.
بیابانــی کــه گرمتریــن نقطــه جهــان
بــا حداکثــر دمــای  ۷۰درجــه ســانتی
گــراد ،در آن قــرار داشــته اســت.
دشــت لــوت ایــران را بــه کویــر لــوت
و بیابــان لــوت هــم میشناســند کــه
البتــه در جهــان به بیابان لوت شــهرت
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دارد .ایــن روزهــا کــه کویرنــوردی از
جاذبههــای توریســتی ایرانیــان شــده
اســت ،بیابــان لــوت هــم میتوانــد
یکــی از ایــن جاذبههــای عالــی بــرای
کویرنــوردی باشــد .دیــدن آســمان
شــب کویــر و ســکوت آن ،یکــی از ایــن
ویژگیهــا اســت کــه عالقمنــدان را
بــه ســمت آن میکشــاند .کویــر خــور
یــا دریاچــه نمــک خــور ،یکــی از مــکان
هایــی اســت کــه میتــوان در دشــت
لــوت ایــران بــه آن ســر زد .ایــن کویــر در
مســیر اصفهــان طبــس قــرار گرفتــه
اســت .شــهداد را هــم کــه یکــی از
مکانهــای قابــل ســکونت اســت،
میتوانیــد بــرای ســفر خــود انتخــاب
کنیــد .بــرای کویرنــوردی و ســفر بــه
جنــوب بیابــان لــوت هــم میتوانیــد
بــه ســراغ کلوتهــای کرمــان برویــد.

Observing A Sea of Desert

Iran but it is well known as Lut
Desert internationally. These
days, desert traveling has
become one of the tourist
attractions of Iranians, Lut Desert
can be a great attraction for
desert traveling. Looking at the
night sky and its silence is a
feature that attracts those
interested in traveling. Kavir Khor
or Khor Salt Lake is one of the
locations that can be observed in
Dasht-e Lut. This desert is located
in the road of Isfahan-Tabas. You
can select Shahdad which is a
residential place for your travel.
For desert traveling in the south
of Dasht-e Lut, you can see the
Kaluts of Kerman.

Dasht-e Lut of Iran has always
been known as one of the largest
deserts in Iran and we have only
heard its name in the geography
books. Where is this desert
located? What are its features
except being a desert? This
beautiful desert is located in
sections of Kerman, South
Khorasan and Sistan and
Baluchistan Provinces. With an
area of more than 40,000 square
kilometers, it is regarded as the
largest desert in the world. A
desert in which the hottest spot of
the world with a temperature of
70 degrees centigrade is located.
Dasht-e Lut of Iran is also known
as Kavir Lut and Lut Desert in
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گردشگری

در گفتگو با سید مجتبی قیاسی بازرس
جامعه هتل داران جزیره کیش بخوانید ؛

اولین جامجهانی که در
خاورمیانه و یک کشور
عربــــی برگزار می شود

بیســت و دومیــن دوره جــام جهانــی فوتبــال از  ۲۱نوامبــر تــا  ۱۸دســامبر ۲۰۲۲
مصــادف بــا  ۳۰آبــان تــا  ۲۷آذر  ،۱۴۰۱در قطــر برگــزار میشــو د ایــن اولیــن جــام
جهانــی اســت کــه در خاورمیانــه و یــک کشــور عربــی برگــزار میشــود.

ب

ـــه دلیــل شــرایط جغرافیایــی و
اقلیمــی کشــور میزبــان میزبــان
و بــا توجــه بــه اینکــه ماههــای
معمــول برگــزاری مســابقات،
مصــادف بــا شــروع تابســتان در ایــن کشــور اســت
و دمــای ایــن منطقــه در ایــن موقــع از ســال بــه
دســت کــم  ۴۰درجــه ســانتیگراد میرســد ،بــه
همیــن دلیــل بــرای اولیــن بــار در دورههــای جــام
جهانــی در فصــل پاییــز برگــزار شــود .مســئوالن
ایــن دوره از بازیهــا تعهــد دادهانــد کــه از
تکنولوژیهــای مــدرن جهــت کاهــش
دمــای ورزشــگاه بــرای رفــاه حــال
حاضــر اســتفاده کننــد .بنابــر ایــن
اظهارنظرهــا ،ایــن تکنولــوژی
میبایســت دمــای هــوا در
ورزشــگاهها را تــا  ۱۵درجــه
کاهــش دهــد.
پیشتــر از زمــان مطــرح
شــدن قطــر بــه عنــوان
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میزبــان جــام جهانــی  ،۲۰۲۲بــا توجــه بــه ظرفیــت
محــدود کشــور قطــر مســئوالن بــهویــژه فعــاالن
بخــش خصوصــی و ســرمایهگذاران کشــور بــه
دنبال مشــارکت پذیرش بخشــی از مســافران جام
جهانــی  ۲۰۲۲در کیــش و قشــم بودن ـد .چراکــه از
نظــر آب و هوایــی بــه کشــور قطــر نزدیــک بــوده و
هــم بهانـهای بــرای افزایــش توریســت و درآمــد در
جزیــره کیــش و قشــم اســت.
امــا کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــه دلیــل
پروژههــای جدیــد و توســعهای در ایــن زمینــه
شــاهد رونــق گردشــگری هســتند کــه
بــه جــذب گردشــگران بیشــتر بــه
منطقــه کمــک میکنــد.
رویدادهــای مهــم جهانــی،
ماننــد نمایشــگاه اکســپو
 ۲۰۲۰دبــی و جــام جهانــی
فوتبــال  ۲۰۲۲در قطــر ،بــه
تقویــت بخــش گردشــگری
در منطقــه کمــک میکننــد.

جزیره کیش
ایــران در حــال برنامــه ریــزی بــرای توســعه
صنعــت گردشــگری خــود همزمــان بــا جــام
جهانــی  ۲۰۲۲قطــر اســت .بطوریکــه بــه
گفتــه مســئوالن از مدتهــا پیــش بســتههای
ســفری را تدویــن کــرد ه کــه بــه مقاصــد متنــوع
فرهنگــی و تاریخــی ،گردشــگری پزشــکی بــا
تمرکــز قــوی بــر رقابتپذیــری ســفر میپــردازد.
بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،بخشهــای
گردشــگری مربوطــه بایــد بــا بخــش خصوصــی
بهویــژه آنهایــی کــه بــا شــرکای قطــری کار
میکننــد ،همــکاری کننــد.
ایــران در نظــر دارد از جــام جهانــی  ۲۰۲۲قطــر
بعنــوان اولیــن جــام جهانــی فوتبــال کــه در
خاورمیانــه و جهــان عــرب برگــزار میشــود،
بــرای ارتقــای ظرفیتهــای ورزشــی و
گردشــگری خــود اســتفاده کنــد.
مســئوالن گردشــگری ایــران بــرای جــذب
گردشــگران و شــرکت کننــدگان در جــام جهانــی
 ۲۰۲۲قطــر ،مناطــق آزاد کشــور بــه ویــژه
منطقــه آزاد کیــش در منطقــه اســتراتژیک
خلیــج فــارس را شناســایی کردهانــد .بنابرایــن از
دیــدگاه مســئوالن ایرانــی ،برگــزاری جام جهانی
در قطــر را فرصتــی ویــژه بــرای کشــورش
دانســت.
ایــن منطقــه میتوانــد جــزو جزایــر شــناخته
شــده بــرای گردشــگران جهــان باشــد .جزیــره
کیــش بــا قدمتــی طوالنــی در حــدود ۳۰۰۰
ســال از قدیــم االیــام بــه مرواریــد خلیــج فــارس
نیــز معــروف بــوده اســت .ایــن جزیــره در بیــن
 ۱۰جزیــره زیبــای جهــان قــرار دارد و همچنیــن
ســومین مقصــد تعطیــات پربازدیــد در
خاورمیانــه اســت .ایــران عــاوه بــر تبلیــغ
جاذبههــای فرهنگــی ،طبیعــی و تاریخــی
خــود از جملــه مکانهــای شــیراز و اصفهــان،

میخواهــد از حیثیتهــای ورزشــی  ۲۰۲۲قطــر
اســتفاده تــا مــردم را بــا چهــره نادیــده میــراث
خــود آشــنا کنــد.
هزینــه یــک شــب اقامــت در هتلهــای ۴
ســتاره قطــر در حــال حاضــر بــه طــور میانگیــن
 ۸۹میلیــون ریــال بــوده کــه در بــازه زمانــی جــام
جهانــی بــا افزایــش چشــم گیــری همــراه شــده
و در بــازه زمانــی جــام جهانــی حداقــل شــبی
بــه صــد و پنجــاه میلیــون ریــال میرســد .بــه
طــور مثــال هتــل  Warwickدوحــه یــک هتــل
 ۴ســتاره بــا موقعیــت مکانــی خــوب در مرکــز
شــهر جهــت  ۹الــی  ۱۰شــب در بــازی زمانــی
جــام جهانــی ،یــک میلیــارد و  ۳۵۰میلیــون
ریــال هزینــه در بــر دارد.
ایــن موضــوع میتوانــد دالیــل خوبــی
جهــت اســکان مســافران و گردشــگران در
جزیــره کیــش باشــد چراکــه بــرای همیــن بــازی
میتــوان بــه طــور میانگیــن شــبی  ۶۰میلیــون
ریــال محاســبه کــرد کــه جمعــا بــرای  ۱۰شــب
اقامــت مبلــغ  ۶۰۰میلیــون ریــال هزینــه در بــر
دارد.

در ایــن رابطــه بــازرس جامعــه هتـلداران جزیــره
کیــش معتقــد اســت برگــزاری مســابقات
جــام جهانــی در قطــر بــا توجــه بــه نزدیکــی
فاصلــه جغرافیایــی ایــن کشــور بــا ســه منطقــه
گردشــگری ایــران یعنــی کیــش ،قشــم و
بندرعبــاس بهتریــن فرصــت بــرای جــذب
توریســت و مســافر در کشــور اســت.
وی افــزود :هتلهــای چهار ســتاره و پنج ســتاره
موجــود در جزیــره کیــش و قشــم میتواننــد
بــا بهتریــن امکانــات و هزینــه بســیار کمتــری
نســبت بــه اقامــت در هتلهــای کشــور قطــر
باشــند .در شــرایط فعلــی یــک مســافر بــرای
تماشــای صرفــا یــک بــازی جــام جهانــی در قطر
بایــد چیــزی حــدود  200میلیــون هزینــه کنــد در
صورتــی کــه اگــر ایــن فــرد در یکــی از هتلهــای
کیــش و قشــم هــر چنــد بــا کیفیــت مناســبی
را تجربــه کنــد هزینـهاش تــا یــک ســوم کاهــش
پیــدا میکنــد .بــازرس جامعــه هتــل داران جزیــره
کیــش اظهــار داشــت :گردشــگران جــام جهانــی
میتواننــد هتلهــای پنــج و چهــار ســتاره ســه
منطقــه ایــران را بــرای اســکان خــود برگزیننــد
و بــا توجــه بــه نزدیکــی بــا قطــر بــرای تماشــای
مســابقات فوتبــال بــه ایــن کشــور ســفر کننــد.
در ایــن صــورت ایــن مناطــق گردشــگری ایــران
آشــنا میشــوند و درآمــد بیشــتری هــم نصیــب
کشــور میشــود .مدیــر کل هتلهــای مریــم و
صــدف در جزیــره کیــش بــا بیــان اینکــه امکانات
ورزشــی کیــش و قشــم بهتریــن فرصتــی بــرای
برگــزاری اردوهــای تدارکاتــی اســت گفــت:
تیمهــای دعــوت شــده بــه جــام جهانــی
میتواننــد قبــل از شــروع بــازی بــا حضــور در
جزایــر جنوبــی کشــور از امکاناتــی نظیــر چمنهــا
باشــگاههای ورزشــی و بدنســازی آن اســتفاده
کننــد .البتــه در حــال برگــزاری جلســات متعــددی
هســتیم تــا پیــش از ایــن رقابتهــا چندیــن هتــل
پنــج ســتاره نیــز افتتــاح شــود.

مقابله با ایران هراسی
جــام جهانــی فرصتــی مهــم بــرای معرفــی
چهــره واقعــی ایــران بــا تــاش بــرای کاهــش
احساســات بــه اصطــاح ضدایرانــی اســت .در
تــاش بــرای کســب امتیــاز در جــام جهانــی بــر
لــزوم ایجــاد اجمــاع بیــن دســتگاههای ذیربــط
نیــاز اســت و در صــورت عــدم تحقــق ایــن امــر
بــه ضــرر کشــور خواهــد بــود .گردشــگری در
ایــران پیــش از شــیوع کوویــد ۱۹-بــه شــدت
کاهــش یافتــه بــود .تحلیلگــران مــی گوینــد
ســوگیریهای رســانهای و احساســات «ایــران
هراســی» نیــز بــه کمبــود گردشــگری و ســرمایه
گــذاری خارجــی کمــک کــرده اســت.
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Tourism

Flights to Tabriz
Qeshm Air Airline in the path
of it’s amelioration, was first
established in 1993 by leasing aircrafts from Other Airlines, the seed
of a target that was sowed to later on
blossom, with an even more radiant
future yet to come.
qeshm-air.com

Bazar
L Goli is a large
swimming pool
with an area of
54,675 square
meters. In the
middle of this pool, there
is a beautiful mansion that
has doubled its beauty. This
mansion Kolah Farangi is a
pentagon and was built in
1967 by Tabriz Municipality.
Before that, it was a brick
building instead this strong
mansion, and the current
municipality decided to
demolish it and build the
mansion. Today, the El
Goli mansion is used as a
reception hall. This is one
of the best promenades in
Tabriz, the depth of this
lake is 12 meters and is full
of water throughout the
year. Boating is also done
in it. It is said that this
place was created during
the reign of the Aq Qoyunlu
and expanded during the
Safavid period.

E

Lona Park is located beside this mansion which makes it more
attractive for children. Pars Hotel is just near El Goli and has a
very beautiful view of this place.

Location: CLOCK SQUARE
Iran, Tabriz

83 •

 • مجله درونپروازی29 شماره

Arg of Tabriz (Arg of Alishah)
The original building of
Tabriz Arg was built between
1339 and 1360 to create a
large tomb in the courtyard
of Alishah Mosque. Of
course, with the collapse
of roof of this building and

Tabriz Old Bazaar is the largest indoor bazaar in the
world, which was registered in the UNESCO World
Heritage List in August 2010. Tabriz Bazaar was reconstructed
about 300 years ago in 1814 after the historical earthquake
in Tabriz by Najafgholi Khan Danbeli. The bazaar has many
small markets, corridors, arcades and caravanserais, and due
to the fact that Tabriz is located on the Silk Road, bazaar of
this city was also very prosperous.

death of Alishah, its construction
remained unfinished, and later
during the Iran-Russia war and
the Iran-British war, its grounds
were quickly turned into military
citadels. During the Qajar period,
Abbas Mirza also ordered the
construction of a barracks, Iran
Army War Headquarters, foundry
and artillery factory in the citadel
area. When the Russians invaded
Tabriz during the constitutional
period, the Arg was the center of
Tabriz defenders. The defenders
placed a cannon on top of the Arg
to use it while defending. When
Tabriz fell, the Russian forces
bombarded the walls of the Arg.

The main building is a blue brick
mosque and has two domes: the
main dome and the southern dome.
In addition to these two larger
domes, there are 7 smaller domes
on the roof of the side Shabestans
at the east and west of the main

courtyard and the entrance to the
mosque. In the southern part of
the mosque, south of the small
courtyard, there is a cellar where
two tombs have been discovered
during the reconstruction of the
mosque.

Blue Mosque
The Blue Mosque or Jahanshah
Mosque is one of the historical
mosques of Tabriz, which dates
back to the Kara Koyunlu period
(15th century). The unique blue and
mosaic tiles of this mosque have
caused it to be called the turquoise
of world of Islam. The name is also
used in other mosques in Armenia.

Qajar Museum
is established at the place
of Amir Nezam Garoosi
and is located at Sheshgelan
Tabriz.
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Art & Entertainment

TYPES OF
MUSICAL
INSTRUMENTS
String instruments

String instruments are at the heart of the old
orchestras and core of today’s orchestras

M

usical Instruments, as you know, are tools
used to play music. Maybe the oldest
means of producing music is human voice.
After that, all kinds of percussion
instruments and wind instruments may be oldest tools
respectively. A perforated bone from the Neanderthal
period is considered to be the oldest wind instrument
ever made. String instruments have also been used
in various human cultures, and different types of
them have evolved in the communications between
cultures. Many such instruments are found in different
parts of the world, which, despite differences, have
many common features. The musical instruments
manufacturing industry, especially after the industrial
revolution in Europe, made great strides. A variety of
sophisticated and beautiful instruments were and are
produced in Europe with excellent sound ability. In
the twentieth century, Japan and, more recently, China
have produced high-quality musical instruments.
The classification and recognition of musical
instruments are called Organology. Instruments are
classified into different forms, but the most common
(not necessarily the most accurate) classification
divides instruments into string instruments, wind
instruments, percussion instruments, keyboard
instruments, electronic instruments, and human voice.
Learn more about the types of instruments below.
String instruments
String music instruments produce sound by vibrating
a wire or a string. Usually, the desired sound is heard
from the instrument by strumming or hitting or
pulling the bow on the strings. String instruments are
at the heart of the old orchestras and core of today’s
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orchestras. String instruments are divided into the following three
categories:
Plucked string instrument
Instruments in which the string produces sound by plucking with finger
or a plectrum. Examples of these instruments are Tar, Setar, Rubab,
Barbat, Harp, Mandolin, and so on.
Bowed string instrument
There are instruments whose sound is produced by rubbing the bow over
the strings. Examples of these instruments are Kamancheh, Ghaychak,
violin, etc.
Fretted string instrument
Instruments that make a loud and beautiful sound by hitting a
hammer-like device on the string. Dulcimer, Xylophone, Glockenspiel, and
Vibraphone are examples of these instruments.
Stringed instruments with keyboards
Piano, harmonica, and harpsichord are among the instruments of this
kind. In stringed instruments, there is a kind of performance of plucking
in which the nail plucking is called finger nail pizzicato. A type of
plucking play of this type of string instruments in which the bowstring is
strongly pulled upward and contacts with the fingers when returning is
called snap pizzicato or Bartok Pizzicato. There is also a kind of plucking
performance in which one of the fingers of left hand plays instrument.
Slipping pizzicato is a kind of plucking play in which simultaneously with
the plucking of right hand, the left hand also slips across the handle of
the instrument.
Wind instruments
Wind instruments are instruments in which sound is produced by
blowing air. Wind instruments were one of the first musical instruments
made by humans. The current wind instruments are rooted in the early
wind instruments which are divided into three types in terms of structure
and production of sound:
Wooden wind instruments
Instruments made of wood (ebony) orBamboo such as Ney, Sorna, Flute,
Huboa, Bassoon, etc.
Brass wind instruments
They are instruments made of copper, brass or even silver such as: various
types of trumpets, trombone, saxophones, French horn, etc.
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The classification and recognition of musical
instruments are
called Organology. Instruments
are classified into
different forms.
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“Musical
Instruments,
as you know,
are tools used
to play music.
Maybe the
oldest means
of producing
music is human
voice
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