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محمود پورعبداله ،معاون بازرگانی و عملیات زمینی
شرکتهواپیماییقشم
مصاحبه :داود ربیعی

پرنده هاى قشم اير
در مرکز و غرب اروپا

در شـماره گذشـته نشـریه درون پروازی قشـم ایـر ،خبر انتصاب محمـود پورعبداله به عنـوان معاون بازرگانـی و عملیات زمینی
این شـرکت ،منتشـر شـد .انتصابی که توسـط محمود شـکرآبی ،مدیرعامل شـرکت هواپیمایی قشـم صورت میگیرد ،بدون شـک
انتصـاب متفاوتـی خواهـد بـود .بـه همین منظـور ،گپ و گفت این شـماره از نشـریه را به گفتگو با معـاون بازرگانـی و مدیرعملیات
زمینی قشـم ایر اختصـاص دادیم.

داود ربیعی /سردبیر

وارد آسـمان نجـف کـه میشـوی ،غم عالـم روی دل مینشـیند .آنهایـی که با
هواپیمـا پـا در آسـمان نجـف گذاشـتهاند ،بـه خوبی حـال عجیـب دل را درک
میکننـد .آسـمان ،به خودی خـود حال عجیبـی دارد .آنهایی که حرم سـلطان
طـوس را هـم کـه از آن بـاال دیدهانـد ،بـه خوبـی حـال دل را درک میکنند اما
آسـمان مشـهد با آسـمان نجف تفاوت غریبی دارد .آسـمان غریب الغربا ،با آن
همـه غریـب بـودناش ،به غربت آسـمان نجـف و کربال نمیرسـد.
هـزاران عاشـق ،هـزاران کبوتـر برای رسـیدن به قبله شـش گوشـه کربلا ،بال
زدهانـد تـا بـه حـرم امـن امام رسـیدهاند اما آنچه سـبب شـد تـا این نوشـته را
بنویسـم ،احسـاس گروه پروازی اسـت که میآیند و از آن باال سلامی میکنند
و زائـران امـام را میرسـانند و میرونـد.
میـان آن کـه نمیآیـد و نمیبینـد بـا آنکه میآیـد و حـرم را نمیبینـد ،تفاوت
بسـیاری اسـت .غم بزرگی اسـت که آسـمان نجف را ببینی ،بوی خاک کربال و
نجـف را بشـنوی اما بیـن الحرمین را نبینی .هر بـار که میدانم دوسـتان خلبان
یا مهماندار به سـوی مشـهد یا نجـف پرواز دارد ،تنهـا یک خواسـته دارم ،از آن
باال ،سلام مـن را به موال برسـان.
مخاطب این نوشـته و سـرمقاله این شـماره ،خلبانها و مهمانداران است .آنهایی
کـه بـا تمام مشـکالت و گره ،زائـران را به مقصود میرسـانند اما خود ،حسـرت
یکبـار زیـارت دارند .آنهایـی که حاجت روا میبیننـد اما حاجت خـود را از آن
بـاال به امـام میگویند.
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ایـن شـماره برای غـم دل گـروه پروازی مینویسـم ،آنهایـی که میداننـد امام،
حواسـش به آنها اسـت .ایمان داشـته باشـند که امام ،خـود میداند خـادم زائر،
اجری صـد برابر از زیـارت دارد.
وارد آسـمان پاک هر مکان مقدسـی که شـدیم ،چهـره گروه پـروازی را در ذهن
ثبـت کنیم و پـس از ورود به حرم ،برای همهشـان ،نمازی بخوانیـم و از اماممان،
برایشـان روا شـدن حاجـت بخواهیـم .تنهـا یـک لحظـه بـه این موضـوع فکر
کنیـم کـه گروهـی خـود را بـرای آمدنمان ،بـرای زیارتمـان و برای رسـیدن
بـه عشـقمان ،وقـف کردهانـد و دعـای خیر بـرای آنهـا ،تنها کاری اسـت که
میتوانـد از دسـتمان برآید.

معاونـت بازرگانی قلـب تپنده هر شـرکت هواپیمایی
را تشـکیل میدهـد و بینـش و تفکـر حاکـم بـر ایـن
معاونـت ،میتوانـد سیاسـتهای کالن شـرکت را بـه
نتیجـه برسـاند .شـما از زمانـی کـه بـه عنـوان معاون
بازرگانـی مشـغول بـه کار شـدید ،چـه سیاسـتها و
تفکـری را تغییـر دادید؟

حـدود شـش مـاه اسـت که بـه عنـوان معـاون بازرگانـی در
قشـمایر فعالیـت میکنـم  ،زمانـی کـه مـن وارد این حـوزه در
شـرکت شـدم ،بـا توجه به نوپـا بودن شـرکت قشـمایر با تکیه
بـر پروازهـای چارتری سیاسـتگذاری شـده بود .در این سـبک
از بازرگانـی ،کار بـرای شـرکت هواپیمایـی سـاده تـر اسـت و
شـرکت نیـازی به بازاریابی گسـترده ندارد امـا از جنبه صنعت
هوانوردی ،آسـیب پذیرتر اسـت و در حقیقت ،شما قلب شرکت

را برونسـپاری کردهایدکـه مشـکالت خـاص خـود را دارد امـا
زمانـی کـه شـرکت هواپیمایـی تصمیم بگیـرد خود بـه صورت
مسـتقیم به فـروش صندلـی اقدام کنـد ،میتوانیـم بگوییم که
بازرگانـی بـه معنـای واقعی در حال شـکل گرفتن اسـت .تالش
کردیـم کـه در یـک ترتیـب زمانـی ودر مسـیرهایی کـه امکان
پذیـر اسـت به مـرور صندلیهـا را در ظرفیـت چارتری کاهش
داده و مسـتقیماً بقیـه ظرفیـت را برای جذب مسـافر بازاریابی
کنیـم .نـام برنـد قشـمایر در طـول مـدت فعالیـت شـرکت در
مسـیرهای پرتـردد مطـرح شـده و به نظـر من ،در حـال حاضر
میتـوان بـا بینـش جدیـد در رونـد بازرگانـی تغییرات اساسـی
ایجـاد کـرد .در حال حاضر ،نام قشـمایر در سیسـتمهای فروش
آنالین و سـایر مسـیرهای فروش بلیط وارد شـده و فکر میکنم
میتوانیـم در ایـن حـوزه موفق باشـیم.

سـرمقاله ایـن شـماره بـرای حسـین(ع) ،بـرای زائـران بـا معرفـتاش و بـرای
خادمانـی اسـت که در لباس گـروه پروازی به امامشـان ،خدمـت میکنند .بارها
از مرام و معرفت شـیعه و دوسـتداران حسـین(ع) شـنیدهایم ،برای آنکه شـیعه
بمانیم ،بینش و تفکر حسـین (ع) را گسـترش دهیم .حسین(ع) قبله شش گوشه
خوبیهاسـت ،مقصود خوبیها و عاشـقی اسـت.
در پایـان این دلنوشـته ،خواهش و التماسـی از خلبانان و مهمانـداران دارم  « :به
هـر آن کجـا که باشـد به جز این سـرا سـرایم ،سـفرت به خیـر ،اما تو دوسـتی
خـدا را  ،چـو ازیـن کویر وحشـت به سلامتی گذشـتی ،به شـکوفهها به بـاران،
برسـان سلام مـا را» .خداوند نگهدار خادمان میهن اسلامی باشـد.
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بـرای مسـافرانی که مسـتقیم از سیسـتم
فـروش بلیـط قشـم ایـر نسـبت بـه خریـد
بلیـط اقـدام میکنند ،چه تسـهیالتی در نظر
گرفتـه میشـود؟
مـا باید ابـزار ارائـه امتیازهـای خاص بـه اینگونه
مسـافران را فراهـم کنیـم و در تلاش هسـتیم تـا
باشـگاه مسـافران وفادار یا کثیرالسـفر شـرکت را راه
انـدازی کنیـم در زمانـی کـه این باشـگاه تاسـیس
شـد ،میتوانیم به خوبی به مسـافران سـرویسدهی
بهتـری داشـته باشـیم .در ادامه باید بـه این موضوع
نیـز اشـاره کنـم کـه بـه زودی سیسـتمهای نویـن
خریـد بلیـط راهانـدازی خواهـد شـد کـه مسـافران
بتواننـد از طریـق نـرم افـزار تلفن همراه نیز نسـبت
بـه خریـد بلیـط هواپیمـا اقـدام کننـد .تسـریع در
زمـان خریـد بلیـط و همچنیـن کاهـش هزینـه ،از
جملـه مـواردی اسـت که شـرکت هواپیمایی قشـم
بـه آن فکـر میکند و تمامی تالش شـرکت بـر ارائه
خدمـت بهتـر به مسـافران اسـت.
بـا توجـه بـه سـابقه حضـور جنـاب
مدیرعامـل و جنابعالـی در عرصـه هوانوردی
بینالمللـی ،تصمیم قشـمایر بر حضـور موثر
و مفیـد در فضای بینالمللی اسـت ،سیاسـت
معاونـت بازرگانـی شـرکت در ایـن خصوص
چگونه اسـت؟
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بـا ظرفیتهـای متفـاوت هسـتند و بیـن  4تـا  6سـاعت پـرواز را برایمـان انجام
میدهنـد از سـوی دیگـر ،هواپیماهـای کوتاهبـرد را تنهـا در مسـیرهای داخلـی
قـرار دادیـم تـا بتوانیـم ایـن تناسـب را ایجـاد کنیـم .نکتـهای کـه در آینـده بـه
دنبـال آن هسـتیم،این اسـت کـه بتوانیـم هواپیماهایـی را وارد نـاوگان کنیم که
بتواننـد پروازهـای بلنـد مـدت را بـرای پـرواز به اروپای غربی و آسـیای شـرقی و
حتـی آفریقـا پوشـش دهند .سیاسـت جدید شـرکت بـر این اسـت هواپیماهایی
از خانـواده ایربـاس  320و  321را بـرای پروازهـای داخلی و منطقـه ای به ناوگان
اضافـه کند .
بحـث بازارسـازی ،یکـی از موضوعات مهمی اسـت که من همیشـه
در نوشـتههایم روی آن تکیـه میکنـم .بـه بیانـی دیگـر ،مسـیرهای
مختلفـی وجـود دارد کـه بـازار مسـافر خـود را ثابـت نگـه داشـته و
شـرکتهای هواپیمایـی تمامـی تلاش خـود را در رقابـت بر سـر این
مسـیرهای ثابـت میکنند .قشـمایر همـواره در مدت فعالیـت خود به
دنبـال ایدههـای جدیـد بـوده ،به نظر شـما ،قشـمایر تا چه میـزان به
بازارسـازی اعتقاد دارد؟
بازارسـازی اصل وجودی هر شـرکت بازرگانی اسـت در هر منطقه مسـیرهای
بکـری وجـود دارد کـه بـا وجـود مسـافر کـم ،میتوانـد بـا بازاریابـی خـوب بـه
موفقیـت برسـد .شـما در زمانـی کـه یـک مسـیر پـروازی منظـم را راه انـدازی
میکنیـد ،در تلاش هسـتید تـا توسـعه اقتصـادی را بـه مقصد مـورد نظـر وارد
کنیـد .بـه بیانی دیگر ،زمانی که یک شـرکت هواپیمایی مسـیر پـروازی منظمی
را در یـک شـهر ایجـاد میکنـد ،فعـاالن اقتصـادی ،اسـاتید دانشـگاهها و ده هـا
صنـف دیگـر میتوانند برای سـفر به آن شـهر برنامهریزی کننـد ،در نتیجه عالوه
بر رشـد و توسـعه اسـتانی ،شـرکت هواپیمایی نیز به هدف خود و ظرفیت مورد
نظر میرسـد.

را کاهـش داد .در جدیـد تریـن آمـار سـازمان هواپیمایـی کشـوری ما توانسـتیم
نزدیک به  900/000نفر مسـافر را در شـش ماه نخسـت سـال  95جابجا کنیم
و در کنـار آن از نظـر کمتریـن زمـان تاخیـر در رتبـه دوم قرار گرفتهایـم که این
موفقیـت تنهـا با تلاش تمامی همـکاران خـدوم و زحمتکش شـرکت در تمامی
قسـمتها بـه دسـت آمده اسـت.
جنابعالـی علاوه بـر معاونـت بازرگانـی ،مدیریـت عملیـات زمینی
شـرکت را نیـز برعهـده دارید و علـت ادغام ایـن دو فعالیـت زیر نظر
یک شـخص در چیسـت؟
ایـن دو حـوزه مکمل یکدیگر هسـتند .از زمانی که مسـافر وارد فـرودگاه مبدا
شـده و تـا زمانـی کـه از فـرودگاه مقصـد خـارج میشـود ،در حیطـه مدیریـت
عملیـات زمینی شـرکت اسـت و البته بخش مربـوط به مهندسـی و تعمیرات را
بایـد از ایـن حیطه مسـتثنی کرد .کنترل و پذیرش مسـافر ،سـوار کردن مسـافر،
نظافـت و چینـش کابیـن  ،تخلیـه و بارگیری هواپیمـا  ،سـرویسدهی و نصب و
جداسـازی دسـتگاه ها بـه هواپیما ،کنتـرل وزن و باالنـس هواپیما ،تحویـل بار و
جامـهدان مسـافر از جملـه مواردی اسـت که در عملیـات زمینی مـورد کنترل و
مدیریـت قـرار میگیـرد .اگـر هـم یـک شـرکت هواپیمایی بـه صورت مسـتقیم
در تمامـی ایـن مـوارد فعالیـت نمیکنـد و ایـن عملیـات را بـرون سـپاری کرده
اسـت ،حتمـا باید واحد عملیات زمینـی ،به عنوان ناظر در تمامـی مراحل حضور
داشـته باشـد .علـت ادغـام این دو حـوزه در این معاونـت ،تمرکز خـاص و ویژه بر
روی تمامـی امـور و چابک سـازی سیسـتم اسـت ،به بیانـی دیگـر ،طرحهایی در
بازرگانـی مطـرح میشـود کـه باید بـا عملیات زمینـی در یک راسـتا قـرار گیرد
و بـه همیـن منظـور ایـن دو حـوزه را بـا هـم ادغـام کردیـم تـا بـه طـور کلی با
پتانسـیل بهتـر بتوانیم تمامی نیازهای مسـافر را لمس و در جهـت رفع آن نیازها
تلاش کنیم.

بـا نظر شـما موافقـم ،به بیانـی دیگـر ،زمانی کـه چـرخ هواپیما به
زمیـن میخـورد ،با خـود توسـعه و آبادانـی را همـراه میکند.

مـا به اروپـای شـرقی پروازهای خوبـی داریم و با
توجـه بـه اخـذ مجـوز  ، TCOمذاکرات بـرای ورود
بـه اروپـای غربـی در حال انجام اسـت و بایـد به این
نکتـه اشـاره کنم کـه تصمیـم داریم با شـرکتهای
هواپیمایـی مطرح آمریکایی و کانادایـی وارد مذاکره
شـویم تـا بتوانیـم بصـورت  Codeshareو یـا
نرخهـای  SPAمسـیرهای اروپـای غربـی را فعـال
کنیـم .بـه ایـن صـورت کـه مسـافر بـرای سـفر به
آمریـکا و کانـادا بتوانـد بـا پرواز قشـمایر بـه یکی از
نقـاط اروپا پرواز کرده و از آنجا مسـتقیما با شـرکت
خارجـی طـرف قـرارداد بـه آمریـکا و کانـادا ادامـه
مسـیر دهد.

در زمینـه تاخیرهـای پـروازی ،شـرکت هواپیمایی قشـم بـه خوبی
توانسـته مدت زمـان تاخیرهای پـرواز خـود را کاهش دهـد ،به همین
سـبب اسـتقبال مـردم از قشـم ایـر افزایـش یافتـه ،علـت ایـن امر
چیست ؟

یکـی از بحثهـای مهـم در بازرگانـی،
تناسـب مسـیرهای پـروازی و نـوع نـاوگان
اسـت .بـه نظر مـن در گذشـته ،این تناسـب
وجود نداشـته اسـت ،در حال حاضـر با توجه
به سیاسـت جدیـد بازرگانـی این مشـکل با
چـه تدبیـری برطرف شـده اسـت؟

بـه جرات میتوانـم بگویم که قشـمایر در زمره معدود شـرکتهای هواپیمایی
اسـت کـه هواپیمـای جایگزیـن دارد ،بـه ایـن معنـا کـه ما همه نـاوگان خـود را
در برنامـه قـرار نمیدهیـم وسـعی میکنیـم همـواره یـک هواپیما را بـه صورت
جایگزیـن داشـته باشـیم تـا در هـر زمـان کـه هواپیمـای برنامـه ریزی شـده به
مشـکل برخـورد ،هواپیمـای جایگزیـن بـرای حمـل مسـافران وارد چرخـه پرواز
شود.

مـا دو نـوع ایربـاس را در فـرودگاه امـام(ره)
بـرای پروازهـای خارجـی در نظـر گرفتهایـم .ایـن
دو نـوع ایربـاس عملا هواپیماهـای میانبـرد امـا

بـه عنـوان نمونـه اگر هـوای اهـواز خـراب باشـد هواپیمایی کـه قرار اسـت از
تهـران بـه اهـواز و سـپس به مشـهد پـرواز کنـد و در آخـر به اهـواز و تهـران باز
گـردد ،تمامـی پروازهـای ایـن مسـیر بـا تاخیر مواجـه میشـوند .در ایـن حالت
میتـوان هواپیمـای جایگزیـن را وارد مسـیر کـرده و تاخیـر بخشـی از مسـیر

ً
کاملا درسـت اسـت ،اگـر یـک شـرکت هواپیمایـی نتوانـد بـازار سـازی
بلـه
کنـد ،نمیتوانـد در دنیـای نویـن هوانـوردی موفق باشـد .البته باید بـه این نکته
اشـاره کنـم کـه در مسـیرهای جدید نیز سیاسـت شـرکت باید بیشـتر بر فروش
مسـتقیم بلیط در کنار اسـتفاده از ظرفیتهای منطقـه و قابلیتهای بهکارگیری
دیگـر عوامـل مثل توریسـم  ،صنعت ،هتـل و تورگردانندگان باشـد.

آیا قشـم ایـر به دنبال جـذب مخاطب خاصی اسـت؟ به بیـان دیگر
طبقه اقتصادی و اجتماعی مشـخصی مسـافران قشـمایر هستند؟
بایـد بـه ایـن موضوع اشـاره کنم که ما به دنبال جذب مسـافر از تمامی اقشـار
و هموطنـان عزیزمـان هسـتیم کـه بتواننـد مـا را بـرای ایجـاد خدمـات بهتر به
تمامـی سـلیقه هـا راهنمایـی کنند به بیانـی دیگر ،ما بـه دنبال این نیسـتیم که
قیمـت بلیـط را بـه نحـوی کنترل کنیم که قشـر خاصی بتواند با قشـم ایـر پرواز
کنـد امـا این مسـافر اسـت کـه با نـوع برخورد خـود ،شـرکت را در مسـیر تغییر
قـرار میدهـد .در حـال حاضـر تعـداد قابل مالحظـهای از مسـافران ما را اسـاتید
دانشـگاه ،فعـاالن اقتصادی ،مدیـران و همچنین هنرمندان تشـکیل میدهند ،به
همیـن جهـت نوع انتظـار مسـافر از همکاران ما متفـاوت اسـت و درنتیجه همه
مـا در هـر قسـمت از شـرکت تالش میکنیـم تا بتوانیـم رضایت مسـافرانمان را
بدسـت آوریم.
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اخبــــــار

اخبـار کوتـاه قشم ایـر
راهاندازی خطهوایی تبریز  -هامبورگ

مدیــر عامــل شــرکت هواپیمایــی قشــم از راهانــدازی خــط
هوایــی تبریــز  -هامبــورگ ،بــا اولویــت توســعه خطــوط اروپایــی
قشــم ایــر خبــر داد.
محمــود شــکرآبی ،بــا اشــاره بــه اینکــه بســترهای گســترش
پروازهــای بینالمللــی در تبریــز فراهماســت ،اظهــار داشــت:
طبــق جلس ـهای کــه در ماههــای اخیــر بــا مســئوالن فرودگاهــی
کشــور و شــهرداری تبریــز صــورت گرفتهاســت ،مقــرر شــد
پروازهــای خارجــی ایــن شــرکت ،بــا اولویــت شــهر تبریــز مــورد
توجــه قــرار گیــرد.وی بــا بیــان اینکــه آژانــس نظارتــی ایمنــی
جامعــه اروپــا حــدود دو ســال اســت کــه قوانیــن جدیدی جهــت
صــدور مجــوز ورود شــرکتهای هواپیمایــی خارجــی جهــت تــردد

در فضــای اروپــا را وضــع کــرده و از تاریــخ  26نوامبــر ســال جــاری
الزم االجــرا اســت ،گفــت :بــر ایــن اســاس ،قشــمایر بــه عنــوان
اولیــن شــرکت هواپیمایــی کــه بــا رعایــت کلیــه قوانیــن و مقــررات
ایمنــی موفــق بــه اخــذ مجــوز مربوطــه ( )TCOشــد و امیدواریــم
بتوانیــم نماینــده خوبــی از کشــورمان در آســمان اروپــا باشــیم.
شــکرآبی ،هواپیمایــی قشــم را جــزو یکــی از ایرالینهــای برتــر
کشــور خوانــد و افــزود :هماکنــون بــا تقاضاهــای متعــددی بــرای
فعالســازی خطــوط ارتباطــی و برقــراری پروازهــای مســتقیم بــه
اغلــب مراکــز فرودگاههــای اروپــا مواجــه هســتیم و در همیــن
راســتا اولویــت ایــن شــرکت در مرحلــه نخســت راه انــدازی خــط
هوایــی تبریــز  -هامبــورگ اســت.

ســـفر اســـتانی اعضـــای محتـــرم کمیســـیون
اقتصـــاد مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا
هواپیمایـــی قشـــم

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت هواپیمایـــی قشـــم 48 ،نفـــر از
اعض ــای محت ــرم کمیس ــیون اقتص ــاد مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــه اتف ــاق
همراهانشـــان در برنامهریـــزی دور جدیـــد ســـفرهای اســـتانی خـــود،
هواپیمایـــی قشـــم را جهـــت عزیمـــت بـــه شهرســـتان خـــوی واقـــع در
اســـتان آذربایجـــان غربـــی انتخـــاب کردنـــد.

ای ــن س ــفر ک ــه ب ــا پ ــرواز ته ــران -خ ــوی ش ــرکت هواپیمای ــی قش ــم
در تاریـــخ  28مهـــر مـــاه  1395بـــه منظـــور بررســـی ظرفیتهـــای
توســـعه اقتصـــادی و ســـرمایهگذاری و ارائـــه طرحهـــای اقتصـــادی
بـــرای مجلـــس شـــورای اســـامی ( بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت اســـتان
آذربایجانغربـــی بـــه لحـــاظ هـــم مـــرز بـــودن بـــا کشـــور ترکیـــه بـــه
عن ــوان دروازه اروپ ــا ) صورتگرف ــت ت ــا ش ــنبه م ــورخ یک ــم آب ــان م ــاه
 1395ادام ــه داش ــت و ش ــرکت هواپیمای ــی قش ــم افتخ ــار میزبان ــی ای ــن
عزیـــزان را در پـــرواز برگشـــت در مســـیر ارومیـــه -تهـــران نیـــز داشـــت.

افتتاح پرواز کیش  -مشهد  -کیش

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت هواپیمایی قشـم ،اولین پرواز مسـیر مشـهد-کیش -مشـهد این شـرکت روز جمعـه مـورخ  95/8/14با برگزاری مراسـم
«واتـر سـالوت» در هنـگام فـرود هواپیمـای  Rj100از مبـداء مشـهدمقدس بـه فـرودگاه بینالمللـی کیـش به طور رسـمی افتتاح شـد.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن مســیر بــه منظــور خدماترســانی بهتــر بــه هموطنــان عزیــز کشــورمان در ســفرهای زیارتــی و ســیاحتی در روزهــای دوشــنبه،
ســه شــنبه و جمعــه برقــرار شدهاســت.

برقراري شش مسير پروازي جديد

مديرعامــل شــركت هواپيمايــي قشــم از برقــراري شــش مســير
پــروازي جديــد توســط ايــن شــركت در مســيرهاي داخلــي كشــور
بــه صــورت برنام ـهاي خبــرداد.
محمــود شــكرآبي بــا اشــاره بــه راهانــدازي مســيرهاي جديــد
هوايــي بــا هــدف افزايــش رفــاه مســافران ،اظهارداشــت :ايــن
پروازهــا در مســيرهاي هوايــي مختلــف داخلــي در روزهــا و ســاعات
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مختلــف در شــش مســير زاهــدان -گــرگان در روزهــاي يكشــنبه
و چهارشــنبه ،مشــهد -آبــادان در روزهــاي دوشــنبه و جمعــه،
زاهــدان -مشــهد در روزهــاي پنجشــنبه ،تبريــز -بندرعبــاس
در روزهــاي شــنبه و سهشــنبه ،مشــهد -ا هــواز در روزهــاي
ســه شــنبه و شــيراز -تبريــز يكشــنبه هــر هفتــه پــرواز برقــرار
شد هاســت.
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رضا نامجو /روزنامه نگار

 10سال
با شعر قهر کردم

\\چطور وارد عرصه شعر شدید؟
اولیـن بـار کـه از مـن شـعری بـه چاپ رسـید
هشت سـاله بودم .خانواده ما ریشـهای در چاپخانه
دارد .یـادم اسـت کـه طـی سـه مـاه تعطیلات
تابسـتان مـرا هم بـه چاپخانـه بردنـد تـا در خانه
بمانم و شـیطانی نکنم .در آنجا مجلهای در میآمد
کـه آقـای مشـیری مسـئول آن صفحـه بـود .در
خانـواده مـا شـعر مثل سـفرهای بـود کـه در طول
روز دو ،سـه بـار پهـن میشـد و روح مـا را تغذیـه
میکـرد .در آن سـالها برادرانـم مـرا بـه زور پای
شـعرخوانی مینشـاندند .حتـی اگر درباره شـعری
کـه خوانـده شـده بـود سـوالی میکردنـد و مـن
نمیتوانسـتم جـواب بدهم ،کتـک هم میخـوردم.

\\چطور شد به سمت غزل رفتید؟
اولیـن کتابـم کـه در سـال  1350بـه نـام «باغ
الل» منتشـر شـد فقط سـه غزل داشـت و بیشـتر
کارهایـم نیمایـی بود .کتـاب دومم در سـال 1351
بـه بیرون آمد اسـمش رویش بـود .نامش بیوزنی
بـود و مشـخص بـود اصلا غزلی درونش نیسـت.
حتـی شـعرهای نیمایـی هـم نداشـت .کارهـای
بیوزنـی بـود کـه در آن سـالها بـه کارهـای
شـاملویی شـهرت داشـت .بعـد از مدتـی بـه
تجربـهای رسـیدهام که بـا وجـود احتـرام و ارادتی
کـه برای همـه شـکلهای شـعری قائلـم -چراکه
باورم این اسـت که شـعریت مهم اسـت نه شـکل
شـعر -باورم این نیسـت کسـی که غـزل میگوید
در ایـن دوره و زمانـه نمیتواند فرزنـد روزگار خود
باشـد ،اتفاقـا به بـاور من این ماجرا برعکس اسـت.
غـزل بـه خاطر حسـی کـه موسـیقی وزن دارد در
حافظههـا راحتتـر مینشـیند .مهم این اسـت که
شـاعر فرزنـد روزگارش باشـد .اگر اینگونه باشـد
در هـر شـکل شـعری از پـس کار بـر میآید.

\\ بـا این تعبیر آیـا غزل حافظ میتواند شـکل
معاصـر پیدا کند؟

صحبتهای جالب محمدعلی بهمنی درباره شعر ،غزل معاصر
محمدعلـی بهمنـی از آن دسـته افرادی اسـت که نامش بـرای همه ایرانیها ،یادآور زیباییهایی اسـت کـه نمیتوان بهراحتی
از آن گذشـت .اهـل ادبیـات و شـعر و غـزل اسـت و اگر به سـراغ اشـعارش بـروی ،میبینی که بارهـا ترانه و اشـعارش را با
خـود زمزمـه کـردهای .به سـراغ «محمدعلی بهمنی» رفتیـم ،مردی که هنوز میسـراید و هنـوز مخاطبانش او و اشـعارش را
دوست دارند.
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وقتـی حافـظ میگویـد غلام آن کلماتـم کـه
ش انگیزد /نه آب سـرد زند در سـخن به آتش
آت 
تیـز ،امـروز هم اگر کسـی بگوید من غلام کلماتی
هسـتم کـه زیربار تحمیلها نـرود و حـرف خود را
نزنـد ،میتوانـد فرزنـد روزگار خـودش باشـد .اگر
هـم حافظ زنـده بـود فرزنـد روزگار خـودش بود،
چـون ایـن شـعر را قرنهـا پیش گفته اسـت.

فـرض کنیـد بـا یکـی از دوسـتانم بـه جایـی
مـیروم .در خیابـان یکـی از آشـناها را میبینـم و
میخواهـم دوسـتم را معرفـی کنم .میگویـم آقای
فالنیانـد کـه در ضمن شـاعر معاصر هم هسـتند.
در ابتـدا ممکن اسـت به کار بردن ایـن واژه درباره
آن دوسـت نوعی حشـو باشـد ،چراکه دوست من
در کنـار آن فـرد ایسـتاده و نیازی نیسـت بگوییم
شـاعر معاصـر اسـت .امـا واقعیـت چیـز دیگـری
اسـت ،ممکن اسـت آن دوسـت وجود داشته باشد
و جلـوی آن فرد ایسـتاده باشـد ،امـا دنیایش هنوز
گذشـتهای باشـد که فقط آن را شـنیده و حتی آن
را تجربـه هـم نکـرده اسـت .وقتـی میگوییم یک
نفـر شـاعر معاصـر اسـت ،یعنـی کسـی کـه هنر
درک روزگار خـود را دارد .مـن برای هر کسـی که
درباره شـعر صحبـت میکند احترم قائلـم ،چراکه
نظـر مثبـت یـا منفـی اوانگیـزهای میشـود برای
اندیشـیدن .حـرف مـن بیحرمتـی بـه آن کسـی
نیسـت که میگوید غزل شـعر روزگار ما نیسـت،
امـا واقعیـت این اسـت که غـزل دوباره نشـان داد
میتوانـد فرزنـد روزگار خـودش و همـه روزگاران
باشد.

\\ دربـاره درک معاصـر شـاعر در سـخنانتان
خـود شـما را مثـال میزنم .شـما بهعنوان کسـی
کـه غـزل میگوییـد و از جانـب خیلیها شـاعر
معاصـر قلمـداد میشـوید ،غزلتـان بـه لحـاظ
شـکلی نـو و متفـاوت اسـت؛ از ایـن جهـت کـه
حداقـل تجربهشـده نبوده اسـت .به این واسـطه
میتوانیـم ادعا کنیم چه کسـانی غـزل متفاوت و
خـاص ارائـه دادهاند؟
درکـی که بـا آن میشـود غزل متفاوتـی گفت،
ریشـه در خـود نیما دارد .من در یکی از شـعرهایم
بـه این موضوع اشـاره کـردهام و میگویم :جسـمم
غـزل اسـت اما روحم همـه نیمایی اسـت /در آینه
تلفیـق این چهره تماشـایی اسـت /تن خـو به قفس
دارد زان زاده پـرواز اسـت /آن ماهـی تنگاب و این
ماهـی دریایی اسـت ...نیمـای بـزرگ در گفتارش
میگویـد مـن رودخانهای هسـتم کـه از هر کجای
آن میشـود رفع تشـنگی کـرد .فرزنـدان غزل که
هـم تهمـت تمـام شـدن را پذیرفتـه بودنـد و هم
رودخانهای مثل نیما در دسـت داشتند هوشمندانه
بـا ظـرف غزل خـود از ایـن رودخانه رفع تشـنگی
کردنـد و موفـق شـدند .خیلی از عزیزان برجسـته

در شـعر مـا مثل آقـای آتشـی ،نادرپور ،مشـیری،
خوئـی ،نصـرت و ...همـه غزلهایـی دارنـد کـه
برگرفتـه از همـان گفتـار نیماسـت .امـا کسـی که
واقعـا توانسـت ایـن قضیـه را کامـل انتقـال دهـد
منوچهر نیسـتانی بـود .به بـاور من او اولین کسـی
بـود کـه توانسـت شـرحی بـر این چـرا بنویسـد.
گویـی شـعرش شـرحی بـود بـر اینکـه چـرا غزل
باید باشـد و چرا باید از رودخانه نیما رفع تشـنگی
کرد .به تشـخیص من این کارسـتان اول بار توسط
نیسـتانی انجام شد.
معتقـدم معمـار پلـی بین غـزل پیـش از نیما و
پـس از نیما ،سـایه بـود .اگر پلـی را در نظر بگیریم
کـه بایـد میبـود تـا از غـزل دیـروز بـدون وجود
خطـر به غـزل امروز برسـیم بـا نام ابتهـاج مواجه
میشـویم .سـایه شـعری دارد با این بیت :امشـب
بـه قصـه دل مـن گـوش میکنـی ،فـردا مـرا چـو
قصـه فرامـوش میکنی .این شـعر قشـنگ اسـت،
امـا تازگـی و معاصـر بودنـی در آن نیسـت .با این
وجود بسـیاری از شـاعران معاصر خـود را به دلیل
لطـف و جاذبهای که این شـعر در کالم دارد واردار
کرد از این ظرفیت اسـتفاده کننـد و در همین وزن
و بـا همین قافیه تجربههایی نشـان دهنـد .خیلی از
عزیـزان ایـن کار را انجـام دادنـد .یکـی از نمونهها
فـروغ بـود کـه گفـت :چـون سـنگها صـدای
مـرا گـوش میکنـی /سـنگی و ناشـنیده فراموش
میکنـی /تـو دره بنفـش غـروری کـه روز را  /در
سـینه میفشـاری و خامـوش میکنـی ...در همانجا
مشـخص شـد کسـی کـه دارد از ایـن پـل عبـور
میکنـد و دعـوت میکنـد از ایـن پل عبـور کنیم،
غـزل فروغ بـود .فـروغ همین یـک غـزل را دارد،
اما نشـان داد چطور میشـود بـا وزن و قافیهای که
بـه نظر نو میآیـد ،میشـود کار نو انجـام داد .اگر
آن اتفـاق توسـط سـایه نمیافتـاد ،جاذبـهای وجود
نداشـت کـه فـروغ را بـه گفتـن وادارد .بـه همین
دلیـل من سـایه را معمار پـل دیروز و امـروز غزل
میدانـم .همین شـعر فروغ باعث شـد نیسـتانیها
و منزویهـا متوجـه شـوند؛ میشـود در غـزل
کارسـتانی به پـا کرد.

\\ در بیـن غزلسـرایان معاصـر چـه کسـی
توانسـت به طور مـداوم مسـیر نوگرایـی را ارائه
دهـد .بـا ایـن توضیح کـه چنین خصیصـهای در
شـعر شـما ،سـایه و ...دیده میشـد .کدامیک به
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\\صورت مستمر کار کردند؟
بعـد از بنـای پلـی که گفتـم و فضایی که شـعر
فـروغ بـرای عبـور از این پـل فراهم کرد ،بـه باور
مـن اولین کسـی که توانسـت بـه سلامت از این
پـل عبـور کند نیسـتانی بود کـه بایـد غزلهایش
را خوانـد .البتـه نادرپـور هـم غزلهـای قشـنگی
دارد ،منتهـا فقـط چنـد غـزل دارد .آتشـی حـدود
 300غـزل دارد ،متنهـا با تمام حرمتـی که برایش
قائلـم در یکـی از غزلهایش میگویـد :برای مرگ
جوانـم برای مـردن پیـر؛ بنابراین چنین انـرژیای
در اول یکـی از کارهایـش وجـود دارد ،اما هیچوقت
دفاعیـهای از غـزل ارائـه و آن را نفـی هـم نکرد.

\\چرا؟
چـون او معتقـد بـود و البتـه همه شـاعران باید
معتقـد باشـند کـه ما نیسـتیم که شـکل شـعر را
معلـوم میکنیـم .مـا فقـط وظیفـه داریـم کـه در
جهـان هـر شـکلی از شـعر اتفـاق میافتـد بـا آن
زندگـی کنیـم .ایـن شـعر اسـت کـه اگر ما بـا آن
شکل شـعری درسـت زندگی کرده باشیم خودش
شـکل خـودش را انتخاب میکنـد .یعنی فکر کنیم
غزل کهنه شـده ،مـرده و بنابرایـن میخواهیم یک
کار نیمایـی انجـام دهیم که با ذات شـعر همخوانی
ندارد.

هیـچگاه متوجـه ماجـرا نمیشـود .مدتها بـود تا
حـدودی از شـعر دور بـودم .شـعر میخوانـدم ،اما
بـرای گفتـن بـه سـراغم نمیآمـد .در آن سـالها
در کـرج سـکونت داشـتم .در خیابان قـدم میزدم
کـه دیـدم تابلویی بـرای شـرکت در یـک انجمن
شـعر نصب کردهاند .وسوسـه شـدم به آنجا بروم.
خوشـبختانه هیچکـس هـم مـرا نشـناخت و مثل
یـک غریبـه انتهـای سـالن نشسـتم تـا هر کسـی
میآیـد هم مـرا نبیند .کمکـم منـزوی ،باباچاهی و
پـدرام هـم آمدند .آنـان از دوسـتان خیلی نزدیک
مـن هسـتند و بهشـدت دلتنگشـان بـودم .برایم
عجیـب بـود کـه ایـن همـه شـاعر خـوب آنجـا
هسـت .وقتی مجری پشـت تریبون رفـت ،متوجه
شـدیم یک جلسـه مناسـبتی است .شـعرهایی که
خوانـده میشـد شـعرهایی بـود مصـادف بـا آن
مناسـبت و البتـه بسـیار ضعیـف .یعنی هـر کدام
از آنهـا خوانـده میشـد انگار داشـت به مناسـبت
آسـیب میزنـد ،امـا شـرکتکنندگان در جلسـه
کـف میزدند .از آنجا که نشسـته بـودم ،میدیدم
کـه دوسـتانم هیـچ انـرژیای بـرای دسـت زدن
خـرج نمیکردند ،چون میدانسـتند چه شـعرهای
ضعیفـی خوانده میشـود .اتفاقا از هیچکـدام از اینها
هـم دعـوت نکردند شـعر بخواننـد .مـن همانجا و
بعـد از مدتهـا کـه غـزل نگفته بـودم ،غزلـی در

بـا غـزل روزگار آشـنا نیسـتند و هنـوز دارنـد بـه
غزلهایـی میاندیشـند کـه خـود غزلسـرایان
معاصـر از آنهـا فـرار میکننـد .بـه همیـن دلیـل
من همیشـه نگـران بـودم و به همین خاطـر گفتم:
اینک آن طفل گریزان دبسـتان غزل /بازگشتسـت
غریبانـه بـه دامان غـزل ،عرصه خالی اسـت چنان
شـامگه بعـد از کـوچ /چـه گذشتسـت به مـردان
و بـه میـدان غـزل /چتر نیماسـت بـه سـر دارد و
میبایـد لیـک! /عطشـی میکشـدش از پی بـاران
غـزل ...بنابرایـن گفتـم میشـود در زیر چتـر نیما
غـزل گفـت .صحبـت اینجاسـت که شـعر من هم
بـه یک شـکل دارد گذشـته تخریبشـده غـزل را
نـه گذشـته غـزل را کـه آن پشـتوانه نسـلهایآینـده هـم خواهد بـود ،چراکه بـزرگان گویی هنوز
هـم معصرنـد -مـورد نظـر قـرار میدهـد .درباره
شاعری که نتوانسـته از رودخانه نیما و شگفتیهای
بعـد از او بهـره ببـرد ،میتوانیم بگوییـم غزل گفتن
مضـر اسـت و حتـی بـرای غـزل هم مضر اسـت،
امـا نمیتوانیـم غـزل را نفی کنیم .مگر ما در شـعر
آزاد و نیمایـی کار ضعیـف یـا کاری که خواندنش
آزاردهنـده باشـد ،کـم داریـم؟ بـا ایـن وجـود آیا
ممکـن اسـت بخواهیم شـعر نیمایـی و آزاد را نفی
کنیـم .شـاعر بـا خـودش مشـکلی دارد کـه هـر
وقـت گرفتـار بحرانی شـده اسـت ،گمـان میکند

مـن جـان گرفـت و همانطـور که داشـتم صحنه
را میدیـدم قلمـم روی کاغـذ میگشـت .نوشـتم:
اینک آن طفل گریزان دبسـتان غزل /بازگشتسـت
غریبانـه بـه دامان غـزل ،عرصه خالی اسـت چنان
شـامگه بعـد از کوچ /چه گذشتسـت به مـردان و
بـه میـدان غزل .انـگار اتفاقی آن باال نشسـته بودم
و وادار شـده بـودم بنویسـم چـون وضعیتـی را که
گفتـم ،دیـدم .در یکـی از شـعرهایم در ایـن بـاره
گفتـم 10 :سـال دور و تنها  /تنها بـه جرم اینکه /او
سرسـپرده میخواسـت /من دل سـپرده بـودم10 .
سـال شـد که مـن با شـعر قهـر کرده بـودم.

شـعر هم دچـار بحـران اسـت .در حالی کـه اصال
اینگونـه نیسـت؛ شـعر یک انـرژی زنده اسـت که
چـه نگرانـش باشـی چـه نه و چـه بخواهـی به آن
خدمـت کنـی چه نـه ،از انـرژی خود بهـره خواهد
برد .گویی ریسـمانی اسـت که یک سـرش دسـت
گذشـته و یک سـرش دسـت آینـده اسـت .ما در
جایـی زندگـی میکنیم که دلشـوره پاره شـدن این
ریسـمان را داریـم .بـا این حـال شـعر زندگی خود
را در هـر شـکلی ارائـه داده و ادامـه میدهـد .ایـن
ایـراد خـود ماسـت کـه یـا نمیتوانیم از این شـعر
بهـره ببریم یا دلشـوره و دلواپس خودمان هسـتیم
و فکـر میکنیم حـق داریم برای شـعر هم دلواپس
باشـیم .این دلواپسـی به شـعر هیچ ارتباطی ندارد.
خـود هنر یک موجـود زنده اسـت کـه میتواند از
خودش دفاع کند .ممکن اسـت متوجه نشـویم ،اما
بارها شـده اسـت که دیدهایم اتفاقـی در هنر افتاده
و دارد مـا را بـه آن سـو میکشـد.

بزرگانی که دستشان به
نوبل ادبیات نرسید...

گروه فرهنگ و هنر

ازرا پاوند

جیمزجویس

در طول سالهای برگزاری این جایزه مهم ادبی ،از
ب برانگیز کم رخ نداده ،یکی
اینگونه اتفاقهای تعج 
از آنها جایزه ندادن به چهرههای ماندگاری مانند
«لئو تولستوی»« ،جیمز جویس»« ،آنتوان چخوف»،
«مارسل پروست» و «کارلوس فوئنتس» بوده است.
در این گزارش به چند نفر از نامهای بزرگ که
جایشان در فهرست برندگان نوبل ادبیات خالی
است ،اشاره میکنیم.

«پاوند» شاعر و منتقد آمریکایی که نامش با شعر
مدرنیسم گرهخورده نیز از سوی اعضای تصمیمگیرنده
بنیاد نوبل شایست ه دریافت این جایزه شناخته نشد.

«جیمز جویس» نیز از دیگر ناکامهای بزرگ نوبل
ادبیات محسوب میشود که برنده نشدنش عدالت
اعضای آکادمی سوئد را زیر سوال میبرد.

توماس هاردی

امیل زوال

«توماس هاردی» بهعنوان نویسن دهای انقالبی
شناخته میشود که در نقد ادبیات ویکتوریایی پیشگام
بود .او که تا حدی تحت تاثیر رمانتیسیم قرار داشت،
با رمانهای معروفی مانند «تس»« ،جود گمنام» و
«به دور از اجتماع خشمگین» تا ابد در ذهن تاریخ
ادبیات خواهد ماند.

«امیل زوال» را میتوان سردمدار مکتب ادبی
ناتورالیسم نامید ،اما نام این نویسنده فرانسوی نیز در
فهرست برندگان نوبل دیده نمیشود.

لئوتولستوی

\\چرا؟
چون شـعر صدایی اسـت که شـاعر هوشمندانه
میشـنود و حـس میکند بایـد آن را بنویسـد .اگر
شـاعر شـکل شـعر را تعیین کند دیگـر نمیتوانیم
اسـم چیزی را که نوشـته شـعر بگذاریم.

\\ شـما در در شـعری که از آثار خود خواندید،
گفتهایـد :تن خـو بـه قفـس دارد زان زاده پرواز
اسـت /آن ماهـی تنـگاب و ایـن ماهـی دریایـی
اسـت ...بـا ایـن نـگاه گویـی محمدعلـی بهمنی
هـم غزل را قفسـی میداند کـه در داخلش گیر
افتاده اسـت.
شـعر در هـر شـکلش دسـت و پـا را میبنـدد.
اشـاره شـما خوب اسـت .ایـن جمله مثـل اعترافی
اسـت که گاهی انسـان در خلوت از خـودش دارد.
منتها وقتی هسـت که انسـان به هر دلیلی این کار
را میکنـد ،امـا اگر آن دلیل مطرح نباشـد ،انسـان
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\\نظـر شـما دربـاره ایـن تفکـر عـدهای کـه
میگوینـد غـزل مـرده اسـت ،چیسـت؟
مـن مخالف هجوم به غـزل بـودم ،چراکه وقتی
ایـن اتفـاق میافتـاد و میگفتنـد غزل مرده اسـت
خـود نشـانه ایـن بـود کـه هیچکـدام از منتقـدان

«لئو تولستوی» بزرگترین نماینده ادبیات
واقعگرایانهویکیبرجستهترینشخصیتهایادبیبود
که موفق به دریافت جایزه نوبل نشد .به نظر میرسد
«جنگ و صلح» و «آنا کارنینا» از این رماننویس روس
که تا ابد در تاریخ ادبیات جهان ماندگار میمانند ،برای
اعضای آکادمی سوئدی کافی نبودهاند.
والدیمیرناباکوف
شاید باورکردنی نباشد ،اما خالق «لولیتا» نیز
موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات نشد« .والدمیر
ناباکوف» یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ
ادبیات غیرانگلیسی است که مشهورترین آثارش را
به این زبان ارائه کرده است.
مارسلپروست
«در جستوجوی زمان از دست رفته» را میتوان
یکی از بهترین آثار ادبی دانست که تکنیک جریان
سیال ذهن را به اوج رسانده است ،اما بهیادماندنیترین
رمان چند جلدی قرن بیستم نیز نتوانست جایزه نوبل
را برای آفرینندهاش به ارمغان بیاورد.

آنتوانچخوف
یکی دیگر از قربانیان تنگنظریهای سیاسی
آکادمی نوبل ،نویسنده نمایشنامه معروف «باغ
آلبالو» است .این نویسنده روس نیز بهدلیل خصومت
دیرین ه زادگاهش با سوئدیها ،نادیده گرفته شد.
مارک تواین
«مارک تواین» بهعنوان مبدع رمان آمریکایی با
حس طنز نایابی که در رمانهای «هاکلبری فین»
و «تام سایر» آفرید نیز نتوانست جایزه نوبل را از
آن خود کند.
هنریکایبسن
«هنریک ایبسن» بزرگترین نویسنده نروژی و
یکی از برجستهترین نویسندگان دراماتیک جهان
ششبار شانس کسب نوبل ادبیات را بهدست آورد،
اما هربار شکست خورد.

خورخه لوییس بورخس
اعطا نکردن نوبل به «خورخه لوییس بورخس»
یکی از بارزترین مثالهای جهتگیری سیاسی این
آکادمی سوئدی است .بسیاری هواداران این نویسنده
بزرگ ادبیات سورئال ،دیکتاتور «آگوستو پینوشه» را
دلیلی برای این اقدام میدانند.
جی.آر.آرتالکین
خالق شاهکارهای تخیلی مانند «ارباب حلقهها»
و «هابیت» نیز در حسرت به گردن آویختن جایزه
نوبل از دنیا رفت« .جان رونالد روئل تاکلین» عالقه
وافری به ساخت زبانهای علمی یا فراساخته داشت
و  ۱۵زبان ابداع کرد.
کارلوسفوئنتس
«کارلوس فوئنتس» نویسنده بزرگ ادبیات
ی التین که ماه می  ۲۰۱۲در سن ۸۴
آمریکا 
سالگی درگذشت ،در سالهای اخیر همیشه از سوی
ادبیاتدوستان بهعنوان یکی از شانسهای اصلی
کسب نوبل ادبیات معرفی میشد ،اما هرگز به این
افتخار دست نیافت.
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سننــــدج
پـایتختمنــارههـایایـران

بــومــرنـگ

لبـاس زنان شـامل پیراهن بلنـد (بدون پولک یـا با پولک)« ،جافی» ،شـلواری
اسـت همانند شـلوار مردان که توسـط زنان کرد مخصوص ًا در روستاها در هنگام
کار پوشـیده میشـود .در مراسم عروسی زنان شـلوارهای گشادی میپوشند که
از ابریشـم بافتـه شـده اسـت .قبای بلنـدی نیز بـرروی لباسهای بلند پوشـیده
میشـود کـه بـه آن «کولنجـه» میگویند کـه از مخمل یا ابریشـم ضخیم تهیه
میشـود و روسـری که دارای رشـتههای بلند سـیاه و سـفید ابریشـمیاسـت و
روی آنـرا زر دوزی میکننـد« .کالو فیس» که با سـکه و زیورآالت مزین شـده
اسـت ،از دیگـر اجـزای لباسهـای زنان کرد اسـت .لباس زنهای سـنندجی بر
خالف لباس سـایر مناطق کردسـتان ،فاقد شال اسـت و به روی لباس «سخمه»
میپوشند.

جاذبههای تاریخی و مذهبی
دولـت صفـوی توجه خاصی به شـهر سـنندج به عنـوان مرکز ایالـت اردالن
داشـت همین مسـئله موجب شـد که زمینـه حضـور هنرمنـدان و معمارانی از
اصفهـان بـه ایـن شـهر فراهـم شـد و در نتیجه معماری سـبک اصفهانـی که با
اقلیـم سـنندج هـم همخوانـی و انطباق داشـت در این شـهر گسـترش یافت و
عماراتـی از جملـه «کهن دژ» و سـاختمانهای داخل آن و بازار سـنندج با پالنی
مسـتطیل شـکل کـه کام ً
ال تحـت تأثیـر معمـاری بـازار پیرامون میـدان نقش
جهـان اصفهـان بود سـاخته شـد ،یکـی از چهـار باغهایی کـه در ایـران پس از
چهـار بـاغ اصفهـان سـاخته شـد ،چهـار باغ سـنندج در شـمال بـازار بـود .این
چهـار بـاغ در دوره قاجـار بـه محله مسـکونی چهار بـاغ تبدیل شـد البته تاثیر

گــروه گردشگرى

ندج  ،مرکز اسـتان کردسـتان در غرب ایران اسـت .زبـان مردم این
َسـ َن َ
شـهر کردی سـورانی اردالن است .سـنندج در ارتفاع  ۱۴۵۰تا  ۱۵۳۸متری
از سـطح دریا و در منطقه کوهسـتانی زاگرس واقع شـده و آب و هوای سـرد
و نیمهخشک دارد.
سـنندج به لحـاظ موقعیـت جغرافیایـی و فعالیتهای شهرسـازی عصر
صفـوی و قاجـار ،از بافـت شـهری سـنتی بـا ارزشـی برخـوردار اسـت کـه
بناهـای مسـکونی و عامالمنفعه متعددی مانند حمام ،مسـاجد و بـازار در آن
باقیماندهاسـت و دارای محـدوده بافـت تاریخـی فرهنگی با وسـعتی معادل
 ۱۱۲هکتار اسـت.
وجـود مسـجدهای متعـدد و فـراوان ،سـنندج را به شـهر منارهها تبدیل
کـرده اسـت چرا کـه در هر کوچه و معبر این شـهر مسـجدی برپا شـده تا
اهالـی محـل به راحتـی بتوانند طاعت و عبـادت خـود را در آن انجام دهند.
این شـهر پایتخت مسـاجد ایران اسـت.
شـهر سـنندج را بـه علـت واقـع شـدن در دامنـه کـوه ،در قدیـم سـنه
میخواندنـد و چـون قلعـه آن از لحـاظ نظامی اهمیـت زیادی داشـته ،آن را
سـنهدژ (قلعـهای در پـای کوه) مینامیدند که کمکم به سـنندج بدل شـد«.
ژاک دمـورگان» کـه در اواخر سـلطنت ناصرالدینشـاه به ایـران آمده ،همه
جـا از این شـهر بـا نام سـنه یاد کر دهاسـت.
لباس
لبـاس کـردی دارای تنوع خـاص در مناطق مختلف اسـت .لباس مردها
شـامل نیمتنهای به نام «چوخه» که از جنس پشـم یا کتان اسـت و شـلواری
گشـاد بهنـام «رانک» کـه مچپای آن تنگ اسـت که در روسـتاهها اسـتفاده
میشـود« .سـورانی» کـه نوعـی آسـتین شـل و دراز اسـت که دارای شـکل
مثلثـی بـوده و برروی مچ و دسـتبسـته میشـود .شـال که به آن «پشـت
ون» و «پشـت ینـه» نیز گفته میشـود ۳ ،تا  ۱۰متر طـول دارد که در ناحیه
کمـر برروی لباسها بسـته میشـود .دسـتار یـا «کالقـاه» نیز به بـه عنوان
کاله بـر سـر مردان کاربـرد دارد .لباس دیگری نیز بهنـام « َملَکی» دارند که
شـامل نیمتنـهای بـدون یقهاسـت و از پایین تا باال با دکمه بسـته میشـود.
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روزهـاى دوشـنبه ،چهارشـنبه ،پنـج شـنبه و جمعـه مـی توانيـد همـراه بـا قشـم ايـر بـه شـهر زيبـاى سـنندج سـفر کنيد
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سـبک معمـاری اصفهـان در دوره زندیـه و قاجاریه هم تداوم یافـت و چهار باغ
و عمارت خسـروآباد در جنوب غرب سـنندج سـاخته شـد که اکنون عمارت
خسـروآباد و بخشـی از چهار بـاغ آن باقیماندهاسـت.
عمارت و خانههای تاریخی
از عمـارت و خانههـای تاریخـی شـهر سـنندج میتـوان بـه عمـارت
خسـروآباد ،موزه سـنندج ،عمارت مشـیر دیوان ،عمارت امجداالشراف ،عمارت
وکیلالملـک ،عمارت احمـدزاده ،عمارت سـرهنگ آزمـودهاردالن ،عمارت مال
لطـفاهلل شیخاالسلام ،عمـارت ملکالتجار ،مجموعه عمارت شـیخ محمد باقر
غیاثـی ،عمـارت سـاالر سـعید (مـوزه سـنندج) ،عمارت آصـف وزیـری (خانه
کـرد) ،خانـه پیر مرادی ،خانه معمار باشـی ،خانه آیتاهلل شـیخ محمـد مردوخ
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بــومــرنـگ

کردسـتانی ،خانه گلـهداری و خانـه مجتهدی اشـاره کرد.

حمامها

سوغات

بازارها

از حمامهـای تاریخـی سـنندج میتـوان به حمام شیشـه ،حمام خـان ،حمام
صالحـی ،حمـام عبدالخالق ،حمـام عمارت آصـف ،حمام عمـارت ماللطف اهلل
شـیخ االسلام ،حمـام وکیلالملک ،اشـاره کرد.

هر مسـافری از همان ابتدای سـفر خود به فکر سـوغاتیهای شاخص شهری
اسـت کـه به آنجا سـفر میکنـد تا بـرای عزیزانش کـه همـراه او نبودند هدیه
ببرد  .سـوغاتیهای شـهر سـنندج تنـوع بسـیاری دارنـد ،از این میـان میتوان
به شـیرینیهای سـنتی سنندج مانند شـیرینی کنجدی ،بادامسـوخته و آدامس
سـقز اشـاره کرد که گزینههای مناسـبی بهعنوان سـوغاتی شهر سنندج هستند.
دیگـر محصوالت اسـتان کردسـتان کـه بعنوان سـوغاتیهای معروف سـنندج
یـاد میشـوند ،عبارتنـد از  :نـانکاک ،نانبرنجی  ،عسـلطبیعی  ،روغنطبیعی ،
باسلوق ،خشـکبار و مویز .

مشـهورترین و تاریخیتریـن بازارهـای سـنندج عبارتانـد از بازارتاریخـی
سـنندج و بازار سـرتپوله .بازار سـنندج در دو طرف خیابان انقالب قرار گرفته
و در سـال ( ۱۰۴۶ه .ق) همزمـان بـا مرکزیـت شـهر سـنندج به عنـوان مرکز
حکومـت اردالنها سـاخته شـده اسـت  .پلان این بـازار به صورت مسـتطیل
بزرگـی اسـت کـه در اثـر خیابانکشـی دوران حکومـت پهلـوی بـه دو بخش
تقسـیم شـده و بخش شـمالی آن بازار سنندجی اسـت و بخش جنوبی آن بازار
آصف نـام گرفته اسـت .

قلل مرتفع
به علت کوهسـتانی بودن منطقه ،هر سـاله تعداد بسـیاری از کوهنوردان به
قلـل مشـهور و مرتفع سـنندج صعـود میکننـد .مهمترین قلل این شهرسـتان
عبارتند از :آبیدر ،سـلطان سـراج الدین ،آواالن در جنوب سـنندج ،شاهنشین در
ژاوهرود ،کـوه کوچـک در جنوب غربی و کوه چرخالن در جنوب غربی سـنندج.
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چـــاشنـــی

غذایمحلیسنندج
خورشریــواس
چـــاشنـــی

مردم کردسـتان به دلیل شـیوه معیشـت مبتنـی بر دامـداری ،زراعـت ،بـاغداری و زنبـورداری از
گیاهان طبیعی خوراکی مانند قارچ ،کرفس ،ریواس ،خوژه ،گیالغه ،کنگر و… بسـیار اسـتفاده میکنند.
الگوهای غذایی و مواد تشـکیلدهنده آن در میان کردها بسـیار سـاده و از موادی تشـکیل میشـود
که در دسـترس خانوارها قرار دارد.

دکتر غالمرضا حاجتی  /متخصص اعصاب و روان

مواد الزم( :برای  ۴ – ۵نفر)
		
ریواس :نیم کیلو
		
پیاز ۲ :عدد متوسط
سبزی :نعنا و جعفری

گوشتگوسفندی:نیمکیلو
نمک و ادویه :به مقدار الزم

طرزتهیه:
گوشـت را تمیـز کـرده ،شسـته ،قطعهقطعـه کنیـد و در کمی روغن ،سـرخ کـرده و بـه مدت یک
سـاعت با مقداری آب بپزید .سـبزیها را پاک کرده ،شسـته و سـاطوری کنید .برگ و پوسـت ریواس
را گرفتـه و مغـز آن را بـه تکههای کوچـک خرد کنید.
پیـاز را خـرد کرده و در روغن سـرخ کنید .سـپس سـبزیها را داخل پیـاز تفت دهیـد و ریواس را
بـه آن افـزوده ،قـدری تفـت دهید .نمک ،فلفل ،ادویـه را به خورش افـزوده و مواد تفت دادهشـده را به
گوشـت اضافـه کـرده هـم بزنید و با حـرارت مالیم بپزید تا بجوشـد و جا بیفتد و روغن بینـدازد .غذا
آماده سـرو است.
ارزش تغذیهای خورش ریواس
اسـتفاده از گیاهان سـبزینهدار و سـبزی در غذاها از لحاظ ارزش آنتیاکسـیدانی (ضد سـرطانی) و
وجـود ویتامینهـا و املاح مفیـد و ضـروری برای بدن بسـیار حائز اهمیت اسـت.
از جمله ارزش غذایی ریواس میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
یـک لیـوان ریـواس پختـه شـده دارای  ۳۸۰کیلـو کالری انرژی اسـت کـه در این غذا بـا توجه به
همراهـی آن بـا گوشـت ،در کل دارای  ۵۵۰کیلـو کالری انرژی اسـت.
همچنیـن ریـواس (۱۰۰گـرم) از لحاظ ارزش تغذیهای شـامل :پروتئین  ۱گرم ،قنـد  ۹۸گرم ،چربی
(کـم) ،کلیسـیم  ۱۱۲گرم ،آهـن  ۱/۱میلی گرم ،ویتامین  ، Aویتامین  ،Bویتامین  Cاسـت.
اثر غذایی و شفای ریواس
 -۱خوردن ریواس برای رفع عطش و حرارت درونی ،تقویت معده ،رفع سستی و بیحالی بدن.
 -۲برای بیماران تبدار و یا بیاشتها مفید است.
 -۳خـوردن ریـواس بـه صورت خـام با توجه به وجـود ویتامین  Aبرای تقویت بینایی چشـم مفید
است.
 -۴خـوردن ریـواس بـه صـورت خام و حتـی پخته ،برای اشـخاصی کـه دارای ناراحتیهای عصبی،
کمخوابـی و حتـی کـودکان بیش فعـال به دلیل وجـود ویتامین  Bحائز اهمیت اسـت.
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سندرم دمانس و
بیماری آلزایمر را
بشناسیـم
در حـال حاضر حـدود  45میلیون نفر در جهان
دچـار دمانس هسـتند و تا بیسـت سـال دیگر دو
برابـر میشـود.این رقـم در ایـران ششـصد هـزار
نفـر تخمیـن زده میشـود .جمعیـت نسـبتا جوان
کشـورمان هنـوز یـک فرصت اسـت و رونـد پیر
شـدن آن طـی دو دهـه آینـده اگر درسـت فکر و
عمـل نکنیم ،چالـش برانگیز بوده و بار سـنگینی را
بـر کشـور وارد میکند.
معمـوال دو واژه دمانـس (زوال عقـل) و آلزایمر
بـه کـرات و اشـتباه معـادل هـم مـورد اسـتفاده
قرارمیگیرنـد .سـندرم دمانـس مجموعـهای
از عالیـم اسـت کـه از تخریـب پیشرونـده
کارکردهـای شـناختی مغـز حاصل میشـود و در
ایـن حالت معموال سـطح هوشـیاری فـرد طبیعی
اسـت .حافظـه ،تفکر ،توجـه و ادراک دچار اشـکال
میشـوند.عملکردهای اجرایـی ،تکلـم و زبـان،
کـردارو شـناختن اشـیا و افـراد مختـل میشـوند،
همچنیـن کارکردهـای روانـی ازجملـه خلـق،
شـخصیت و قضـاوت و رفتارهـای اجتماعـی نیـز
درگیـر میشـوند .وجه مشـترک همـه دمانسها
تخریب چشـمگیر کارکرد اجتماعی یا شـغلی فرد
ا ست .
 %60علت سـندرم دمانـس را بیماری آلزایمر
بهعنـوان شـایعترین علـت تشـکیل میدهـد کـه
در سـال  1907توسـط روانپزشـک اتریشی به نام
آلوییس آلزایمر شـرح داده شـد .اولیـن عالیم آن
اختلال در یـادآوری اطالعات جدید اسـت.
علـت دوم دمانسهـای عروقی(به دلیل سـکته
مغـزی) و علـت سـوم ترکیـب دو مورذکر شـده

فـوق اسـت .در %15مـوارد علـت دمانـس یـک
نـوع عامـل یـا بیماری قابل برگشـت اسـت که با
درمـان آن سـندرم دمانـس بهبود پیـدا می کند.
مثـل کـمکاری تیرویید ،کمبـود ویتامیـن  B12و
هیدروسـفالی با فشـار طبیعی (افزایـش مایع مغز)
.نوعـی از دمانس با عنوان دمانـس کاذب در واقع
همـان بیمـاری افسـردگی اسـت کـه با شـکایت
حافظـه تظاهر کرده اسـت وبـا درمان افسـردگی
شـکایت حافظـه درمـان میشـود.در میـان سـایر
علـل دمانـس لیسـت بلنـدی از عوامـل عفونـی،
داروهـا وسـموم  ،تومورهـا ،علل متابولیک و سـایر
عوامل وجـود دارد.
سـندرم دمانـس و بیمـاری آلزایمـر بهطـور
غلـط و به صـورت شـایع معـادل هـم بکارگرفته
میشـوند .ایـن امـر اشـتباهاتی را در خصـوص
بیمـاری در ذهن مـردم ایجاد میکنـد .برای مثال
کسـی کـه افسـردگی میگیـرد تمرکـزش مختل
میشـود و میگویـد آلزایمـر گرفتـم و یـا گاهـی
شـنیده میشـود آلزایمر مسـری اسـت که چنین
نیسـت و میدانیـم یکـی از علـل عفونـی ایجـاد
کننـده دمانس و نه آلزایمر عفونتهای ویروسـی
مثـل بیماری ایـدز و یـا بیماریهـای پریونی مثل
جنـون گاوی هسـتند کـه ایـن عوامل قابـل انتقال
میباشـد امـا بیمـاری آلزایمر مسـری نیسـت.
از نظر شـیوع بطور متوسط  %5جمعیت باالی
 65سـال و 20تا % 40افراد باالی  85سـال دچار
دمانس هسـتند .شـیوع آلزایمر در خانمها بیشتر
اسـت اما شـیوع دمانس عروقی در آقایان بیشـتر
اسـت%50.تختهای آسایشگاههای سـالمندان را
بیمـاری دمانـس بهویـژه از نـوع آلزلیمـر اشـغال

میکنند .
تقریبـــا همه بیماران دمــانسی دچار گروهی از
اختلاالت روانی و رفتــاریمیشوند.هیجانزدگی،
پرخاشـگری ،پرسـه زدن ،مهارگسـیختگی رفتاری
،مشـکالت خـواب ،اضطـراب و افسـردگی ،توهـم
و هذیـان و مقاومـت در مقابـل مراقبـت از جملـه
اختلاالت روانـی هسـتند که فشـار زیـادی را بر
بیمـار و مراقـب وی وارد میکنـد و گاه بـه دلیـل
شـرم از بیماری موجـب محرومیت بیمار از درمان
میشـوند.
اختلاالت رفتـاری از جملـه قابـل درمانترین
عالیم در دمانس هسـتند و کیفیت زندگی بیمار و
مراقب وی را بهبود بخشـیده و از بستریشدن وی
در بیمارسـتان یا موسسـههای نگهداری جلوگیری
میکند .
آمـوزش روانی خانـواده و مراقبین بیمـار با در
نظـر داشـتن این نکته کـه به طور متوسـط روزانه
حـدود  12سـاعت زمـان صرف مراقبـت از بیمار
میشـود نقش اساسـی در مدیریت موفق دمانس
و آلزلیمر دارد.
%50مراقبیـن درجاتـی از افسـردگی را تجربه
میکنـد کـه اکثـرا هنگامـی کـه تنها یـک نفر که
معمـوال دختر بزرگ خانواده اسـت بـه تنهایی بار
مراقبـت را بـه دوش میکشـد ،شـایعتر اسـت و
ایـن باعـث کاهـش کیفیـت رسـیدگی بـه بیمار
میشـود .بـرای پیشـگیری از بـروز ایـن حالـت
توصیـه میشـود همـه فرزنـدان در مراقبـت از
والدیـن مبتلا بـه دمانـس مشـارکت کننـد .در
شـماره آینـده در این مـورد بیشـتر خواهیم گفت.
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نکاتی که هنگام خرید
ساعت باید به آنها توجه
کرد
گــروه مد و لباس

قبـل از اینکـه وارد بازار شـوید و خریـد را آغاز کنید ،باید مشـخص کنید که چه توقعی
از سـاعت خودداریـد .آپشـنها ،رنـگ و مـدل و محل اسـتفاده از سـاعت را حتمـا از قبل
تعییـن کنیـد و با چشـمانی باز و حواسـی جمع در بازار حاضر شـوید تا در زمـان انتخاب و
خریـد به مشـکل برنخورید یا اینکه بعد از خرید پشـیمان نشـوید.

شکل ساعت
اول از همـه بایـد تکلیفتـان را بـا شـکل و قـاب سـاعت
مشـخص کنید؛ دایره ،لوزی ،مثلث ،بیضی یا مربع -مسـتطیل،
شـکلهایی هسـتند کـه بیشـتر از بقیـه اسـتفاده میشـوند.
معموال جوانها بیشـتر از سـاعتهای دایرهای شـکل اسـتفاده
میکننـد چـون هم اسـپرتتر اسـت و هـم اینکه تنـوع مدلی
بیشـتری دارد.
طول عمر ساعت
قـاب و بدنـه سـاعتها از آلومینیـوم ،تیتانیـوم و اسـتیل
سـاخته میشـود .بسـته به اینکه کدام جنس را بیشـتر دوست
داریـد و میپسـندید ،نگهـداری و مراقـب از هر کـدام از آنها
هم متفاوت اسـت .تیتانیوم از همه سـختتر اسـت و مسلما از
همـه دیرتـر خراب میشـود.
مقاومت ساعت
در این قسـمت باید مشـخص کنیـد که چقـدر میخواهید،
دسـت بـه جیـب شـوید و پـول خـرج کنید ،اگـر تـه جیبتان
خالـی اسـت و مدت هاسـت رنگ اسـکناس سـبز را بـه خود
ندیـده و یک جورهایی تبدیل شـده به محل جنبش حشـرهها،
کال بیخیـال مقاومـت سـاعت شـوید و از اولیـن دسـتفروش
کنـار خیابـان ،سـاعت بخریـد امـا اگـر حسـاب بانکـی پـری
داریـد ،و نگـران هزینههـا نیسـتید ،بـا خیـال راحت به سـراغ
مجموعههـای ضدهـا یـا همـان مقاومتهـا بروید.
ماننـد ضـد آب یا مقـاوم در برابر آب یا ضـد گرما و مقاوم
در برابر دمـای باال و ....
بروشور را دریابید
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بـه جـز اینکـه موقـع خریـد ،مـی توانیـد از خریـدار میزان
ضدبـودن سـاعتی را کـه میخواهید بخرید بپرسـید ،میتوانید
در بروشـور مدل سـاعت هم از کم و کیف کار سـر دربیاورید.
یادتـان باشـد که هر سـاعت ضدآبـی در هر شـرایطی به آب
مقاوم نیسـت.
شـما نمیتوانیـد بـا سـاعتی کـه درجهبنـدی یـک دارد،
غواصـی کنیـد چـون حتمـا خـراب میشـود .سـاعتهایی که
درجهبنـدی یـک دارنـد ،فقـط در صورتـی کـه در معـرض
رطوبـت قرار بگیرنـد یا به طور تصادفـی روی آنها آب ریخته
شـود ،مقـاوم هسـتند .میـزان حساسـیت ضدآبی اغلـب روی
بروشـور سـاعتها ذکـر میشـود ،مثلا  200Wrکـه یعنـی
شـما تـا عمق  200متـر در زیـر آب میتوانید از سـاعت خود
اسـتفاده کنیـد ،بـدون اینکه نگران آسـیبی باشـید کـه ممکن
اسـت به آن برسـد.
یکـی دیگـر از میـزان مقاومتهـا کـه ممکن اسـت برایتان
مهم باشـد ،مقاوم در برابر گرماسـت که معموال در بروشـورها
نامـی از آن بـرده نمیشـود .اگـر در فضاهایـی کـه حـرارت
باالیـی دارنـد ،رفت و آمد میکنید ،مطمئن شـوید که سـاعتی
کـه خریـداری میکنیـد مقاومت باالیـی در برابر گرمـا دارد.
جنس صفحه
نکتـه دیگـری که درباره مقاومت سـاعت باید بـه آن دقت
کنیـد ،جنـس صفحـه اصلی سـاعت اسـت؛ صفحه سـاعتها
معمـوال از پالسـتیک و تلـق یـا از شیشـه و کریسـتال سـاخته
میشـود .اگـر پالسـتیک و تلـق را انتخاب میکنیـد باید توجه
داشـته باشـید کـه زود خـش میخـورد .جنس شیشـهای هم
زود میشـکند امـا در برابـر سـایش میتوانـد مقـاوم باشـد.

بهتریـن انتخـاب بـرای پوشـش شـفاف صفحـه
سـاعت ،کریسـتال اسـت که ضدضربه ،ساییدگی
و خـش اسـت امـا از بقیـه گرانتـر اسـت و اگـر
میخواهیـد سـاعتی بـا ایـن نوع پوشـش داشـته
باشـید ،بایـد حسـابی دسـت به جیب شـود.
نکته بعدی ،میزان فشـار اتمسفری روی ساعت
باشـد .اگـر کوهنـوردی میکنید یا خلبان هسـتید
یا اینکـه به کارهای هیجانی مثـل جامپینگ عالقه
داریـد ،موقـع خرید حتمـا از میزان مقاومت فشـار
سـاعتی که پسـندیدهاید ،مطمئن شوید.
مکان استفاده
بایـد مشـخص کنیـد کـه در چـه جاهایـی
میخواهید از سـاعتتان اسـتفاده کنید ،در مراسـم و

مهمانیهـا یـا در ورزش و محل کار .اگر میخواهید
سـاعتتان را در مهمانیهـا ببینید ،بهتریـن انتخاب،
سـاعتهای کالسـیک بـرای آقایان و سـاعتهای
فلـزی و نگیـندار بـرای خانمهاسـت .اگـر هـم از
ساعتهای کالسـیک خوشـتان نمیآید ،میتوانید
از سـاعتهای بنـد چرمـی اسـتفاده کنیـد که هم
سـبکتر و هـم اینکـه بـه کالسـیکها نزدیکتـر
هسـتند و بـه خاطر جنـس بندش ،تقریبـا در همه
جـا قابـل اسـتفاده اسـت .بهتریـن گزینه سـاعت
برای تفریح و ورزش ،سـاعتهای اسـپرت هستند
کـه هم صفحـه بزرگتری دارند و نسـبت به بقیه
مقاومتر و هم اینکه قابلیت گشـادتر شـدن و شـل
بستهشـدن را هـم دارند.
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بــومــرنـگ

بــومــرنـگ

مقبر ه سنت فرانسیس ژاویر (St. Francis
)Xavier

کلیسای مسـیحی به عنوان میراث جهانی تحت

قـدم زدن بـر روی زمینهـای عمـارت
 Braganzaنگاهـی گـذرا از سـبک زندگـی
تجملیگـرای صاحبخانههـای سـابق گـوا (طبقـه

پرواز به گوا از ابتداي سال ميالدي جديد هر جمعه با قشم ایر انجام خواهد شد

گــروه گردشگــری _ علـی نظـرپور

گوآ،تابلوینقاشی
هزار رنگ
گـوا در واقـع یک شـهر نیسـت ،بلکـه یکـی از ایاالت هند محسـوب میشـود که

اگـر بخواهیـم گـوا را بـا دیگر نقاط هند مقایسـه کنیم متوجه میشـویم کـه گران

چندیـن شـهر کوچـک را در خـود جای داده اسـت .تعـداد زیـادی از این شـهرها در

اسـت ،امـا در مقایسـه بـا دیگـر نقـاط دنیـا بسـیار ارزانتـر محسـوب میشـود .هـم

خـود جـذب میکننـد .این منطقه تنها به سـواحل زیبایـش محدود نمیشـود ،چرا که

بـه همراه جاذبههای زیاد و در بیشـتر مـوارد رایگان از گوا مقصد توریسـتی محبوب و

طول سـاحل واقع شـدهاند و به همین دلیل گردشـگران زیادی را از سراسـر جهان به

میتـوان معماریهـای تاریخـی و سـنتی پرتغالیها را هـم در آن مشـاهده کرد.

وضعیت آب و هوایی
وضعیـت آب و هوایی کـه در اینجا ذکر میکنیم
بـه طـور میانگین بـرای پایتخـت گوآ یعنـی پانجی
در نظـر گرفته شـده اسـت که در موقعیتـی تقریبا
داخلیتر قـرار دارد ،بنابراین ممکن اسـت در نواحی
سـاحلی دمـای هوا مقـداری کمتـر باشـد .در طول
فصلهـای پـر گردشـگر یعنـی دسـامبر تـا آوریل
هوا بسـیار مطلوب اسـت .اگرچه ممکن اسـت حتی
بـدون بارش باران ،نسـبتا مرطوب باشـد.
بهترین تفریحات و سرگرمیها در گوا
اقامتـی رویایـی در هتـل پـارک هایت بـه همراه
چشـم ه آب و گرم
اگـر از نظـر مالـی اسـتطاعت کافـی داریـد و
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ن قیمتی پیدا میشـود و هم غذا و نوشـیدنی ،که همـ ه این موارد
هتلهـای خـوب و ارزا 

مقرون به صرفهای سـاخته اسـت.

میخواهیـد بـه همراه همسـرتان چند شـب رویایی
را سـپری کنیـد پیشـنهاد میکنیـم در هتل لوکس
پـارک هایـت ( )Park Hyatاقامـت کنیـد .هتـل
مذکـور یـک مـکان  ۵سـتاره واقعـی اسـت کـه
بزرگترین اسـتخر گـوا را در خود جای داده اسـت.
همچنیـن دسترسـی راحـت بـه سـاحل و اتاقهایی
عالـی را بـرای شـما فراهـم میکند.
گشت و گذار در بازار Anjuna

بازارهـای آنجونـا و آرپـورا ( ،)Arporaاز آن
دسـت نقاط گوا اسـت کـه حتما باید ببینیـد .موارد
فوقالعـاده و بسـیار جالبـی از جملـه چـای ،گیاهان
دارویـی ،جواهـرات و لبـاس در ایـن بـازار پیـدا
میشـود که خریـدن آنها و حتی دیدنشـان خالی
از لطـف نخواهـد بود.

آرامشی ناب در ساحل پالولم ()Palolem
در سـفرتان بـه سـمت جنـوب گوا ،سـعی کنید
حداقـل یـک روز را در سـاحل پالولم به سـر ببرید.
این سـاحل حدود  ۱.۵سـاعت از  Canslimو ۲.۵
سـاعت بـه وسـیل ه ماشـین از آرپـورا فاصلـه دارد.
ارزش سـفر بـه سـمت ایـن سـاحل بـا وجـود یک
جـاده صـاف و مسـتقیم به همـراه درختانـی در هر
دو طـرف جـاده دو چنـدان میشـود .در واقع پالولم
جنوبیتریـن سـاحل گوا محسـوب میشـود.
تماشای آبشار Dudhsagar

 Dudhsagarیکـی از بزرگترین و همچنین
زیباتریـن آبشـارهای گـوا اسـت .صـدای خـروش
آبهـای قدرتمنـد در حـال سـقوط و البتـه مناظر
زیبای اطراف آبشـار هرکسـی را محو خـود خواهد

کـرد .بـرای رسـیدن بـه این مـکان بهتر اسـت که
توسـط ماشین جیپ از سمت شـهر  Morlemبه
ایـن مکان حرکـت کنید.
بازدید از معبد مانگشی ()Mangeshi
معبد  Mangeshiواقع در پوندا (،)PONDA
در میـان محیطـی زیبا احاطه شـده اسـت که مثال
خوبـی از معماری هندویگوایی اسـت .بازدید از این
معبد ارزشـمند یکی از کارهایی اسـت که در سـفر
به گـوا حتما باید انجـام دهید.
مزرع ه ادویه جات ساهاکاری ()Sahakari
همانطـور کـه میدانیـد ،هندوسـتان سـرزمین
ادویهجـات اسـت و سـفر به هنـد بـدون بازدید از
یکی از مزارع کشـت ادویه تکمیل نمیشـود .تقریبا
هـر نوع ادویـه ازجمله میخک ،دارچیـن ،جوز ،برگ
بـو و کاری در مزرعـه سـاهاکاری رشـد میکنـد.
بازدیـد از ایـن مزرعـه علاوه بـر اینکـه اطالعات
شـما در مـورد انـواع ادویـه را باال میبـرد ،فرصتی
عالی،جهتحمـام کـردن فیلهـا برایتـان فراهـم
میکنـد!

حفاظت سـازمان یونسـکو قرار گرفته اسـت .سنت
فرانسـیس ژاویـر در ایـن کلیسـا و درون مقبـرهای
کـه هر  ۱۰سـال یـک بار بازگشـایی میشـود و به
معـرض دیـد عمـوم گذاشـته میشـود ،بـه خاک
سپرده شـده است.
پاناجی ( ،)Panajiپایتخت ایالت گوا
پایتخـت گـوا یعنـی پاناجـی مکانـی عالـی برای
سـپری کـردن یـک پایـان روز اسـت .اگـر دنبال
خریـد سـوغاتی هسـتید ،به بـازار محلی آن سـری
بزنیـد و عالوه بـر آن ،دان ه بادام زمینی مشـهور آن
را هـم تهیـه کنید.
پناهگاه پرندگان دکتر سلیم علی
گـوا مملـو از پرنـدگان مختلـف اسـت و همین
موضـوع از آن مکانـی عالـی بـرای سـپری کـردن
یـک صبح نشـاط آور به همـراه دوربین دوچشـمی
سـاخته اسـت .یکـی از این نقـاط ،پنـاهگاه پرندگان
دکتر سـلیم علی اسـت کـه به افتخار پرن دهشـناس
برجسـت ه گوایـی به ایـن نـام خوانده میشـود.
عمارت Braganza

اشـراف پرتغالیهـا در زمـان اسـتعمار) بـه شـما
میدهـد .انـدازه واقعـی ایـن عمـارت و تزیینات پر
خـرج چیـزی اسـت که تـا نبینیـد بـاور نمیکنید.
عمارت Palacio do Deao
عمارت زیبا و مستعمراتی Palacio do Deao

در روسـتای کوییپم ( ۴۰کیلومتری جنوب پاناجی)
واقع شـده اسـت .ایـن عمارت با عشـق توسـط دو
زوج بـه نامهـای «روبن» و «سـلیا واسـکو داما» که
در آن زندگـیمیکنند ،ترمیم شـده اسـت.
رستوران Sunset Ashram

رسـتوران زیبـای  Sunset Ashramیـک
اسـتراحتگاه اسـت کـه مکانـی عالـی بـرای دراز
کشـیدن ،گـوشدادن بـه موسـیقی چیـلاوت و
رسـیدن بـه آرامشـی بینظیـر در طول روز اسـت.
رستوران Thalassa

رسـتورانی فوقالعـاده ،به همراه محیـط و منظره
غـروب خیرهکننده کـه حتما باید ببینید .سرآشـپز
این رسـتوران یونانی اسـت ،اما هم در طبخ غذاهای
یونانـی و هم غذاهای هندی مهـارت دارد.
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کیمیــاگر

یک ماده سرطانزا
درشامپـــو!
دکتر الهام ذاکرزاده -شیمیست

در شـماره قبل مروری کلی بر شـامپو و ترکیبات موجود بر آن آورده شـد .همانطور که قبال ذکر شـد
یکی از بخشهای اساسـی در فرموالسـیون شـامپو بخش آنیونی آن و از مهمترین سـورفکتانتهای آنیونی
مورد اسـتفاده در مواد شـوینده« ،سدیم لوریل سـولفات» ( )SLSاست.
«سـدیم لوریـل سـولفات» ،یکـی از ترکیباتـی اسـت که هـر روز هنـگام دوش گرفتـن بـا آن در تماس
هسـتیم .نقـش ایـن مـاده در شـامپو و خمیر دندان شـما چیسـت؟
«سـدیم لوریل سـولفات» را میتوانید در لیسـت اجزاء سـازنده محصوالتی نظیر شـامپو ،ژل اسـتحمام،
خمیـر دنـدان ،صابونهای کارواش ،پاک کنندههـای کف گاراژ و چربی زداهای موتور ماشـین بیابید .عالوه
بـرآن ممکن اسـت بـا ترکیب «سـدیم لوریل اتـر سـولفات» ( )SLESنیز برخـورد کنید که مشـابه SLS
بـا خـواص یکسـان بـوده و هـر دو به دلیل خواص ذاتیشـان ،مسـئول کف کردن شـامپوها هسـتندSLS .
و  SLESجـزء دسـتهای از ترکیبـات آلـی بـه نام سـورفکتانتها هسـتند و میتواننـد از روغن
نارگیـل بهدسـت آیند .ایـن ترکیبـات دارای یک بخش آبدوسـت و یک بخش
آبگریـز انـد ،به همیـن دلیـل توانایی حـذف چربی و مـواد روغنی
از مـو و پوسـت را دارنـد ،بدیـن صورت کـه میتوانند
از طریـق برهمکنـش انتهـای آبگریـز
خـود سـاختارهایی را در آب
ساماندهی کرده،
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مولکولهـای روغـن درون آنها بـه دام افتند و در
سـطح آب بـه دلیل حضـور گروههای آبدوسـت
معلـق بمانند و در نهایت به راحتی شسـتهشـوند.
امـروزه به نظر میرسـد ترکیبات شـیمیایی که
در محصوالت روزمره حضور دارند و دارای اسـامی
بیش از دو سـیالب هسـتند به نوعی اهریمنی بوده
و بـا سـرطان در ارتباطاند .این داسـتان برای SLS
و یـا  SLESنیـز وجـود دارد .ترکیـب  SLSیـک
سـوزشآور مالیـم اسـت و باعث سـوزش چشـم
میشـود .ایـن ماده در موارد بسـیار نـادر با موهای
رنگ شـده واکنش شـیمیائی دارد ،که نامحسـوس
بوده و قابل اعتناء نیسـت .دلیل اسـتفاده از SLES
بـه جـای  SLSدر شـامپوها نیـز سـوزش کمتـر
آن اسـت .ترکیـب  SLSبـه طـور مطلـق ارتباطی
بـا سـرطان نـدارد و شـما را نمیکشـد مگـر آنکه
مقـدار حداقـل هفت و نیـم کیلوگرم خمیـر دندان
را ببلعیـد .امـا داسـتان  SLESاندکـی متفـاوت
اسـت .هرچنـد خـود آن سـرطانزا نیسـت امـا از
طریـق فرآیندهـای شـیمیایی محصولـی بـه نـام
1و-4دیوکسـان تولیـد میکنـد .متاسـفانه نتایـج
برخـی تحقیقـات در مـورد شـامپوهای خارجی که
هـم اکنـون در بازار داخلی کشـورمان به وفور دیده
میشـود نشـاندهنده وجـود مقادیـر غیرمجـاز از
ایـن ماده اسـت که مصـرف باالتر از حـد متعارف
آن تاثیـرات بسـیار مخربـی از جملـه خارش سـر،
ش مـو ،تحریـکات پوسـتی و نهایتـأ سـرطان
ریـز 
پوسـت دارد .بـر اسـاس معیارهای قانونی اسـتفاده
از  SLESتـا میـزان  140قسـمت در میلیون خطر
سلامتی در پـی نـدارد ،در نتیجه حتـی با مصرف
روزانـه شـامپوهای دارای نشـان اسـتاندارد جـای
هیچگونـه نگرانی نیسـت.
برگردیـم بـه  ،SLSکـه نقـش جانبـی جالـب
دیگـری علاوه بـر کـف کـردن در خمیردنـدان
دارد .اگـر حتـی یک بـار بالفاصله بعد از مسـواک
زدن آب پرتغـال نوشـیده باشـید پـی بـه مـزه بد
آن بردهایـد .ایـن اثـر بدیـن گونه بـه  SLSمربوط
میشـود کـه میتواند بطـور همزمـان ،گیرندههای
مـزه شـیرینی در دهـان را فروبنشـاند درحالیکـه
فسـفولیپیدهای مهارکننده گیرندههای مزه تلخی را
متالشـی کند .در نتیجه مزه تلخـی را تقویت کرده
و مـزه شـیرینی را تضعیـف میکند کـه نتیجه آن
مزه ناخوشـایند اسـت.
کاربردهـای جالب دیگر  SLSدر حشـرهکشها
(بطـور عمده بـرای کرم میـوه) ،شـامپوهای کک و
سـاس (بـرای سـگ و گربـه) و بطور تفننـی عامل
طرد کننده کوسـه اسـت.
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استراحت کنید
افـراد سـالم بین  7تا  8سـاعت هر شـب میخوابند.
خـواب کافـی بـرای شـما ضـروری اسـت .برنامـهای
منظـم داشـته و هر شـب در یک سـاعت مشـخص به
رختخـواب برویـد .هر وسـیله دارای صفحـه نمایش را
از اتاقخـواب خـارج کنیـد .تلویزیون یا موبایـل خود را
حداقـل یک سـاعت قبـل از رفتـن به رختخـواب کنار
بگذاریـد تـا مغز اسـتراحت کافـی کند.
کنار گذاشتن استرس
اسـترس تنها روی حالت روحی شـما اثـر نمیگذارد
بلکـه سیسـتم ایمنی بـدن را نیـز ضعیف خواهـد کرد.
داشـتن اسـترس شـما را در خطـر بیشـتر ابتلا بـه
سـرماخوردگی و آنفوالنـزا قـرار میدهـد .اگـر بیشـتر
اوقـات اسـترس داریـد در زندگی خـود تغییراتی ایجاد
کنیـد .حداقـل سـی دقیقـه ورزش میتوانـد به کاهش
اسـترس شـما کمـک کند.
ورزش کنید

راه هایی برای
سالم ماندن در
فصل آنفوالنزا

گروه سالمت

خـوردن یک غـذای متعادل سرشـار از میوه
و سـبزیجات بـدن شـما را سـالم نگاه مـیدارد
تـا بتوانـد بـا بیماریهـا مبـارزه کنـد .تمرکـز
خـود را روی آنتیاکسـیدانها و اسـیدهای
چـرب امـگا  3بگذارید تا مانع آنفوالنزا شـوید.
آنتیاکسـیدانها از بـدن در مقابـل اسـترس و
التهـاب محافظت کـرده و ایمنی بـدن را بهبود
میبخشـند .بـا رسـیدن فصـل سـرما اغلـب
آنفوالنـزا شـیوع مییابـد .با کمـک راههای زیر
بـدن خـود را مصـون نـگاه دارید.

شستن دستها
شسـتن دسـتها بـا آب و صابـون
یکـی از بهتریـن راههـا بـرای جلوگیـری از
میکروبهاسـت .برای بیسـت ثانیه دستهای
خـود را بـا آب و صابون بشـویید .اگـر آب در
دسـترس نداریـد همیشـه یـک بطـری مایـع
ضدعفونیکننـده همـراه خـود داشـته باشـید.
برچسـب روی بطـری را چک کنید تـا حداقل
 60درصـد الـکل داشـته باشـد.

فعالیـت ورزشـی حتـی نـه چنـدان سـخت میتواند
گلبولهای سـفید خـون را قـوی کند .همچنیـن ورزش
اسـترس را مدیریـت کـرده و مانع بیماری شـما خواهد
شد .
مدیتیشن
تمریـن مدیتیشـن راهـی سـاده و راحت برای سـالم
مانـدن اسـت .کمـی آرام بـوده و بـه زمان حـال تمرکز
کنیـد .ایـن کار به کاهش اسـترس شـما کمـک کرده و
بدنتـان را نیز سـالم نـگاه مـیدارد .برای شـروع تنها 5
دقیقه زودتر از خواب بیدار شـوید .صاف نشسـته و دم
و بازدمهـای عمیق داشـته باشـید .تمرکز خـود را روی
نفسهایتـان بگذارید.
غذای سالم بخورید
خـوردن یـک غـذای متعـادل سرشـار از میـوه
و سـبزیجات بـدن شـما را سـالم نـگاه مـیدارد تـا
بتوانـد بـا بیماریهـا مبـارزه کنـد .تمرکز خـود را روی
آنتیاکسـیدانها و اسـیدهای چـرب امـگا  3بگذارید تا
مانع آنفوالنزا شـوید .آنتیاکسـیدانها از بدن در مقابل
اسـترس و التهاب محافظت کرده و ایمنی بدن را بهبود
میبخشـند .اسـیدهای چـرب امـگا  3جریـان خـون را
بهبـود بخشـیده و دارای مکملهـای ضدالتهاب اسـت.
وسایل خود را اشتراک نگذارید
هیـچگاه چیزهایـی کـه بـا دهـان شـما در
س هسـتند را بـا کسـی شـریک نشـوید ماننـد
تمـا 
نوشـیدنی .همچنیـن بـه وسـایلی کـه دوسـت
بیمارتـان دسـت زده اسـت شـما هرگـز دسـت نزنید.
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تاریخچه

نکات دانستنـی و ضروری
بــرای سفـــر هوایی
مصطفی صمدی  -کارشناس تضمین کیفیت شرکت هواپیمایی قشم

قبل از راه افتادن
فقط لوازم واقع ًا ضروری برای سفرتان را بردارید .چمدانهای زیاد و سنگین کارمندان
امنیت پرواز را کالفه میکند هزینه بیشتری هم برایتان دارد .برخی شرکتهای
هواپیمایی به شما اجازه میدهند غذای خودتان را همراه داشته باشید .خب اگر
حساسیتهای غذایی دارید ،ضرر که ندارد یک اسنک یا ساندویچ خانگی برای
خودتان بردارید و به هواپیما ببرید.
در فرودگاه
اگر میخواهید در فرودگاه اضطراب و نگرانی نداشته باشید ،دستکم سه ساعت قبل
ازپروازآنجاحاضرباشید.یاازشرکتهواپیماییتانبپرسیدبهترینزمانچقدراست.
معموالً برای پروازهای داخلی دو ساعت و برای پروازهای بینالمللی سه ساعت قبل

از پرواز توصی ه میشود .در ایران و برخی کشورهای دیگر ،ممکن است بهتر باشد ٣
ساعت قبل از پرواز به فرودگاه برسید .به این ترتیب با خیال راحت و خاطری آسوده
در هر صفی میخواهید بایستید .کنترل بلیت ،امنیت پرواز ،مهاجرت و باقی صفهای
طوالنی .حتی کمی تأخیر در راه فرودگاه هم نباید برایتان نگرانی داشته باشد.
اما اگر دیر شد و احساس کردید ممکن است پرواز را از دست بدهید ،حتما ًبا یکی از
کارمندان شرکت هواپیمایی یا ِ
گیت امنیت پرواز( )security gateصحبت کنید.
اگر واقع ًا خطر جاماندنتان از پرواز وجودداشته باشد ،کارتان را سریعتر و خارج از
نوبت انجام میدهند .اما اگر به آنها اطالع ندهید ،توجهی نمیکنند .اگر هنوز در راه
هستید به بخش مسافران جامانده  late-passengerزنگ بزنید .هواپیما برای
هیچ مسافری معطل نخواهدشد مگر اینکه او یکی از ٥٠نفری باشد که در راه تلفن
کرده و در لیست تأخیریها  delayed flightقرارگرفته است.

Check-in
بـرای پروازهـای داخلـی ٢٤ ،سـاعت قبـل از پـرواز امـکانCheck-in
اینترنتـی وجـوددارد .اگـر  Check-inاینترنتـی انجامدادهایـد و چمدانـی
هـم بـرای فرسـتادن بـه قسـمت بـار هواپیمـا نداریـد ،کافـی اسـت بـا
کارت پـرواز پرینـت شـده در دسـت ،بـه گیـت پـرواز مراجعـه و پـرواز
کنیـد .اگـر بـار همـراه داریـد ،کاغذهـای اطالعـات  tagمربـوط بـه پـرواز
قبلـی را از چمدانتـان جداکنیـد و چمـدان را در  bag dropبگذاریـد.
اگـر Check-inاینترنتـی انجـام ندادهایـد ،باجههـای خـودکار داخـل
فـرودگاه هـم همـان کار را میکننـد Check-in .کنیـد و پرینـت
کارت پـرواز بگیریـد .در ادامـه هـم بخـش بـار و  bag dropو غیـره.
اگـر هـم مجبوریـدCheck-inرا ک ً
ال دسـتی انجام دهید ،پس آمـاده صفهای
طوالنیتـری باشـید .مـدارک خـود را هم قبل از رسـیدن به پیشخـوان آماده
کنید.

خطوطکنترلامنیتسریع
()Express/Expedited security lanes
در بعضی از فرودگاهها برای تسریع کنترل امنیت ،به مسافرانی که پروازهای مکرر
دارند و نامشان قب ً
ال ثبت شده یا گاهی مسافرانی که پول اضافهتری برای اینکار
پرداختهاند ،خدمات کنترل امنیت سریع ارائه میشود.
دسترسی به سالن استراحت()lounge
راههایی وجود دارد که شما به سالن استراحت بروید ،حتی اگر بلیتتانFirst
 Classیا  Business Classنباشد و یا به علت پروازهای مکرر از مسافران
درجهدار ( )Premium tiresنباشید Priority Pass :با دریافت یک هزینه
سالیانه و یک هزینه در همان زمان استفاده ،اجازه استفاده از سالن استراحت
بسیاری از فرودگاههای اصلی و بزرگ را به شما میدهد .با اینحال فقط از
یک یا دو تا سالن هر فرودگاه میتوانید استفاده کنید که ممکن است خیلی هم
به گیت خروجیتان نزدیک نباشند .بعضی از شرکتهای هواپیمایی در ازای
دریافت مبلغی ،اجازه استفاده یکروزه از سالنهای استراحت را به شما میدهند.
همینطور هم عمدتا امکان پرداخت مبلغ ورودی به سالن استراحت وجوددارد.

 Boardingسوارکردن
ترتیب سوارکردن مسافران را معموالً خدم ه پرواز تعیین میکنند .معموالً
مسافران صندلیهای عقب هواپیما ،مسافران  Business Classو مسافرانی
که نیازهای خاصی دارند ،در اولویت هستند .گاهی که هیچ ترتیبی وجودندارد
سعی میکنند از مسافران انتهای هواپیما شروع به مسافرگیری کنند که البته
این موضوع اغلب رعایت نمیشود و ترافیک راهرویی در هواپیما رخ میدهد.
به هر حال صرفنظر از هر ترتیب سوارشدنی ،شما میتوانید تا آخرین اعالن پرواز
در سالن پرواز بمانید .حتی بیشتر! اگر از نشستن طوالنی در فضای تنگ کابین هواپیما
فراری هستید ،انقدر در سالن بنشینید که آخرین نفری را هم که دارد از گیت رد
میشود با چشم بدرقه کنید بعد خودتان را به انتهای صف برسانید.
سفارشغذاهایویژه
سفارش غذای ویژه میتواند در همان روال مراحل رزرو اینترنتی بلیت()Booking
باشد یا اینکه متعاقب ًا بهصورت اینترنتی سفارش داده و رزرو شود .ولی به هر حال
باید تا قبل از  ٢٤ساعت قبل از پرواز باشد .اگر هنگام  Check-inیا وقتی که در
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هواپیما هستید ،سفارش دهید ،طبیعت ًا شانس کمتری برای رسیدن به غذای مورد
عالقهتان خواهید داشت.
Jet lag
 Jet lagسردرگمی زمانی یا همان به هم خوردن زمان خواب است .وقتی که
شما به جای دیگری با اختالف زمانی با مبداتان سفر میکنید ساعت خواب/بیداری
و شب/روزتان به هم میریزد و شما را خسته و کالفه میکند .تأثیر به هم خوردن
زمان خواب روی آدمهای مختلف متفاوت است ،اما بهطور کلی وقتی در یک پرواز،
بیشتر از دو منطق ه زمانی( )time zoneرا پشتسر بگذاریم ،به هم خوردن زمان
خواب شدیدتر است .نامگذاری آن هم از وقتی بود که مسافرت با هواپیماهای جت،
فراگیر شد .یکی از روشهای غلبه بر بههم خوردن زمان خواب این است که شب
قبل از پرواز خوب بخوابید ،در هواپیما بخوابید.
اضافهبار
از محدودیتهایی که شرکت هوایی برای وزن و تعداد چمدانها قرارداده اطالع
دقیق داشته باشید .معموالً قوانین محکمی دراین مورد دارند و هزینههای گزافی
برای اضافهبار میگیرند .مطمئن شوید که مقررات واقعی شرکت هوایی پرواز
خودتان را چک کردهاید .اگر بارتان بیش از حد مجاز است ،ارزانترین روش
برای حمل بارتان را پیداکنید .گاهی امکان پیشپرداخت کردن هزین ه اضافه بار
وجوددارد .معموالً شرکتهای هواپیمایی تخفیفهایی هم دارند ولی هماهنگیهای
الزم را باید پیش از پرواز صورت دهید .مقصد بار شما با مقصد خود شما که
بر روی بلیت درج شده باید یکی باشد و باید خودتان بار را به سالن ترمینال
بار تحویل دهید و احتماالً هزینههایی مثل حقوق گمرکی نیز به آن تعلق خواهد
گرفت .چمدانهای اضافیتان را ،اگر واقع ًا به آنها نیازی ندارید ،به خانه
برگردانید یا اگر سفر طوالنیتری دارید آنها را قبل از سفر خود ،بفرستید.
خدمات حمل بار این امکان را به شما میدهند که بارتان را در یک تاریخ مشخص
به شما تحویل دهند ،بدون اینکه نیازی باشد به ترمینال بار بروید .تمام تشریفات
اداری آن هم انجام و مدیریت میشود .هزین ه آن از حمل بار هوایی ارزانتر است
ولی باز هم نسبت ًا گران است .اگر ناچارید که بار زیادی داشته باشید ،حتم ًا بلیتFirst
 Classیا  Business Classبگیرید .گرانتر هست ،درعوض ،بسیاری از خطوط
هوایی امکان حمل بار بیشتری به شما میدهند.
سفرباکودکان
کودکان ممکن است در فرودگاه و هواپیما بیقرار و بداخالق شوند .با توجه به
نکات زیر میتوانید سفر آرامتر و لذتبخشتری برای کودکتان فراهم کنید:
برایشان سرگرمی درست کنید .بردن کتاب ،دیویدی پلیر یا هرچیز دیگری
که بتواند آنها را سرگرم نگهدارد مفید است .حتم ًا آبنبات برای مکیدن داشته
باشد .وقت بلندشدن و فرودآمدن .زودتر از وقتی که هواپیما در باند قرارگرفته هم
آن را به کودک ندهید چون تا قبل از بلندشدن ( )Take offآن را میخورد و
فایدهای ندارد .وقت فرود هم یادتان نرود ،یک آبنبات دیگر به او بدهید .زیرا
مکیدن و جویدن آب نبات هنگام بلند شدن هواپیما بدلیل حرکت و فشار فکها
از گرفتگی گوش جلوگیری میکند .تنقالت موردعالقه کودکتان را همراه داشته
باشید .اگر غذای هواپیما را دوست نداشته باشد و گرسنه بماند بداخالقتر میشود.
اگر زیر سه سال است ،او را روی صندلی ویژه کودک بنشانید نه روی پایتان .در
شرایط اضطراری ،کودک روی پا عکسالعملهای شما را محدود میکند .حواستان
باشد که ماسک اکسیژن ویژه نوزادان در هواپیما وجود داشته باشد.
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آرزوی
زرافه کوچولو

گــروه کودک

زرافـه کوچولـو آرزوهـای عجیب و غریبی داشـت .یک شـب آرزو کـرد که گردنش خیلی خیلی دراز باشـد.

همان موقع ،فرشـته آرزو از آن جا گذشـت .صدایش را شـنید .به او لبخند زد .آن وقت گردن زرافه کوچولو

دراز شـد .دراز و درازتر .رفت و رفت تا به آسـمان رسـید .حاال سـرش در آسـمان بود وتنهاش روی زمین.

زرافـه کوچولـو بـه ایـن طـرف و آن طـرف نگاه کـرد .همه جا پر از سـتاره بـود .اول ،یک عالمه با سـتارهها بازی

کـرد ،بعـد ،گرسـنهاش شـد .هـام ...هـام ...هـام ...سـتارهها را خـورد .مـاه را هـم خـورد .یـک دفعـه همـه جـا

تاریـک شـد .زرافـه کوچولـو ترسـید .مـادرش را صـدا زد .امـا او کجـا و مـادرش کجـا! مـادرش آن پاییـن بود

و خـودش ایـن باال.زرافـه کوچولـو گریـهاش گرفـت فریـاد زد :فرشـته آرزو کجا هسـتی؟ اما فرشـته آرزو رفته
بـود تـا آرزوی یـک کوچولـوی دیگـر را بـرآورده کنـد .زرافه کوچولـو سـرش را روی یک تکه ابر گذاشـت .این
قـدر گریـه کـرد که خوابش برد .صبح که بلند شـد ،سـرش روی شـکم گرم و نـرم مادرش بـود .زرافه کوچولو

خندیـد .همـه اینهـا  ...یک خـواب بود.

ﺑــﻬﺶ ﻣـﻰرﺳــﻪ
ﺑﻬﺒـﻮدى ﮐﺎﻣـﻞ  5600ﮐﻮدك ،ﻓﻘـﻂ ﺣـﺎﺻـﻞ ﮐﻤـﮏ ﻫـﺎى ارزﺷﻤﻨـﺪ ﺷﻤـﺎﺳـﺖ25 .ﺳﺎل اﺳﺖ
ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷﺪه اﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺗﻤـﺎم ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﺒﺘـﻼ ﺑﻪ ﺳـﺮﻃـﺎن
اﯾﺮان ﺑﺮﺳـﺎﻧﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻰﺗﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻫﺮ روز ﺑﻪ آرزوﯾﺸـﺎن ﺑﺮﺳﻨـﺪ.

از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
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اون چيه دونه دونه  ،بچه آسمونه  ،تو ابرها خونه داره

چیستان

از آسـمون ميبـاره  ،وقتـي ميـاد ،ميرقصـه  ،همـراه بـاد ميرقصـه ،
دنيـا رو فيـش فـوش ميكنـه

،

همـهرو سـفيدپوش ميكنـه

پاسخ:برف
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از چشـم دوربیــن

در حال لندینگ در فرودگاه مهر آباد  ،ارسالی از همکار محترم جناب
آقای میرزا شفیع ـ خط پرواز مهرآباد قشم ایر

مسافر کوچولوی دوست داشتنی قشم ایر  .پرواز تهران ـ مشهد قشم ایر
ارسالی از همکار محترم سرکار خانم هاشمیان  ،سرمهماندار قشم ایر

همراهانهواپیماییقشـم

پرواز ماهشهر -شیراز هواپیمایی قشم ایر با هواپیمای فوکر ۱۰۰
 ۱۴آبان  ۹۵ارسالی از همکار محترم آقای سروش میرزا شفیع

از چشـم دوربیــن

ارسالی از همکار محترم جناب آقای وکیلی آذر
رئیس ایستگاه تبریز -خوی قشم ایر ،پرواز تبریز -بغداد

رنگین کمان زیبا فرودگاه مهرآباد ،
ارسالی از همکار گرامی جناب آقای سبحانی  ،مهماندار قشم ایر

طلوع بسیار زیبای مهر آباد  ،رمپ سها  ،ارسالی از همکار محترم
جناب آقای میرزا شفیع ـخط پرواز قشم ایر

فرودگاه تفلیس  ،پرواز تهران ـ تفلیس
ارسالی از همکار محترم جناب آقای فردین مهر  ،سرمهماندار پرواز

فرشته کوچولوی مسافر  ،نازنین زهرا  ۵ساله  ،پرواز ماهشهر  -اصفهان ،
ارسالی از خانم عابدی فر  ،مهماندار قشم ایر

جمع صمیمانه همکاران ایستگاه مهرآباد قشم ایر،
ارسالی از همکار محترم ترافیک ایستگاه مهرآباد آقای جواد نوری

لیانا برچلو  ،پرواز مشهد ـ تهران قشم ایر  ،ارسالی از همکار محترم
جناب آقای پیمان برچلو  ،مهندس هواپیما قشم ایر

افتخار میزبانی هنرمندان عزیز کشورمان خانم ها  ،کمند امیر سلیمانی و الهام حمیدی در پرواز های تهران -اصفهان و تهران دوبی قشم ایر ،
ارسالی از خانم عابدی فر مهماندار قشم ایر

بر فراز زابل  ،ارسالی از همکار محترم جناب آقای سبحانی ،مهماندار قشم ایر

آسمان پاییزی بر فراز شهر یزد،
ارسالی از جناب آقای فردین مهر ،سر مهماندار قشم ایر
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آسمان ابری کرمانشاه  ،ارسالی از جناب آقای فردین مهر ،
سر مهماندار قشم ایر

پرواز اصفهان ـ نجف هواپیمایی قشم ایر

ارسالی از همکار محترم جناب آقای فردین مهر ـ سر مهماندار قشم ایر
نمایی زیبا از داخل کاکپیت هواپیمای A320

سرمهماندار قشم ایر خانم هاشمیان در حال رسیدگی و دلداری به
مسافر بدحال در پرواز

کمک کردن مهماندار آقای اشراق به مسافر در پرواز زابل-مشهد-ارسالی از
همکار محترم جناب آقای مهدی احمدی ،حراست ایستگاه مشهد قشم ایر

کاکپیت هواپیمای آرجی  ۱۰۰ـخلبان اعتضاد و خلبان حاجی بیگی به همراه آقایان ضمیری و نادری ،پرسنل
ترافیک مهرآباد  .ارسالی از همکار محترم جناب آقای نادری

درحال لندینگ در فرودگاه ساری  ،ارسالی از محمد باجالن همکار
واحد مهندسی تعمیرات الین فرودگاه امام خمینی (ره) قشم ایر

فرودگاه مهرآباد .
ارسالی از همکار محترم جناب آقای اکبری  ،مهماندار قشم ایر

مهندسین ایرباس قشم ایر ـ ارسالی از همکار محترم جناب آقای کوچکی ،
مهندس ایرباس خط پرواز فرودگاه امام خمینی (ره) قشم ایر

نجات جان دو مسافر در یک روز با اقدام به موقع سرمهماندار پرواز
خانمعبداللهی
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اخبــار

QESHM AIR BRIEF
NEWS

PROVINCIAL TOUR OF MAJLIS
ECONOMIC COMMISSION
According to public relations department of
Qeshm Air, 48 members of the Majlis of Economic
Commission and their colleagues in order to plan

LAUNCH OF TABRIZ-HAMBURG ROUTE

new round of provincial tours, selected QeshmAir

Managing director of Qeshm Air announced

priority. Stating that safety regulatory agency of

for their departure to the city oh KHOY in western

the launch of Tabriz-Hamburg the priority of their

Europe in the past two years, have added new rules

Azerbaijan.

European route.

for foreign airlines to obtain licence for air traffic in

Mahmoud Shekarabi, pointed out that although

Europe which commences from 26 Nov this year.

This journey from Tehran to KHOY took place on
19 Oct 2016 to evaluate the potential for economic

the expansion of international flights in Tabriz is

He also called Qeshm Air one of the nation's top

development and investment and deliver projects

established, according to Airport officials meetings

airlines and added that they have numerous requests

for the Majlis of Economic commission given the

with Tabriz Municipality in recent months, it was

for direct routes to different destinations in Europe.

importance of west Azerbaijan province in terms of

agreed that Qeshm Air flights be considered

The company's priority is the Tabriz-Hamburg flight.

shared border with Turkeyas gateway to Europe.
Qeshm Air had the honour of hosting their flights
which concluded on 22 Oct 2016 from Uromiyeh to
Tehran.

LAUNCH OF MASHHAD-KISH-MASHHAD ROUTE
According to the public relations department of Qeshm Air, the first flight from MASHHAD-KISH-MASHHAD took placeon
Friday 4 Nov 2016 with water salute ceremony when the Rj100 aircraft landed in Kish International Airport.
It is important to note that this route is in order to better serve our dear compatriots in their pilgrimage to Mashhad on
Mondays, Tuesday's and Wednesday's.

LAUNCH OF SIX NEW ROUTES
The CEO of Qeshm Airline announced six new internal routes which is as follows:
ZAHEDAN-GORGON

SUNDAY AND WEDNESDAY

MASHHAD-ABADAN

MONDAY AND FRIDAY

ZAHEDAN-MASHHAD

THURSDAY

TABRIZ-BANDARABBAS

SATURDAY AND TUESDAY

MASHHAD-AHWAZ

TUESDAY

SHIRAZ-TABRIZ

SUNDAY

THESE NEW ROUTES ARE ON WEEKLY BASIS.
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E X C L U S I V E

New Collection
Autumn-Winter 2016-17
ﻓﺮﺱ  -ژﻭﺍﻧﻰ ﻛﺎﻣﺮﺍﻧﻴﻪ :ﻛﺎﻣﺮﺍﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﭘﻼﻙ
ﻓﺮﺱ  -ژﻭﺍﻧﻰ ﺟﺮﺩﻥ :ﺟﺮﺩﻥ ﻧﺒﺶ ﺭﻭﺍﻧﭙﻮﺭ

02126205765

ﻓﺮﺱ ﭘﺎﻻﺩﻳﻮﻡ :ﻣﺮﻛﺰﺧﺮﻳﺪ ﭘﺎﻻﺩﻳﻮﻡ ﻁ ﻫﻤﻜﻒ

02122662461

ﻓﺮﺱ ﺷﻬﺮﻙ ﻏﺮﺏ :ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺧﻮﺭﺩﻳﻦ ﺑﺮﺝ ﺩﻭﺑﺮﺍﻝ

02188573866

ﻓﺮﺱ ﺗﻴﺮﺍژﻩ :ﺍﺷﺮﻓﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻴﺮﺍژﻩ،ﻁ ﻫﻤﻜﻒ 02144494800

gizia.jovani

�rsitaly

gizia&jovani

�rsitaly1
www.firsitaly.com

