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توجـه مـردم بـه خـدا .ا ّو ِل تحويـلِ
ّ
سـال كـــه مىشـــود ،مـردم دعـا
محول الحـول واالحوال»
مىخوانند« ،يا ّ
مىگوينـد ،آغـاز سـال را بـا يـاد خدا
توجه خـود را به خدا
شـروع مىكننـدّ ،
زيـاد مىكنند .ايـن ،ارزش اسـت .ثانياً
نـوروز را بهانـهاى بـراى ديـد و بازديد
و رفـع كدورتهـا و كينههـا و محبّت
بـه يكديگر قـرار مىدهنـد .اين همان
بـرادرى و عطوفـت اسلامى و همـان
صلهرحـم اسلام اسـت؛ بسـيار خوب
اسـت .ضمنـ ًا نـوروز را بهانـهاى بـراى
مقدسـه قـرار مىدهند؛
زيـارت اعتاب ّ
بـه مشـهد مسـافرت مىكننـد كـه
هميشـه يكى از پرجمعيتترين اوقات
مقـدس ،اوقـات عيد
سـال در مشـهد
ّ
نـوروز بـوده اسـت ،ايـن بسـيار خوب
است.
گزيـدهاي از فرمایشـات مقـام معظـم
رهبـري درباره نـوروز

بسمهتعالی
رعـد همی زند ُدهل ،زنده شده است جــزء و کل
در دل شـــاخ و مغز گـــل ،بوی بهـــار میکشد
همراهان گرامی ،همکاران ارجمند
با سالم و احترام
داود ربیعی  /سردبیر
نــوروز شــعر بــی غلطــی اســت کــه پایــان رویاهــای ناتمــام را تفســیر میکنــد و بــاز گرمــای مالیــم و فرحبخــش روزهــای آفتابــی بهــار در بــاغ
و راغ و کشــتزارها بــه ســبزه و گلهــا و درختــان بشــارت میدهــد تــا از خــواب ســنگین زمســتان بیــدار شــوند و روح تــازه بهخــود گیرنــد و آنــگاه
ایــن نــوای جانبخــش را ســاز بدارنــد .ســال نــو مــی شــود ،زمیــن نفســی دوبــاره میکشــد .برگهــا بــه رنــگ در میآینــد و گلهــا لبخنــد
میزننــد و پرندههــای خســته بــر میگردنــد و در ایــن رویــش ســبز دوبــاره… مــن… تــو… مــا کجــا ایســتادهایم .ســهم مــا چیســت؟ نقــش مــا
چیســت؟ پیونــد مــا در دوبــاره شــدن بــا کیســت؟ و بــاز نســیم گــوارای گیســوان مشــک بــوی بتههــای گالب را بــا آهنــگ مــوزون تــکان میدهــد.
نــوروز کــه میشــود ،دل بایــد جــوان شــود .در اصــل ،ذات وجــودی نــوروز بــه « نــو» شــدن اســت .نــوروز کــه فــرا میرســد ،بایــد غبــار دل را پــاک کنــی
و ماننــد آب روان ،زالل باشــی .زالل بــودن ،انســان را نجــات میدهــد ،نفــس را تــازه میکنــد و بــرای یــک ســال و یــا یــک عمــر ،زیســتن آمــاده میکنــد.
نــوروز کــه میشــود بایــد کینــه را پــاک کنــی و تنهــا عشــق بــورزی ،عشــق نفــس مســیحای خداونــد در انســان اســت و پیامبــران آمدهانــد تــا بشــارت دهنــد
کــه ای انســان ،عشــق رمــز و راز زیســتن اســت و نــوروز ،فرصتــی بــرای عشــق ورزیــدن است.عاشــق باشــید و نوروزتــان مبــارک.
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حمــد و ســپاس پــروردگار منــان را کــه در ســایه الطــاف بیکرانــش ،خانــواده بــزرگ قشــم ایــر در ســالی کــه گذشــت ،توانســت بــا ســعی
و تــاش بیوقفــه بــرای رســیدن بــه اهــداف عالیــه خــود در جهــت خدمــت رســانی بــه ملــت شــریف ایــران و نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی و پیشــرفت جامعــه هوانــوردی گا م بــردارد .امیــد اســت در ســالی کــه پیــش رو داریــم ایــن تالشهــا در راســتای دســتیابی بــه
مجدانــه ادامــه یابــد.
چشـمانداز ،حفــظ و ارتقــای جایــگاه شــرکت و خدمتگــزاری بهتــر و رضایتمنــدی تمامــی ذینفعــانّ ،
بدینوســیله در آســتانه فــرا رســیدن "عیــد نــوروز باســتانی" و آغــاز ســال  1396شمســی ،تبریــک و تهنیــت صمیمانــه خــود را بــه تمامــی
مســافرین عزیــز شــرکت هواپیمایــی قشــم ،همــکاران مجموعــه و هموطنــان گرامــی اعــام داشــته و در پرتــو الطاف بیکــران الهی ،ســامتی و
بهــروزی ،طــراوت و شــادکامی ،عــزت و کامیابــی را برایتــان آرزومنــدم.
محمودشکرآبی
مدیر عامل
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يک نکته

سعید نصیری /مدیر بازاریابی و توسعه فروش شرکت هواپیمایی قشم

علتصندلیهای
خالی در هواپیما
چیست؟

آیـا تـا کنون برای شـما و یا یکی از دوسـتان و آشـنایان شـما اتفاق
افتاده اسـت که قصد مسـافرت با پرواز مشـخصی را داشـته باشـید و
بـا وجـود مراجعات متعـدد به دفاتـر فـروش و آژانسهای مسـافرتی
و سـایتهای فـروش اینترنتـی موفـق به تهیه بلیط نشـده باشـید ،ولی
بعـدا ً بـه نحوی مطلع شـوید کـه همان پـرواز با تعـدادی صندلی خالی
انجام شـده است؟

جهـت وزش بـاد ،طـول بانـد و برخـی عوامل دیگر محاسـبه میشـود.
بنابراین با شـرایطی مواجه خواهیم شـد که باید بـرای رعایت «حداکثر
وزن هواپیما هنگام برخاسـت» از تعداد مسـافرین کاسـته شـود .بهطور
مثـال بـا وجـود این که هواپیمـای فوکـر 100دارای حـدود  95صندلی
قابـل فـروش اسـت ولـی در ایام تابسـتان پـرواز سـنندج به تهـران را
اغلـب نمیتـوان با بیش از  70مسـافر انجـام داد.

پیشـنهاد میکنیـم این مطلـب را با حوصلـه و تا انتهـا مطالعه کنید
تا علـت را بدانید.

 -3برخی پروازها چند مسـیره هسـتند و وجود صندلی خالی در یک
مسـیر به آن دلیل اسـت که پرواز در مسـیرهای بعدی دارای مسـافر
رزرو شـده اسـت .بـرای مثال فرض کنید یـک پرواز با یـک هواپیمای
صـد نفـره کـه در مسـیر تهران -شـیراز -بوشـهر انجـام میشـود ،در
مسـیر تهران به شیراز  35مسـافر  ،تهران به بوشهر 40مسافر و شیراز
به بوشـهر 60مسـافر داشته باشـد .حال اگر یکی از مسـافران این پرواز
موفـق بـه تهیه بلیـط حتی در فـرودگاه برای یکـی از بسـتگان خود در
مسـیر تهران -بوشـهر نشـده باشـد اما در هنگام برخاسـتن هواپیما از
تهـران  25صندلـی خالی را مشـاهده کند ،شـاید بسـیار عصبانی شـود
کـه چـرا یکـی از آن صندلیهـای خالی را بـه همـراه وی نفروختهاند؟!
در صورتـی کـه بـرای خالـی نگه داشـتن  60صندلی برای مسـیر آخر
(شـیراز به بوشـهر) فقط امکان پذیرش مسـافر تا شـیراز وجود داشـته
و خالـی بـودن صندلیهـا به علـت نبودن متقاضـی برای مسـیر تهران
به شـیراز بوده اسـت.

احتماالً در مواجه با چنین شـرایطی اگر عصبانی نشـده باشـید حتم ًا
در ذهـن خـود قضـاوت کردهاید کـه بیبرنامگی و عـدم مدیریت آن
شـرکت هواپیمایـی باعث شـده اسـت که هم مسـافر بـا پـرواز دلخواه
پـرواز نکنـد و هـم شـرکت هواپیمایـی خـود را از کسـب درآمد کامل
محـروم سـاخته اسـت و یـا حداقل حـدس میزنید صندلیهـای خالی
پـرواز متعلـق به مسـافرینی اسـت که از پـرواز جـا ماندهانـد .البته جا
مانـدن مسـافر از پـرواز یکـی از علتها اسـت ولـی مـوارد دیگری نیز
وجـود دارد کـه دانسـتن آن نـه تنها به اطالعات شـما اضافـه میکند
بلکـه باعـث میشـود در چنین شـرایطی بـه دیگـران نیـز در قضاوت
صحیح کمـک کنید.
مـا در ذیـل مهمتریـن دالیـل خالـی بـودن صندلـی در پـرواز را با
وجـود متقاضـی بـه زبـان غیرتخصصـی شـرح میدهیم.
 -1همیشـه از مسـافرین تقاضا میشـود در صورت انصراف از پرواز
نسـبت بـه ابطال بلیط خـود اقـدام کنند تا صـدور بلیط بـرای دیگران
میسـر شـود .متاسـفانه برخی از مسـافرین به این مهم توجه نمیکنند
و سـایر متقاضیـان را از پرواز دلخواه محروم میسـازند.
فرصت را مغتنم شـمرده تا به مسـافرین محترم یادآوری شـود که
علـت دریافـت هزینـه از بلیطهای ابطالی به منظور تشـویق مسـافرین
بـه ابطـال بهموقـع بلیط در صـورت انصـراف از پرواز اسـت تـا امکان
عرضـه و فـروش صندلی باطل شـده برای سـایرین مهیا شـود .شـاید
دانسـتن ایـن نکته برای شـما جالب باشـد کـه شـرکتهای هواپیمایی
هزینههـای دریافتی بابت تغییر رزرو و اسـترداد بلیـط را صرف ًا بهعنوان
«عامـل بازدارنگـی» تلقی میکنند.
 -2آیا میدانید که برای نشسـت و برخاسـت هر هواپیما « حداکثر
وزن مجـاز در شـرایط متفـاوت» تعریـف شـده اسـت؟ حداکثـر وزن
برخاسـتن هر هواپیما از زمین در تمام فصول و شـرایط ،یکسـان و ثابت
نیسـت .بلکـه بـا توجه بـه ارتفاع فـرودگاه از سـطح دریـا ،دمـای هوا،

 -4در برخـی اوقـات در آخریـن سـاعات قبـل از زمـان حرکـت،
شـرکت هواپیمایـی ناچار به تغییـر هواپیما با یک هواپیمـای با ظرفیت
بیشـتر میشـود .بهعنوان مثـال برنامهریـزی اولیه با هواپیمـای ایرباس
 320بـا ظرفیـت حـدود  150صندلـی بـوده اسـت امـا در آخریـن
سـاعات بهدلیل مشـکالت فنی ،پرواز با آن هواپیما مسـیر نشـده است
و بهمنظـور جلوگیـری از تاخیـر یـا ابطـال ،هواپیمـای ایربـاس  300با
حـدود  280صندلـی جایگزین شـده اسـت و طبیعی اسـت کـه در این
حالـت فـروش ایـن تعـداد صندلی خالـی امکان پذیر نیسـت.
 -5در برخـی از پروازهـای بینالمللـی و بـا توجـه به قـرارداد هوایی
بین دو کشـور ،هر شـرکت هواپیمایی در حمل تعداد مسـافر به کشـور
مقابـل بـا محدودیـت مواجـه اسـت .بـرای مثـال در قـرار داد بین دو
کشـور الف و ب مقرر شـده اسـت که شـرکت هوایی هر کشـور در هر
پـرواز مجـاز بـه حمل  150مسـافر باشـد .بنابرایـن انجام پـرواز با هر
هواپیمایـی کـه دارای بیش از  150صندلی باشـد موجـب خالی ماندن
صندلیهـای مازاد خواهد شـد

VACANT SEAT
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اخبـــار

اخبـار کوتاه
قشم ایـر

برگزاری دوره آموزشی  RCAدر سطح مدیران عالی

بــــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت هواپیمایــی قشــم دوره آموزشــی
( )RCAمهــارت تحلیــل عوامل ریشـهای)ROOT CAUSE ANALYSIS( ،
در ســطح مدیــران عالــی بــا حضــور مدیــر عامــل ایــن شــرکت ،مهنــدس
محمــود شــکرآبی و کلیــه معاونیــن و مدیــران مســتقل شــرکت هواپیمایــی
قشــم در محــل ســاختمان آمــوزش هواپیمایــی قشــم ،طــی مــدت 16
ســاعت از تاریــخ  95/11/20لغایــت  95/11/21توســط مهنــدس مســعود
اســکندری کارشــناس مدیریــت ایمنــی پــرواز هواپیمایــی قشــم برگــزار شــد.
گفتنــی اســت مطابــق بــا الزامــات منــدرج در قوانیــن ســازمان هــای
بینالمللــی  ICAO،IATAو A؛ مهــارت تحلیــل عوامــل ریشــهای ()RCA
یکــی از ابزارهــای اولیــه و اساســی مدیریــت در عملیــات هوانــوردی اســت کــه
مدیــران عالــی و کلیــدی شــرکت بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک خواهند توانســت
عوامــل اصلــی رویدادهایــی کــه واقــع شــدهاند را بــه طــور دقیــق بررســی و
بــا طــرح اقــدام اصالحــی اســتاندارد ()CORRECTIVE ACTION PLAN
بــا صــدور راهکارهــای اجرائــی مناســب از بــروز مجــدد اتفاقــات در ابعــاد

برقـــراری اولیـــن پـــرواز
هواپیمایـــی قشـــم در مســـیر
تهران-گـــرگان

همزمــان بــا آغــاز اســفند مــاه ،بــا نشســتن
هواپیمــای فوکر100شــرکت هواپیمایــی قشــم در
فــرودگاه بینالمللــی گــرگان ،اولیــن پــرواز ایــن
ن بــه گــرگان برقــرار شــد.
ایرالیــ 

مختلــف عملیــات پــرواز جلوگیــری بــه عمــل آورنــد.

بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت هواپیمایــی قشــم بــه عنــوان اولیــن ایرالیــن
ایرانــی مجــوز EASA TCOرا اخــذ کــرده اســت ،اســتفاده از تکنیک RCA
در کلیــه ســطوح شــرکت حائــز اهمیــت ویــژه ای اســت .لــذا کمیتههــای
تخصصــی  RCAدر تمامــی واحدهــای قشــم ایــر توســط مدیریــت ایمنــی
ایــن شــرکت تشــکیل و در ســال  1395دورههــای آموزشــی مربوطــه توســط
مدیریــت آمــوزش و بهســازی منابــع انســانی شــرکت در دو ســطح مدیــران
عالــی و مدیــران میانــی برنامــه ریــزی و اجــرا شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت امــروزه متــد مدیریتــی شــرکتهای هوانــوردی در
ســطح دنیــا بــا اولویــت حفــظ ایمنــی پروازهــا و شناســایی عوامــل خطــر
قبــل از بــروز رویدادهــا اســت کــه یکــی از ابزارهــای کاربــردی بــه منظــور
پیشبینــی حــوادث عملیاتــی کــه در پروازهــا محتمــل اســت ،بررســی
رویدادهــای قبلــی توســط تکنیــک  RCAخواهــد بــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت هواپیمایــی
قشــم ،بــه منظــور رفــاه حــال و ســهولت ســفر
هموطنــان عزیزمــان در شــهر گــرگان و همچنیــن
در راســتای توســعه خطــوط پــروازی ،ایــن شــرکت
اقــدام بــه برقــراری پــرواز مســیر تهــران -گــرگان
 تهــران کــرد.ایــن پــرواز هــر شــب در مســیر تهــران -
گــرگان انجــام و پــس از توقــف شــبانه در فــرودگاه
بینالمللــی گــرگان ،هواپیمــای قشــمایر صبــح
روز بعــد بــه مقصــد فــرودگاه بینالمللــی مهرآبــاد
تهــران پــرواز خواهــد کــرد.

تجهیز ناوگان هواپیمایی قشم به سیستم Media WiFi

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت هواپیمایــی قشــم ،ایــن شــرکت در
نظــر دارد در مســیرهای دوربُــرد  ،از سیســتم  Media WiFiبــرای بهــره
منــدی مســافرین از وقــت و زمــان خــود اســتفاده نمایــد .بــا بهــره منــدی
از ایــن تکنولــوژی ،مســافرین مــی تواننــد از بانــک اطالعاتــی و محتــوای
ذخیــره شــده روی ایــن سیســتم کــه در قالــب صــوت و تصویــر و بــه صــورت
فیلــم هــای کوتــاه و بلنــد ،محتــوای خبــری ،کلیــپ هــای موســیقی ،برنامــه
هــای ســرگرمی و آموزشــی ،تبلیغــات و  ...دســته بنــدی شــده انــد ،از طریــق
فعــال ســازی نــرم افــزار مربوطــه روی دســتگاه هــای تلفــن همــراه خــود و یا
دیگــر دســتگاه هــا بــا کاربــری مشــابه ،بــدون نیــاز بــه فعــال ســازی اینترنت
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و بــا رعایــت کامــل نــکات ایمنــی ،بــه صــورت رایــگان اســتفاده نماینــد.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن سیســتم تحــت امتیــاز یــک شــرکت ایرانــی و بــا
بهــره گیــری از توانمنــدی متخصصــان داخلــی راه انــدازی شــده و پــس از
موفقیــت در گذرانــدن تســت هــای مربوطــه ،در حــال حاضــر مراحــل پایانــی
اخــذ مجــوزات الزم توســط ســازمان هواپیمایــی کشــوری را طــی مــی کنــد
و در فــاز اول بــه زودی امــکان بهــره منــدی مســافرین شــرکت هواپیمایــی
قشــم از سیســتم  Media WiFiدر پروازهــای نــاوگان نوعــی از ایربــاس
ایــن شــرکت و در آینــده نزدیــک بــرای کلیــه نــاوگان فراهــم مــی گــردد.

نوس ــازی خودروه ــای ن ــاوگان ترانس ــپورت
ش ــرکت هواپیمای ــی قش ــم

بــه گــزارش روابطعمومــی شــرکت هواپیمایــی قشــم ،ایــن شــرکت بــا
تهیــه  20دســتگاه خــودروی هیونــدای توســان  2017اقــدام بــه نوســازی
خودروهــای نــاوگان ترانســپورت خــود کــرد.
در همیــن راســتا و بــه منظــور ارائــه خدمــات بهتــر بــه همــکاران
مجموعــه ،دورههــای آموزشــی تخصصــی بــرای راننــدگان ایــن شــرکت
برگــزار شــده اســت.الزم بــه ذکــر اســت نــاوگان ترانســپورت قشــمایر
عــاوه بــر جابجایــی کــروی پــروازی ،وظیفــه خدمــات رســانی بــه
همــکاران مامــور در واحدهــای ســتادی را نیــز بــا در اختیــار داشــتن
خودروهــای توســان آخریــن مــدل ،پــژو پــارس ،ســمند و هایــس عهــدهدار
اســت.
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گفتگوی «قشم ایر»
بــا قائم مقـام سازمان هواپیمـایی کشوری

اینجا چراغی روشن
است
داود ربیعی

*از سـه راهـی فـرودگاه مهرآباد که به سـمت ترمینال چهـار حرکت کنی ،کمی مانده به ترمینال حجاج سـابق،
تابلوی سـازمان هواپیمایی کشـوری خودنمایی میکند و اگر مسـافر شـب های فرودگاه مهرآباد تهران باشـی و این
بـار بـه دقت به سـاختمان هواپیمایی کشـوری نگاه کنی ،چـراغ اتاقهای سـازمان ،نظرت را جلب میکند .درسـت
در لحظاتـی کـه همـگان فکـر میکننـد یـک اداره دولتی تعطیل اسـت ،افـرادی در سـاختمان سـازمان هواپیمایی
کشـوری برای آنکه مسـافران سـفری ایمن و امن داشـته باشـند ،به کار مشغول هستند.
مهنـدس آرش خدایـی ،قائـم مقام سـازمان هواپیمایی کشـوری جمهوری اسلامی ایـران ،یکی از همـان افرادی
اسـت کـه سـالهای سـال شـبها را در سـازمان هواپیمایی کشـوری سـپری کرده اسـت .مهنـدس آرش خدایی،
قائـم مقـام سـازمان هواپیمایی کشـوری در زمان ریاسـت مهندس علـی عابدزاده ،مـردی که رکـورد دار مدیریت
هوانـوردی ایـران را در دسـت دارد ،مهمـان صفحـه «گـپ و گفت» ماهنامه درون پروازی قشـمایر اسـت.
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\\سـازمان هواپیمایی کشـوری ،چه جایگاهـی در هوانوردی کشـور دارد
و نقـش آن چگونه اسـت؟
سـازمان هواپیمایی کشـوری ،یکی از قدیمیترین سـازمانهای کشـور است
کـه در سـال  1328شمسـی و بـا مصوبـه مجلـس وقـت و به دو دلیـل عمده
تشـکیل شـد .نخسـت ،برآورده سـاختن تعهدات کشور نسـبت به کنوانسیون
جهانی شـیکاگو که بتواند مسـائل مرتبط با قوانین بینالمللی را برآورده سـازد
و دلیـل دوم ،ایجـاد نظم و هماهنگـی میان حاضران و فعاالن هوانوردی کشـور.
بـه ایـن معنـا که صنعـت هوانوردی ،یک صنعت گسـترده و وسـیع بـه همراه
فعـاالن متعـدد و بـا تخصصهـای مختلف اسـت ،درنتیجـه باید یـک ناظم و
هماهنگکننـده از سـوی حاکمیـت در صدر صنعـت هوانوردی قـرار گیرد.
از سـوی دیگـر ،تنظیمکننده رابطه میان مردم و فعـاالن هوانوردی و حمایت
از جایـگاه مـردم ،یکـی از مسـوولیتهای سـازمان هواپیمایی کشـوری اسـت،
همچنین در سـطح کالن کشـور ،صنعت هوانوردی یکی از اجزای مهم کشـور
اسـت و سـازمان هواپیمایی کشـوری به عنوان نماینده دولت و حاکمیت ،تالش
میکنـد تـا جایگاه هوانوردی را در کشـور مشـخص کند و بتوانـد همواره نقش
موثـر و اثرگـذار داشـته باشـد.در این میـان ،دو مقوله مهم ایمنـی و امنیت نیز
از جملـه مـواردی اسـت که سـازمان هواپیمایی کشـوری در ایجـاد و حفظ آن
نقشـی موثـر دارد .توجه به توسـعه پایدار نیـز یکی از موضوعات مهمی اسـت
کـه سـازمان هواپیمایی کشـوری در ایجاد آن نقشـی موثر دارد.توسـعه پایدار
از زاویـه دید سـازمان هواپیمایی کشـوری ،توسـعهای اسـت که بـه خطر برای
آینـده کشـور منجر نشـود ،بـه این معنا کـه نباید طرحهـا و پروژههایـی مورد
توجـه قـرار گیرد که در زمان کنونی به سـودآوری برسـد امـا به منابع طبیعی
کشـور و آیندگان آسـیب وارد کند.

\\بخـش زیـادی از تاریـخ مدیریـت هوانوردی کشـور در اختیـار دولت
بـوده اسـت و بخـش خصوصـی هوانـوردی عمـر زیـادی نـدارد امـا در
سـالهای اخیـر ،تعـداد شـرکتهای هواپیمایـی خصوصی و شـبه دولتی با
عمـر کوتـاه گذر از هوانـوردی دولتی ،تناسـب ندارد .آیـا بخش خصوصی
توانسـته اسـت در مـدت زمـان حضـور خود موفق باشـد؟
در خصوص ضرورت حضور بخش خصوصی در هوانوردی کشـور ،شـک و
شـبههای وجـود نـدارد و اهمیت آن ،کامال اثبات شـده اسـت .بخش خصوصی
هوانـوردی ،بـه خوبی توانسـته در کشـور فعالیت کند و سیاسـتهای خود را با
قـدرت پیـش ببرد و در مقایسـه بـا الگوهای رایج موفـق عمل کند.

\\منظور از الگوهای رایج ،چه اسلوبهایی است؟
مـن منکـر توانمندیهـای کشـورهای همسـایه در صنعت هوانوردی نیسـتم
امـا الگـوی ایـن کشـورها که بـا قـدرت در حال پیشـبرد آن هسـتند ،حمایت
بیدریـغ دولـت و حاکمیـت از یـک فرودگاه و یک ایرالین مشـخص اسـت.به
بیانـی دیگر ،صنعت هوانوردی نیازمند حمایت دولتها اسـت اما در کشـورما،
صنعـت هوانـوردی مـا از طیفهـای مختلف دولتـی ،خصوصی و شـبه دولتی
تشـکیل شـده کـه هـر کـدام از طیفهـای توانسـتهاند بـه انـدازه تـوان خود
موفق باشـند.
*بـه بیانی دیگر ،حمایت سیاسـی از صنعت هوانـوردی در زمان بلوغ خود،
میتواند مثمر ثمر باشـد.با این گفته ،موافق هسـتید؟
حاکمیـت نمیتوانـد هوانـوردی را در فضـای اقتصـاد آزاد رهـا کنـد و از
آن بخواهـد کـه در عرصـه بینالمللی هـم موفق باشـد.در برخی از کشـورها،
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گــپ و گــفـت

سیاسـت خارجـی آنها بر اسـاس بازاریابی حمـل و نقل هوایی اسـت .در اصل،
حمـل و نقـل هوایی اسـت که به کشـور اعالم میکنـد ،چه مسـافرانی از کدام
مقاصد وارد کشـور شـوند و حتی کشور به چه کشـورهایی خدمات ورود بدون
ویـزا دهـد و ایـن سیاسـت جدید حمـل و نقل هوایـی در دنیای کنونی اسـت.

\\براسـاس آمارهـای داخلـی ،سـهم حمـل و نقـل هوایـی  3.4درصد از
حمـل و نقل کشـور اسـت .این سـهم بـا توجه به وجـود بازارهای سـنتی و
موجـود اسـت ،در صورتـی که با تغییـر دیـدگاه ،افزایش نـاوگان هوایی و
بهسـازی در آن ،میتوانیـم بـه سـهم بیشـتری دسـت یابیم.

\\آیـا مقایسـه هوانـوردی ایـران بـا سـایر کشـورها ،مقایسـهای صحیح
ا ست ؟

آفریـن .مـن بـه ایـن موضـوع اعتقـاد دارم .تقویـت هوانـوردی بـه معنای
تضعیـف سـایر بخشهای حمل و نقل نیسـت بلکه هوانـوردی ضرورت مهمی
بـرای شـبکه حمل و نقل اسـت .هوانـوردی ،حمل و نقـل ریلی ،دریایـی و جاده
ای میبایسـت در یـک شـبکه منظم و هماهنگ شـده مـورد توجه قـرار گیرد.

هوانـوردی ایـران را نمیتـوان بـدون مالحظه بـا الگوهای کشـورهای دیگر
مقایسـه کـرد ،چـرا کـه محدودیتهایـی کـه در سـالهای اخیـر داشـتهایم و
همچنین فضای کسـب و کار کشـور ما قابل قیاس با کشـورهای دیگر نیسـت.

\\منظور شما از محدودیتها ،تحریم است؟
بـه نظرمـن ،تحریـم بـه خـودی خـود نمیتوانـد یـک دیـوار بـزرگ برای
رسـیدن به موفقیت باشـد ،اما تحریـم میتواند یک پیش فرض بـرای محدود
کردن کشـور باشـد ،بـه بیانی دیگر تحریـم زمان و هزینه رسـیدن به موفقیت
را افزایـش داد امـا بـا ایـن وجود ،به نظر من ،ما خوب توانسـتیم از سـد تحریم
عبـور کنیـم و اگـر ایـن مشـکل بـرای کشـورهای دیگر ایجـاد میشـد ،قطعا
مشـکالتی برایشـان فراهـم میکرد که بـرای صنعت هوانـوردی ما بـا قدرت
کمتری ایجاد شـد.

\\پیـش بینی شـما بـرای آینـده هوانوردی کشـور چیسـت؟به نظـر من،
بـرای کسـب بـازار بهتـر در عرصـه بیـن المللـی و حتـی داخـل کشـور،
نیازمنـد تغییـر دیدگاه و اسـتراتژی هسـتیم.
صحبـت شـما کامال صحیح اسـت ولی من اعتقـاد دارم که تقاضا و کشـش
هوانـوردی مـا بـه علـت مولفههـای خـارج ایـن صنعـت اسـت .سـطح رفـاه
اقتصادی مردم ،سـطح دانش و آگاهی مردم به نسـبت گذشـته افزایش یافته
و همچنین کشـور نیز در مسـیر توسـعه پایـدار قرار گرفته اسـت.
زمانـی کـه سـطح و نـوع مطالبهگری مـردم به عنـوان مشـتری هوانوردی
تغییـر و یـا افزایـش مییابـد ،هوانـوردی نیـز باید بـرای بقا ،خـود را بـا تقاضا
هماهنگ کند .در نتیجه پیشبینی من و شـما در یک راسـتا اسـت و هوانوردی
مـا ناگزیر میشـود خود را با مطالبهگری مردم همـراه و هماهنگ کند .صنعت
هوانوردی ما ،یک صنعت کاتالیزور اسـت و به رشـد سـایر بخشهای کشـور
مرتبـط اسـت ،همچنین بایـد به این نکته نیز اشـاره کـرد که رشـد هوانوردی
نیز اثر مسـتقیمی بر رشـد سـایر صنایع دارد .زمانـی که پرواز بـه فرودگاهها و
اسـتانهای مختلـف انجام میشـود ،پـای سـرمایهگزاران نیز به همه اسـتانها
بـاز میشـود و با خود توسـعه را به همـراه دارد.

\\پیـش از انجـام گفـتو گـو ،از گنجینه مهم و بـا ارزشـی در هوانوردی
کشـور سـخن گفتید.لطفا در ایـن مقطـع از مصاحبه ،آنرا بیـان کنید.
در هوانـوردی سـایر کشـورها و مخصوصـا کشـورهای همسـایه کـه در
سـالهای اخیر به رشـد چشـمگیری رسـیدهاند ،شـما بـا طیف گسـتردهای از
متخصصان از ملیتهای مختلف روبرو هسـتید و در صورتی که مشـکلی برای
یـک کشـور ایجـاد شـود ،ظرفیتهـای متخصصان خـود را از دسـت میدهد
اما در کشـور ما ،گنجینـهای از متخصصان هوانوردی در تمامی رشـتهها ،وجود
دارد کـه تمـام دانـش ،تجربه و عمـر خود را پـای هوانوردی ایران گذاشـتهاند.
ایـن گنجینه بـرای هوانوردی بسـیار اهمیـت دارد و باید تالش کنیم تـا از این
سـرمایه بـزرگ داخلی بهرهبـرداری کنیم.

گفـت و گـو بـا مهنـدس آرش خدایـی ،قائممقـام رییـس سـازمان هواپیمایی
کشـوری در حالـی بـه اتمـام رسـید کـه بـه علـت جلسـه مهمـی کـه بـرای
ایشـان ،پیـش آمـد بسـیاری از سـوالها در ذهـن مانـد .مصاحبـه بـا قائـم مقام
سـازمان هواپیمایـی کشـوری در سـاعت  8شـب بـه اتمام رسـید .اینجـا چراغی
روشـن اسـت ،چراغـی کـه تـا پاسـی از شـب روشـن میمانـد تـا مسـافران
بـا ایمنـی و امنیـت پـرواز کننـد .خداونـد یـاور خادمـان وطـن اسلامی باشـد.

\\در سـالهای اخیـر ،شـرکتهای هواپیمایـی بسـیاری توانسـتند از
سـازمان هواپیمایـی کشـوری ،مجـوز فعالیت بگیرنـد اما در چشـم انداز و
اسـتراتژی آنهـا ،تفاوت ملموسـی دیده نمیشـود .همـه ایـن ایرالینها در
یـک بـازار مشـخص و با یـک نـوع هواپیمای مشـخص فعالیـت میکنند.
سـازمان هواپیمایـی کشـوری برای آینـده حضور شـرکتهای جدید ،ایده
خـاص و متفاوتـی را دنبـال میکند؟
ایـن مسـاله ناشـی از سـه عامـل مهم بـوده اسـت ،نخسـت محـدود بودن
دسترسـی بـه انـواع هواپیماهـا ،دوم آزاد نبودن نرخ بلیـط و سـوم ،آزاد نبودن
شـبکه پـروازی.در زمانـی کـه ایـن سـه عامـل در هوانـوردی ما مطرح باشـد،
جایـی بـرای حضور تفاوت ایجاد نمیشـود .سـازمان هواپیمایی کشـوری با آزاد
سـازی نرخ و شـبکه پـروازی ،فضا را بـرای ایجاد تفاوت میـان ایرالینها فراهم
کـرد .شـرکتهای هواپیمایـی میتوانند براسـاس خدمات خود و کیفیـت ارائه
خدمـات ،نـرخ بلیـط خـود را تعیین کننـد و از طرفـی میتوانند بـه هر مقصد
داخلی پرواز کنند .تا پیش از آزاد سـازیهایی که بیان شـد ،مدل کسـب و کار
شـرکتها محـدود و مشـخص بود اما بـا آزاد سـازی ،شـرکتهای هواپیمایی
بـرای رشـد خـود نیازمند خالقیت و سـاخت اسـلوبهای جدید کسـب و کار
هسـتند .پیشبینی من در این اسـت کـه تاثیر ملموس آزاد سـازی پس از پنج
سـال مشـخص شـود و تـا آن زمان ،شـرکتهایی کـه کیفیت ارائـه خدمات و
مـدل کسـب و کار مناسـبی ندارند ،با آسـیبهای جـدی مواجه خواهند شـد.

\\آیا سـازمان هواپیمایی کشـوری بر ارائه خدمـات و کیفیت آن ،نظارت
دارد؟
سـازمان هواپیمایی کشـوری ،حامی حقوق مسـافر اسـت و در نحوه خدمات
شـرکتها دخالـت نمیکنـد امـا در خصوص حقـوق مسـافر در تاخیرهـا ،لغو
پروازهـا و عـدم تبعیض میان مسـافران نظـارت کامل دارد.اینکـه یک ایرالین
چـای میدهـد یـا قهوه بـه سـازمان هواپیمایی کشـوری مرتبط نیسـت اما اگر
ایرالیـن به تعهد خود در قبال مسـافر عمل نکند ،سـازمان هواپیمایی کشـوری
حمایت خود را از مسـافر اعمال میکند .هر شـرکت هواپیمایی باید پاسـخگوی
مسـافر خـود باشـد ،مهم نیسـت که مسـافر بلیـط ایرالیـن را از چـه مرجع یا
آژانـس و منبعـی خریدار کرده  ،هر تعهدی که به مسـافر داده اسـت باید اجرا
کند و پاسـخگوی مردم باشـد.

\\سازمان هواپیمایی کشوری چه انتظاری از مردم دارد؟
مـا خـود را خـادم مـردم میدانیـم و نبایـد انتظـاری از مـردم داشـته باشـیم
بلکـه انتظـار مـا از مـردم این اسـت که در ابتـدا مـا را از دعای خیر خـود محروم
نکننـد و سـطح مطالبهگری خـود را افزایـش دهند .براسـاس تقاضایی کـه مردم
دارنـد ،هوانـوردی کشـور رشـد میکنـد و ایمـان داشـته باشـند کـه سـازمان
هواپیمایـی کشـوری ،خود را نماینـده مردم در صنعـت هوانوردی کشـور میداند.
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دلنــوشتــه

بعضـی از روزهـا قابـل تکـرار هسـتند  ،یعنـی خودمـان
میتوانیـم آن را تکـرار کنیـم .امـا بعضـی روزهـا هیچوقت
تکـرار نمیشـوند؛ مگر آنکـه خداونـد تکرارش کنـد ،یعنی
دسـت مـا نباشـد و بایـد امیـدوار بود.
مـن روزی را بـه یـاد دارم که بـرای اولین بـار به تنهایی
سـفر میکردم ...برای دیدن اقوام به شـهر مشـهد میرفتم.
اولیـن بـار بـود که تنهـا و بـدون همراه سـفر میکـردم.
بایـد با هواپیما میرفتـم .خیلی هیجان زده بـودم .هواپیما به
نظـرم خیلی بـزرگ بود .بـرای شـرکت هواپیمایـی بود که
مادرم در آن کار میکرد  .وقتی در هواپیما نشسـتم  ،نگران
شـدم از اینکه ای کاش صندلی من کنـار پنجره بود...حیف
کـه نمیتوانم منظـره بیرون را نـگاه کنم.
یـک نفـر از اطـاق فرمـان (کـه بعـدا ً فهمیـدم اسـمش
 GALLEYاسـت)حرف مـیزد و یـک خانـم مهمانـدار با
دسـتهایش چیزی را نشـان میداد که :ماسـک اکسـیژن
در باالی سـر شـما قـرار دارد  .جلیقه نجـات در زیر صندلی
شـما اسـت .درهـای خروجـی را هـمکارم بـه شـما نشـان
میدهـد.

روزی را کـــه
دوسـتداریـد
تکرار شود

طبق معمول آدامسـی در دهانم گذاشـتم و منتظر شـدم
تـا هواپیمـا حرکت کنـد وبه پـرواز درآید .خوشـحال بودم.
وقتـی حرفهـای مهمانـدار تمـام شـد ،ناگهـان گفت«:
ضمنـ ًا خانـم رومینا شـیرزاد خـودش را معرفی کنـد .من با
تعجب چشـمانم گرد شـد!!! با خـودم گفتم  »:شـیرزاد؟ این
که فامیـل مادرم اسـت!!
وقتـی جلوتـر آمـد و با چشـمانش دنبال من میگشـت؛
لحظـهای کـه بـه من رسـید  ،گفتـم «:مـن رومینا هسـتم».
مهمانـدار گفـت  «:ا ..عزیـزم تویـی؟! » وسـایلتو جمع کن و
تشـریف بیار.
مـن هـم چون چـارهای نداشـتم و روم نمیشـد بپرسـم ،
چـرا؟ از جایـم بلنـد شـدم و رفتـم جلوتـر .در صندلی جلو
و کنـار پنجره نشسـتم و کسـی هـم کنارم نبـود .دیگه چی
از ایـن بهتر!
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Nowruz,
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New Year
Celebration
نوروز
جشن کهن ایرانی
گروه فرهنگی

منشـا و زمان پیدایش نوروز ،به درسـتی معلوم نیسـت .در برخی از متنهای کهن ایران ازجمله شاهنامه فردوسی و تاریخ
طبری ،جمشید و در برخی دیگر از متن ها ،کیومرث بهعنوان پایهگذار نوروز معرفی شده است .پدید آوری نوروز در شاهنامه،
بدیـن گونه روایت شـده اسـت که جمشـید ،دسـتور داد تا در آنجـا برای او تختـی بگذارند و خودش با تاجـی زرین بر روی
تخت نشسـت .با رسـیدن نور خورشـید به تاج زرین او ،جهان نورانی شد و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند.
برخـی از روایتهـای تاریخـی ،آغـاز نـوروز را بـه بابلیان نسـبت میدهد .بـر طبق ایـن روایتهـا ،رواج نـوروز در ایران به
 ۵۳۸سـال قبـل از میلاد یعنی زمـان حمله کورش بزرگ بـه بابل بازمیگردد .همچنیـن در برخی از روایتها ،از زرتشـت
بهعنـوان بنیانگـذار نـوروز نام برده شـده اسـت .اما در اوسـتا (دسـت کـم در گاتها) نامی از نوروز برده نشـده اسـت.
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نوروز در زمان سلسـله هخامنشـیان :نگاره مراسـم پیشـکش هدایا به پادشـاه ایران در تخت جمشـید .برخی از پژوهشـگران ،این مراسـم را به
نوروز مربوط میدانند.کوروش دوم بنیانگذار هخامنشـیان ،نوروز را در سـال  ۵۳۸قبل از میالد ،جشـن ملی اعالم کرد .وی در این روز برنامههایی
بـرای ترفیـع سـربازان ،پاکسـازی مکانهای همگانی و خانههای شـخصی و بخشـش محکومـان اجرا مینمود .ایـن آیینها در زمان دیگر پادشـاهان
هخامنشـی نیـز برگـزار میشـده اسـت .در زمـان داریـوش یکم ،مراسـم نـوروز در تخت جمشـید برگزار میشـد .البتـه در سنگنوشـتههای بهجا
مانده از دوران هخامنشـیان ،بهطور مسـتقیم اشـارهای به برگزاری نوروز نشـده اسـت .اما بررسـیها بر روی این سنگنوشـتهها نشـان میدهد که
مردم در دوران هخامنشـیان با جشـنهای نوروز آشـنا بودهاند ،و هخامنشـیان نوروز را با شـکوه و بزرگی جشـن میگرفتهاند .شـواهد نشـان میدهد
داریوش اول هخامنشـی ،به مناسـبت نوروز در سـال  ۴۱۶قبل از میالد سـکهای از جنس طال ضرب نمود که در یک سـوی آن سـربازی در حال
تیراندازی نشـان داده شـده اسـت .در دوران هخامنشـی ،جشـن نوروز در بازهای زمانی میان  ۲۱اسـفند تا  ۱۹اردیبهشـت برگزار میشـده اسـت.
نگاره مراسم پیشکش هدایا به پادشاه ایران در تخت جمشید .برخی از پژوهشگران ،این مراسم را به نوروز مربوط میدانند.
نوروز در زمان اشکانیان و ساسانیان :در زمان اشکانیان و ساسانیان
نیـز نـوروز گرامی داشـته میشـد .در ایـن دوران ،جشـنهای متعددی
در طـول یک سـال برگزار میشـد که مهمتریـن آنها نـوروز و مهرگان
بوده اسـت .برگزاری جشـن نوروز در دوران ساسـانیان چند روز (دست
کـم شـش روز) طـول میکشـید و بـه دو دوره نـوروز کوچـک و نوروز
بـزرگ تقسـیم میشـد .نـوروز کوچـک یا نـوروز عامـه پنـج روز بود و
از یکـم تـا پنجم فروردین گرامی داشـته میشـد و روز ششـم فروردین
(خـردادروز) ،جشـن نـوروز بـزرگ یـا نـوروز خاصـه برپـا میشـد .در
هـر یـک از روزهای نـوروز عامـه ،طبقهای از طبقـات مـردم (دهقانان،
روحانیـان ،سـپاهیان ،پیشـهوران و اشـراف) به دیـدار شـاه میآمدند و
شـاه بـه سـخنان آنها گوش مـیداد و برای حل مشـکالت آنها دسـتور
صـادر میکـرد .در روز ششـم ،شـاه حق طبقـات گوناگون مـردم را ادا
کـرده بـود و در ایـن روز ،تنهـا نزدیکان شـاه به حضـور وی میآمدند.
شـواهدی وجـود دارد که در دوران ساسـانی سـالهای کبیسـه رعایت
نمیشدهاسـت .بنابرایـن نـوروز هر چهار سـال ،یـک روز از موعد اصلی
خـود (آغـاز بـرج حمل) عقـب میماند و درنتیجـه زمان نـوروز در این
دوران همـواره ثابـت نبـوده و در فصلهـای گوناگون سـال جـاری بوده
است .اردشیر بابکان ،بنیان گذار سلسله ساسانیان ،در سال  ۲۳۰میالدی
از دولـت روم کـه از وی شکسـت خورده بود ،خواسـت که نـوروز را در
این کشـور به رسـمیت بشناسـند .این درخواسـت مورد پذیرش سنای
روم قـرار گرفـت و نـوروز در قلمـرو روم بـه  Lupercalمعروف شـد.
در دوران ساسـانیان ۲۵ ،روز پیش از آغاز بهار ،در دوازده سـتون که از
خشـت خـام برپا میکردنـد ،انواع حبوبـات و غالت (برنج ،گنـدم ،جو،
نخـود ،ارزن ،و لوبیـا) را میکاشـتند و تـا روز شـانزدهم فروردیـن آنها
را جمـع نمیکردنـد .هـر کـدام از این گیاهان کـه بارورتر شـود ،در آن
سـال محصـول بهتـری خواهد داد .در ایـن دوران همچنین متـداول بود
کـه در بامـداد نوروز ،مردم به یکدیگر آب بپاشـند .از زمـان هرمز اول
مرسـوم شـد که مردم در شـب نوروز آتش روشـن نمایند .همچنین از
زمـان هرمـز دوم ،رسـم دادن سـکه در نـوروز بهعنوان عیـدی متداول
شد .

نـوروز پـس از اسلام :نقشـی از جشـن چهارشـنبه سـوری در
عمـارت چهـل سـتوناز برگـزاری آیینهـای نـوروز در زمـان امویـان
نشـانهای در دسـت نیسـت و در زمـان عباسـیان نیـز بـه نظـر
میرسـد کـه خلفـا گاهـی بـرای پذیـرش هدایـای مردمـی ،از نـوروز
اسـتقبال میکردهانـد .بـا روی کار آمـدن سلسـلههای سـامانیان
و آل بویـه ،جشـن نـوروز بـا گسـتردگی بیشـتری برگـزار شـد.
در دوران سـلجوقیان ،به دسـتور جاللالدین ملکشـاه سلجوقی تعدادی
از سـتاره شناسـان ایرانی از جمله خیام برای بهترسـازی گاهشمار ایرانی
گـرد هـم آمدند .این گـروه ،نوروز را در یکـم بهار قرار دادنـد و جایگاه
آن را ثابـت نمودنـد .بـر اسـاس ایـن گاهشـمار کـه بـه تقویـم جاللی
معـروف شـد ،بـرای ثابت ماندن نـوروز در آغاز بهار ،مقرر شـد که هر
چهـار سـال یکبـار ،تعـداد روزهـای سـال را (بهجـای  ۳۶۵روز) ،برابر
بـا  ۳۶۶روز در نظـر بگیرنـد .طبق این قاعده ،میبایسـت پـس از انجام
ایـن کار در  ۷دوره ،در دوره هشـتم ،بـه جـای سـال چهـارم ،بـر سـال
پنجـم یـک روز بیفزایند .این گاهشـمار از سـال  ۳۹۲هجری آغاز شـد.
نـوروز در دوران صفویـان نیـز برگزار میشـد .در سـال  ۱۵۹۷میالدی،
شـاه عبـاس صفوی مراسـم نـوروز را در عمـارت نقش جهـان اصفهان
برگـزار نمـود و این شـهر را پایتخت همیشـگی ایران اعلام نمود.
آیین های مرتبط با جشن نوروز
خانهتکانـی :خانهتکانـی یکـی از آیینهـای نـوروزی اسـت کـه مردم
بیشـتر مناطقـی که نـوروز را جشـن میگیرند بـه آن پایبندنـد .در این
آییـن ،تمـام خانه و وسـایل آن در آسـتانه نـوروز گردگیری ،شستشـو
و تمیـز میشـوند .ایـن آییـن در کشـورهای مختلـف از جملـه ایـران،
تاجیکسـتان و افغانسـتان برگزار میشـود.
آتشافـروزی :برگـزاری مراسـم آتشافـروزی در میـان کردهـا در
شـهر استانبول،ترکیهرسـم افروختن آتش ،از زمانهـای کهن در مناطق
نوروز متداول شـده اسـت .در ایران  ،جمهوری آذربایجان و بخشهایی
از افغانسـتان ،این رسـم بهصورت روشـن کردن آتش در شـب آخرین
چهارشـنبه سـال متداول اسـت .این مراسـم چهارشنبهسـوری نام دارد.

اسـتفاده از میوه خشـک شـده ،در بین شیعیان پاکسـتان هم مرسوم است.
عالوه بر این ،سـفره هفت شـین در میان زرتشـتیان ،و سـفره هفت میم در
برخـی نقـاط واقع در اسـتان فـارس در ایـران متداول اسـت .در جمهوری
آذربایجـان نیـز بـدون توجـه به عدد هفـت ،بر روی سـفرههای نـوروزی
خود ،آجیل قـرار میدهند.

سـفرههای نـوروزی :سـفره هفت سـین از سـفرههای نوروزی اسـت که در
ایـران ،جمهـوری آذربایجـان و برخـی از نقـاط افغانسـتان رایج اسـت.پرونده
سـفرههای نوروزی یکی از آیینهای مشـترک در مراسم نوروز در بین مردمی
اسـت کـه نوروز را جشـن میگیرنـد .در بسـیاری از نقـاط ایـران  ،جمهوری
آذربایجـان و برخـی از نقـاط افغانسـتان ،سـفره هفت سـین پهن میشـود .در
ایـن سـفره هفـت چیز قرار میگیرد که با حرف سـین آغاز شـده باشـد؛ مثل
سـرکه ،سـنجد ،سمنو ،سـیب و...پهن کردسـفره هفت سـین در ایران آداب و
رسـوم خاصـی دارد .روی سـفره آینـه می گذارن که نشـانه روشـنایی ،شـمع
کـه نشـانه نـورو درخشـش ،یک کاسـه آب که نشـانه پاکـی میباشـد.برای
زیبایـی سـفره از سـنبل اسـتفاده میکنندو این جزء سـینهای هفت سـین به
حسـاب نمیآید .برای تزئین سـفره از تخم مرغ رنگ شـده اسـتفاده میشود.
بعـد از ورود ماهـی قرمـز از چیـن بـه ایـران از این ماهیهـای کوچک جهت
زیبایـی سـفره هفت سـین اسـتفاده میشـود همچنین بعـد از ورود اسلام به
ایـران کتـاب قرآن نیـز بر روی سـفره قرارداده میشـود .تمامی هفت سـینی
کـه چیـده میشـود یک معنی خـاص را نیز به همـراه دارند .مثال سـیب نماد
زیبایی وتن درسـتی است؛سـنجد به روایتی نماد عشـق و محبت است؛سـبزه
سرسـبزی زندگی؛سـمنو برکت؛سـکه رزق و روزی؛و سیر سمبل شفاو سالمتی
اسـت .در کابـل و شـهرهای شـمالی افغانسـتان ،سـفره هفـت میـوه متـداول
اسـت .در ایـن سـفره ،هفـت میـوه قـرار میگیـرد ،از جمله؛ کشـمش سـبز و
سـرخ ،چارمغـز ،بـادام ،پسـته ،زردآلـو و سـنجد .چیـدن سـفرهای مشـابه با

غذاهـای نـوروزی :یکـی از متداولتریـن غذاهایـی کـه بـه مناسـبت
نوروز پخته میشـود ،سـمنو (سـمنک ،سـومنک ،سـوملک ،سـمنی ،سمنه)
اسـت .ایـن غـذا بـا اسـتفاده از جوانـه گنـدم تهیـه میشـود .در بیشـتر
کشـورهایی کـه نـوروز را جشـن میگیرنـد ،ایـن غـذا طبـخ میشـود .در
برخـی از کشـورها ،پختـن ایـن غـذا بـا آیینهـای خاصـی همـراه اسـت.
زنـان و دختـران در مناطـق مختلـف ایران،افغانسـتان ،تاجیکسـتان،
ترکمنسـتان و ازبکسـتان سـمنو را بهصـورت دسـتهجمعی و گاه در طـول
شـب میپزنـد و درهنـگام پختـن آن سـرودهای مخصوصـی میخواننـد.
پختـن غذاهـای دیگـر نیـز در نـوروز مرسـوم اسـت .بهطـور مثـال در
بخشهایـی از ایـران؛ سـبزی پلو بـا ماهـی ،در ترکمنسـتان؛ نوروزبامه ،در
قزاقسـتان؛ اویقـی آشـار ،در بخـارا؛ انواع سمبوسـه پخته میشـود .بهطور
کلـی پختـن غذاهـای نـوروزی در هر منطقـهای که نـوروز جشـن گرفته
میشـود مرسـوم اسـت و هر منطقـهای غذاهـا و شـیرینیهای مخصوص
به خـود را دارد.
دیـد و بازدیـد نـوروزی :دیـد و بازدیـد عیـد یـا عیـد دیدنـی یکـی از
سـنتهای نـوروزی اسـت کـه در بیشـتر کشـورهایی کـه آن را جشـن
میگیرنـد ،متـداول اسـت .در برخـی از مناطق ،یـاد کردن از گذشـتگان و
حاضـر شـدن بر مـزار آنـان در نـوروز نیـز رایج اسـت.
سـیزده بـدر یـا طبیعـتگـردی :مـردم ایـران روز سـیزدهم فروردین،
بـه مکانهـای طبیعـی ماننـد پارکهـا ،باغها ،جنگلهـا و ماطق خـارج از
شـهر میرونـد .این مراسـم سـیزدهبهدر نـام دارد .از کارهای رایـج در این
جشـن ،گره زدن سـبزه و گفتن دروغ سـیزده اسـت .مراسـم سـیزدهبهدر
در مناطـق غربـی افغانسـتان ازجمله شـهر هرات نیـز برگزار میشـود .با
وجـودی که روز سـیزدهم فروردین در کشـور افغانسـتان جـزو تعطیالت
رسـمی نیسـت ،امـا مـردم ایـن مناطق بـرای گـردش در طبیعـت ،عم ً
ال
کسـب و کار خـود را تعطیـل میکننـد .مـردم این منطقه همچنیـن اولین
چهارشـنبه سـال را نیـز با گـردش در طبیعت سـپری میکنند .علاوه بر
این ،سـاکنان کابل در افغانسـتان ،در طول دو هفته اول سـال برای گردش
بـه همـراه خانـواده به مناطقی کـه در آنها گل ارغـوان میرویـد ،میروند.
یکـی دیگـر از آیینهـای نوروز که در آسـیای میانه و کشـور تاجیکسـتان
مرسـوم اسـت ،مراسـم گلگردانی و بلبلخوانی اسـت .گل گردانها از دره
و تپـه و دامنـه کوههـا ،گل چیـده و اهـل دهسـتان خـود را از پایـان یافتن
زمسـتان و فرا رسـیدن عروس سـال و آغاز کشـت و کار بهاری و آمدن
نـوروز مـژده میدهند.

پریدن از روی آتش در ایام نوروز در ترکمنسـتان نیز رایج اسـت .همچنین رسـم افروختن آتش در بامداد نوروز بر پشـت بامها در میان برخی از زرتشـتیان
(از جملـه در برخـی از روسـتاهای یـزد در ایـران) مرسـوم اسـت .در سـالهای نـه چنـدان دور مـردم بـه تپه ها و دشـت هـای اطـراف رفته و با جمـع کردن
بوتـه هـای خـار آن را بـه محلـه خـود آورده و در غـروب آفتـاب هفت کپه بوته کوچک درسـت می کردنـد و ظرف چند دقیقه همه همسـایه هـا از روی آن
مـی پریدنـد ولـی متاسـفانه در سـالهای اخیـر ایـن آیین شـاد و بی خطر تبدیل بـه میدان جنگی شـده با سـر و صداهای ناهنجـار انفجار نارنجکهـا و خطرات و
مزاحمـت بـرای مـردم کـه جای بسـی تاسـف دارد و همه سـاله از چند روز قبل از چهارشـنبه سـوری آسـایش را از مردم سـلب می نماید
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 .1لنز را پاک کنید
گوشـی موبایـل زمان زیـادی را در جیب ،کیف یا دسـت
سـپری میکنـد و درنتیجـه کثیـف خواهـد شـد .کثیفـی،
گردوخـاک ،چربـی و اثرانگشـت روی لنـز تاثیـر زیـادی بر
کیفیـت عکسهـای شـما خواهنـد گذاشـت .اگـر شیشـه
لنـز شـما کثیـف باشـد تلاش بـرای گرفتن عکـس خوب
بیمعنـی اسـت .کثیفـی مانـع ورود نـور به سنسـور دوربین
شـده و درنتیجـه روی عکس نقـاط تار ،لکـه و مناطقی کدر
ایجـاد میکنـد .لنـز تمیـز رسـیدن بـه عکسهایی شـفاف
و تمیـز هنـگام عکاسـی بـا موبایـل را تضمین میکنـد .الزم
اسـت هـر بـار کـه گوشـی را بـرای عکاسـی از جیـب خود
خـارج میکنیـد لنـز آن را تمیـز کنیـد .بـرای ایـن کار از
یک دسـتمال نـرم مخصوص لنز اسـتفاده کنید .اسـتفاده از
دسـتمالهای خشـن موجب خراشیده شـدن شیش ه روی لنز
شـده و کیفیت تصویر دوربین گوشـی را پاییـن خواهد آورد
 .2مطمئن شوید سوژه در فوکوس کامل قرار دارد

محسن چینه کش

با موبایل در نوروز
عکس بهتری بگیریم
همـ ه افـراد میتواننـد با گوشـی موبایل عکس بگیرند ولی رسـیدن به نتایج خوب در عکاسـی موبایل به مهارت بیشـتری نیاز دارد.
گرفتـن عکسهایـی خارقالعـاده با موبایل عمال کار بسـیار سـادهای اسـت ،البتـه تا زمانی که برخـی نکات مهم در خصـوص فوکوس،
نوردهـی ،ترکیببنـدی و ویرایـش عکـس را رعایـت کنید .در این مطلـب ،قصد داریم  ۱۲نکتـه و تکنیک اساسـی را معرفی کنیم که
هـر عـکاس موبایـل جـدی باید آنهـا را بدانـد .اگر بهتازگی عکاسـی موبایـل را شـروع کردهاید بهتر اسـت ابتدا در ایـن  ۱۲تکنیک
مهـارت پیـدا کنیـد .حتی عکاسـان موبایـل کارآزموده هم ممکن اسـت برخـی از این نـکات و ترفندهـا را فراموش کرده باشـند .پس
بـا مدرسـ ه عکاسـی موبایـل ما همراه باشـید تا با هم به بررسـی اساسـیترین نکاتـی بپردازیم که بـرای گرفتن عکسهایـی فوقالعاده
با گوشـی موبایل الزم اسـت بدانید.
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مهمتریـن چیـزی کـه هنـگام گرفتن یک عکـس باید به
آن توجـه کنیـد قرار گرفتن سـوژه اصلـی در فوکوس کامل
اسـت .در آیفـون و بسـیاری از گوشـیهای هوشـمند دیگر
بـرای تعیین نقطهی فوکوس کافی اسـت جایی را که سـوژه
شـما قـرار گرفتـه روی صفح ه نمایـش لمس کنیـد .آیفون
بـرای تاییـد نقط ه فوکـوس انتخابـی یـک کادر زرد کوچک
در آن نقطـه نمایـش میدهـد .اگـر سـوژهی شـما متحرک
اسـت حتما درسـت پیش از گرفتن عکـس نقطهی فوکوس
را انتخـاب کنید تا از فوکوس صحیح سـوژه مطمئن باشـید.
پـس از گرفتـن یـک عکـس شـفاف از سـوژه در صـورت
تمایـل میتوانیـد بـا اسـتفاده از اپلیکیشـنهای ویرایـش
عکـس بسـیار زیـادی کـه در دسـترس هسـتند پسزمینه
عکـس را تـار کـرده و توجـه بیشـتری را بـه آن معطـوف
کنید .
 .3نوردهی را بهصورت دستی تنظیم کنید
در آیفـون و بسـیاری از گوشـیهای هوشـمند دیگـر،
هنگامیکـه شـما بـرای تعییـن نقطـ ه فوکـوس روی صفح ه
نمایـش ضربـه میزنیـد ،دوربیـن از نقطـ ه فوکـوس بـرای
تنظیـم میـزان نوردهی هم اسـتفاده میکنـد .بهطور خالصه
نوردهـی میـزان تاریکـی یـا روشـنی تصویـر را مشـخص
میکنـد .واگـذار کـردن تنظیـم نوردهی به دوربین همیشـه
ایـدهآل نیسـت .بـرای مثـال اگـر سـوژه در بخـش تاریک
کادر قـرار گرفتـه باشـد ایـن کار میتواند منجر به عکسـی
بـا نوردهـی کلـی بیشازحـد ( )over-exposedشـود یـا
بالعکـس .اگـر دوربیـن گوشـی شـما اجـازه تنظیـم دسـتی
میـزان نوردهـی ( )Exposureرا میدهـد در ایـن شـرایط
از آن اسـتفاده کنیـد.
بـرای مثـال اپـل در  8 iOSابزار جدیـدی را برای تنظیم
دسـتی میـزان نوردهی معرفی کـرد .وقتی نقطـهی فوکوس

را بـا ضربـه زدن روی صفحـ ه نمایـش تعییـن کنیـد یـک
آیکـون کوچک شـبیه خورشـید کنـار مربع فوکـوس ظاهر
میشـود .وقتـی این آیکـون خورشـید ماننـد را دیدید کافی
اسـت بـرای تنظیـم نوردهـی انگشـت خـود را روی صفح ه
نمایـش به سـمت بـاال یـا پاییـن بلغزانید .حرکت انگشـت
بـه سـمت بـاال کل تصویـر را روشـنتر و حرکت انگشـت
بـه سـمت پایین کل تصویـر را تیرهتـر خواهد کـرد .تنظیم
دسـتی میزان نوردهی اجازه میدهد کنترل بسـیار بیشـتری
روی ظاهـر تصویر نهایی داشـته باشـید.
 .4از زوم استفاده نکنید
دوربیـن آیفـون و اکثـر گوشـیهای هوشـمند دیگـر بـه
قابلیـت زومـی مجهز هسـتند کـه با باز و بسـته کـردن دو
انگشـت روی صفحـ ه نمایـش میتـوان میـزان آن را تنظیم
کـرد .البتـه متاسـفانه تقریبـا در تمام گوشـیهای هوشـمند
زوم از نـوع دیجیتـال اسـت نـه اپتیـکال .در اصـل اتفاقـی
کـه هنـگام اسـتفاده از زوم دیجیتـال میافتـد این اسـت که
تصویـر با زوم کـردن برش ( )Cropمیخـورد .درنتیجه هر
چـه بیشـتر زوم کنیـد بـه میـزان قابلتوجهتـری از کیفیت
عکـس کاسـته خواهـد شـد .اگـر قصـد داریـد از سـوژهای
دورتـر نسـبت بـه خودتان عکـس بگیریـد از زوم اسـتفاده
نکنیـد .بهجـای ایـن کار نزدیکتـر رفتـه و دوربیـن را در
حالـت عـادی و بـدون زوم اسـتفاده بـه کار ببریـد .بدیـن
ترتیـب حاصل کار تصویری بسـیار باکیفیتتر خواهد شـد.
اگـر امـکان نزدیکتـر رفتـن نبـود بازهـم بهتـر اسـت از
زوم اسـتفاده نکنیـد .بهجـای آن میتوانیـد خودتـان هنگام
ویرایـش با بـرش دادن عکس بیننده را به سـوژه نزدیکتر
کنیـد .بـرش دادن تصویـر پـس از عکاسـی بـه شـما اجازه
میدهـد روی میزانـی از تصویـر کـه قصد حـذف کردنش
را داریـد کنترل بهتری داشـته باشـید .در ایـن مثال فانوس
دریایـی و قایقهـا فاصلـهی زیـادی از بنـدر داشـتند و در
عکـس اصلی بسـیار کوچک به نظـر میرسـیدند .ازآنجاکه
امـکان نزدیک رفتـن و گرفتن عکس بهتری وجود نداشـت
مـن تصویـر را بـرش دادم تـا بـه نظـر برسـد بـه سـوژه
نزدیکتـر بـودهام.
 .۵دوربین را ثابت نگهدارید
بیحرکـت نگهداشـتن دوربیـن بهویژه هنگام عکاسـی در
نـور کم یا شـب از اهمیـت باالیی برخـوردار اسـت .در این
شـرایط دوربین گوشـی موبایل مجبور اسـت برای رسـیدن
نـور کافـی به سنسـور از سـرعت شـاتر پایینتری اسـتفاده
کنـد .در ایـن حالـت هرگونـه حرکـت یـا لـرزش دوربیـن
منجـر بـه ثبـت تصویـری تـار خواهـد شـد .بـرای ثابـت
نگهداشـتن گوشـی و جلوگیـری از تـار شـدن تصویـر بایـد
گوشـی را بـا دودسـت محکـم بگیرید یـا آن را به سـطحی
سـخت تکیه دهید .همچنیـن میتوانید از یک سـهپایه بهره
بگیریـد .انـواع مختلفـی از سـهپایهها وجـود دارد کـه برای
گوشـیهای مختلف مناسـب هسـتند.
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هنـگام اسـتفاده از ســـهپایه میتواند دقـت خود را
با بـه کار بردن زمانسـنج خـــودکار ()Self-Timer
بازهـم افزایـش دهیـد .پیشـنهاد مـا ایـن اسـت کـه
زمانسـنج را روی  3ثانیـه تنظیـم کنیـد .بدین ترتیب
هنگامیکـه عکـس در حـال گرفته شـدن اسـت هیچ
تماسـی با گوشـی نخواهید داشـت و درنتیجـه دوربین
کاملا ثابـت خواهـد بـود .شـاید ایـن راهکار بـه نظر
زیادهروی باشـد ولی قطعا هنگام عکاسـی در نور بسیار
کـم مفیـد خواهد بود .ترفنـد دیگری کـه میتوانید در
ایـن زمینـه بـه کار ببرید اسـتفاده از کلیدهـای تنظیم
بلنـدی صـدای هدسـت بهعنـوان کلید شـاتر دوربین
اسـت .آیفـون و برخـی از گوشـیهای هوشـمند دیگر
بـه ایـن قابلیـت مجهـز هسـتند .اگـر گوشـی شـما از
ایـن قابلیـت پشـتیبانی نمیکنـد میتواند از شـاترهای
بلوتـوث اسـتفاده کنیـد .بدیـن ترتیـب شـما قـادر
خواهیـد بود گوشـی را روی سـهپایه قـرار داده و برای
پیشـگیری از هرگونـه لـرزش ،بدون لمـس فیزیکی با
آن عکـس بگیرید.
 .۶قانون یکسوم را به کار ببرید
رسـیدن بـه فوکـوس و نوردهـی صحیـح جـزو
اصـول حیاتـی عکاسـی هسـتند ولـی ترکیببنـدی
مناسـب هـم بـه همـان انـدازه اهمیـت دارد .بـدون
ترکیببنـدی خـوب احتمـاال عکسهـای شـما خیلـی
چشـمنواز نخواهند شـد .قانـون یکسـوم از مفیدترین
تکنیکهـای ترکیببندی در عکاسـی اسـت .ازآنجاکه
قانـون یکسـوم میتواند در تمام سـبکهای عکاسـی
بـرای تولید تصاویـری جذابتـر و متعادلتر اسـتفاده
شـود ،فراگرفتـن این مفهـوم اهمیت باالیـی دارد.برای
رعایـت قانون یکسـوم بایـد کادر را مطابـق با تصویر
زیـر بهصـورت ذهنـی توسـط دو خـط عمـودی و دو
خـط افقـی تقسـیمبندی کنیـد .سـپس عناصـر مهـم
صحنـه را در مسـیر این خطـوط یا محـل تالقی آنها
باهـم قـرار دهیـد .بایـد تالش کنیـد سـوژه روی یکی
از خطهـای عمـودی واقـع شـود .اگـر خـط افـق در
عکـس دیـده میشـود بهتـر اسـت روی یکـی از دو
خـط افقـی قـرار گیـرد .ایـده اصلـی قانـون یکسـوم
این اسـت که ترکیببندی مرکزگریـز ()off-center
موجـب خلق تصاویـری جذابتر خواهد شـد .دوربین
اکثـر گوشـیهای هوشـمند بـرای کمـک بـه انتخـاب
ترکیببنـدی بهتـر امـکان نمایـش دادن تقسـیمات
( )Gridیکسـوم روی صفحـ ه نمایـش را دارند .فعال
نگهداشـتن این تقسـیمات به عکاسـان تازهکارتر کمک
میکنـد تـا چشـمان خـود را در ترکیببنـدی ورزیده

 | 20شمـاره هشت.اسفنــد  95و فروردین ماه ۱۳۹۶

چشـم شيشـه اى

کننـد .در ایـن مثال محل قرارگیری پسـربچه با خط عمودی سـمت راسـت و
خـط افق بـا خـط افقـی پاییـن کادر تنظیم شـدهاند.
مثـل همیشـه قوانین برای شکسـته شـدن سـاخته میشـوند! گاهـی اوقات
شـرایط نیازمنـد رویکردی متفاوت اسـت .در مثال زیر کـودک در مرکز کادر
قـرار دارد .بهطورمعمول این کار جایز محسـوب نمیشـود ولـی در اینجا نتیجه
خوبـی داشـته؛ چراکـه بـا تقویـت حس احاطه شـدن کـودک توسـط درختان
فضایی رویایی خلق کرده اسـت .البته بسـیار مهم اسـت که پیش از شکسـتن
یـک قانـون ابتـدا آن را فرا گرفته باشـیم! بنابرایـن ابتدا نحـوهی ترکیببندی
بـا قانـون یکسـوم را بیاموزید ،سـپس هـرگاه از کار خود راضـی بودید تالش
کنیـد برخـی اوقـات بهصـورت هدفمنـد و بـرای خلـق تاثیـری متفـاوت این
قانـون را زیـر پـا بگذاریـد .فرامـوش نکنیـد کـه در عکاسـی هیـچگاه نباید از
تجربـه کـردن روشهـای جدید یـا متفاوت واهمه داشـت .ممکن اسـت نتایج
تجربههـای جدیـد شـما را شـگفتزده کند .حـال که از شـش نکتـ ه اول آگاه
شـدید میتوانیـم مطلـب را با بررسـی نکتـ ه هفتم بـه بعد ادامـه دهیم.
 .7از خطوط برجست ه راهنما ( )Leading Linesبهره بگیرید
خطـوط برجسـته یـا راهنمـا میتواننـد بـه ابـزار بسـیار مفیـد دیگـری
بـرای ترکیببنـدی تبدیـل شـوند .اسـتفاده از خطـوط راهنمـای
پیشرونـده در عکـس کمـک میکنـد چشـم بیننـده را روی سـوژه اصلـی
متمرکـز کنیـد و آن را بـه شـکلی عمیقتـر بـه درون تصویـر بکشـید.
ایـن روش تکنیکـی سـاده اسـت کـه از خطـوط افقـی ،عمـودی یـا همگـرا
بـرای تمرکـز بیشـتر توجـه روی سـوژه اصلـی تصویـر بهـره میگیـرد.
در ایـن مثـال خطـوط همگـرای نردههای سـکوی شـیرجه چشـم را بهسـوی
پلههـا هدایـت میکنـد؛ و پلههـا متعاقبـا دیـد را بـه سـمت پیکـری کـه در
برابر آسـمان سـیلوئت ( )Silhouetteشـده باال میکشـند .هنگامی عکاسی با
موبایـل همواره باید نسـبت به خطوط برجسـتهای که در کادر قـرار میگیرند
حسـاس باشـید؛ چراکه این خطوط ممکن اسـت توجه بیننده را از سـوژه اصلی
موردنظـر شـما منحرف کنند .شـاید الزم باشـد محل ایسـتادن خـود را تغییر
دهیـد تـا بتوانید بیشـترین اسـتفاده را از تمام خطوط موجـود در صحنه ببرید.
 .8از زوایای دید ( )Perspectiveمختلف عکاسی کنید
در هـر محلـی کـه عکاسـی میکنیـد همـواره بهتـر اسـت زوایـای دیـد
مختلـف را در نظـر بگیریـد .اکثـر عکاسـان تـازهکار در حالت ایسـتاده عکس
میگیرنـد ،ولـی یکـی از محاسـن گوشـیهای موبایـل ایـن اسـت کـه بـه
دلیـل ابعـاد و وزن کـم میتوانیـد آن را در محلهـا و حالتهایـی بـه کار
ببریـد کـه دوربینهـای بزرگتـر بـه کار نمیآینـد .بـرای مثـال میتوانیـد
هماننـد عکـس بـاال از موقعیتـی همسـطح بـا زمیـن بـه عکاسـی بپردازیـد.
ایـن تکنیـک بـرای خلـق زاویـ ه دیـدی منحصربهفـرد از صحنـه مناسـب
اسـت که مردم از ارتفـــاع ایسـتاده هیچگاه قـــادر به دیدن آن نیستنـــد.
همچنیــــن میتـــوانید بـــرای رسیدن به یک «نمــای چشــــم پـرنده»
( )Bird’s Eye Viewاز سـوژه ،عکاسـی از ارتفـاع بـاال را امتحـان کنیـد.
در مثـال پاییـن عکاس موفق شـده بـا اسـتفاده از زاوی ه دید رو بـه پایین عالوه
بـر ثبـت شـادی کـودک از بردن بـازی گلف ،توپـی را هم کـه در داخل حفره
قرار گرفتـه اسـت نمایـش دهـد .از هیـچ زاوی ه دیگـری ثبت همزمـان این دو
موضـوع امکانپذیـر نمیشـد .یکـی از امتیـازات عکاسـی دیجیتال این اسـت
کـه میتوانیـد تعداد بسـیار زیادی عکـس از نماهای مختلف بگیرید و سـپس
آنهایـی را کـه خوب نشـدهاند بهسـادگی حـذف کنید.

 .9مراقب پسزمینههای گیجکننده باشید
اگـر پسزمینـ ه عکس شـلوغ باشـد ممکن اسـت توجه بیننـده را از
سـوژه موردنظـر منحـرف کنـد .درصورتیکـه پسزمین ه عکس شـامل
رنگهـای متضـاد و گیجکننـدهی زیـادی بـود ،بهتریـن راهحـل تبدیل
کـردن عکـس به یک عکس سیاهوسـفید اسـت .بـا حذف کـردن تمام
رنگهـا حواسپرتی ناشـی از آنها هـم از میان خواهد رفت .در نسـخه
اصلی این مثال ،تمام اشـیای پشـت سـر مـرد بافنـده رنگهایی متفاوت
داشـتند و توجـه را بهکلـی از چهـره او کـه بایـد نقطـهی تمرکز عکس
باشـد منحـرف میکردند.
راهحـل دیگر این اسـت کـه بهکلـی از پسزمینههای شـلوغ اجتناب
کنیـد .یـک روش سـاده این اسـت کـه ارتفاع زاویـهی دید خـود را کم
کـرده و از آسـمان بهعنـوان پسزمینهی عکس بهـره بگیرید .همانطور
کـه در عکـس بـاال میبینید این روش کمک بسـیار زیادی به برجسـته
شـدن سـوژه میکنـد .ایـن عکس همچنیـن مثالی خـوب برای اسـتفاده
از خطـوط راهنمـا و قانون یکسـوم اسـت کـه پیشازاین توضیـح داده
شدند.
 .10چندین عکس بگیرید
اگـر چیـزی دیدید که توجه شـما را جلب کرد بـا گرفتن یک عکس
انتظار رسـیدن به بهترین نتیجه را نداشـته باشـید .شـانس رسـیدن به
عکسـی خوب در همان اولین برداشـت بسـیار اندک اسـت .بهتر اسـت
از زوایـا و فواصل مختلـف عکس بگیرید.
بـرای رسـیدن بـه تصـوری صحیـح از بایدهـا و نبایدهـا عکسهای
گرفتهشـدهی قبلـی را بررسـی کنیـد .هـرگاه بـه زاویه دیدی رسـیدید
کـه به نظرتـان خوب بود چند عکـس دیگر در همـان وضعیت بگیرید.
ایـن کار اطمینـان میدهـد که حتما به عکسـی با ترکیببنـدی خوب و
فوکـوس صحیح دسـت خواهیـد یافت.
خوبـی عکاسـی دیجیتال این اسـت کـه میتوانید تمـام عکسهایی را
کـه بـه نتیج ه مناسـب نرسـیدهاند حذف کنید و همیشـه تعـداد زیادی
ایـن عکسهـای اشـتباه وجـود دارد! همچنیـن نبایـد ترسـی از گرفتـن
عکسهـای بد داشـته باشـید .هیچکـس هیـچگاه آنها را نخواهـد دید.
ایـن چهـار عکـس تنهـا عکسهـای قابلقبـول گرفتهشـده در یـک
سـفر هسـتند .مـا تقریبـا  100عکـس طـی این سـفر گرفتیم ولـی اکثر
آنهـا به دلیل مشـکالت مختلـف غیرقابل اسـتفاده بودهانـد .نکت ه مهم
ایـن اسـت که هیـچگاه کسـی  ۹۶عکس دیگـر را نخواهـد دید!
 .11از حالت پانوراما ( )Panoramaاستفاده کنید
گاهـی شـرایط خاصـی پیـش میآیـد کـه اسـتفاده از دوربیـن
اسـتاندارد قـادر بـه ادای حـق مطلـب در مـورد صحنـهای کـه قصـد
عکاسـی از آن را داریـد نیسـت .بـرای مثـال ممکـن اسـت بخواهید از
یـک منظـره گسـترده ،یک دورنمای شـهری یـا یک سـاختمان عریض
عکـس بگیریـد ولـی امـکان گنجانـدن کل صحنـه در یک قـاب وجود
نداشـته باشـید .در ایـن شـرایط حالـت پانورامـا بـه کار میآیـد.
بهطورمعمـول شـیوه کار حالـت پانورامـا بهاینترتیـب اسـت کـه بایـد
گوشـی را در حالـت عمـودی ( )Portraitبـه سـمت گوشـهی چـپ

صحنـهای کـه قصـد عکاسـی از آن را داریـد گرفتـه و پس از فشـردن
دکمـ ه شـاتر بهآرامی به سـمت راسـت صحنـه بچرخید .با رسـیدن به
انتهـای صحنـه میتوانیـد دکمـ ه شـاتر را بـار دیگـر بزنید تـا کار ثبت
تصویـر متوقف شـود .هـر چه ایـن حرکت افقـی آرامتـر و یکنواختتر
باشـد نتیجـ ه بهتـری حاصل خواهد شـد.

 .12عکسهای خود را بیشازحد ویرایش نکنید
درنهایت هنگام ویرایش عکسها بهتر اسـت اشـتیاق خود را نسـبت
بـه اسـتفادهی بیشازحـد از اپلیکیشـنها یـا اعمـال کـردن افکتهـای
قـوی کنتـرل کنیـد .بسـیاری از عکاسـان تـازهکار بـا ایـن تصـور کـه
اسـتفاده از اپلیکیشـنهای ویرایـش عکـس میتوانـد یـک عکـس بـد
را بـه عکسـی خـوب بـدل کنـد مرتکب اشـتباه میشـوند .مـا در طول
سـالیان زیـاد بهقـدر کافـی تلاش خـود را در ایـن زمینـه کردهایـم و
از روی تجربـه میدانیـم کـه ایـن تصور اشـتباه اسـت.پیش از اسـتفاده
کـردن از هـر اپلیکیشـنی بایـد ابتدا روی رسـیدن به عکسـی شـفاف با
ترکیببنـدی قـوی تمرکـز کنیـد .اپلیکیشـنها میتوانند بـرای تقویت
یـک عکـس خـوب مفید باشـند ولـی در مـورد عکسهای بـد اینطور
نیسـت .شـایعترین اشـتباه اسـتفادهی بیشازحـد از افکـت میتوانـد
بـرای بازگردانـدن جزئیـات ازدسـترفته در عکسهـای تاریـک
مفیـد باشـد ولـی اسـتفاده از آن بهتـر اسـت بـا احتیاط صـورت بگیرد
در ایـن مورد از ابـزار  HDRاپلیکیشـن  Snapseedدر باالترین مقدار
اسـتفاده شـده اسـت .سـپس پرندههـا توسـط اپلیکیشـن  AlienSkyو
صاعقـه توسـط اپلیکیشـن  LensLightاضافـه شـدهاند .ولـی بـه دلیل
تیرگـی بیشازحـد عکـس اصلـی اعمـال کـردن افکـت کامـل HDR
منجـر بـه ایجـاد یک تصویـر آشـفت ه گرینی (پـر نویز) بـا غلظت رنگ
بیشازحـد شـده اسـت .پرندههـا و صاعقـه هم بـرای این اضافه شـدند
تـا نشـان دهنـد اسـتفاده کـردن از اینگونه افکتهـا خـارج از زمینهی
مناسـب ممکن اسـت نامعقـول به نظر برسـد.
بنابرایـن عکسهای موبایلی خـود را با خویشـتنداری ویرایش کنید.
تنهـا افکتهایـی را بـه عکس خـود بیفزایید کـه زیبایـی طبیعی عکس
را بهبـود میبخشـند .هنـگام کار کـردن بـا تنظیمـات نوردهـی و رنگ
مراقـب پدیـدار شـدن گریـن و اشـباع بیشازحـد رنگهـا باشـید .اگر
حـس کردیـد در اسـتفاده از یـک گزینـه افـراط شـده آن را بـه عقب
برگردانید.
نکتههایـی کـه گفتـه شـد میتواننـد در مسـیر گرفتـن عکسهایـی
بسـیار بهتـر بـا گوشـی موبایل به شـما کمک کننـد .البته برخـی از این
نـکات ماننـد اسـتفاده از خطوط راهنما و قانون یکسـوم فـارغ از اینکه
بـا چـه دوربینی عکـس بگیرید مفید خواهنـد بود .مهمتریـن چیزی که
بایـد بـه خاطر داشـته باشـید این اسـت کـه به عکاسـی ادامـه دهید و
از آن لـذت ببرید!
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چرا «هــفت»
درسفره
هفتسين
نـــوروزی؟

گروه فرهنگی
عـدد هفـت در زبـان باسـتانی بـه
نـام «امـرداد» اسـت .امـرداد معنـای
جاودانگـی و بیمرگـی نام داشـت و از
آنجايـی که ایـن عدد معنـای زیبای
زندگـی و جاودانگـی را مـیداد ،هفـت
واژه را بـه نشـانه آن گزینـه کـرده و
بـر خـوان نـوروزی میچینند .نگاهـي
ي طبيعـي ،كتب
گـذرا بـ ه واقعيتهـا 
ي مـردم ،هنـر معماري،
الهـي ،باورهـا 
ت ملـل
ط و نيـز ادبيـا 
موسـيقي ،خـ 
ت تا چه
ن میدهـد كـ ه عدد هفـ 
نشـا 
حد مـورد توج ه ويژه قـرار دارد .هفت
بـرای ایـران و ایرانیان باسـتان مقدس
بـود و از آن بـرای مفاهیـم مثبـت،
خوشیمنـی و فـال نیـک اسـتفاده
میشـد
ماننـد؛ هفـت رنـگ رنگیـن کمان،
هفت خـان رسـتم در شـاهنامه ،هفت
آسـمان ،هفت اقلیـم ،هفـت روز هفته،
هفـت فرشـته ،هفـت شـهر عشـق در
عرفـان ،هفت پیکـر و . ...
ن كريـ م و نيـز نـزد
در قـرآ 
ت جداي
ي عـدد هفـ 
ن ايرانـ 
مسـلمانا 
از سـاير عددهـا مورد توج ه قـرار دارد.
ي قرآن
ي از آيههـا و سـورهها 
در برخـ 
ت نـا م بـرده شـده و نيـز
از عـدد هفـ 
ت موضـوع
ل بـر هفـ 
ن را مشـتم 
قـرآ 
ت مرحله
ج هف 
دانسـتهاند .مناسـك ح 

ن نيـز هفـ 
ن قاريـا 
دارد و نخسـتي 
ت نفـر بودهانـد.
سـينهاي سـفره هفـت سـين نمـاد چيسـت؟ هرکـدام از اشـياء و خوراکيهـاي انتخابـي بر سرسـفره هفتسـين
در عيـد نـوروز نمايانگـر نمـاد و معنـاي خـاص در زندگـي ايرانيـان اسـت .خوان هفتسـین پارسـی با سـیب ،سـیر،
سماک(سـماق به عبارتی سـماغ) ،سـرکه ،سـمنو ،سنجد و سـبزه چیده میشـود .اين خوراکي و اشـياء به همراه کالماهلل
مجيد در سـر همه سـفرهاي هفتسـين در سراسـر ايران هميشـه بطور ثابت وجود دارد .پس میتوان گفت :گذاردن
سـنبل ،سـکه و سـماور کـه نه خوراکی هسـتند و نه پارسـی ،هیچ حقیقت هفت سـینی ندارنـد .و نیـز گزینههایی چون
سوزن ،سنجاق ،سـاعت و....
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ماهـی قرمـز نیـز که سـمبل عید کشـور چین
و چینیهاسـت کـه بـه خوان هفت سـین نـوروزی
ایرانـی ها وارد شـده اسـت .غافل از اینکـه در عید
چینیهـا ماهـی قرمـز را رهـا میکننـد تـا زندگی
جریـان یابـد ولـی مـا ماهـی قرمـز را اسـیر تنگ
بلوریـن کـرده و تا رسـیدن مـرگ آنهـا نگهداری
میکنیـم .در صورتیکه در هفت سـین پارسـی انار
به نشـانه باروری و عشـق و یا سـیب سـرخ درون
ظـرف آب پـاک و زالل رهـا میشـود تا عشـق و
بـاروری همچنان پاینـده بماند.
اجزای سفره هفت سین عبارتند از :
قـرآن کریـم :ایرانیـان بـه هنـگام چیدن سـفره
هفتسـین اولیـن و مهمتریـن مـوردی را کـه بـر
سـفره قـرار میدهنـد ،قرآن کریـم اسـت .ایرانیان

مسـلمان بـه نشـانه تـوکل و توسـل بـه خداونـد
متعـال در آغـاز سـال و درخواسـت بهترینهـا از
خالـق خویش قـرآن را در بهترین جای سـفره قرار
داده و پـس از آن اجـزای دیگـر را میچیننـد.
سـبزه :شـاید زیباترین ویژگی سـفره هفتسین را
میتـوان به وجود سـبزه آن دانسـت ،بـه این دلیل
که سـبزه با رنـگ و طراوت خود دلها را شـادمان
میسـازد و با نگریسـتن بـه آن طلوع سـال جدید
را زیباتـر میکنـد .در ایـران باسـتان رسـم بر این
بـود کـه  ۲۵روز قبـل از نـوروز در کاخ پادشـاهان
 ۱۲سـتون از خشـت خـام برپـا میسـاختند و بـر
هرکـدام یک نوع غله میکاشـتند و معتقـد بودند
اگـر سـبزهها خـوب بروید سـال پر برکتی اسـت.
دانههایی که امروزه کشـت میشـود بیشـتر گندم
و عدس اسـت.

سـیب :سیب ،نمادی از تندرسـتی و زیبایی است.
سـیب را مـادر یا پدربزرگ خانواده بر سـفره هفت
سـین میچینـد شـاید بـه آن خاطـر کـه همـه ما
بارها شـاهد دلواپسـی و نگرانی مادر خانـواده برای
حفظ سلامتی اعضـای خانـه بودهایم.
سـمنو :سـمنو که از جوانههای تازه رسـیده گندم
تهیـه میشـود ،نمـاد فراوانـی خـوراک و غذاهـای
خـوب و پـر نیرو اسـت و نیـز نمادی بـرای زایش
گیاهـی و بارور شـدن گیاهان اسـت.
سـنجد :سـنجد که عطر برگ و شـکوفههای آن
محـرک عشـق و مهـر اسـت و از مقدمـات اصلی
زایندگـی بـه شـمار میآیـد ،بایـد بـر سـر خـوان
نـوروزی نمایـان باشـد .وجـود سـنجد در سـفره
نـوروزی انگیـزه زایـش کیهانی اسـت.

سـیر :نماد میکروب زدایی و پاکیزگی محیط زیسـت و سلامت بدن و نیز زدودن چشـم زخم اسـت که
باید حتما بر سـر سـفره نهاده شـود .به اعتقاد زرتشـتیان بوی سـیر دیوان را میگریزاند .زرتشـتیان سـیر
را بـا تکههـای نـان کـه در آن تریـد کردهاند ،در مراسـم پرسـه با سـداب به کار میبرند و بر سـر سـفره
نیایـش میگذارند.
سرکه :همانند سیر نمایانگر پاکی محیط ،زدودن آلودگی و باطل کردن سحر و جادو است.
سماق :سماق نماد عشق مهر و پیوند دلها است که بر سر سفره هفت سین نهاده میشود.
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بهار اینجا ،بهار آنجا،
بهار همه جاست
گروه گردشگری

برایـش كشـور و شـهر فرقـی نـدارد ...سـخاوتش به حدی اسـت
كـه فقیـر و غنـی ،زشـت و زیبـا ،سـیاه و سـفید ،كوچـه و خیابـان و
حتـی دهكورههـای دور دسـتترین نقطـه دنیـا را هـم فرامـوش
نمیكنـد .میآیـد تـا همـه ،بهـار شـوند .....از چیـن و ژاپـن تـا پـرو
و اکـوادور .میآیـد تـا زیبایـی شـکوفههای گیلاس و آلبالـو هـر
رهگـذری را دیوانـه كند و به یادشـان بینـدازد كه زندگی ،بـاز دوباره
در جریـان اسـت...زندگی زیباسـت .در تفكـر بسـیاری از مردمـان
جهـان ایـن بـاور وجـود دارد كـه پـس از گـذر از ماههـای سـخت
سـال،بهار فـرا میرسـد و بـا خـود زندگـی را بـه ارمغـان مـیآورد.
ایـن فصـل کـه با آغـازی مجـدد در زندگـی و حیات طبیعـی همراه
اسـت ،همـواره الهامبخـش شـاعران ،نقاشـان ،موسـیقیدانان و اهالـی
فرهنـگ و هنـر بوده اسـت .مـردم از ایـن تغییر فصل برداشـتهای
گوناگونـی داشـته و مراسـم و آئینهـای متعـددی در سراسـر جهان
در بزرگداشـت آن برپـا میكننـد .حـاال كـه بهـار آمـده اسـت ،به او
خوشـامد میگوییـم و نگاهـی بـه رد پایـش در فرهنگهـای مختلف
جهـان داریم.
جشـنواره بهـار :نخسـتین روز از نخسـتین مـاه قمـری چینیهـا
مصـادف با برگزاری جشـنواره بهار در این سـرزمین کهن اسـت .این
جشـن ،مهمترین جشـن در چیـن به حسـاب میآید .در جریـان این
مراسـم چینیهـا خانـ ه تكانـی كـرده و نشـانها و پرچمهـای ویژهای
را در سـر در خانههایشـان میآویزنـد .در شـب سـال نـو اعضـای
خانواده دور هم جمع شـده و شـام را دسـتهجمعی میل میكنند .برای
دسـرهم کیک و شـیرینیهای پخته شـده را میل میكنند .با اسـتفاده
از عروسـکهای بـزرگ به شـکل شـیر و اژدها و حركـت دادن آنها
در خیابانهـا و گذرهـای عمومـی ،جشـن برپـا میشـود .رسـم بر این
اسـت کـه اعضـای خانـواده از راههـای دور و نزدیـک سـعی میکنند
شـب سـال نو را کنار هم باشـند.
در سـاعت  12نیمـه شـب و تحویل سـال ،صدای ترقههـا و مواد
منفجره به نشـان شـادی برای فرارسـیدن سـال نو ،در سراسـر كشور
چیـن شـنیده میشـود .بزرگترهـا هدایایـی را در پاکتهـای قرمـز
گذاشـته و بـه کودکان هدیه میدهنـد .مدت این عید  15روز اسـت.
در پایـان ایـن مـدت ،مراسـم بـا هـوا کـردن فانوسهـای رنگی به
انتها میرسـد.
نـگاره بهـار :نقاشـی بهـار اثـری اسـت از نقـاش هلندی سـاکن
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بریتانیـا لورنـس آلمـا تادمـا ( )1836-1912کـه در سـال  1894بـا
اسـتفاده از رنـگ و روغن روی بوم کشـیده شـده اسـت .تادمـا در این
اثر مراسـمی سـنتی و کهن را به تصویر کشـیده که از یک سـو سـابقه
آن به بریتانیای دوره ویکتوریا و از سـویی دیگر به دوران روم باسـتان
برمیگـردد .در بریتانیـای دوران ویکتوریـا ،مصـادف با قـرن پانزدهم
میلادی ،سـنتی وجود داشـت کـه در آن کـودکان و نوجوانان شـهر
بـرای جمـعآوری شـکوفههای بهـاری بـه دشـتهای اطـراف شـهر
فرسـتاده شـده و هنگام بازگشـت به شهر مراسم باشـکوهی با حضور
اهالـی شـهر برگزار میشـد .مراسـم مشـابهی نیـز در روم باسـتان با
اندکـی تفـاوت برگزار میشـد .به ایـن ترتیب كه به مـدت هفت روز
در ماه آوریل (اواسـط فروردین تا اردیبهشـت) برای بزرگداشـت الهه
غلات جشـن برپا میشـد.
در ایـن تصویر که احتماالً بیشـتر نمونه جدیدتر بریتانیایی مراسـم
را مـد نظـر داشـته از لباسها ،سـازههای معماری ،مجسـمهها و حتی
سـازهای موسـیقایی رایـج در روم باسـتان كمك گرفته شـده اسـت.
در ایـن اثـر اشـارهای نیز بـه دوران کهن و اوج شـکوفایی فرهنگی روم
باسـتان شـده اسـت .شـکوفههای تـازه را در سراسـر این نقاشـی می
بینیـد .زنـان و کودکانـی که در پلکان میانـی در حال گذرنـد و اهالی
شـهر کـه از بامهـا و پنجرههـا نظارهگـر آنها هسـتند ،آنها را تشـویق
میكنند .این نقاشـی بعدها به شـهرت خوبی دسـت یافت .بهطوریکه
در فیلـم کلئوپاتـرا محصول سـال  1934میالدی ،صحنهای بـا الهام از
ایـن نقاشـی و عناصـر بصری موجود در آن ،سـاخته شـد .این نقاشـی
بـا ابعاد تقریبـی  178در  80سـانتیمتر از سـال  1972به تملک موزه
گتی در شـهر نیویـورک در آمـده و در معرض دید عموم قـرار دارد.
بهـار ایسـلند :ایسـلند جزیرهای یـخزده بـا گدازههای آتشفشـانی و
چشـمههای آب گـرم بـا فورانهایـی از بخـار و آب داغ ،مجموعهای
از عناصـر متضـاد در کنار هم اسـت .این سـرزمین سـرد شـمالی در
مـدت کوتاهی از سـال وضعیت خاصـی دارد .دراوایل بهـار بارندگی و
حتـی بـرف در بعضـی از نقاط دیده میشـود ولی بهتدریج از سـرمای
هـوا کاسـته شـده و در فصل تابسـتان هوایـی مطلوب در ایـن جزیره
منحصـر بهفـرد حاكـم میشـود .در اوایـل بهـار در ماه مـارس (نیمه
اسـفند تا فروردین) شـاید بتوان در ایسـلند پدیده نادر و شـگفتانگیز
شـفق قطبی را مشـاهده كرد.درنقطهای از دشـتهای سرسبز میتوان
اسـبهای کوتـاه قـد پونی با ظاهـر زیبا و یالهـای پریشانشـان را از
نزدیك مشاهده كرد.
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زنـان ازبـک بـرای تزئیـن سـفره هفـت سـین ،در دیگهـای
در ایـن فصـل طـول روز بهتدریـج افزایـش یافتـه و در ماه
بـزرگ سـمنو میپذیـرد .در زبـان محلـی بـه آن سـوماالک
مـی ،بـه حداکثـر خـود میرسـد .بـا فرارسـیدن فصـل بهـار
گفتـه میشـود .یکـی دیگـر از خوراکهـای رایـج در نـوروز
در ایسـلند جشـنوارههای مختلـف هنـری و محلـی در ایـن
نوعـی هلیم اسـت که حلیسـا نـام دارد .این خوراكـی از گندم
کشـور بـه راه افتـاده و سـیل جهانگـردان مشـتاق بـه سـوی
و گوشـت تهیـه میشـود .از انـواع خوراکیهای دیگـر میتوان
این کشـور سـرازیر میشـود .دشـتهایی كـه پیـش از این با
بـه پیراشـکیهای مختلـف ،شـیرینیهایی با مغز سـبزیجات،
بـرف پوشـیده شـده بـود ،در این فصل سـبز شـده و گلهای
آبنباتهـای سـنتی و شـوربا اشـاره كرد.
رنگارنـگ روییـده در دشـت با جریـان آبراهههـای کوچک و
بـزرگ ،نمایـی دلانگیـز به این گوشـه دنج و اسـتثنایی از کره
بهـار در پاییـز :وقتـی در نیمکـره شـمالی به اسـتقبال فصل
زمین میبخشـند.
خـزان میرویـم ،سـاکنان نیمکـره جنوبـی در انتظـار شـكفتن
شـکوفههای بهاری و چهچه پرندگان هسـتند .پائیز شـمالیها
بهار تاشکند :شــهر زیـبـای تـاشـکـند در کشورازبکستان
مصادف با بهار جنوبیهاسـت.ایالت شـمالی لیمپوپو در کشـور
بـا فرارسـیدن بهـار و سـربرآوردن شـکوفههای درختانـش
آفریقای جنوبی در حدود اواسـط شـهریور مـاه میزبان رویش
نیرویـی دوبـاره و جانی نـو میگیـرد .در دوران کهن سـاکنان
مجـدد گیاهـان و آغـاز حیاتی نو در طبیعت اسـت .روسـتای
ایـن منطقـه کـه از آنها تحت عنوان سـغدیان یاد میشـود در
هانرتسـبورگ هـر سـال در فصـل بهـار میزبـان برگـزاری
هنـگام بهار جسمشـان را در آب رودخانه شستشـو میدادند.
جشـنواره بهاری اسـت که در خلال آن مراسـم و رخدادهای
هرچنـد این سـنت امـروز دیگـر وجـود نـدارد .خانهتکانی و
گوناگونـی برنامهریـزی میشـود .بازارهای محلـی محصوالت
پاکیـزه کـردن جسـم و روح از دیگـر سـنتهای آمـدن بهار
گوناگـون ماننـد آثار هنری ،صنایع دسـتی چوبی ،شیشـهای و
در ایـن كشـور اسـت .در روز عیـد جشـنوارههای کوچـک و
فلـزی را بـه فروش میرسـانند.
بزرگی در سـطح شـهر در معـرض دید عموم قـرار میگیرد.
در این جشـنوارهها حرکات موزون و نوای سـازهای موسیقایی
سـنگهای تزئینـی و لبـاس نیـز در ایـن بازارهـا بهفروش
بههمراه نمایشهای عروسـکی وجد و شـادی برای شـهروندان
رسـیده و بعضـی از خوراکیهـای محلـی ماننـد شـیرینیهای
به ارمغان مـیآورد.
خانگـی نیـز بـرای خریـد مهیاسـت .یکـی از جاذبههـای
صـدای بـوق و کرنـا و هیاهـوی جمعیـت شـهر را فـرا
جـذاب این جشـنواره ،برگزاری نمایشـگاه گلهـای ارکیده در
میگیـرد .در دشـتهای اطراف مسـابقههای سـنتی بز ِکشـی
رنگهـای متنوع اسـت که طرفـداران زیـادی دارد .باغ ژاپنی
برگـزار میشـود .مسـابقه مبـارزه بین قوچهـا نیز طرفـداران
بـا شـکوفههای رنگارنـگ و معطر گیاهـان و گلهـای آزالیا از
جاذبههـای ایـن باغ اسـت.
زیـادی دارد .قوچها با شـاخهای بـزرگ و هیکلی تنومند برای
این مسـابقه انتخاب میشـوند .در گوشـههایی از شهر مسابقه
مزرعـه ارگانیـک کوهسـتان کـه بـه همیـن نـام یعنـی
کشـتی سـنتی نیز توسـط پهلوانان پیر و جوان برگزار میشود.
کوهسـتان در ایـن منطقـه قـرار گرفتـه نیـز از جملـه مناطق
جذابـی اسـت کـه جهانگـردان و عالقهمنـدان بـه خریـد
محصـوالت گیاهی ارگانیک را به سـمت خـود جذب میكند.
عالقهمنـدان به کوهنـوردی و اسبسـواری میتواننـد در این
فصـل از طبیعـت و سـوارکاری لـذت ببرند .گشـتوگذار در
دشـتهای سرسـبز و صرف ناهـار در طبیعت نیـز تجربهای
دلچسـب و فراموشنشـدنی در ایـن فصـل اسـت.
بهـار رومـی هـا :در اسـطورههای کهـن رومیهای،
فلـورا؛ الهـه گلهـا و فصـل بهـار و نمـادی از
طبیعـت اسـت .بـا اینکـه در میـان سـایر
الهههـای مشـهور رومـی ،فلـورا خیلـی
مشـهور نیسـت ،ولـی اهمیـت او بـه
واسـطه ارتباطـش بـا فصـل بهار
بهویـژه هنـگام فرارسـیدن
این فصل سرسـبز و خرم
قابـل توجـه بـود .نام
فلورا از واژه التین
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فلو س
بـه
معنـی ُگل
گرفتـه شـده
اسـت .جشـنوارهای
در گرامیداشـت فلـورا
بـا عنـوان فلورالیـا بیـن 28
آوریـل و سـوم مـی برگـزار
میشـد .معبدی نیز در روم باسـتان
در گرامیداشـت فلورا سـاخته شـده بود
کـه بسـیاری از مراسـم مذکـور در آنجـا یا
حوالـی معبـد اجـرا میشـد .در بیسـت و سـوم
مـاه مـی نیـز جشـنواره دیگری بـا عنوان جشـنواره
گل سـرخ برگـزار میشـد.
قطعـه موسـیقی بیـداری فلـورا در سـال  1894میلادی
توسـط آهنگسـاز ایتالیایی ریکاردو دریگو سـاخته شـد که در
اصل به مناسـبت مراسـم عروسـی دختـر امپراتور الکسـاندر
دوم روسـیه بود .هنرمندان گوناگونی از جمله نقاشـانی همچون
رامبرانـدت و بوتیچلـی آثـاری را بـا الهـام از ایـن الهـه رومی
خلق کرده و تندیسهایی از او نیز در ایتالیا ،اسـپانیا و لهسـتان
سـاخته و نصب شـده است.

بـه گونهای اسـت کـه در خلال برخی
مهـم فرهنگـی
از نبردهـا و جنگهـا همچـون جنـگ جهانـی دوم میتـوان
نشـانههایی را از حضـور شـکوفههای گیلاس در متـون و
تبلیغاتـی کـه بـرای افزایش حـس جنگجویی و میهنپرسـتی
تولیـد میشـد مشـاهده كرد.

شـکوفههای گیلاس :فصـل ظهـور شـکوفههای زیبـای
گیلاس بـا رنگهـای متنـوع از سـفید و گلبهی تـا صورتی و
سـرخ در ژاپـن از رخدادهـای مهـم در این کشـور بهحسـاب
میآیـد .یکـی از مراسـم کهـن ایـن دیـار جشـنواره هانامی یا
نغمههـای بهـاری :تاریـخ موسـیقی شـاهد ظهـور آثـار
سـاکورا اسـت که از قرن هشـتم میلادی ،هر سـال در فصل
فاخـری بـا الهـام از زیباییهـای فصـل بهـار و دمیـدن حیاتی
بهـار برگزار میشـود .از آداب این جشـن ،حضـور در طبیعت
نو در زندگی بوده اسـت .در حوزه موسـیقی فاخر و ارکسـترال
همـراه بـا صـرف غـذا و اسـتراحت در زیـر درختهـای
میتـوان بـه آهنگسـازان مشـهوری ماننـد یـان سـیبلیوس،
پرشـکوفه گیلاس اسـت .در دوران کهن این مراسـم بیشـتر
فلیکس مندلسـون بارتولدی ،آنتونیو ویوالـدی و چارلز آیوز در
در دربـار امپراتورهـا رایـج بـود .امـا بعدها طبقـه جنگجویان
این زمینه اشـاره كرد .نوای بیشـتر آثار سـیبلیوس آهنگسـاز
یـا سـامورائیها و سـپس مـردم طبقه عـادی جامعه نیـز این
فنالندی ،غمگین اسـت .ولـی در اثر ارکسـترال «نغمه بهاری»
مراسـم را برگـزار كردند .شـکوفههای گیلاس بهخاطر ظاهر
که در سـال  1894میالدی نوشـت ،نشـاط و سـرزندگی را با
بههـم پیوستهشـان نمـادی از ابـر بهشـمار رفتـه و در ضمـن
الهـام از سـبك موسـیقایی کشـورهای شـمال اروپـا ،در اثرش
بهخاطـر عمـر کوتاهشـان نمادی از گـذرا و فانی بـودن حیات
وارد كرد .فلیکس مندلسـون بارتولدی آهنگسـاز آلمانی سبک
دنیـوی بهشـمار میآینـد کـه در این رابطـه تأثیراتـی از دین
رمانتیک نیمه نخسـت سـدۀ نوزدهـم تعدادی قطعـات کوتاه
بودایی در آن مشـاهده میشـود.
بـرای پیانـو نوشـت کـه عنوان ایـن مجموعـه عبارت اسـت:
در مناطـق مختلـف ژاپـن بـه دلیـل تنـوع شـرایط آب و
آوازهای بیکالم .بیشـتر این قطعات تنها با شـماره مشـخص
هوایـی فصـل شـکوفایی درختـان گیلاس متفـاوت اسـت.
شـده ولـی بعضـی از آنها توسـط خـود آهنگسـاز نامگـذاری
بنابرایـن در طـول دو مـاه مـی تـا آوریـل در نقـاط مختلـف
شـد كـه از آن جملـه میتـوان بـه قطعـهای بـا عنـوان «آواز
ایـن كشور،شـكوفههای گیلاس را میتـوان دیـد .حضـور
بهـار» اشـاره كـرد .مندلسـون بـا هنرنمایـی برجسـتهاش از
شـکوفههای گیلاس نه تنها در فصـل بهار و بـرروی درختان
ً
ریتـم دوضربـی کـه معمـوال حالتی حماسـی و قهرمانـی را به
بلکـه در آثـار هنری و ادبـی ژاپن نیز نقش چشـمگیری دارد.
ذهـن متبـادر میکند اسـتفاده کـرده ولی بـا تزئینات فـراوان
اشـعار زیادی در وصـف این شـکوفهها و رخدادهای مرتبط با
و نغمهای دلنشـین حالتی شـیرین و نشـاطآور همچون گذر از
آن و نقاشـیهای زیـادی حاوی شـکوفههای رنگارنگ گیالس
میـان باغهای پرشـکوفۀ بهـاری یا دشـتهای پـر از گلهای
در سـنت نگارگـری ژاپنـی بـه چشـم میخـورد .ایـن نقـش
تـازه سـربرآوردۀ بهـاری را بـه ذهن شـنونده منتقـل میکند.
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از چاقی کودک در نوروز
جلوگیــریکنیم
بـرای بچههـا هیچ چیز خوشـایندتر از این نیسـت که شـما یک
ظـرف بـزرگ را که چندین نوع مختلف شـکالت دارد مقابلشـان
بگیریـد و بـا لبخند بگویید« :هـر چندتا دوسـت داری ،بـردار!» این
اتفـاق نـادر البته فقـط در روزهای خاصی از سـال میافتـد ،روزهایی
ماننـد ایـام نـوروز .بـه همیـن دلیل تعطیلات عید یکـی از بهترین
ایـام برای بچههاسـت .چون هم از مدرسـه و مهـد کودک خالصی
پیـدا میکننـد و هم از انـواع و اقسـام نعمتها برخوردار میشـوند!
آن هـم نعمتهایـی کـه در طـول سـال والدیـن آنها را برایشـان
محـدود یا نسـبت به آنهـا کنتـرل کردهاند.
هیـچ کـس از خوشـحالی بچههـا مکـدر نمیشـود امـا مشـکل
اینجاسـت کـه بـه دسـت آوردن دل آنهـا با شـکالت و شـیرینی
بـه اضافـه وزن و چاقـی فرزندانمـان ختـم میشـود.اغلب کودکان
اضافـ ه وزن دارند و بیشترشـان در تعطیالت عیـد ورزش نمیکنند
و چـون دیگـر بـه مدرسـه نمیرونـد در ایـن روزهـا همـان مقـدار
جنب و جوش و حرکتی را که در محیط مدرسـه داشـتند از دسـت
میدهنـد و کالـریای کـه قبلا در طـول روز میسـوزاندند را دیگر
نمیسـوزانند.از طرفـی هم در ایام نوروز دسترسـی کـودکان به مواد
خوراکـی پرکالـری بیشـتر میشـود و به راحتـی میتوانند هـر روز
در خلال دیـد و بازدیدها یا حتـی در منزل خودشـان کلی خوراکی
پرکالری ،شـیری ،شـور و چـرب بخورند.

ایـن خوراکیهـا نیـز مخصوصـا انواع شـکالتها بـا بسـتهبندیهای زیبا و
رنگارنگـی دارنـد ،یـا مانند شـیرینی و آجیل به خاطر طعم شـیرین یا شـوری
کـه دارند به شـدت بـرای بچهها جاذبـه دارند .وقتی هم مصـرف تنقالت در
کـودکان بـه این شـکل زیاد و خـارج از برنامه شـود وعدههای غذاییشـان به
هـم میریـزد چـون با تنقالت معده خـود را پر میکنند و دیگر اشـتهایی برای
خـوردن وعـده غذایـی اصلـی باقی نمیمانـد .با ایـن روند در پایـان تعطیالت
نـوروز مـا کودکـی تپلتـر از قبـل خواهیم داشـت .بـرای جلوگیـری از چاقی
کـودکان در تعطیلات نوروز چهار راهکار را پیشـنهاد میشـود:
 -1بـرای اینکـه ایـن اتفـاق نیفتـد بهتـر اسـت والدیـن بـا برنامهریـزی
بچههـا را حداقـل بـرای یـک سـاعت بـه محیـط بـاز ببرنـد تـا ورزش
کننـد .پارکهـا یـا فضاهـای سـبز بسـیار بـرای این کار مناسـب هسـتند و
پدرومادرهـا هـم میتواننـد همـراه فرزندانشـان کمـی تحرک کننـد و عالوه
بـر کمـک بـه سلامت جسـمی خـود و کودکشـان بـا وقتگذرانـی و بازی
بـا بچههـا بـه سلامت روانـی و هر چـه بهتر شـدن روابطشـان سـعی کنند.
 -2مسـاله دیگـری کـه بایـد مدنظـر قـرار داد ایـن اسـت کـه بحـث چاقی
کـودکان بـه طـور کلی با سـوءتغذیه در آنها همراه اسـت .چه بـرای بچههایی
کـه الغر هسـتند و در تعطیلات نوروز الغرتر میشـوند و چه برای بچههایی
کـه چاقتر میشـوند خطر سـوءتغذیه وجـود دارد .چـون کودکی کـه در این
روزهـا وزن اضافـه میکند و چاقتر میشـود صرفا به خاطـر مصرف تنقالت،
کالـری بیشـتری دریافت کرده اسـت و نه مواد مغذی بیشـتر!
 -3بـرای کنترل مصرف تنقالت کودک بهتر اسـت برنامـه غذایی کودک
را بـه صـورت منظـم نگـه داریـم .بـه ایـن صـورت کـه سـاعت  9-8صبح،
صبحانـه؛ سـاعت  ،11میـان وعده ،سـاعت 1ظهر ،ناهار؛ سـاعت 4عصر ،میان
وعـده دوم و حداکثـر سـاعت  88شـب نیـز شـام را صـرف کنـد .مخصوصا
وعدههـای صبحانـه و ناهـار حتمـا رعایت شـوند و از خـوردن بیرویه تنقالت
در بین این دو وعده جلوگیری شـود تا جلوی اشـتهای کودک و رسـیدن مواد
مغذی بـه او را نگیرد.
 -4بـرای مصـرف تنقلات نیـز بهتـر اسـت از شـکالت شـیری بـه جای
شـکالت کاکائویـی اسـتفاده کنیـم و فقـط روزی یـک شـکالت کوچـک .اگر
آجیـل شـور نباشـد و شـامل دانههای مغـذی ماننـد بادام ،پسـته و ...باشـد
مشـکلی بـرای خـوردن بـه انـدازه آن وجود نـدارد .البتـه نبایـد از تخمههای
شـور یا آجیل بوداده اسـتفاده شـود .میوه بهترین انتخاب بچهها برای تنقالت
هسـتند کـه البتـه بایـد توجه شـود کـه در میـان وعدهها مصرف شـوند.

شـیوا فرجـی /کارشناسارشـد تغذیـه
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عیدیهایمتفاوت
بـــرای کــودکان
گروه فرهنگی

از قديـم رسـم بـوده که بزرگترها بین صفحات قرآن اسـکناس نو ميگذاشـتند و در ديـد و بازديدهاي
نـوروزي ايـن پولهـا را بـه عنـوان عيـدي به بچههـا ميدادند .رسـم زيبايي اسـت اما بسـيارها دوسـت
ندارنـد بـه عنـوان عيدي به بچههـا پول بدهند و هديـه را ترجيح ميدهند .بچههاي کوچکتـر که ارزش
پول را درک نميکنند ،با هديه بيشـتر خوشـحال ميشـوند .اما مشـکل اين اسـت که هديه برائ بچهها
بـه لبـاس و اسـباببازي ختـم ميشـود و پيدا کـردن هديه ديگري کـه به انـدازه اين دو تکراري نباشـد،
کار آسـاني نيسـت .اگـر شـما هم بـرای عيـدي بچهها به فکـر هديهاي متفاوت ميباشـيد ،پيشـنهادهاي
باورنکردني را ببينيد:
نينيهاي کوچولو
مطمئن باشـيد مامان و باباي نـوزاد و پدربزرگ
و مادربزرگـش هـر چـه کـه الزم داشـته برائـش
خريدهانـد .همـه بـرای آمـدن بچـ ه تـازه ذوقزده
هسـتند ،بنابرايـن سيسـمونياش کامـل اسـت و
لباسهايـي کـه دارد بيشـتر از نيـازش اسـت.
آنقـدر کـه بسـيار از آنهـا را وقـت نميکنـد
بپوشـد و برایـش کوچک ميشـوند .بنابراين لباس
خريـدن برای نـوزاد اصلا به صالح نيسـت .مگر
اينکـه بخواهيـد وسـايل تزئينـي برایـش بخريد.
هديـه خالقانهتـر برای نـوزاد يک کتاب اسـت .به
طـور مثال کتـاب تقويت هوش نـوزاد يا کتابهاي
ديگـري کـه بـه درد مادرانـي ميخورد کـه نوزاد
دارنـد ،هديـه خوبي برای عيـدي نوزادهاسـت .اما
بـاز هم اگـر دنبـال هديـهاي کاربـردي ميگرديد
کـه پـدر و مادر را خوشـحال کنـد و بـه درد نوزاد
بخـورد ،ميتوانيد پوشـک بخريد .پوشـک گرانتر
از چيـزي شـده کـه فکـر ميکنيـد و يـک بسـته
پوشـک چيزي اسـت کـه هـر نـوزادي الزم دارد.
يادتـان باشـد هر نـوزاد از پوشـک خاص بـا اندازه
خاصـي اسـتفاده ميکنـد .پـس الزم اسـت قبل از
خريـد از مامان نيني بپرسـيد چه پوشـکي برایش
ميگيـرد.
فينگيليهاينوپا
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بچههـاي يک تا  ۳سـال به سـني رسـيدهاند که
از اسـباببازي لـذت ببرنـد .اما بـرای آنها هديه
اسـباببازي ميآورنـد .شـما ميتوانيـد از وسـايل
خالقانهتـري اسـتفاده کنيـد .يک سـت حمـام که
کتاب حمام و عروسـک حمام دارد گزينه مناسـبي
اسـت و بچههـا را بـه حمامرفتـن تشـويق ميکند.
اسـتيکرهاي ديـواري ميتوانند اتاق بچـه را زيباتر
کننـد .البتـه قبلـش بايـد اتـاق را ديـده باشـيد تا
بتوانيد مناسـبترين رنگ و مدل را انتخاب کنيد.
قند عسلهاي بزرگتر
بچههـاي  ۵سـال بـه بـاال حتما بـه مهدکودک
يـا پيـش دبسـتاني ميروند و همـه آنهـا از لوازم
التحريـر فانتزي خوششـان ميآيد .بـه طور مثال
پاککنهـاي طـرحدار ،مدادهـاي فانتـزي ،مـداد
رنگـي و وسـايل اينچنينـي ،هديههـاي مناسـبي
برائ آنهاسـت .وسـايل ورزشـي مثل عينک شنا،
راکـت بندمينتـون ،تـور و تـوپ بسـکتبال و  ...هم
عالوهبـر اينکه بچهها را خوشـحال ميکند سـبب
تحـرک و سلامت آنها ميشـود.
کوچولوهايمهدکودکي
براي بچههـاي  ۳تا  ۵سـال ميتوانيد هديههاي
متفاوتتـري بخريـد .خميربـازي يا رنگ انگشـتي
علاوه بـر اينکـه بچههـا را خوشـحال ميکنـد

خالقيـت آنهـا را باال ميبرد .سـيديهاي کارتون
و بـازي هـم برای بچهها در اين سـن قابل اسـتفاده
اسـت .ماه و سـتاره شـبرنگ هم هديهاي مناسب
بـرای بچههـا بهخصوص بچههايي اسـت کـه تازه
ميخواهنـد بـه تنهايي در اتـاق خودشـان بخوابند.
ايـن مـاه و سـتارهها بـه سـقف ميچسـبند و وقتي
چـراغ را خاموش ميکنيد ميدرخشـند و آسـمان
اتـاق کودکتـان را شـبيه آسـمان کويـر ميکنند.
لبـاس شـخصيت محبـوب کارتونـي کوچولوهـا
هـم بيشـتر از چيـزي کـه فکـر ميکنيد آنهـا را
خوشـحال ميکند.
بچههايدبستاني
بـراي کودکانـي کـه بـه مدرسـه رفتهانـد و به
اصطلاح عقلشـان ميرسـد ،هديههـاي مـدل
ديگـري جذابيت دارد .شـما ميتوانيد بـرای آنها
هديههـاي هوشـمندتري بخريـد .بـه طـور مثـال
مدتي اسـت کنسـروهايي به بـازار آمـده که وقتي
درشـان را بـاز کنيد و بـه آن آب ميدهيد ،گياهي
از آن خـارج ميآيـد .ايـن هديـه ميتوانـد بچهها
را خوشـحال کنـد .هديههايـي که بـه بچهها حس
بزرگـي بدهـد هـم ميتوانـد جـذاب باشـد .بـه
طـور مثال بـرای پسـرها يک جعبـه ابـزار و برای
دخترهـا يک جعبه کوچک وسـايل کوچک خياطي
ميتوانـد خوشـحال کننده باشـد.
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بدانیـــد

شلوغترین شهرهای
ایران در ایام نوروز
گروه گردشگری

بـه نظـر میآیـد سـفرهای نـوروزی در ایران همچون سـفره هفتسـین ،در حال تبدیـل به یک
ِ
متوسـط تعطیلات در دنیا
سـنت در نـوروز اسـت .فـارغ از اینکـه تعطیلات در ایران به نسـبت
بسـیار زیاد اسـت ،اما بههر روی پس از شـش ماه مدرسـه یا دانشـگاه رفتن فرزندان و همینطور
چندیـن مـاه کارهـای بیـرون از خانه پـدر و مادر ،فرصتـی برای گذران و مسـافرت پدیـد میآید.
در کنـار ایـن نکتـه ،آغـاز فصل بهار و مسـاعدتر شـدن هوا فرصـت خوبی برای گردش اسـت.
ایـران کشـور پهنـاوری اسـت کـه دارای
جاذبههـای تاریخـی و طبیعـی بسـیاری اسـت.
تعـدادی از شـهرهای مـا هسـتند کـه لقـب کالن
شـهر را به خود اختصاص دادهانـد .عوامل متفاوتی
باعـث توجـه مـردم بـرای زندگـی به این شـهرها
شـده اسـت که خود بخشـی جداگانـه دارد .اتفاقی
که باعـث توجه هر آدمی میشـود ،اشـتیاق مردم
بـرای سـفر ایام نوروز به این شـهرها اسـت .سـفر
کـردن و حـال و هوایـی عـوض کـردن حـق هـر
فـردی اسـت امـا جذب به این شـهرهای شـلوغ و
پرهزینـه جـای تأمـل و تعجـب دارد.
مازنـدران ،گیلان ،مشـهد ،کیـش ،قشـم ،یزد،
اصفهـان و شـیراز همـواره میزبان بیشـترین تعداد
گردشـگران نـوروزی هسـتند .بررسـی فـروش
تورهـای گردشـگری نـوروز  95نشـان میدهـد
کـه در ایـام عیـد سـال آینـده گردشـگران ایرانی
ماننـد هر سـال از تورهای گردشـگری شـهرهایی
مانند مشـهد ،کیش ،قشـم برای سـفرهای گروهی
اسـتفاده میکنند .این گردشـگران تورها بیشـتر در
ایامـی ماننـد نوروز سـعی میکننـد تـا از خدمات
دریافـت گروهـی بلیتهـای چارتر شـده و فروش
عمـده اتاقهـای هتل بهـره ببرند .بـه همین علت
بـه دفاتر خدمات مسـافرتی مراجعه کـرده و پکیج
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تـور را خریـداری میکنند .دفاتر خدمات مسـافرتی نیـز در این
ایـام بیـش از ایـام دیگر متقاضـی دارنـد .همچنین بررسـیها از
فـروش تورهـای گردشـگری نشـان میدهـد که چند شـهر در
کشـور بیـش از شـهرهای دیگـر گردشـگر به خـود میبیند.
مشهد
مشـهد کـه پـای ثابـت زائـران اسـت و در ایـن روزهـا
هتلهایـش پـر از مسـافر اسـت و اکنـون پروازهای نـوروزی به
سـمت مشـهد پر شده اسـت .بنابراین کسـی که اکنون متقاضی
سـفر به مشـهد اسـت ،کمتر میتواند بلیـت هواپیما پیـدا کند و
یـا از تورهـای هوایی بهره ببـرد .با این حال تورهای گردشـگری
نوروزی مشـهد در آژانسهای مسـافرتی از  600هزار تومان به
بـاال نرخ دارند .مشـهد ،شـهری کـه دارای جمعیتـی  2میلیون و
 749هـزار و  374نفری باشـد .وجود متبرک حـرم امام رضا(ع)
و جاذبههایـی همچـون بازار گوهرشـاد و حکیم ،مـوزه نان ،مقبره
فردوسـی و  ...عاملـی اسـت کـه مـردم بسـیاری در ایـام نوروز
بـا اشـتیاق فـراوان سـفر میکنند .زعفـران ،زرشـک و نبـات از
مهمتریـن سـوغات این شـهر دیدنی اسـت.
اصفهان
از آنجا که اصفهان ،شـیراز و یزد نیز جزو مهمترین شـهرهای
گردشـگری اسـت ،مسـافران نوروزی در این ایام از این شـهرها
نیـز دیـدن میکنند .بنابرایـن هتلهای این شـهرها نیز همچنان
شـلوغ اسـت و متقاضی سـفر به این اسـتانها بیشـتر میشـود.
ولی تورهای گردشـگری این شـهرها را بیشـتر مسافران فرهنگی
میخرنـد .از آنجـا که این شـهرها فاصله کمی از تهـران دارند ،با
اتوبوسهـای مسـافرتی نیز میتوان به آنها سـفر کـرد بنابراین
مسـافران تورهـای گردشـگری بـه مقصد این سـه شـهر سـعی
میکننـد از قبـل هتل خـود را رزرو کنند تا به مشـکل اقامت در
ایام شـلوغ عید برخورد نکنند .تورهای گردشـگری این شـهرها
نیـز بـا خدمـات بازدیـد از امـکان گردشـگری زیـادی عرضـه
میشـود آن هـم به علت تعـدد اماکـن تاریخی و دیدنـی آنها.
اصفهـان بـا جمعیـت یک میلیـون و  756هـزار و  126نفر برای
اولینبـار لقـب برنـد گردشـگری را در ایران به خـود اختصاص
داده اسـت .جاذبههـای گردشـگری همچـون سیوسـهپل ،پـل
خواجـو ،کلیسـای وانـک ،پل چوبـی ،حمـام چارجی و شـاه علی،
عالـی قاپـو ،بـازار اصفهـان و خانـهی طباطبایی و عباسـی باعث
جـذب توریسـت و مسـافر در ایـام نوروز اسـت .گـز و پولک از
جمله سـوغات این شهرسـتان است.
شیراز
شـیراز شـهر شـعر و شـاعری کـه دارای جمعیـت یـک
میلیـون و  460هـزار و  655نفـر اسـت .ایـن شـهر کـه محـل

مقبـره حافظ ،سـعدی و خواجـوی کرمانـی و دارای جاذبههایی همچون
آتشـکده صمیـکان ،ارگ کریـم خان ،بـاغ ارم و جهاننما ،مـوزه پارس،
تختجمشـید ،پاسـارگاد و ...اسـت که در ایام نوروز مسـافران بسیاری
را در خـود پذیـرا اسـت کلوچـه ،رب انار ،فالوده ونان فسـا از سـوغات
این شـهر محسـوب میشود.
یزد
همچنیـن یـزد شـهری بـا قدمـت  1700سـاله اسـت .ایـن شـهر
قدیمـی دارای جمعیـت  486هزار و  152نفر اسـت .جاذبههایی چون،
بازارهـای قدیمـی مانند خان ،زرگری،قیصریـه ،افشـار و ،...میدان خان،
مسـجد فـرط و ...باعـث جـذب و اشـتیاق مـردم بـه این شـهر شـده
اسـت .قطـاب یـزد از مهمتریـن سـوغاتیهای این شـهر اسـت.
تبریز
همچنیـن تبریـز شـهری بـا یـک میلیـون و  494هـزار و  988نفر
جمعیت اشـتیاق به دیـدن آثاری چون ،مـوزه آذربایجـان ،عصر آهن،
ائلگلـی ،مقبره شـهریار ،تلخـهرود و ...در ایام بهاری نـوروز مردم را به
این شـهر میکشـاند .لـوز ،راحتالحلقـوم ،حلـوا گردویی ،باقلـوا و نقل
مغزدار از جمله سـوغات این شـهر اسـت.
همدان
همـدان ،شـهری بـا جمعیت  525هـزار و  794نفـر ،در ایـام نوروز
مسـافران بسـیاری را پذیرا اسـت همدان یا همان هگمتانه که پایتخت
قدیـم ایران اسـت دارای جاذبههایـی همچون ،گنجنامـه ،تپه هگمتانه،
مـوزه سـفال ،حمـام قلعـه ،عباسآبـاد ،دره مرادبیگ ،مقبـرهی ابوعلی
سـینا و ...اسـت .سـوغات مهم این شـهر نان شـیرمال ،آبنبات قیچی،
نـان چای ،چـای بغداد و  ...اسـت.
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یک قتجان چای

یک قتجان چای

رضا نامجو /روزنامه نگار

برای شادی زنده
هستید

جـزو بازیگرانـی اسـت که وقتی صحبت از کمدی تلوزیونی و سـینمای کمـدی به میان میآید بدون درنـگ نامش و تصویرش
از ذهن آدم میگذرد .او عالوه بر فعالیت در عرصه هنر و تحصیل این رشـته در کشـور فرانسـه فارغالتحصیل رشـته روانشناسـی
از دانشـگاه شـهید بهشـتی نیز اسـت .بنابراین روانشناسـی اجتماعی را نیک میداند و از این منظر به مقوله طنز و یا به تعبیر بهتر
کمـدی میپـردازد .در ایـن سـالها مهمتریـن نکتهای کـه مخاطب ایرانـی از او به یـاد دارد خندههـای صادقانه و از تهدلی اسـت
کـه او دارد و مخاطـباش را هم به آن نوع خندیدن تشـویق میکند .علیرضا خمسـه هنرپیشـه دوستداشـتنی کمـدی در ایران
یـک کمدیـن بـه معنـای واقعـی کلمه اسـت .علیرضا خمسـه که بـه نظر عـدهای چارلـی چاپلین سـینمای ایران اسـت میگوید
انسـان ها دو سـمت دارند .یا در سـمت زندگی هسـتند و یا مرگ .به گفته خودش او به سـمت زندگی اسـت .به حق که راسـت
میگویـد .گفتگوی ما بـا این هنرمند کشـورمان را بخوانید:

\\ عـده ای معتقدنـد آپارتمـان شـماره  13اولیـن کاری
بـود که شـما بـه صـورت جـدی از آن وارد عرصـه کمدی
شـدید .بازیگـری که عالقهمند بـه بـازی در تمامی تیپها
و ژانرها اسـت .از طرفی شـما در حافظه هنـری مردم ایران
بـه عنوان یـک بازیگر کمـدی معرفـی و تعریف شـدهاید.
ایـن یک انتخـاب از سـوی خود شـما بود؟
البتـه اولیـن کار کمـدی مـن آپارتمان شـماره  13نبـود .من
یـک نـوع کمیک را همـراه خـودم وارد همه فیلمها کـردم .مثال
اولیـن فیلـم من کـه فیلم خیلی جـدی هم بـود مـرگ یزدگرد
نـام داشـت و سـاخته بهـرام بیضایی بود .شـخصیت سـرباز در
آن فیلـم یـک شـخصیت کامال جدی بـود .همان موقـع که این
نقـش را بـازی میکـردم بهرام بیضایی مـدام از من میپرسـید
چـرا میخنـدی؟ دلیلـی برای خنـده این سـرباز نیسـت .اما به
نوعـی میتـوان گفت یک گرایـش درونی همیشـه در من وجود
داشـت برای اینکه همیشـه بخنـدم و بخندانـم .اولین فیلمی که
از مـن ،شـش یـا هفت سـال بعـد به نمایـش در آمد فیلـم روز
باشـکوه کیانـوش عیاری بود .کارکتر مـن در آنجا هم نوعی بود
کـه از همان کمیـک بهره میبـرد .یعنی آدمی کـه خیلی جدی
بـود امـا همیشـه به همـراه من یک کمدی شـخصیت بـوده .به
همیـن علـت در آپارتمـان شـماره  13هـم همـراه من بـود .آن
کار اولیـن فیلـم مـن نبود بلکـه از اولیـن آثار من بـود که همان
کمدی شـخصیت همـراه خود مـن ،یعنی علیرضا خمسـه وارد
پرسـونا یا شـخصیتهای نمایشـی شد.

\\ اسـتاد بیضایـی خندههـای سـرباز را بـه عنـوان نقـص
بـازی شـما قلمـداد نکـرد .آیا ایـن به ایـن معنا اسـت که
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ایـن بازیگـر ،نمیتوانـد در شـرایط جـدی ،بـازی کند؟
اصلا بحـث قـدرت و ضعف یـا آزمـون و خطا یـا تجربه و
بیتجربگـی نبـود .بحـث این بود کـه نیـاز روانی همـواره همراه
مـن بـوده .ایـن یـک ویژگـی اسـت .چرا کـه بعدها معلوم شـد
مـن میتوانـم نقشهایـی را بازی کنم که لبخند نداشـته باشـد.
نمونـهاش فیلـم بیسـت بـود که سـیمرغ بلوریـن بهترین نقش
مکمـل مـرد برای مـن به همـراه داشـت .این نقش پرسـوناژی
اسـت که هرگز نمیخندد .البته این نشـانه ضعف بهرام بیضایی
هـم نبـود .اتفاقـا نشـاندهنده ایـن اسـت کـه او این قـدرت را
داشـت کـه از این موقعیـت جدید به نفع فیلماش اسـتفاده کند.
یعنـی سـربازی که حالتهـای «مشـنگ» دارد .یعنی بـا اینکه
کشـور دارد از دسـت مـیرود و نیروهـای خارجـی بـه کشـور
تهاجـم کردهانـد او هنـوز لبخنـد دارد .یعنـی یک نـوع حماقت
را از آن پرسـوناژ میدیـد .ایـن نشـان میدهـد کارگـردان دگم
نیسـت بلکه آنقدر روشـن اسـت که میتواند سـرباز مشـنگ
را هـم در فیلـماش داشـته باشـد .بـر عکس آنچه کـه خودش
فکـر میکـرد .چـون کارگردانهـای بـزرگ بنـا به یک سـری
موقعیتهایـی دیدگاههایشـان را عـوض میکننـد.

در مـورد چارلـی چاپلیـن یـا وودی آلـن یـا
مـل بـروک یا اکبـر عبـدی .راجع بـه کدامیک
از اینهـا داریـم صحبـت میکنیـم؟ نمیتوانیـم
صحبت کلی کنیـم .به نظر من اینطور سـواالت
درست نیسـت .سـوال را میتوان اینگونه طرح
کـرد کـه آیا کمدینهـا همانطور که خودشـان
را شـاد نشـان میدهند ،خودشـان هـم آدمهای
شـادی هستند؟ پاسـخ این اسـت که کمدینها
مثـل انسـانهای دیگـر هـم شـادی را تجربـه
میکننـد و هـم غـم را .آنهـا هـم انسـانند .آنها
هـم تحت تاثیر فشـارهای اجتماعی قـرار دارند.
مثلا چارلی چاپلین نمیتوانسـت همیشـه شـاد
باشـد وقتـی بـی عدالتـی را میدیـد .همینطـور
کمدینهـای معاصـر جهـان هـم نمیتواننـد
اینگونه باشـند .وودی آلن هم نمیتواند همیشـه
شـاد باشـد برای اینکه او هم میبینـد در جامعه
آمریـکا چقـدر تبعیض وجـود دارد .مـن هم در
ایران نمیتوانم همیشـه شـاد باشـم .کمدینها از
دیگر مردم حسـاسترند .شـاخکهای آنها به
دلیـل نـوع فعالیتی که دارند حسـاستر اسـت.
یعنـی اگـر شـما به عنـوان یـک فرد عـادی بی
عدالتـی را ببینیـد و از کنـار آن بگذریـد یـک
کمدیـن اگـر همـان صحنـه را ببینـد تـا صبـح

خـواباش نخواهـد بـرد .آنهـا افسـردهتر از
بقیـه نیسـتند ولـی گیرندهتـر و حسـاسترند.
اگـر دربـاره علیرضـا خمسـه صحبـت کنیـم
بایـد بگویـم من کال آدم شـادی هسـتم .ورزش
میکنـم .آلودگـی نـدارم .تندرسـت هسـتم.
خانـواده خوبـی دارم و بـه آینده امیـدوارم .حاال
اگـر در کنـار من فـرد دیگـری هم وجـود دارد
کـه اینگونه نیسـت بایـد بـرود دکتر.

\\ اجـازه بدهیـد در اینجـا تعبیر مـن از بابا
پنچعلـی در سـریال پایتخـت را مـورد بحث
قـرار دهیـم  .پیرمـردی از طبقـه کارگـر بـا
نیازهـای اساسـی یـک انسـان کـه بلندگوی
جامعهاش شـده و نماینده آن طبقه گسـترده
از جامعـه .نگاهـش بـه جهان سـاده اسـت و
حتی در برخـی موارد نگاه سـاده انگارانهاش
مخاطـب را هـم درگیـر میکند.
کمـدی در همـه جـای جهـان و در همـه
ادوار تاریخـی سـخنگوی طبقـات محـروم و
زحمتکش بـوده .کمدینهـا صـدای آرزوهای
طبقـات محـروم را بـه گـوش دولتمـردان و
حاکمـان میرسـاندهاند.

\\آیا خندهها رنگهای متفاوتی دارند؟
خنـده بـه نظـر مـن بـه چند دسـته تقسـیم
میشـود .یـک خنـده از سـر تفکر اسـت .یعنی
مثـل مـن کـه فکـر میکنـی مـن کـه سـال
دیگـر ،مـاه دیگـر ،روز دیگـر و یا سـاعتی دیگر
نیسـتم ،حـاال که هسـتم چرا نخنـدم .یک خنده
هسـت کـه از روی ال قیـدی و بیدردی اسـت.
ایـن خنـده ،خنـده کودکانه اسـت .بچههـا وقتی
میخندند ،خندههایشـان از روی تفکر نیسـت.
ناشـی از بیقیـدی اسـت .یعنـی هیـچ تکلفـی،
هیچ مسـئولیتی و هیـچ دردی و هیچ تعهدی به
هیـچ کـس ندارند  و بـه همین علت اسـت که
میخندنـد .آنها خبـر از اخبار هولنـاک ندارند و
بـرای همیـن می خندنـد .یک خنده هم هسـت
کـه از سـر بیماری اسـت .همـه دیوانههای عالم
میخندنـد .پس میشـود بیمـار روانی باشـیم و
بخندیـم ،میتوانیـم کـودک باشـیم و بخندیم و
مـی توانیم پیرمـردی باشـیم و بخندیم.

\\حرف آخر...
شاد باشید و بدانید زندهاید برای شادی.

\\ بـاور عمومـی در جامعـه به وجـود آمده کـه بازیگران
عرصـه کمدی افسـردهاند .نظر شـما در اینباره چیسـت؟
فـرق جامعـه شناسـی بـا روان شناسـی در همینجـا روشـن
میشـود .جامعهشـناسها یـک حکـم کلی بـرای یـک جماعت
میدهنـد ولـی روانشـناسها در مـورد تکتـک آدمها صحبت
میکننـد .باید ببینیـم داریم راجع به چه کسـی صحبت میکنیم.
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روز بهــار

گروه گردشگری

سیزدهبدر
رسم مشترک همه
ایرانیان

سـیزده بـدر یا جشـن بدرقـه نوروز از مهمترین رسـوم مشـترک در میان اقـوام ایرانی اسـت که طی سـالهای اخیر
روز آشـتی بـا طبیعـت نیـز تلقی میشـود .ایرانیان از گذشـتههای دور ،با آغاز بهار و ورود به سـال جدیـد و پس از چند
روز دید و بازدید و تبریک سـال نو ،گویا برای تکمیل شـادی خود و دور کردن غم و غصه و خمودگی ،در روز سـیزدهم
فروردینمـاه ،بـا بیـرون آمدن از خانه و پناهگرفتن در طبیعت ،مراسـم سـیزده بـدر را اجرا میکنند.
به دامن صحرا و طبیعت رفتن ،شـوخی و بازی کردن ،دویدن ،تاب خوردن و در هر حال شـاد بودن،از ویژگیهای روز
سـیزده بدر اسـت .گرهزدن سـبزه به نیت باز شدن گره دشـواریها و برآوردهشدن آرزوها ،از دیگر رسـوم این روز است.

ایـن بـاور همگانی چنان اسـت کـه اگر خانـوادهای
نتوانـد بـه علتـی تمـام روز را بـه بـاغ و صحـرا
بـرود ،بـه ویـژه بـا دگرگونیهـای جامعـه
شـهری امـروز ،در بعـد از ظهـر روز سـیزدهم،
حتـی بـرای زمـان کوتاهـی هـم کـه شـده از
خانـه بـه بـاغ یـا گردشـگاهی عمومـی مـیرود.
این سـنت با فراگیری خـود در کل پیکره اجتماعی
ایـران یـک اسـطوره معنایـی در سـطح وسـیع
اجتماعـی بـه وجـود آورده اسـت .یکـی از ابعـاد
تعلیمـی قـرآن ،تاکیـد بر بعـد تربیتی آن اسـت و
در آیاتـی کـه ذکـر آن رفـت ،از مخاطبـان خـود
و بـه خصـوص مسـلمانان میخواهـد از محیـط
محـدود اطـراف زندگی خویـش ،خارج شـده و به
سـیر و سـیاحت جهان پهنـاور بپردازنـد ،در اعمال
و رفتـار اقـوام دیگـر و پایـان کار آنها بیندیشـند و
از ایـن رهگـذر اندوختـه پـر ارزشـی از آگاهـی و
عبـرت بـرای خود و البتـه آیندگان فراهم سـازند.
در فرهنـگ ایرانیـان کهـن سـیزدهماه فروردین به
روز سـیزده بـدر نامگـذاری شـده و از آنجـا کـه
ایـن روز را نحـس میداننـد و بـرای بیـرون کردن
نحسـی از خانـه و کاشـانه خـود ،کنـار جویبارها و
سـبزه هـا میرونـد و بـه شـادی میپردازنـد.
هـر چند تاکنـون هیچ پژوهشـی نحس بـودن روز
 13فروردیـن را بـه اثبات نرسـانده ،اما در فرهنگ
اسـاطیری بسـیاری از ملـل ،عدد  13نحس اسـت
و از نـگاه آنهـا ایـن بدان خاطر اسـت کـه در این
روز اتفاقـات ناگـواری رخ داده کـه اگر در خانه و یا
یـک مجموعه مسـقف نمیماندند ،شـاید از میزان
خسـارات یا تلفات جانی آن کاسـته میشده است.
نگاه اساطیر به سیزده
در اسـاطیر ایران ،عمر جهان هستی دوازده هزار
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سـال آمـده اسـت و پـس از این دوره جهان بسـته
میشـود و انسـانهایی کـه وظیفـه آنهـا در جهان
هسـتی ،جنگ علیه اهریمن اسـت با سـپری شدن
ایـن دوازده هـزار سـال و ظهـور سوشـیانس ،ناجی
موعـود ،سـرانجام بـه پیـروزی و ظفر میرسـند و
در هـزاره سـیزدهم تحـت راهنمایـی سوشـیانس
در بهشـت بـه زندگـی خـود ادامـه میدهنـد.
بـه نظـر میرسـد عـدد دوازده از بـروج دوازده
گانـه گرفتـه شـده باشـد ،کـه آگاهـی نسـبت به
آنهـا میتوانـد نشـان از وسـعت دانـش ایرانیـان
در آن زمان به علم سـتاره شناسـی داشـته باشـد.
فلسـفه سـیزدهبدر در ایـران باسـتان
ایرانیان باسـتان اعتقاد داشـتند که عدد  13نحس
اسـت ،ایرانیـان باسـتان ایـن روز (  13فروردیـن )
را در طبیعـت بـه جشـن شـادی میپرداختنـد تـا
بدینوسـیله خـود را از نحسـی آن حفـظ کننـد .
از آداب ایـن روز میتـوان بـه گـرهزدن سـبزه و
دور انداختـن یـا به قولی به آب دادن سـبزه اشـاره
کـرد  .در گذشـته دختـران و پسـران دم بخـت
سـبزهها را گـره میزدنـد و آرزو میکردنـد تـا در
سـال جدید تشـکیل خانـواده دهند البته گـرهزدن
تنهـا مختص دختران و پسـران دمبخت نیسـت و
همـه میتواننـد سـبزهای گـره زده و آرزو کننـد .
عقیـده بـر این بوده اسـت کـه وقتی گره باز شـود
 ،مشـکالت حـل شـده و آرزو بـر آورده میشـود .
دور انداختـن سـبزهها هـم بـه ایـن دلیـل بـود
کـه ایرانیـان باسـتان عقیـده داشـتند بدیهـا و
مریضیهـا در ایـن سـبزه جمـع شـده و بـا بـه
آب دادن یـا بـه دور انداختـن آن ایـن پلیدیهـا
و مریضیهـا را از خـود دور میکردنـد .
در ضمـن ایـن روز متعلق بـه خدای باران اسـت و

در مراسـم سـیزده بهدر دعا برای بیشـتر شـدن و
بـه موقع بـودن باران در سـال جدید وجود داشـته
کـه بـا گذشـت زمـان ایـن رسـم از میـان رفتـه .
در ایـران کنونـی ،در ایـن روز همـه خانوادههـا بـه
گردشـگاههای خارج از شـهر میرونـد و به گردش
در گلزارهـای زیبـا و باغ هـا میپردازنـد .کودکان
و نوجوانـان نیـز بـا هـم بـه بـازی و ورزشهـای
دسـتهجمعی میپردازنـد.
جشن زایش انسانها
در تقویـم ایرانـی ،نخسـتین دوازده روز سـال،
«جشـن زایـش انسـانها»  ،تمثیلـی از دوازده
هـزار سـال زندگـی و نبـرد بـا اهریمـن اسـت
و روز سـیزدهم تمثیلـی از هـزاره سـیزدهم
و آغـاز رهایـش از جهـان مـادی اسـت.
بـه همیـن دلیـل نیـز ،روز سـیزدهم کـه در واقـع
نمـادی از زندگی انسـان در پردیس اسـت ،متعلق
بـه سـتاره باران انگاشـته میشـد ،زیرا نـزول باران
بهـاری باعـث سرسـبزی و طـراوت زمین شـده و
نمایهای از بهشـت را به وجود مـیآورد .این اعتقاد
در ایـران باسـتان موجب میشـد ،سـیزدهم نوروز،
روز ویـژه طلـب باران بهـاری برای کشـتزارهای
نومید ،انگاشـته شود.
دروغ سیزده
از دیگـر رسـمهای شـوخیآمیز روز سـیزده که
مشـخص نیست نخسـت از کجا آغاز شـده ،دروغ
روز سـیزده اسـت .چنان که اروپاییان نیـز روز اول
آوریـل که به روز سـیزده فروردین ایرانیان بسـیار
نزدیـک اسـت(هر چهـار سـال یـک بـار سـیزده
فروردیـن و اول آوریـل برابر میشـوند) این رسـم
را دارند.
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روح ســالم

را شخصیسـازی و بـه ایـن موضـوع تمرکـز
کـرد کـه عمـدی در بیـان جملـه بـه فردی
خـاص و جـود دارد و نبایـد آن را بی حرمتی
درنظـر گرفت

مراقب اختالالت
روانی در نوروز
باشید
دکتر عاطفه قنبری -گروه سالمت

آمـاده شـدن بـرای عیـد نـوروز علاوه بـر حـس خـوب و ذوق و شـوق شـروع سـالی نـو ،اسـترسزا نیـز
هسـت چـون معمـوال فشـار کار در مشـاغل مختلـف بیشـتر میشـود .از سـوی دیگـر ،تـدارک هزینههـای
سـال نـو و آمادهسـازی خانـه یـا بـه عبارتـی خانـه تکانـی نیـز میتوانـد اضطـراب و اسـترس را بیشـتر کند.
ایـن اسـترس بـا اینکـه یـک اسـترس مثبـت محسـوب میشـود ،بـه هـر حـال اسـترس اسـت .همیـن
عوامـل باعـث مـی شـود افـراد مسـتعد یـا دچـار بیماریهـای روانـی شـوند یـا بیماریشـان تشـدید شـود.
نوروز به وسواسیها صدمه میزند
آمـاده شـدن برای نوروز میتواند برای افراد دچار وسـواس بسـیار آسـیبزا باشـد .به عنوان مثـال این افراد
در خانه تکانی فشـار زیادی را متحمل میشـوند چون نمیتوانند از دیگران کمک بگیرند و خودشـان مجبورند
همـه کارهـا را انجـام دهند و برخـی کارها را بارها و به کـرات باید انجام دهند که باعث فشـار بر دیگر اعضای
خانـواده و خود فرد میشـود.
بهار مقصر است
گاهـی اوقـات فصـل بهـار ،موجب عود برخـی بیماریها مثـل اختالالت خلقی فصلی میشـود .بهطـور مثال
افـرادی کـه بـه اختلال دوقطبی مبتال هسـتند در ایـن فصل دچار عـود حمالت شـیدایی میشـوند .به همین
دلیـل ایـن افراد باید کنترل بیشـتری بر مصرف دارو داشـته باشـند.
وقتی نظم خواب از دست میرود
در ایـام نـوروز برنامـه خـواب افراد به هم میرود چـون کار روزانه در روزهای اول وجود ندارد و الزم نیسـت
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در یـک سـاعت مشـخص بخوابنـد و بیدار شـوند .معموال سفر بهداشت روانی ایجاد میکند
خانوادههـا تـا سـاعتها بعد از نیمه شـب دور هم هسـتند
بـا وجود اینکه سـفر در همـه حال توصیه
و همیـن کار باعـث کاهش خواب میشـود .کمبـود خواب شـده و سـفرهای نـوروزی جزیـی اساسـی از
بـرای افرادی کـه دچار اختلال دوقطبی هسـتند میتواند برنامههـای اغلب ایرانیان اسـت امـا میتواند
باعث شـعلهور شـدن بیماری شود.
بـرای بسـیاری از افراد مسـاله سـاز باشـد از
غفلت از بیماری

بسـیاری از افـرادی که دچـار اختالل روانی هسـتند در
ایـام عید آنقدر درگیر دید و بازدید و مسـافرت میشـوند
کـه مصـرف داروهایشـان را فرامـوش میکننـد و همیـن
فراموشـی میتوانـد مشـکالت را افزونتـر کنـد و وخیـم
شـدن بیمـاری را دنبـال داشـته باشـد .البتـه نـوروز برای
بیمـاران جنبههـای مثبتـی هم دارد چـون با شـادی همراه
اسـت و شـادی هم سلامت روان را دنبـال دارد
افسردههایی که تنهایی میخواهند
برخـی افـراد دچـار افسـردگی یـا مبتلا بـه اختالالت
دیگـر ،ممکن اسـت دچار انـزوای اجتماعی باشـند و همین
توآمـد را بـرای آنهـا سـخت میکنـد .اگـر
مسـاله ،رف 
بیماری هسـت کـه این حالتهـا را دارد ،نبایـد او را تحت
فشـار قرار دارد که حتما در جمع حضور داشـته باشـد اما
اگـر بیمـار بتوانـد همـکاری کنـد ،کنار دیگـران بـودن ،به
بهبـود خلـق او کمـک میکند.
تعارفاتی که دست و پاگیر میشود
در فرهنـگ مـا تعـارف زیـادی وجـود دارد ،یعنـی اگر
کسـی خیلی تعارف کند ،بیشـتر پسـندیده اسـت تا اینکه
فـرد رودربایسـتی نکنـد و حـرفاش را بزنـد و همیـن
مسـاله باعـث اسـترس در خانوادهها میشـود .بسـیاری از
توآمدهایـی که باب طبعشـان
خانوادههـا در ایـن ایـام رف 
نیسـت ،انجـام میدهنـد و بـه همیـن دلیـل بایـد ایـن
جراتمنـدی در افـراد ایجاد شـود تـا بدون خشـم و با ادب
حـرف دلشـان را بزننـد و نـه گفتن را یـاد بگیرنـد .البته
ذکـر ایـن نکته ضـروری اسـت کـه همانطـور کـه افراد
بـرای رفـع اسـترس بایـد نه گفتـن را یـاد بگیرنـد ،همان
اندازه هم باید توانایی نه شـنیدن را داشـته باشـند و این دو
الزم و ملـزوم یکدیگرند.
بـه طور کلی ،در این نه گفتن و نه شـنیدن نباید مسـاله

جملـه افراد وسواسـی .این افراد در سـفر برای
رعایت بهداشـت فـردی اغلب دچار مشـکل
میشـوند چون نمیتوانند هرجایـی بخوابند یا
از هـر سـرویس بهداشـتیای اسـتفاده کنند و
ایـن موضـوع آنهـا را اذیت میکند .در سـفر
هـم رعایت سـاعت خـواب به سلامت فرد
روانی فـرد کمک شـایانی میکند.
بـه همیـن دلیـل توصیـه میشـود افـراد
 6 -7سـاعت خـواب در شـبانهروز داشـته
باشـند .از سـوی دیگـر ،متاسـفانه در کشـور
مـا اسـترسهای جـادهای هـم میتواند باعث
بـروز برخی اختلاالت روانی شـود .به عنوان
مثـال تصادفـات حتـی اگـر باعـث صدمـه
جسـمی نشـود میتوانـد باعث صدمـه روانی
شـود .بـه عنـوان مثـال تصادفـات حتـی اگر
باعث صدمه جسـمی نوشـد میتوانـد باعث
صدمـه روانـی شـود .اختاللـی وجـود دارد به
نـام اختالل اسـترس بعـد از حادثـه که خیلی
اوقـات پـس از برخی حـوادث بـروز میکند.
رژیم غذایی مسالهساز میشود
بسـیاری از خانمهـا اعتمـاد به نفسشـان
به ظاهرشـان بسـتگی مسـتقیم دارد و برخی
از آنهـا دچـار تصویـر بـدن مختـل هسـتند.
متاسـفانه در ایام عید درباره ظاهـر افراد زیاد
اظهارنظـر میشـود و این صحبتهـا میتواند
افـراد را بسـیار اذیـت کنـد و افـراد مسـتعد
ایـن نـوع اسـترس اذیت شـوند .بهتر اسـت
ایـن فرهنگ جـا بیفتد که افـراد در دیـدار با
یکدیگـر انـرژی مثبت و صحبتهـای مثبت
بیـن خودشـان رد و بدل و کمتـر درباره ظاهر
یکدیگـر اظهارنظر کنند.
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هـر کـدام از این شـهرها سـوغاتی و صنایع دسـتی مخصوص به خـود را دارد.
نکتـهای کـه بایـد بـه آن توجـه کرد این اسـت که از بین این شـهرها کـدام یک
در ایـن ایـام کمتریـن هزینـه را برای مسـافر رقم میزنـد و به عنوان شـهر ارزان
میتـوان از آن اسـم بـرد یکـی از دغدغههای ایـن روزهای مردم سـفر کردن در
ایـام نـوروز اسـت .امـا چیزی که قابل تامل اسـت هزینـ ه این سفرهاسـت .نوروز
ایامـی اسـت کـه اوج سـفرهای مردم به شـهرهای مختلـف ایران آغاز میشـود.
هـر فـردی که قصد سـفر بـه مکانی داشـته باشـد ،با توجـه به مالکهای سـفر
مانند اقامت ،خرید ،تفریح و ...شـهری را برای سـفر انتخـاب میکند .حال چیزی
کـه بایـد بـه آن توجـه و تامـل کرد این اسـت که هزین ه سـفر به چه شـهرهایی
بـه صرفه تر از دیگر شهرهاست؟کشـوری مثل ایران کـه دارای تمدن و فرهنگ
چشـمگیری اسـت ،شـهرهای کوچک و بزرگ بسـیاری دارد که در آنها شـاهد
جاذبههای گردشـگری هسـتید .هر کدام از این شـهرها سـوغاتی و صنایع دسـتی
مخصـوص بـه خـود را دارد .نکتـهای کـه بایـد بـه آن توجـه کرد این اسـت که
از بیـن ایـن شـهرها کـدام یـک در این ایـام کمترین هزینـه را برای مسـافر رقم
میزنـد و بـه عنوان شـهر ارزان میتـوان از آن اسـم برد.

کم هزینهترین
شهرهای ایران در
نوروز
گروه گردشگری

بوشهر
بوشـهر ،شهریاسـت که دارای جاذبههای دیدنی بسـیاری اسـت که از جمل ه
آن میتـوان بـه مـوزه رئیسعلی دلـواری ،قلعه نصـوری ،رافائل ،سـحانتیر ،گنبد
نمکی جاشـکف موزه دریانوردی خلیج فارس و ری شـهر اشـاره کرد.سوغاتیهای
زیـادی در ایـن شـهر اسـت که خرمـا ،ارده ،حلوای سـنگک ،خارک پختـه ،ماهی
از جملـه آنهاسـت .هزین ه سـفر  3تا  4روزه به این شهرسـتان حـدود  900هزار
تومان است.
تفرش
تفـرش شـهری زیبـا کـه دارای جاذبههـای طبیعـی بسـیاری اسـت .از ایـن
جاذبههـای گردشـگری میتوان به آبشـار قطره باران ،روسـتای خانک ،روسـتای
طلاد ،آب انبـار بلـور ،چشـمه آب معدنـی گراو ،مسـجد جامع شـش نـاو و غار
امجـک اشـاره کرد .از سـوغات این شهرسـتان ،گردو ،بـادام ،نان تندی ،شـیرینی
خانگی و عسـل میتوان نام برد .در این شهرسـتان افراد نامور و معروفی همچون
پروفسـور حسـابی و پروفسـور سحابی زیسته اسـت .شما برای سـفر به این مکان
زیبـا میتوانـد تنهـا بـا  700تا  800هـزار تومان سـفر کرده و دیـدن نمایید.
بروجرد
ی اسـت کـه دارای جاذبههایـی همچون پل قلعـه حاتم،
بروجـرد شـهر دیگـر 
گلدشـت ،روسـتای دره صیـدی ،کرکیخـان و مـوزه مردمشناسـی اسـت .کلوچه
روغنـی ،نان گوشـهای و خشـکبارها از جمله سـوغاتیهای این شهرسـتان اسـت.
بـرای سـفر بـه این شهرسـتان فقـط  500تـا  600هـزار تومان کافی اسـت.
کاشان
شـهر گل و گالب ،کاشـان شـهری کـه جاذبههایـی همچـون مسـجد جامـع،
مسـجد آقا بزرگ ،آتشـکده نیاسـر ،غار تاالر ،کاروانسـرای مرنجاب ،باغ و حمام
فیـن دارد .از سـوغات ایـن شهرسـتان میتـوان بـه کلوچـه ،گالب و روغن نباتی
اشـاره کـرد .هـر مسـافری در ایـام نوروز بـا هزین ه  500تومـان میتواننـد از این
شهرسـتان بـه مدت 3تـا  4روز دیـدن نمایند.
محالت
محلات از دیگـر شـهرهایی اسـت کـه به شـهر گل معروف اسـت .مـردم با
هزینـهای حـدود  600هزار تومان میتوانند از این شهرسـتان دیدن کنند.چشـمه
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آبگـرم ،سـتونهای خورهـه ،آتشـکده آتشـکوه ،قلعـ ه آقاخـان و غار آزادخـان از
جملـه جاذبههـای ایـن شهرسـتان اسـت .از مراسـمهای دیـدن ایـن شهرسـتان
اهواهو اسـت .سـوغاتی محلات حلواشـکری و حلوا ارده اسـت.
تویسرکان
تویسـرکان ،شهرسـتانی کوهسـتانی که دارای جاذبههای تاریخی و طبیعی بسیار
اسـت .شـما در ایـن شهرسـتان میتوانیـد از مکانهایی همچون حیقـوق نبی ،قلعه
اشتران ،حمام زرمان ،باغوا و سیراب ،درخت  3000سال ه چنار و بازارها دیدن کنید.
هرکسـی کـه قصد سـفر به این شهرسـتان را داشـته باشـد ،بـا  400تـا  500هزار
تومـان میتوانـد بـه مـدت  3تـا  4روز از این شـهر دیـدن کند.
سرعین
سـرعین دیگر شهرسـتانی اسـت که دارای جاذبههایی همچون آبگرم ،سبالن،
بـش باجیلار و گاومیش گلی ،دهکده صخرهای باسـتانی و بندر کلخوران ،پیسـت
اسـکی است.سـوغات معروف این شـهر عسـل و حلوای سیاه است .شـما با 800
تـا  900هـزار تومـان میتوانیـد یـک سـفر  3تـا  4روزه در ایـام نـوروز بـه ایـن
شهرسـتان داشـته باشـید .بنـدر خـارک از دیگر شـهرهای دیدنی و گردشـگری
کشـورمان است.
بندر خارک
صخـره کند و نردههای سـنگی و قرار گرفتن بندر در کنـار دریای خلیج فارس
از جاذبههـای این شهرسـتان اسـت .یکـی از ویژگیهـای بندر خـارک وجود آب
شـیرین فراوانش اسـت .شـما با  900هزار تا  1000000تومان میتوانید سـفری
پرخاطره به این شـهر داشـته باشید.
نوشآباد
نوش آباد شـهری زیبا که در اسـتان اصفهان واقع شـده اسـت .شهر زیرزمینی
اویـی در ایـن شهرسـتان واقع شـده اسـت .معمـاری بینظیر این شهرسـتان هر
فـردی را مجـذوب خـود میکنـد .جاذبههایـی همچـون پـل اسـحاق آبـاد ،قلعه
خشـتی فرزیـن ،بقعـ ه رقیه بانـو ،آب انبار چالهسـی ،مرکزی ،دربریـگ و زیارتگاه
فیـض آبـاد ایـن شـهر را دیدنـی تر کـرده اسـت .صنایع دسـتی این شهرسـتان
زبانـزد خـاص و عام اسـت .از ایـن صنایع میتوان به جوالبافی اشـاره کرد .شـما
تنهـا بـا  700تـا  800هـزار تومـان میتوانید به دیـدن این شهرسـتان بروید.
طارم
طارم از دیگر شهرسـتانهایی اسـت که در آن جاذبههای طبیعی بسـیار است.
این شهرسـتان دارای جاذبههایی همچون آتشـکدههای تشـویر ،سانسـیز ،پیرچم،
قوهیجان ،قلعههای سـمیران ،آبشـار هشـترخان و باغهای سرسـبز و زیبا اسـت.
سـوغاتیهای این شهرسـتان شـامل برنج ،سـیر ،انـار ،زیتون ،طالبـی ،انجیر ،فندق
و ..هسـتند .شـما بـرای سـفر بـه این شهرسـتان تنهـا  700تـا  800هـزار تومان
هزینـه میکنید.
اتفاق جالبی که این روزها شـاهد آن هسـتیم شـوق و نشـاط مردم برای سـفر
در ایام نوروز اسـت .تبلیغات بر روی شـهرهایی همچون ،شـیراز ،اصفهان ،مشهد،
کیـش ،همـدان و امثـال اینهـا برای سـفر در ایـام نوروز بـه حدی زیاد اسـت که
اکثـر مـردم بـه ایـن بـاور رسـیدند کـه تنهـا مکانهـای توریسـت پذیر مـا این
شـهرها هسـتند و بـا هزینههای بسـیار به این کالن شـهرها سـفر میکننـد .این
در حالـی اسـت که مـردم با کمترین هزینـه میتوانند به شهرسـتانهای کوچک
ولی پـر جاذبه سـفر کنند.
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از چشـم دوربیــن

همراهانهواپیماییقشـم

حضور هنرمند به نام آواز ایران جناب آقای ساالر عقیلی در پرواز
تهران-اصفهان قشم ایر-ارسالی از سرکار خانم خاتم همکار قشم ایر

Qeshm Air

قشم ایر میزبان مجری توانمند و خوش اخالق ورزشی،محمد حسین
میثاقی-پرواز تهران اهواز-ارسالی از جناب آقای خاکی همکار قشم ایر

از چشـم دوربیــن

آرامــش بــر فراز ابرها اتفاقی نیست-مســافر کوچولوی قشــم ایــر ارنیکا موالیی
-پرواز مشهد-ماهشــهر قشم ایر -ارسـالی از جناب آقای خاکی همکار قشم ایر
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استاد انوشیروان روحانی در پرواز اصفهان
ارسالی از جناب آقای رفیعی همکار قشم ایر

آماده سازی فوکر -100در آشیانه آسمان مشهد
ارسالی از جناب آقای اوالی-همکار قشم ایر

کانال تلگرام قشمایر یک ساله شد:

مسافر کوچولوی قشم ایر
ارسالی از جناب آقای اکبری همکار قشم ایر

تسلیت شهادت همکاران آتش نشان در حادثه ساختمان پالسکو تهران واهداء شاخه گل جهت تجلیل از همکاران آتشنشانی ایمنی-زمینی در
فرودگاه های قشم و مشهد مقدس توسط همکاران قشم ایر

بــا همراهــی مســافران گرامــی و پرســنل پرتــاش قش ـمایر ،کانــال قش ـمایر بهعنــوان یکــی از راههــای ارتباطــی بــا روابــط عمومــی شــرکت ،یــک ســاله شــد .عکسهــای زیبــا و پــر انــرژی شــما همراهــان همیشــگی
قش ـمایر ،زینــت بخــش پروازهــای شــرکت اســت و امیدواریــم بتوانیــم شــاهد تصاویــر بیشــتری از ثبــت لحظههــای زیبــای پــرواز بــا قشــم ایــر باشــیم.

سام کوچولو در پرواز سنندج قشم ایر
ارسالی از سرکار خانم طاهری همکار قشم ایر

آیت اهلل احمدی شاهرودی عضو مجلس خبرگان رهبری مسافر هواپیمایی قشم-مسیر آبادان-تهران
ارسالی از جناب آقای انصاری همکار قشم ایر

عکس ارسالی از
جناب اقای کمالی همراه قشم ایر

مسافر کوچولوی دوست داشتنی پرواز گرگان-زاهدان قشم ایر
ارسالی از سرکارخانم ورمزیار همکار قشم ایر

حضور جناب آقای صراف زاده ،رئیس ایستگاه های داخل و خارج شرکت قشم ایر در کنار همکاران حراست
و ایستگاه مشهد  -ارسالی از جناب آقای احمدی همکار قشم ایر

هواپیمای  RJدر فرودگاه ارومیه
ارسالی از جناب آقای اکبری همکار قشم ایر

غروب زیبای آسمان شیراز
ارسالی از جناب آقای رفیعی همکار قشم ایر

فرودگاه تبریز-هواپیمایEP-FQN
ارسالی از جناب آقای محمدی همکار قشم ایر

ارسالی از
جناب آقای سیدحسین همکار قشم ایر

عکس ارسالی از
جناب آقای علی کریمی همراه قشم ایر

چک سنگین فوکر 100قشم ایر-فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس
ارسالی از جناب آقای فوالدی راد همکار قشم ایر

بر فراز دماوند-پرواز بندرعباس-ساری
ارسالی از جناب آقای افشاری همکار قشم ایر

جمع صمیمانه همکاران ترافیک مهرآباد با حضور رئیس محترم ایستگاه مهرآباد
ارسالی از جناب آقای نوری همکار قشم ایر

عکس ارسالی از
جناب آقای نعمت پور همکار قشم ایر

طلوع زیبای خورشید بر فراز ابرها
ارسالی از جناب آقای اکبری همکار قشم ایر

عکس ارسالی از
جناب آقای کریمی همکار قشم ایر

فرودگاه تبریز در دور دست ها(-نوک بال به سمت باال فرودگاه
تبریز میباشد)-ارسالی از جناب آقای اکبری همکار قشم ایر
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از چشـم دوربیــن

حضور بازیگر محبوب سینما و تلویزیون جناب آقای کامبیز دیرباز
در پرواز تهران-مشهد قشم ایر-ارسالی از سرکار خانم ورمزیار

غروب زیبای فرودگاه مهرآباد -روبروی دفتر خط پرواز قشم
ایر-ارسالی از جناب آقای میرزا شفیع

گرامیداشت 22بهمن
سالروز پیوزی شکوهمند انقالب اسالمی در ایستگاه امام خمینی ره قشم ایر
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گرامیداشت 22بهمن سالروز پیوزی شکوهمند انقالب اسالمی در
ایستگاه کرمانشاه قشم ایر

گرامیداشت 22بهمن
سالروز پیوزی شکوهمند انقالب اسالمی در ایستگاه شیراز

کانال تلگرام قشمایر یک ساله شد:

گرامیداشت 22بهمن
سالروز پیوزی شکوهمند انقالب اسالمی در ایستگاه قشم قشم ایر

بــا همراهــی مســافران گرامــی و پرســنل پرتــاش قش ـمایر ،کانــال قش ـمایر بهعنــوان یکــی از راههــای ارتباطــی بــا روابــط عمومــی شــرکت ،یــک ســاله شــد .عکسهــای زیبــا و پــر انــرژی شــما همراهــان همیشــگی
قش ـمایر ،زینــت بخــش پروازهــای شــرکت اســت و امیدواریــم بتوانیــم شــاهد تصاویــر بیشــتری از ثبــت لحظههــای زیبــای پــرواز بــا قشــم ایــر باشــیم.

مسافر کوچولوی  15روزه
در پرواز زاهدان-تهران قشم ایر-ارسالی از جناب آقای اکبری

همراهانهواپیماییقشـم

پیام محبت آمیز مسافرگرامی قشم ایر ،گوینده رادیو ،آقای علیرضا
کنگرلو و تشکر از خلبان و کروی پروازی

Qeshm Air

جمعی از مهمانداران قشم ایر
ارسالی از جناب آقای عباسی جلیسه

از چشـم دوربیــن

ایمن برفراز ابرها با قشم ایر
ارسالی از جناب آقای رفیعی

ارسالی از
جناب آقای علیرضا سیدحسین

عکس ارسالی از
جناب آقای کریمی

برف سنگین و غافلگیرانه کننده مشهد مورخ -عملیات بوردینگ پرواز 1207شی
ارسالی از جناب آقای احمدی

ارسالی از
جناب آقای پیلتن

فرودگاه زاهدان
ارسالی از جناب آقای همایون نژاد

گرامیداشت 22بهمن سالروز پیوزی شکوهمند انقالب اسالمی در
ایستگاه مهراباد قشم ایر

پرواز نجف-كرمان  2264به همراه مهندسين پرواز
ارسالی از جناب آقای صالحی

ارسالی از
جناب آقای علی کریمی

باند  27راست فرودگاه جزیره کیش
ارسالی از جناب آقای شرافتی

گرامیداشت 22بهمن
سالروز پیوزی شکوهمند انقالب اسالمی در ایستگاه آبادان قشم ایر

گرامیداشت 22بهمن سالروز پیوزی شکوهمند انقالب اسالمی در
ایستگاه سنندج قشم ایر

غروب آسمان مشهد
ارسالی از سرکار خانم پناهی

گرامیداشت 22بهمن
سالروز پیوزی شکوهمند انقالب اسالمی در ایستگاه اهواز قشم ایر

گرامیداشت 22بهمن سالروز پیوزی شکوهمند انقالب اسالمی در
ایستگاه استانبول قشم ایر
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اخبـــار

Qeshm Air
News
First flight of Qeshm Air
on Tehran-Gorgan
In the middle of February (With the
beginning of Esfand), the first flight
of this company confirmed to Gorgan
by landing of Fokker 100 aircraft on
Gorgan International Airport.
According to Qeshm Air Public
Relations Department, the company
decided to make Tehran – Gorgan
route for citizens’convenience and
welfare in Gorgan city, also for the
development of flight lines.
This flight in Tehran - Gorgan is doing
every night and after an overnight
stop at Gorgan international airport,
Qeshm Air’s aircraft will fly to Tehran
Mehrabad International Airport next
morning .

Mobilization of Media WiFi system in Qeshm Air fleet
Qeshm Air has the plan of using Media WiFi system on
long-range routes, for the welfare of passengers from time
to time.
By this technology, passengers can use data bank and
stored information content on this system, for free in the form
of audio and video and long and short films, news content,
music videos, entertainment and educational programs,
advertising and ..., are classified by activating the appropriate
software on your mobile devices or other devices with the
same usage , without the need to activate the internet and
with full respect for safety.
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According to the Public Relations Department of Qeshm
Air, this system is under concession of an Iranian company
which is initiated by utilization of local experts abilities and
after success in completion of concerned tests, currently is in
the final stages of obtaining the necessary permits from the
Civil Aviation Authorities.
In this regard, in the first phase , there is the possibility
of taking advantage of Media WiFi system for specific
type of Airbus passengers and Qeshm Air will provide this
opportunity for the whole fleet in the near future .

RCA training session at the level of senior management
According to the Public Relations Department of Qeshm Air, RCA
training course (ROOT CAUSE ANALYSIS skills ) was held at senior
management level with CEO, Mr. Mahmoud Shekarabi and all the
Qeshm Air deputies and independent managers presence at the
Training building site, within 16 hours from 20/11/95 until 21/11/95
by Masoud Eskandari, Qeshm Air flight safety management expert.
It can be said that according to inserted requirements in
international organizations rules , ICAO , IATA and EASA , ROOT
CAUSE ANALYSIS skill (RCA) is one of the fundamental and initial
factors of management in aviation operations which senior and key
managers will study the main factors of the events closely by using
this technic and avoid further events and prevent re-occurrences
in various aspects of flight operations by CORRECTIVE ACTION
PLAN and issuing the appropriate implementation mechanisms .

Considering that Qeshm Air is as the first Iranian airline which
obtained EASA TCO license, using RCA technique at all levels of
the company, is especially important.
Therefore, RCA specialized committees have held in all the
company’s parts by safety management and concerned training
courses have arranged and implemented by training management
and human resources improvement at two levels of senior and Midlevel managers in 1395.
It is worth noting nowadays aviation companies management
method in the world prioritizes the safety of flights and identify risk
factors before the events.
Which is a useful tool to predict operational incidents that is
possible in flights, will be review previous events by RCA techniques.

Modernization of Qeshm Air’s transport
fleet’s vehicles
According to the Public Relations Department of Qeshm Air,
the company has provided 20 Hyundai Tucson(2017) vehicles to
modernize its transport fleet’s vehicles.
In this way and in order to provide better services for colleagues,
specialized training courses for the company’s drivers have been
held.
It needs to be noted that Qeshm Air’s transport fleet is responsible
for providing services to colleagues in headquarters units in
possession of the latest model Tucson cars, Peugeot Pars, Samand
and Hayes, in addition to transportation of Qeshm Air crew.
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