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در مسـأله امـر به معروف و نهـى از منکر، فقط 
نهـى از منکـر نیسـت؛ امر بـه معـروف و کارهاى 
نیـک هـم هسـت. بـراى جـوان، درس خوانـدن، 
عبـادت کردن، اخـاق نیک، همـکارى اجتماعى، 
ورزش صحیـح و معقـول و رعایت آداب و عادات 
پسـندیده در زندگـى، همـه جـزو اعمـال خـوب 
اسـت. بـراى یـک مـرد، بـراى یـک زن و بـراى 
یـک خانـواده، وظایف خـوب و کارهـاى بزرگى 
وجود دارد. هر کسـى را که شـما بـه یکى از این 
کارهـاى خـوب امر بکنیـد - به او بگوییـد و از او 

بخواهیـد - امـر به معروف اسـت. 

بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های 
نماز جمعه تهران- 79/9/25
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دل نوشته

هنـر، یکـی از بارزترین جلوه های اسـرار آمیز فرهنگ و تمدن انسـانی اسـت 
که همواره بر حیات انسـانی سـایه افکنده اسـت. هر جا کاوش های تاریخ تمدن 
و باستان شناسـی، نشـانی از تمدن و فرهنگ بشـری و تجلی آن کشـف می کند، 
در هـر سـرزمینی که تمدنـی به عرصه ظهور می رسـد، آثـار و مظاهر گوناگون 
هنـری، اعجـاب پژوهشـگران تاریـخ تمـدن و هنـر را برانگیخته اسـت و رموز 

ناپیـدای آن، حکیمـان را به اندیشـه و تأمل فرو برده اسـت.

در تاریـخ فرهنـگ و هنـر انسـانی، معنای هنر با نوعـی الهام و اشـراق همراه 
بـوده اسـت که گاهی عقـل و ادراک انسـانی از درک سـّر آن عاجز اسـت. این 
موضـوع نمایان گـر ایـن نکتـه اسـت که هنر بیشـتر با جـان پاک هنرمنـد و یا 

سـبک بیـان او پیونـد دارد، نـه با صورت هـای ذهنـی و خیالی وی.

هنـر، مبتنـی بر نوعی علم و معرفت باطنی اسـت که سرچشـمه ای آسـمانی 
دارد. هنـر کـه زیبایـی و آفرینندگی اسـت، با نوعی خودآگاهی عرفانی و شـهود 
درونـی پیونـد خـورده اسـت. انسـان هنرمند بـا درک این شـهود تمـام عالم را 
شـهود می نمایـد. در درون هنرمند، پنجره ای به سـوی جمـال و کمال بی انتهای 
حـق و روزنـه ای برای دیدن نفس زیبایی هسـتی، باز شـده اسـت به صورتی که 
ذات حق را می بیند. هنرمند آنچه را در جمال هسـتی شـهود می نماید، به زبان 
و قالـب هنـر، بیـان می دارد. از ایـن رو هنر، تجلی و تمثیل نفـس زیبایی و جمال 

حـق اسـت و بـه بیـان دیگـر گوهر هنـر، تجلـی شـیدایی و مظهر زیبایـی جان 
هنرمنـد نسـبت به جمال حق اسـت. 

حمایت از هنر و هنرمند، حمایت از تفکر و تمدن جامعه اسـت. شـرکت های 
مطـرح هواپیمایـی جهـان، رسـالت خـود را فراتـر از نظـام سیسـتم حمل و نقل 
می داننـد و در ایـن راسـتا، بـا حمایـت از هنـر و هنرمنـد تـالش می کننـد تـا 
پشـتوانه ای برای رشـد و توسـعه فرهنگ جامعه خود باشـند. شرکت هواپیمایی 
قشـم نیـز پـس از سـال ها تالش در جهت رشـد و توسـعه سیسـتم حمل و نقل 
هوایـی کشـور، می کوشـد تا نقـش حمایتی خـود را از هنـر و هنرمنـد ایرانی به 
خوبی ایفا کند. مدیران ارشـد توانمند شـرکت های خدماتی و اقتصـادی، همواره 
سـعی می کننـد تا نقش برند خـود را فراتـر از یک بنگاه اقتصـادی مطرح کنند 
و بـه همین جهـت، حضور در موسسـات خیریه، فعالیت های عـام المنفعه و در 
مسـیری موثـر، به حمایـت از فرهنـگ، هنـر و ورزش جامعه خـود می پردازند. 
قشـم ایـر، خود را وامـدار هنر و فرهنگ ایرانـی می داند، چراکـه در تمام جوامع، 
ایـران و ایرانـی را بـه فرهنگ غنی و هنر واالیش می شناسـند. پرواز هنرمندان با 
پرنده هـای قشـم ایر و حمایت ویژه مدیران این شـرکت از هنرمنـدان، می تواند 
بـه الگوی مناسـبی در جهت حمایـت از هنـر ایرانی و هنرمندان متعهـد ایرانی 
قلمداد شـود. از دیدن هنرمندان کشـورمان در پروازهایمان، خرسـندیم. به قشم 

ایـر خوش آمدید.

داود ربیعی/ سردبیر

یـا  می چرخیـد  و  می زنیـد  غلـت  جای تـان  در  مـدام  شـب ها  اگـر   
دستشـویی  بـه  رفتـن  بـرای  و  می شـوید  دل  سـر  سـوزش  دچـار  گاهـی 
می لنگـد.  کار  جـای  یـک  قطعـا  می شـوید،  بلنـد  جای تـان  از   مـدام 
ممکـن اسـت حتـی وقتـی دراز می کشـید، نگرانـی و اضطرابـی بـرای کارهـای 

فردای تـان نداشـته باشـید. پـس چـرا نمی توانیـد بخوابیـد؟ 

بمب کافئین نخورید 

برخـی  زیـرا  نیسـت  مناسـب  چنـدان  شـام  از  بعـد  شـکالت  خـوردن 
متخصصـان تغذیـه معتقدنـد کـه خـوردن شـکالت، خـواب شـبانه را مختـل 
می کنـد. شـکالت یـک منبـع پنهـان کافئیـن اسـت، بنابرایـن حتـی خـوردن 
 یـک بسـتنی شـکالتی هـم می توانـد شـما را در طـول شـب بیـدار نگـه دارد. 
غذاهـای چـرب قبـل از خواب ممنوع هضـم غذاهای چرب بیشـتر زمان می برد 
و اغلب باعث بروز نفخ و سـوء هاضمه در طول شـب می شـود، بنابراین دسـتگاه 
گـوارش بـرای هضم این غذاها خصوصا در طول شـب مشـکل پیـدا خواهد کرد. 
 متخصصـان تغذیـه توصیـه می کننـد قبـل از خـواب، غذاهـای چـرب نخورید.
میـوه خشـک و فیبـر زیـاد را فرامـوش کنید. خـوردن بیـش از انـدازه میوه های 
خشـک شـده می توانـد معـده را دچار مشـکل کـرده و شـما را از خواب شـبانه 
محـروم کنـد. ایـن عارضـه به لطـف فیبر زیـاد و آب کمـی رخ می دهـد که در 

میوه هـای خشـک وجـود دارد. 

غذاهـای تنـد  را تحریـم کنیـد غذاهـای تنـد و فلفلـی بـه 
افزایـش متابولیسـم بـدن کمـک می کننـد، اما خـوردن 

ایـن مـواد غذایـی در اواخـر شـب ممکن اسـت در 
برخـی افـراد باعـث سـوزش سـر دل شـود. 

خـواص ترموژنیـک این مـواد غذایـی باعث 
 افزایـش درجـه حـرارت بـدن می شـود. 

اسـانس نعنایـی نخریـد نعنـاع فوایـد 
زیـادی دارد امـا بـا ایـن وجـود از 

می کنـد.  جلوگیـری  خوابیـدن 
بسـیاری از افـراد بعـد از شـام 

نعنـاع می جونـد تـا محیـط 

دهان شـان را تـازه کننـد. برخی نیز در چای خود نعناع می ریزند تا کمی تسـکین 
 پیدا کند، اما شـواهد حاکی از آن اسـت که نعناع باعث سـوزش سر دل می شود. 

غالت را به وعده ظهر یا صبحانه منتقل کنید 

قنـد  سـطح  افزایـش  باعـث  دارنـد  فراوانـی  قنـد  کـه  غالتـی  خـوردن 
بنابرایـن، غالتـی را  خـون شـده و خـواب شـبانه شـما را مختـل می کنـد. 
 انتخـاب کنیـد کـه کمتـر از پنـج گـرم قنـد در هـر وعـده داشـته باشـند. 
شـام پیتزا سـفارش ندهید. خوردن پیتزا رویای شیرین شـبانه را از شما می گیرد. 
ترکیب چربی، پنیر و اسـید موجود در سـس گوجه فرنگی بر کیفیت خواب شـما 

تاثیر منفـی می گذارد. 

کچـاپ، مواد شـیمیایی اسـیدی  : سـس کچـاپ به لطف وجـود گوجه فرنگی 
بسـیار اسـیدی اسـت. در تهیـه کچـاپ عـالوه بـر اسـید کـه به طـور طبیعـی 
کـه  می شـود  اسـتفاده  هـم  شـیمیایی  مـواد  از  دارد،  وجـود  ایـن سـس  در 
سـطح اسـیدیته سـس را بـاال بـرده و باعث سـوزش سـر دل می شـود،  سـس 
 پاسـتا  هـم باعـث بـروز سـوءهاضمه و سـوزش سـر دل در افـراد می شـود. 

 پیاز باعث ریفالکس می شود 

بوسـیدن فرزندتـان قبـل از خـواب دلیـل خوبـی اسـت کـه از خـوردن 
ایجـاد  باعـث  تولیـد گاز  بـا  پیـاز  اواخـر شـب صرف نظـر کنیـد.  پیـاز در 
می مانـد  بـاز  اجبـار  بـه  مـری  اسـفنکتر  می شـود.  معـده  در  اختـالل 
برگردنـد.  مـری  داخـل  بـه  معـده  اسـید  و  غـذا  می شـود  باعـث   و 

شام سبک انتخاب کنید 

ممکن اسـت فکـر کنید یک شـام بـا پروتئین باال شـما 
را در طـول شـب سـیر نگه مـی دارد و نمی گـذارد با 
احسـاس گرسـنگی از خـواب بلنـد شـوید، اما 
تحقیقـات نشـان می دهنـد که خـوردن 
یک وعـده غذایـی با پروتئیـن باال 
قبـل از خـواب می توانـد بـه 
اختالالت خـواب منجر 

شود. 

بـــاید و نبایــد های قبــل از خـــواب
گـــروه  ســـامت
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اخبـار

ـــن  ـــم اولی ـــى قش ـــرکت هواپیمای ش
ــه  ــه موفـــق بـ شـــرکت ایرانـــى کـ
ـــرواز  ـــت  پ ـــوز TCO جه ـــب مج کس

بـــه اتحادیـــه اروپـــا شـــد.
از  قشــم  هواپیمــای  شــرکت  مدیرعامــل 
دریافــت مجــوز پروازهــای برنامــه ای ایــن شــرکت 
ــکرآبی  ــود ش ــرداد. محم ــا خب ــه اروپ ــه اتحادی ب
ــد  ــدن فرآین ــاری ش ــس از اجب ــرد: پ ــار ک اظه
دریافــت مجــوز جدیــد جهــت انجــام پروازهــای 
ــه  ــه اتحادی ــی ب ــرکت های هواپیمای ــه ای ش برنام
ــی  ــر، شــرکت هواپیمای ــا طــی دو ســال اخی اروپ
قشــم در راســتای توســعه خطــوط پــروازی خــود 
بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا در تاریــخ 26 
فوریــه ســال 2016 میــادی ) 7 اســفند 1394( 
ــت  ــزی جه ــت و ممی ــت آدی ــه درخواس ــدام ب اق
 Third Country Operator مجــوز   اخــذ 
 EASA (European( توســط    )( “TCO

اتحادیــه  در    Aviation Safety Agency

ــس در  ــن آژان ــمی ای ــان رس ــرد. بازرس ــا  ک اروپ
تاریــخ 11 مــی 2016 میــادی ) 23 اردیبهشــت 
رونــد  از  را  الزم  ممیزی هــای  و  بازدیــد   )95
ــه  ــر ب ــم ای ــی قش ــی و ایمن ــای عملیات فعالیت ه
ــر  ــخ 6 اکتب ــت در تاری ــد. و در نهای ــل آوردن عم
2016 ) 15 مهــر 1395 ( مجــوز مربوطــه جهــت 
برگــزاری پروازهــای برنامــه ای هواپیمایــی قشــم 
بــه اروپــا صــادر شــد.الزم بــه ذکــر اســت از بیــن 
ــرکت  ــار ش ــی چه ــی ایران ــرکت های هواپیمای ش
قشــم ایر، ایران ایــر، ماهــان و آســمان مــورد 

ــد. ــرار گرفتن ــی TCO ق بازرس

قشم ایر تنها حامى کنسرت هاى جزیره کیشاخـبـــــارقشــم ایــــر
از تاریـخ 95/6/19 لغایـت 95/07/3 شـرکت آریاناگسـتر اقـدام بـه برگـزاری کنسـرت هایی از هنرمندان عزیز کشـورمان، آقایـان فریدون آسـرایی، بابک جهانبخش، 

بنیامین بهـادری، محسـن یگانه و محمـد علیـزاده در جزیـره زیبـای کیـش کـرد که شـرکت هواپیمایی قشـم تنهـا حامی برگـزاری این کنسـرت ها بود.

هدیــه قشــم ایــر بــه منــــاسبت روز 
کــودک

روز  مناسـبت  بـه  قشـم  هواپیمایـی  شـرکت 
بـه  مـاه،  مهـر   17 بـا  مصـادف  کـودک  جهانـی 
مسـافر کوچولوهـای پروازهـای خـود هدایایـی بـه 
صـورت پـازل- ماکت خلبـان و مهماندار بـا یونیفرم 

مخصـوص قشـم ایراهـدا کـرد. 

هدیـه محصـوالت گـروه حکیمـان به 
مسـافران قشـم ایر

بـا همـکاری گـروه  شـرکت هواپیماییـی قشـم 
حکیمـان، همزمان با روز جهانی کـودک، اقدام به اهدا 
خمیردنـدان کودک، پازل، خـودکار و دفترچه نمودند.
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مهندس شـکرآبی را مدت هاسـت می شناسـم و 
همیشـه اخالق منحصربه  فرد و مردم داری اش نقل 
محفل هوانوردان اسـت. نخسـتین برخورد جدی ام 
با او به اسـفند سـال گذشـته باز می گردد که برای 
عکاسـی وارد اتاقـش شـدم. عکاسـی، کادر خوب و 
نورپردازی را می شناسـد و طی عکاسـی می توانست 
تشـخیص دهد که کجای کادر قرار گرفته اسـت و 
چگونـه بایـد مقابل دوربین بنشـیند. در جایگاه یک 
روزنامه نگار-عـکاس، قدرت تشـخیص شـخصیت 
آدم هـا را بـر اسـاس قرارگیری مقابـل دوربین پیدا 
کـرده ام و بـه همیـن سـبب ایشـان برایـم مدیری 

جالب و جـذاب بود. 

بـه  مصاحبه گـر  به عنـوان  مدت هـا  از  پـس 
دیـدارش رفتـم و بـه علت همـان پیش قضاوتی که 
نسـبت به او داشـتم، بدون آنکه سـوالی آماده کنم 
و تنهـا بـرای یک گپ وگفـت در زمینـه هوانوردی 
کشـور و چگونگی نگرشـش به ایـن مقوله، مقابلش 

نشستم.

 آنچه پیش رو دارید، خالصه ای از چند سـاعت 
گفت وگوسـت کـه خواندن آن، برای مسـافر قشـم 

ایـر خالی از لطـف نخواهد بود. 

مهنـدس شـکرآبی در تهـران و محلـه منیریـه 
متولد شـد. کارشناسی ارشـد مدیریت صنعتی خود 
را در آمریـکا بـه پایـان رسـاند و پیـش از انقـالب 
اسـالمی بـه اسـتخدام ایـران ایـر درآمـد. پـس از 
پیـروزی انقالب بـه ایـران بازگشـت و در ایران ایر 
بـه خدمـت ادامـه داد. جوانـی کـه مدیـران ایران 
ایـر بـه او اعتمـاد کردنـد، خـود را »مارکـو پولـو« 
می دانـد.  وی  سـال ها در مقـام نماینـده ایـران ایر 
در کشـورهای مختلـف از قزاقسـتان تا قبـرس، از 
یونـان تـا آمسـتردام و کانـادا و کاراکاس حضـور 
داشـت و نتیجـه سـال ها سـفر و کسـب تجربـه 
در جهـان هوانـوردی بین المللـی را ایـن روزهـا بـه 
قشـم ایـر آورده اسـت. سـال ها پـس از بازگشـت 

از ماموریت هـای خـارج از کشـور به عنـوان مدیـر 
امـور مسـافرت ایـران ایرمدیر کل فروش مسـافر 
و عملیات شـعب »هما«، معاونت بازرگانی شـرکت 
هواپیمایـی ایـران ایرتـور و مدیرعاملـی شـرکت 
هواپیمایـی نفت به کشـور خدمت کـرد و هم اکنون 
در جایـگاه مدیرعامل قشـم ایر، مقابل من نشسـته 
اسـت تا پاسـخگوی سواالتی باشـد که دوست دارم 
از زبـان یـک مدیر متفـاوت و البته خاص بشـنوم. 

تـالش  می نشـینم،  مقابلـش  کـه  زمانـی  از 
می کنـم تمامـی برخوردهـا و واکنش هایـش را زیر 
نظـر بگیـرم تـا بتوانم بـه عمـق نگاهش پـی ببرم. 
همیشـه از مدیرانی که نگاهی متفـاوت دارند، لذت 
می بـرم و سـعی می کنـم در طـول گفت وگـو ابعاد 

ذهنی شـان را بـه تمامـی بیرون بکشـم. 

در نخسـتین پرسـش سـراغ موضوعی رفتم که 
یکـی از دغدغه هـای ایـن روزهایـم اسـت؛ به نظر 
شـما یـک مدیرعامـل شـرکت هواپیمایـى کـه 
سـابقه فعالیت هـاى بازرگانـى دارد، چـه امتیازى 
مى توانـد نسـبت بـه مدیرانـى داشـته باشـد که 

تخصصـى غیـر از بازرگانـى دارند؟

پاسـخ وی جالـب بـود؛ »بـه اعتقاد من، فلسـفه  
ذاتـی شـرکت هواپیمایـی بازرگانـی و درآمدزایـی 
اسـت و بـه نوعـی قلب تپنـده یک بنـگاه اقتصادی 
بـه شـمار مـی رود. امـا برای رسـیدن بـه جایگاهی 
ممتـاز در صنعـت هوانـوردی بایـد یـک مدیـر، 
خـود، معاونـان و پرسـنلش را بـه روز نگـه دارد. 
چنین  مدیـــــری بایـد از تمامی اتفاقـات و حتی 
آگاه  هواپیمایـی  شـرکت های  سـایر  تصمیم هـای 
باشـد و شـرکت زیرنظر خـود را با آنهـا هماهنگ 
کنـد. چنـد مـاه پیـش در اجـالس سـالیانه یاتا به 
همـراه مدیـران ایران ایر حضور داشـتیم و به جرات 
می توانـم بگویـم آنچـه در هوانـوردی بین المللی به 
آنهـا توجه می شـود با آنچـه ما بـه آن می پردازیم، 

کامـال متفاوت اسـت.« مصاحبه: داود ربیعی

تکــر یم مســافر اولــویت اصلـــی 
قشم ایـــر است

گپ وگفت بـــا 
مــدیرعامل شـرکت 
هــواپیمــایی قشـم
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کالمـش را قطـع می کنم تا بهتر متوجه صحبت هایش شـوم؛ منظور شـما تفـاوت در ناوگان و هواپیماسـت یـا در زمینه امکاناتى 
کـه در پروازها براى مسـافران ایجاد مى شـود؟

او پاسـخ می دهـد: »در همـه کشـورهایی کـه بـه هوانـوردی 
اهمیـت می دهنـد، تـالش بـر این اسـت شـرکت های هواپیمایی 
یـا فرودگاه هـا از زمانـی که مسـافر از خانـه خارج می شـود تا به 
مقصـد برسـد، او را همراهـی کننـد و بهترین امکانـات را برایش 
فراهـم آورنـد. در دنیـای کنونـی، دیگـر هواپیمـای خـوب برای 
پـرواز و حتـی انجـام به موقـع آن افتخـار بـه حسـاب نمی آیند، 
بلکـه رضایـت مسـافر و ایجاد فضایی متفـاوت از سـایرین مورد 

توجه قـرار گرفته اسـت.«

بـا صحبت هـاى شـما موافقـم؛ امـا آیـا ایـن موضـوع براى 
هوانـوردى مـا زودهنـگام نیسـت؟ به نظر مـن، هوانـوردى ما 
هنـوز در تامیـن نیازهـاى اولیه ماننـد تامین ناوگان مناسـب و 
حتـى جـا افتـادن فرهنـگ هوانـوردى فقیر اسـت. آیـا باید از 
اکنـون بـه سـرویس دهى هاى متفاوت به مسـافر فکـر کرد یا 

صبـر کـرد تـا مشـکات اولیه حل شـود؟

مهنـدس شـکرآبی که گویا منتظر چنین پرسشـی بـود، بدون 
درنـگ پاسـخ می دهـد: »بـا نظر شـما موافقـم، ولی تا چـه زمانی 
بایـد صبـر کرد؟ تا سـال گذشـته تمامی مشـکالت را بـه دوش 
تحریم هـا می انداختیـم، ولی آیا تکریم مسـافر و آنچـه باید برای 
یـک سـفر بهتر مهیا کـرد ربطی بـه تحریم داشـته اسـت؟ بله، 
در زمینـه خریـد هواپیمـای نـو تحریم مشکل سـاز بـود، ولی آیا 
نمی شـود به همین هواپیماها کمی بهتر رسـید و با نظم بیشـتری 
بـه مسـافر خدمت رسـانی کـرد؟ دربـاره فرهنـگ برخـورد بـا 
مسـافر در فرودگاه و در هواپیما، می توان از پرسـنل و مهمانداران 
آموزش دیـده بهـره برد تا بتوانیـم حرمت مسـافر را حفظ کنیم. 
مـا در کشـورمان بـا سـوءمدیریت در هوانوردی مواجه هسـتیم 
و بـه نظـر مـن، از همیـن امـروز هـم اگر شـروع کنیم بـا تاخیر 
بـه ایـن امـر پرداخته ایـم. بایـد مسـافر را درک کـرد و نیازهای 
او را شـناخت. شـرکت هواپیمایـی ترکیش، در یکـی از طرح های 
خـود سرآشـپزی بـا کاله بـزرگ آشـپزی را جلـوی در هواپیما 
می گـذارد و ایـن آشـپز به جـای مهماندار خوش آمـد می گوید و 
در طـول پـرواز بـرای مسـافران غذا سـرو می کند؛ دنیـا در حال 
تغییرات بزرگی اسـت. در طول سـال هایی که در خارج از کشـور 
مشـغول خدمـت بودم،  اغلب شـرکت های هواپیمایـی کوچک و 
بـزرگ دنیـا را رصـد کـرده ام و امـروز که در قشـم ایر هسـتم، 
افتخـار می کنـم کـه با کمک و مسـاعدت همـکاران توانسـته ایم 
این شـرکت را در راستای خدمت رسـانی و رضایت مندی مسافر 
پیشـقدم کنیـم و البتـه در قشـم ایر تمامـی طرح ها بـا هماهنگی  
و تـالش کلیه پرسـنل خدوم این شـرکت محقق شـده اسـت. 

از مدیرعامـل شـرکت  را  بسـیار خرسـندم، حرف هایـى 
هواپیمایـى قشـم مى شـنوم کـه دغدغه ایـن روزهایم اسـت و 
به طورحتـم پیش قضاوت مـن درباره تفاوت شـما در مدیریت 

درسـت از آب در آمـده اسـت. 

سـراغ مثالـی مـی روم کـه مهنـدس مطـرح می کند. بـه نظر 
مـن، ترکیـش بـا ایجـاد ایـن طـرح قصـد دارد بـه مخاطـب 
خـود بگویـد که شـرکتش تنهـا یک هواپیمـا به عنوان وسـیله 
حمل ونقـل نیسـت و شـما با یـک رسـتوران بـزرگ و لوکس 
بـه همـان توسـعه اى  ایـن دسـت طرح هـا  طـرف هسـتید. 
بازمى گـردد کـه از آن سـخن گفتم. آنها نیازهایـى را برطرف 
سـاخته اند و اکنـون بـه تعالـى فکر مى کننـد. حال در کشـور 
بایـد توسـعه اولیه با طرح هـاى متعالـى همزمان پیـش رود یا 
بایـد صبـر کرد تا شـرایط فراهم شـود که جنابعالى ایـده دوم 

را رد کردیـد. 

او نفسـی تـازه می کنـد و پاسـخ می دهـد: »بایـد فرهنـگ 
بهره بـرداری از هواپیمـا بـرای مدیـران ایـن صنعـت، پرسـنل 
هوانـوردی و مـردم اصالح شـود. ایـن یک حقیقت واضح اسـت 
کـه اگـر بخواهیم بـا همان اسـلوب سـنتی کار کنیـم، نمی توانیم 
در فضـای جهانـی سـهمی داشـته باشـیم. از طرف دیگـر، مردم 
و مسـافران به خوبـی تفـاوت را احسـاس می کننـد؛ آن زمـان 
گذشـت کـه مسـافر حـق انتخـاب ایرالیـن را نداشـت. مسـافر 
امـروزی به خوبـی تمامـی امکانات و شـرایط سـفر شـرکت های 
هواپیمایـی را می شناسـد و بایـد بـا شـیوه های جدیـد در دنیـای 
امـروز هوانـوردی فعالیت کرد، چراکه تکیه بر شـیوه های سـنتی 
در برخورد با مسـافر، شـرکت را به شکسـت سـوق می دهد. من 
بـه تمامی کروی پروازی شـرکت قشـم ایر گفته ام هر کسـی که 
مشـکل شـخصی خاصـی دارد یا شـرایط روحی پـرواز را نـدارد، 
اعـالم کند تا شـاخص دیگـری جایگزین شـود. تـالش کرده ایم 
بـا آموزش هـای منظـم بـرای خدمـه پـرواز، مسـافر را راضـی 
نگـه داریـم. به جـرات می توانـم بگویـم کـه بـا تغییـر نگاهی که 
همه پرسـنل قشـم ایـر به تکریم مسـافر داشـته اند، توانسـته ایم 

خدمتگـزار بهتری برای مسـافران باشـیم.«

آقـاى مدیرعامـل از TCO و پرواز بـه اروپا برایمان بگویید. 

»خوشـبختانه بـا تـالش زیـر مجموعـه و برنامـه ریزی هـای 
مـدرن انجام شـده قادر به اخـذ مجوزهای مربوطـه از هوانوردی 
اتحادیـه اروپـا، به  عنـوان اولین شـرکت هواپیمایی ایرانی شـدیم 
و توانسـتیم پـای هواپیماهـای قشـم ایـر را بـه اروپـا بـاز کنیم و 
برخـی ملزومات آن را نیز فراهم سـاخته ایم و امیـدوارم به زودی 
شـرایط پروازهـا فراهم شـود و البتـه باید به این نکته اشـاره کنم 
که اسـتراتژی ما در قشـم ایر، پرواز در آسـمان بین المللی اسـت 
و تمامـی مدیـران شـرکت نیز بر این امـر تمرکز دارنـد، چرا که 
آرزویمـان این اسـت کـه نام شـرکت هواپیمایی ایرانـی در میان 

شـرکت های خارجی بدرخشـد.«

دریافـت مجـوز TCO چه تاثیرى مى توانـد در روند کارى 
قشم ایر داشـته باشد؟

گــپ و گــفـت

بـا ایـن مجوز، قشـم ایـر می تواند در خـاک اروپا پـرواز کند 
و بـا توجه به افزایش مسـافر و همچنین ابعاد مسـافتی پروازها، 
قشـم ایـر بـه سـمت خریـد هواپیماهـای پهن پیکـر کشـیده 
خواهـد شـد. در ضمـن بایـد به ایـن نکته نیز اشـاره کـرد که 
پروازهـای قشـم ایر بـه اروپا، می توانـد به ثبـت قراردادهایی با 
شـرکت های هواپیمایـی خارجی بـرای پرواز به آمریـکا و کانادا 
باشـد کـه پس از توافق هـای بین المللی دولت ها بـرای پرواز به 
قـاره آمریکا و کشـور کانـادا، می توان بـرای پرواز بـه این نقاط 
نیـز برنامه ریـزی کـرد. همانطـور کـه پیـش از ایـن هـم، بیان 
کـردم قشـم ایر به دنبـال پرواز بـه نقاط مختلف جهان اسـت 
و تـالش می کنـد تا با دریافـت مجوزهای الزم، پـای خود را به 
آسـمان بیـن المللـی باز کنـد. پس اگر بخواهم پاسـخ پرسـش 
شـما را در چنـد کلمه بیان کنم، باید بگویم کـه افزایش ناوگان 
در سـطح پهن پیکـر، افزایـش دفاتـر فـروش و پرواز در سـطح 
بین المللی و همچنین بسـتر سـازی برای پروازهای مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم بـه قاره آمریـکا از جمله دسـت آوردهایی اسـت 

کـه   TCOبرایمـان ایجـاد خواهد کرد.

در طـول زمانی که آقـای مدیرعامل در زمینه اسـتراتژی 
آسـمان  در  ایرانـی  ایرالیـن  نـام  درخشـش  و  ایـر  قشـم 
بین المللـی سـخن می گفت تنها شـیفته برق چشـمانش شـده 
بـودم. اسـتراتژی یـک مدیـر از سـاعت ها و روزهـا تالش و 
همفکـری متخصصان شـرکت سرچشـمه می گیـرد و به طور 
حتـم با شـناختی که از مدیرعامل و سـایر مدیران و پرسـنل 
ایـن شـرکت دارم، تحقـق اسـتراتژی های ایشـان بـه زودی 

محقـق خواهد شـد. 

دسـت  آن  از  ایـر  قشـم  مدیرعامـل  بـا  گفت وگـو 
مصاحبه هایـی بـود کـه بـا گپ وگفـت دونفـره آغـاز شـد و 
بـه پایـان رسـید و به شـخصه تـالش کـردم تـا بتوانـم بـه 
دغدغه هـای ذهنـی خـودم در زمینـه آنچـه در قشـم ایـر 
اتفـاق خواهـد افتـاد، برسـم. قشـم ایـر بـا درایت مدیـران و 
متخصصـان خـود بـه زودی افتخارآفریـن خواهد بـود و امید 
اسـت در شـماره های آتـی نشـریه بـه بخشـی از افتخـارات 

بپردازیـم.  شـرکت 
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ایـــمنـــی

سعید نصیری، مدیر بازاریابی و توسعه فروش شرکت هواپیمایی قشم

با قوانین بین المللی هوانوردی آشنا شوید

شـاید برای شما مسافرعزیز دانستن این نکته جالب باشد که برای برنامه 
ریزی و انجام پرواز بین دو کشـور تنها قصد انجام پرواز و داشـتن امکانات از 
جمله بهره مندی از هواپیمای مناسـب کافی نیسـت بلکه باید بین دولت های 
مربوطـه در نقطـه مبـدا و مقصد پرواز و حتی کشـوری که هواپیمـا از فضای 
آن عبـور می کنـد، از قبل قرارداد هوایی منعقد شـده باشـد. در قـرارداد های 
هوایـی بسـیاری از مـوارد ازجمله نوع هواپیمای مورد اسـتفاده، شـرکت های 
هواپیمایـی مجـاز بـه پرواز، میـزان مجازحمل مسـافر و بار و پسـت هر یک 
از طرفیـن، نحوه بررسـی صالحیـت کادر پرواز و مدارک آنان، پوشـش بیمه 
هر هواپیما و سرنشـینان آن و برخی موضاعات دیگر شـرط و توافق می شود. 
یکـی از مهم تریـن شـروط در قراردادهای هوایی موضـوع آزادی حمل و نقل  
Traffic Rights اسـت که در زیر سـعی شـده اسـت با زبان سـاده و همراه 

مثال توضیح داده شـود:

1-آزادی نـوع اول: عبـور از فضـای یـک کشـور بـدون حـق نشسـت و 
برخاسـت . مثال: قشـم ایر در مسـیر تهران بـه تفلیس با اخذ مجـوز آزادی 

نـوع اول از جمهـوری آذربایجـان از فضـای آن کشـور عبـور می کند.

2-آزادی نـوع دوم: حـق توقـف یک شـرکت هواپیمایی در کشـور دیگر 
به منظور سـوخت گیری و مراقبت های فنی اسـت. به طور مثال در چند سـال 
پیـش هواپیمایـی »هما«  به دلیـل محدودیـت سـوخت گیری در اروپا هنگام 
پـرواز برگشـت از پاریـس بـه تهران با کسـب مجـوز نـوع دوم از جمهوری 
روسـیه سـفید)بال روس( با توقف در فرودگاه مینسک سوخت گیری می کرد 
و بالطبع حق سـوار و پیاده کردن مسـافر و بار و پست در مینسک را نداشت.

3-آزادی نـوع سـوم: حـق انجـام پرواز یک شـرکت هواپیمایی از کشـور 
متبـوع به کشـور دیگر. مثال: قشـم ایر با بهره منـدی از این  نـوع آزادی در 
مسـیر قشـم به دبی و همچنین از تهران به استانبول و دبی و تفلیس و مسکو 

و سـایر نقاط پـرواز می کند.

4-آزادی نـوع چهـارم: این آزادی دقیقا بر خالف جهت آزادی نوع سـوم 
اسـت بدین معنی که یک شـرکت هواپیمایی از یک کشـور دیگر به کشـور 
متبـوع خـود پـرواز می کنـد. مثال: قشـم ایـر در مسـیر وارنا به تهران، سـن 
پطرزبـورگ بـه تهـران، دبـی به قشـم و ازمیر بـه تهـران از این نـوع آزادی 

اسـتفاده می کند.

 5-آزادی نـوع پنجـم: حـق پـرواز یک شـرکت هواپیمایی بیـن دو نقطه 
خـارج از کشـور خـود آزادی نـوع پنجم  نامیده می شـود. مثال: قشـم ایر در 
صدد کسـب مجوز پرواز و حمل مسـافر و بار و پسـت در مسیر استانبول به 
کپنهاگ اسـت که در صورت تحقق از آزادی نوع پنجم اسـتفاده خواهد کرد.

شـایان ذکـر اسـت معمـوال کشـورها بمنظور حفـظ حقوق شـرکت های 
هواپیمایـی خـود  ایـن نـوع آزادی را بندرت اعطـا می کند. چرا کـه در مثال 

بـاال قشـم ایـر با انجـام پـرواز و کسـب درآمـد در واقع منافع شـرکت های 
هواپیمایـی ترکیه و دانمـارک را تحت الشـعاع قرار خواهـد داد.    

6-آزادی نوع ششـم: در واقع مقوله ای بنام آزادی نوع ششـم وجود ندارد 
ولـی چون شـرکت های هواپیمایی با تلفیـق  آزادی 3 و 4 اقـدام به بازاریابی و 
حمل مسـافر می کنند، لذا جهت تسـریع در انتقال مفهوم این نوع آزادی که 
در مثـال زیـر شـرح داده می شـود را آزادی نوی ششـم می نامنـد. مثال: بین 
ترکیه و عراق تقاضای سـفر هوایی بسـیار زیاد اسـت و جذب مسـافر در این 
مسـیر همراه با حاشـیه سـود مناسـب خواهد بود معهذا انجام پرواز مستقیم 
بین دو کشـور بطور مثال اسـتانبول، نجف مسـتلزم اخذ آزادی نوع پنجم از 
ترکیـه و عراق اسـت و همانطـور که در باال قید شـد دولت ها تمایلی به اعطا 
آزادی نوع پنجم ندارند. بنابراین قشـم ایر با فروش بلیط در مسـیر استانبول 
-تهـران- نجف عمال نسـبت به جذب مسـافرین بیـن ترکیه و عـراق اقدام 

می کند.

 The procedures that
 Qeshm Air had to fulfill to
obtain the TCO license

شـرکت هواپیمایی قشـم در تاریـخ 2016/02/24 بنا بـه ضرورت  پروازهـای برون مرزی 
بـه کشـورهای تابـع مقـررات هوانـوردی اروپـا اقـدام به پر کـردن فـرم عضویت و اعـالم آمادگی بـه منظور 
دریافـت مجـوز TCO کرد. پیرو اعالم آمادگی، مسـتندات و مدارک الزم و پاسـخ به سـواالت در دو رده پایه 

و مـوارد خـاص درخواسـت، طـی چندیـن روز و با همکاری کلیه بخش های عملیاتی تهیه و ارسـال شـد.

بـا توجـه به پذیرش فرم و ارسـال مدارک، شـماره ثبت نام در تاریخ 2016/03/04 به شـرکت اعالم شـد. 
در مکاتبات متعدد از طرف EASA زمان انجام ممیزی در تاریخ 2016/05/11 به همراه سـه شـرکت دیگر 
به این هواپیمایی ابالغ شـد که با همکاری و مسـاعدت سـازمان هواپیمایی کشـوری طی چند جلسـه آمادگی 

الزم بـه این منظور بـه عمل آمد.

سـپس در تاریـخ 2016/05/11 بـا حضـور سـه نفـر از ممیزین خبرة کشـورهای مختلف در این شـرکت، 
ممیـزی یـک روزه آغـاز و تـا پایـان وقـت اداری ادامه یافت. کـه در بازدیـد حوزه های عملیاتی، بررسـی تداوم 
صالحیت پروازی، ایمنی و تضمین کیفیت انجام شـد. الزم به ذکر اسـت تمرکز ممیزی بر پیاده سـازی سیسـتم 
مدیریـت ایمنـی و بخصـوص در حـوزه بازخوانـی FDR )ثبت تمامـی اطالعات پـرواز( قرار داشـت و در پایان 

ضمـن اعالم رضایت نسـبی، پاسـخ و اعـالم نتیجه به بعد موکول شـد.

پس از گذشت چند هفته در تاریخ 2016/07/05 در سایت مربوطه،  تعداد 6 مورد عدم تطابق در سطــح 
Level 2  اعـالم گردیـده و خواسـتار اعـالم علت و همچنین برنامه اقدامات اصالحـی الزم از طرف هواپیمایی 
قشـم شـدند. در همین راسـتا کلیه همکاران دسـت به کار شـده و پاسـخ های الزم را به همراه شـواهد مورد نیاز 
فراهـم و بـه هیئـت ممیـزی TCO  اعالم شـد. که در مرحله نخسـت  دو مـورد از آنها پذیرفته شـد و مقرر 
گردیـد چهـار مورد دیگر بازنگری و اصالح شـود که در این راسـتا اصالحـات الزم با کمک بخش های عملیاتی 

بـه عمـل آمـده و نتیجه اعـالم گردیده و پس از چنـد روز تاییدیه موارد مربوطه  نیز به قشـم ایر اعالم شـد.

 TCO هیئت ممیـزی اعالم صدور مجوز TCO خوشـبختانه در تاریـخ 2016/10/06 با دریافت نامه ای از
بـه این هواپیمایی ابالغ شـد و شـرکت قشـم ایر اجازه پـرواز در خاک اروپـا را دریافت کرد.

شـایان ذکـر اسـت تعداد هفت شـرکت هواپیمایی ایرانی اقـدام به ثبت نام در سـایت مـورد نظر به منظور 
دریافـت مجـوز را کـرده بودنـد کـه فقط چهار شـرکت مـورد بازدید قـرار گرفتند و قشـم ایر، اولین شـرکت 

هواپیمایـی  ایرانی اسـت که توانسـت این مجوز را کسـب کند.

به امید حفظ آن

مـسیـری کـه بــرای  دریـافت مجـوز    
TCO در قشم ایر طی شـد

محمدباقر مجیدی خامنه ، مدیر تضمین کیفیت شرکت هواپیمایی قشم
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آیینـه هـوانـوردان

نگــاهـی به تــاریـخ هوانــــوردی
)قسمت دوم (

میالد باستانی، کارشناس هوانوردی

آخرین واقعه جالب و تاریخی که اخیرا در ارتباط با پرواز اتفاق افتاد این بود که صبح چهارشنبه سیزدهم ژوئن 2003، برای اولین بار یک اتریشی 
34 ساله به نام فلیکس بامگارتنر )Fliex Baumgartner( توانست با استفاده از یک بال مصنوعی و بدون هیچ گونه نیروی خارجی کانال مانش را 
طی کند. او از یک جفت بال با طراحی استثنایی استفاده کرد، بال از فیبرکربن )carbon fibre)-  که بسیار سبک است- ساخته شده بود. فلیکس 
از درون یک هواپیما از ارتفاع 30 هزار پایی )9144 متری( روی شهر دور )dover( انگلستان شیرجه رفت و پس از طی 35 کیلومتر در مدت 6 
دقیقه و 22 ثانیه، با چتر روی شهر کالس)Calais( در فرانسه فرود آمد و این پرواز را با موفقیت و بدون حادثه به پایان رساند. سرعت او در حالت 

حداکثر به 220 مایل بر ساعت یعنی حدود 354 کیلومتر بر ساعت رسید. 

مرتبط با کانال مانش، دو واقعه دیگر نیز قبال 
رخ داده بود که یکی عبور با بالن در سال 1836 
و دیگری نخستین پرواز با هواپیمای بلریو توسط 
سازنده آن »لویی بلریو« بود که در سال 1909 انجام 
شد، اما رخداد اخیر اولین باری بود که انسان بدون 

استفاده از وسایلی مانند بالن و هواپیما پرواز کرد. 

عصر هواپیما

اختراع هواپیماهای به شکل امروزی، از اواخر قرن 
نوزدهم و اوایل قرن بیستم آغاز شد. در آن سال ها 
خبرهای گوناگونی در مورد اختراع و ابداع هواپیما 
شنیده می شد. البته بیش تر این ابتکارها در همان 
مراحل نخست ناکام می ماند و برخی از آن ها مانند 
پروازهای »آتو لیلینتال« که ارزش زیادی هم داشت 

منجر به سانحه می شد.

با  خود  مکرر  آزمایش های  با  لیلینتال  آتو 
پرواز  حدود 2000  در  می ساخت  که  کایت هایی 
انجام داد و حتی از تپه هایی به ارتفاع 2400 پا پرتاب 
شده بود و در نهایت هم در یکی از همین پروازهای 

آزمایشی جان خود را از دست داد. 

بر خالف آنچه همگان تصور می کنند، برادران 
هواپیما  و سازنده صد درصد  اولین مخترع  رایت 
نبودند بلکه بسیاری از مقدمات کار آنها را پیشینیان 
چون  فرهیختگانی  تجربیات  و  بودند  کرده  فراهم 
لیلینتال، ساموئل النگلی )Samuel Langley) و 
اوکتاو چانیوت )Octave Chanute) باعث شد 

که برادران رایت تمام کننده ساخت هواپیما شوند.

گفته شده که برادران رایت) ویلبر  و اولیور( با 
مکرر  آزمایش های  و  لیلینتال  سرگذشت  مطالعه 
گالیدرهایش، به پرواز و ساخت یک وسیله پرنده 
عالقه مند شدند و تصمیم گرفتند راه او را دنبال کنند.

برادران رایت در مدت چهار سال، 1000 پرواز 
آزمایشی را توسط گالیدر انجام دادند و بعد از آن به 
این فکر افتادند که روی گالیدر، موتور سوار کنند. اما 
فردی که بتواند موتور مورد نظر آنها را بسازد، وجود 
نداشت و به همین دلیل خودشان دست به کار شدند 
 Charlie( و با کمک مکانیکی به نام چارلی تیلور
کار  آنها  سازی  دوچرخه  مغازه  در  که   (Taylor

می کرد توانستند موتوری با قدرت 8 اسب بخار و 
وزنی کمتر از 200 پوند بسازند. پس از آن با مشکل 
ساخت پروانه مواجه شدند که با تالش مضاعف آن 
را نیز ساختند و بدین ترتیب اولین هواپیمای ساخت 
بشر آماده شد و سرانجام در روز 17 دسامبر 1903 
اولین پرواز موفقیت آمیز خود را انجام دادند و دنیای 
پرواز وارد مرحله جدیدی شد. این پرواز معروف و 

تاریخی که در کیتی هاک کارولینای شمالی )Kitty Hawk, North Carolina) انجام شد، 120 متر 
پرواز را در 12 ثانیه انجام داد. این اولین بار بود که یک ماشین سنگین تر )چگالتر( از هوا به پرواز در می آید. 

برادران رایت ابتدا تصمیم گرفتند که طرح خود را به دولت بفروشند اما دولت به دلیل عدم آشنایی و 
اطمینان به این اختراع نوین، از خرید آن امتناع کرد.

اختراع هواپیما یکی از بزرگ ترین وقایع قرن بیستم و تاریخ بشر بود. این اختراع، رهایی انسان را از 
نیروی جاذبه و امکان پرواز او را فراهم کرد و در نهایت منجر به ایجاد صنعت هواپیمایی شد و شرکت های 

هواپیمایی، مسافران را به راحتی و به سرعت بین دو نقطه جا به جا می کردند.

پیش از پیشرفت پرواز با هواپیما، برای مثال یک سفر بین تهران و نیویورک را که هم اکنون می توان 
با یک پرواز 13 ساعته توسط هواپیما انجام داد؛ بخشی از آن با اتوبوس، قطار و خودرو و بخشی از ان با 
کشتی انجام می شد و بیش از یک ماه به طول می انجامید و به همین دلیل سفرهای طوالنی معدود انجام 
می پذیرفت. در حال حاضر ساالنه بیش از 2 میلیارد نفر با هواپیما جابجا می شوند. صنعت هوانوردی، 
باعث تولد صنعت دیگری به نام توریسم )گردشگری( شد که یکی از بزرگ ترین منابع درآمد برخی از 

کشورهای جهان است.
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 یک افتــخــار یک افتــخــار

کیمیـا علیـزاده، کاری کـه هیچ کـدام از بانوان ایرانی در رقابت های المپیک انجام نداده بودند، را با سـپری کردن مشـقت های فراوان به مقصود رسـاند و موفق شـد 
نخسـتین مدال زنان کشـورمان در بزرگ ترین تورنمنت ورزش جهان را به دسـت آورد. او که به مدال برنز المپیک ریو در رشـته تکواندو رسـید از این موفقیت بسـیار 
خرسـند اسـت و ابـراز امیـدواری می کنـد تـا در آینـده بتواند این مـدال را به طال تبدیـل کند. علیـزاده در گفت وگوی اختصاصی خود با نشـریه شـرکت هواپیمایی 

قشـم، صحبت هـای جالبی را بر زبـان آورد کـه در ادامه می خوانید:

دربـاره کسـب مـدال برنز المپیک خیلـى صحبت کـردى؛ فقط بگو که  \
همچنان مانند یک ماه پیش خوشـحال هسـتى؟

به هر حال این خوشـحالی همیشـه با من است و نمی شـود گفت مانند آن روز 
خوشـحال نیسـتم. در این مدت آنقدر مردم و مسـئوالن به من لطف داشتند که 
حـس ام قابـل توصیـف نیسـت. اعتماد به نفـس ام بـاال رفته و حـاال فکر می کنم 

خیلی کارها برای انجـام دادن دارم. 

از برخورد مردم گفتى؛ چه چیزهایى از مردم در این مدت شنیدى؟  \

مـردم واقعـا خوشـحال هسـتند و من از ایـن خوشـحالی لذت می بـرم. وقتی 
می بینـم ایـن مـدال چقدر برای مـردم مهم بـوده،  از ته دلم می خنـدم و به خودم 
افتخـار می کنـم. من فکر می کنـم راه خوبی برای سـایر دختران ایرانـی باز کردم 

تـا آن ها نیز بتواننـد افتخارآفرینی کنند.

اینطـور که از شـواهد پیداسـت رابطه خیلـى خوبى هم با پـدرت دارى؛  \
در یک ماه گذشـته در هر مراسـمى حضور داشـتى،پدرت هـم کنارت بود.

همـه چیـز زندگـی من پـدر و مادرم هسـتند. اگـر آن ها نبودنـد هرگز چنین 
موفقیتـی بـرای مـن به دسـت نمی آمـد. از مـادرم تشـکر می کنم کـه زحمات 
زیـادی بـرای من کشـیده و پدرم نیز همیشـه در کنارم بوده تا مسـیر را اشـتباه 
نـروم. خوشـحالم کـه تا حـدی زحمات شـان را با مـدال المپیک جبـران کردم.

ماجـراى جوایـز نقـدى که به تو اهدا شـد هم حسـابى جنجال درسـت  \
کـرد؛ تـو حسـابى پولـدار شـده اى. مى خواهـى بـا ایـن پول هـا چـه کارى 

انجـام دهى؟

اوال از همـه کسـانی کـه حمایـت ام کردند، ممنونم. من همیشـه آرزو داشـتم 
اگـر روزی پولـدار شـوم بتوانـم بـه بچه هـای کار کمـک کنم. همیشـه یکـی از 
دغدغه هایـم ایـن بوده بتوانـم کاری برای این بچه ها انجام دهم و قطعا بخشـی از 

جوایـزم را به ایـن عزیـزان می دهم. 

بقیه اش را چطور؟ \

واقعـا هنـوز تصمیم خاصی نگرفتم؛ چـون بخش زیادی از این جوایز به دسـتم 
نرسـیده اسـت امـا واقعیـت اش این اسـت کـه اختیـار این مسـائل را بـه پدرم 
می سـپارم. هـر تصمیمـی او بگیـرد، می پذیـرم. هرچند که خـودش اصـرار دارد 
یـک خانـه بـرای خودم خریـداری کنـم. نمی دانـم این اتفـاق چقدر بـه واقعیت 

نزدیـک شـود امـا اگر اینطور شـود،  خـودم هم دوسـت دارم.

تـو قبـل از المپیک اصرار داشـتى که با مربـى دوران کودکى ات تمرین  \
کنى و به مسـابقات بـروى. دلیل این مسـاله چه بود؟

اسـتاد کامرانی از دوران کودکی در کنار من بوده و همیشـه از او انرژی گرفتم. 
به خاطر همین همیشـه دوسـت داشـتم با او کار کنم. شـک ندارم مدالی که من 

کیــــمیـــای ایــران 
از روزهای پس از 
المپیـک می گـوید
محبت  همه را جبــران می کنـــم

در المپیـک گرفتـم، با زحمات او به دسـت آمده اسـت. همیشـه مدیون اش 
هسـتم و نمی دانـم چطور زحماتـش را جبران کنم. بـاور کنید صحبت هایی 
که اسـتادم با من انجام داد، باعث شـد در مسـیر کسـب موفقیت به دوران 

برسم.  طالیی 

در سـال هاى اخیـر برخـى تکوانـدوکاران ملیت کشـورهاى دیگر  \
را گرفتنـد و از ایـران رفتنـد؛ تـا به حال بـه چنین پیشـنهادهایى فکر 

کرده اى؟

مـن تا به حال چنین پیشـنهادهایی نداشـتم و دوسـت هم نـدارم به این 
موضـوع فکـر کنم. من یک ایرانی هسـتم و دوسـت دارم هرچـه دارم برای 
کشـورم خـرج کنـم. االن هـم از اینکـه با نـام ایـران مدال المپیک کسـب 

کـردم، خوشـحالم. پـس دلیلی ندارد به مسـاله دیگـری فکر کنم.

بـه نظـرت کیمیـا علیـزاده در المپیـک بعـدى مـدال طا کسـب  \
مى کنـد؟

شـک نـدارم اینطـور خواهـد شـد. شـاید خیلی ها فکـر کنند کمـی زیاد 
بـه مـن بهـا داده شـده و همین موضـوع مغرورم می کنـد و نمی گـذارد در 
آینـده مـدال آوری کنم اما واقعا خودم چنین احساسـی نـدارم. من در همین 
المپیـک هـم بـرای مدال طـال به میـدان رفتم اما نشـد. همه هـم می دانند 
چـرا نشـد. قطعا تنهـا هدفم مـدال طالی المپیک توکیو اسـت و بـرای این 
منظـور بایـد تالشـم را بیشـتر کنـم. م  خواهـم آنقدر تـالش کنم تـا دیگر 
هیچ تکواندوکاری نتواند مقابلم ایسـتادگی کند. انگیزه  بسـیار زیـادی دارم و 

امیدوارم بدشانسـی نیـاورم و به هدفم برسـم.

تـو کـه اینقـدر انگیـزه دارى، از تبعیضـى کـه در ایـران میـان  \
نمى شـوى؟ ناراحـت  دارد،  وجـود  زن  و  مـرد  ورزشـکاران 

شـاید در رشـته های دیگر اینطور باشـد امـا واقعا در تکوانـدو من چنین 
تبعیضی را احسـاس نکردم. در 4 سـال گذشته مسئوالن فدراسیون تکواندو 
تالش هـای زیـادی کردنـد کـه مـن در رفاه باشـم و همـه امکانـات برایم 
فراهـم بـود. جا دارد از مدیران فدراسـیون تشـکر کنم. آنها هـر کاری برای 
پسـران تکوانـدو کردنـد، برای من نیز انجـام دادند که نهایتـا همه تالش ها 
بـه ایـن مـدال ارزنده ختم شـد. امیـدوارم این مسـیر ادامه پیدا کنـد تا در 

ادامـه راه نیز موفقیت کسـب کنم.

یکماه شـلوغى را سـپرى کردى؛ از این مراسـم به مراسـمى دیگر.  \
نیستى؟ خسته 

اگـر دروغ نگویـم، خسته شـدم. مـن فکـر می کنـم نبایـد اینقـدر برایـم 
مراسـم می گرفتند؛ چون شایسـته اش نبودم. منم تالش کـردم و نتیجه اش 
را دیـدم. واقعیـت این اسـت کـه برخی اوقـات خجالت کشـیدم اینقدر به 
مـن کـه یـک دختر 18 سـاله هسـتم بهـا می دهند ولی بـه هر حـال اتفاق 

افتـاد. امیـدوارم محبت همـه عزیزان را جبـران کنم.

حرف خاصى باقى مانده است؟ \

می خواهـم از رییس جمهوری تشـکر کنم. من همیشـه از آقـای روحانی 
انـرژی گرفتـم؛ واقعا ایشـان را دوسـت دارم. ایشـان در حین المپیک به من 
لطـف داشـتند و پیام زیبایی منتشـر کردند کـه واقعا از ته قلبم خوشـحال 

شـدم. آن حـس را بـا هیچ چیـز در دنیا عـوض نمی کنم.
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بــومــرنـگبــومــرنـگ

تـبــریــز
شهر»اولین«های ایران

تبریـز مرکز اسـتان آذربایجان شـرقی با مسـاحتی حـدود 1200 کیلومتـر مربع، 
پـس از تهران و مشـهد سـومین شـهر بـزرگ ایران اسـت. 

بـا کشـفیات اخیر در محوطه مسـجد کبـود قدمت تبریز تـا 4500 سـال برآورد 
می شـود. در سـده چهارم هجری، »یاقوت حمـوی«، یکی از مورخان بـزرگ، تبریز را 

مشهورترین شـهر آذربایجان می خواند.

در سـده  های پنجم تا سـوم پیش از میالد تبریز یکی از شـهرهای پر جمعیت آن 
دوران به شـمار می رفته  اسـت. شـهر دارای دروازه های متعددی بوده و بیش از 300 
کاروانسـرای در آن جای داشـته  اسـت. بـه لحاظ اسـتقرار آن در منطقـه جغرافیایی 
خاص شـهر پی در پی دسـتخوش حوادث طبیعی مانند زلزله شـده  است و همچنین 
بـه عنـوان بزرگ تریـن شـهر نزدیک به ارمنسـتان و روم شـرقی آن زمان همیشـه 
مـورد تاخت و تاز دشـمنان شـمالی و شـمال شـرقی قـرار گرفته  اسـت. بدین علت 
بـا وجـود قدمـت کهـن آن اکثر آثـار تاریخـی آن از بین رفته  اسـت. تبریـز یکی از 
بـا اهمیت تریـن مراکز بازرگانـی آن دوران بـوده و به عنوان پل ارتباطی بین شـرق و 
غـرب اهمیـت فراوانی داشـته  اسـت. مردمـان آن از دیرباز به کار بازرگانی اشـتغال 

داشـتند و ایـن فرهنگ تا کنون نگهداری شـده  اسـت.

در رویداد نهضت تنباکو شـهر تبریز چون بسـیاری دیگر از شـهرهای ایران نقش 
ارزنـده  ای را ایفـا کـرد. تبریـز در جنبش مشـروطه نقشـی مهـم داشـت و دلیری و 
فداکاری کسـانی چون »سـتارخان« سردار ملی، »باقرخان« سـاالر ملی، »ثقه االسالم«، 
»شـیخ محمـد خیابانی«، »علی مسـیو«، »حسـین خان باغبـان« به پیـروزی جنبش و 
گرفتن مشـروطه منجر شـد. پس از سـرکوب مشـروطه توسـط »محمد علی شـاه 
قاجار« تمام حرکت های مشـروطه خواهانه در کشـور خاموش شـدند اما در تبریز و 
تنها در چند محله آن هنوز کسـانی بودند که حاضر باشـند تا پای جان از این دسـت 
آورد پاسـداری کننـد. سـتارخان و پیروانـش در محلـه امیر خیز شـروع به مقاومت 
کردنـد و بـه تدریـج چنـد محله دیگـر نیز به آنهـا ملحق شـدند. مقاومـت آنها در 
مقابل نیروهای محمد علی شـاه، قزاقان و دیگر مدافعان اسـتبداد ماه ها ادامه داشـت 
تـا اینکـه مجدداً از گوشـه و کنار کشـور مردم به پا خواسـتند و مشـروطه خواهان با 
فتـح تهـران به پیروزی رسـیدند. در واقع باید گفت پیروزی مجدد مشـروطه خواهان 

بـر اسـتبداد محمد علی شـاهی در واقع ناشـی از مقاومـت تبریز بود .

تبریـز در نهضـت ملـی نفت نیز یکـی از ارکان حرکت هـای آن زمان در سراسـر 
کشـور بـه شـمار می رفـت. در 15 خـرداد سـال 1342 نیـز بازاریان تبریز با بسـتن 
بـازار و خطیبان تبریز با سـخنرانی های مهم و پخش شـب نامه ها شـرکت داشـتند. 

زبـان مـردم تبریز همانند دیگر شـهرهای منطقـه آذربایجان، ترکـی آذربایجانی 
اسـت. براسـاس نوشـته های مورخان و جهان گردان در سـده های بعد از اسالم، تبریز 
نه تنها از شـهر های مهم و معتبر آذربایجان، بلکه از شـهرهای مهم کشـور نیز بوده 
 اسـت. عبور جاده ابریشـم از نزدیکی آن موجب شـکوفایی اقتصادی و فرهنگی شـد 
و ارتباطـات سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی موجبات تغییـر و تحول فرهنـگ، تمدن 
و آداب و رسـوم مـردم ایـن سـرزمین شـده و مقدمـات ایجـاد بسـیاری از علـوم، 

مکاتب، موسسـات و نهادهای مدنی بـرای اولین بار 
در کشـور را بـه ارمغـان آورده  اسـت و نـام شـهر 
تبریـز را به عنـوان »شـهر اولین ها« در کشـور بلند 
کـرده  اسـت. اولین مدرسـه، اولین کتابخانـه، اولین 
بیمارسـتان، اولین نشـریه، اولین تئاتـر، اولین بلدیه 

و... در ایـن شـهر بوده  اسـت.

از بناهـای تاریخـی تبریـز، می تـوان بـه بناهـای 
باسـتانی »ارگ تبریز« و »مسـجد کبود« در قسمت 
مرکـزی شـهر اشـاره کـرد. »ارگ تبریـز« بنایـی 
آجـری اسـت که پیـش از سـال 701 خورشـیدی 
بر روی آواره های مسـجدی سـاخته شـده و از نظر 
سـادگی، اندازه و پایداری، چشـم گیر اسـت. مسجد 
کبود، بنایی اسـت که حدود سـال 829 خورشیدی 
سـاخته شـده و بـه دلیل کاشـی کاری آبـی تزئینی 
زیبایش، شـهرت یافته اسـت. بازار تبریز که توسط 
یونسـکو در فهرسـت میـراث جهانـی ثبـت شـده 
اسـت نیـز در مرکـز شـهر قـرار دارد و هنـوز یکی 
از مراکـز اقتصـادی مهم شـهر به حسـاب می آید. 
در حاشـیه تبریز بناهایی نظیر مسـجد »عینالی« در 
بـاالی کوه »عینالی«، مشـرف به تبریز قـرار گرفته 
و گمـان مـی رود در دوران پیش از اسـالم، آتشـگاه 

تبریز بوده اسـت. 

بنـای »شـاهگلی« یـا »ایل گلـی« نیـز در پـارک 
بـزرگ جنـوب شـرق تبریـز قـرار دارد. ایل گلی از 
قدیـم االیـام کاخ ییالقی والیان و حاکمـان تبریز به 
شـمار می رفت کـه از زمان قاجـار، کار برای تبدیل 
آن بـه تفـرج گاه عمومـی آغاز شـد و سـرانجام در 
دوران پیش از انقالب اسـالمی با بازسـازی عمارت 

مقبره شـاعران تبریز

تبریــز شــهرداری  عمــارت 

گــروه  گردشگرى
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چـــاشنـــیبــومــرنـگ

مرکـزی و افـزودن گـذرگاه پیـاده روی بـه آن ایـن محـل به تفـرج گاه 
عمومی تغییـر کاربری داده  شـد.

از بناهـای متعلـق تاریخ معاصر نیـز می توان به کاخ شـهرداری 
تبریز و کاخ اسـتانداری آذربایجان شـرقی در مرکز شـهر اشـاره 
کـرد کـه هـر دو متعلـق بـه دوره میـان دو جنگ  جهانـی اول 
و دوم هسـتند. خیابـان تربیـت در مرکـز شـهر نیـز دارای 
سـاختمان های متعـددی اسـت کـه در دوران شـهرداری 

محمـد علـی تربیـت بـر پا شـده اند.

نمونه هـای فراوانـی از اماکـن تاریخی تخریب شـده 
در تبریـز وجـود دارد کـه از جملـه آن هـا، بناهـای 
سـاخته شـده در زمـان حکمرانـی شـاه اسـماعیل 
صفوی اسـت. شـاه اسـماعیل پس از فتـح هرات 
هنرمنـدان بسـیاری را با خـود به تبریـز آورد و 
بناهـای بسـیاری را برپا کرد؛ ولـی از هیچ کدام 
از بناهایـی کـه او و جانشـینان سـاخته اند، 
اثـری باقـی نمانـده . امـروزه از قصـر شـاه 
اسـماعیل در شـمال شـرقی تبریـز تنها 
توصیف هایـی کـه گردشـگران اروپایی 
مکتـوب کرده انـد باقی مانده اسـت.

بـرپایه نـوشته های جهانگردان 
و جغرافی دانـان، در دوره هــای 
از  بیـش  تبـــریز  گوناگـون 
یکصـد و پنجـاه تـا سـیصد 
بـاب مسجــد را درخـود 
اسـت.  بـوده   جـای داده 
بسیـاری از این مساجد 
و  جنگ هـا  اثـر  در 
ی  ه هـا ز مین لر ز
گـوناگـــــون از 
میـــان رفته اند 
و اکنـون تنهـا 
مسجد  چند 
یخـی  ر تا
متعلــق 

بـه 

ســده هــــای پیــش در ایــن شهـــــر پــــابرجا مــــانده است. 

از مهم ترین مسجدهای تــــاریخی تبــریــز می توان بــــه مسجد 
اسـتاد و شـاگرد، مسـجد اسـماعیل خاله اوغلـی، مسـجد ثقةاالسـالم، 
مسـجد جامـع، مسـجد حاج صفرعلی، مسـجد حسـن پادشـاه، مسـجد 
خزینه، مسـجد دال ذال، مسجد سیدالمحققین، مسـجد صاحب االمر )شاه 
طهماسـب یکم(، مسـجد شـاهزاده، مسـجد صادقیـه، مسـجد ظهیریه، 
مسـجد علی شاه، مسـجد کاظمیه، مسجد کبود، مسـجد مجتهد، مسجد 
مقبـره، مسـجد مالباشـی، مسـجد میرزاصادق آقـا، مسـجد میرزامهدی 
قاری و مسـجد قراملک اشـاره کرد.شـهر تبریـز از نظر تعـداد خانه های 
قدیمـی یکی از پررونق ترین شـهرهای کشـور ایـران به شـمار می آید. تا 
سـال 1387 خورشـیدی، بیش از 600 باب خانهتاریخی در سـطح تبریز 
شناسـایی شـده  اسـت. در دهه هـای اخیر، بسـیاری از خانه هـای تاریخی 

تبریـز ترمیم شـده اند که عبارتنـد از:

 خانـه کوزه کنانـی، در خیابـان راسـته کوچه، بـه موزه مشـروطه، خانه 
شـربت اوغلی، درخیابـان ثقةاالسـالم، به فرهنگسـرای تبریـز و خانه های 
قدکـی، گنجـه ای زاده و بهنام، در خیابان مقصودیه، به مجموعه دانشـکده 
معماری تبدیل شـده اند.جهانگردان از تبریز همواره به عنوان شـهری که 
توسـط باغـات احاطه شـده یـاد کرده اند. بطوریکـه گاهی از این شـهر با 
عنـوان »بـاغ شـهر ایران« نـام برده  شـده  اسـت. در نام بیشـتر محالت 
قدیمـی تبریـز همچـون باغ میشـه، تپه لـی بـاغ، قرمزی بـاغ، کوچه باغ و 
باغ شـمال، ترکیبـی از واژه »باغ« دیده می شـود. قدمت صنعت هتل داری 
در تبریـز بـه بیـش از یک قـرن می رسـد. در سـال 1282 خورشـیدی 
اولیـن مسـافرخانه به سـبک نویـن در ایـران با نـام مهمانخانـه نظافت، 
توسـط »میـرزا اسـحاق خان معزالدوله« در جـوار پل قاری تبریـز احداث 
شـد.امروزه شـهر تبریز دارای 18 هتل اسـت. هتل های 5 ستاره پارس و 
شـهریار در منطقـه ایل گلی و هتل کایـا الله پارک در میـدان فهمیده به 
همراه هتل های 4 سـتاره بین المللی تبریز و گسـترش در منطقه آبرسـان 
از مهم تریـن هتل هـای تبریـز محسـوب می شـوند. همچنیـن هتل هـای 
ایـران، آذربایجـان، دریـا، سـینا، قـدس، ارک، مروارید، پـارک و نگین، از 

دیگـر هتل های معروف این شـهر هسـتند.

شـهر تبریـز دارای مراکـز تجاری متعددی اسـت که برخـی از آن ها 
شـامل مراکز خرید سـنتی و قدیمی همچون بازار تبریز اسـت که عالوه 
بـر مرکـز تجاری، بـه عنوان اثری تاریخی نیز شـناخته می شـود. در حال 
حاضـر ایـن بـازار، بـه عنـوان یکـی از اصلی ترین مراکـز خریـد کاال در 
میـان مردم شـهر و گردشـگران مطرح اسـت. طال، فـرش، کفش، کیف، 
پوشـاک، لـوازم خانگـی، وسـایل آشـپزخانه و ده ها کاالی دیگـر از جمله 

اقالمی هسـتند کـه در این بـازار عرضه می شـود.

خیابـان تربیـت نیز بـه عنـوان بخشـی از جـاده تاریخی ابریشـم، در 
محـدوده بـازار تبریز، از مراکز خرید سـنتی در تبریز به حسـاب می آید 
کـه کیـف، کفـش و پوشـاک، اصلی تریـن کاالهایی هسـتند کـه در آن 
بـه فروش می رسند.شـهر تبریـز دارای موزه هـای متعدد بـا موضوعاتی 
همچـون باستان شناسـی، هنـر، تاریـخ طبیعـی و ورزش اسـت. از جمله 
مـوزه آذربایجان، موزه عصر آهن، موزه مشـروطه، مـوزه قاجار، و موزه 
تاریـخ طبیعـی تبریز. تبریـز دارای 17 موزه اسـت که از نظر شـمار 

موزه هـا دومین شـهر ایـران پـس از تهـران به شـمار می آید.

همان طـور کـه مي دانیـد، همه شـهرهای ایران، غذاهای سـنتی و شـیرینی های مخصوص به خـود را دارنـد. اما تعداد شـیرینی هایی که در تبریز پخته مي شـود، 
بسـیار متنـوع اسـت. »قرابیـه«، »نوقـا«، »اریس« یا »ریـس«، »لـوز«، »راحت الحلقوم«، »حلـوای گردویـی« و »باقلوا« از جمله شـیریني های تبریز به شـمار می روند. 
البتـه بایـد بدانیـد باقلـوا، شـیرینی سـنتی ترک هـای آسـیای میانـه اسـت که بـه دیگـر کشـورها راه یافته اسـت. باقلوائی کـه در تبریز پخته مي شـود، به سـبک 
 باقلـواي کشـور ترکیـه اسـت و از بـادام، گـردو، گالب، شـکر، هـل، آرد شـیریني پزی، بیکینگ پـودر، زرده  تخـم مـرغ، خاکه قند، شـیر و روغن، درسـت مي شـود.

تبریـز نان هـای سـنتی نیـز دارد کـه از جملـه می تـوان به نـان بربري کـه در تبریـز »کوکه«، و لـواش کـه »الواش« خوانده مي شـوند، اشـاره کرد. نان هـای روغنی 
همچون »یاغلی کوکه« و نان های مغزدار همچون »ایشـلی کوکه« نیز از دیگر نان هاي سـنتی و محلی تبریز هسـتند. در شـهر تبریز، نان های کشـور ترکیه همچون 
پیـده، اکمـک و سـیمیت نیـز طرفـداران زیادی دارند. از غذاهای سـنتی تبریز بایـد به کوفته  تبریزی، کبـاب تابه ای، کوکو لوبیا سـبز، دلمه  بـرگ و آش دوغ، آش 

گوجه فرنگـی و  خـورش هویـج اشـاره کـرد.  در ادامه همراه ما باشـید تا با طـرز تهیه  معروف ترین و لذیذترین غذای تبریزآشـنا شـوید.

کوفـتـــه تبــریزی را همه دنیــا می شناسند

 تعداد: 6 نفر
  زمان تهیه و پخت: 90 دقیقه

  مواد الزم 
 نیم کیلوگرم گوشت چرخ کرده

 یک پیمانه لپه پخته نیم کوب شده 
 2 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی 

 نصف پیمانه برنج نیم پز شده 
 2 عدد تخم مرغ درشت  

 نصف پیمانه پیاز رنده شده  
 نصف پیمانه تره و مرزه خرد شده  

 2 قاشق غذاخوری روغن  
 زردچوبه، نمک و فلفل سیاه

طرز تهیه 

1. در کاسـه بزرگـی گوشـت چرخ کـرده، پیاز رنده شـده، تره، مـرزه، تخم 

 مواد داخل کوفته:
 2 قاشق غذاخوری پیاز سرخ شده 
 نصف پیمانه مغزگردو خرد شده 

 2 قاشق غذاخوری زرشک
 1 یا دو عدد تخم مرغ آب پز  
 2 قاشق غذاخوری خالل بادام 

 آلو قیصی در صورت تمایل

مـرغ هـا، لپه، برنـج، نمک، فلفـل و زردچوبه را مخلـوط کنید.  آنهـا را حدود 
5 تـا 6 دقیقـه بـا گوشـت کوب بکوبید تا مایع حالت چسـبندگی پیـدا کند. 

2. مایـع گوشـتی را کمـی بـاز کنید و مـواد داخـل کوفتـه را درون آن قرار 
دهیـد. دسـت را بـا کمـی آب خیس کنید تا مایع به دسـت نچسـبد. سـپس 

آن را در دسـت گـرد و توپـی کنید.

3. در یک قابلمه بزرگ، رب را داخل روغن تفت دهید. سپس 3 پیمانه آب 
اضافه کنید و پس از جوشیدن، شعله را کم کنید و به آرامی کوفته را داخل آن 
قرار دهید. 10 دقیقه نخست نباید در قابلمه را بگذارید زیرا کوفته وا می رود. 
 پس از آن شـعله را کم کنید، در قابلمه را بگذارید و حدود یک سـاعت بپزید. 
نکتـه: گاهـی کوفتـه را بـه قـدری بـزرگ درسـت می کننـد که یـک جوجه 
کامـل داخـل آن جـا می شـود. در ایـن صورت بایـد پارچه نازک سـفیدی را 
داخـل پیالـه بزرگـی بگذاریم و گوشـت را داخـل پارچه به بزرگـی همان پیاله 
به شـکل گرد آماده کنیم و در وسـط گوشـت، جوجه پخته اسـتخوان گرفته و 
سـایر مـواد را قرار بدهیم. سـر پارچه را گـره بزنید و کوفته را بـا همان پارچه 

داخـل آب و رب بگذاریـد تا پخته شـود.

گــروه  گردشگرى

بــازار تبریــز
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بــرتریــن هـــا

تنـوع قومیت هـا در ایـران به تنوع پوشـش ها منجر شـده و 
باعث شـده هر تکه از ایـران به رنگی دربیاید. تنـوع آب هوایی، 
پیشـینه تاریخـی و خلق وخـو و فرهنـگ خـاص هـر خطـه، 
لباس هـای خاص هر منطقه را شـکل داده اسـت؛ لباس هایی که 
این روزهـا یـا بـه کل خـط تولیدشـان متوقـف شـده و در حال 
انقـراض هسـتند یا کنج کمدها و جالباسـی ها خـاک می خورند. 
از بیـن تمـام ایـن لباس هـا، پوشـش زنـان ایرانی بارزتر اسـت؛ 
چـرا کـه ایـن لباس هـا نمـادی از فرهنـگ و عقیـده به شـمار 

می رونـد. 

از لباس سنتی 
زنان ایران چه 
می دانید!!!

رنگارنـگ و  پرچیـن  دامن هـای  گیالنـی؛   زنـان 
روسـری و سـربند )لچک( پیراهن یا جمـه، جلیقه کت، 
الجاقبـا، دامن، شـلیته، شـلوار و چادر کمـر از بخش های 
اصلـی لباس محلی زنان گیالن اسـت. آنچه که بیشـتر 
از همـه در لبـاس گیالنی خودنمایی می کنـد، دامن های 
شـلیته و پرچین اسـت و جلیقه هـای پولک دوزی شـده 
اسـت. اغلـب زنـان گیـالن از دو سـربند، یکـی در زیر 
)لچـک( و دیگـری بـر روی آن )دسـتمال( اسـتفاده 

. می کنند

دسـتمال در نواحـی مختلـف گیالن اسـامی مختلفی 
دارد، در تالش به آن »سـرا بسـت«، در ناحیه و سـرود 
»تونه دسـمال«، در ماسـال »بنشه دسـمال« و در گرگان 
رود و خوشـابر اسـالم به آن »سـر دسـتمال« می گویند. 

زنـان آذربایجان شـرقی؛ چـادرا متدوال تریـن لباس، 
لباس زنان آذربایجان به سـه بخش سـرپوش، تن پوش 
و پاپـوش تقسـیم می شـود. فرم و شـکل پوشـاک زنانه 
در مناطـق عشـایری آذربایجان شـرقی اکثریت قریب 
بـه  اتفـاق به شـیوه قدیـم و شـامل پیراهن بلنـد، دامن 

چیـن دار بلند و چارقد)روسـری بزرگ( اسـت.

عرقچین، روسـری کالغه ای، شـال و چارقـد، چالما-
آالچارشـاب)چادر  چپی)روسـری(،  شاماخی)سـربند(، 
متداول تریـن  چادرا)چـادر(  و  اوربند)روبنـد(  رنگـی(، 
سـرپوش های زنان روستایی و عشـایر آذربایجان شرقی 

را تشـکیل می داده اسـت.

زنـان ابیانـه؛ چادرشـب های گل گلـی اصـال ابیانه را 
لبـاس زنانش معـروف کرده اسـت. لباس محلـی زنان 
ابیانـه عبـارت اسـت از پیراهـن، شـلیته، یل، روسـری، 
سـربند، چادرشـب، جـوراب و پاپـوش یا گیـوه.  بانوان 
می کننـد  اسـتفاده  چادرشـب  از  مواقعـی  در  ابیانـه 
کـه عبـارت اسـت از پارچـه  ابریشـمی شـطرنجی و 
چهارگـوش بـه ابعاد 2×2 متـر که آن را از قطـر تا زده 
و به صـورت سـه گوش بـه دور کمـر می بندند یـا روی 

سـر می اندازنـد.

چادرشـب معموالً توسـط بانـوان ابیانه بافتـه و تهیه 
می شـود. ایـن پارچـه که در زبـان محلی با نـام »کجی« 
خوانـده می شـود، در میان دختـران جوان بـه رنگ زرد 

و در میـان زنـان مسـن به رنگ قرمز اسـت. 

“Iranian 
Traditional 
womens clothing”

 لبـاس محلـی شـیراز؛ خوس بافی هـای هنـدی
یکـی از لبـاس محلـی زنانـه به ویژه لبـاس عروس 
در جنـوب اسـتان فـارس توسـط زنـان هنرمنـد 
شـهر »اوز« بـه نـام خوس بافـی رونـق دارد. برخی 
بـر ایـن باورنـد که این لباس توسـط تعـداد اندکی 
از زنـان هنرمنـد شـهر »اوز« دوختـه می شـود و 
صنعت خوس بافی را از کشـور هندوسـتان به »اوز« 
آورده انـد. خوس از الیاف نقر ه ای تشـکیل شـده که 
بافته می شـود و از آن برای تزئین شـلوار، روسـری، 
کاله، پیراهـن، جلیقه زنان و لباس کودکان اسـتفاده 
می شـود. بَـَل، روسـری بـزرگ خـوس دوزی زنان 

محلی شـیراز است.

زنـان بلـوچ؛ لباس هـای رنگا رنـگ، مهم تریـن 
بـودن  رنگارنـگ  بلـوچ،  زنـان  لبـاس  ویژگـی 
لباس هـای آ ن هاسـت؛ تـا جایـی که همیـن طیف 
سیسـتان  بـه  را  عکاسـان  از  بسـیاری  رنگ هـا 
و بلوچسـتان می کشـاند. زنـان بلـوچ همـراه بـا 
»جامـگ« و »پاجامـگ« مردانـه که برای پوشـش 
ظرافت و سـلیقه زنـان تغییراتی داشـته اند ، »تکو« 
)چارقـد( و سـریگ )روسـری( کـه بزرگ تـر از 

چارقـد هسـت بـه سـر می کنـد.

کفـش و جـوراب زنان نیـز همان نام هـا را دارد. 
زنـان اهل زیورآالت نیز هسـتند. گوشـواره، پولک، 
پولوه، کیگ، پور)سـینه ریز(، کید، سـربند و ِمزبری؛ 
زیورآالتـی اسـت کـه می توانیـد بـه همـراه زنـان 

بلوچ مشـاهده کنید.

 زنـان بوشـهری؛ جامـه سـیاه زنـان جنوبـی
بانـوان در اسـتان بوشـهر پیراهـن بلنـد دورچین 
بـه همـراه عبای سـیاه، مقنعـه نازک سـیاه رنگ، 
روبنده نازک، شـلوار چیـت و نوعی کفش صندل 

بـه نـام »کوش« می پوشـند.

پیراهـن رسـمی بانوان بوشـهر جامه گشـادی 
اسـت کـه بـه آن پیراهـن عربـی می گوینـد و 
دارای تزئینـات بسـیار زیبـا و جالب اسـت. زنان 
در اسـتان بوشـهر اغلـب با چادر محلـی در انظار 

ظاهـر می شـوند.

گل ابریشـمی چادرهـای  هرمزگانـی؛   زنـان 
َکنـدوره،  هرمزگانـی:  زنـان  پیراهن هـای  انـواع 
َگَون، اُشُکم،نُشـته، آسـتین فـراخ، ِکلوش، عجمی، 
چینی، گشـاد عربی و سـاده شـاللی است. بیشتر 
نوعروسـان هرمزگانی از چادر ویل گل ابریشـمی 
سـبزرنگ اسـتفاده می کردنـد. چـادر عروسـان 
حاشـیه زیبـا و پشـت آن اشـرمه )یـک نـوع 

می شـد. تزییـن  زری دوزی( 

زنـان ایالمـی و سـربندهای رنگارنـگ، یکـی 
از مهم تریـن بخش هـای پوشـش زنـان ایالمـی، 
گلونـی اسـت. ُگلَونـی یـا ُگل َونـی در زبـان لری 
به گونـه ای از سـربند یـا روسـری چهارگوش که 
معمـوال از جنـس ابریشـم بـا نقش هـای سـنتی 
اسـت، گفتـه می شـود. ایـن پوششـی اسـت کـه 
زنـان لُـر بـه طـرز خاصـی بـه سـر می کننـد و 
بخشـی از پوشـش سـنتی زنان و مردان لرسـتان 
اسـت. لبـاس زنـان کـرد؛ روسـری های بـزرگ 
ریـش دار، جافی،کولنجـه، شـال، کالو و کالکـه 
تشـکیل  را  کـرد  زنـان  لبـاس  اصلـی  اجـزای 
می دهـد. کالکه، روسـری یا دسـتاری اسـت که 
بجای کاله مورداسـتفاده زن هاسـت. کالکه دارای 
رشـته های بلند سیاه وسـفید ابریشـمی اسـت که 

می کننـد.  زردوزی  را  آن  روی 

گــروه مد و لباس



28 |  شمـاره چهار. آبــان ماه 95

تاریخچه

شمـاره چهار. آبــان ماه 95  |  29   

بــومــرنـگ

هرگاه نام باسـتانی کشـور »نائیری« به معنای » کشـور رودخانه ها« را می شـنویم ، 
شـکی نیسـت که این کشـور، کشوری گرمسـیری نیست، بلکه کشـور کوچکی است 
کـه نقـش پـل ارتباطی آسـیا و اروپـا را ایفا می کند. این کشـور تاریخچه کهنـی دارد 
و بـه همیـن دلیـل، هم بـا مردم اروپـا و هم با مردم آسـیا مـراودات فرهنگـی دارد و 
طبیعتـا فرهنـگ آن تحت تأثیر این دو قاره اسـت. ملغمه ای از فرهنگ ایـن دو قاره با 
کمی چاشـنی فرهنگ بومی، آن را به کشـوری خارق العاده تبدیل کرده اسـت. درباره 
ارمنسـتان صحبـت می کنیـم. پیـش از هر چیـز، الزم اسـت 5 نکته اساسـی را درباره 

این کشـور بدانید:

 1. اولیـن کشـوری کـه مسـیحیت را به عنـوان دیـن رسـمی خـود اعالم کـرد. 2. 
کشـوری کـه زبـان رسـمی آن در لیسـت 5 زبان سـخت دنیا اسـت. 3. کشـوری با 
پیسـت های اسـکی فوق العـاده و مراکـز بهداشـتی درمانی به نـام و مناظـر دیدنی. 4. 
کشـوری کـه آب معدنـی آن بـا نام »جرموک« بسـیار معـروف اسـت ، همچنین نان 
حجیمـی دارد کـه بـه »لـواش« معروف اسـت. 5. ارمنسـتان کشـوری اسـت با تنوع 

طبیعـی منحصربه فـرد کـه هیچ جای دنیـا نظیـر آن را نمی تـوان دید.

جاذبه های ارمنستان

جاذبه هـای اصلـی ارمنسـتان را می تـوان بـه دو دسـته تقسـیم کـرد: جاذبه هـای 
تاریخـی و جاذبه هـای تفریحـی و سـیاحتی.

جاذبه های تاریخی

معابـد و کلیسـاها قطعـا در دسـته اول جـای می گیرنـد کـه »گارنـی« و »گغـارد« 
از معروفترین هـا در ایـن دسـته اند. جالب تریـن نکتـه دربـاره این صومعه ها شـباهت 
زیادشـان بـه معابد یونانی اسـت، چـون قدمت آن به دوره »هلنیسـتی« بـر می گردد، 
دومیـن معبـد معـروف، کلیسـای »سـنت جان« اسـت کـه از سـنگ خاصی بـه نام 

»توف« سـاخته شده اسـت.

از دیگـر جاذبه هـای تاریخـی ارمنسـتان کلیسـای جامع» زوارتنوتس« اسـت. این 
سـاختمان قدیمـی بـر اثر زلزله های شـدید تا حد زیادی ویران شـده اسـت ولی هنوز 
بقایـای آن باقی مانـده و بـه کمـک راهنمـا می توانید برخی از اسـرار معمـاری این بنا 
را دریابیـد. عـالوه بر این کلیسـا، نمای زیبایی از کـوه آرارات را هـم می توانید ببینید، 
گرچـه ایـن کـوه اکنـون در قلمـرو ترکیـه واقـع شده اسـت، ولـی از نمادهای کشـور 

ارمنسـتان به شـمار می رود.

ایسـتگاه بعدی شهر »وایک« اسـت. طبیعت این شهر 
خیره کننـده  اسـت. در ایـن شـهر یـک پارک ملـی برای 
نگهـداری از حیواناتی وجـود دارد، که در معرض انقراض 
هسـتند. ایـن منطقـه پـر از جنگل هـای متنوع اسـت که 
بـرای پیک نیک عالی اسـت. همچنین صومعـه معروف» 
نوراوانـک« نیـز در ایـن شـهر واقـع شـده کـه بـه خاطر 
نقـش و نگارها و معماری منحصربه فردش شـهرت دارد.

همچنین صومعه» خورویراپ « هم در این اسـتان واقع 
شـده  اسـت. خورویـراپ به معنـای گودال عمیق اسـت. 
ایـن صومعـه طـوری طراحـی شـده کـه بازدیدکنندگان 
بتواننـد به داخـل حفره هایی بروند که »گرگور روشـنگر« 
در آن دفن شـده اسـت. این رهبر مسـیحی به مدت 13 

سـال در ایـن صومعـه زندانی بود.

جاذبه های سیاحتی

ارمنسـتان بـرای آن دسـته  افرادی کـه تفریح و سـرگرمی را 
دوسـت دارند هـم جاذبه های فراوانـی دارد. از این دسـته می توان 
بـه منطقـه »کوتایـک« کـه در زمسـتان دیدنی اسـت و همچنین 

مرواریـد کشـور ارمنسـتان یعنی دریاچه »سـوان« اشـاره کرد.

ارمنسـتان به دلیل پیسـت های اسـکی خارق العاده اش شـهرت 
خاصـی دارد. ایـن کشـور مکان فوق العـاده ای بـرای اسـتراحت و 
تجدیدقـوا اسـت، حتـی الزم نیسـت نگـران برداشـتن تجهیزات 
باشـید چـون همه چیـز در همه جـا در دسـترس اسـت. فقـط نام 
»تسـاخ کادزور« را به خاطر داشـته باشـید. این نـام متعلق به یکی 
از شـهرهای ارمنسـتان اسـت کـه در آن چشـمه های آب گرم و 

مراکـز درمانی طبیعی بسـیاری وجـود دارد.

دریاچـه سـوان یکـی دیگـر از جاذبه های توریسـتی ارمنسـتان 
اسـت. در این سـایت تفریحـی قایق هـای بسـیار مدرنـی جهـت 
قایقرانـی وجـود دارد. حتـی می توانیـد یـک قایـق کوچـک اجاره 
کنیـد و از قایقرانـی روی دریاچه لذت ببریـد.  در اطراف دریاچه، 

اقامتگا ه هـای متنوعی بسـته به بودجه و سـلیقه شـما از کمپ های 
مسـافرتی گرفتـه تـا هتل هـای لوکس وجـود دارد.

غذاهای ارمنی

غذاهـای ارمنـی بسـیار شـبیه غذاهای آسـیای جنوب شـرقی 
هسـتند و در بیشـتر دسـتورهای غذایـی، سـیر، پیـاز و فلفـل جز 
چاشـنی های اصلـی اسـت. گوشـت جزو الینفـک غـذای ارمنی ها 
اسـت. غذاهای گوشـتی همیشـه در باالی منو قرار دارند؛ غذاهایی 
مثـل » خـوراوات« که همان کبـاب ارمنی اسـت و »خینکالی« که 
یکـی از غذاهای معـروف قفقازی اسـت. سـاالدها و پیش غذاهای 

ارمنسـتان شـبیه پیش غذاهای کشـورهای شـرقی است.

آن دسـته از افرادی که دوسـت ندارند غذای محلی را امتحان 
کنند، نگران نباشـند. همیشه سـاالدها و غذاهای روسـی و اروپایی 
در منـوی ارمنی ها موجود اسـت. همچنین رسـتوران های آسـیایی 
زیـادی در ارمنسـتان وجود دارند. پس نگران نباشـید، از هر جای 

دنیا که باشـید در ارمنسـتان گرسنه نمی مانید.

“Armanestan
 Aneighbor 

with colorful 
clothing”

گــروه گردشگــرى 

ارمنستــان 
همســایه ای بـــا 
لبــاس رنگـارنگ 

ــارت ــای گغ کلیس
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چـــاشنـــی

قــالـی شـویی
مـوش هــا 

فـرش موش هـا کثیف شـده بـود. خیلی کثیـف. باید حتما شسـته می شـد. 
موش ها می خواسـتند خودشـان آن را در حیاط خانه شـان بشـویند. اما وسـایل 
الزم را نداشـتند. آنهـا مجبـور بودند وسایل شـان را از البالی وسـایل توی انبار 
آدم هـا پیـدا کنند. موش هـا دنبال چیزی می گشـتند که از آن بـه عنوان فرچه 

کنند.  استفاده 

آنها گشـتند و گشـتند تا باالخـره یک مسـواک کهنه پیدا کردنـد. موش ها 
خوشـحال شـدند چون مسـواک مثل یک فرچه دسـته دار اسـت. البته دسـته 

آن کمـی بلند اسـت ولی عیبـی ندارد. 

قالی شـویی پـارو هـم مـی خواهـد. حـاال موش هـا بایـد یـک پـارو پیـدا 
می کردنـد. آنهـا یک کارد آشـپزخانه پیدا کردنـد. اما مامان موشـه دعوا کرد 

و گفـت ایـن وسـیله خطرناکـی اسـت بـه درد ما نمی خـورد.  

موش ها کارد را سـرجایش گذاشـتند و باز هم گشـتند. این بار یک کف گیر 
پیـدا کردنـد. کف گیـر بـرای بچـه موش ها بـزرگ بود امـا عیبی نداشـت بابا 
موشـه زورش زیـاد بـود و می توانسـت از آن اسـتفاده کنـد.  حـاال فقـط یـک 
ظـرف الزم بـود تـا در آن کـف درسـت کنند. مامان موشـه یـک لنگه کفش 
چرمـی پیـدا کرد. بابا گفت همین خوب اسـت چـون آب از آن بیرون نمی رود 
و می توانیـم در آن کـف درسـت کنیـم و روی فرش بریزیم . کف هـا که آماده 
شـدند مامـان و بابـا فـرش  را کفی کردنـد. بچه موش ها دوسـت داشـتند در 

فرش شسـتن شـرکت کننـد. اما مامان موشـه دعـوا می کرد. 

 گـــروه کودک

شـامپوها، همـواره یکـی از کاربردی تریـن مـواد آرایشـی و بهداشـتی بـه شـمار می رونـد، بـه 
طوریکـه در دنیـای امـروز شـامپوها توانسـته اند خـود را بـه عنـوان یـک کاالی پردرآمـد معرفی 
کننـد. شـرکت های بزرگ سـاخت شـامپو، سـاالنه هزینه زیـادی را خرج تبلیغات خـود می کنند تا 
بتواننـد حجـم بیشـتری از بـازار جهـان را به دسـت گیرند. بـه همین علت، آشـنایی مـردم با مواد 
تشـکیل دهنده شـامپو می توانـد در انتخاب شـامپو موثر بـوده و این آگاهـی، می تواند از سواسـتفاده 
سـودجویان نیـز جلوگیـری کند. کلمه شـامپو از یک لغت هندو به نـام چامپانـا )Champana( به 
معنـای ماسـاژ دادن گرفتـه شـده اسـت. قبـل از پیدایش شـامپو به صورت امـروزی، مـردم برای 
شستشـوی مـوی خـود از مـواد گیاهی مانند سـدر، چوبـک، کتیرا و مـواد معدنی ماننـد خاک های 
سیلیسـی اسـتفاده می کردند. پس از آن، اسـتفاده از صابون برای شسـتن موی سـر متداول شـد تا 
اینکه مواد مصنوعی شـناخته شـد و انواع مالیم آن در شـامپوهای نوین مورد اسـتفاده قرار گرفت. 
البتـه امـروزه هنـوز هـم بسـیاری از مردم بـه علت عـدم آگاهی از مشـکالت ناشـی از صابون های 
قلیایی و سـختی آب، از صابون برای شسـتن موی خود اسـتفاده می کنند. مهمترین عملکرد شـامپو، 
برطرف کردن آلودگی از روی سـطح مو و پوسـت سـر اسـت. پاک کنندگی ویژگی مشـترک همه 
شـامپو ها به شـمار آمده و رقابت شـامپوها بر سـر مسـاله زیبا کردن موی سـر همزمان با پاکیزگی 
سـطح آن اسـت.در اوایل دهه 1930، اولین شـامپو با مواد شـوینده مصنوعی سـاخته شـد اما چند 
ایـراد بزرگ داشـت. از دهه 1960 تا به امروز پیشـرفت چشـمگیر فناوری مواد و بهبـود روزافزون 
فرموالسـیون شـامپوها، باعث تولید مواد شـوینده حاوی مواد مغذی سـازگار با پوسـت و چشـم و 

افزایش کیفیت بهداشـت جامعه شـده اسـت.

شامپوها از دو قسمت عمده تشکیل شده اند:

1- مـواد فعـال سـطحی: که جزء اصلی یک شـامپو اسـت. این مـواد به طورکلی به چهار دسـته 
آنیونـی، کاتیونـی، آمفوتـری و غیریونـی تقسـیم بندی می شـوند. در شـامپو معموال ترکیبـی از مواد 
فعـال آنیونـی )ماننـد سـدیم لورت سـولفات(، مـواد آمفوتـری )ماننـد بتائین هـا( و مـواد غیریونی 
)ماننـد کوکونـات فتی اسـید دی اتانول آمید( به عنوان مواد فعال کننده سـطحی اسـتفاده می شـود.

2- افزودنی هـا: بقیـه اجـزاء به عنـوان افزودنی به شـامپو اضافه می شـوند که این مـواد نیز خود 
بـه دو دسـته افزودنی های عمومـی و افزودنی های اختصاصی تقسـیم بندی می گردنـد. افزودنی های 
عمومـی، مـوادی ماننـد نگهدارنده ها بـرای جلوگیری از آلودگـی میکروبی، نمک بـرای افزایش قوام 
شـامپو، اسـانس برای خوشـبو کردن شـامپو، ا.د.ت. آ )EDTA( برای کاهش سـختی آب و سیتریک 
اسـید جهت تنظیم pH هسـتند. افزودنی های اختصاصی نیز شـامل موادی هسـتند که برای ایجاد 
ویژگـی خاصـی در شـامپو مورد اسـتفاده قـرار می گیرند . به عنوان نمونه، در شـامپو ضـد ریزش مو 
و یا حالت دهنده، شـما انتظار بیشـتری از شـامپوی خود دارید و شـامپو قرار اسـت عالوه بر پاکیزه 
کـردن، حـاوی ویژگـی خاصـی باشـد که ایـن موضـوع در قالـب افزودنی هـای خاص به مشـتری 

ارائه می شـود.

تفـاوت بسـیار زیـادي بین شـامپوهاي مختلف از نظـر کیفیت مـواد اولیه، فرموالسـیون، رعایت 
اصـول بهداشـتي در خـط تولیـد، جنس تجهیزات سـاخت و بسـته بندي و دقت تولید کننـده وجود 
دارد. ضمـن آنکـه شـرایط نگهـداري محصول تا رسـیدن به دسـت مصرف کننده نیـز از مهم ترین 
عوامـل در کیفیـت نهایـي شـامپو اسـت. اما با این تفاسـیر، چیـزي به عنـوان بهترین شـامپو وجود 
نـدارد و یکـی از دالیـل مهـم ریـزش مو تعویض مکرر شـامپو )از نظر فرموالسـیون و برند( اسـت. 
تمامـی شـامپوهای تولید داخـل دارای شـماره پروانه بهداشـت، دارای بهترین کیفیت بـوده و اغلب 
اثـر پاک کنندگـي رضایت بخشـي دارنـد و قیمتي که شـما براي شـامپو پرداخت مي کنیـد، موضوع 
سـلیقه شـخصي اسـت. لزومي  ندارد براي به دسـت آوردن شـامپوي خوب، پول زیادي خرج کنید، 

بـه ایـن معنا کـه الزاما قیمت باالی شـامپو معیـار خوب بودن آن نیسـت.

دکتر الهام ذاکرزاده - شیمیست

شامپو را بهتر بشناسید
کیمیــاگر

باباموشـی گفـت عیبی نـدارد. بعـدا می روند حمام و تمیز می شـوند. بـا اجازه 
بابـا، بچـه موش هـا هم در شسـتن فـرش کمک کردند. اما حسـابی خودشـان را 
خیـس کردند. حاال شـدند مـوش آب کشـیده. آب از همه جای شـان می چکید. 

فـرش شسـتن تمام شـد. بابا فـرش را از باالی پشـت بام آویزان کـرد. مامان 
موشـه گفـت خدا کنـه این آدم ها دسـت بـه فرش مان نزننـد. آخه ایـن آدم ها 

گاهـی وسـایل دیگـران را هم برمی دارنـد و اصال خجالت هم نمی کشـند.

 بابـا گفـت نگـران نبـاش من فرش مـان را جایی گذاشـتم که دسـت کسـی 
بـه آن نمی رسـد. تـا حـاال هیـچ آدمی نتوانسـته فـرش موش ها را ببینـد. فرش 
موش ها سـه سـاعت بعد خشـک شـد و موش ها آن را از پشـت بام برداشـتند.

زود و 
سریع 
جواب بده

آن چیـــست کــــــه؟

1. شــیر پلنــگ بــی دم، نــه جــو خــورد، نــه گنــدم. گشــت زنــد تــوی بــاغ. دهــد عســل بــه مــردم.
2. آن کــدام حیــوان آبــزی اســت کــه قســمت دوم نامــش نــام یــک ســاز اســت؟
3. موجــود ســرد و بــی جــان. گیــرد ولــی دوصــد جان. دهــان تنــگ و تاریــک. گــردن دراز و باریک

پــــاســـخ:
1.زنبــور عسل   2. خـــرچنگ   3.تفنــگ   
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آمــــوزش

در حـوادث و سـوانح همواره همـکاری و رعایت توصیه های نیروهـای امدادی 
را در اولویـت قرار دهید.

در صـورت احسـاس خطـر در جـاده )باران شـدید، خطـر ریزش کـوه، وقوع 
سـیالب، بـارش بـرف، خوابآلودگـی و … ( خـود را بـه اولیـن کمـپ امـدادی، 
اسـتراحتگاه، پایگاه های امداد و نجات و … برسـانید و تا عادی شـدن وضعیت 

از حرکـت خـودداری کنید.
در زمان حوادث،حق تقدم درعبور و مرور،همواره با نیروهای امدادی است.

بـا آمـوزش بـه موقـع در جمعیت هـالل احمـر در کشـور، امدادگر خـود در 
حوادث و سـوانح باشـیم . 

 اقدامات اولیه کمکهاى اولیه : 
همیشه براي مواجهه با سوانح و بالیاي طبیعي آماده باشیم.

در صورت مشـاهده خونریزی ، به محل خونریزی به صورت مسـتقیم فشـار 
وارد نمایید.

در صـورت احتمـال و یـا اطمینـان از شکسـتگی پا و دسـت نسـبت بـه ثابت 
کـردن آن بـا آتـل ، تخته یا اجسـام مشـابه و یا بانـداژ اقدام کنیـدو از  هرگونه 

حرکـت اضافـه  خـودداری نمایید . 
سـوختگی ناشـی از مایعات داغ در یک شـیرخوار یا بیمار سـالمند عمیق تر از 

همان سـوختگی در یـک فرد جوان خواهـد بود .
اگر کسـی دچار سـوختگی چشم با مواد شیمیایی اسـت ، چشمهایش را فقط با 

آب شستشـو دهید و هرگز از مواد شیمیایی خنثی استفاده نکنید . 
هوای پای خود را داشـته باشـید و برای جلوگیری از لخته شـدن خون  در رگ 

هـای پاهایتـان، هنگامـی که روی صندلـی در ماشـین ، قطار، هواپیما یـا اتوبوس 
نشسـته اید پاهایتان را بکشـید و گاهی آنها را دراز کنید. 

وقتـي بـه مناطـق مملو از حشـرات مي روید لباس هاي آسـتین بلند و شـلوار 
بلنـد به فرزند خود بپوشـانید و بهتر اسـت جنـس لباس هـا داراي بافت محکم 
یـا پارچه اي ضخیم باشـد تا از پوسـت بهتـر محافظت کند، از آنجا که پشـه ها 

جـذب رنگ هـاي تیره مي شـوند، رنگ هـاي روشـن را انتخاب کنید.  
براي تسکین درد ناشي از نیش حشرات ،کمپرس آب سرد کنید.  

نوشیدن آب کافی را فراموش نکنید. 
جمعیت هالل احمر میکوشـد با ترویج فرهنگ خودامدادی در کشـور، شـاهد 

خانـواده های آماده در مخاطرات باشـیم .

کیف کمک هاى اولیه یادتان نرود :
 بهتـر اسـت  در منـزل  ، محـل کار و حتی برای سـفر یک کیـف کمک های 
اولیـه همـراه داشـته باشـید  ، در ایـن کیف مـی توانید حداقـل اقالمـی را  قرار 

دهیـد  مثل :
گاز اسـتریل  )کوچـک و بـزرگ (، بانـد ) نخـی و کشـی ( ، محلـول های  ضد 
عفونی کننده مثل بتادین، دسـتکش اسـتریل ) یک بارمصرف (، چسـب زخم ) 
چسـب حلقـه ای ضدحساسـیت (، پنبه، چراغ قـوه ، کبریت و یـا فندک ، قیچی 

کوچـک  ) کیفـی (، ناخـن گیر ، سـنجاق، پد الکلـی، کرم هـای ضد آفتاب 
البتـه یادتـان باشـد ، داروهایـی کـه به دلیل بیمـاری هـای احتمالی  ،هـر روز 

مصـرف مـی کنیـد  را نیـز حتماً همراه داشـته باشـید. 
معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری/ جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران  

بـا آمـوزش بـه موقـع در جمعیـت هـال احمـر در کشـور، امدادگـر خـود در حـوادث و سـوانح باشـیم  
رعایـت نـکات ایمنی و آشـنایی به برخی از مسـائل امدادی می تواند در کاهش وقوع حوادث ، سـوانح و تسـریع 

در روند امدادرسـانی موثر باشد : 

توصیه هاى ایمنى درمقابله با زلزله  :  
همیشـه آماده بودن، بهترین راه بـرای زنده ماندن 

در حوادث و سـوانح است . 
اگـر ترس عاقالنه ، هدفمند و موثر داشـته باشـیم ، 
همیشـه براي مواجهه با سـوانح و بالیاي طبیعي آماده 

هستیم . 
بـا خـود امـدادی و فراگیـری آموزش هـای الزم، 

خسـارات ناشـی از حـوادث را کاهـش دهیم.
با افـراد خانواده خـود در مورد امـکان وقوع زلزله 
و اینکـه چـه اقداماتـی انجـام دهیم تا ایمـن بمانیم، 
صحبـت کنیـد. دانـش چگونگی مقابلـه بـا حادثه، 

تـرس و وحشـت شـما را کاهـش میدهد.
خطـرات بالقوه خانه خـود را بشناسـید و آن ها را 

رفـع نمایید .
در هـر یـک از اتاقهـای منزل، محـل کار یا محل 
تحصیـل، مکانهـای امـن را تعیین کنیـد. این مکان 
میتوانـد زیـر قسـمتی از مبلمـان مثـل یـک میـز 
مقـاوم و محکـم، یـا مقابـل یک دیـوار داخلـی   به 
دور از پنجـره، قفسـه کتـاب یا هـر گونه اسـباب و 
اثاثیـه بلنـدی باشـد که ممکن اسـت بر روی شـما 
بیافتد. هر چه فاصله شـما از مکان امن کمتر باشـد، 

مطلوبتر اسـت.

قبـل از وقـوع حـوادث بـا کـودکان خـود وقـت 
بگذاریـد و دربـاره آنچه کـه احتمـال دارد رخ دهد 
صحبـت کنیـد. در آمـاده سـازی برنامـه مقابلـه با 
سـانحه، و تهیه جعبه وسـایل الزم ) از آنها بپرسـید 
دوسـت دارنـد چـه اسـباببازی یـا وسـیله دیگـری 
دراین جعبه بگذارنـد( و درتمرین » خیز، پناه گیری 

، نگـه داشـتن » آنهـا را شـرکت دهید . 
کنـار تخت هر یـک از اعضای خانـواده یک چراغ 

قـوه و یک جفت کفش محکم و مقـاوم بگذارید.
وسـایل  تمامـی  کـه  کنیـد  حاصـل  اطمینـان 

الکترونیک شـما همیشـه شـارژ داشـته و باطریهای 
اضافـی هـم در دسـترس باشـد.

در دفترچـه تلفن همراه خود، فهرسـتی از شـماره 
هـای اضطراری ذخیـره کنید.

بـرای تمـاس های ضروری شـماره هـای همچون 
شـماره های هالل احمر ،آتش نشـانی، اورژانس و ... 

را در گوشـی خـود ذخیره کنید. 
همیشـه یک تلفن ثابت )غیربرقـی( نیز متصل به 
پریز تلفن داشـته باشـید، تـا در صورت قطـع برق، 

بتوانید از آن اسـتفاده کنید .
اطمینـان حاصل کنید که تمامی اعضـای خانواده، 
شـماره تلفنها ضروری را داشـته و قادر به استفاده از 

امکانات گوشی هستند.
در اولین فرصت مراکز امدادرسـاني محل زندگي 

خود را شناسایي کنید.
سـعي کنیـد در اسـرع وقـت ، آمـوزش کمکهاي 
اولیـه را در شـعب و مراکز جمعیت هـالل احمر فرا 

بگیرید. 

 توصیه هاى ایمنى در سیل ، طوفان ، کوالک و ....

کاهـش خطـر در گـرو افزایـش آگاهـی و آمادگی 
. شماست 

سـانحه به یکبـاره اتفاق مـی افتد پیـش از آن که 
بـه مـا فرصتی بـرای تفکـر و اقدامـی بـرای مقابله 
دهد، پس بدرسـتی بیاموزیم و شایسته عمل نماییم.
در زمـان کـوالک در جادههـا و خیابانهـا مراقب 

سـقوط درختـان، تیرهـا و کابلهای برق باشـید.
 در کنار رودخانه و زیر درختان چادر برپا نکنید.

 اگـر ماشـین شـما در آب هایـی گیـر کـرده که 
سـطح آنها به سـرعت باال مـی آید فـورا  آن را رها 

کنید و بـه محل مرتفعـی بروید.
در زمان رعد و برق شـدید از منزل خارج نشـوید 

و به مکان هـای مرتفع نروید.
اگـر ماشـین شـما در آب هایـی گیـر کـرده کـه 
سـطح آنها به سـرعت باال مـی آید فـورا آن را رها 

کنیـد و به محـل  مرتفعـی بروید.
هنـگام بروز حادثـه، درصورت حضـور امدادگران  
،بـا نیروهـای امدادگر هماهنـگ  و بـدون اطالعات 
پزشـکی و امـدادی از انجـام هـر کاری خـودداری 

کنید.
بـا فراگیـري و کسـب آموزشـهاي الزم، امدادگر 
خود باشـیم. سـعي کنید در اسـرع وقت آموزشهاي 
امـداد و کمکهـاي اولیـه را در جمعیت هـالل احمر 

فـرا گیرید.

توصیه هاى ایمنى در حوادث جاده اى  :  
تفـاوت زمـان رسـیدن بـه مقصـد بـا سـرعت 
غیرمجـاز و سـرعت ایمن، کمتـر از 10 تا 20 دقیقه 
اسـت، برای این فرصت زمانـی ناچیز،حق زندگی را 

از خـود و دیگـران نگیریم.
آرامش خود را در زمان سانحه حفظ کنید.

هنگام مسـافرت، در جادههای اصلی و مسیرهایی 
که امکان رسـیدن امدادگـران وجـود دارد رانندگی 

کنید.
اگـر بـه هرعلـت در جاده بـه ویـژه در بزرگراهها 
ناچـار به توقف میباشـید، با قـراردادن عالئم ایمنی  
)مثلث شـب رنگ( رانندگان دیگـررا از حضور خود 

نمایید. مطلع 
هنگام بروز تصادفهای شـدید، اولین اقـدام خروج 

همه افـراد ازداخل خودرو اسـت.
بـرای آمادگـی و حفـظ ایمنـی خـود و عزیزانتان، 
خـودرو خـود را مجهـز بـه »کیف کمکهـای اولیه « 

نمایید.
بـا امدادگـران و نیروهـای انتظامـی در امر کمک 
رسـانی همکاری کنیـد و مانع فعالیت آنها نشـوید.

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری 
جمعیت هالل احمر
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از چشـم دوربیــن از چشـم دوربیــن

غروب زیبا در فرودگاه مهرآباد
 ارسالی از جناب آقای ولیزاده، همکار محترم قشم ایر 

هواپیمای آرجی قشم ایر در فرودگاه کیش
ارسالی از همکار محترم روابط عمومی آقای سهیل تقیان

غروب آفتاب در کنار سواحل زیبای جزیره قشم
ارسالی از جناب آقای حسینی، همکار محترم قشم ایر 

چک سنگین دو فروند هواپیمای ایرباس 300-600 در فارسکو
ارسالی از همکار محترم جناب آقای جعفر معینی مسؤل کابین شاپ قشم ایر 

پرواز بغداد، تبریز با هواپیمای ایرباس 300-600 قشم ایر
ارسالی از همراه قشم ایر جناب آقای فراز مرادی

شهریور 1395، تاالر شهر جزیره زیبای کیش
قشم ایر حامی هنرمندان ایران زمین

حضور مسافر بهبود یافته در شرکت هواپیمایی قشم 
به منظور تقدیر و تشکر از سرمهماندار پرواز خانم عبدالهی

هواپیمای قشم ایر، فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد مقدس
 ارسالی از همکار محترم جناب آقای اوالـی

حضور استاد گرامی جناب آقای داریوش ارجمند
در جمع صمیمانه ترافیک قشم ایر

هنرمند گرامی آقای بهمن هاشمی میهمان دفتر هواپیمایی قشم 
ارسالی از رئیس ایستگاه قشم ایر در جزیره کیش، آقای حسین عطایی

ماکت کرو پرواز قشم ایر در دفتر فروش مهرآباد 
ارسالی از همکار محترم سرکار خانم زارعی، کارمند فروش مهرآباد قشم ایر

شهریور 1395، کنسرت آقای بابک جهانبخش در جزیره زیبای کیش
قشم ایر حامی هنرمندان ایران زمین

عصر زیبا با هواپیمای قشم، ارسالی از همکار محترم جناب آقای 
مجید واعظی، سرمهماندار قشم ایر 

شرکت هواپیمایی قشم حامی معنوی چهارمین مراسم بین المللی نکوداشت جالل الدین 
محمد مولوی، 8 مهر، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران

تازه ترین و کوچولوترین عضو خانواده قشم ایر 
رونیکا فردین مهر 

کیک تولد با فرم لباس مهمانداری قشم ایر،  ارسالی از همکار محترم 
سرکار خانم فهیمه عابدی فر مهماندار قشم ایر

حضور خانم ریما رامین فر و آقای علیرضا جعفری در پرواز کیش، تهران
ارسالی از مهماندار محترم سرکار خانم فهیمه عابدی فر

اهدای بلیط کنسرت موسیقی فریدون اسرایی در جزیره زیبای کیش توسط 
ایشان  به هم پروازی خود در پرواز تهران ، کیش - شرکت هواپیمایی قشم   

برگزاری مراسم زیارت عاشورا 
در شرکت هواپیمایی قشم به مناسبت دهه محرم 

شرکت هواپیمایی قشم 
میزبان هنرمند عرصه موسیقی کشور فریدون آسرایی

افتخار میزبانی جمعی از هنرمندان عزیز کشورمان 
و پیشکسوت سینما داریوش ارجمند، خواننده پاپ کشور بهنام صفوی و مجری توانمند سیما عبدالرضا امیر احمدی در پرواز قشم ایر

استقبال از مسافران در افتتاحیه پرواز خوی مائده وکیلی آذر 
ارسالی از همکار محترم جناب آقای وکیلی آذر

استاد انوشیروان روحانی از مفاخر موسیقی ایران 
در پرواز اصفهان تهران قشم ایر

Q
es

hm
 A

ir
م 

شـ
ی ق

مای
اپی

هو
ن 

ها
مرا

ه

حضور هنرمند سینما و تلویزیون جناب آقای ایرج نوذری در پرواز 
تبریز، تهران قشم ایر
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اخبــار

Qeshm Air News
QESHM AIR THE FIRST 

IRANIAN AIRLINE THAT 
OBTAINS TCO LICENSE TO 
FLY TO EUROPEAN UNION 
COUNTRIES

CEO of Qeshm air announced that 

Qeshm Air is the first Iranian airline that 

has obtained the TCO license to fly to 

EU Countries. 

Mahmoud Shekarabi said in the past 

two years it became mandatory to 

obtain this license. On 6th Feb 2016 

7( Esfand 1394( they applied for it for 

the first time. They had to undergo 

rigorous tests by European Aviation 

Safety Agency. On 6th Oct 15(  2016 

Mehr 1395( the license was grunted 

after a selection process which began 

on 11th May23( 2016 Ordibehest 95(.

The selection process involved 

other airlines and included safety and 

operational activities of Qeshm Air.

It should be noted that four airlines, 

Qeshm Air, IranAir, Mahan Air and 

Aseman Airline were inspected by 

TCO operator.

QESHM AIR, THE SOLE SPONSOR OF KISH ISLAND CONCERTS.

From 95/6/19 till 95/07/3 Arianagostar company held concerts of Iranian famous artists including Fereydoun Asraee, 

Babak Jahanbakhash, Benyamin Bahadori, Mohsen Yeganeh and Mohamad Alizadeh in KISH Island.Qeshm Air was the sole 

sponsor of these events.

INTERNATIONAL CHILDREN'S 
DAY

On 8th October 2016, Qeshm Air 

presented gifts of puzzles, portraying 

Qeshm Air's pilots and flight attendants 

figures, wearing the uniform of the 

airline, to all the children travelling on 

their domestic and international flights 

in aid of international children day.

HAKIMAN COMPANY’S GIFT 
TO QESHM AIR 
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ــی  ــرکت های اصل ــی از ش ــران )IGI( یک ــرمایه گذاران ای ــروه س گ
ــران اســت. ایــن شــرکت ســابقه  ســرمایه گذاری و مشــاوره در ای
درخــور توجــه از ســرمایه گذاری و مشــارکت های گســترده کســب 
و کار موفــق در ایــران، خاورمیانــه و نیــز شــمال آفریقــا دارد و 
ــه  ــرکت هایی ک ــرای ورود ش ــت ب ــون دروازه ای اس ــع همچ در واق

ــد.  ــران را دارن ــازار ای ــرمایه گذاری در ب ــه س ــل ب تمای
ــه  ــری و معامل ــک پذی ــی ریس ــران توانای ــرمایه گذاران ای ــروه س گ
بــا انــواع کســب و کار در صنایــع مختلــف  در هــر مرحلــه از چرخــه 

طــول عمــر آنهــا را دارد.
گــروه ســرمایه گذاران ایــران ترکیبــی منحصــر بــه فــرد از خدمــات 

زیــر را ارئــه می دهــد.
- ارزیابی دارایی و پتانسیل تجاری کسب و کار 

- مشاوره در زمینه سرمایه گذاری 
- مهندسی مالی پروژه 

- مشاوره در زمینه بازار سرمایه، بورس و فرابورس 
- ارائه راهکارهای صنعتی و حقوقی به سرمایه گذاران بین المللی 

- ارائه خدمات مارکتینگ و فروش 
- برگزاری و مدیریت رویدادها 

- گرفتن امتیاز حق انحصاری برند )فرانچایز(

 Investor Group Iran (IGI) is a major investment
 and consulting company in Iran with extensive
 investment  portfolio of successful businesses and
 partnership that operates in Iran and the MENA
 region, a gateway for companies wanting to enter
 the Iranian market, we venture into businesses
 across all types of industines  and  at any stages.
 Within their business cycle Investors Group Iran is
 an investment and advisory firm providing a unique
mixture of
 Due Diligence
 Investment Banking
Financial Engineering
 Stock Exchange
Industrial & Legal Solutions to Global Investors
 Sales & Marketing
 Event Management
Franchising

-
-
-
-
-
-
-
-

:

info@investorsgroupiran.com
www.investorsgroupiran.com

INVESTORS
   GROUP
      IRAN



 فرس - ژوانى كامرانيه: كامرانيه شمالى پالك 

02126205765

02188573866

02144494800

02122662461

فرس - ژوانى جردن: جردن نبش روانپور                       

�rsitaly
�rsitaly1

www.firsitaly.com

gizia.jovani

gizia&jovani

فرس پاالديوم: مركزخريد پاالديوم ط همكف       

فرس شهرك غرب: بلوار خوردين برج دوبرال    

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

New Collection

E X C L U S I V E

Autumn-Winter 2016-17
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