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مسـأل ه امـر بـه معـروف و نهى از منكر ،مثل مسـأل ه نماز اسـت .ياد گرفتنى اسـت .بايـد برويد يـاد بگيريد .مسـأله دارد كه كجا
و چگونـه بايـد امـر بـه معـروف و نهى از منكـر كرد؟ البته من عـرض مىكنم  -قبلاً هم گفتـهام  -در جامعهاسلامى ،تكليف عامه
مـردم ،امـر بـه معـروف و نهى از منكر با لسـان اسـت؛ با زبـان .اگـر كار به برخورد بكشـد ،آن ديگر تكليف مسـؤولين اسـت .آنها
بايـد وارد شـوند .امـا امـر بـه معـروف و نهى از منكـر زبانى ،مهمتر اسـت .عاملى كـه جامعه را اصلاح مىكند ،همين نهـى از منكر
زبانـى اسـت .بـه آن آدم بـدكار ،بـه آن آدم خلافكار ،بـه آن آدمـى كه اشـاع ه فحشـا مىكنـد ،بـه آن آدمى كـه مىخواهد قبح
گنـاه را از جامعـه ببـرد ،مـردم بايد بگوينـد .ده نفر ،صد نفر ،هـزار نفر.
بخشی از بيانات رهبرمعظم انقالب در ديدار فرماندهان گردانهاى عاشوراى نيروهاى مقاومت بسيج ()۲۲/۰۴/۱۳۷۱

دکتــــر سـالم

دل نوشته

دوبــاره گــردن و کـمــرم درد گـــرفــت
دکتر الهام ربیعی ،پزشک

عضالت انجام دهید :عضالت سـاق پا ،عضالت پشـت ران ،عضالت
باسـن  ،عضلات پهلوها هر حرکت کششـی را حداقـل  30ثانیه نگه
داریـد و ایـن حـرکات را هر یک سـاعت1 ،تا  3بـار تکرار کنید.
.3بالشتک مخصوصی برای خود تهیه کنید
بالشـتک کوچکـی بـه انـدازه گـودی پشـت گردنتـان و ترجیحا
ازانـواع غیـر بـادی تهیه کنید.هـم چنین مـی توانید از بالشـتکهای
کوچکـی بـرای گودی کمـر و یا زیر پاهایتان اسـتفاده کنیـد( .جوراب
بپوشـید تا پاهایتان سـرد نشـود).
 .4نرمشهای کوتاه برای عضالت گردن
حرکاتـی را بـرای جلوگیـری و کاهـش درد هـای گردنـی انجـام
دهید:حرکات کششـی دسـتها را انجام دهید .شـانه و کتف خود را
در حالت کشـش قرار دهید(دسـت ها را به سـمت جلو و باال صاف
کـرده و عضالتـش را بـه حالت کشـش نگه دارید ).شـانه هـا را باال
نگـه داریـد و بچرخانید.هـر حرکت کششـی را حداقـل  10ثانیه نگه
داریـد و ایـن حـرکات را هـر یک سـاعت 3-1 ،بار تکـرار کنید.

داود ربیعی /سردبیر

«شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (هما) ،پس از  41سال با شرکت هواپیمایی بویینگ قرار داد بست» .خبر
کوتاه مسرتبخشی که دل هر ایرانی را شاد میکند.

.5کیسه آب گرم یا یخ همراه داشته باشید

برای هما ،خوشحالیم .خوشحالیمان از این بابت است که همای سعادت ،همای ملی کشورمان ،بالهایش گسترده خواهد
شد و دوباره بر فراز آسمان خواهد درخشید .در این سالها ،همواره همراه و همکار هما بودهایم و همراهیمان را ادامه خواهیم
داد .هما متعلق به همه مردم ایران است و «قشمایر» ،خود را رفیق هما و نه رقیب هما میداند.
رابطه هما و قشم ایر ،رابطه برادری است که برایش منافع ملی مهم است و چه منفعتی باالتر از خدمت به مسافر ایرانی.
افتخار درخشش صنعت هوانوردی در فضای بینالملل ،برای همه مردم ایران است .به طور حتم ،موفقیت قشمایر ،توفیق
هما خواهد بود و بازگشت دوباره هما به اوج ،آرزوی قشمایر است.
در دنیای کنونی ،تفکر حزبی ،صنفی و انحصاری منسوخ شده و آنچه در این میان از اهمیت باالیی برخوردار است ،منافع
ملی است .هما ،قشم ایر و سایر شرکتهای هواپیمایی که با پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران ،بر آسمان جهان پرواز
میکنند ،افتخار ایران و ایرانی هستند و چه زیباست که تنها به ایران و شکوفاییاش بیاندیشیم.
بینش مدیران قشمایر ،همواره بر حفظ منافع ملی و توجه به شکوفایی صنعت هوانوردی کشور در بحث کالن است.
حضور مدیران ارشد و متخصصان شرکتهای هواپیمایی مختلف در قشمایر ،نشان از توجه قشمایر به شایستهساالری
است .در شایستهساالری ،تعصب صنفی و حزبی جایی ندارد ،هرفردی که میتواند مثبت بیاندیشد ،متخصص باشد و
نگاهش به شکوفایی هوانوردی باشد ،قشمایر پذیرایش خواهد بود.
برای هما ،خوشحالیم .چرا که اگر شوق هوانوردی در دلمان است ،از هما است .خاطرات کودکی هر هوانورد ایرانی
با هما ،رقم خورده و چه شبها و روزهایی که کودکی و نوجوانیمان را با تماشای پرندههای هما سپری کردیم .برای هما
خوشحالیم ،چون هما نوستالژی هوانوردیمان است.

چنـد بـار درد گـردن و کمر را بعد از سـفر هـای هوایی تجربه کرده ایـد؟ اگر جزو
آن دسـته افرادی هسـتید که سـابقه مسـافرتهای هوایی طوالنی را دارید ،بیشـک
خاطـره آزار دهنـده درد و گرفتگـی عضالنـی در ناحیه گـردن و کمرتـان را در مدت
زمـان پـرواز و بعـد از آن به خوبی بـه خاطر داریـد .این موضوع درسـفرهای طوالنی
و ممتد بیشـتر از سـفرهای کوتاه مشـکل سـاز می شود .
پـس اگـر اهل مسـافرتهای طوالنی و راه دور برای تعطیالت هسـتید یا مجبورید
بـرای مسـائل کاری ،سـاعت هـا بطـور ممتـد با هواپیما سـفر کنیـد ،بهتر اسـت این
نـکات کوتـاه و مختصـر را برای پیشـگیری از اینگونه دردهـا مرور کنید:
.1قبل و حین پرواز آب بنوشید
نوشـیدن آب باعـث میشـود کمتـراز اختالفـات زمانـی ( ) )jetlaggedو کمبود
آبـی ()dehydrationآزرده شـوید.
نوشـیدن آب باعـث می شـود مفاصل و دیسـک های بیـن مهره ای شـما پر آ 
ب
شـده و انتقـال فشـار روی اعصـاب نخاعی کمتر شـود که ایـن خود مانـع درد گردن
و کمـر گرفتگـی عضالت مربوطه و بی حسـی شـانه و پاها خواهد شـد .شـما را وادار
مـی کنـد به دستشـویی برویـد! این یعنی حرکت کـردن از روی صندلـی و باور کنید
که عضالت شـما بـه این حرکـت کوتاه احتیـاج دارند.
.2حرکات کششی انجام دهید
هـر یـک سـاعت روی صندلی خود بعضی از حرکات کششـی محـدود را روی این
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البتـه برای ایـن کار باید به مواردی توجه کنید:مقـدار آب موجود
در کیسـه آبگـرم یـا یـخ ،باید در حـد مجاز بـا قوانین پروازشـرکت
هواپیمایـی باشـد .از انواعـی اسـتفاده کنیـد کـه بـرای گـرم کـردن،
احتیاجـی بـه  microwaveندارند.
مراقـب باشـید که خـود را نسـوزانید! ترجیحـا بین پوسـتتان و
کیسـه از یک پارچه یا دسـتمال اسـتفاده کنید .داخل کیسـه آبگرم و
یـا یـخ را پر نکنیـد .میزان کمـی آب در حدی که مناسـب اسـتفاده
بـرای گـردن و یا کمرتان باشـد ،کافی اسـت.
.6داروی مناسبی همراه داشته باشید
اگر سـابقه درد های عضالنی و اسـکلتی داشـته اید ،قبل از پرواز
بـا پزشـک خـود مشـورت کـرده و در صـورت صالحدیـد و طبـق
دسـتور پزشـک خـود ،داروی مناسـبی بـرای مواقـع درد تهیه کنید.
.7خالصه پرونده پزشکیتان را همراه داشته باشید
اگر سـابقه خاصی از مشـکالت سـتون مهرهها دارید و قرار اسـت
بـه سـفر تفریحـی و یـا کاری راه دور بروید ،بهتر اسـت قبل از سـفر
از پزشـک خـود بخواهیـد تـا خالصـه ای ازسـابقه پزشـکی شـما در
اختیارتـان قـرار دهـد تا در صـورت هر گونه تشـدید عالئـم حین و
یـا بعـد از پـرواز بتوانیـد به پزشـک مراجعه کنیـد و در اسـرع وقت
بهتریـن اقـدام پزشـکی ممکـن را مناسـب با مشـکل خـود دریافت
کنید .
سفری سرشار از آرامش و سالمت را برای مسافران عزیز قشم ایر
آرزو می کنم.
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گــپ و گــفـت

گــپ و گــفـت

توگو بـا مـدیـر O.C.C
گف 

شــرکت هواپیمایـــی قشـم
داود ربیعی

دانش و تجربه،
نگـــــــــرانیرا
از بیــن میبــرد
فقـط کافـی اسـت ،بـه طبقـه چهـارم سـاختمان قشـمایر نزدیک شـوید تا بـه خوبی معنـای مرکـز کنتـرل عملیـات را درک کنیـد .صدای
توگو بـا کاپیتان قمی،
بیسـیمهای رادیویـی ،تلفنهایی که پشـت سـر هم زنـگ میخورد ،نشـان از پویایـی و فعالیت این مرکـز دارد .بـرای گف 
مدیـر مرکـز کنترل عملیات قشـمایر باید حداقل یک سـاعت در انتظار باشـی تا در فاصلـه کارها ،فرصتی بـرای مکالمه ایجاد شـود .هواپیماهای
قشـمایر در آسـمان هسـتند و بسـیاری از مسـافران هم در انتظار زمان پـرواز ،در نتیجـه کاپیتان قمی ،نمیتوانـد فرصت زیادی بـرای گفتو گو
داشـته باشـد .آنچـه پیش روی شماسـت ،ماحصل گـپ و گفتی اسـت که در فاصلـه میان فعالیتهای این بخش از قشـم ایر دسـت یافته اسـت.

\\در مـورد  O.C.Cو فعالیتهـای ایـن بخـش از قشـمایر توضیـح
بفرمایید.
مرکـز کنتـرل عملیـات که به اختصـار بـه آن  O.C.Cگفته میشـود دارای
چنـد وظیفـه کلی اسـت .یکـی از آنهـا ،مانیتورینـگ یا رصـد پروازها اسـت .اگر
پروازهـا در زمـان تعیین شـده انجام شـود و یـا به طور کلی رونـد از پیش تعریف
شـده را طـی کننـد ،ایـن قسـمت مداخلهای انجـام نـداده و تنها وظیفـه رصد یا
مانیتورینـگ خـود را ایفـا مـی کند ،اما اگـر برای یکـی از پروازها مشـکلی ایجاد
شـود ،ایـن مرکـز سـریعا واکنش نشـان داده تـا بتواند مشـکل را در سـریعترین
زمـان ممکن رفـع کند.
یکـی دیگـر از وظایـف ایـن قسـمت ،کنتـرل تمامـی الزامـات و مجوزهـای
پـروازی اسـت تا پروازها بدون مشـکل انجام شـود .همچنین ،رفـع مغایرت میان
واحدهای عملیاتی شـرکت و حتی بخشهای عملیاتی و سـتادی برون شـرکتی
از وظایـف ایـن مرکـز اسـت .بـه این معنا کـه اگر واحدهـای عملیاتی و سـتادی
شـرکت در رونـد اجـرای صحیح برنامههـا ،اختالف یـا مغایرتی پیـدا کردند ،این
واحـد باید نسـبت بـه رفـع آن واکنش نشـان دهد.
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رفـع مشـکالت ،نظـرات واحدها متفاوت باشـد .که مسـئول  O.C.Cبراسـاس
صرفـه و صلاح شـرکت و حفـظ برنـد قشـم ایـر ،هماهنگـی الزم را معمـول و
اطالعرسـانی خواهـد کـرد.

\\آیـا ایـن تصمیم بـا مشـورت معاونین انجام میشـود یـا تصمیم از
جانـب  O.C.Cگرفتـه شـده و تنها ابالغ میشـود؟

بسـیاری از نهادهـا ،ادارات و شـرکتها هسـتند کـه در رونـد اجـرای پروازهـا
نقـش دارنـد ماننـد شـرکت فرودگاههـای کشـور ،اداره مراقبـت پـرواز ،سـپاه
حفاظـت هواپیمایی و  ...که قشـمایر بـرای پروازهای خود با آنها در تعامل اسـت.

بـه نـوع موضـوع پیـش آمـده بسـتگی دارد .بنابـر رویـه هـای موجـود کلیـه
مدیـران و معاونـت هـا در شـبانه روز آمـاده رفـع مشـکالت احتمالی هسـتند و
ممکـن اسـت در برخـی مواقـع  O.C.Cبـا توجـه بـه ضـرورت امـر ناچـار بـه
تصمیمگیـری سـریع شـده و در صـورت لـزوم با معاونـت و یا مدیـر مربوطه نیز
هماهنگـی و مشـورت نماید.

\\کارگـزاری نیـز از جملـه وظایـف  O.C.Cاسـت ،در ایـن خصوص
توضیـح بفرمایید.

\\تفاوت  O.C.Cقشـم ایـر با سـایر  O.C.Cهای شـرکتهای دیگر
در چیست؟

در زمـان تعطیلات رسـمی و حتـی خارج از سـاعت اداری ،مدیـر  O.C.Cبا
هماهنگـی مدیرعامل ،تصمیمگیـری کلیه واحدهای شـرکت را برعهده میگیرد
تـا وقفـه ای در رونـد خدمـت رسـانی بـه مسـافران ایجـاد نشـود.به بیـان دیگر،
O.C.Cنماینده کل قشـمایر اسـت.

ماهیـت اصلـی  O.C.Cدر اغلـب ایرالینهـای دنیا مشـخص و تعریف شـده
مـی باشـد .امـا نظـر باینکـه در راسـتای تکریم مشـتری و کاهـش تاخیـرات ،از
طـرف مدیرعامـل محترم شـرکت ،مسـوولیتها و اختیارات بیشـتری نسـبت به
وظیفـه اصلـی  O.C.Cبـه ایـن اداره واگذار گردیـده ،لذا این واحد در قشـم ایر
جایـگاه عملیاتـی باالتری نسـبت به  O.C.Cسـایر ایرالینهـا دارد.

\\منظورتان از بخشهای عملیاتی و ستادی برون شرکتی چیست؟

بهتـر اسـت به بحـث تصمیم گیـری نیز اشـارهای داشـته باشـم .معاونتهای
بازرگانـی ،عملیـات و مهندسـی و تعمیـرات ،سـه ضلـع اصلـی شـرکتهای
هواپیمایـی هسـتند ،مواقعـی پیـش میآید که یک مشـکل باید در سـطح کالن
تصمیـم گیـری شـود ،چـرا که ممکن اسـت در سـطح تصمیـم گیـری نهایی و

\\شـخصی کـه در  O.C.Cجـذب مـی شـود بایـد دارای چـه
توانمندیهایـی باشـد؟
کارشـناس ،O.C.Cمـی بایسـت فـردی متخصـص ،بـا سـوابق مدیریتی در

هواپیمایـی بـوده و همچنین نسـبت بـه تمامی قسـمتها و بخشهـای ایرالین
شـناخت کافی و وافی داشـته باشـد.

\\تصمیمگیـری در لحظه ،مهمتریـن وظیفه  O.C.Cاسـت ،مدیریت
نگرانیهایـی کـه بـه صـورت طبیعـی در انسـان ایجـاد میشـود را
چگونـه مدیریـت میکنید؟
نگرانـی بـا دانـش و تجربـه از بیـن مـیرود .شـما در زمانـی کـه میدانید چه
میکنیـد و از بازتـاب آن تصمیـم آگاه هسـتید ،در دام نگرانـی نمیافتیـد .در
ضمـن بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کنم که مـا اهل ریسـک کـردن نیسـتیم و به
طـور کلـی ،ریسـک در هوانـوردی معنایی نـدارد .در هوانوردی و بـه خصوص در
قشـمایر ،همـه جوانـب از پیـش سـنجیده و تحلیـل شـده اسـت و تصمیمی که
اتخـاذ مـی گردد ،هرچند در لحظه گرفته شـده باشـد براسـاس آنالیـز و تحلیل
صـورت گرفتـه ،در نتیجـه جایـی بـرای نگرانـی وجـود نـدارد .نگرانـی در زمانی
اسـت کـه شـما از نتیجـه تصمیم خـود مطمئـن نیسـتید و منتظـر میمانید تا
نتیجـه را ببینید.
 9000سـاعت پـرواز در صنعت هوانوردی و سـابقه سـالها مدیریت
در صنعـت هوانـوردی ،از کاپیتـان قمـی ،مدیـر  O.C.Cقشـم ایـر
شـخصیت منحصـر بـه فـردی سـاخته اسـت کـه بـا تکیه بـر دانش
و تجربـه خـود ،کنتـرل پروازهـای قشـمایر را برعهـده دارد .صدهـا
متخصـص مانند کاپیتـان قمی در قشـمایر با تالش شـبانهروزی خود،
پـرواز ایمن و آرامی را برای شـما مسـافران قشـم ایـر فراهم میکنند.
خداونـد یـاور خادمان میهن اسلامی باشـد.
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حضور مدیران قشمایر در نمایشگاه هوانوردی کیش

حضورجنــاب آقــای مهنــدس شــکرآبی مدیرعامــل محتــرم و جمعــی از معاونیــن و مدیــران ارشــد
شــرکت هواپیمایــی قشــم و افتخــار حضــور و همراهــی جنــاب آقــای دکتــر نگارنــده مدیرعامــل
محتــرم هلدینــگ توســعه سورینتقشــم و جنــاب آقــای نریمانــی عضــو محتــرم هیــات مدیــره
هواپیمایــی قشــم در مراســم افتتاحیــه هشــتمین نمایشــگاه بینالمللــی هوایــی وهوانــوردی ایــران
در جزیــره کیــش

اخبـار کوتـاه قشم ایـر
 | 6شمـاره شش .دی ماه 95

قشماير حامي مسابقات دراگون بوت كشور

شــركت هواپيمايــي قشــم حامــي نهميــن دوره مســابقات قایقرانــی
کشــور بــا عنــوان جــام قهرمانــي دراگونبــوت شــد.

گفتنــی اســت تیمهــای گیــان (منطقــه آزاد انزلــی) و کردســتان در
مســافت  ۲۰۰متــر آقایــان حائــز مقــام ســوم مشــترک شــدند.

ايــن دوره از مســابقات کــه بــه مــدت دو روز در آغــاز آذرمــاه ،1395
در دو بخــش بانــوان و آقايــان بــا حضــور  ۱۸تیــم از اســتانهای مختلــف
کشــور در درياچــه مجموعــه ورزشــی آزادي برگــزار شــد ،بــا قــرار گرفتــن
تیمهــاي كردســتان(آقايان) ،كرمانشــاه (بانــوان) در مــاده  ۵۰۰متــر و تيــم
مازنــدران الــف (آقايــان) و تهــران الــف (بانــوان) در مــاده  ۲۰۰متــر بــر
ســكوي قهرمانــي بــه كار خــود پايــان داد.

در مــاده  ۵۰۰متــر بانــوان نيــز تيمهــاي كرمانشــاه  ،گيــان ،بوشــهر،
تهــران شمالشــرق ب ،تهرانشــمال شــرق الــف ،تهــران ،انجمــن
دراگونبــوت هرمــزگان ،فيــن هرمــزگان ،آذربايجانغربــي (مهابــاد)،
مازنــدران و خراســانرضوي بــه ترتيــب مقامهــاي اول تــا يازدهــم را بــه
دســت آوردنــد.

در ايــن دوره از رقابتهــا اژدهاســواران كردســتان(آقايان) ،گيــان
(منطقــه آزاد انزلــی) ،مازنــدران الــف ،بوشــهر ،آذربايجانشــرقي و كرمانشــاه
در مــاده  ۵۰۰متــر بــه ترتيــب مقامهــاي اول تــا ششــم را از آن خــود
كردنــد.
در مــاده  ۲۰۰متــر آقایــان نيــز تيمهــاي مازنــدران الــف ،بوشــهر ،گيــان
(منطقــه آزاد انزلــی) و كردســتان ،تهــران ،كرمانشــاه ،آذربايجــان غربــي و
مازنــدران ب بــه ترتيــب مقــام اول تــا ششــم را بــه خــود اختصــاص دادنــد.

در مــاده  ۲۰۰متــر بانــوان تيمهــاي تهــران شمالشــرق الــف ،گيــان،
كرمانشــاه ،تهــران شمالشــرق ب ،بوشــهر  ،تهــران ،فيــن هرمــزگان،
انجمــن هرمــزگان ،آذربايجانغربــي (مهابــاد) ،خراســانرضوي و مازنــدران
بــه ترتيــب مقــام اول تــا يازدهــم را از آن خــود كردنــد.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن دوره از مســابقات بــا حضور عبدالســعید اشــعری،
معــاون منابــع انســانی و پشــتیبانی و عبــاس مســیبی ،مشــاور مدیــر عامــل
در امــور ارتباطــات و رســانه بــه عنــوان نماینــدگان مدیــر عامــل شــرکت
هواپیمایــی قشــم  ،حامــی ایــن مســابقات ،برگــزار شــد.

افتتاح دفتر قشمایر کیش

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت هواپیمایــی قشــم در تاریــخ  26آبانمــاه  ،1395بــا تالشهــای
مســتمر رئیــس ایســتگاه و دیگــر همــکاران محتــرم در جزیــره کیــش ،دفتــر جدیــد ایســتگاه شــرکت
هواپیمایــی قشــم در فــرودگاه بینالمللــی ایــن جزیــره بــا حضــور جنــاب آقــای مهنــدس شــکرآبی
مدیرعامــل محتــرم و جمعــی از معاونیــن و مدیــران ارشــد شــرکت هواپیمایــی قشــم و افتخــار حضــور
و همراهــی جنــاب آقــای نریمانــی عضــو محتــرم هیــات مدیــره هواپیمایــی قشــم بــه طــور رســمی
افتتــاح شــد.
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ﺑــﻬﺶ ﻣـﻰرﺳــﻪ
ﺑﻬﺒـﻮدى ﮐﺎﻣـﻞ  5600ﮐﻮدك ،ﻓﻘـﻂ ﺣـﺎﺻـﻞ ﮐﻤـﮏ ﻫـﺎى ارزﺷﻤﻨـﺪ ﺷﻤـﺎﺳـﺖ25 .ﺳﺎل اﺳﺖ
ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺷﺪه اﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺗﻤـﺎم ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﺒﺘـﻼ ﺑﻪ ﺳـﺮﻃـﺎن
اﯾﺮان ﺑﺮﺳـﺎﻧﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻰﺗﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻫﺮ روز ﺑﻪ آرزوﯾﺸـﺎن ﺑﺮﺳﻨـﺪ.

از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.
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آیینـه هـوانـوردان

میالد باستانی ،کارشناس هوانوردى

نگــاهـیبهتــاریـخهوانــــوردی
( بخش پـایانـی )

آغــازهــواپیمــایــی
بــازرگــانـیدرجهــــان
پرواز و هواپیماهایی که اکنون ما از آنها استفاده میکنیم ،نتیجه سالها تحقیق،
تجربه و تالش افراد مختلف است که در سال  1903وارد مرحله جدیدی شد.
از سال  1903که هواپیما اختراع شد تا آغاز پیدایش هواپیمای مسافربری،
پیشرفت این صنعت ،سرعت غیرقابل تصوری داشت .در کمتر از  100سال
آرزوی بشر ،از رؤیا به حقیقت پیوست و به پیشرفتهای اعجابانگیزی در زمینه
طراحی ،ساخت ،قدرت ،سرعت و مطلوبیت رفاهی هواپیماها انجامید.
پیشرفت سریع صنعت هوانوردی مدیون دو عامل است :یکی آرزوی دیرینه
انسان به پرواز و دیگر نیاز کشورهای درگیر جنگ به افزایش قدرت هوایی در
جنگهای جهانی اول و دوم .به عبارت دیگر ،به همان اندازه که هواپیماها تأثیر
بسزایی در سرنوشت و مسیر جنگهای جهانی داشتند ،جنگ نیز عامل مهمی در
پیشرفت صنعت هوانوردی بود.
به جرات می توان گفت که بعد از جنگ جهانی اول ،مسافرت هوایی پیش
از آمریکا ،در اروپا آغاز شد و به سرعت رشد کرد .در همین زمان ،حمل بار و
مرسوالت پستی ،در آمریکا در حال پیشرفت بود .به مرور زمان ،آمریکا در کلیه
جوانب حمل و نقل هوایی به اروپا رسید و حتی از آنها سبقت گرفت .در اوایل دهه
 ،1920کشورهای انگلستان ،فرانسه و آلمان با طرحهای اصیلی که ابداع کرده
بودند ،صنعت هواپیماسازی را توسعه دادند .دست کم  10شرکت هواپیمایی ،با
پروازهای خود شهرهای مهم اروپا را به هم متصل میکردند .شرکت هواپیمایی
( )KLMهلند ،اولین دفتر فروش بلیت هواپیما را در آمستردام افتتاح کرد؛ یک
سرویس اتوبوس بین شهر و فرودگاه برای حمل مسافران برقرار کرد و یک هتل
و رستوران در فرودگاه راهاندازی کرد.
تا سال  ،1952موتور همه هواپیماهای بازرگانی ملخی (پراپ) بودند .این
هواپیماها از هواپیمای دو موتوره دیسی  )DC1( 1آغاز شد و بعد از آن دیسی
 2و  3با سرعتی در حدود  190مایل بر ساعت به بازار آمد و تا دیسی  7با
سرعتی در حدود  300تا  400مایل بر ساعت پیشرفت کرد.
در سال  ،1952انگلستان نخستین هواپیمای بازرگانی جت جهان را با نام کامت
( )Cometبه بازار عرضه کرد.
متاسفانه هواپیمای انگلیسی کامت ،مدت زیادی دوام نیاورد و به دالیل فنی
متعدد ،ناکام ماند.
مهمترین ناکامی این هواپیما ،پنجرههای مستطیلی شکل آن بود .لبههای نوک
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تیز پنجرهها ،باعث تمرکز تنش در آنها شده و پس از سالها پرواز ،در اثر فشار
هوای کابین ،پنجرهها دچار خستگی شده و سازه هواپیما ناگهان در آسمان به حالت
انفجار از هم میپاشید .کامت ،قربانی این نقص در طراحی شد تا هواپیماهای بعدی
با پنجرههای دایره شکل یا بیضوی و بدون لبههای تیز ساخته شوند.
پس از شکست کامت ،کشور فرانسه نخستین جت بازرگانی خود ،کاراول
( )Caravelleرا ساخت و در سال  1959توسط ایرفرانس ()Air FRANCE
و ( )SASعملیاتی شد.
همزمان ،شرکت هواپیماسازی بوئینگ ( )Boeingنخستین جت بازرگانی خود
با نام بوئینگ  707را ساخت و اولین پرواز این هواپیما در  26اکتبر  1958توسط
پان امریکن ( )PAN AMبین نیویورک به پاریس انجام شد.
یک سال بعد و در سال  ،1959شرکتهای یونایتد( )United Airlineو دلتا
( )DELTAاستفاده از هواپیمای دیسی  )DC8( 8نخستین هواپیمای جت ساخت
مکدانل داگالس ( )McDonnell Douglasرا آغاز کردند.
پس از آن ،هر دو شرکت بوئینگ و مکدانل داگالس ،انواع دیگر هواپیماهای
جت را به بازار عرضه کردند.
سرانجام در  1ژانویه  ،1970نخستین هواپیمای پهن پیکر به نام جامبوجت
بوئینگ  747به خدمت بشر درآمد تا یک شاهکار طراحی از مهندسان مکانیک
بوئینگ به میراث بماند .هواپیمایی که هنوز هم سلطان پرندگان آسمان جهان
است.
حدود یک سال و نیم بعد ،مکدانل داگالس نیز ،هواپیمای پهن پیکر دیسی10
( )DC10خود را وارد بازار کرد.
این دو شرکت هواپیماسازی آمریکا که تا سال  1970بزرگترین هواپیماسازان
جهان بودند ،در  1آگوست  1997با یکدیگر ادغام شدند.
در  1970یک شرکت هواپیماسازی دیگر به نام ایرباس ( )AIRBUSتوسط
کشورهای آلمان و فرانسه تأسیس شد و سپس کشورهای انگلستان و اسپانیا نیز
به آنها پیوستند.
نخسـتین هواپیمـای مافـوق صـوت نیـز در سـال  1976بـه نـام کنکورد
( )CONCORDEپـرواز خود را آغاز کرد و پس از  27سـال پرواز در سـال
 2003پـرواز آن برای همیشـه متوقف شـد.
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ذره بــیــن

توپهای لیسهای
توپهـای دهـه  40در ایـران دارای یـک پیسـتوله بـود و بایـد بـه صـورت بادکنک باد میشـد .بعد در یک پوشـش چرمی قـرار میگرفت و با نخی به شـکل
بنـد کفـش ،بسـته میشـد .برخـورد این بندهـا با صورت و بـدن بازیکنـان ،درد زیادی به همراه داشـت .مرکـز اصلی تولید این توپها ،شـهر اصفهان بـود و البته
چنـد مـکان در پایتخـت هـم بـه سـاخت این توپها مشـغول بودنـد .به این توپها« ،لیسـهای» گفته میشـد کـه دارای  5بند بودنـد و باید محکم کشـیده و گره
زده میشـدند تـا تـوپ بـاز نشـود .این بنـد چرمی روی توپ ایجاد برجسـتگی میکرد و باعث میشـد هنگام شـوت زدن ،توپ مسـیر زیادی را طـی نکند .پاتوق
فوتبالیهـا بـرای سـاخت و تعمیـر ایـن توپها ،کفاشـیهای اطراف امجدیـه بودند .چرم حیواناتی نظیر گوسـفند و گاو در گذشـته مصـرف زیادی داشـت و اولین
فوتبالیسـتهای ایـران از اضافـات ایـن چرمها برای سـاخت توپ اسـتفاده میکردند .این چرمها با یک سـوزن بلند یا درفش ،برش داده شـده و بـه  12پنل(تکه)
تقسـیم میشـد البتـه این تکهها در گذشـت زمان بـه  18پنـل افزایش یافت.
یکـی از مهمتریـن ایرادهـای ایـن توپهـا ،طوالنـی بـودن مراحل سـاخت آن بود .هر تـوپ به طور متوسـط  2هفته زمـان میبرد تا آمـاده شـود و از طرف دیگر
نبـود قالـب باعـث میشـد توپهـا به صـورت کروی کامـل در نیایند و هنـگام ضربه تغییر جهـت دهند و بعـد از مدتی نیز از فـرم نرمال خود خارج شـوند.

توپهای سوزنی

توپهـــای فوتبـــال ایـــران ،از گذشـــته تاکنـــون

بچــرختــابچــرخیــم!
امیر صادقی پناه /روزنامهنگار

ورود جدیدتریـن فناوریهـای جهـان به محبوبتریـن ورزش
جهـان ،هـر روز بیشـتر و بیشـتر میشـود .از اسـپری تعییـن خط
فاصلـه مدافعـان تـا «چشـم شـاهین» برای مشـخص کـردن رد
شـدن تـوپ از خـط دروازه .امـا ایـن ورزش کـه قدمـت آن بـه
بیـش از  140سـال میرسـد ،در ابتـدا چگونـه و با چه وسـیلهای
انجـام میشـد؟
هـر چنـد کشـف چـاه نفـت در مسـجد سـلیمان و آوردن این
ورزش توسـط انگلیسیها باعث شـده از این شهر استان خوزستان
بـه عنوان اولین شـهر فوتبالی ایران نام برده شـود امـا در فروردين
سـال  1277نخسـتين توپ فوتبال ايران در بندر بوشـهر به زمين
زده شـد 113 .سـال پيش ،ملوانان انگليسـي كه وارد بندر بوشـهر
شـدند ورزش فوتبـال را راهانـدازي كردنـد .نوجوانـان و جوانـان
ایرانـی کـه مجـذوب ایـن ورزش ناآشـنا شـده بودند آن قـدر در

 | 12شمـاره شش .دی ماه 95

در سـال  1342بـرای اولیـن بـار توپهایـی از پاکسـتان وارد کشـور شـد
کـه قهـوهای رنـگ بودنـد .ایـن تـوپ دیگر لیسـه نداشـت و بـرای اولیـن بار
شـاهد توپهـای سـوزنی در فوتبـال ایران بودیـم .این توپها همـان توپهای
نوسـتالژیک سـفید رنگ کارتون فوتبالیسـتها بودند که با مربعهای سـیاه پر
شـده بودنـد امـا این توپها هم یک مشـکل اساسـی داشـت .در هـوای بارانی
و زمانـی کـه ایـن توپها بـه آب برمیخوردنـد ،آب را جذب خـود میکردند
و به یکباره وزنش چند برابر شـده و حرکت دادن آن بسـیار سـخت میشـد.
هـوای برفـی نیز معضـل دیگری بـرای ایـن توپها ایجـاد میکرد .مسـئوالن
برگـزاری مسـابقات بـرای متمایز کردن تـوپ از زمین ،آن را بـه رنگ روغنی
آغشـته میکردنـد .رنگ باعث سـخت شـدن تـوپ و در نتیجـه مصدومیت
شـدید بازیکنان میشـد.
اولین کارخانه تولید توپ در ایران

حاشـیههای زمیـن فوتبـال ،بـازی انگلیسـیها را تماشـا کردنـد تا
فـوت و فـن این بـازی را فرا گرفتند .آنهـا تصمیم گرفتند به تقلید
از انگلیسـیها یـک تیـم فوتبال تشـکیل دهند و به بـازی بپردازند
امـا بـر سـر راه عملـی کـردن این خواسـته ،یـک مشـکل بزرگ
وجود داشـت :نداشـتن توپ.
توپ واقعی در دسـت نبود و این مسـاله باعث شـد این جوانان
دسـت بـه ابتـکار بزننـد .آنهـا مثانـه گاو را بـاد کرده و روپوشـی
بـا پارچه بـرای آن دوختنـد و بـازی کردند .مدرسـه آمریکاییها
(البـرز فعلـی) در سـال  1910میالدی نیـز برای آمـوزش فوتبال
بـه دانش آمـوزان ابتـدا از توپهای تنیس یا دستسـاز اسـتفاده
میکـرد .اولیـن فوتبالیسـتهای تیـم ملـی ایـران که بـه صورت
رسـمی در میادیـن فوتبـال حاضـر شـدند توپهای زمـان خود را
بسـیار نامناسـب توصیف میکردند.

پرویـز ابوطالـب ،روزنامه نگار و مربی بسـیار قدیمی فوتبال حدود  26سـال
قبـل اولین کارخانه تولید توپ را تحت عنوان «شـرکت صنعتی-ورزشـی پویا»
در ایـران تأسـیس کرد .ایـن کارخانه همـان رویهای که در روش سـنتی تولید
تـوپ دنبـال میشـد را ادامه داد ولـی با اضافه کـردن دسـتگاههای روز دنیا از
ژاپـن و آلمـان ،مـدت زمـان سـاخت آن را به شـدت کاهش داد تـا جایی که
در روز ،چنـد صـد تـوپ تولید میشـد .کیفیت توپهـای ایرانی بـه حدی بود
کـه بـه امریکا و کشـورهای صاحب سـبک فوتبـال اروپـا صادر میشـد اما به
دالیلـی ایـن کارخانـه بـه حالت تعطیـل درآمـد و در حال حاضر شـرکت آل
اشـپورت کـه ایرادات زیـادی به کیفیت آن وارد میشـود توپهای لیگ و تیم
ملـی را تأمیـن میکند .ظهور توپهای تولید شـده با دسـتگاههای مجهز باعث
ایجـاد یکدسـتی در انـدازه توپهـا و از طرفی کیسـه السـتیکی باعث محکم و
گـرد شـدن شـد .در حال حاضر نیـز از تکنولـوژی نانو برای تولیـد این توپها
اسـتفاده میشـود و حتی توپها به حسـگرهای الکترونیکی مجهز هسـتند البته
توپهـای بـا کیفیـت پایین بـرای مسـابقاتی بـا درجه اهمیـت کمتر هنـوز از
جنس السـتیک و چرم سـاخته میشـوند .به طور مثال شـرکت آل اشـپورت
کـه مسـئولیت تأمیـن توپهای لیگ برتر ایـران را بر عهده دارد مدعی اسـت

توپهـای ایـن شـرکت از جنـس السـتیک خودروهـای فرمـول یک سـاخته
میشـوند تـا به راحتـی نترکند اما بـا این حال هنـوز بازیکنان و مربیـان ایرانی
بـه توپهای حاضر در کشـور اعتـراض دارند .جالـب اینکه هـم دروازهبانان و
هـم دیگـر بازیکنـان و هم مربیـان از کیفیت پایین ایـن توپها گالیـه دارند و
زمانی که در مسـابقات بین المللی شـرکت میکنند از تفاوت فاحش برندهای
معتبـر بـا توپهای داخل کشـور صحبـت میکنند.
توپهای رویایی
چند سـال پیش مسـابقات جام جهانی فوتبال در باالترین سـطخ فوتبال دنیا
برگـزار شـد .یکـی از مهمترین اتفاقات جامجهانـی  2014اسـتفاده از توپهای
مجهز به تکنولوژی عبور از خط دروازه بود .این تکنولوژی با اسـتفاده از دوربین
و یا میدانهای مغناطیسـی حرکت توپ را تشـخیص میدهد .شـرکت آلمانی
کایـروس سـازنده ایـن توپها اسـت کـه با قـرار دادن یـک تراشـه در داخل
تـوپ حرکـت و موقعیـت آن را تشـخیص میدهـد .وزن این تراشـه فقط 15
گـرم اسـت و تـوپ جام جهانی حـدود  420تا  445گرم بود .اسـتفاده از چنین
پدیـدهای تاحـد زیـادی کار را برای داوران راحتتر کـرد و از طرفی بازیکنان و
مربیان نیز خیالشـان بابت عبور توپ از خطوط بسـیار آسـودهتر شـد .از این
تکنولوژی در حال حاضر تمام کشـورهای صاحب فوتبال دنیا اسـتفاده میکنند
امـا فوتبـال همچنـان دل بـه توپهـای غیراسـتاندارد شـرکتهای غیرمعتبر
بسـته اسـت و انـگار قرار هم نیسـت اقدامی در راسـتای وارد کـردن توپهای
مخصوص انجام شـود .البته که اسـتفاده از این پدیده پرهزینه اسـت اما شـاید
در روزهایـی کـه بسـیاری از داوران فوتبال ایران مورد اتهـام مربیان و بازیکنان
قـرار گرفتهاند،اسـتفاده از چنیـن توپهایی بتواند بسـیاری از مشـکالت را حل
کند.
مشکلی به نام توپ
بـا گذشـت  140سـال از ظهـور ایـن ورزش کـه بـه محبوبیتـی چشـمگیر
در تمامـی کشـورهای جهـان رسـیده و پیشـرفت تکنولـوژی ،هـر روز کیفیت
توپهای سـاخته شـده بـاال و باالتر مـیرود ،توپهـای داخل کشـور منتقدان
فراوانـی دارد .قطعـا بـرای پیشـرفت فوتبـال کشـورمان بیـش از هـر چیـز به
باکیفیتتریـن وسـیله بـرای انجـام بـازی فوتبال نیـاز داریـم؛ توپ.
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بــومــرنـگ

شیـــراز،

مهد فــرهنگ
و هنرناب ایرانی

گروه گردشــگرى

بــومــرنـگ

شـیراز یکـی از شـهرهای بـزرگ ایـران و مرکز اسـتان فارس اسـت .نام شـیراز در کتابها و اسـناد
تاریخی ،تحت نامهای مختلفی نظیر «تیرازیس»« ،شـیرازیس» و «شـیراز» به ثبت رسـیدهاسـت .محل
اولیـه ایـن شـهر در محـل قلعـه ابونصـر بـودهاسـت .شـیراز در دوران بنیامیـه به محـل فعلی منتقل
میشـود و بـه بهـای نابـودی اصطخـر  ،پایتخـت قدیمـی فـارس رونق میگیـرد .ایـن شـهر در دوران
صفاریـان ،بوییـان و زندیـان پایتخت ایران بودهاسـت.
شـیراز از دیرباز به واسـطه مرکزیت نسـبیاش در منطقه زاگرس جنوبی و واقعشـدن در یک منطقه
بـه نسـبت حاصلخیز ،محلـی طبیعی برای مبادالت محلی کاال بین کشـاورزان ،یکجانشـینان و عشـایر
بودهاسـت .همچنین این شـهر در مسـیر راههای تجاری داخل ایران به بنادر جنوب مانند بندر بوشـهر
قرار گرفتهاسـت.
اولیـن اشـاره بـه نام شـیراز ،بر روی ل وحهای گلـی ایالمی به  ۲۰۰۰سـال پیش از میالد بـاز میگردد
کـه در ژوئـن  ۱۹۷۰در هنـگام کنـدن زمین برای سـاخت کوره آجرپزی در گوشـه جنوب غربی شـهر
یافت شـده اسـت .لوحهای نوشـته شـده در ایالم قدیم به شـهری به نام تیرازیس اشـاره دارد .با توجه
به فونتیک چنین برداشـت میشـود :تیراسـیس یا سیراسـیس ،این اسـم از نام سـیراجیس در فارسـی
قدیـم گرفتـه شـدهاسـت کـه بر اثـر تغییر منظـم صداهـا در زبان فارسـی مدرن بـه شـیراز تغییر نام
دادهاسـت .نـام شـیراز بـر روی سـفالهای پیدا شـده از ویرانههـای دوره ساسـانی در سـده دوم پس از
میالد نیز رویت شـده اسـت .بر اسـاس نوشـتههای برخی از نویسـندگان بومی ،با توجه به شـاهنامه ،نام
شـیراز از نام پسـر سومین شـاه جهان یعنی تهمورث مشتق شدهاسـت .در کاوشهای باستانشناسی در
تختجمشـید ،به سرپرسـتی جورج کامرون در سـال  ۱۳۱۴خورشـیدی به پیدایش خشتنبشـتههایی
عیالمـی انجامیـد کـه بـر روی چند فقـره از آنهـا به قلعـهای بنـام «تیرازیس» یا «شـیرازیس» اشـاره
شدهاسـت .همچنیـن مهرهایـی مربـوط بـه اواخر ساسـانی و اوایـل اسلام ،در محل قصـر ابونصر یافت
شـده اسـت که حاوی نام «شـیراز» اسـت «.ابن حوقل» ،جغرافیدان مسـلمان سـده چهارم هجری ،وجه
تسـمیه شـیراز را شـباهت این سـرزمین به اندرون شـیر میداند؛ چرا که به قول او عموم ًا خواربار نواحی
دیگـر بدانجـا حمل میشـد و از آنجا چیزی به جایی نمیبردند .براسـاس تحقیقات تدسـکو شـیراز به
معنـای مرکـز انگور خوب اسـت .هرچند این نظر توسـط محققیـن دیگر مانند «بنونیسـت» و «هنینگ»
رد شـده است.
برطبـق تاریخ ایران ،چاپ دانشـگاه کمبریج« ،سـکونت دایمی در محل شـهر شـیراز شـاید بـه دوران
ساسـانی و حتی پیش از آن برسـد .اما اولین اشـارههای معتبر در مورد این شـهر به اوایل دوران اسلامی
بر میگردد ».به نوشـته دانشـنامه اسلامی نیز شیراز شـهری است بنا شـده در دوران اسالمی در محلی
که از زمان ساسـانی یا احتماالً پیش از آن سـکونتگاه دایمی انسـان بوده اسـت.
به گفته شـاپور شـهبازی در دانشـنامه ایرانیکا « این ادعا که شـیراز اردوگاه مسـلمانان بوده تا اینکه
بـرادرزاده یـا بـرادر حجـاج ابـن یوسـف آن را در سـال  ۶۹۳پس از میالد به شـهر تبدیل کـرد ،اثبات
نشـده است».
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جـان لیمبـرت ،چنین جمعبنـدی میکند که هـر چند تاریخ نگاران اسلامی
بـر ایـن عقیده هسـتند کـه شـیراز در سـده اول هجـری به توسـط عبدالملک
مـروان بنیـان نهادهشـدهاسـت ،امـا بایـد دانسـت که شـهری با نامـی نزدیک
به نام شـیراز پیش از اسلام در محل یا نزدیک شـهر وجود داشـتهاسـت که
نـام خـود را به شـهر فعلی شـیراز داده اسـت .خصوصـ ًا با توجه به اشـا رهای که
«حمداهلل مسـتوفی» داشتهاست .مستوفی در نزهتالقلوب ( ۷۴۰ق) معتبرترین
روایـت را ایـن میدانـد کـه شـهر شـیراز را محمـد بـرادر حجـاج ابن یوسـف
بـه زمان اسلام تجدیـد عمارتش کـرد .حمداهلل مسـتوفی روایـت دیگری هم
آوردهاسـت کـه تجدیـد بنا بر دسـت عـمزاده« حجاج محمد بن قاسـم بن ابی
عقیـل» صـورت پذیرفتـهاسـت .آثـاری عیالمی (شـامل یک سـهپایه برنزی)
مربوط به هزاره دوم پیش از میالد در جنوب شـرقی شـیراز یافتشـدهاسـت.
همچنیـن در تعـدادی لوحهای عیالمی مکشـوفه در پارسـه (تختجمشـید) به
کارگاههـای مهمـی در تیرازیس یا شـیرازیس اشـاره میکند که بیشـک همان
شـیراز امروزی است.
لیمبرت ،شـهبازی و آرتور آربری هر سـه فهرسـتی از نشـانههای متعددی
از سـکونت دایم در دشـت شـیراز و اطراف محل کنونی شـیراز در دوران پیش
از اسلام را ذکـر کر دهانـد .ماننـد نگارههـای سـنگی مربـوط به اوایل ساسـانی،
اشـارات موجـود به دو آتشـکده (بنامهـای هرمزد و کارنیان) و قلعهای باسـتانی
بنام شـاه موبد و آثار کشـف شـده در قلعه ساسـانی در محل فعلی قصر ابونصر.
شـهبازی میگوید که شـواهد بـاال چنین مینمایاند که شـیراز تا پایـان دوره
ساسـانی شـهری با جمعیتـی عمده و احتمـاال مرکـزی اداری بودهاسـت .آرتور
آربـری چنیـن نتیجـه میگیرد کـه بزرگی شـیراز به هر انـدازه بوده ،این شـهر
در زمان داریوش زیر سـایه پارسـه و پس از حمله اسـکندر مقدونی زیر سـایه
شـهر همسایه اسـتخر بودهاست.
باستانشناسـان مـوزه متروپولیتن نیویورک نیز با توجه بـه نتایج حفاریهای
خـود در محل قصر ابونصر ،این اسـتحکامات و احتماال روسـتاهای اطـراف را به
عنـوان محل شـیراز پیش از اسلام پیشـنهاد میکنند .آنها گفتههـای بلخی در
سـده  ۱۲نقـل میکننـد که میگویـد :در محلـی که شـیراز کنونی وجـود دارد
منطقـهای بـوده اسـت با چنـد قلعه در میان دشـتی بـاز .آنان در مورد داسـتان
بنیـان نهـاده شـدن شـهر جدید شـیراز و انتقـال آن به محل جدیـد چنین نظر
میدهنـد که انتقال یک شـهر در بسـیاری جاهـای دیگر مانند نیشـابور و قاهره
نیز اتفاق افتاده اسـت .در این حالت پس از تحوالت یا تغییراتی سیاسـی ،شـهر
بـه محلـی در نزدیکی شـهر قدیم منتقل شـده و شـهر قدیمی رها گشـته تا به
شـهری حاشـیهای یا تلی از خرابه تغییـر پیدا کند.
شـهر شـیراز به شهر شـعر در ایران معروف است .از میان شـاعرهای بانوی
معـروف ایـران میتوان از جهانملک خاتون که در شـیراز میزیسـته نـام برد.
شـیراز به شـهر شـعر ،شـراب ،باغ و گل و بلبل معروف اسـت .باغ در فرهنگ
ایرانیـان از جایـگاه ویژهای برخوردار اسـت و شـیراز از قدیم به داشـتن باغهای
بسـیار و زیبـا مشـهور بوده اسـت .امـروزه بیشتر باغهای این شـهر در شـمال
غـرب آن و در مناطـق قصردشـت ،کشـن ،چمـران و معالیآباد واقع شـدهاند.
تعـدادی از باغهـای شـیراز از لحـاظ تاریخـی بسـیار حایـز اهمیـت هسـتند و
بهعنـوان مراکـز مهم گردشـگری بهشـمار میآینـد .از معروفتریـن این باغها
میتـوان بـه بـاغ ارم ،بـاغ عفیفآباد ،باغ دلگشـا و بـاغ جهاننما اشـاره کرد.
شـیراز به عنوان یکی از مهمترین مراکز گردشـگری و توریستی ایران مطرح
بـوده و بـا جاذبههای تاریخی فراوان برای گردشـگران داخلی و خارجی شـناخته
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شـده اسـت .از جاذبههای تاریخی شـهر شـیراز میتـوان به آتشـکده صمیکان،
آرامـگاه حافـظ ،آرامـگاه خواجویکرمانی ،آرامـگاه سـعدی ،ارگ کریمخان ،باغ
جهاننمـا ،بـاغ ارم ،بـاغ تخـت ،بـاغ چهلتن ،باغ دلگشـا ،بـاغ عفیفآبـاد ،باغ
نارنجسـتان قـوام ،بـاغ هفتتـن ،خانـه صالحـی ،حمام باغ نشـاط ،عمـارت باغ
ایلخانـی ،عمـارت باغ نشـاط ،عمـارت دیوانخانه ،عمـارت کالهفرنگـی باغ نظر،
مسـجد نصیرالملـک ،قصـر ابونصر ،قلعـه ککها ،مدرسـه آقاباباخان ،مدرسـه
خـان ،مـوزه پـارس ،مـوزه هفتتنان ،نقش برجسـته بهـرام در برم دلک اشـاره
کرد.
از جاذبههـای طبیعـی شـهر شـیراز میتـوان بـه آبشـار کوهمـره سـرخی،
برمدلـک ،پـارک قلعهبنـدر ،پـارک ملـی بمو ،بـاغ پرنـدگان شـیراز ،پیربناب،
چشـمه جوشـک ،چشـمه خارگان ،چشـمه ریچی ،دریاچه دشـت ارژن ،دریاچه
مهارلو ،رکنآباد ،رودخانه ق رهآغاج ،روسـتای قالت ،کوه سبزپوشـان ،گردشـگاه
آتشـکده ،گردشـگاه چاهمسکی ،گردشـگاه چشمه سـلمانی و گردشگاه هفتبرم
اشـاره کرد.
چشـمههای طبیعـی موجـود در اطـراف شـیراز هـم از جهـت آبدرمانی و
هـم از جهـت جـذب گردشـگر بـرای صنعـت گردشـگری اسـتان فـارس از
اهمیـت ویـژهای برخـوردار هسـتند و صنعت گردشـگری ایـن اسـتان را رونق
میبخشـند .شـهر شـیراز تعـداد  ۱۱مـوزه را در خـود جـای داده اسـت کـه از
میـان آنهـا میتـوان بـه موزههایـی همچون مـوزه هخامنشـی که بـه نمایش
اشـیای متعلـق بـه زمـان هخامنشـی میپـردازد ،موزه ساسـانی که بـه نمایش
اشـیایی از دوره ساسـانی میپردازد ،موزه قاجار که به نمایش اشـیاء زمان قاجار
میپـردازد ،مـوزه تاریـخ طبیعـی و تکنولوژی که بـه نمایش گونههـای جانوری،
گیاهـی و زمینشناسـی میپـردازد ،مـوزه پارس که به نمایش اشـیاء سـفالی از
هزارههـای پیـش از میلاد تـا دوره قاجاریـه میپـردازد و مـوزه عفیفآبـاد که
بـه نمایش سلاحهای گوناگـون دوره صفویـه تا دوره پهلـوی میپردازد اشـاره
کـرد .از سـوغات عمـده شـیراز میتـوان بـه آبلیمو ،انـار ،انجیر ،ترشـیجات،
چـرم ،حصیر ،حنـا ،خاتـمکاری ،خراطـی ،خرما ،ریسـندگی ،زعفران ،سـفیداب،
سنگتراشـی ،شیشـهگری ،بهار نارنج ،ظروف سـفالی ،عرقیات ،فلـزکاری ،قالی،
کنـدهکاری ،گبـه ،گلیم ،کلوچه و مسـقطی ،نان یوخه ،نان شـیری ،منبتکاری و
نمد اشـاره کرد.
بـا چنـد قلعه در میان دشـتی باز .آنـان در مورد داسـتان بنیان نهاده شـدن
شـهر جدید شـیراز و انتقـال آن به محل جدیـد چنین نظر میدهنـد که انتقال
یک شـهر در بسـیاری جاهای دیگر مانند نیشـابور و قاهره نیز اتفاق افتاده است.
در ایـن حالـت پس از تحوالت یا تغییراتی سیاسـی ،شـهر به محلـی در نزدیکی
شـهر قدیم منتقل شـده و شـهر قدیمی رها گشـته تا به شـهری حاشـیهای یا
تلـی از خرابه تغییـر پیدا کند.
شـهر شـیراز به شهر شـعر در ایران معروف است .از میان شـاعرهای بانوی
معـروف ایـران میتوان از جهانملک خاتون که در شـیراز میزیسـته نـام برد.
شـیراز به شـهر شـعر ،شـراب ،باغ و گل و بلبل معروف اسـت .باغ در فرهنگ
ایرانیـان از جایـگاه ویژهای برخوردار اسـت و شـیراز از قدیم به داشـتن باغهای
بسـیار و زیبـا مشـهور بوده اسـت .امـروزه بیشتر باغهای این شـهر در شـمال
غـرب آن و در مناطـق قصردشـت ،کشـن ،چمـران و معالیآباد واقع شـدهاند.
تعـدادی از باغهـای شـیراز از لحـاظ تاریخـی بسـیار حایـز اهمیـت هسـتند و
بهعنـوان مراکـز مهم گردشـگری بهشـمار میآینـد .از معروفتریـن این باغها
میتـوان بـه بـاغ ارم ،بـاغ عفیفآباد ،باغ دلگشـا و بـاغ جهاننما اشـاره کرد.

شـیراز بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن مراکـز
گردشـگری و توریسـتی ایـران مطـرح بـوده و بـا
جاذبههـای تاریخی فراوان برای گردشـگران داخلی
و خارجـی شـناخته شـده اسـت .از جاذبههـای
تاریخی شـهر شـیراز میتوان به آتشـکده صمیکان،
آرامـگاه حافـظ ،آرامـگاه خواجویکرمانـی ،آرامگاه
سـعدی ،ارگ کریمخان ،باغ جهاننما ،بـاغ ارم ،باغ
تخـت ،بـاغ چهلتن ،بـاغ دلگشـا ،بـاغ عفیفآباد،
باغ نارنجسـتان قـوام ،بـاغ هفتتن ،خانـه صالحی،
حمـام بـاغ نشـاط ،عمـارت بـاغ ایلخانـی ،عمارت
باغ نشـاط ،عمـارت دیوانخانه ،عمـارت کالهفرنگی
بـاغ نظر ،مسـجد نصیرالملـک ،قصر ابونصـر ،قلعه
ککهـا ،مدرسـه آقاباباخـان ،مدرسـه خـان ،مـوزه
پـارس ،مـوزه هفتتنـان ،نقش برجسـته بهـرام در
بـرم دلـک اشـاره کرد.
از جاذبههـای طبیعـی شـهر شـیراز میتـوان به
آبشـار کوهمره سـرخی ،برمدلک ،پـارک قلعهبندر،
پـارک ملـی بمـو ،بـاغ پرنـدگان شـیراز ،پیربناب،
چشـمه جوشـک ،چشـمه خارگان ،چشـمه ریچی،
دریاچـه دشـت ارژن ،دریاچـه مهارلـو ،رکنآبـاد،
رودخانه ق رهآغاج ،روسـتای قالت ،کوه سبزپوشـان،
گردشگاه آتشـکده ،گردشگاه چاهمسـکی ،گردشگاه
چشـمه سـلمانی و گردشـگاه هفتبرم اشـاره کرد.
چشـمههای طبیعی موجود در اطراف شـیراز هم
از جهت آبدرمانی و هم از جهت جذب گردشـگر
برای صنعت گردشـگری اسـتان فـارس از اهمیت
ویژهای برخوردار هسـتند و صنعت گردشگری این
اسـتان را رونق میبخشـند .شـهر شـیراز تعداد ۱۱
مـوزه را در خود جای داده اسـت کـه از میان آنها
میتـوان بـه موزههایـی همچـون موزه هخامنشـی
کـه به نمایش اشـیای متعلـق به زمان هخامنشـی
میپـردازد ،مـوزه ساسـانی که به نمایش اشـیایی از
دوره ساسـانی میپردازد ،مـوزه قاجار که به نمایش
اشـیاء زمان قاجـار میپردازد ،مـوزه تاریخ طبیعی و
تکنولـوژی که به نمایش گونههـای جانوری ،گیاهی
و زمینشناسـی میپـردازد ،مـوزه پـارس کـه بـه
نمایـش اشـیاء سـفالی از هزارههای پیـش از میالد
تـا دوره قاجاریـه میپـردازد و مـوزه عفیفآبـاد
کـه بـه نمایـش سلاحهای گوناگـون دوره صفویه
تـا دوره پهلـوی میپـردازد اشـاره کرد .از سـوغات
عمـده شـیراز میتـوان بـه آبلیمـو ،انـار ،انجیـر،
ترشـیجات ،چرم ،حصیر ،حنا ،خاتـمکاری ،خراطی،
خرما ،ریسـندگی ،زعفران ،سـفیداب ،سنگتراشـی،
شیشـهگری ،بهـار نارنج ،ظـروف سـفالی ،عرقیات،
فلـزکاری ،قالـی ،کنـدهکاری ،گبـه ،گلیـم ،کلوچه و
مسـقطی ،نان یوخه ،نان شـیری ،منبتکاری و نمد
اشـاره کرد.

با هواپیمایی قشم در مسیرهای تهران-شیراز-تهران هر روز هفته ،تبریز-شیراز-تبریز ، ،یکشنبه ها
مشهد-شیراز-مشهد،چهارشنبهها،بندرماهشهر-شیراز-بندرماهشهر،جمعهها
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سـفر اوقاتـی لذتبخـش و پرخاطره اسـت که لحظـه لحظـهاش را میتوان
شـیرینتر و یادماندنیتـر کـرد اگـر بـا مقصـد و فرهنـگ و آداب و رسـوم آن
آشـنا بود.

طعــم
دستپخت
شیـــرازی
چـــاشنـــی
گروه گردشگرى

غذاهـا بخشـی از فرهنـگ مـردم یک منطقـه محسـوب میشـود و تجربه
چشـیدن طعـم آنهـا به سـفر رنـگ و بویـی دیگر میبخشـند.
شـیراز از شـهرهای پرآوازه ایران و حتی جهان اسـت که هر روزه گردشگران
بیشـماری را بـه سـوی خود جـذب میکند .سـفر به شـیراز سراسـر زیبایی و
خاطره اسـت که هر مسـافر برای بازدیـد از آن چنـد روزی را در این دیار نامی
سـکنی میگزینـد و در طـول اقامـت خود بـرای تجربـه زندگی اهالی شـیراز،
علاوه بـر بازدیـد از مکانهـای دیدنی ،سـری به رسـتورانهای شـیرازی زده و
طعم لذیذ غذاهای سـنتی شـیراز را چشـیده و سـفرش را شـیرینتر و جذابتر
میکند.
کلم پلوی شیرازی
کلـم پلوی مخصوص شـیرازی یکـی از لذیذتریـن و محبوبتریـن غذاهای
شـیرازی اسـت که بـا کلم پلوهای شـهرهای دیگر کاملا متفاوت اسـت .برای
تهیه این غذا از کلم قمری ،گوشـت چرخکرده ،سـبزی ( ترخان،شـوید،ریحان و
تـره ) و آرد نخودچی اسـتفاده میکنند.
گوشـت چرخکـرده را بـا آرد نخودچـی و نمـک و فلفـل بـه صـورت قلقلی
درآورده و در روغـن و کمـی آبلیمـو سـرخ میکننـد .برنج آبکش شـده را با
کلـم و سـبزیهای مخصـوص مخلـوط کـرده و دم میگذارنـد ،بعـد از مـدت
زمانـی در حـدود یـک سـاعت گوشـتهای قلقلـی را بـه آن اضافـه میکنند.
طعـم ایـن نـوع کلم پلو بسـیار لذیذ و دوسـت داشـتنی اسـت .در سـفر به
شـیراز حتمـا یـک وعـده غذایی خـود را بـه آن اختصـاص دهید.
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نویسندگان:
فاطمه ثقفی ،آسیب شناس گفتار و زبان ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر فرهاد ترابی نژاد ،استادیار گروه گفتاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی

گرفتگـی صـدا در میان مردم بسـیار شـایع اسـت .این گرفتگی بـرای مردم
عـادی مـی تواند بعـد از یک مکالمه ی طوالنـی اتفاق بیافتد و برای صداپیشـه
هـا پـس از فعالیـت صوتـی زیـاد و طوالنی مـدت .هم چنین ممکن اسـت یک
سـخنران،وکیل یا خواننده صبح روز سـخنرانی اش متوجه گرفتگی صدای خود
شده باشد.
در ایـن صـورت اولیـن اقدامـی کـه هـر فـردی انجام مـی دهـد مراجعه به
پزشـک اسـت و یکـی از توصیـه هـای پزشـک متخصص هـم در اکثـر اوقات
نوشـیدن فراوان آب اسـت.
ولی آیا نوشیدن مقدار فراوان آب به تنهایی کافی است؟
مسـلما خیر .برخـی افـراد -حتی برخی صداپیشـه هـا (دوبلورهـا ،بازیگران،
خواننـده هـا ،مداحان ،مرثیـه سـراها و  -)...رفتارهـای صوتی غلطـی دارند .این
رفتـار غلـط گاهی بدین سـبب اسـت کـه این افـراد از ابتـدا و به صـورت پایه
اشـتباه از صـوت اسـتفاده کرده انـد .گاهی نیز صوت طبیعی داشـته اند و بعدها
بـه علتـی از آن حالت خارج شـده اند .بـدون اصالح ایـن رفتارهای صوتی غلط
و یـا بـه اصطلاح  abuseو  ،misuseخـوردن آب ،هرقـدر هـم زیـاد ،کافی
نیست.
بـه عنـوان مثال بـرای رفتارهایی که از پایه نادرسـت انجام شـده اسـت ،می
تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد:
بـاال بـردن بیـش از انـدازه صـدا ،داد زدن بیـش از حـد تـوان تارهـای
صوتـی ،خوانـدن در نـت هـای باالیی کـه خـارج از توان فـرد بوده (قـاری ها و
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خواننـدگان) ،بیش از اندازه سـرفه کـردن و گلو پاک
کـردن ،بی توجهـی به ریفالکس های جزئی و آسـیب
رسـان ،تقلید از صدای افراد مشـهور ،لیجاد حالت های
غیـر عـادی و آسـیب رسـان در صدا،تنفس هـای کوتاه
و سـریع ،نداشـتن تسـلط در اسـتفاده بهینه از جریان هوا،
اسـتفاده از زیـر و بمـی نامناسـب و بیـش از انـدازه حرف
زدن می باشـد.
بـا مراجعـه بـه یـک مرکـز گفتاردرمانی ،مـی توانیـد این
رفتارهـای نادرسـت خـود را بشناسـید و بـرای رفـع آن اقدام
کنیـد .در حالت عادی همیشـه توصیه شـده اسـت کـه حداقل
هشـت لیوان آب در روز بنوشـید ،اما توصیه آسیب شناس گفتار
و زبـان این اسـت کـه آب را جرعه جرعـه و در نوبت های متعدد
بنوشـید ،نـه اینکه فقط لیـوان آب را سربکشـید .هدف از نوشـیدن
آب مرطـوب نگه داشـتن چینهای صوتی اسـت ،نه پـر کردن معده
با آب.
از عادت های غلط دیگر که باید شناسـایی ،کنترل و جایگزین شـود،
نوشـیدن قهوه زیاد یا کشیدن سـیگار می باشد.
به یاد داشـته باشـید که یک آسـیب شـناس گفتار و زبان که در زمینه
اختلاالت صـوت مهـارت دارد ،مـی توانـد به فـرد کمک کند تا از شـکل
صحیح و کارآمد از تواناییهای گفتاری و صوتی در کار حرفه ای اش اسـتفاده
نماید.
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شبیـلدا
گــروه اجتماعــى

در ایـران باسـتان ،بـرای دیمـاه چهـار جشـن وجـود داشـت کـه شـامل
روزهـای اول ،هشـتم ،پانزدهم و بیسـت و سـوم ایـن ماه بود .امـا امروزه،
ایرانیـان تنهـا نخسـتین روز دیمـاه ،یعنی درازترین شـب اول زمسـتان
کـه ( شـب یلـدا ،آخرین شـب پاییـز ،پایـان قوس ،آغـاز جدی ) اسـت،
را جشـن میگیرنـد .در اصطلاح قدیـم ،شـب اول زمسـتان را شـبچله
میگوینـد .مردم ،زمسـتان را در حقیقـت دوماه یا دوبخـش میدانند که
40روز اول را چلهبـزرگ و  40روز آخـر را کـه مصـادف بـا جشـن سـده
اسـت ،چلهکوچـک مینامنـد.

سـردی زمسـتان و دورههـای یخبنـدان گذشـته ،داسـتانها و افسـانهها میپردازنـد .آنهـا بعـد از صرف شـام
و چـای ،روی کرسـی ،سـفرهای پهـن میکننـد کـه در آن سـفره ،خوراکیهایـی از قبیـل :پرتقال ،نخود برشـته،
کشـمش ،بـادام شـیرین ،نارنگی ،سـیب ،لیموترش ،خربـزه و هندوانه که شـاه میوه این مجلس اسـت ،به اضافه
انـواع تنقلات و شـیرینیهای محلـی وجـود دارد .در پایـان جشـن ،هر نفر با چشـمهای بسـته تعـدادی گردو
برداشـته و هنگام خواب زیر تشـک خود گذاشـته و صبح گردوها را میشـکند اگر مغز آن سـفید و خوب بود،
نیـتاش بـرآورده میشـود .همچنیـن در ایـن شـب بـرای دخترانی که نامـزد دارنـد ،از طرف دامـاد « خرجی
»میفرسـتند .دامـاد در ایـن خوانچـه ،تمام چیزهایی که برای شـب چله الزم اسـت به اضاف ه ماهـی و مرغ قرار
میدهـد و بعـد از غـروب آفتاب بـه خان ه همسـر آینده خود میفرسـتد.
مـردم مازنـدران معتقدنـد که اگر در این شـب ننه سـرما گریه کنـد ،هوا بارانـی و اگر پنبههای تـوی لحاف را
بریـزد بیـرون بـرف و اگر گردنبند خـود را پاره کند تگـرگ میبارد.

پیشـینیان برایـن بـاور بودنـد که در این شـب ،فرشـته بدیها ( اهریمن) با فرشـت ه خوبیهـا ( امشاسـپندان ) به جنـگ میپردازند و در
این نبرد طوالنی که برابر درازترین شـب سـال اسـت ،باالخره فرشـت ه خوبیها ،اهریمن را شکسـت داده و تاریکی از روشـنایی شکسـت
میخـورد و صبـح بعـد از زاده شـدن مجـدد خورشـید ،آغاز میشـود .زایش خورشـید و آغـاز دی را ،آیینها و فرهنگهای بسـیاری از
سـرزمین کهـن ،آغـاز سـال قـرار دا دهاند و بـه شـگون روزی که خورشـید از چنگ شـبهای اهریمنی نجـات مییافـت ،روزی مقدس
برای مهرپرسـتان بود.

گیلان :در گیلان و شـهرها و روسـتاهای آن ،شـبچله را جشـن میگیرنـد ،و هرکـس بنـا بـه توانایـی
مالـی خـود میـوه و آجیـل تهیـه میکنـد .میوههـا شـامل :انـار ،لیمـو ،پرتقـال و هندوانه اسـت .مـردم گیالن،
خـوردن هندوانـه را واجـب و مفیـد میداننـد .آنهـا هندوانههایی که محصول بوسـتان خودشـان بـوده را برای
شـب چلـه در سـاقههای برنـج بافتـه شـده نگـه میدارنـد .افـراد خانـواده با چنـد خانـواده که خویـش و قوم
هسـتند ،در یـک جـا برگـرد سـف رهای جمع میشـوند وبـه گفتگـو و ترانه خوانـی و بـزن و بکـوب میپردازند.
کسـانی کـه نامـزد دارنـد بـرای همسـر آینده خـود « شـبچلهگر » میفرسـتند که اگـر ایـن کار را نکنند به
علـت ترک رسـم ،مـورد سـرزنش خانواده عـروس قـرار میگیرند.

خراسـان :خراسـانیها معتقدنـد کـه در شـب چله ،بایـد از میوههایی کـه دارای خواص ویژهای هسـتند خورد تا سـال آینـده خواص آنها
در بـدن باقـی بمانـد .ایـن میوهها شـامل هویج ،گالبـی ،انار ،زیتون سـبز ،خربـزه و هندوانه اسـت ،که در
میـان میوههـا ،هندوانـه از میوههـای اصلـی اسـت کـه باید در شـب چله خـورده شـود .چرا
کـه میگوینـد هندوانـه « گرمیت مغز» و « سـوزندگی جگـر» را دفع میکند .همچنین
معتقدنـد هرکس در شـب چله هندوانه بخـورد جگرش لـک برنمیدارد.

لرسـتان :مـردم لرسـتان در شـب چلـه ،بـا گوسـفند یـا بوقلمونـی کـه برای
شـبچله ،پـروار و چـاق کردهانـد غذا تهیه میکننـد .افـراد خانوادهها
بـه همـراه بـزرگان خانوادههـا دور هم جمع میشـوند ،به گرفتن
فـال و تعریـف داسـتان و خاطـره میپردازند .در شـبچله
نیـز نوجوانان و جوانان محلههای مختلف در لرسـتان ،به
گروهای دو یا چهار نفری تقسـیم شـده و به پشت بام
خانههـا میرونـد و از مسـیر دودکـش بخاریهای
خامـوش خانههـای قدیمـی یـا جلـو پنجرههـا،
شـال میفرسـتند و بـا خوانـدن ترانههـای
مخصوص این شـب تقاضای آجیـل و تنقالت
میکننـد و صاحبخانـه نیـز مقـداری از مواد
خوراکـی آن شـب را به پرشـال میبنـدد و با
تکاندادن شـال اشـاره میکند که باال بکشند.
البته در هم ه مناطق کشـور در این شـب و روز
پـس از آن ،آیینهـای ویـژهای انجـام میشـود
که به سـبب مختصر بـودن این نوشـتار ،از وارد
شـدن بـه هم ه آنهـا معـذور بودیم .البته شـباهت
در آیینهـا ،خـود از دالیلـی بود که مـا را به گزینش
و ارائـه آیینهـای چند اسـتان و منطقه محدود داشـت.

مـردم ایـران در شـهرها و روسـتاهای مختلـف بـا توجه به فرهنگ ،آداب و رسـوم ویژه خود شـبچله را جشـن میگیرند ،کـه در اینجا
بـه طـور مختصـر ،به ذکر چگونگـی برگزاری این جشـن عمومـی و خانوادگی در چند منطقه و شـهر ایـران میپردازیم:

شـیراز :اکثـر خانوادهها در شـیراز همانند شـهرهای دیگر ایـران ،این
شـب را بـه شـب زنـدهداری میپردازنـد ،آنهـا از دوسـتان
و آشـنایان خـود دعـوت میکننـد و بـرای پذیرایـی
میهمانان سـفرهای پهن میکنند که بیشـباهت
بـه سـفره هفتسـین نـوروز نیسـت .در ایـن
سـفره آینه ،قاب عکس حضرت علـی (ع) ،دوالله
و چند شـمع روشـن ،اسـفند و انواع تنقالت شـامل
نخودچی ،کشـمش ،حلوای ارده و آجیل مشکلگشـا،
رنگینـک ،ارده شـیره ،خرمـا ،انجیر ،به همراه چند شـاخه
گل قـرار میگیـرد .غـذای ویـژه شـیرازیها در ایـن شـب
هویـج پلـو بـه همراه کشـمش ،مغز گـردو و رب اسـت.
مازنـدران :دو روز مانده به شـبچله ،در نقاط مختلـف مازندران مردم
بـه تهیـ ه مقدمـات ایـن شـب میپردازند و بعـد از غـروب آفتاب ،آن شـب
را جمـع شـده و دور کرسـی مینشـینند و سـالمندان حاضـر در مجلس بـه تعریف از
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بــومــرنـگ

بــومــرنـگ

بسـیار جـذاب اسـت .بـاغ وحـش منحصر بـه فرد
هامبـورگ هـم از نقاط دیدنی این شـهر اسـت.

دیدنیهای هامبورگ
هامبـورگ بـه داشـتن  31سـالن تئاتر 6 ،سـالن
موزیک و  50موزه ایالتی و خصوصی مباهات میکند.
از میـان 4هزار رسـتوران ،دو هزار و  400رسـتوران،
غـذای خارجی سـرو میکنند .سـواحل رودخانههای
آلسـتر و الب برای قدمزدن ایدهآل و گردشـگاههای
تفریحـی بندرگاه ،واقعا به یادماندنی اسـت و چشـم
انـداز زیبـای هامبـورگ را بـه نمایـش میگذارنـد.
درسـت در قلـب شـهر ،رودخانـه بزرگـی بـه نـام
آلسـتر جریـان دارد .تـور قایق سـواری لذتبخش
آن بـه مرکـز شـهر ،یعنی جایـی که شـما میتوانید
بـرای خریـد اقـدام کنیـد و یـا در کافههـای
خیابانـی بـه اسـتراحت بپردازیـد ،ختـم میشـود.
اتوبوسهـا و ترنهـای زیرزمینـی مـدرن هامبورگ
هـم بـا نازلترین قیمت و با سـرعت هرچه بیشـتر،
شـما را به هـر نقطهای کـه میخواهید ،میرسـانند.
حومـه هامبـورگ به طـرز خاصی زیبا و چشـم نواز
اسـت و ناحیـه پـرورش میـوه در آنجـا ،بـا منـازل
روسـتایی قدیـم ،دقیقـا مناسـب گشـت و گـذار با
اتوبوس و دوچرخه اسـت .دیدن ورزشگاه اختصاصی
تیم هامبـورگ که فوتبالیسـتهای ایرانـی مدتها
در آن بـازی میکردند ،برای فوتبال دوسـتان ایرانی،

کانـال «آلسـتر فلیـت» ،مرکز مـدرن هامبورگ
را از ناحیـه قدیمی شـهر تفکیک میکنـد .در ناحیه
قدیمـی هامبـورگ میتوانیـد کلیسـاهای تاریخـی،
بناهـای زیبـا بـه سـبک معمـاری «نئوگوتیـک» و
فروشـگاههای سـنتی بسـیاری یپـدا کنیـد .مرکـز
مـدرن شـهر ،امـا جایـگاه معروفتریـن بنـای
هامبـورگ ،یعنـی کلیسـای «میخاییل ایسـکرخه»
و البتـه گالریهـای هنـری ،تاالرهـای نمایشـی و
رسـتورانهای متنوع و مراکز تفریحی اسـت .یکی از
دیدنیهـای هامبـورگ ،تونل زیر آب آن اسـت که
آمد و شـد اتومبیلهـا نیز در آن صـورت میگیرد.
زیـر پوسـت شـهر بهتریـن راه بـرای گـردش در
هامبـورگ ،پیـادهروی اسـت و بعـد از آن میتوانید
روی سیسـتم حمل و نقل گسترده و فوقالعاده شهر
هم حسـاب باز کنیـد .قطار برای مسـیرهای حومه
و شـهر و اتوبـوس و متـرو بـرای مسـیرهای دورتر،
مناسب اسـت .شـما میتوانید از فرودگاه هامبورگ
بـا چنـد یـورو خودتـان را به مرکز شـهر برسـانید.
گرچـه در هامبورگ تاکسـی زیاد اسـت ،امـا کرایه
گـران آنهـا باعـث شـده کـه ایـن وسـیله بـرای
توریسـتها توجیه چندانی نداشـته باشـد .آلمانیها
بهتریـن سیسـتم حمل و نقـل عمومی در جهـان را
دارنـد ،بـه ویژه در هامبورگ هم چنین اسـت .شـما
میتوانید با تهیه نقشـه شـهر ،بـه راحتی از وسـایل
حمـل و نقـل عمومی اسـتفاده کنید.

توریسـتها را از اقصـی نقـاط دنیـا به خـود جذب
میکنـد؛ چنـان کـه هـر سـال و در مـاه فوریـه،
عالقهمنـدان بـه موتـور سـیکلت از سراسـر آلمان
بـرای تحسـین آخرین مدلهـای موتورسـیکلت و
مسـابقات موتروسـواری راهی هامبورگ میشـوند.
در ایـن مـاه هـر گوشـه هامبـورگ را کـه نـگاه
کنیـد ،میتوانیـد هـواداران موتورسـیکلت را در
لباسهـای مخصـوص خـود تشـخیص دهیـد.
حـرکات نمایشـی بـا موتـور سـیکلت و برگـزاری
مسـابقات از قسـمتهای هیجانانگیـز ایـن رویداد
بیـن المللـی اسـت .شـهربازی هامبـورگ نیز سـه
بار در سـال میزبان نمایشـگاه سـرگرمی اسـت .اگر
عالقهمنـد بـه هیجـان هسـتید یـا دوسـت داریـد
یـک تجربـه سـرگرم کننـده داشـته باشـید ،بهتـر
اسـت سـری به این شـهر بازی بزنید .سـه کیلومتر
از فضـای ایـن شـهر بـه دکههـای مـواد غذایـی
اختصـاص دارد و هـر نـوع خـورد و خوراکـی کـه
تصـورش را بکنیـد ،در آنجـا پیـدا میشـود.
جشـن بندر هامبـورگ ،امـا یکـی از بزرگترین
جشـنوارههای جهانـی اسـت .در ایـن جشـنواره که
سـاالنه در هفتـه اول مـاه مـی برگـزار میشـود،
بسـیاری از مـردم با پوشـیدن لباسهـای ملوانی یا
محلـی گـرد هـم میآینـد و بـه جشـن و پایکوبـی
میپردازنـد .تاریخچه برگزاری این جشـن به سـال
 1189بـر میگـردد؛ زمانـی کـه تجـار هامبـورگ
تصمیـم گرفتنـد عـوارض سـنگین گمرکـی بـرای
کشـتیرانی در ایـن منطقـه را حـذف کنند.

جشـنوارههای هیجـان انگیـز هامبـورگ نه تنها
نقـاط دیدنـی و گردشـگری بسـیاری را در خـود
جـای داده ،بلکـه شـهر فسـتیوالهای هیجانانگیـز
اروپـا اسـت .خیابانهـای فرعـی و اصلی این شـهر
در فصلهـای مختلـف سـال ،میزبـان جشـنهای
خیابانـی و نمایشـگاههای بـی نظیـری اسـت کـه

هامبورگ،
گروه گردشــگرى

دروازه ورود به جهان

«دروازه ورود بـه جهـان» بـرای هامبـورگ اگرچـه کمـی جسـورانه اسـت ،امـا دومیـن شـهر بـزرگ آلمـان و بزرگتریـن بنـدر اروپـا ،هیـچ وقت یک شـهر کم
ادعـا نبـوده اسـت؛ هامبـورگ از قـرون وسـطی تاکنـون در تجـارت جهانـی نقشآفرینـی کـرده و هنـوز هـم بـه عنـوان یـک شـهر ثروتمنـد در اروپـا شـهر دارد.
هامبـورگ هـر موقـع سـال یـک گزینـه مناسـب بـه شـمار مـیرود؛ شـهری بـا جاذبههـای گردشـگری فـراوان و مکانهـای بسـیار زیبـای طبیعـی برای کشـف
تجربههـای جدیـد .روح دریایـی ایـن شـهر در تمـام آن دمیـده شـده اسـت؛ بزرگتریـن دریاچـه مصنوعـی اروپا در وسـط شـهر قـرار دارد و در غـرب هامبورگ،
دریـای شـمال و در شـرق آن دریـای بالتیـک جـاری اسـت؛ بنابرایـن در هـر کجـای شـهر که قـدم بزنید ،صـدای مرغـان دریایـی در گوشتـان طنین میانـدازد.
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تاریخچه

طال مسبب کم
خونی در مردان!!
دکتر الهام ذاکرزاده -شیمیست

طلا ،عنصـری شـیمیایی بـا عدد اتمـی 79
در جـدول تناوبـی و پایدارتریـن فلـز شـناخته
شـده در طبیعت اسـت .این فلز گرانبهـا ،نرم،
بـراق ،زرد رنـگ ،چکشخـوار و قابـل انعطاف
بـوده و تنهـا تحـت تاثیر کلر و تیزاب سـلطانی
اسـت .طلا در کتـاب عهـد عتیـق بهعنـوان
نمـادی از پاکـی ،ارزش و سـلطنت در جهـان
شـناخته شـده و کیمیاگـران نیز طلا را خدای
فلـزات معرفـی کـرده و تمـام آرزویشـان
تبدیـل فلزاتـی چـون مـس بـه طلا بـود .اگر
کل طلای پاالیـش شـده در جهـان را چکش
کاری کـرده و گـرد هـم آوریم مکعبـی با طول
 20متر بهدسـت میآیـد .طالی بومـی حاوی
هشـت تـا ده درصـد نقـره اسـت بـه گونهای
کـه هرچه مقـدار نقره بیشـتر شـود رنگ طال
سـفیدتر میشـود .آلیاژهـای مختلفـی چـون
مـس ،آهـن و آلومینیـوم نیـز بـا طلا ترکیب
شـده ،رنگهایـی چـون قرمـز ،سـبز و ارغوانی
را بـه وجـود مـیآورد .بیشـترین مصـرف طال
در ضـرب سـکه و جواهـرات اسـت .هماننـد

 | 30شمـاره شش .دی ماه 95

نقـره کـه بـا جیـوه مخلـوط شـده و بهمنظـور
پرکننـده دندان اسـتفاده میشـود ،ترکیب طال
و جیـوه هماننـد ترکیب نقـره و جیـوه میتواند
ماده محکمی برای مصارف دندانپزشـکی باشد
از طـرف دیگر ،نمک طلا در مقیاس نانومتری
ن و بیماریهای کبدی کاربرد
در درمان سـرطا 
دارد .از برخـی از نمکهـای طلا نیـز بـرای
درمـان رماتیسـم مفصلی اسـتفاده میشـود.
بـدن انسـان به گونهای اسـت کـه فلز طال،
نقـره و پالتیـن را جـذب نمیکند اما براسـاس
گزارشهای منتشـر شـده  50درصـد بیماران
ورم مفاصـل تحت درمان بـا داروهای ایزوتوپ
طلا ،دچار آسـیبهای کلـی بر کبد شـدهاند.
از نظر پزشـکی طال بـر روی گلبولهـای قرمز
خـون مـردان اثرگـذار اسـت و سیسـتم ایمنی
بـدن آنهـا را دچار مشـکل میکنـد .وقتی طال
با پوسـت مـردان تمـاس پیـدا کنـد ،یونهای
آن وارد بـدن میشـود و ایـن بـهدلیـل تفاوت
سـاختار پوسـت زنـان و مـردان اسـت .میزان
چربـی پوسـت مـردان کمتـر از زنان اسـت از

کیمیـــاگـر

ایـن رو ،طلا میتوانـد بـه راحتـی به صـورت یون
از پوسـت مـردان عبور کـرده و موجـب اختالل در
کبد شـود .در تحقیقات انجام شـده در سـال 2010
در ونکوور کانادا مشـخص شـد طال دارای خاصیت
شـبه القایـی اسـت کـه علاوه بـر تاثیـر منفـی بر
پوسـت مـردان ،میتواند موجب غلظت خون شـده
و بـه مـرور زمـان به امـراض قلبـی و سـکته برای
آقایان منتهی شـود .از دیگر عوارض اسـتفاده از طال
میتـوان بـه تحریـکات عصبی اشـاره کـرد .طال بر
خلاف نقره میتواند روند فعالیت ارگانیسـم مردان
را تسـریع کرده و به تحریکات عصبی منتهی شـود.
اسـتفاده طوالنـی مدت از طال بـرروی هورمونهای
مـردان بهویـژه هورمونهایـی کـه از ناحیه هیپوفیز
ترشـح میشـوند تأثیرگذار اسـت ،کـه از آن میان
میتـوان بـه کاهـش ترشـح تستسـترون ،کمبـود
اسپرماتوزوئید ،در نهایت کاهش قدرت جنسی و در
نتیجه عقیم شـدن آنها اشـاره کرد .در این تحقیقات
مشـخص شـده اسـت که شـیرمادرانی کـه از طال
اسـتفاده میکنند در سیسـتم جنسـی نوزادان جمع
میشـود امـا ایـن امر بـرای نـوزادان دختـر صادق
نیسـت .بـه طوری که  70تـا  105نانوگـرم طال در
یـک میلی لیتر مایعی که اسـپرم در آن وجـود دارد
بـه شـدت تحرک و رشـد اسـپرم را دچـار اختالل
میکنـد .محققـان آمریکایی با مطالعـه روی افرادی
کـه با طال ارتبـاط دارند دریافتند کـه طالی موجود
در بـدن آنهـا باعـث ایجـاد اختلاالت هورمونـی
ن پروالکتین شـده و بیشترین تجمع
باالخص هورمو 
طال در دسـتگاه تناسلی مردان مشـاهده شده است.
بـا وجـود تمـام مضـرات ذکر شـده در مـورد طال،
مـردان میتواننـد از نقـره بـه عنـوان وسـیله زینتی
آرامبخش اسـتفاده کنند.
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مراقبـت پـرواز برای ایجـاد فاصله و جدایـی کافی بیـن هواپیماهایی که
در مناظـق تحـت کنترل آنها در حـال پرواز اسـت و همچنین به منظور
هدایـت هواپیماهـای مذکـور جهـت عبـور از فضای تحت نظارتشـان و
انتقـال کنتـرل آنها بـه واحدهای کنتـرل مجـاور خـود از قوانین خاصی
اسـتفاده میکننـد که مختـص این امر اسـت.
 بر اسـاس اسـناد بین المللی  ،سـازمان ایکائو مراقبت پرواز سیسـتمیاسـت کـه اهداف کلـی آن عبارتند از :
 -1جلوگیری از تصادف هواپیماها با هم و سـایر موانع در فضای کنترل شـده .
 -2ایجـاد بسـترهای الزم  ،مناسـب و کارآمـد بـرای حرکـت روان
هواپیماهـا در زمیـن و آسـمان .
 -3تسریع و ایجاد نظم در جریان پروازها .
 -4ارائه اطالعات الزم و مفید در جهت ایمنی پروازها .
 -5کمک و مساعدت به هواپیما که در وضعیت اضطرار قرار دارند .
مراقبت پرواز به طور کلی به سه بخش مهم قابل تفکیک است :
الف ) برج مراقبت پرواز (.)TOWER
ب ) واحد کنترل تقرب (. )APPROACH
ج ) واحد کنترل مسیر پرواز ( . )AREA CONTOROL CENTER
برج مراقبت پرواز (: )TOWER
ایـن قسـمت از مراقبـت پرواز براسـاس اصـل «ببین و کنتـرل کن»،
انجـام وظیفـه میکنـد  .محـدوده عملیاتـی آن به شـعاع  3تـا  5ناتیکال
مایـل ( هـر ناتیـکال مایـل =  1852متر ) از مرکـز فرودگاه و تـا ارتفاع
 5تـا  25هـزار پایـی از سـطح زمیـن اسـت  .قسـمتهای مختلـف بـرج
مراقبت پـرواز :
الف) GROUND
ب ) TOWER

گــروه هوانوردی

بـا شـکل گرفتـن صنعت هوانـوردی در ابتدا به دلیـل پایین بودن حجم پروازهـا و کم بودن هواپیماها نیازی به مراقبت پرواز احسـاس نمیشـد تا
آنکـه بـا افزایـش حجم پروازها و همهگیر شـدن این صنعت در سـرتا سـر جهـان به فکر ایجـاد واحدی در این صنعـت افتادند تـا پروازها با امنیت
و ایمنـی بیشـتر انجـام شـود  ،که بعدها نـام آن واحد را  ) ATC (Air Traffic Controlگذاشـتند و وظایف خاصـی را برای آن در نظر گرفتند .
مراقبت پرواز :

کنترلر مراقبت پرواز :

مراقبـت پـرواز فنـی اسـت و یـا بـه طـور کلی بـه سرویسـی اطالق
میشـود کـه هـدف آن از یک طرف جلوگیری از سـوانح و برخورد میان
هواپیماهـا و یـا برخـورد هواپیماها با موانع در سـطح یـا نزدیکی فرودگاه
و از طـرف دیگـر ایجـاد بسـتری مناسـب و کارآمد برای حرکـت روان
ترافیـک (عبـور و مـرور ) هوایـی و ارایه اطالعات ضـروری جهت حفظ
ایمنـی پروازهـا و راهنماییهـای الزم به کلیه پروازها اسـت.

افـرادی را کـه مسـوول کنتـرل ترافیـک هوایـی هسـتند را کنترلـر
مراقبـت پـرواز میگوینـد  .کنترلر مراقبت پـرواز فرد متخصصی اسـت
کـه مسـوول تسـریع و برقـراری جریـان امـن و روان ترافیـک هوایی و
در نتیجـه جلوگیـری از حـوادث اسـت  .کنترلرهـای مراقبت پـرواز به
طـور طبیعـی درک ذاتی و عمیقی از تجسـم فضایی دارنـد و این توانایی
نسـبت بـه افـراد معمولی کاملا متمایز و چشـمگیر اسـت .کنترلرهای

قبـل از توضیـح دادن دربـاره ایـن دو قسـمت الزم اسـت برخـی از
اصطالحـات را توضیـح دهیـم .
الـف)  : STARTزمانـی اسـت کـه خلبـان از واحـد مراقبت پـرواز در
خواسـت روشـنکردن موتـور هواپیمـا را میکند.
ب )  : TAXIزمانـی اسـت کـه هواپیمـا بـا مجـوز مراقبـت پـرواز و از
طریـق مجـاری و راههـای کنتـرل شـده به سـمت بانـد پـرواز حرکت
میکند .
ج )  : HOLDING POINTمکانـی اسـت که هواپیمـا قبل از ورود به
بانـد اصلی در آنجـا موقعیت میگیرد .
د )  : LINE UPزمانـی اسـت کـه بـه هواپیمـا بـرای ورود بـه بانـد از
طـرف بـرج مراقبـت مجوز داده میشـود و هواپیمـا به ابتـدای باند قابل
اسـتفاده رفتـه و درخواسـت بلند شـدن میکند .
ذ )  : TAKEOFFزمانـی اسـت که هواپیما بـا مجوز برج مراقبت پرواز
از زمین بلند میشـود .
ر )  : LANDINGایـن مرحلـه کـه آخریـن مرحلـه از پـرواز اسـت و
هواپیمـا بـرای نشسـتن از بـرج مراقبت پـرواز مجـوز میگیرد .
وظایـف  : GROUNDوظیفـه ایـن واحـد از مراقبت پـرواز از زمان
 STARTتـا  HOLDING POINTاسـت و در ایـن زمـان هواپیما را
بـه  TOWERتحویـل میدهد .
وظایـف  : TOWERوظیفـه ایـن واحـد از HOLDING POINT
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شـروع میشـود و تـا زمانـی کـه هواپیمـا بـر زمیـن مینشـیند و بـه
 HOLDING POINTمیـرود تحویـل واحـد  GROUNDمیدهـد .
واحـد کنتـرل تفـرب ( : ) APPOAROCHدر فرودگاههایـی کـه
دارای تعـداد پروازهـای باالتـری هسـتند و همچنیـن در مناطقـی کـه
بهدلیـل وجـود چند فـرودگاه حجم ترافیـک هوایی و درگیـری ترافیک
هوایـی باالتـر از حـد معمـول اسـت ،بـرای هماهنگی بیشـتر بیـن واحد
مرکـز کنتـرل و واحـد بـرج مراقبـت و همچنیـن ایمنی بیشـتر پروازها
واحـد کنتـرل تقـرب ( )Approachبـه همـراه بـرج مراقبـت مسـول
هدایـت ترافیـک هوایی اسـت.
واحـد کنتـرل مسـیر پـرواز ( : ) ACCتأسیسـات و اماکنـی کـه
کنترلرهای واحد کنترل مسـیر پرواز در آن مشـغول به کار هسـتند ،به
ترتیـب مرکز کنترل (مسـیر) ترافیک نامیده میشـود کـه عموم ًا تمامی
آنها به نام (مرکز کنترل) شـناخته میشـوند .هر مرکزکنترل مسـوولیت
کنتـرل منطقهـای بـه وسـعت هـزاران مایـل را بـه عهـده دارد .بـرای
مثـال مرکـز کنترل ترافیـک هوایی تهران واقع در تهرانسـر مسـوولیت
کنتـرل تمـام پروازهایـی را که در فضای ایران پـرواز میکنند و همچنین
پروازهـای عبـوری از فضـای ایران بر عهـده دارد .مراکز کنتـرل عموم ًا
ترافیـک هوایـی را بـه کمـک رادارهـای دوربـرد کنتـرل میکننـد .در
نقاطی که دسترسـی به رادار میسـر نیسـت ،کنترل و ایجـاد جدایی بین
هواپیماهـا بـا بهرهگیـری از روش پیچیـده و سـنتی کنترل بـدون رادار
صـورت میپذیـرد .تا کنـون مبالغ زیـادی بـرای طراحی نرمافـزار هایی
کـه بتـوان از آنهـا در بهینه سـازی روش کنترل ترافیک هوایی اسـتفاده
کـرد ،هزینه شـده اسـت .ولـی با این حـال کمـاکان در برخـی از مراکز
کنتـرل ترافیک اطالعات مربـوط به هر پرواز بـر روی نوارهای کاغذی،
که مخصوص این کار در اختیار کنترلرهای ترافیک اسـت ،ثبت میشـود
و در ادامـه و تکمیـل اطالع رسـانی در مورد مسـیر پروازهای یاد شـده
برخـی از اطالعات مسـتقیما بین کنترلرهـا رد و بدل میشـود .در مراکز
کنتـرل جدیدتر بـرای ثبت اطالعات پـروازی نشـاندهندههای رایانهای
جایگزیـن نوارهای کاغذی شـدهاند .به همان سـرعت که دسـتگاههای
جدیدتـر وارد سیسـتم کنتـرل ترافیـک میشـود مراکز کنتـرل ترافیک
بیشـتری نیـز اسـتفاده از نوارهـای کاغـذی ثبـت اطالعـات را متوقف
میکنند.
سیسـتم مراقبـت پـرواز همـواره فـن آوریهـای قابـل توجهـای را
مـورد اسـتفاده و بهره بـرداری قـرار میدهد .نحوه عملکرد سیسـتمهای
راداری بدینگونـه اسـت کـه :امـواج الکترومغناطیسـی که توسـط آنتن
رادارهـا ارسـال میشـود ،پـس از برخـورد به پوسـته خارجی بدنـه انواع
هواپیماهـا کـه اکثـرآ از جنـس فلـز اسـت ،منعکس شـده و به نسـبت
بزرگـی بدنـه هواپیماهـای مزبـور بـر روی صفحـه نمایشـگر (مانیتور)
رادار بـه نحـوی نشـان داده میشـود کـه بـرای کنترلـر مراقبـت پرواز
قابـل روئیـت اسـت و همزمـان با ایـن فرآینـد ،هواپیماهائـی که مجهز
به سیسـتم ( )transponderباشـند توسـط ردیاب ()interrogator
رادار ثانویـه ردیابـی شـده و اطالعاتی از قبیل :کد معـرف (،)mode A
ارتفـاع ( )modeCو عالئـم شناسـائی و یا به عبارت دیگر نـام رادیوئی
( )modeSهـر هواپیمـا بـر روی صفحـه نشـاندهنده رادار نمایش داده
میشـود .انعـکاس شـرایط جـوی خـاص نیـز معمـوآل بـر روی صفحـه
نشـاندهنده رادار قابـل روئیت اسـت.
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گــروه کودک

مسواک بی دندون
یک مسواک بود کوچولو و بیدندون! صبح تا شب توی جامسواکی مینشست تا دندونها بیایند و او

تمیزشان کند؛ اما هیچ دندونی پیش او نمیآمد .هر دندونی که میآمد ،پیش مسواک خودش میرفت.

یک روز مسواک بیدندون از آن همه نشستن خسته شد .گفت « :من دیگر از اینجا ماندن خسته شدم .هیچ
دندونی من را دوست ندارد ،من از اینجا می روم!»

تا خواست برود ،حوله گفت « :نه! نرو ،اگر بری کثیف میشوی ،دیگر هیچ دندونی تو را دوست ندارد ».مسواک

بی دندون گفت « :اشکالی ندارد ،من که دندون ندارم! چقدر اینجا بیکار بمانم؟ خسته شدهام ».حوله گفت « :مگر
نمیدانی؟ تو مسواک نینی هستی».

نینی االن کوچولو است ،دندون ندارد اما چند وقت دیگر چند تا دندون در میآورد .اگر تو نباشی ،چه کسی

دندونهای نینی را مسواک کند»؟ مسواک بیدندون خوشحال شد،گفت :من مسواک نینی هستم؟ چرا زودتر
به من نگفتید! باشد ،صبر میکنم تا نینی دندون در بیاورد ،آن وقت میشوم مسواک با دندون!

 -۱اون چیه که در رشت  ،اوله در ورامین ،دومه و در تهران سومه؟
 -۲اون چیه که در گوش و چشم هست ولی در دهان نیست؟

چیستان
کودکانه

 -۳اون چیه که هم رادیو داره وهم دریا؟

 -۴اون چیه که اگه از باالی یک کوه پایین بیفته نمیشکنه ولی اگه توی آب بیفته ،میشکنه؟

 -۵اون چیه که خیلی تیغ داره ولی نه ساقه ،نه برگ و نه ریشه داره؟

 -۶اون چیه که در ثانیه یک بار ،در دقیقه هم یک بار ظاهر میشود ولی در ساعت اصال ظاهر نمیشود؟
 -۷اون کدوم جزیره ایرانیه که اگر سر و تهاش بکنی میشه تکلیف دانش آموزان؟

جوابمجموعهچیستانکودکانه:
 -۱حرف ” ر” |  -۲حرف ” ش “ |  -۳موج |  -۴کاغذ |  -۵جوجه تیغی |  -۶حرف ” ی ” و ” ه “ |  -۷قشم
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از چشـم دوربیــن

همراهانهواپیماییقشـم

بازدید مدیر عامل محترم قشم ایر از ایستگاه قشم ایر در فرودگاه امام خمینی(ره)
ارسالی از همکار محترم جناب آقای محزون-جانشین رئیس ایستگاه فرودگاه امام خمینی (ره)

کمک کردن مهمانداران به مسافران پرواز زابل -مشهد قشم ایر-
ارسالی از جناب آقای احمدی همکار قشم ایر

مسافر کوچولوی قشم ایر -یگانه مسیبی در کاکپیت هواپیمای قشم در
کنار کمک خلبان شکیبایی  -پرواز تهران  -مشهد

اعضای تیم ملی والیبال ایران -مسیر تهران -ارومیه
ارسالی از جناب آقای فردین مهر  -همکار قشم ایر

تصاویر زیبا از نمایشگاه هوایی کیش
ارسالی از همکار محترم جناب آقای تقیان-روابط عمومی قشم ایر

https://telegram.me/QeshmAirr

روز برفی پاییزی در فرودگاه مهرآباد -ارسالی از همکار محترم جناب
آقای ولیزاده-حراست ایستگاه مهرآباد قشم ایر

مسافر کوچولوی قشم ایر -پریسا توکلی  3ساله
پرواز  1251مشهد -تهران قشم ایر -آبان ماه 95
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حضور هنرمند محبوب جناب آقای حامد بهداد در پرواز قشم ایر-ارسالي
از همکار محترم جناب آقای بيگلرزاده-جانشین ایستگاه شیراز قشم ایر

تجربیات خود با قشم ایر را به صورت پیام ،تصویر ،خبر و کلیپ با ما به اشتراک گذارید.

دل نوشته مسافر محترم پرواز تبریز -بندر عباس قشم ایر
ارسالی از جناب آقای خاکی -همکار قشم ایر

مسافر  UMپرواز زاهدان-تهران قشم ایر-ارسالی از همکار محترم
جناب آقای اکبری-مهماندار قشم ایر.

Qeshm Air

میهمان محترم پرواز آبادان به تهران جناب آقای یوسف تیموری هنرمند محبوب
کشور -ارسالی ازهمکار محترم جناب آقای نوائی -ریاست ایستگاه آبادان قشم ایر

از چشـم دوربیــن

غروب زیبای فرودگاه دبی
ارسالی از همکار محترم جناب آقای سبحانی -مهماندار قشم ایر

آسمان زیبای سنندج
ارسالی از همکار محترم جناب آقای سبحانی-مهماندار قشم ایر

غروب زیبای فرودگاه مهرآباد
ارسالی از همکار محترم جناب آقای محمدی

ضمن خیرمقدم به جناب آقای کپتان هوشیار،تصویری از اولین پرواز رسمی ایشان در کنار کروی
پروازی قشم ایر  -ارسالی از سرکار خانم هاشمیان-همکار قشم ایر

ارسالی از جناب آقای نعمت پور
همکار قشم ایر

قدرداني مسافر نجف از تمامي كرو با شاخه گل
ارسالی از همکاران کروی پروازی قشم ایر

عظمت فرودگاه نجف اشرف
ارسالی از همکار محترم جناب آقای مظفری-خلبان دوم  600قشم ایر

نمایشگاه هوایی کیش
ارسالی از همراه قشم ایر سرکار خانم امیدی

تصاویری زیبا از نمایشگاه هوایی کیش-ارسالی از همکار محترم جناب
آقای شادی-ایستگاه جزیره کیش قشم ایر

پرواز نجف -اصفهان قشم ایر
ارسالی از جناب آقای عطایی از همراهان قشم ایر

هوای پاک و آسمان زیبای فرودگاه مهرآباد
ارسالی از جناب آقای رمضانی -همکار قشم ایر

اهدای نقاشی از هواپیمای قشم ایر به مدیران این مجموعه در جزیره کیش
توسط کودک همراه قشم ایر نیایش فتحی.

طلوع پاییزی زیبا-هواپیمای FQG
ارسالی از همکار محترم جناب آقای آوازه
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Presence of Qeshm Air managers at aviation exhibition in
Kish Island

Qeshm Air News
41 |
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Presence of honorable manager Director , Mr.Shekarabi , and a group of Qeshm Airline’s
deputies and senior managers with Dr.Negarandeh , manager Director Of Qeshm Sorinet
Development Holding and Mr.Narimani , Qeshm Airline’s member of board in the opening
ceremony of the 8th Aviation international exhibition in Kish Island .

Qeshm Air , Supporter of Country Dragon Boat competitions
Qeshm Airline sponsored the 9th Boating tournament as the
title of Dragon Boat Championship Cup .
The tournament was held for two days at the beginning of
December (2016) , in both men and women sections with the
participation of 18 teams from different provinces at Azadi Sport
Complex’s Lake , with teams of Kurdistan (Men) , Kermanshah
(women) in 500 meters and Mazandaran team A (Men) and Tehran
A (women) in the 200 meters on championship place was ended.
In these competitions dragonriders of Kurdistan (Men) , Guilan
(Anzali Free Zone) , Mazandaran A , Boushehr , Eastern Azarbayejan
and Kermanshah in 500 meters earnd from first to sixth positions
respectively .
In 200meters(Men) ,Mazandaran A , Boushehr , Guilan (Anzali
Free Zone) , Kordistan , Tehran , Kermanshah , Western Azarbayejan
and Mazandaran B earnd from first to sixth positions respectively .
The teams Guilan (Anzali Free Zone) and Kurdistan, at a distance
of 200 meters (Men) took third place were shared.

In the women’s 500 meters Kermanshah, Guilan, Boushehr,
Tehran NE B, Thran NE A , Tehran, Hormozgan Dragon boat
community , Finn Hormozgan, West Azarbayjan (Mahabad),
Mazandaran and Khorasan e razavi teams were the first to 11th
positions respectively.
In the women’s 200 meters , Tehran NE A , Guilan , Kermanshah
, Thran NE B , Boushehr , Tehran , Finn Hormozgan , Hormozgan
community , West Azarbayjan (Mahabad), Khorasan e razavi and
Mazandaran teams were the first to 11th positions respectively.
The thing that needs to be highlighted is this tournament was
held with the presence of Abdolsaeed Ash’ari
president of human resources and support and Abbas Mossayebi
, manager director Advisor of Communications and Media as the
representatives of Qeshm Airlines , sponsor of the tournament .

Inauguration Qeshm Air’s office in Kish
According to The Public Relations Department of Qeshm Airline on 16 November 2016,
continual efforts which done by the station chief and other colleagues in Kish Island , the new
office of Qeshm Airline station in Qeshm International Airport officially was inaugurated in
the presence of Mr.Shekarabi , honorable manager Director and a group of Qeshm Airline’s
deputies and senior managers with Mr.Narimani ,Qeshm Airline’s member of board .
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