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به گــــزارش روابط عمومى شــركت هواپيمايى قشــم طى مراســمى در شــركت فارسکو، 
اوليــن پــروژه چك C هواپيماى فوكر ۱۰۰ قشــم اير با حضور معاون مهندســى و تعميرات، 
مهنــدس ســليمى، مديــران و ديگــر متخصصين ايــن معاونت به طور رســمى افتتاح شــد.

   در ایــن مراســم ابتــدا مهنــدس مومــن، سرپرســت مدیریــت تعمیــر و 
نگهــداری هواپیمایــی قشــم، ضمــن اعــالم آغــاز به کار مهندســین شــرکت 
ــت: در  ــان داش ــم ایر، اذع ــر 100 قش ــای فوک ــک C هواپیم ــروژه چ در پ
طــی ســال هــای فعالیــت هواپیمایــی قشــم، بــرای اولیــن بــار کلیــه مراحل 
ایــن پــروژه بــه صــورت مســتقل توســط مهندســین شــرکت هواپیمایــی 
قشــم انجــام خواهــد شــد کــه ایــن مهــم عــالوه بــر ارتقــای ســطح تجربه، 
ــی در  ــه جوی ــه صرف تخصــص و توانمنــدی مهندســین شــرکت، منجــر ب

وقــت و هزینــه نیــز خواهــد شــد.
   در ادامــه، مهنــدس ســلیمی ضمــن تشــكر از زحمــات همــكاران واحــد 
ــای  ــه مراحــل طــی شــده جهــت اخــذ مجوزه ــرات، ب مهندســی و تعمی
ــروژه  ــن پ ــرای انجــام مســتقل ای ــی کشــوری ب ــازمان هواپیمای الزم از س
توســط شــرکت هواپیمایــی قشــم و بازرســی هــای بعــدی ایــن ســازمان 

آغاز چک C هواپیمای فوکر ۱۰۰، 
تــوسط مـهندسین قــشم ایـر

جهــت اعطــای مجوزهــا اشــاره کــرد. وی افــزود عــالوه بــر اخــذ مجــوزات 
ــه  ــاز، برنام ــورد نی ــدارکات م ــی ت ــان، پیش بین ــورت هم زم ــه ص الزم، ب
ریـــــــزی بــرای آمــاده ســازی نیــروی انســانی متخصــص جهــت انجــام 
570 دســتورکار مربــوط بــه ایــن پــروژه کــه بــر طبــق آن ســازه هواپیمــا 
تحــت بازرســی گســترده قــرار خواهــد گرفــت و همچنیــن دیگــر تدابیــر 
الزم اندیشــیده شــد و ایــن پــروژه طبــق دســتور مدیــر عامــل محتــرم و با 
حمایــت هــای ایشــان و همچنیــن همــكاری و حمایــت شایســته مجموعــه 
فارســكو علی الخصــوص مدیــر عامــل مجموعــه، دکتــر نیكــزاد و مهنــدس 
حیدرآبادیــان معــاون مهندســی و تعمیــرات فارســكو، از امــروز در آشــیانه 
ــم  ایر  ــر 100 قش ــی فوک ــد هواپیمای ــت دو فرون ــكو جه ــرکت فارس ش

اجرایــی خواهــد شــد.

مهندس محمود شکرآبى مديرعامل شركت هواپيمايى قشم در حاشيه بازديد از بيست وسومين 
نمايشگاه مطبوعات از غرفه خبرگزارى مهر، پايگاه خبرى تين نيوز، خبرگزارى ايرنا، پايگاه خبرى 

اقتصاد آناين، خبرگزارى ايلنا، و خبرگزارى ايسنا بازديد كرد.

نگـاهی به حــضور مهندس شکــرآبی 
در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات

  بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری مهــر، 
و  بیســت  حاشــیه  در  شــكرآبی  محمــود 
ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی مطبوعــات 
مهــر  خبرگــزاری  غرفــه  در  حضــور  بــا 
گفــت: علیرغــم آزادســازی قیمــت بلیــت 
نیســتند. اقتصــادی  ایرالین هــا  هواپیمـــــا، 

بایــد  کــرد:  عنــوان  قشــم ایر  مدیرعامــل 
ــای  ــن ه ــه ایرالی ــرد ک ــم ک ــرایطی را فراه ش
داخلــی بتواننــد جذابیــت ورود هواپیمــــا را 

بیــش از پیــش احســاس کننــد.
ــای  ــرد: ورود هواپیماه ــح ک ــكرآبی تصری    ش
بــاری از ســوی ایــر الین هــا بــه جــای هواپیمــای 

مســافربری مقــرون بــه صرفــه نیســت.
ــوز، مهنــدس  ــن نی ــگار تی ــه گــزارش خبرن    ب
ــم ایر در  ــی قش ــل هواپیمای ــكرآبی مدیرعام ش
ســومین روز از بیســت و ســومین نمایشــگاه 
مطبوعــات بــا حضــور در غرفــه تیــن نیــوز بــه 

ــت. ــی پرداخ ــت هوای ــت صنع ــریح وضعی تش
ــا  ــوز ب ــگار تین نی ــا خبرن ــو ب ــت وگ وی در گف
بیــان اینكــه تربیــت نســل جدیــدی از مدیــران 
و متخصصــان صنعــت هوایــی ضــروری اســت، 
نیــروی  تربیــت  بــرای  اســت  گفــت:الزم 
متخصــص جــوان در حـــــوزه هواپیمایــی 
ــم  ــن مه ــه ای ــرا ک ــود چ ــذاری ش ــرمایه گ س

ــت. ــده اس ــول مان ــون مغف تاکن
   شــكرآبی هــم چنیــن در خصــوص وضعیــت 
پروازهــای قشــم ایر در مســیرهای خارجــی 
گفــت: هواپیمایــی قشــم ایر اولیــن شــرکت 
هواپیمایــی در ایــران بــود کــه موفــق بــه 
دریافــت مجــوز ورود و پــرواز در اتحادیــه اروپــا 
ــا  ــم ب ــالش کردی ــل ت ــن دلی ــه همی ــد و ب ش
اســتفاده از ایــن فرصــت در دو مســیر بلژیــک و 
هامبــورگ پــرواز برقــرار کنیــم. وی با اشــاره به 
ــل  ــران -بروکس ــیر ته ــرواز در مس ــراری پ برق
ــه  ــت ک ــرکتی اس ــن ش ــم ایر اولی ــت: قش گف
بعــد از 60 ســال توانســته بــه قلــب اروپــا پرواز 
مســتقیم داشــته باشــد. شــكرآبی خبــر داد کــه 
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   بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت هواپیمایی 
ــل  ــكرآبی مدیرعام ــود ش ــدس محم ــم، مهن قش
ــه همــراه خلبــان غنچــه معــاون  ایــن شــرکت ب
ــرل  ــز کنت ــس مرک ــی رئی ــان قم ــات، خلب عملی
عملیــات، مهنــدس صوفیــان و مهندس نقــی زاده 
ــاس  ــات و عب ــرل عملی ــز کنت ــان مرک کارشناس
مســیبی مشــاور مــــــدیر عامــل، بــه مناســبت 
20 اکتبــر، روز جهانــی کنترلرهــای مراقبــت 
ــی از زحمــت کشــان ایــن  ــرواز، جهــت قدردان پ
عرصــه، از مرکــز کنتــرل فضــای کشــور) ســنتر( 

ــد. ــد کردن بازدی

بازدید مدیر عامل شرکت قشم ایر از مرکز کنترل فضای کشور

بــه دلیــل اســتقبال چشــم گیــر مســافران مســیر 
ــن  ــرواز در ای ــت پ ــرار اس ــل ق تهران-بروکس
ــر  ــم ای ــل قش ــد. مدیرعام ــش یاب ــیر افزای مس
ــرواز  ــرای برقــراری پ همچنیــن خبــر داد کــه ب
ــده  ــام ش ــی انج ــا مذاکرات ــه اروپ ــج نقط ــه پن ب
ــت  ــرارداد اس ــد ق ــتانه عق ــه در آس ــت ک اس
ــل  ــروع فص ــا ش ــاد ب ــال زی ــه احتم ــت: ب و گف
پروازهــا ایــن مســیرهای جدیــد افتتــاح خواهد شــد.

   بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایلنــا، 
بــا  قشــم ایر  مدیرعامــل  محمودشــكرآبی، 
نمایشــگاه  ســومین  و  بیســت  در  حضــور 
ــد  ــا بازدی ــزاری ایلن ــه خبرگ ــات از غرف مطبوع
ــن  ــاره آخری ــانه درب ــن رس ــگاران ای ــا خبرن و ب
وضعیــت تفاهــم نامــه ایــن شــرکت بــا بوئینــگ 
بــرای خریــد هواپیمــا گفــت وگــو کــرد. وی بــا 
بیــان اینكــه شــرکت بوئینــگ بــه بــازار هوایــی 
ــدور  ــا ص ــت: ب ــار داش ــاز دارد، اظه ــران نی ای
ــد هواپیمــای  ــک دو فرون ــا از ســوی اوف مجوزه

نــاوگان قشــم ایر می شــود. بوئینــگ وارد 
غرفــــه  از  بازدیــد  در  شــكرآبی  محمــود 
اقتصــاد آنالیــن در بیســت و ســومین نمایشــگاه 
مطبوعــات اظهــار کــرد: بــا امضــای تفاهــم نامــه 
ــن  ــت ای ــده اس ــرار ش ــگ ق ــا بوئین ــه ب اولی
ــه  ــاز را از خزان ــورد نی ــای م ــرکت مجوزه ش

داری امریــكا بگیــرد.
ــم ایر  ــی قش ــرکت هواپیمای ــل ش ــر عام    مدی
گفــت: 30 درصــد از عملیــات جابجایــی حجــاج 
ایرانــی در ایــام حــج تمتــع ســال 96، موفقیــت 
ــود.  ــاوگان قشــم ایر ب ــرای ن و افتخــار بزرگــی ب
   محمــود شــكرآبی در بازدیــد از غرفــه ایرنــا 
ــات و  ــگاه مطبوع ــومین نمایش ــت و س در بیس
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــا در گف ــزاری ه خبرگ

ــزار  ــش از 86 ه ــود بی ــرار ب ــزود: ق ــا اف ایرن
ــط  ــع توس ــج تمت ــام ح ــی در ای ــاج ایران حج
ــه  ــعودی جاب ــر و س ــران ای ــی ای ــاوگان هوای ن
ــی شــرکت ســعودی،  ــا ناتوان ــا ب جــا شــوند ام
مقــرر شــد بخشــی از حجــاج توســط نــاوگان 
ــرودگاه  ــران و ف ــای ای ــن فرودگاه ه قشــم ایر بی
شــوند.     جــا  جابــه  مدینــه  و  جــده  هــای 
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بــراى يــك روزنامه نــگار كــم پيــش مى آيــد تــا در گفتگوهايــى 
كــه انجــام مى دهــد، چشــمانش خســته نشــود و بــه ايــن موضــوع 
ــه  ــده، چ ــاى پراكن ــن صحبت ه ــان اي ــه در مي ــد ك ــر نکن فک
ــش  ــى پي ــا گاه ــه داشــته باشــد ام ــت مطالع ــه قابلي بنويســم ك
ــو،  ــه گفت وگ ــن لحظ ــا آخري ــت ت ــه نخس ــه از لحظ ــد ك مى آي
مشــتاقانه پــاى صحبــت بنشــينى و حتــى در برخــى مواقــع، كار به 
بحــث نيــز كشــيده شــود. گفت وگــو بــا ســعيد نصيــرى، مديــر 
بازاريابــى و توســعه فــروش شــركت هواپيمايى قشــم از آن دســت 
مصاحبه هايــى بــود كــه بــا ســخن در خصــوص بازرگانــى 
ــيد. ــان رس ــه پاي ــر ب ــر و تئات ــا هن ــد و ب ــاز ش ــوردى آغ و هوان

در گفت و گو با مديربازاريابى و توسعه فروش قشم اير عنوان شد

از بازرگانی تا برتولت برشت و استانسیالوسکی
داود ربيعى

   نصیــری را می تــوان پیــش از آن کــه کارشــناس متخصــص در بازرگانــی 
ــد  ــودش عالقه من ــول خ ــه ق ــه ب ــد  البت ــک هنرمن ــی ی ــت، به نوع دانس
هنــر در قالــب هوانــوردی بــه شــمار آورد. دوران جوانــی را بــا عالقــه زیاد 
بــه روزنامه نــگاری و هنــر تئاتــر آغــاز کــرده و پــس از ورود بــه شــرکت 
هواپیمایــی جمهــوری اســالمی ایــران، تمرکــز خــود را بــر هوانــوردی قــرار 
داده و اکنــون پــس از 38 ســال تجربــه در بازرگانــی هوانــوردی، همچنــان 
نــام هنــر و تئاتــر کــه بــه میــان آورده می شــود، چشــمانش بــرق می زنــد 
ــت فروش  ــرگ دس ــردازد. م ــری می پ ــار هن ــد آث ــل و نق ــه تحلی و ب
ــن« را از  ــک ایبس ــر »هنری ــردم اث ــمن م ــر« و دش ــور میل ــته »آرت نوش
ــش او در   ــی و من ــته در مش ــته و ناخواس ــه خواس ــد ک ــی می دان رمان های
ــوده اســت. خــودش می گویــد حتــی در  ــر ب ــوردی تاثیــر پذی حرفــه هوان
ایــن ســن نیــز بــا نوعــی هم ذات پنــداری بــا ســرباز داســتان کوتــاه » دو 

ســرباز کوچــک« نوشــته »گــی دو ماباســن« افســرده می شــود.

ــب  ــن مطل ــر ای ــو، در خصــوص تیت ــه فضــای گفت وگ ــش از ورود ب    پی
بایــد اشــاره شــود کــه عنــوان ایــن مطلــب، برگرفتــه از احســاس نگارنــده 
ــر،  ــن تیت ــر ای ــه درک بهت ــرا ک ــت، چ ــه اس ــان مصاحب ــدت زم در م
ــدرت  ــوردی، ق ــی هوان ــری از بازرگان ــعید نصی ــگاه س ــه ن ــد ب می توان
بخشــد. نــام »استانیسالوســكی« و »برتولــت برشــت«، در خاطــرات نصیری 
بــه وفــور شــنیده شــد.  چــرا کــه  آموزه هــای او از هنــر، توانســته اســت 
بــر نگــرش حرفــه ای وی در هوانــوردی موثــر باشــد. استانیسالوســكی، را 
می تــوان یكــی از چهره هــای شــاخص تئاتــر جهــان دانســت، فــردی کــه 
معتقــد اســت یــک هنرمنــد تئاتــر بایــد خــود را در نقــش غــرق کنــد و به 
نقــش، هویــت دهــد امــا برتولــت برشــت، دیگــر چهــره موثــر هنرجهــان 
ــه  ــا فاصل ــه باشــد و ب ــا نقــش، بیگان ــد ب ــد بای ــد اســت کــه هنرمن معتق

بــه نقــش خــود نــگاه کنــد و امــا آنچــه باعــث شــد ایــن عنــوان بــرای 
مصاحبــه بــا مدیربازاریابــی و توســعه فــروش قشــم ایر، انتخــاب شــود را 
عــالوه بــر عالقــه وی بــه تئاتــر، می تــوان در نــگاه دوســویه نصیــری بــه 
مســافر داشــت. فــردی کــه خــود را در قالــب یــک مســافر می بینــد تــا 
بتوانــد نیازهــای مســافر را تامیــن کنــد و مســیری را برگزینــد تــا مســافر 
ــه ســفر بپــردازد و همچنیــن خــود را در کالبـــد  ــا آرامــش بیشــتری ب ب
مدیــر هوانــوردی می بینــد تــا بتوانــد اســـتراتژی بازرگانــی یــک شــرکت 

ــرآورده ســازد. ــوردی مطــرح را ب هوان

   گفتگــوی پرنشــاط بــا ســعید نصیــری را بــا پرسشــی در خصــوص رونــد 
ــردم.  ــاز ک ــروز آغ ــا ام ــروز ت ــی قشــم از دی ــی شــرکت هواپیمای بازرگان
مدیــر بازاریابــی و توســعه فــروش قشـــــم ایر در ایــن خصــوص گفــت: 
ــود کــه وارد قشــم ایر شــدم، در آن زمــان تنهــا  » ابتــدای ســال 1392 ب
ــا هواپیمــای فوکــر50 در مســیرهای قشــم بــه کیــش و شــیراز  پــرواز  ب
داشــتیم و شــرکت در حــال پایه ریــزی مســیر پیــش روی خــود بــود و امــا 
پــس از گذشــت ســال ها و تغییراتــی کــه در هیــات مدیــره و مدیرعامــل 
ــره  ــم ایر در زم ــه قش ــم ک ــم بگوی ــرات می توان ــه ج ــرکت رخ داد، ب ش

ــی کشــور اســت.« ــن شــرکت های هواپیمای بهتری

   ســخن از رشــد و توســعه یــک شــرکت هواپیمایــی کــه بــه میــان آورده 
می شــود، بایــد بــه عواملــی کــه توانســته بــه توســعه منجــر شــود، دقــت 
ــان  ــم ایر از زب ــد قش ــل رش ــای عوام ــش هایم، جوی ــه پرس ــرد. در ادام ک
ــر قشــم ایر در توســعه و پیشــرفت شــرکت شــدم.  ــران موث یكــی از مدی
نصیــری در ایــن مــورد، ادامــه می دهــد:» همان گونــه کــه بیــان کردیــد،   
ــا  ــر اســت ام ــی موث ــرکت هواپیمای ــک ش ــد ی ــددی در رش ــل متع عوام

ــی  ــوص بازرگان ــا در خص ــرکت تنه ــم در ش ــه جایگاه ــه ب ــا توج ــن ب م
اظهــار نظــر می کنــم چــرا کــه اگــر تــالش و کوشــش همــه بخش هــا و 
واحدهــای شــرکت نبــود، زنجیــره توســعه کامــل نمی شــد. مــا در بازرگانی 
ــن  ــوآوری و همچنی ــال ن ــه دنب ــه ب ــم ک ــعی می کنی ــواره س ــم ایر هم قش
حفــظ اســتقالل شــرکت باشــیم. در ایــن مســیر، تــالش کردیــم از چارتری 
بــودن پروازهای مــان فاصلــه بگیریــم و هــم اکنــون بــه غیــر از مســیرهایی 
ماننــد کیــش، قشــم و مشــهد کــه مســافران در قالــب تورهــای مســافرتی 
بــه ســفر می رونــد، در تمامــی پروازهــای  داخلــی و مســیرهای بروکســل،  
هامبــورگ و دبــی،  بلیــط بــه صــورت مســتقیم از طریــق شــبكه فــروش 
شــرکت کــه ترکیبــی از آژانس هــای طــرف قــرارداد و یــا ســایت شــرکت 
ــازی  ــا برندس ــت ب ــته اس ــم ایر توانس ــد. قش ــروش می رس ــه ف ــت، ب اس
ــام  ــود انج ــت خ ــدت فعالی ــول م ــه در ط ــبی ک ــازی مناس ــاد س و اعتم
ــه  ــافرانی ک ــد. مس ــته باش ــود را داش ــاص خ ــژه و خ ــافران وی داده، مس
ــافران،  ــت. مس ــرواز اس ــرای پ ــان ب ــا دوم آن ــاب اول و ی ــم ایر انتخ قش
ــی  ــرای مســافر خــود ارزش باالی ــه قشــم ایر، ب ــد ک ــی دریافته ان ــه خوب ب
قائــل اســت و تمامــی پرســنل شــرکت بــر اســاس بــاور و آموزش هایــی 
ــد  ــر ش ــد«. او متذک ــرار دارن ــتری مداری ق ــیر مش ــد در مس ــه دیده ان ک
ــر  ــات بصــورت غی ــط و خدم ــه بلی ــی و ارای ــه کشــورهای اروپای ــرواز ب پ
چارتــر مســتلزم  بهره منــدی از مهــارت و تخصــص در شــیوه های مــدرن 
بازرگانــی شــامل نــرخ گــذاری، سیســتم اســتاندارد و جهانــی رزرواســیون 
ــاس  ــر اس ــه ای ب ــل لحظ ــاط و تعام ــی و ارتب ــط الكترونیك ــدور بلی و ص
پروتكل هــای تعریــف شــده یاتــا بــا سیســتم پذیــرش مســافرین یــا همــان 
DCS اســت کــه خوشــبختانه قشــم ایر از ایــن امتحــان ســخت، ســر بلنــد 

بیــرون آمــده اســت.   

   يکــى از مشــکات مصاحبــه بــا افــرادى كــه آشــنا بــه روزنامه نــگارى 
ــونده  ــه مصاحبه ش ــرا ك ــت، چ ــش اس ــى در پرس ــظ توال ــتند، حف هس
براســاس آگاهــــى خــود از نحــوه گفت وگــو، در يــك پرســش شــما 
ــز  ــرى ني ــردازد و نصي ــز مى پ ــى ني ــش آت ــد پرس ــه چن ــان ب ــم زم ه
ــوم از  ــور مى ش ــه مجب ــول مصاحب ــت و در ط ــراد اس ــن اف ــره همي زم

ــم. ــرح كن ــر مط ــى ديگ ــخ هايش، پرسش ــان پاس مي

   آقــاى نصيــرى، شــما بــه نکتــه مهمــى اشــاره كرديــد و آن، انتخــاب 
قشــم اير توســط مســافر اســت. بــا نــگاه بــه برنامــه پــروازى و همچنيــن 
ــا  ــه ب ــوع و البت ــاى متن ــا نرخ ه ــط، ب ــروش بلي ــم اير در ف ــاى قش نرخ ه
ارزش رقــم بااليــى مواجــه هســتيم، چگونــه مى شــود مســافر در ميــان 
ــد، قشــم اير  شــركت هاى هواپيمايــى ديگــر كــه بليــط ارزان تــرى دارن

ــد؟ ــاب مى كن را انتخ

   نصیــری در ایــن خصــوص گفــت:» در پروازهــای چارتــری نرخ گــذاری 
پــرواز بــر اســاس زمــان و مســیر ســفر برعهــده آژانــس چارتــر کننــده 
ــدارد  ــی ن ــرکت هواپیمای ــاب ش ــادی در انتخ ــش زی ــافر نق ــت و مس اس
ــه ایــن موضــوع اشــاره کنــم کــه امــروزه، بــرای بســیاری از  امــا بایــد ب
ــودن بلیــط، اولویــت اول نبــوده بلكــه حــس اعتمــاد و  مســافرین، ارزان ب
ایمنــی و خدماتــی کــه در طــول پــرواز ارائــه می شــود و همچنیــن اعتمــاد 
بــه مجــاری تهیــه بلیــط نیــز مهــم اســت. مســافر حــق دارد شــرکتی را 
انتخــاب کنــد کــه در طــول پــرواز احســاس ایمنــی و امنیت بیشــتری دارد، 
ــدار برخــورد مناســبی دارد و  ــد و مهمان ــی دریافــت می کن کترینــگ خوب

ــب  ــه خــود جل ــاد مســافر را ب ــی توانســته اســت اعتم ــه خوب قشــم ایر ب
کنــد و البتــه مــا نیــز قــدردان مســافران هســتیم.«

ــى  ــول بازرگان ــن اص ــى از مهم تري ــترى مدارى يک ــازار و مش ــظ ب    حف
ــد؟ ــال مى كن ــن خصــوص چــه سياســتى را دنب اســت، قشــم اير در اي

ــه  ــان جمل ــا هم ــود را ب ــد و کالم خ ــای می نوش ــه ای چ ــری جرع    نصی
همیشــگی اش در طــول مصاحبــه ادامــه می دهــد:» در ایــن موضــوع هــم 
بایــد بگویــم کــه مشــتری مداری نتیجــه تــالش زحمــت همــه واحدهــای 
شــرکت اســت، اگــر کارمنــد زمینــی در فــرودگاه و مهمــان دار در طــول 
پــرواز نتوانــد بــه خوبــی بــا مســافر ارتبــاط داشــته باشــد، اگــر پروازهــا 
ــد  ــی نیــز نمی توان ــه طــور حتــم بازرگان تاخیــر داشــته باشــد و اگــر ...، ب
موفــق باشــد امــا در حــوزه بازرگانــی بایــد بگویــم کــه برای حفظ مســافران 
همیشــگی قشــم ایر و توســعه فــروش در مســیر هــای بیــن المللــی تالش هــای 
ــرخ  ــن ن ــرارداد اینترالی ــه ق ــم ب ــادی صــورت گرفتــه اســت کــه می توان زی
مخصــوص )کــه در صنعــت Special Prorate Agreement  نامیــده 
ــا(  ــران )هم ــالمی ای ــوری اس ــی جمهـــ ــرکت هواپیمای ــا ش ــود( ب می ش
اشــاره کنــم کــه در مســیرهای بروکســل و هامبــورگ، مســافران قشــم ایر 
ــن  ــه قشــم ایر در ای ــی ک ــط قشــم ایر در روزهای ــد بلی ــا خری ــد ب می توانن
ــه  ــرواز کننــد. ایــن قــرارداد  تجرب ــر پ ــا ایران ای ــدارد ب ــرواز ن مســیرها پ
ــا در  ــت ایرالین ه ــه در کل فعالی ــم ایر بلك ــرای قش ــا ب ــه تنه ــدی ن جدی
ایــران منحصــر بفــرد اســت و بــه  همین دلیــل بــرای اجرایی شــدن مراحل 
متعــددی بــا تــالش کارشناســان قشــم ایر، همــا و شــرکت ســیتا در ایــران 
و خــارج از کشــور طــی شــد. بــه طورحتــم ایــن یكــی از روش هایــی  اســت 
کــه بتوانیــم امكانــات و انتخــاب بیشــتری بــه مســافرین خــود ارائــه دهیم. 
ــات  ــه خدم ــم ایر در ارائ ــای قش ــن نوآوری ه ــر از جدیدتری ــی دیگ یك
ــیر  ــه در مس ــط دوطرف ــد بلی ــژه در خری ــای وی ــافران، تخفیف ه ــه مس ب
ــی ســاخت و عرضــه                                                                                                                      ــی اســت کــه آزادســازی نرخ هــای داخل هــای داخل
ــد  ــا خری ــال، شــما ب ــه طــور مث ــا ســاخته اســت.  ب ــرخ را مهی ــه ن اینگون
ر  ا ــورد برخ ی  ــژه ا ی و ــف  تخفی ز ــت، ا ــت و برگش ــط رف ــان بلی هم زم
شــد. ایــن خدمــت بــرای نخســتین بــار در صنعــت هوانــوردی  هیــد  ا خو
ــک و  ــده نزدی ــاهلل در آین ــود. انش ــه می ش ــم ایر ارائ ــط قش ــور توس کش
ــواع  ــذب ان ــكان ج ــرای ام ــد« و ب ــت درآم ــرای »مدیری ــتای اج در راس
ــه  ــز ارائ ــوع دیگــر نی ــای متن ــف،  نرخ ه ــا بودجه هــای مختل مســافرین ب
خواهــد شــد.  راه انــدازی سیســتم آنالیــن فــروش بلیــط و همچنین باشــگاه 
مســافران کثیرالســفر قشــم ایر از جملــه خدمــات شــرکت اســت کــه بــه 

ــد.« ــرا در می آی ــه اج ــه مرحل زودی ب

ــا  ــه ب ــه مصاحب ــت ك ــم اير اس ــران قش ــه رازى در مدي ــم چ    نمى دان
ــوردى از  ــر هوان ــرد و عــاوه ب ــان مى ب ــا، بيشــتر از دو ســاعت زم آن ه
ــا  ــو ب ــود. گفت وگ ــان آورده مى ش ــه مي ــخن ب ــز س ــات ني ــر و ادبي هن
ســعيد نصيــرى، مديــر بازاريابــى و توســعه فــروش قشــم اير در حالــى 
ــود دارد  ــو وج ــه گفت وگ ــش ادام ــوز عط ــه هن ــد ك ــان مى رس ــه پاي ب
امــا محدوديت هــاى نشــريه بــراى چــاپ آن، مجــال ادامــه آن را 
ــروازى قشــم اير،  ــى نشــريه درون پ ــد. در شــماره هاى آت ســلب مى كن
مهمــان نصيــرى و بچه هــاى پرتــاش معاونــت بازرگانــى خواهيــم بــود. 

ــد. ــن باش ــان ميه ــده خادم ــد يارى دهن خداون
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ماجــرا از آنجــا آغــاز شــد کــه در ایــام فــروش 
ــرات  ــازمان تعزی ــان س ــن، بازرس ــط اربعی بلی
ــی  ــه بازرس ــران در ادام ــتان ته ــی اس حكومت
ــط و برخــورد  ــروش بلی هــای خــود از نحــوه ف
مدیــران و کارمنــدان آژانــس هــای هواپیمایــی 
ــه  ــت ک ــراب گش ــی مه ــس هواپیمای وارد آژان
نماینــده فــروش بلیــط اربعیــن هواپیمایــی 
ــراز  ــس از اب ــوند و پ ــی ش ــر اســت م قشــم ای
رضایــت از نحــوه پذیرایــی و برخــورد مناســب 
ــران حســینی و  ــا زائ ــس ب ــن آژان ــدان ای کارمن
همچنیــن فــروش بلیــط طبــق تعرفــه ســازمان 
از  ای  تقدیرنامــه  بــا  کشــوری،  هواپیمایــی 
ــتان  ــی اس ــرات حكومت ــازمان تعزی ــت س معاون
تهــران و خبرنــگاران شــبكه خبــر ســیما از 
ــرکت  ــن ش ــل ای ــتانی، مدیرعام ــم اردس مری

ــود. ــی ش ــی م ــگری قدردان ــات گردش خدم
ــران شــرکت  ــرای مدی ــم اردســتانی ب ــام مری ن
هــای هواپیمایــی نامــی آشناســت، بانوی ســخت 
ــی کــه پــس از ســالها فعالیــت در  کــوش ایران
ــد  ــی، چن ــرکتهای هواپیمای ــی ش ــش بازرگان بخ
ــتقل در  ــورت مس ــه ص ــه ب ــت ک ــالی اس س
ــه  ــت حرف ــگری فعالی ــات گردش ــوزه خدم ح
ای دارد.خواننــده گفــت و گــوی ماهنامــه درون 
ــا خانــم مریــم اردســتانی  پــروازی قشــم ایــر ب

باشــید.
مراجــع  تقديــر  ديگــر،  بيانــى  بــه   -
ــه  ــما ب ــركت ش ــرد ش ــى از عملک نظارت
ــردد.  ــى گ ــدارى بازم ــترى م ــه مش مقول
شــما ســالها در ايراليــن هــاى مختلــف در 
قالــب مديــر و معــاون بازرگانــى فعاليــت 
داشــته ايــد، آيــا مــى تــوان ميــان ســابقه 
ــه مشــترى مــدارى  كار شــما و اهميــت ب
كــه بــه جهــت توجــه بــه آن، مــورد 
ــه اى  ــد، رابط ــه اي ــرار گرفت ــين ق تحس

ــت؟ ياف
بلــه بــه طــور حتــم ارتبــاط وجــود دارد.ســابقه 
فعالیــت در ایرالیــن باعــث مــی شــود بــا 
ــد  ــوید و بدانی ــنا ش ــافر آش ــر مس ــلیقه و نظ س
ــازی در طــول ســفر خــود  کــه مســافر چــه نی
دارد. مــن هــم اکنــون بــا بینشــی کــه از 
ایرالیــن و آژانــس هواپیمایــی دارم، تــالش مــی 
ــرف )  ــای دو ط ــیت ه ــق حساس ــا تلفی ــم ب کن
ایرالیــن و آژانــس(، گام هــای مثبتــی در جهــت 

ــم. ــته باش ــگری داش ــعه گردش توس
ــش  ــن و ماجــراى پي - در خصــوص اربعي
ــما  ــى از ش ــه قدردان ــر ب ــه منج ــده ك آم
ــح  ــان شــد، توضي و شــركت تحــت نظرت

ــد. دهي
ــداری  ــتری م ــه مش ــم ک ــد بگوی ــدا بای در ابت
بایــد رســالت اصلــی همــه افــرادی باشــد کــه 
ــد.من در  ــتند، باش ــاط هس ــردم در ارتب ــا م ب
ــم اعــالم  ــه همكاران مهــراب گشــت، همــواره ب

 در گفت و گو با مديرعامل آژانس هواپيمايى مهراب گشت مطرح شد:

قشم ایر اولویت نخست مسافران است

ــی  ــردم ول ــد، م ــس از خداون ــه پ ــم ک ــی کن م
ــت  ــظ رضای ــد حف ــتند و بای ــا هس ــای م نعمته
ــوص  ــرد.در خص ــرار گی ــه ق ــورد توج ــا م آنه
ــین  ــام حس ــر ام ــه زائ ــم ک ــد بگوی ــن بای اربعی
)ع(، دارای ارزش و جایــگاه واالیــی اســت و 
ــان در  ســعی کردیــم کــه در زمــان حضــور آن
ــورت  ــران ص ــی از زائ ــی خوب ــرکت، پذیرای ش
ــینی،  ــن حس ــان اربعی ــه در زم ــرا ک ــرد چ گی
همــه مــردم تــالش مــی کننــد در ثــواب ایــن 
روز ســهیم باشــند و هــر آنچــه مــا در مهــراب 
گشــت بــرای زائــران امــام حســین )ع( انجــام 
دادیــم، عــالوه بــر مشــتری مــداری کــه یــک 
ــی  ــاد قلب ــک اعتق ــه ای اســت، ی ــالت حرف رس
ــی  ــارت زائران ــواب زی ــم کــه ث ــود و امیدواری ب
ــمت  ــد قس ــداری کردن ــط خری ــا بلی ــه از م ک

ــود. ــت، ش ــراب گش ــم در مه ــن و همكاران م

ــى در  ــوع مهم ــدارى موض ــترى م - مش
ــان  ــروزه در مي ــه ام ــت ك ــت اس مديري
شــركتهاى هواپيمايــى در حــال اجــرا 
ــى از  ــما يک ــه ش ــه آنک ــه ب ــت.با توج اس
ــم  ــروش قش ــدگان ف ــن نماين ــم تري مه
ــم  ــدارى در قش ــترى م ــتيد، مش ــر هس اي
ايــر تــا چــه ميــزان توانســته بــر رضايــت 

ــد؟ ــر باش ــما موث ــافران ش مس
ــم  ــاره کن ــه اش ــن نكت ــه ای ــدا ب ــد در ابت - بای
ــط  ــد بلی ــرای خری ــافران ب ــی از مس ــه برخ ک
ــی  ــه م ــی مراجع ــای هواپیمای ــس ه ــه آژان ب
کننــد و نخســتین حلقــه ســفر در آژانــس 
هــای هواپیمایــی شــكل مــی گیرد.اگــر برخــورد 
مناســبی از کارکنــان آژانــس هــا صــورت 
ــود را  ــی خ ــی، نارضایت ــافر ناراض ــرد، مس نگی
بــه داخــل پــرواز مــی کشــاند و البتــه بایــد بــه 
ایــن نكتــه نیــز اشــاره کنــم کــه حلقــه رضایــت 
و مشــتری مــداری از ســوی ایرالیــن هــم مــی 
ــیاری از  ــت بس ــن اس ــكل بگیرد.ممك ــد ش توان
مســافران مــا در پروازهــا خدمــات خــوب و بــا 
کیفیتــی دریافــت نكننــد.در خصــوص پرســش 
ــه  ــم ک ــاره کن ــه اش ــن نكت ــه ای ــد ب ــما بای ش
ــا  ــه م ــفر ب ــات س ــرای خدم ــه ب ــافرانی ک مس
ــا قشــم  ــد، برایشــان ســفر ب ــی کنن ــه م مراجع
ــه را  ــن مقول ــت نخســت اســت و ای ــر اولولی ای
مــی تــوان بــه تكریــم مســافر توســط قشــم ایــر 

ــردد. ــی گ بازم
- بــه طــور حتــم شــما در آژانــس مهــراب 
ــافرانتان  ــا مس ــى ب ــاط خوب ــت، ارتب گش
داريــد و از عوامــل رضايــت و نارضايتــى 
مســافران خــود اطــاع كســب مــى كنيــد. 
ــا قشــم ايــر  عواملــى كــه باعــث شــده ت
بــه اولويــت و انتخــاب نخســت مســافران 

تبديــل شــود در چيســت؟
ــر را  ــم ای ــا قش ــته ت ــددی توانس ــل متع عوام

ــل  ــوردی تبدی ــق در هوان ــد موف ــک برن ــه ی ب
کنــد امــا آنچــه در نظــرات مســافران مــا بــه 
صــورت واضــح بیــان شــده، عبــارت اســت از: 
مســیرها و زمــان بنــدی منظــم پروازهــا، تمیــز 
ــر  ــی نظی ــورد ب ــا، برخ ــن هواپیم ــودن کابی ب
ــن  ــه ای ــه هم ــوب ک ــگ خ ــداران، کترین مهمان
ــرم و  ــل محت ــق مدیرعام ــه موف ــوارد نتیج م

ــت. ــر اس ــم ای ــران قش ــان و مدی معاون

ــك  ــد ي ــه دي ــم از زاوي ــر بخواهي - اگ
بــه  هوانــوردى  بازرگانــى  كارشــناس 
ــوزه  ــر در ح ــم اي ــت قش ــل موفقي عوام
جــذب مســافر نــگاه كنيــد بــه چــه 

عواملــى خواهيــم رســيد؟
عــالوه بــر نظــرات مســافران کــه بســیار مهــم 
ــر و  ــم ای ــط قش ــوز Tco توس ــذ مج ــت، اخ اس
پــرواز بــر آســمان اروپــا یكــی از عوامــل 
ــا  ــه ب ــی ک ــت ایرانیان ــه توانس ــود ک ــی ب مهم
ــه  ــد را ب ــی کنن ــرواز م ــی پ ــای خارج پروازه
ســوی قشــم ایــر بكشــاند. قشــم ایــر در طــول 
مــدت مدیریــت جنــاب مهنــدس شــكرآبی بــه 
ــی  ــت را ط ــای موفقی ــه ه ــته پل ــی توانس خوب
ــی در  ــراه خوب ــم هم ــدوارم بتوانی ــد و امی کن

ــیم. ــر باش ــم ای ــی قش ــای آت ــت ه موفقی

و در پايان؟
ــه  ــن نكت ــه ای ــز ب ــافران عزی ــد دارم مس امی
دقــت کننــد کــه هــدف همــه افــرادی کــه در 
ــگاه هــای مختلــف در حلقــه ســفر اعــم از  جای
ــد  ــرار دارن ــن و ... ق ــی، ایرالی ــس هواپیمای آژان
رضایــت مســافران اســت و شــرکت قشــم ایــر 
براســاس رســالت حرفــه ای خــود در مشــتری 
مــداری تمــام افــراد و شــرکتهای همــكار خــود 
ــای  ــس ه ــم از آژان ــا اع ــوزه ه ــی ح در تمام
ــرده و  ــن ک ــی و ... را گلچی ــافرتی، خدمات مس
ــا  ــه م ــدف هم ــن، ه ــرواز آرام و ایم ــتن پ داش

قلمــداد مــی شــود.
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افراد موفق در روزهای 
تعطیـل چـــه می کنند؟
ــختى را  ــه س ــر هفت ــه اگ ــم ك ــن باوري ــر اي ــا ب ــر م     اكث
پشــت ســر گذاشــتيم، مــى توانيــم در روزهــاى تعطيــل 
ــى،  ــق همگ ــراد موف ــا اف ــيم. ام ــته باش ــق داش ــتراحت مطل اس
ــه  ــا، از جمل ــه روزه ــا از هم ــد. آن ه ــم دارن ــك ويژگــى مه ي
روزهــاى تعطيــل خــود، نهايــت اســتفاده را مــى برنــد.  

گروه سامت

برنامه ريزى مى كنند.
ــای  ــرای روزه ــه ب ــای کاری، بلك ــرای روزه ــا ب ــه تنه ــق ن ــراد موف    اف
ــرای  ــا ب ــع اگــر آن ه ــد. در واق ــزی می کنن ــز برنامه ری ــل خــود نی تعطی
ــن کــه  روزهــای تعطیــل از قبــل برنامــه ای نداشــته باشــند، احتمــال ای
در کار خــود غــــــرق شــوند زیــاد اســت. البتــه ایــن برنامه ریــزی خیلــی 

دقیــق نیســت و انعطاف پذیــری بیشــتری دارد.  

كارهاى شان را قبل از تعطيات به اتمام مى رسانند
   افــراد موفــق کارهــای ضــروری خــود را قبــل از شــروع تعطیــالت بــه اتمام 
مــی رســانند، بنابرایــن دیگــر فكرشــان درگیــر کارهــای عقــب افتاده نبــوده و 

بــه ســادگی از تعطیــالت شــان نهایــت لــذت را خواهنــد بــرد.

از تکنولوژى به دورند
    از آنجــا کــه مــا از صبــح کــه چشــم هایمان را بــاز می کنیــم تــا شــب بــا 
تكنولــوژی در تمــاس هســتیم، تعطیــالت زمــان خوبــی اســت کــه خودمــان 
را از آن هــا دور کنیــم. بنابرایــن تلفــن همــراه و لــپ تــاپ خــود را حتــی 

بــرای نیمــی از روز یــا چنــد ســاعت از خــود دور کنیــد.

با ديگران كارى ندارند
   زمانــی کــه شــما در مســافرت بــه ســر مــی بریــد، امــكان این کــه دوســتان یا 
همــكاران تــان بــا شــما تمــاس بگیرنــد، زیــاد اســت. اگــر کار واجبــی بــا آن ها 
نداریــد، بــرای ایــن کــه تا جــای ممكــن از تكنولــوژی بــه دور بمانیــد، از آن 

هــا بخواهیــد کــه در تعطیــالت شــما را تنهــا بگذارند.

مديتيشن مى كنند
   برنامــه ریختــن بــرای تعطیــالت خــوب اســت امــا ایــن برنامــه لزومــا 
بــه معنــای انجــام دادن فعالیــت خاصــی نیســت. بــه عنــوان مثــال شــما 
ــا  ــد، تنه ــچ کاری نكنی ــا هی ــد ت ــه بریزی ــان برنام ــرای خودت ــد ب می توانی
ــد.  ــذت ببری ــط ل ــش محی ــید و از آرام ــبز دراز بكش ــی سرس در فضای
ــن  ــه بهتری ــان ب ــک لحظات ش ــک ت ــه از ت ــور ک ــان ط ــق هم ــراد موف اف
شــكل ممكــن اســتفاده می کننــد، بــه خوبــی مــی داننــد کــه اســتراحت و 

مدیتیشــن نیــز برایشــان واجــب اســت

زمانشان را با خانواده مى گذرانند
   در طــول هفتــه، بــه دلیــل مشــغله کاری، خیلــی نمی تــوان زمــان زیــادی 
را بــه خانــواده اختصــاص داد امــا تعطیــالت زمــان خوبــی اســت تــا ایــن 
ــادی داشــته باشــید و  ــرد. شــاید شــما دوســتان زی ــران ک ــود را جب کمب
ــواده را نخواهــد  همیشــه ســرتان گــرم باشــد امــا هیــچ کــس جــای خان

گرفــت.

ورزش مى كنند
   افــراد موفــق بــه اهمیــت ورزش آگاهنــد. آن هــا مــی داننــد کــه بــرای 
ــن  ــی ســالم داشــت. بنابرای ــد بدن ــک ذهــن ســالم و فعــال، بای داشــتن ی
تنبلــی نمی کننــد و حتــی در تعطیــالت خــود از ورزش و فعالیــت بدنــی غافــل 

ــوند. نمی ش

طبيعت گردى مى كنند
   تعطیــالت زمــان خوبــی اســت تــا بــه بیــرون از خانــه برویــد و هــوای 
تــازه را نفــس بكشــید، بــه خصــوص پــس از یــک هفتــه کاری شــلوغ. مهم 
نیســت کــه در چــه ماهــی از ســال هســتید، لباس هایتــان را بپوشــید و از 
ــد،  ــا راه بروی ــه روی چمن ه ــد. پابرهن ــرژی بگیری ــان ان ــت اطراف ت طبیع
ــای  ــه برگ ه ــا ک ــد ی ــه آب بزنی ــی ب ــد و تن ــان را در آوری کفش هایت
ــان  ــدر انرژی ت ــه چق ــد ک ــد دی ــت خواهی ــد. آنوق ــان را لمــس کنی درخت

افزایــش خواهــد یافــت.

براى زمان شان ارزش قائلند
   زمــان چــون بــرق و بــاد در حــال گــذر اســت، بــه همیــن دلیــل بایــد 
قــدرش را بدانیــم. افــراد موفــق نیــز بــرای تــک تــک دقایــق شــان ارزش 
قائلنــد. بــه عنــوان مثــال اگــر برنامــه ای را دوســت نداشــته باشــند، رک و 
رو راســت بــه آن »نــه« مــی گوینــد. در واقــع آن هــا بــه دنبــال فعالیــت 
هایــی کــه شادشــان مــی کننــد مــی رونــد تــا در آینــده پشــیمان لحظاتــی 

کــه گذشــت، نشــوند.
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پنج اشتباهــی 
کـــه جلـــوی 
شـــــــــــادی 
و سالمتی شما 
را می گـــــیرد

ترجمه از هدى بانکى

ــه  ــره چ ــى روزم ــد روش زندگ ــر بداني ــد اگ ــد ش ــگفت زده خواهي ــن ش ــل م ــم مث ــما ه ــا ش حتم
ــى  ــر روز انتخاب هاي ــما ه ــم دارد. ش ــى بري ــه م ــى ك ــادى و لذت هاي ــامتى و ش ــا س ــى ب ارتباط
ــا  ــط ب ــا نامرتب ــرا كام ــه ظاه ــا ك ــاب ه ــن انتخ ــى از اي ــد، برخ ــى گيري ــى م ــم هاي ــد و تصمي ــى كني م
ــد.  ــان مى گذارن ــر روح و جســم ت ــر چشــمگير و بزرگــى ب ــع تاثي ــان هســتند، در واق ســامتى و شــادى ت

گروه سامت

نداشتن ارتباط هاى عميق و معنا دار 
ــی  ــكل م ــراد ش ــایر اف ــا س ــاط ب ــر، در ارتب ــات بش ــتر تجربی بیش
گیــرد. ارتبــاط داشــتن چیــزی اســت کــه بــه مــا ارزش و اعتبــار داده 
ــا و  ــرای ارتباط ه ــان ب ــز انس ــد. مغ ــا دار می کن ــان را معن و زندگی م
ــردد. ــم می گ ــش ه ــه دنبال ــزی شــده و ب ــی برنامه ری ــالت اجتماع تعام

تمام روز را نشسته ايد
   شــاید ایــن دلیــل شــما را از جای تــان بلنــد کنــد! تحقیقــات علمــی نشــان 
ــرات مضــری روی ســالمتی تان  ــک جــا نشســتن، تاثی داده تمــام روز را ی
ــون نشســتن،  ــای تلویزی ــر از انتظــار شماســت. ســاعت ها پ دارد کــه فرات
ــش  ــرگ را افزای ــی و م ــی و عروق ــای قلب ــه بیماری ه ــال ب ــک ابت ریس

ــی داشــته باشــید! می دهــد، حتــی اگــر فعالیــت بدن
يادتان ميرود نفس عميق بکشــيد

   خیلــی از افــراد عاشــق کالس یــوگا هســتند چــون تنهــا زمانــی اســت که 
می تواننــد فقــط بنشــینند و نفــس بكشــند. تنفــس عمیــق، غذایــی لذیــذ 
بــرای روح و روان اســت. از زمانــی کــه شــما از خــواب بیــدار می شــوید تــا 
وقتــی کــه بــه رختخــواب برویــد، تــا بــه حــال شــده کــه 15 دقیقــه فقــط 
ــه  بنشــینید و نفــس بكشــید؟ اگــر ایــن کار را نمی کنیــد، ظلــم بزرگــی ب

“

“

خودتــان اســت؛ زیــرا فوایــدی کــه مدیتیشــن و خود آگاهــی بــرای شــما 
دارد، شــگفت انگیــز و غیرقابــل چشم پوشــی اســت.

شغلى را داريد كه عاقه اى به آن نداريد
ــر اســترس هــای مــداوم  ــی کار کــردن و درگی ــد کــه خیل    حتمــا می دانی
شــغلی شــدن چــه ضــرری برای تــان دارد. شــغل شــما، بــه هــر طریقــی کــه 
اســترس زیــادی بــه شــما بدهــد، برای تــان بــد اســت؛ تنش هــای ناشــی از 
مســئولیت های ســنگین، ناســازگاری بــا مدیــر و مافــوق، احســاس بــی ارزش 
تلقــی شــدن و عــدم رضایــت شــغلی و حتــی زمان هــای طوالنــی کار کــردن، 
ریســک ابتــال بــه بیماری هــای عــروق کرونــری را، بــدون در نظــر گرفتــن 

ــی، افزایــش می دهــد. عوامــل بیرون
توانمندى هاى خاقانه خود را ناديده مى گير يد

ــاری  ــک بیم ــد، ریس ــه داری ــی ک ــا و ابتكارهای ــان دادن خالقیت ه    نش
را کاهــش داده و ســالمت و تندرســتی تان را تقویــت می کنــد. مثــال 
طبــق تحقیقاتــی کــه در دانشــگاه هــاروارد انجــام شــد، هنــر بــرای کاهــش 
اضطــراب و اســترس ســودمند اســت، هیجانــات مثبــت را بیشــتر می کنــد 

ــد.  ــم می کن ــردگی را ک ــال افس و احتم
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بزرگـــــــــترین 
دروغ ها درباره 
کـــارآفرینی 
چیست؟

گروه اجتماعى

ترجمه از حميد پاشايى

چــه وجه اشــتراكى بيــن ماهى گيــران و كارآفرينــان وجود 
دارد؟ هــر دو بــه وســيله داســتان ها و افســانه هايى احاطــه 
ــته  ــت نداش ــه در واقعي ــى ريش ــايد خيل ــه ش ــده اند ك ش
باشــد. در ايــن مطلــب، بزرگ تريــن دروغ هايــى كــه راجع 
ــم. ــان مى كني ــان بي ــود دارد را براى ت ــى وج ــه كارآفرين ب

كارآفرين بودن پر از زرق و برق است
   بزرگتریــن دروغ یــا مفهــوم غلطــی کــه در کارآفرینــی وجــود دارد ایــن اســت کــه 
وقتــی اســتارتاپ هســتید، خودتــان را مدیرعامــل بنامیــد. ایــن بیشــتر بــزرگ جلــوه 
دادن خودتــان اســت. خیلــی از تــازه کارهــا بــه دنبــال ایــن زرق و بــرق هســتند بــدون 
اینكــه حاضــر باشــند بــرای آن کار کننــد. کارآفریــن بــودن از یــک شــغل 9 صبــح تا 

5 عصــر دشــوارتر اســت. 

تنها چيزى كه نياز داريد ايده اى خوب است
   داشــتن یــک ایــده عالــی قــدم اول مهمــی اســت، ولی کســب و کار شــما بــه موفقیت 
نمی رســد مگــر اینكــه اســتراتژی هوشــمندانه ای داشــته باشــید و تــالش پــر شــور و 

شــوقی را پشــت آن قــرار دهیــد.

كارآفرينان افرادى تنها هستند
ــت  ــی اس ــن فعالیت ــاع محورتری ــن و اجتم ــروه محورتری ــودن، گ ــن ب    کارآفری
ــازی و  ــبكه س ــت، ش ــد حمای ــن موضــوع نیازمن ــد. ای ــد تصــور کنی ــه می توانی ک
ــكاران.  ــواده و هم ــتان، خان ــا دوس ــاط ب ــت؛ ارتب ــف اس ــواع مختل ــی از ان ارتباطات
ــی فعالیتــی انفــرادی محدودکننــده تریــن  ــه عنوان ــه کارآفرینــی ب فكــر کــردن ب
ــی از  ــدون شــک تضمین ــد داشــته باشــید و ب ــدازی اســت کــه می توانی چشــم ان

ــود. شكســت خواهــد ب

شما آزادى كامل داريد
   یكــی از بزرگتریــن تصــورات اشــتباه در مــورد کارآفرینــی ایــن اســت کــه بــه شــما 
آزادی کامــل می دهــد. کامــال بــر عكــس، اداره کــردن یــک اســتارتاپ زندگــی شــما 
ــه موفقیــت  ــرای ب ــی ب ــرد. اگــر اشــتیاق کاف ــار مــی گی ــه طــور کامــل در اختی را ب
رســاندن آن را نداشــته باشــید، در واقــع شــما را بیشــتر تحــت تســلط مــی گیــرد تــا 

اینكــه آزادتــان بگــذارد.

براى موفق بودن نياز به سرمايه گذار داريد
   اگــر واقعــاً بــا کاری کــه انجــام مــی دهیــد مشــكلی را رفــع مــی کنیــد، و بــازار بــه 
راه حــل شــما واکنــش نشــان مــی دهــد، نیــازی بــه ســرمایه گــذار نیســت. در دنیــای 
امــروز، شــما ایــن توانایــی را داریــد کــه کســب و کار خود را گســترش دهیــد و خودتان 
مســتقیماً در بــازار فــروش انجــام دهیــد. ســرمایه گــذاران جــای خــود را دارنــد، ولی به 
طــور کلــی خیلــی از مواقــع ســرمایه گــذاران بیشــتر از اینكــه بــه شــرکتی کمــک کنند 

ــود می ســازند. آن را ناب

كارآفرينى بازى افراد جوان است
ــه  ــود ک ــروع می ش ــه ش ــن گون ــا ای ــی وقت ه ــی خیل ــتانی کارآفرین ــخه داس    نس
بنیان گــذاری کــه از دانشــگاه تــرک تحصیــل کــرده بــود، ایــده بــزرگ خــود را دنبــال 
کــرد. واقعیــت ایــن اســت کــه کارآفریــن موفق بــودن نیازمنــد دانــش فنــی، تجربه ای 
وســیع و شــبكه ای بــزرگ اســت. افــراد جــوان کمــی هســتند کــه تجربــه الزم بــرای 
موفــق شــدن را داشــته باشــند. موفقیــت احتمــال بیشــتری دارد کــه نصیــب فــردی 
بــا چنــد ســال تجربــه کاری شــود کــه فرصتــی در بــازار را از طریــق تجــارب کاری 
و زندگــی خــود شناســایی کــرده و ســرمایه مالــی و شــبكه مــورد نیــاز بــرای ریســک 

کــردن و جمــع کــردن تیــم بــرای پیشــرفت در مســیری تــازه را دارد.
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جــت لــگ )Jet Lag( چیســت و 
چگونــه می تــوان بــا آن مقابله 

کرد؟

اگــر شــما مرتــب در حــال ســفر باشــيد، مى دانيــد كــه 
حركــت بيــن منطقه هــاى زمانــى مختلــف و تجربــه جــت 
ــى  ــل پيش بين ــکلى قاب ــن مش ــى دارد. اي ــه حس ــگ چ ل
ــه  ــود دارد ك ــى وج ــى روش هاي ــت، ول ــده اس و آزاردهن
ــه  ــا ب ــد ت ــول مى كش ــما ط ــراى ش ــه ب ــى ك ــدت زمان م
ــل  ــه حداق ــد را ب ــادت كني ــدى ع ــى جدي ــه زمان منطق
برســانيد و ســاعت بــدن خــود را مجــدداً بــه كار بيندازيد.

حميــد پاشــايى

  شمـاره چهارده .1۳۹۶  | 1۶

جت لگ واقعاً چيست
ــاعت  ــه س ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــه وقت ــت ک ــم اس ــری از عالئ ــک س ــگ ی ــی، جت ل ــور کل ــه ط    ب
درونــی بــدن مــا دچــار اختــالل می شــود. همــه مــا دارای یــک ســاعت داخلــی در بدنمــان هســتیم کــه 
مجموعــه ای از ســلول هــا ســاخته شــده از ژن هــای »ســاعت بــدن« بــه نــام هســته سوپراکیاســماتیک 
ــدن  ــمت های ب ــر قس ــه دیگ ــا ب ــد ت ــوند و از کار می افتن ــال می ش ــلول ها فع ــن س ــت. ای ــا SCN اس ی

بگوینــد کــه چــه زمانــی اســت و چــه کاری بایــد انجــام دهنــد.
بــه ایــن معنــی کــه مــا شــب هــا می  خوابیــم، ولــی در کنــار آن روی گرســنگی، خلــق و خــو و فشــار 
خــون نیــز تأثیــر دارد. یكــی از اولیــن نشــانه ها کــه کمــک می کنــد مــا ســاعت بــدن خــود را در تنظیــم 
نگه داریــم نــور اســت، کــه باعــث می شــود ســاعت درونــی بــدن خــود را هــر روز از نــو فعــال کنیــم 

تــا بــا خورشــید ســازگار شــود.

چطور با جت لگ مقابله كنيم
  شــما هــم احتمــاالً عالقــه ای نداریــد کــه دچــار عــوارض جت لــگ شــوید، چــرا کــه حتــی اگــر بــه 
آثــار منفــی ســالمتی آن اهمیتــی ندهیــد، بــاز هــم حــس ناخوشــایندی کــه برایتــان ایجــاد می کنــد را 
دوســت نداریــد. در واقــع تنهــا یــک راه بــرای جلوگیــری از عــوارض جــت لــگ وجــود دارد: هــر چــه 
ســریعتر خــود را بــا منطقــه زمانــی جدیــدی کــه وارد آن می شــوید وفــق دهیــد. در اینجــا چنــد راه را 

ــدن شــما در ایــن کار کمــک می کنــد. ــه ب معرفــی می کنیــم کــه ب

برنامه زمانى خود را قبل از سفر تنظيم كنيد
   بــرای شــروع، مهــم اســت کــه بدانیــد بــه کــدام جهــت مســافرت می کنیــد، چــرا کــه بــرای بیشــتر 
مــردم وفــق پیــدا کــردن در هنــگام ســفر بــه ســمت شــرق دشــوارتر اســت. وقتــی کــه از شــرق بــه 
غــرب ســفر می کنیــد، ســاعت بــدن شــما بایــد بــه تأخیــر بیفتــد تــا بتوانیــد بیــدار شــوید و بعــداً بــه 
ــه شــرق،  ــا اینكــه در هنــگام ســفر از غــرب ب ــرای مــا بســیار آســانتر اســت ت ــد. ایــن ب خــواب بروی

ســاعت بــدن خــود را بــه جلــو بیندازیــم.

قرار گرفتن خود در معرض نور را كنترل كنيد
   بــر اســاس نظــر برخــی از محققــان، کنتــرل کــردن قرارگیــری شــما در معــرض نــور مؤثرتریــن روش 
ــم  ــس تی ــر اســمیت ال. جانســون ریی ــال، دکت ــرای مث ــگ اســت. ب ــروز جــت ل ــری از ب ــرای جلوگی ب
ــا  مدیریــت خســتگی در ناســا ایــن فراینــد را بــه عنــوان بهتریــن روش بــرای ســازگاری ســریع تــر ب

ــد. ــد پیشــنهاد می کن ــی جدی ــه زمان منطق
بــرای اینكــه کمــک کنیــد ســاعت بــدن شــما بــا منطقــه زمانــی جدیــد ســازگار شــود، بایــد ســعی کنید 
در زمــان هــای مناســب روز در معــرض نــور قــرار بگیریــد یــا اینكــه از قرارگیــری در آن خــودداری 
کنیــد. اگــر بــه ســمت شــرق مســافرت می کنیــد، بایــد ســاعت بــدن خــود را جلــو بیندازیــد بــه همیــن 
دلیــل قــرار گرفتــن در نــور صبحگاهــی و دوری از نــور در غــروب بــه بــدن شــما کمــک مــی کنــد کــه 
بــا منطقــه زمانــِی جلوتــر ســازگار شــود. اگــر بــه ســمت غــرب ســفر مــی کنیــد، عكــس ایــن کار را 

انجــام دهیــد.

در زمان محلى خود باقى بمانيد
   اگــر مســافرت شــما کوتــاه اســت و بیشــتر از ســه منطقــه زمانــی ســفر نمــی کنیــد، بهتــر اســت کــه 
بــدن خــود را بــا زمــان جدیــد اصــاًل تنظیــم نكنیــد. جیــم واترهــاوس پروفســور ریتــم هــای بیولوژیكــی 
در دانشــگاه لیورپــول جــان مــورز توصیــه می کنــد کــه اگــر مســافرت شــما مــدت زمــان زیــادی طــول 
نمی کشــد، اصــاًل خــود را بــا شــرایط زمانــی جدیــد وفــق ندهیــد. بــه عنــوان مثــال، ســه روز یــا کمتــر 
از آن زمــان بســیار کمــی بــرای عادت کــردن اســت، پــس شــاید اصــاًل ایــن همــه تــالش ارزش نداشــته 
ــا زمــان  ــق ب باشــد. واترهــاوس توصیــه می کنــد کــه در چنیــن شــرایطی ســاعت مچــی خــود را مطاب

محلــی خــود نگه داریــد و در طــول ســفرتان مطابــق بــا آن رفتــار کنیــد.
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 در طــول قرن هــاى مختلــف تاريــخ، انســان ها از معمــارى كمــك گرفتــه انــد 
ــان ترى  ــرور آس ــور و م ــد عب ــد، و بتوانن ــر كنن ــى را پ ــع فيزيک ــن موان ــه بي ــا فاصل ت
بــه عنــوان نمــادى مهــم شــناخته مى شــوند و  بيشــتر پل هــا  باشــند.  داشــته 
بخشــى اساســى از زيرســاخت هــاى مناطــق مختلــف جهــان هســتند. بعضــى از 
ــه نمــاد  ــل ب ــى تبدي ــر مهندســى و تأثيرگــذارى خــود حت ــه خاطــر هن ــا ب ــل ه ــن پ اي
ــم. ــان را آورده اي ــاى جه ــن پل ه ــتى از معروفتري ــر فهرس ــد. در زي ــده ان ــهر ش ش

معروف تریــن پــل هــای جهــان؛ 
از ســی و ســه پــل تــا پــِل کلیســا

گــروه گردشــگرى

۱5- پل گريت بلت 
)Great Belt Bridge(

   پــل گریــت بلــت در واقــع از دو پــل تشــكیل 
شــده، قســمت شــرقی و غربــی، کــه از طریــق 
جزیــره کوچــک اســپروگو در دانمــارک تقســیم 
ــق  ــل معل ــک پ ــرقی، ی ــل ش ــت. پ ــده اس ش
1624 متــری اســت کــه از عمیــق تریــن 
ــپروگو  ــد و و اس ــره زیالن ــن دو جزی ــش بی بخ
ــومین  ــن س ــل همچنی ــن پ ــد. ای ــور می کن عب

ــان را دارد.  ــی در جه ــد اصل ــول بلن ط
)Chapel Bridge( ۱4- پل كليسا

   پــل کلیســا، پلــی 204 متــری اســت کــه از 
ــور  ــوئیس عب ــرن س ــهر لوتس رود روس در ش
دارای  پــل  قدیمی تریــن  ایــن  کنــد.  مــی 
ــای  ــی از جاذبه ه ــا، و یك ــی در اروپ ــقف چوب س
ــل  ــن پ ــت. ای ــوئیس اس ــی س ــتی اصل توریس
منظــور  بــه   1333 ســال  در  سرپوشــیده 
مقابــل  در  لوتســرن  شــهر  از  محافظــت 

ــد.  ــاخته ش ــالت س حم
)Chengyang Bridge( ۱3- پل چنگيانگ

   پــل چنگیانــگ )کــه بــا نــام پــل بــاد و بــاران 
هــم شــناخته مــی شــود( در ســال 1916 ســاخته 
ــاد و  ــای ب ــن پل ه ــل بی ــن پ ــد و معروف تری ش
بــاران در ناحیــه اقلیــت دونــگ در چیــن اســت. 
ــداد دارد و  ــزی امت ــول رود لین ــل در ط ــن پ ای
ــل از چــوب  ــن پ ــر اســتفاده اســت. ای بســیار پ
ــده و  ــاخته ش ــرچ س ــخ و پ ــدون می ــنگ، ب و س

بزرگتریــن پــل بــاد و بــاران اســت
 )Brooklyn Bridge( ۱2- پل بروكلين

ــد  ــل ش ــال 1883 تكمی ــن در س ــل بروکلی    پ
ــورک،  ــت در نیوی ــه ایس ــور از رودخان ــا عب و ب
دو منطقــه منهتــن و بروکلیــن را بــه هــم 
ایــن  افتتــاح،  زمــان  در  متصــل می کنــد. 
ــود  ــان  ب ــق در جه ــل معل ــن پ ــل طوالنی تری پ
و تبدیــل بــه نمــادی مشــهور از نیویــورک شــده 
اســت. پــل بروکلیــن مســیر عابــر پیــاده عریضی 
ــواران دارد.  ــه س ــاده و دوچرخ ــراد پی ــرای اف ب

)Alcántara Bridge( ۱۱- پل آلکانتارا
ــهر  ــوس در ش ــه از رود تاق ــارا ک ــل آلكانت    پ
ــل  ــاهكاری از پ ــد، ش ــور می کن ــارا عب آلكانت
ســازی دوره روم باســتان اســت. ایــن پــل بیــن 
ســال هــای 104 تــا 106 میــالدی بــه دســتور 
تــراژان امپراتــور روم در ســال 98 بعــد از میــالد 
ــز  ــرت در مرک ــاق نص ــک ط ــد و ی ــاخته ش س
پــل و معبــدی کوچــک در یــک ســمت آن قــرار 

گرفتــه اســت. 
۱۰- پل بندرگاه سيدنى 

)Sydney Harbour Bridge(

ــن  ــی از معروف تری ــیدنی یك ــدرگاه س ــل بن    پ
ــن  ــل بزرگتری ــن پ نمادهــای اســترالیا اســت. ای
)ولــی نــه طوالنــی تریــن( پل قوســی فــوالدی در 
جهــان اســت و باالتریــن نقطــه پــل در ارتفــاع 
134 متــری بنــدرگاه ســیدنی قــرار گرفتــه 
ــول  ــال ط ــت س ــل هش ــن پ ــاخت ای ــت. س اس
کشــید و در مــارچ 1932 افتتــاح شــد. بــه 
خاطــر انبســاط و انقبــاض پــل در هــوای گــرم و 
ســرد، پــل کامــاًل ســاکن نیســت و ممكن اســت 

ــرود. ــا پاییــن ب ــاال ی ــر ب ــا 18 ســانتی مت ت
)Stari Most( 9- پل موستار

   پــل موســتار پلــی مشــهور اســت کــه از رود 
نرتــوا در شــهر موســتار در بوســنی و هرزگویــن 
ــه وســیله ترک هــای  عبــور می کنــد. ایــن پــل ب
عثمانــی در ســال 1566 ســاخته شــد و بــه مدت 
ــال  ــه در س ــا اینك ــت، ت ــال دوام داش 427 س
1993 در حیــن جنــگ بوســنی تخریــب شــد. 

8- سى و سه پل
ــهر  ــی در ش ــل معروف ــل، پ ــه پ ــی و س    س
ــی  ــوان یك ــه عن ــل ب ــن پ ــت. ای ــان اس اصفه
از مشــهورترین نمادهــای معمــاری صفویــه 
شــناخته مــی شــود. ایــن پــل از آجــر و ســنگ 
در ســال 1008 قمــری بــه دســتور شــاه عبــاس 
ســاخته شــد. ســی و ســه پــل 295 متــر طــول 
ــه  ــود ک ــه می ش ــرض دارد. گفت ــر ع و 13.7 مت
ــه تشــكیل شــده  ــل در ابتــدا از 40 دهان ــن پ ای
بــود ولــی ایــن عــدد بــه تدریــج بــه 33 کاهــش 

ــدا کــرد. پی
7- پل آكاشى كاى كيو

)Akashi-Kaikyo Bridge( 

   پــل آکاشــی کای کیــو کــه با نــام پــل مروارید 
ــر  ــول 1991 مت ــا ط ــود، ب ــناخته می ش ــز ش نی
طوالنی تریــن پــل معلــق در جهــان اســت. ایــن 
ــه را  ــن شــهر کوب ــل در تنگــه آکاشــی در ژاپ پ
ــد.  ــل می کن ــی متص ــره آوای ــا در جزی ــه ایوای ب
ســاخت ایــن پــل تقریبــاً 12 ســال طول کشــید و 
در ســال 1998 بــرای عبــور و مــرور افتتاح شــد. 

)Rialto Bridge( 6- پل ريالتو
   پــل ریالتــو یكــی از چهــار پلــی اســت کــه در 
کانــال بــزرگ ونیــز در ایتالیــا امتــداد دارد. ایــن 
ــت.  ــال اس ــول کان ــل در ط ــن پ ــل قدیمی تری پ
پــل ســنگی فعلــی کــه توســط آنتونیــو دا پونتــه 
ــد و  ــل ش ــال 1591 تكمی ــد، در س ــی ش طراح
بــرای جایگزینــی پــل چوبــی اســتفاده شــد کــه 

در ســال 1524 فــرو ریخــت. 
)Charles Bridge( 5-  پل چارلز

ــی در ســبک  ــل ســنگی معروف ــز، پ ــل چارل    پ
گوتیــک اســت کــه از رودخانــه ولتــاوا در شــهر 

پــراگ جمهــوری چــک عبــور می کنــد. ســاخت 
آن در ســال 1357 بــا فرمــان شــاه چارلــز 
چهــارم آغــاز شــد و در ابتــدای قــرن پانزدهــم 

بــه پایــان رســید. 
)Tower Bridge( 4- پل برج

   پــل بــرج یــا تــاور بریــج، یــک پــل ترکیبــی 
باســكولی و معلــق در لنــدن روی رود تیمــز 
اســت. ایــن پــل کــه نزدیــک بــرج لنــدن واقــع 
شــده، نامــش را از آن گرفتــه و تبدیــل بــه 
نمــادی از شــهر لنــدن شــده اســت. ســاخت پــل 
ــل آن  ــاز شــد و تكمی ــرج در ســال 1886 آغ ب
هشــت ســال طــول کشــید. ایــن پــل شــامل دو 
بــرج اســت کــه در ســطح باالیــی بــه یكدیگــر 

متصــل شــده اند.

)Millau Bridge( 3-  پل ميلو
   پــل میلــو، پــل جــاده ای کابلــی عظیمــی اســت 
ــه  ــک منطق ــارن نزدی ــول دره رود ت ــه در ط ک
میلــو در جنــوب فرانســه امتــداد دارد. ایــن پــل، 
ــان اســت  ــل در جه ــل و نق ــل حم ــن پ درازتری
ــاع دارد،  ــر ارتف ــن ســتون آن 343 مت و بلندتری
کمــی بلندتــر از بــرج ایفــل. محدودیت ســرعت 
روی پــل از 130 کیلومتــر در ســاعت بــه 110 
کیلومتــر در ســاعت کاهــش پیداکــرد چــرا کــه 
ــم  ــود را ک ــرعت خ ــل س ــت های روی پ توریس
ــد.  ــا از وســایل نقلیــه عكــس بگیرن می کننــد  ت
ــرای  ــل ب ــن پ مــدت کوتاهــی بعــد از اینكــه ای
ترافیــک افتتــاح شــد، مســافران روی آن توقــف 
ــی و  ــر طبیع ــای مناظ ــا زیبایی ه ــد ت می کردن

خــود پــل را تماشــا کننــد.
2- پل گلدن گيت 

)Golden Gate Bridge(

   پــل گلــدن گیــت، پــل معلقــی در امتــداد تنگه 
ــن  ــن ســن فرانسیســكو و ماری ــت بی ــدن گی گل
کانتــی بــه ســمت شــمال اســت. طراحــی ایــن 
پــل شــاهكاری از جــوزف بــی. اســتراس معمــار 
معــروف اســت و ســاخت آن هفــت ســال طــول 
کشــید و در ســال 1937 بــه اتمــام رســید. پــل 
ــن  ــل طوالنی تری ــان تكمی ــت در زم ــدن گی گل
ــه یكــی  ــل ب ــود و تبدی ــق در جهــان ب ــل معل پ
در  توریســتی  جاذبه هــای  محبوب تریــن  از 

ــا شــده اســت.  ســن فرانسیســكو و کالیفرنی

)Ponte Vecchio( ۱-پل پونته وكو
    پونتــه وکــو )در لغــت بــه معنــای پــل قدیمی( 
پلــی از قــرون وســطی اســت کــه روی رود آرنــو 
ــل  ــا پ ــده و تنه ــع ش ــا واق ــس ایتالی در فلوران
فلورانســی اســت کــه از جنــگ جهانی دوم ســالم 
باقــی مانــده اســت. ایــن پــل بــه خاطــر داشــتن 
ــت،  ــهور اس ــول آن مش ــی در ط ــگاه های فروش
ــود.  ــج ب ــطی رای ــرون وس ــه در ق ــور ک همانط
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»شاهنامه بایسنقری« 
حـــمـاســه  رنــگ هـا

یونســكو در ســال 1992، بــا انگیــزه آگاهــی بخشــی در زمینــه میــراث 
مســتند، برنامــه ای را آغــاز کــرد کــه در آن کشــورها میــراث مســتند 
ــدف  ــازمان دو ه ــن س ــد. ای ــت کنن ــی ثب ــه جهان ــود را در حافظ خ
ــظ  ــار حف ــن آث ــن راه ای ــه از ای ــود ک ــدف آن ب ــتین ه ــت، نخس داش
ــد. ــا باش ــه زمان ه ــگان در هم ــترس هم ــه در دس ــوند و دوم اینك ش

ــنقری« را  ــاهنامه بایس ــالدی( »ش ــال 1386 )2007 می ــكو در س     یونس
بــه عنــوان یكــی از میــراث مســتند خــود بــا شــماره 716 در این فهرســت 
ــی  ــون ادب ــی از مت ــوان یك ــه عن ــاهنامه ب ــه ارزش ش ــرد. اگرچ ــت ک ثب
ــی  ــاخص نقاش ــار ش ــوان آث ــه عن ــای آن ب ــان و نگاره ه ــته جه برجس
ــراث تاریخــی  ــن می ــت ای ــل ثب ــن دالی ــم تری ــا از مه ــی اســت ام ایران
کــه یونســكو از آن یــاد کــرده، ایــن اســت کــه ایــن کتــاب جــزو معــدود 
کتــاب هــای شــاهنامه بــه شــمار مــی رود کــه تصویرگری هــای ارزشــمند 

ــود. ــت می ش ــده و از آن محافظ ــی مان ــل باق آن کام
   گفتــه می شــود بیــش از یكصد ســال پیش این اثــر را »امیرنظام گروســی« 
کــه از دیپلمات هــای دوره قاجــار بود، بــه کتابخانه کاخ گلســتان تحویل داد.
700 صفحــه اســت، بــا قطعــی رحلــی و جلــدی چرمــی. 586 ســال ســن 
دارد و حــدود یكصــد ســال اســت کــه در کاخ گلســتان نگهــداری می شــود. 
»شــاهنامه بایســنقری« یكــی از 9 اثــر ایرانــی اســت کــه در برنامــه حافظــه 
جهانــی یونســكو بــه ثبــت رســیده، اثــری کــه ماهیتــش را از »شــاهنامه«، 
ــارم هجــری  ــرن چه ــه در ق ــی ک ــه اســت. کتاب ــی گرفت ــاهكار فردوس ش
قمــری خلــق شــد؛ مجموعــه ای منظــم و یكــی از آثــار حماســی- اســطوره 

ای برتــر جهــان. امــا چــرا ایــن کتــاب منظــوم چنیــن جایگاهــی دارد؟
   در ســایت اطــالع رســانی یونســكو دربــاره اهمیــت شــاهنامه آورده شــده 
کــه ایــن اثــر در زمانــی کــه زبــان دانــش و ادبیــات رســمی در ایــران عربی 
ــه حفــظ و بقــای  ــه فارســی ســروده شــده و ایــن مســئله ب ــوده، کامــال ب ب
ایــن زبــان مهــم جهــان بســیار کمــک کــرده اســت. شــاهنامه فردوســی در 
تمــام ایــن ســال ها موضــوع و منبــع الهــام بســیاری از آثــار هنــری نقاشــی، 
خوشنویســی، تئاتــر، موســیقی و غیــره بــوده اســت کــه از مهم تریــن آن هــا 

»شــاهنامه بایســنقری« اســت.

داستان يك تولد باشکوه
   »بایســنقر میــرزا« نــوه تیمــور گورکانــی بــود. خاندانــی کــه عالقــه عجیبــی 
بــه هنــر داشــتند. وقتــی بایســنقر بــه حاکمیــت هــرات رســید، کتابخانــه و 
کارگاه بزرگــی را در هــرات دایــر و از هنرمنــدان نامــی ایــران بــزرگ در زمینه 
هــای نگارگــری، کتابــت و خوشنویســی دعــوت کــرد، در هــرات گرد هــم آیند 

و بــه مصورســازی کتاب هــا بپردازنــد.

آيســان زرفــام

   ایــن حرکــت جریــان ســاز شــد بــه طــوری کــه مكتــب نگارگــری هرات 
در همیــن عصــر شــكل گرفــت. در ســال 833 هجــری قمــری بایســنقر 
میــرزا، دســتور تصویرســازی شــاهنامه فردوســی و گــردآوری مقدمــه ای 
بــرای آن را صــادر کــرد و گروهــی از هنرمنــدان کــه گفتــه مــی شــود تعــداد 
آن هــا بــه بیــش از 50 نفــر می رســیدند بــه سرپرســتی جعفــر بایســنقری، 
ــد. حــاال  ــر را آغــاز کردن ــن اث ــق ای نســتعلیق نویــس نامــی آن دوره، خل
ــده در آن دوران  ــد ش ــر متول ــان ترین اث ــنقری«، درخش ــاهنامه بایس »ش

شــكوفایی هنــر، آوازه اش در گــوش جهانیــان هــم پیچیــده اســت.

هم پايه اش يافت نشود
ــاره  ــه ای درب ــنقرمیرزا و دیباچ ــای بایس ــی از لقب ه ــا توصیف ــاب ب    کت
چگونگــی خلــق شــاهنامه فردوســی آغــاز می شــود. شــاهنامه بایســنقری 
22 نــگاره دارد کــه غیــر از نــگاره دوبرگــی دیباچــه و پنــج نــگاره دیگــر که 
جــدا از متــن تصویــر شــده انــد، باقــی نگاره هــا همــراه متــن هســتند ماننــد 
ــات  ــران«، »مالق ــا پی ــرد گــودرز ب ــه«، »نب ــدار زال و روداب نگاره هــای »دی

اردشــیر و گلنــار« و »کشــتن اســفندیار ارجاســب را«.
ــا کاشــی های رنگارنــگ و کتیبه هــای  ــی ب    در نگاره هــای ایــن کتــاب، بناهای
ــگاه  ــا جای ــت در نگاره ه ــت. طبیع ــده اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــی ب خط
ــای  ــبز و کوه ه ــان و سرس ــا و درخت ــامل گل بوته ه ــه ش ــژه ای دارد ک وی
ــا  ســر بــه فلــک کشــیده مرجانــی می شــود. در ایــن اثــر پیكره هــا نیــز ب
ــده و  ــیم ش ــی ترس ــری و ازبك ــای ماوراءالنه ــا چهره ه ــد و ب ــی بلن قامت
ــه جایــی تناســب منطقــی برخــی مناطــر  ــا جاب هنرمنــدان توانســته اند ب
ــن  ــند. در ای ــر بكش ــه تصوی ــا ب ــرون بن ــا بی ــس را درون ی ــن مجل چندی

شــاهنامه از رنــگ هــای درخشــان اســتفاده شــده اســت.
ــره ای  ــگ نق ــرای نشــان دادن روز، از رن ــی ب ــگ طالی ــا از رن    در نگاره ه
ــمان  ــرای نشــان دادن آس ــوردی ب ــگ الج ــرای نشــان دادن آب و از رن ب
ــی  ــا، خطــوط اســلیمی و تزیینات ــب ه ــا جــدا از تذهی ــن ویژگی ه شــب. ای
ــاهنامه روی  ــتعلیق ش ــط نس ــه خ ــن ب ــا مت ــی ب ــه در همراه ــت ک اس

ــده اســت. ــر درآم ــه تصوی ــگ ب ــای نخــودی رن کاغذه
ــی،  ــی ایران ــد نقاش ــر دوران جدی ــر را آغازگ ــن اث ــان ای ــی نقاش    برخ
همــراه ســبكی رســمی و قانونمنــد می داننــد. پروفســور »ارنســت 
ــاب  ــن کت ــاره ای ــالمی، درب ــر اس ــناس هن ــگر سرش ــل«، پژوهش کون
گفتــه اســت کــه تاکنــون نســخه ای بــه لحــاظ مفهــوم صریــح داســتان، 
مهــارت و چیــره دســتی تزییــن اجــرای آن کــه بــا ایــن نســخه برابــری 

ــدا نشــده اســت. ــد، پی کن
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ــت  ــيك دس ــه اي كاس ــراي قطع ــا اج ــه ب ــالن را ك ــر در س ــت حاض ــردد و جماع ــاده برمي گ ــا روي گش ب
مي زننــد رهبــري مي كند.مجــددا برمي گــردد اركســتر ســمفونيك تهــران را در مقــام رهبــر مهمــان، رهبــري 
مي كنــد. امــا ايــن امــر باعــث نمي شــود كــه رهبــري حاضــران در ســالن را رهــا كنــد. خيلــي جــدي آنهــا 
را بــا چــوب رهبــري مي كنــد. امــري كــه شــايد بــراي برخــي رهبــران اركســتر چنــدان خوشــايند نباشــد 
كــه وســط اجــراي يــك قطعــه جــدي امــا ريتميــك مخاطبــان دســت بزننــد. امــا بــراي لوريــس چکناواريــان 
ــت زنندگان  ــمت دس ــه س ــد ب ــم رو مي كن ــه ه ــر قطع ــت. آخ ــز اس ــي هيجان انگي ــذاب و حت ــر ج ــن ام اي
حاضــر در ســالن و آن هــا را تشــويق مي كنــد؛ از ريتــم دســت هاي منظــم مــردم راضــي اســت.

لوریــس چكناواریــان بارهــا بــه کمــک کــودکان محــک رفتــه و داوطلبانــه 
بــه اجــراي موســیقي پرداختــه و بخشــي از عوایــد ایــن کنســرت ها را بــه 
کــودکان محــک تقدیــم کــرده اســت؛ او آثــار خــود را بــا هــدف رســاندن 
پیــام زندگــي بــه کــودکان مبتــال بــه ســرطان رهبــري کــرده اســت. او از 
نخســتین هنرمنــدان موســیقي بــود کــه بــه یــاري کــودکان ســرطاني آمــد 
ــان  ــز در درم ــن چی ــن و بهتری ــه اســت؛ »مهم تری ــن کار گفت ــاره ای و درب
بیمــاري، موســیقي و هنــر اســت. محــک تنهــا بیمارســتاني اســت کــه بــه 
ــیقي  ــا موس ــن داروي بچه ه ــده بهتری ــه ش ــرده و متوج ــه ک ــگ توج فرهن

اســت.«

 *چكناواریــان متولــد 1316 در بروجــرد اســت. او بــه همــراه خانــواده اش 
ــه  ــان محل ــال ها در هم ــت س ــد از گذش ــان بع ــد و همچن ــران آم ــه ته ب
کودکــي خــود و محلــه قدیمــي پــدري خــود، زندگــي مي کنــد. بــا اینكــه 
او بــه کشــورهاي زیــادي ســفر کــرده اســت امــا همچنــان تهــران و محلــه 

ــد.  ــح مي ده ــي ترجی ــراي زندگ ســي تیر را ب

ــد. چنــدي پیــش او در جــواب گزارشــگر  ــي مي دان لوریــس خــود را ایران
ــود از اینكــه یــک اقلیــت  تلویزیونــي صــداي امریــكا کــه از او پرســیده ب
مســیحي در ایــران هســتید چــه حســي داریــد؟ بــه ســرعت پاســخ داد: 

اقلیــت خودتــي مــن ایرانــي ام!

ــي در  ــت: » از کودک ــورا اس ــمفوني عاش ــراي س ــدارک اج ــال ت او در ح
ــزرگ شــدم و تمــام آداب و رســوم و ایمــان  ــان دوســتان مســلمانم ب می
ــود  ــه ب ــه زورخان ــم ب ــردم. از بچگــي راه و تمــدن اســالمي را مطالعــه ک
ــم  ــد، آب مي دادی ــزاداري مي کردن ــه ع ــاني ک ــه کس ــرم ب ــگام مح و هن
ــس از  ــد از آن، پ ــردم. بع ــع آوري ک ــرم را جم ــیقي هاي مح ــام موس و تم
ــراي  ــا ســال 97 آن را ب ســال ها توانســتم ســمفوني عاشــورا را بنویســم ت

شــما اجــرا کنــم.«

ایــن آهنگســاز و موســیقیدان کتابــي بــا عنــوان »خرســتان« نوشــته اســت: 
ــه  ــود! ب ــد، آدم نمي ش ــت نكن ــار خری ــد ب ــزاد در روز چن ــر آدمی »اگ
ــر  ــا دیگ ــن ه ــد ای ــد، مي گوین ــا را مي بینن ــه م ــر روز ک ــا ه ــالوه، خره ع

 نکاتي از مرد هزار چهره موسیقـي ایــران

گروه فرهنگ و هنر 

چــه کســاني هســتند کــه روي دو پــا راه مي رونــد! خالصــه اینكــه آن هــا 
هــم مــا را بــه چشــم دیگــري مي بیننــد. آدم هیچ وقــت نبایــد خــودش را 

جــدي بگیــرد بلكــه بایــد کارمــان را جــدي بگیریــم.«

ــه  ــي را تجرب ــان در عمــر هنــري خــود کارهــاي متفاوت لوریــس چكناواری
کــرده اســت و البتــه بازتاب هــاي بســیاري را هــم بــه دنبــال داشــته اســت. 
ــا  ــد. ام ــاد کرده ان ــه او انتق ــم ب ــي ه ــویق و گاه ــدان او را تش ــي منتق گاه
هرچــه هســت او در ســن 80 ســالگي همچنــان فعــال اســت و بــه بشــریت، 

موســیقي، ایران عشــق مــي ورزد.

 موســیقی از نظــر مــرد موســیقی ایــران: » موســیقي زبــان خداســت، یــک 
ــاد دارد  ــده اي دشــواري زی ــا چنیــن پدی ــده الهــي اســت و برخــورد ب پدی
ــم در  ــن ه ــه خاطــر همی ــادي را آموخــت. ب ــف زی ــش ظرای ــد برای و بای
موســیقي کالســیک شــما نمي توانــي نوازنــده خوبــي شــوي مگــر اینكــه 15 
تــا 20 ســال آن ســاز را خــوب تمریــن کــرده باشــي. موســیقي راه طوالنــي 
ــا  ــي ی ــذاري کاســبي کن ــت را بگ ــان وق ــي هم ــدي اســت. یعن و کم درآم
دکتــر و مهنــدس شــوي درآمــد خیلــي بیشــتري داري. مــن برایــش یــک 
قصــه هــم دارم. بگذاریــد براي تــان تعریــف کنــم. مــن همیشــه بــا خــودم 
مي گویــم مــردم دنیــا جمــع شــدند و خواســتند بنــاي بلنــدي بــا همفكــري 
ــا بــه خــدا برســند. خــدا هــم بــراي اینكــه  ــاال ت هــم بســازند و برونــد ب
مانــع از انجــام ایــن کارشــان شــود، زبان هــاي آن هــا را متفــاوت کــرد تــا 
نتواننــد بــا هــم حــرف بزننــد و همفكــري کننــد. امــا بعــد دیــده نمي شــود 
ــا زبان هــاي متفــاوت از هــم دور شــوند، پــس موســیقي  کــه ایــن همــه ب
ــا هــم  ــان مشــترک مــن و شــما ب ــن زب ــه داد و گفــت ای را بهشــان هدی
باشــد و بتوانــد میــان شــما بــا وجــود داشــتن زبان هــاي متفــاوت ارتبــاط 
برقــرار کنــد. یادتــان باشــد حــرف مي توانــد دشــمني بــه وجــود بیــاورد 
امــا موســیقي نــه. موســیقي زبــان خداونــد و علــم اســت. 99 درصــد علم و 
یــک درصــد هنــر کــه یــا الهــي اســت یــا زمینــي. همیشــه فكــر مي کنــم 
شــعر، موســیقي، نقاشــي و همــه هنرهــا را خــدا یــک جایــي قایــم کــرده و 
هــر وقــت کســي را دوســت داشــته باشــد، از ایــن گنجینــه اش کمــي بــه 

او مي دهــد.«

Loris Tjeknavorianبرداشت آزاد از گفتگوی روزنامه اعتماد با لوریس چكناواریان
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افسانه سرای شعر امروز ایران
ــاى  ــوز در قالب ه ــه هن ــا ك ــى آن ه ــا، حت ــس از نيم ــم پ ــاعران مه ــه ش  هم
كاســيك مى ســرايند بــه نوعــى از او تاثيرگرفته انــد. نيمــا خــود را بــه 
ــى از آن آب  ــد از جاي ــس مى توان ــر ك ــه ه ــرد ك ــبيه مى ك ــه اى تش رودخان
ــت  ــى اس ــيدى و زمان ــال ۱325 خورش ــه س ــوط ب ــخن مرب ــن س ــردارد. اي ب
ــا شــعرنو  ــى ب ــدگان و دوســتداران شــعر فارســى آشــنايى چندان كــه خوانن
نداشــتند و شــيوه هــاى ابداعــى نيمــا موضــوع شــديدترين بحــث هــاى ادبــى 
ــد؛  ــد مى كن ــا تردي ــن ادع ــتى اي ــى در درس ــر كس ــروز كمت ــود. ام ــران ب اي
در شــعر معاصــر ايــران حتــى كســانى كــه همچنــان در قالــب هــاى ســنتى 
ــد. ــى خوانن ــدگان راه او م ــه دهن ــا و ادام ــدار نيم ــود را وام ــرايند خ مى س

گــروه فرهنــگ و هنــر
شاعر شاعران

   نیمــا یوشــیج را می تــوان شــاعر شــاعران معاصــر ایــران نامیــد. کار نیمــا، 
پیــش از آنكــه بــا اقبــال خواننــدگان روبــرو شــود شــاعران هــم دوره ی او 
را تحــت تاثیــر قــرار داد. بــا ایــن همــه اظهــارات ایــن شــاعر مازندرانــی و 
نحــوه ی پرداختنــش بــه شــعر نشــان از اعتقــادی عمیــق بــه راهــی اســت 
کــه انتخــاب کــرده بــود. دو مجموعــه ی نخســت نیمــا یوشــیج با ســرمایه ی 

شــخصی شــاعر و در تیــراژ اندکــی منتشــر شــده اســت.
   نیمــا 122 ســال پیــش )21 آبــان 1274 خورشــیدی( در روســتای یــوش 
ــام  ــد او را 1276 ثبــت کــرده انــد. ن متولــد شــد. برخــی منابــع ســال تول
اصلــی نیمــا علــی اســفندیاری بــوده کــه بعدهــا نــام خانوادگــی خــود را بــا 
ــگ  ــوی »قصــه ی رن ــر داد. مثن ــه یوشــیج تغیی ــه زادگاهــش ب انتســاب ب
پریــده، خــون ســرد« ســروده 25 ســالگی نیماســت کــه یــک ســال بعــد 
بــا ســرمایه ی شــخصی شــاعر در 32 صفحــه منتشــر شــد. ســال 1301 
بخــش هایــی از »افســانه« در روزنامــه قــرن بیســتم میــرزاده عشــقی چاپ 
ــا  ــف نیم ــوادار و مخال ــروه ه ــه دو گ ــران را ب ــی ای ــه ادب ــه جامع شــد ک

تقســیم کــرد.

نوگرايى در شعر و داستان
ــر  ــان عم ــا پای ــا ت ــد ام ــران ش ــاکن ته ــی س ــیج از نوجوان ــا یوش    نیم
ــد. تحصیــل  ــا هــر ســال تابســتان را در زادگاهــش یــوش می گذران تقریب
در دبیرســتان »ســن لویــی« تهــران مقدمــه آشــنایی او بــا محافــل ادبــی 
ــه شــعر  ــن مجموع ــود. دومی ــا ب ــان فرانســه و شــعر روز اروپ ــران، زب ته
ــال 1305  ــخصی و در س ــرمایه ش ــا س ــز ب ــرباز« نی ــواده س ــا، »خان نیم

منتشــر شــد.
   ایــران در ســال هــای ابتــدای قــرن چهاردهــم خورشــیدی جامعــه ای 
ــو در آن  ــه دوران ن ــی« و ورود ب ــر »تجددخواه ــه فك ــود ک ــب ب ملته
شــكل می گرفــت. مجموعــه »یكــی بــود یكــی نبــود« محمــد علی جمالــزاده 
نیــز هم زمــان بــا افســانه نیمــا منتشــر شــد کــه راهــی تــازه بــه ادبیــات 
داســتانی پیشــنهاد می کــرد. از اشــاره هــا و یادداشــت های نیمــا پیداســت 
ــرده و  ــی ب ــی پ ــعر فارس ــول ش ــرورت تح ــه ض ــن دوران ب ــه او در ای ک

دنبــال راه هــای عملــی کــردن آن اســت.

مانيفست شعر نو
   افســانه نیمــا منظومــه ای اســت کــه در فــرم بــا شــعر کالســیک فارســی 
ــک  ــردن ی ــه ک ــانه اضاف ــا در افس ــت نیم ــدارد. بدع ــادی ن ــالف زی اخت

ــه او مشــكل  ــه گفت ــا ب مصــرع آزاد پــس از هــر چهــار مصــرع اســت ت
قافیــه پــردازی از بیــن بــرود. اختــالف مهمــی کــه افســانه را به مانیفســت 
شــعر نــوی ایــران تبدیــل کــرده بــه تازگــی نــگاه شــاعر بــه جهــان، زمینی 
کــردن مفاهیــم انتزاعــی شــعر کالســیک و پرهیــز از کلیشــه هــای تكراری 

ــوط می شــود. ادبیــات گذشــته مرب
   تالش هــا و تمرین هــای نیمــا بــرای یافتــن فرمــی کــه محتــوای مــورد 
ــعر  ــت. ش ــه داش ــد ادام ــال ها بع ــا س ــد ت ــه کن ــر عرض ــرش را بهت نظ
ــری دانســت  ــوان نخســتین اث ــده می ت ــه 1316 منتشــر ش ــوس را ک ققن
ــم  ــه چش ــل در آن ب ــورت کام ــه ص ــی ب ــعر نیمای ــای ش ــه ویژگی ه ک
ــاعر  ــی سرنوشــت ش ــان تمثیل ــی بی ــه نوع ــه ب ــعر ک ــن ش ــورد. ای می خ
محســوب مــی شــود، در فــرم و محتــوا، گسســتی قطعــی را از ســنت های 

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــد ب ــی جدی ــه دوران شــعر گذشــته و ورود ب

نخستين نوشته هاى تئوريك ادبى
   نیمــا یوشــیج هم زمــان بــا ســرودن و انتشــار »ققنــوس« سلســله مقاله هایــی 
نیــز زیــر عنــوان ارزش احساســات منتشــر کــرد کــه تالشــی بــرای ارائــه 
یــک نظریــه جدیــد ادبــی و تشــریح ویژگی هــای شــعر نــو فارســی اســت. 
ایــن مقالــه هــا ابتــدا در مجلــه موســیقی منتشــر شــد کــه نیمــا، محمــد 
ضیــا هشــترودی، صــادق هدایــت و عبدالحســین نوشــین از اعضــای هیات 

تحریــره آن بودنــد.
   ســه ســالی کــه مجلــه موســیقی منتشــر میشــد )1317 تــا 1320( دوران 
انتشــار بخشــی از مهم تریــن شــعرهای نیمــا و نظریــه ادبــی او بــه شــمار 
مــی رود. در ایــن دوره جــدال نوگرایــان و ســنت گرایــان رفتــه رفتــه بــه 
ــن  ــا ای ــد. ب ــت آن حرکــت می کن ــی و تثبی ــداران شــعر نیمای ســود طرف
همــه ایــن موفقیــت بــه کنــدی و ســختی، و بــا تالش هــای طاقــت فرســا 
ــه صــورت مســتقل و کامــل  ــه دســت می آمــد. منظومــه ی افســانه، ب ب
نخســتین بــار حــدود ســه دهــه پــس از ســرودن آن )1329( و بــا مقدمــه 

احمــد شــاملو منتشــر شــد.
ــش  ــا در دوران حیات ــار نیم ــب آث ــت اغل ــاب نخس ــز دو کت ــه ج    ب
ــه از  ــت. دو مجموع ــده اس ــر ش ــر آن روزگار منتش ــای معتب در مجله ه
شــعرهای او نیــز کــه در ســال هــای 1333 و 34 چــاپ شــد بــه همــت 
ابوالقاســم جنتــی انتشــار یافــت. انتشــار کامــل آثــار نیمــا یوشــیج پــس از 

ــد. ــاز ش ــاز آغ ــیروس طاهب ــر س ــر نظ ــرگ او، 13 دی 1338، و زی م

نو شدن نگاه شاعر
ــان نرســیده اســت.  ــه پای ــر ســر ویژگی هــای »شــعرنو« ب ــوز بحــث ب ــا گذشــت 9 دهــه از ســرودن افســانه هن    ب
مهــدی اخــوان ثالــث، یكــی از شــاعران مطــرح معاصــر کــه از پیگیرتریــن ادامــه دهنــدگان شــعر نیمایــی محســوب 
می شــود در دو کتــاب »بدعــت هــا و بدایــع« )1357( و »عطــا و لقــای نیمــا یوشــیج« )1360( بــه بررســی چنــد و چــون 

ــت. ــه اس ــا پرداخت ــای نیم ــی و نوآوری ه ــعر نو فارس ش
برخــی از منتقــدان معتقدنــد اخــوان ثالــث در ایــن دو کتــاب بیشــتر بــر تغییــر قالــب شــعر نیمایــی متمرکــز شــده و از 
بدعــت اصلــی نیمــا در نو کــردن نــگاه و بیــان شــاعرانه غافــل بــوده اســت. نیمــا یوشــیج معتقــد بــود شــعر فارســی 
بایــد در نــوع نــگاه بــه انســان و اشــیاء دچــار تحــول شــود. او از ایــن منظــر پرهیــز از وصف هــای تكــراری و کلیشــه ای 

ــد. ــته می دی ــای گذش ــای قالب ه ــد و بنده ــم زدن قی ــر از بره ــیک را مهم ت ــعر کالس ش

نیما یوشیج





  شمـاره چهارده .1۳۹۶  |  ۶1   ۶۰ |  شمـاره چهارده .1۳۹۶



  شمـاره چهارده .1۳۹۶  |  ۶۳   ۶2 |  شمـاره چهارده .1۳۹۶

ــده در  ــام آفرینن ــرار دارد کــه ن ــاه پارســی »دی« ق ــن جشــن در م    ای
زمــان قبــل از زرتشــتیان بــوده اســت کــه بعدهــا او به نــام آفریننــده نور 
معــروف شــد. نــور، روز و روشــنایی خورشــید، نشــانه هایی از آفریــدگار 
ــن.  ــانه هایی از اهریم ــرما نش ــی و س ــب، تاریك ــه ش ــی ک ــود در حال ب
مشــاهده تغییــرات مــداوم شــب و روز مــردم را بــه ایــن بــاور رســانده 
بــود کــه شــب و روز یــا روشــنایی و تاریكــی در یــک جنــگ همیشــگی 
بــه ســر می برنــد. روزهــای بلندتــر روزهــای پیــروزی روشــنایی بــود، در 

حالــی کــه روزهــای کوتاهتــر نشــانه ای از غلبــه تاریكــی.
آییــن شــب یلــدا یــا شــب چلــه، خــوردن آجیــل مخصــوص، هندوانــه، 
ــن  ــه نمادی ــه همــه جنب ــون اســت ک ــای گوناگ ــار و شــیرینی و میوه ه ان
دارنــد و نشــانه برکــت، تندرســتی، فراوانــی و شــادکامی هســتند. در ایــن 
شــب هــم مثــل جشــن تیــرگان، فــال گرفتــن از کتــاب حافــظ مرســوم 
اســت. حاضــران بــا انتخــاب و شكســتن گــردو از روی پوکــی و یا پــری آن، 

آینده گویــی می کننــد.
جشــن شــب یلــدا جشــنی اســت کــه از 7 هزارســال پیــش تاکنــون در 
ــه  ــا ب ــاکان م ــزار ســال پیــش نی ــزار می شــود. 7 ه ــان برگ ــان ایرانی می
دانــش گاهشــماری دســت پیــدا کردنــد و دریافتنــد کــه نخســتین شــب 

زمســتان بلندتریــن شــب ســال اســت.
یكــی دیگــر از دالیــل برگــزاری ایــن جشــن، شــب زادروز ایزدمهــر یــا 
میتــرا اســت. مهــر بــه معنــای خورشــید اســت و تاریــخ پرســتش آن در 
ــردد  ــت بازمی گ ــن زرتش ــش از دی ــه پی ــا ب ــا و آریایی ه ــان ایرانی ه می
کــه پــس از ظهــور زرتشــت ایــن پیامبــر او را اهورامــزدا تعریــف کــرد. 
یكــی از ایــزدان اهورایــی مهــر بــود کــه هــم اکنــون بخشــی از اوســتا بــه 

نامــش نامگــذاری شــده اســت.
در »مهریشــت« اوســتا آمــده اســت؛ »مهــر از آســمان بــا هــزاران چشــم 
ــک  ــر ی ــن، بناب ــن که ــد«.در آیی ــی نگوی ــا دروغ ــرد ت ــی می نگ ــر ایران ب
ــاج  ــاه ت ــی در روز اول دی م ــاهان ایران ــر ش ــن مه ــه آیی ــنت دیرین س
ــپید  ــای س ــام ه ــا ج ــتند و ب ــن می گذاش ــر زمی ــاهی را ب ــت ش و تخ
ــا و  ــتند. دربان ه ــپید می نشس ــی س ــر فرش ــد و ب ــرا می رفتن ــه صح ب
ــهر  ــطح ش ــكاران در س ــا و خدمت ــه برده ه ــاهی و هم ــان کاخ ش نگهبان
ــد. رئیــس و مرئــوس،  ــه ســان دیگــران زندگــی می کردن آزاد شــده و ب
پادشــاه و مــردم عــادی همگــی یكســان بودنــد. ایرانیــان در ایــن شــب 
باقــی مانــده میوه هایــی را کــه انبــار کــرده بودنــد بــه همــراه خشــكبار و 
ــا  ــه می نشســتند ت ــزم افروخت ــرد هی ــم گ ــد و دور ه ــالت می خوردن تنق
ســپیده دم بشــارت روشــنایی دهــد زیــرا بــه زعــم آنــان در ایــن شــب 
تاریكــی و ســیاهی در اوج خــود اســت. جشــن یلــدا در ایــران امــروز نیــز 
بــا گــرد هــم آمــدن و شــب نشــینی اعضــای خانــواده و اقــوام در کنــار 

ــود. ــزار می ش ــر برگ یكدیگ

یلـــــدا، سنت دیرینه پارسی
ــب اول  ــاه، ش ــن روز آذرم ــه، آخري ــب چل ــا ش ــدا ي ــب يل ش
ــا  ــان باســتان ب زمســتان و درازتريــن شــب ســال اســت. ايراني
ــدن خورشــيد، روزهــا  ــا دمي ــدا ب ــرداى شــب يل ــاور اينکــه ف ب
ــر  ــد، آخ ــى مى ياب ــزدى افزون ــور اي ــش ن ــده و تاب ــر ش بلندت
پاييــز و اول زمســتان را شــب زايــش مهــر يــا زايــش خورشــيد 

مى خواندنــد و بــراى آن جشــن بزرگــى برپــا مى كردنــد.

Considered the longest night of the year, Yalda eve is the night when 
ancient Iranians celebrated the birth of Mithra, the goddess of light. 
Yalda, which means birth, is a Syriac word imported into the Persian 
language. It is also referred to as Shab-e Chelleh, a celebration of 
winter solstice on December 21 the last night of fall and the longest 
night of the year.
Ancient Persians believed that evil forces were dominant on the 
longest night of the year and that the next day belonged to the Lord 
of Wisdom, Ahura Mazda. In addition to Iran, Central Asian countries 
such as Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan and some 
Caucasian states such as Azerbaijan and Armenia share the same 
tradition and celebrate Yalda Night annually at this time of the year.
On this night, family members get together )most often in the house 
of the eldest member( and stay awake all night long. Dried nuts, 
watermelon and pomegranate are served, as supplications to God for 
increasing his bounties, as well classic poetry and old mythologies 
are read aloud. Iranians believe those who begin winter by eating 
summer fruits would not fall ill during the cold season. Therefore, 
eating watermelons is one of the most important traditions in this night. 
Pomegranates, placed on top of a fruit basket, are reminders of the 
cycle of life-the rebirth and revival of generations. The purple outer 
covering of a pomegranate symbolizes birth or dawn, and their bright 
red seeds the glow of life.
As days start lengthening, ancient Iranians believe that at the end of 
the first night of winter which coincides with December 21 this year, 
darkness is defeated by light and therefore they must celebrate the 
whole night. As the 13th-century Iranian poet Sa’di writes in his book 
Boustan: “The true morning will not come until the Yalda Night is 
gone.”Early Christians linked this very ancient Persian celebration to 
Mithra, goddess of light, and to the birth anniversary of Prophet Jesus 
)PBUH(. In birth, sun and Prophet Jesus )PBUH( are close to each 
other, says one Iranian tale of Yalda.
Today, Christmas is celebrated slightly off from Yalda Night. However, 
Christmas and Yalda are both celebrated in a similar fashion by staying 
up all night and celebrating it with family and friends, and eating special 
foods. In most ancient cultures, including Persia, the start of the solar 
year has been marked with the celebration of the victory of light over 
darkness, and the renewal of the sun. For example, 4,000 years ago, 
Egyptians celebrated the rebirth of the sun at this time of the year. 
Their festival lasted for 12 days to reflect the 12 divisions in their solar 
calendar.
Coinciding with the beginning of the winter, Yalda is an occasion to 
celebrate the end of the crop season. It is today an event to thank the 
Lord for all blessings and to pray for prosperity in the next year.

Celebrating Yalda Night
Iranians around the world celebrate Yalda, which is one of the 
most ancient Persian festivals. The festival dates back to the time 
when a majority of Persians were followers of Zoroastrianism 
prior to the advent of Islam. On Yalda festival, Iranians celebrate 
the arrival of winter, the renewal of the sun and the victory of light 
over darkness.

Yalda
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a very Precise calendar that is still in exis-
tence on the basis of which the first day of 
the year coincided exactly with the first day 
of spring.Persepolis covered an area of 
more than 130,000 square meters.located 
60 kilometers north of shiraz this superb 
historic building ranks among the most 
important architectural achievements of the 
world and is included in the world Heritage 

list of UNESCO.

Palaces
The architectural 
design of all palaces 
consists of a square 
central hall surround-
ed by several regular 
rows of columns and 
covered by a flat roof.
This simple design 
was extended by 
one ormore terraces 
adjoining the sides of 
the central hall and 
having columns of 
the same height and 
topped by roofs level 
with the main one.
Thousands of guests 
could thus attend the 
royal banquets under 

a single roof.

Columns
All the stone columns 
were fluted but their 
bases and capitals 

were different in various palaces.The 
tall massive columns of the large halls 
were entirely made of stone whereas the 
squatter ones had wooden shafts and 
stone bases.some of the stone columns 
reached a height of 20 meters and their 
capitals represented a pair of lions or bulls 

which occasionally had human faces.

Porticos
All the porticos are made of a stone per-
fectly harmonious with the other ones used 
in the building.Their lintels are uniformly 
crown-shaped and distinct vertical ridges 
give them a curved.appearance.Four-
stepped Merlons
All the stairways are flanked by parapets 

shaped as four-stepped merlons and ,as 
similar crenels are visible on the edge of 
Darius I’s crown at Bistun mountain,they 
bear particular significance.
Twelve-petal flowers
These are repeated around the 
bas-reliefs and probably represent 
lotus flowers.

Bas-reliefs
In general terms ,the figures repre-
sented on the bas-reliefs at persepolis 
can be divided into four groups:
1-Officers and soldiers
2-Representatives of foreign coun-
tries
3-High- ranking officials
4-The emperor and his heir to the 
throne
Large Entrance stairway
 The final present –day entrance of perse-
polis is located on its western side and 
consists of platform accessed via a pair 
of opposed flights of stairs.Each flight is 
7 meters wide and comprises 111 stairs 
around 37 centimeters long and 10 centi-
meters high and is flanked by crenellated 

parapets.

The gate of nations
Past the entrance stair flights ,the first 
building that comes in sight is a hall cov-
ering some 620 square meters.on the up-
per part of two stone walls of the western 
portico
,above bull-shaped sculptures,three in-
scriptions in cuneiform script are visible 
which leave no doubt as 

to the destination of this palace

The Apadana palace
The word Apadana means audience hall 
.After crossing the Gate of Nation ,the 
representatives invited were received in 
audience in the Apadana palace ,which 
stands around 4.5 meters above the main 
platform of persepolis .It houses a 60*60 
meter central hall and is surrounded on 
three sides by terraces which break its 
monotony.

The Hadish Palace
On the evidence of inscriptions in three 
languages on the frontispiece of its en-

trance terrace,this palace was built by 
xerxes.Its large gateway bears bas-reliefs 
which depict Xerxes)Wearing a plain ,un-
crenelated crown(under a royal sunshade 
,entering or exiting the palace in front of his 

sunshade –bearer and towel-bearer.

The Tachar palace
One of the first palaces built on the plat-
form of persepolis was a southward ori-
ented building )looking towards the sun(on 

the southwest of the Apadana .The word 
tachar means winter house in persian.The 
stones of this palace are polished and it 
is therefore also called mirror hall.This pal-

ace belonged to Darius.

Hundred columns palace
Covering 4,700 square meters,this hall 
is the largest palace of persepolis and 
is located on the north of the ensemble 
,a little above the treasury ,opposite the 
Apadana .This square palace ,whose 
roof was supported by 100 columns and 
which had eight large porticos ,was used 
as an assembly hall by the Achaemenian 
dignitaries and military chieftains gathered 

in presence of theemperor.

Three Doors palace or council Hall
At the center of the pavilion of perse-
polis,there is a small palace connected to 
the other ones by three doors and several 
corridors.For this reason ,this palace is 
often called the central or three doors 
palace Because the country ‘s dignitar-
ies have left behind basa-reliefts on its 
stairway and in view of its location within 
the ensemble ,this palace is sometimes 
called council Hall as well.This palace has 

an almost square plan.

Inner court (current museum)
This palace has an L-shape plan and its 
wings extend south of Xerxes palace and 
west of the treasury .The reason for which 
this palace has been labeled as a harem 
is that it was surrounded by a massive 
wall and only had a small entrance on its 
northwestern corner.This arrangement 
indicates that the function of this building 
was such that strangers were not allowed 

to enter it.
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Persepolis is one of the most beautiful architectural masterpieces of the second 
half of the first millenniumB.C and was created by the able hands of ancient artists.

Takht-e Jamshid (Persepolis)

 The construction of persepolis began 
during the reign of DariusI)552-486 B.C(
about 518 B.C, and continued under his son 
Xerxes I)486-465B.C(. and his grandson 
Artaxerxes I )464-425 B.C(.The building op-
erations of this magnificent ensemble went 
on for more than a century and it eventually 
began falling into ruin after the downfall 
of the Achaemenian dynasty.Stones from 
nearby Rahmat mountain)the mountain of 
mercy(which were adequate in every way 
for the purpose,were used in the construc-
tion of this ensemble.
The large column bases and capitals 
of the palaces were made of limestone 
of various colors and monolithic blocks 

ofStone were used to make the porticos 
,stairs,corridorsand many of the window 
frames.no mortar was used between the 
stone blocks and many of them were 
joined by iron clamps and molten lead.
More than 3,000 designs adorn the build-
ings and mausoleums of persepolis.Al-
though these designs are numerous ,they 
are amazingly similar .The individualfigures 
of soldiers aligned along the stairways and 
parapets are repeated hundreds of times 
with only minor variations.Persians,medes 
and most foreigners are portrayed with 
identical faces.Their heads and feet are 
Invariably depicted in profile.The persians 
wear long creased robes and are shown in 

a limited number of representations,where-
as the Medes are all shown wearing 
knee-high garments with short sleeves.All 
available evidence shows that persepolis 
has served dual but related purposes.
Firstly ,being the seat of the government ,it 
constituted an appropriate treasury for the 
ever-increasing Wealt of the country and 
secondly ,it was a befittingly majestic locale 
for the grandiose ceremonies wherein the 
Iranian emperor received in audience the 
heads of state and representatives of the 
28 countries under the his dominion.Every 
year,the grand festivities of nowrooz were 
held in persepolis and ,upon the orders of 
Darius the Great ,astronomers prepared 

Cultural Group
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https://telegram.me/QeshmAirr    

ــوان  ــم ایر به عن ــال قش ــم ایر، کان ــاش قش ــنل پرت ــی و پرس ــافران گرام ــی مس ــا همراه  ب
ــا  ــط عمومــی شــرکت، یــک ســاله شــد. عکس هــای زیب ــا رواب یکــی از راه هــای ارتباطــی ب
ــرژی شــما همراهــان همیشــگی قشــم ایر، زینــت بخــش پروازهــای شــرکت اســت  ــر ان و پ
ــا قشــم  ــرواز ب ــای پ ــر بیشــتری از ثبــت لحظه هــای زیب ــم بتوانیــم شــاهد تصاوی و امیدواری

ایــر باشــیم.
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Commencement of F100 C-check by Qeshm Air engineers
The first f-100 check project inaugurated by the presence of Mr. Salimi deputy of engineering & maintenance managers & the 
other experts in Farsco Company, public relation of Qeshm Air reported.
Mr. Momen, manager Of Qeshm Air engineering & maintenance, mentioned in related ceremony; all of the processes of this 
project with accomplished independently by the engineers for the first time during the years of Qeshm Air services.
This major issue not only will elevate the level of engineers’ experiences, skills & qualifications, but also will customize the time 
& costs.
In continue , Mr. salami , pointed the passed stages in getting necessary certificates from civil aviation  organization, for 
performing this project independently by Qeshm Air and the forthcoming inspections of this organization , in addition of 
appreciating the efforts of engineering & maintenance staffs in way of getting certificates.
In addition of obtaining essential certificates simultaneously, prediction of requisite logistics, scheduling for providing expert 
manpower for implementing 570 guidelines related to this project on which according to that the components of the aircraft 
will be inspected generally & on the other hand, more policies were completed, he added. 
This project will be executed from today for two F100 types of aircraft in Farsco company according to the order of chief 
manager of Qeshm Air & by his support and also by collaboration of Farsco company particularly by Mr. Nikzad, the managing 
director and Mr. Heydarabadian , the deputy of engineering & maintenance. 

Qeshm Air managing director paid a 
visit to traffic control center
Air traffic control center was visited by MahmoUd 
Shekarabi, the head manager of Qeshm Air, who was 
accompanied by Captain Ghoncheh, the deputy of 
Qeshm Air operation department, Captain Ghomi, 
chief of the operation control center of Qeshm 
Air, Mr. Soofian & Mr. Naghizadeh, the experts 
of operation control center & Mr. Mosayyebi, the 
counsellor of managing director. 
They staffs of ATC were appreciated in occasion of 
the world day of flight-controllers in 20th
 October, public relation of Qeshm Air reported. 

Qeshm Air News
Presence of Mr. Shekarabi in 23rd International Media Fair, at a glance
MEHR news, TINN News station, IRNA News, ONLINE-ECCONOMY News, ILNA News, ISNA NEWS were visited by 
Mr. Mahmoud Shekarabi, the chief manager of Qeshm Air in 23rd International Media Fair.

As MEHR News reported Mr Shekarabi 

said; despite of liberalization in tickets 

prices, Airlines are not cost-effective.

Kind of circumstances should be 
provided for domestic Airlines to be 
interested in importing airplanes ever 
more, he indicated. 
It’s not economical to import cargo 
airplanes instead of the commercial 
ones, Mr. Shekarabi stipulated.
C.E.O of Qeshm Air described the 
situation of aviation industry by his 
presence in 3rd day of 23rd of media 
fair, TINN News reported.
New generation of managers & 
specialists of aviation industry should 
be trained & supported, since this 
important issue is neglected so far, he 
added. 
Qeshm Air is the first Iranian Airline 
which is succeeded to achieve 
permission for entering & flying in 
Europe union sky and due to that we 
have made every efforts to establish 
two flights to Brussels and Hamburg, 
Mr. Shekarabi stated about the 
conditions of Qeshm Air international 
flights. Qeshm Air is the first Airline 
which can fly directly of the heartland of 
Europe after 60 years, he pointed out.

Brussels’ flights are going to be scheduled upon appreciable greeting of 
passengers, Shekarabi notified.
Negotiations are made in order to have flights to five pointed in Europe and are 
run-in to be contracted. 
Also, they’re going to be established as soon as possible.
Mr. Shekarabi the head manager of Qeshm Air visited the ILNA News stand in 23rd 
media fair & dealt with reporters over the last protocols between Boeing & Qeshm 
Air by way of purchasing airplanes, ILNA NEWS reporter reported.
Boeing required the Iranian aviation market, he stated. 
Two Boeing aircrafts will be imported to Qeshm Air after the charters are issued by 
OFEC, he said.
It’s in line for getting requisite certificates from U.S exchequer by signing up 
preliminary protocols, Mahmoud Shekarabi stated, while visiting economy online in 
23rd Fair of Media.
Transporting 30% of Iranian pilgrims was a great honor for Qeshm Air in the days of 
Hadj in 1396, the managing director of Qeshm Air stated. 
It was supposed for 86000 of pilgrims to be transported by Iranair & Saudi airlines. 
But through Saudi airlines failures, Qeshm Air was scheduled to carry some of the 
passengers between Iranian airports & those in Jeddah & Medina, Mahmoud 
Shekarabi added in visiting IRNA News stand, the 23rd of Media Fair.
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