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ــت انســان  ــات عطــا نمــود و کرام ســپاس خــدای عزوجــل کــه نعمــت حی

را در تهذیــب و تزکیــه نفــس قرار داد و درود و ســالم بــر روح پیامبر مهربانی 

و معرفــت و خانــدان پاکــش کــه مجــال خدمــت رســانی را بــه مــا عطــا نمــود 

تــا بتوانیــم در ایــن مــاه پرفضیلــت بــه بهتریــن نحــو ممکــن و آنطــور 

که الیق شما عزیزان است پذیرای شما مسافرین گرانقدر باشیم.

تعالــی  از حــق  اســتعانت  بــا  مذکــور  اهــداف  راســتای  در  امیدواریــم 

و بــا همــکاری شــما عزیــزان بــا ایجــاد روح خودبــاوری و تالشــگری، 

رســالت خــود راتوانمندتــر از گذشــته بــه انجــام برســانیم، توفیــق از اوســت.

                                                          فاطمه دستان

سرآغاز
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شرکت هواپیمایی کاسپین سخن مدیر عامل

ــه  ــر لوح ــرم س ــافرین محت ــما مس ــت ش ــم منزل ــظ و تکری حف
ــرار دارد ــرکت ق ــن ش ای

بــا فرارســیدن فصــل تابســتان و افزایــش ســفرها درســالی کــه بــه نــام 
»اقتصــاد و فرهنــگ، بــا عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی« نامگــذاری گردیده، 
الزم اســت بــا تــالش مجاهدانــه مســئوالن و مــردم کــه الزمــه تحقــق شــعار 
و فرمایــش مقــام معظــم رهبــری مــی باشــد، مــا نیــز بــه هموطنــان عزیزمــان 
ثابــت نماییــم کــه بــار دیگــر شــرکت هواپیمایــی کاســپین بــا تــالش شــبانه 
روزی خــود و باچشــم اندازتوســعه شــرکت و افزایــش نــاوگان کــه در حــال 
ــه  ــعی در ارائ ــت خدمات،س ــود کیفی ــت و بهب ــام اس ــال انج ــر در ح حاض
ــته ــی داش ــان گرام ــم میهن ــما ه ــور ش ــته و در خ ــن و شایس ــای ایم پروازه

و دارد. ضمــن اینکــه حفــظ و تکریــم منزلــت شــما مســافرین محتــرم 
ســرلوحه امــور ایــن شــرکت قــرار دارد.

ــر فیــض رمضــان و متقاطــع آن  ــارک و پ ــاه مب ــول م ــه یمــن حل ــن ب همچنی
ــر  ــوال و دیگ ــاه ش ــول م ــدار دل و حل ــان بی ــد مومن ــر، عی ــعید فط ــد س عی
اعیــاد فرخنــده و سرشــار از معنویــت و ســرور را بــه تمامــی مســافرین 
اســت  امیــد  و  نمــوده  عــرض  تهنیــت  و  تبریــک  بزرگــوار  و  محتــرم 
همــواره در پنــاه عنایــات خداونــد ســبحان در مســیر کســب رضایــت 
ــید. ــوده و باش ــربلند ب ــق و س ــد، موف ــی مؤی ــئون زندگ ــه ش ــی در کلی اله

بــا هفتــه دولــت و هفتــه دفــاع مقــدس در ایــن فصــل روبــرو هســتیم 
ــای  ــه تجربه ه ــکا ب ــا ات ــالب ب ــه انق ــر و فرزان ــر بصی ــه رهب ــه خوش بختان ک
ــا نظــارت  ــی خــاص خویــش، کوشــیده اســت ب ــی و تیزبین ارزشــمند اجرای
ــا،  ــف آنه ــّوت و ضع ــاط ق ــدن نق ــردان و نمایان ــرد دولت م ــر عملک ــق ب دقی
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــت را ب ــا، دول ــا و راه کاره ــدارها، رهنموده ــان هش ــا بی ب
ــواره  ــان هم ــاری رساند.ایش ــش ی ــن و امید بخ ــم اندازی روش ــداف چش اه
ــر،  ــوم فق ــث ش ــا مثل ــردان ب ــارزه دولت م ــون مب ــته هایی چ ــرح خواس ــا ط ب
ــام  ــح نظ ــت های صحی ــن سیاس ــه تبیی ــر، ب ــای دیگ ــاد،تبعیض و طرح ه فس

ــت. ــه اس پرداخت
ــالی  ــظ و اعت ــران در حف ــور ای ــت سلحش ــروع ام ــاع مش ــاله دف دوران 8 س
ــای عــزت و شــرف  ــوری اســالمی و حراســت از مرزه نظــام مقــدس جمه
ــای  ــن برهه ه ــاس ترین و بارزتری ــی از حس ــه یک ــه مثاب ــوم، ب ــرز و ب ــن م ای
ــان، ــه زم ــا همیش ــاک، ت ــی تابن ــون نگین ــت، همچ ــن مل ــتین ای ــات راس حی

بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان می درخشد.
ــزون  ــالی روزاف ــا را در اعت ــود م ــازنده خ ــرات س ــه نظ ــا ارائ ــت ب ــد اس امی

ــد. ــاری نمایی ــان ی ــداز، همچن ــم ان ــداف چش ــتای اه ــرکت و در راس ش

با آرزوی بهترین ها و روشن ترین فرداها
صمد سلیمانی

مدیرعامل



18

معاونت فنی و مهندسی- قلب تپنده شرکت هواپیمایی

گفتگو با مهندس سید محمود حسینی 
معــاون فنی و مهندســی شــرکت هواپیمایی کاســپین
صنعــت حمــل و نقــل هوایــی جــدی تریــن و هوشــمندانه تریــن 

اندیشــه فنــی و صنعتــی انســان بشــمار مــی رود.
هواپیمایــی  شــرکت  هــر  فنــی  واحــد  اســت  بدیهــی 
ــده  ــب تپن ــه قل ــط بمثاب ــای مرتب ــایر واحده ــا س ــه ب در مقایس
در کالبــد آدمــی اســت کــه اکســیژن را بــا پمپــاژ خــون 
ــات  ــالوده حی ــاند و ش ــی رس ــدن م ــای ب ــایر ارگان ه ــه س ب

و بقای بند بند وجود اســت.
بــا عنایــت بــه اهمیــت ایــن شــریان حیاتــی واحــد فنــی 
کــه  کشــد  مــی  دوش  بــه  را  خطیــری  بســیار  مســئولیت 
اســت  مطمئــن  و  ایمــن  پروازهــای  آن  اندازهــای  چشــم 
ــاهد آن  ــر ش ــال های اخی ــزرگ در س ــدای ب ــاری خ ــه ی ــه ب ک
ــز  ــپین نی ــی کاس ــی هواپیمای ــی و مهندس ــت فن ــوده ایم.معاون ب

ــالش  ــد و ت ــاری خداون ــا ی ــن هــدف واال و ب ــه ای ــل ب در راه نی
شــبانه روزی مهندســین متخصــص و کارآزمــوده ایــن قســمت 
توانســته بــه بهتریــن نحــو ایــن وظیفــه خطیــر را بــه مقصد رســاند 
بتواننــد  تــا مســافرین عزیــز شــرکت هواپیمایــی کاســپین 
بــا اعتمــاد کامــل و اطمینــان از ایمنــی هواپیماهــا پروازی آســوده 

را بــا شــرکت هواپیمایی کاســپین تجربــه نمایند.

معاونت فنی و مهندسی
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شرکت هواپیمایی کاسپین

ــز شــد  ــی وقفــه پرســنل دلســوز و زحمتکــش هواپیمایــی کاســپین،  سیســتم Production Control ســازماندهی و تجهی ــا تــالش ب ب
ــرات  ــی و مهندســی و تعمی ــه امــور فن ــون براســاس آن کلی ــد کــه هــم اکن ــرار گرفتن ــاز تحــت آمــوزش ق ــراد مــورد نی ــی آن اف و در پ

و تعویض قطعات هواپیماها برنامه ریزی شــده و به مورد اجرا در می آیند.
پرســنل فنی و مهندســی موفق به گذراندن دوره پارت 145 و اخذ گواهینامه مربوطه گردیدند.

ــه ســازمان  ــه هــای مربوطــه و تاییدی ــن ابزارهــای مخصــوص و اخــذ گواهینام ــا تامی ــده ای نزدیــک ب ــت در صــدد اســت در آین ــن معاون ای
ــردارد. ــا ب ــی در قطــع وابســتگی ه ــه ســوی خودکفای ــی دیگــر ب ــای C را اخــذ و گام ــران، مجــوز انجــام چک ه ــی کشــوری ای هواپیمای

معاونت فنی و مهندســی هواپیمایی کاسپین در یک نگاه:
معاونــت فنــی مهندســی شــرکت پــس از ســاماندهی و تأمیــن نشــریات فنــی کارخانــه ســازنده و تدویــن کتاب هــا و دســتورالعمل هــای 
ــر چــارت ســازمانی هواپیمایــی کشــوری در پــی بازرســی کارشناســان ســازمان  ــروازی ، فنــی مهندســی و تأمیــن نیــروی انســانی براب پ
هواپیمایــی و تأییــد آنــان، توانســت مجــوز انجــام چک هــای هواپیمــای MD را دریافــت نمایــد کــه ایــن افتخــار بزرگــی بــرای شــرکت 
محســوب مــی گــردد چــرا کــه بــا تکیــه بــر ایــن توانمنــدی هــا بــی نیــاز از شــرکت هــای خارجــی در انجــام چک هــای دوره ای گردیــد.

 ،MD در ادامــه پــس از اخــذ مجــوز از ســازمان هواپیمایــی کشــوری و اســتخدام مهندســین متخصــص ایرانــی و آمــوزش تایــپ هواپیمــای
موفــق بــه راه انــدازی خــط پــرواز گردیــد و بــه تبــع آن ،قــرارداد انجــام چکهــای دوره ای بــا شــرکت هــای خارجــی را فســخ کــه ایــن 

امــر مانــع از ادامــه خــروج بخشــی از ســرمایه ملــی از کشــور شــده اســت.
 MD هواپیماهــای A بــا تــالش فــراوان و بــه وجــود آوردن امکانــات فنــی عــالوه بــر خــط پــرواز، مجــوز چــک 450 ســاعته یعنــی چــک

را از ســازمان هواپیمایــی کشــوری دریافــت نمــوده و بــا ایــن موفقیــت گام دیگــری از وابســتگی بــه خارجــی هــا کاســته شــد.
MDایــن شــرکت بــا تــالش و کوشــش همــکاران فنــی کارگاه تعمیــرات چــرخ هواپیمــای           ، )Build up( را تجهیــز و راه اندازی نموده اســت.
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زندگی مهمانداران در پرواز خالصه می شود

از ایــن شــماره بــه بعــد بــر آن شــدیم تــا بــا تعــدادی از مهمانــداران 
زحمتکــش شــرکت هواپیمایــی کاســپین نشســتی داشــته باشــیم 
ــی  ــان، جمالت ــغل آن ــکالت ش ــختی ها و مش ــی س ــن معرف ــا ضم ت
از فعالیــت ایــن عزیــزان را بــه عــرض شــما مســافرین محتــرم 
شــرکت برســانیم تــا ضمــن آشــنایی بیشــتر شــما عالقــه منــدان 
بــه شــغل مهمانــداری بتوانیــم زمــان ســفر را بــا خوانــدن ایــن مطالــب 

بــرای شــما کوتــاه کنیــم.

در ایــن شــماره گفتگــوی انجــام شــده کــه ماحصــل گفــت و گــو
با یکی از ســرمهمانداران هواپیمایی کاســپین می باشــد را می خوانید 
ــت  ــن نشس ــای ای ــت و گوه ــه گف ــدی ادام ــای بع ــماره ه و در ش

صمیمانــه را خواهیــد خوانــد.

گفــت و گو بــا »محمدرضــا شــهنوازی« ســرمهمانداریکم 
هواپیمــای بوئینگ MD کاســپین

• چنــد ســال ســن داریــد و چــه میــزان پــرواز انجــام 
ــد ؟ داده ای

45 ســال ســن دارم، دارای 18 ســال ســابقه پــرواز بــا مجمــوع 
17000 ساعت پروازی.

ــه  ــرای عالق ــداری را ب ــغل مهمان ــب ش ــا و معای • مزای
ــد؟ ــو نمایی ــغل بازگ ــن ش ــدان ای من

ــنایی  ــودن آن آش ــفر ب ــل کثیرالس ــغل بدلی ــن ش ــای ای ــی از مزای یک
خالــی  قطعــاً  کــه  بــوده  مختلــف  هــای  ملیــت  و  بــا کشــورها 
از لطــف نیســت امــا ایــن شــغل طرفــداران بســیاری را بــه خــود جلب 
ــر  ــه خطی ــن حرف ــای ای ــختی ه ــتی س ــز بایس ــان نی ــه آن ــد ک ــی کن م
را هرگــز نادیــده نگیرنــد، بیشــتر اوقــات کادر پــروازی در مســیرهای 
ــای  ــتگی و درده ــب خس ــر موج ــن ام ــه ای ــده ک ــی ش ــی ط طوالن
ــر درد  ــردن درد، کم ــکلتی، واریس،گ ــای اس ــیب ه ــی، آس عضالن
و پــا دردهــای مزمــن کــه ناشــی از ایســتادن در زمان هــای طوالنــی 
مــی باشــد را بــه همــراه داشــته کــه مــی توانــد از معایــب ایــن شــغل 

بــه شــمار آیــد.

معرفی مهمانداران
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• در صورت وقوع موقعیت اورژانسی در پرواز واکنش شما در خصوص حفظ جان خودتان و مسافرین چیست؟
ــوی  ــرایط ج ــرواز در ش ــرد، پ ــی گی ــام نم ــال انج ــوب و نرم ــرایط مطل ــا در ش ــه پروازه ــید همیش ــی باش ــتحضر م ــه مس ــور ک همانط
پــرواز  در  مترقبــه  غیــر  حــوادث  بــروز  ســال،  مختلــف  هــای  فصــل  در  هوایــی  و  آب  تغییــرات  مختلــف،  جغرافیایــی  و 
ــد تاثیــرات مهمــی در پــرواز ایجــاد کنــد کــه کــروی  )حمــالت تنفسی،ســکته ،زایمــان و نیــز شــرایط اضطــراری در پــرواز( مــی توان
پــروازی آمــوزش دیــده بایســتی بــا حفــظ خونســردی بتواننــد در حداقــل زمــان حداکثــر کمــک رســانی رابــه مســافرین انجــام دهنــد 

کــه ایــن امــر میســر نیســت جــز گذرانــدن کالس هــای آموزشــی مختلــف، تکــرار و تمریــن و داشــتن آمادگــی جســمانی الزم.

• از نظر شــما وظیفه اصلی یک مهماندار چیست؟
از نظــر بنــده وظیفــه اصلــی یــک مهمانــدار بــا توجــه بــه شــغل حســاس و خطیــرش حفظ ســالمت و جــان مســافران و توجــه به خواســته هــای آنان 

و در نهایــت ایجــاد آرامــش ذهنــی، تســلط کافــی در امــور و توانایــی و تصمیــم گیری مناســب بــه دور از اســترس در مواقع حســاس می باشــد.

• آگاهی مردم در خصوص پرواز با هواپیما و برخورد با کروی پروازی در چه میزان اســت؟
خوشــبختانه آگاهــی مــردم در ایــن خصــوص روز بــه روز بیشــتر شــده و آنــان بایســتی بدانند کــه در هر پــرواز درصد کمــی از وظیفــه مهمانداران 

بــه ســرو و پذیرایــی معطــوف مــی گــردد و قســمت اعظــم وظیفــه کــرو مقابله بــا مــوارد اضطــراری و حفظ جــان مســافرین عزیز می باشــد.

ــایر  ــا س ــرکت را ب ــن ش ــز ای ــه تمای ــپین، وج ــی کاس ــرکت هواپیمای ــان در ش ــابقه فعالیتت ــه س ــه ب ــا توج • ب
هواپیمایی هــای داخلــی در چــه مــی دانیــد؟

از تمایزاتــی کــه شــرکت هواپیمایــی کاســپین بــا تعــدادی از شــرکت های هواپیمایــی داخلــی دارد را میتــوان بــه داشــتن رمــپ 
ــرد. ــاره ک ــداری اش ــی و مهمان ــوزش خلبان ــش آم ــتن بخ ــز داش ــزا و نی ــگ مج ــی، کیترین خصوص

• آیا وظایف اصلی یک ســرمهماندار با یک مهماندار متفاوت است؟
قطعــاً ایــن چنیــن اســت. یــک ســر مهمانــدار بــا گذرانــدن دوره هــای متفــاوت و طــی کــردن ســاعات پــروازی بــاال بــه ایــن موقعیــت 

ــداران ســعی در فراهــم نمــودن پــروازی امــن و آرام را دارد.  ــر عملکــرد ســایر مهمان ــا نظــارت ب دســت یافتــه و در طــول پــرواز ب

• یکی ازبهترین و بدترین خاطرات خود را در طول دوران خدمت ذکر کنید؟
خوشــبختانه خاطــره بــدی را بــه خاطــر نــدارم جــز چنــد مــورد اضطــراری کــه بــا کمــک و مســاعدت کاکپیــت و کابیــن کــرو بــه ســالمتی 
پــرواز خاتمــه یافــت امــا از بهتریــن خاطراتــم، بــه یــاد دارم چنــد ســال گذشــته در ســالروز تولــدم بــرای پــرواز اقامتــی مشــهد برنامــه ریــزی 
شــدم و مجبــور بــودم ایــن شــب را دور از خانــواده ســپری کنــم امــا همــکاران دور از چشــم بنــده و بــا هماهنگــی هــم بــا خریــد کیــک 

و کادو و گرفتن تولد برای من خاطره خوشی را به یادگار گذاشتند که هیچ گاه فراموش نخواهد شد.

ــده  ــتند و در آین ــد هس ــه من ــغل عالق ــن ش ــه ای ــه ب ــانی ک ــرای کس ــه ای ب ــا توصی ــت ی ــر صحب ــه اگ • در خاتم
می خواهند جذب این کار شوند را بفرمائید؟

ــاز ــدی ب ــا دی ــتی ب ــود و بایس ــی ش ــه م ــداران در پروازخالص ــی مهمان ــد زندگ ــد بدانن ــد بای ــغل را دارن ــن ش ــه ای ــد ورود ب ــه قص ــانی ک کس
ــغل  ــن ش ــای ای ــختی ه ــه س ــه ب ــا توج ــراوان دارد، ب ــرات ف ــغل خط ــن ش ــه ای ــرا ک ــد چ ــن راه بگذارن ــدم در ای ــه ق ــن حرف ــه ای ــق ب و عش
از جملــه بــی خوابــی هــای مفــرط و دوری از خانــواده خصوصــاً در بهتریــن ایــام ســال همچــون ایــام عیــد نــوروز و ســایر تعطیــالت بنــدرت بایــد 
فکــر مرخصــی باشــند چــرا کــه ســفرهای کاری فرصــت چندانــی بــرای تفریــح و وقــت گذاشــتن بــا دوســتان و خانــواده برای آنــان نمــی گذارند.

آرزوی قلبی این حقیر برای تمامی مسافران و همکاران محترم سالمتی و موفقیت روزافزون می باشد.
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اســتان  مرکــز  و  ایــران  شــرقی  شــمال  در  کالن شــهری  مشــهد 
افشــاریان، زمــان  در  شــهر  ایــن  اســت.  رضــوی  خراســان 
پایتخــت ایــران بــود. بــر اســاس سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن 
ــهر  ــن ش ــت دومی ــر جمعی ــا 2,410,800 نف ــهر ب ــن ش ــال 1385ای س

ــت. ــران اس ــس از ته ــران پ ــت ای پرجمعی
ایــن شــهر بــه واســطه وجــود حــرم علــی بــن موســی الرضا علیه الســالم، 
هشــتمین امــام مذهــب شــیعه، ســاالنه پذیــرای بیــش از 32 میلیــون زائر

از داخل و بیش از یک میلیون زائراز خارج از کشور است. 
از بیــش  پذیــرای   1389 ســال  تابســتان  فصــل  در  تنهــا  مشــهد 
ــگاه ــود آرام ــد وج ــان می ده ــت.آمار نش ــافر بوده اس ــون مس 13 میلی

علــی بــن موســی الرضــا علیــه الســالم در مشــهد موجــب شــده اســت 
ــهد  ــه مش ــار ب ــال یک ب ــه س ــر س ــی، ه ــر ایران ــن ه ــور میانگی ــه ط ــه ب ک
ســفر کنــد. مســاحت شــهر مشــهد در آخریــن تغییــرات بالــغ بــر

8 کیلومتر مربع می باشد.
نام مشهد:

واژه مشــهد بــه معنــی محل شــهادت اســت. علــی بن موســی الرضا علیه الســالم
پــس از قتــل به دســت مأمــون عباســی در ســال 202 هـــ.. ق، در آرامگاه 

هارونــی ســناباد بــه خاک ســپرده شــد. 
از آن پــس »ســناباد نوغــان« بــه نــام »مشــهدالرضا« خوانــده شــد 

ــوی  ــب صف ــاه تهماس ــان ش ــژه در زم ــه وی ــه آن، ب ــر پهن ــم ب و کم ک
افــزوده گشــته و مــردم تــوس بــه مشــهد کــوچ داده شــدند؛ و بــه مــرور 
زمــان نــام مشــهد بــر ایــن شــهر مانــدگار شــد.گفتنی اســت که نام مشــهد 

اولیــن بــار توســط ســلطان محمــود غزنــوی بــه ایــن شــهر داده شــد.
مناطق شهری مشهد:

می شــود  حــرم  اطــراف  منطقــه  شــامل  تقریبــا  ثامــن:  منطقــه   •
و دارای بافت قدیمی- مذهبی- ســنتی اســت. بیشــتر هتل ها، هتــل آپارتمان ها 
و مهمانپذیرهــای مشــهد در ایــن منطقــه واقــع شــده اند و جــو زائــر پذیــر دارد.
• منطقــه احمدآبــاد: از جملــه محله هــای قدیمــی شــهر مشــهد اســت 

و جــزو مناطــق اعیــان نشــین ایــن شــهر بــه شــمار مــی رود.
ــاد  ــازه آب ــای ت ــزو محله ه ــرب(: ج ــهرک غ ــم آباد )ش ــه قاس • منطق
ــده  ــع ش ــهد واق ــی مش ــمال غرب ــم آباد در ش ــت. قاس ــهد اس ــده مش ش
و از نظــر شهرســازی، بــه روز تــر از ســایر نقــاط شــهر می باشــد. 

محله هــای آن دارای پارک هــای متعــددی اســت.
اقلیم:

آب و هــوای مشــهد معتــدل و متغیــر اســت و وزش بادهــا در آن 
ــر  ــت. حداکث ــی اس ــمال غرب ــه ش ــرقی ب ــوب ش ــت جن ــتر در جه بیش
درجــه حــرارت در تابســتان ها 43 درجــه بــاالی صفــر و کمتریــن آن

در زمستان ها 23 درجه زیر صفر است.

گردشگری در ایران
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دیدنی ها:
از دیدنی هــای داخــل شــهر مشــهد و اطــراف آن می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمود: 

اماکن زیارتی: مسجد گوهرشاد، مسجد هفتاد و دو تن، مصلی طرق
آســتان  موزه هــای  بــه  می تــوان  مشــهد  شــهر  دیدنــی  مراکــز  دیگــر  از 
قــدس رضــوی )کــه خــود شــامل چندیــن مــوزه اســت(، مجموعــه ســرزمین 
ــی سرپوشــیده اشــاره کــرد. ــارک آب ــن پ ــوان بزرگتری ــه عن ــی ب موج هــای آب

اماکــن باســتانی: از ســناباد و تــوس قدیــم آثــار تاریخــی زیــادی بــر جــای 
اســت(  بازســازی  حــال  در  تــوس  شــهر  اکنــون  اســت.)هم  نمانــده 
ــهر  ــای موجــود در محــدوده ش ــن بناه ــور از قدیمی تری ــازه ه ــی ب ــار طاق چه

ــد. ــن می زنن ــالدی تخمی ــوم می ــرن س ــدنش را ق ــان ساخته ش ــه زم ــت ک اس
ــن ــتگاه راه آه ــی، ایس ــگاه فردوس ــاه، آرام ــگاه نادرش ــی: آرام ــن تاریخ اماک
پارک هــا: پــارک کوهســنگی، پــارک و شــهربازی ملــت، کوهســتان پــارک 

شــادی، بــاغ وحــش و پــارک جنگلــی وکیل آبــاد
ییالقــات: شــاندیز و طرقبــه، زشــک، نغنــدر، جاغرق، منطقــه ییالقی خــور )قزلق( 
و منطقــه ییالقــی ســررود در شــمال غربــی مشــهد، چالــی دره، پــارک جنگلــی 
ــک(، ــوله ای کوچ ــگ )ماس ــد و کن ــار اخلم ــت، آبش ــتان مل ــاد، بوس وکیل آب
آبشــار ارتکنــد، پــارک جنگلــی نــه دره در دو کیلومتــری جنــوب مشــهد، 
منطقــه دیدنــی فریــزی، ســد ارداک، هفت حوض، چشــمه گیالس، چشــمه گراب

ــازار  ــازار بین المللــی، ب ــازار رضــا، ب مراکــز خریــد: مجتمــع تجــاری پرومــا، ب
ــاری  ــع تج ــرق و مجتم ــاس ش ــاری الم ــع تج ــون و مجتم ــع آلت ــام، مجتم خی
ــه  ــد هارونی ــتی، گنب ــد خش ــگان، گنب ــل اخن ــه، می ــت طرقب ــازار بعث ــال، ب وص

ــان مدارســه عباســقلی خ

آرامگاه فردوسیبقعه خواجه ربیع

عمارت خورشید
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گردشگری در ایران

مناطق دیدنی و معروف در شهر مشهد

پارک بزرگ انقالب )بوستان جنگلی طرق(:
ــهد،  ــرق مش ــوب ش ــیه جن ــرق در حاش ــی ط ــزرگ جنگل ــارک ب پ
در نزدیکــی پلیــس راه، یکــی از بزرگتریــن اماکــن در اســکان 

و ارائه خدمات گردشگری به شهروندان و زائران است.
ایــن پــارک در ســال 1340 احــداث شــده، و در ســال 1379 بازپیرایی 
گردیــده  اســت. احیــاء و بهســازی ایــن پــارک وســیع کــه در مدخــل 
ورودی شــهر از مســیر تهــران قــرار دارد، و ایجــاد فضاهــای تفریحــی، 
بــا 210 هکتــار فضــای جنگلــی  فرهنگــی، ورزشــی و تجــاری 
و 112 هــزار متــر مربــع فضاهــای عمرانــی در 3 پــارک در دســتور کار 

شــهرداری مشــهد قــرار گرفته اســت.

مکان های مذهبی:
مهمتریــن اماکــن مذهبــی شــهر مشــهد کــه مهم تریــن مــکان مذهبــی 
ایــران نیــز هســت، حــرم علــی بــن موســی الرضا علیــه الســالم اســت. 
ســاالنه حــدود 30 تــا 35 میلیــون نفــر بــه زیــارت ایــن حــرم می رونــد.
رضــوی، حــرم  محــدوده  در  واقــع  گوهرشــاد  جامــع  مســجد 
امامــزاده  و دوتــن، مســجد و حســینیه کرامــت،  هفتــاد  مســجد 
ناصــر و یاســر و آرامــگاه امامــزاده یحیــی بــن زیــد، آرامــگاه 
ــدوز،  ــر پاالن ــگاه پی ــراد، آرام ــگاه خواجــه م ــت، آرام خواجــه اباصل
آرامگاه شــیخ نخودکی، گنبد خشــتی، گنبد ســبز، مســجد حــوض لقمان، 

از جملــه مکان هــای مذهبــی مشــهد هســتند.

موزه مرکزی آستان قدس رضوی:
هــدف از ایجــاد ایــن مرکــز فرهنگــی در حرم علی بن موســی الرضا علیه الســالم 
غرفــه اشــیای نفیــس و گــران بهــا و نــادر بــوده کــه در طــی زمــان توســط 

ارادتمنــدان بــه اهــل بیــت بــه رضــا تقدیــم شده اســت. 
شمســی  1378 ســال  در  تغییــرات  آخریــن  از  پــس  مــکان  ایــن 
مــوزه یــازده  دارای  اکنــون  هــم  جدیــد  مــوزه  گردیــد.  افتتــاح 

با موضوعات مختلف است.
طبقــه همکــف ســاختمان بــه محــل نگهــداری و نمایــش گنجینــه 
هدایــای مقــام معظــم رهبــری اختصــاص یافته اســت. ایــن اشــیاء توســط
شــخصیت های داخلــی و خارجــی بــه معظــم لــه هدیــه شــده  اســت.

 مسجد حوض لقمان
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محمد ابراهیم صافی
متولد 1349 تهران
شروع عکاسی 1367

فارغ التحصیل رشــته 
عکاســی از دانشکده 

هنرهای زیبا )دانشگاه تهران(

ــا،  ــتان، ایتالی ــد، ترکمنس ــی، هن ــگاه لیتوان ــرکت در نمایش • ش
ــگالدش ــه و بن ترکی

• داور بخش طبیعت دهمین دو ساالنه عکس ایران
• داور جشنواره عکس طالی سرخ
• داوری عکس فیاپ )خیام( 1392

• عضو شــورای سیاســتگذاری ســیزدهمین دوســاالنه عکــس ایران
• گــردآوری و تالیــف کتــاب پیــدا و پنهــان در زمینــه عکاســی باغ قدمگاه
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انجام به موقع آزمایش اچ آی وی                   تشخیص زودتر                    درمان موثرتر

ــدام  ــپین اق ــی کاس ــرکت هواپیمای ــکاری ش ــا هم ــان ب ــت و درم وزارت بهداش
بــه چــاپ مطالــب ذیــل نمــوده اســت، امیــد اســت بتوانیــم اطالعــات ســودمندی 

را در اختیار شــما خوانندگان محترم قرار دهیم.
ــرات  ــذرد. اث ــدز مي گ ــاري ای ــناخت اچ آي وي و بیم ــه از ش ــه ده ــش از س بی
ــه ویــژه اثــر  ســوء اقتصــادی، اجتماعــی و بهداشــتی ایــدز بــر جوامــع بشــري ب
بــر ســالمت انســان باعــث شــده اســت تــا ایــدز مــورد توجــه دانشــمندان قــرار 
ــن  ــان ای ــخیص و درم ــه تش ــادي در عرص ــاي زی ــرفت ه ــروزه پیش ــرد. ام گی
ــا ضمــن  ــد ت ــر کمــک مــي کن ــن زی بیمــاري حاصــل شــده اســت. مطالعــه مت
آشــنایی بــا کلیــات ایــدز، بــا بخشــي از خدمــات  ارائــه شــده در کشــور 

در مقابل این بیماري آشــنا شویم. 

ایدز چیست؟
ایجــاد می شــود.  انســانی(  ایمنــی  نقــص  نــام اچ آي وي )ویــروس  بــه  بیمــاری اســت کــه توســط ویروســی  نهایــي  ایــدز مرحلــه 
طــوری  بــه  می کنــد.  ضعیــف  را  بــدن  دفاعــی  قــدرت  بتدریــج  نمــوده،  حملــه  بــدن  دفاعــي  ســلول هاي  بــه  ویــروس  ایــن 
بــدن،  بــه  اچ آي وي  ورود  زمــان  از  مي آیــد.  در  پــاي  از  نهایــت  در  و  شــده  مبتــال  ســرطان ها  و  عفونت هــا  انــواع  بــه  فــرد  کــه 
و می توانــد  داشــته  فــرد ظاهــر ســالم  مــدت  ایــن  در  بکشــد.  10 ســال طــول  از  بیــش  اســت  ایــدز ممکــن  بیمــاری  تــا شــروع 

بــه کار و فعالیــت ادامه دهــد ولی احتمال انتقال ویروس به دیگران وجود دارد .

اچ آي وي چگونه وارد بدن می شود؟ 
راه هــای انتقال اچ آي وي عبارتند از: 

• تماس جنســی بدون اســتفاده از کاندوم با فرد مبتال 
ــزار تیــز و برنــده  • اســتفاده مشــترک از وســایل تزریــق و یــا ســایر اب

مثــل تیــغ و ســوزن خالکوبــی
• دریافــت خون و فرآورد ه های خونی آلوده

• انتقال از مادر مبتال به نوزاد طی حاملگی، زایمان و شــیردهی 
دادن،  دســت  مثــل  معمولــی  تماس هــای  طریــق  از  اچ آي وي 
در آغــوش گرفتــن، روبوســی کــردن، عطســه و ســرفه، اســتفاده 
اســتخر،  از  اســتفاده  مشــترک،  غذاخــوری  وســایل  و  ظــروف  از 
نمی شــود.  منتقــل  حشــرات  نیــش  و  مشــترک  حمــام  و  توالــت 
پــس نیــازي نیســت تــا مبتالیــان را از ســایر افــراد جــدا کــرده 

و یــا از زندگي اجتماعي محروم کنیم.  
ــدوم مهم تریــن وســیله حفاظــت از انتقــال اچ آي وي  کان

در تمــاس جنســي اســت. 

پیشگیری بهتر از درمان
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چگونــه از خود در برابر اچ آي وي محافظت کنیم؟
نیســت  جمعیــت  از  خاصــي  هــاي  گــروه  یــا  افــراد  خــاص  ایــدز 
نکننــد، محافظــت  اچ آی وی  برابــر  در  خــود  از  اگــر  فــردي  هــر  و 

در هر سني مي تواند به آن مبتال شود.
راه هاي پیشــگیري از ابتال به آن عبارتند از:

• خویشــتن داری در زمان تجرد
• وفاداری به همسر

افــراد و  مبتــال  افــراد  بــا  تمــاس جنســی  از کانــدوم در  اســتفاده   •
در معرض خطر ابتال

• پرهیــز از مصرف مواد مخدر و یا محرک
• پرهیــز از اســتفاده از وســایل تیــز و برنــده مشــترک مثــل وســایل 

تزریــق، تیــغ اصــالح، ســوزن خالکوبــی
داروهــاي مصــرف  بــا  اچ آی وی  بــه  نــوزاد  ابتــال  از  پیشــگیری   •

ضــد ویــروس در طــي دوران بــارداري، بــه همــراه ســایر مراقبــت هــاي الزم 
بــرای مــادران مبتــال   

»مــواد مخــدر، الــکل و شیشــه، قــدرت تصمیم گیــری را 
ــي  ــه جنس ــر رابط ــرض خط ــرد را در مع ــوده و ف ــل نم مخت

محافظــت نشــده قــرار مي دهــد«

اچ آي وي چگونه تشخیص داده مي شود؟ 
فــرد مبتــال بــه اچ آي وي ممکــن اســت بــراي مــدت طوالنــي هیــچ عالمتــي

ــام  ــخیص آن، انج ــا راه تش ــت تنه ــن عل ــه همی ــد. ب ــته باش ــاري نداش از بیم
ــخیصي  ــش تش ــت. اچ آي وي آزمای ــر اچ آي وي اس ــون از نظ ــش خ آزمای
اختصاصــي دارد و در آزمایش هــاي متــداول انجــام شــده مشــخص نمي شــود.

ــداي  ــون و اه ــداي خ ــوارد اه ــز در م ــه ج ــش اچ آي وي ب ــام آزمای انج
ــش  ــه آزمای ــدام ب ــت اق ــا رضای ــد ب ــرد بای ــت و ف ــاری نیس ــو اجب عض
نمایــد. توصیــه مــی شــود تــا قبــل و بعــد از آزمایــش، فــرد تحــت 
کمــک آگاهــی،  افزایــش  بــرای  مشــاوره  گیــرد.  قــرار  مشــاوره 
بــرای  فــرد  کــردن  آمــاده  ســالم،  جنســی  رفتارهــای  ایجــاد  بــه 
پذیــرش نتیجــه احتمالــی آزمایــش و انجــام پیگیــری هــای بعــدی 

کمک کننده خواهد بود. 
ــا زمــان  ــدن ت ــه ب ــه مهــم دیگــر ایــن کــه، از زمــان ورود ویــروس ب نکت
ــاه  ــد م ــا چن ــه ت ــد هفت ــت چن ــن اس ــون، ممک ــش خ ــا آزمای ــخیص ب تش

ــود.  ــه می ش ــره گفت ــدت دوره پنج ــن م ــه ای ــه ب ــد ک ــول بکش ط
ــروس  ــودن آزمایــش، امــکان انتقــال وی ــان علیرغــم منفــی ب ــن زم در ای
وجــود دارد. بــا توجــه بــه پیچیدگی هــای تفســیر نتیجــه آزمایــش، 
ــراه  ــی، هم ــت باشــد و چــه منف ــش چــه مثب ــا نتیجــه آزمای الزم اســت ت
اچ آي وي، آزمایــش  و  مشــاوره  شــود.  اعــالم  فــرد  بــه  مشــاوره  بــا 

هــم در پیشــگیري از ابتــال و هــم در مراقبــت و درمــان موثرتر،اهمیــت دارد. 
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چه خدماتي در رابطه با اچ آي وي در کشــور وجود دارد؟
بــا وجــود آن کــه در حــال حاضــر درمــان قطعــی کــه ویــروس را از بیــن ببــرد وجــود نــدارد، امــا درمان هــای موجــود می تواننــد 
داروي مصــرف  عــالوه  بــه  شــوند.  مبتــال  افــراد  زندگــی  کیفیــت  شــدن  بهتــر  باعــث  و  آورده  در  کنتــرل  تحــت  را  بیمــاري 

کاهــش  را  نــوزاد  بــه  ویــروس  انتقــال  خطــر  زایمــان،  و  بــارداري  دوران  طــي  در  مبتــال  مــادر  توســط  ایــدز  ویــروس  ضــد 
اچ آي وي،  آزمایــش  موقــع  بــه  انجــام  بــا  دارنــد  پرخطــر  رفتارهــاي  ســابقه  کــه  افــرادي  مي شــود  توصیــه  رو  ایــن  از  مي دهــد، 
از خدمــات درمانــي و مراقبتــی مناســب در مراکــز مشــاوره  بتواننــد  تــا  ابتــالي خــود مطلــع شــوند  از وضعیــت  هــر چــه ســریع تر 
دسترســی  نیــز  و  اچ آي وي  رایــگان  و  محرمانــه  آزمایــش  و  مشــاوره  انجــام  امــکان  شــوند.  بهره منــد  رفتــاری  بیماری هــای 
رفتــاری  بیماری هــای  مشــاوره  مراکــز  در  نیازمنــد  بیمــاران  تمــام  بــرای  رایــگان  بصــورت   ایــدز  ویــروس  ضــد  داروهــاي  بــه 

در سراســر کشور فراهم مي باشد.

ــد  ــد، می توانی ــب نمایی ــتری کس ــات بیش ــدز اطالع ــوص ای ــد در خص ــاز داری ــا نی ــتید و ی ــرتان هس ــا همس ــود ی ــالی خ ــه ابت ــکوک ب ــر مش اگ
ــه نزدیک تریــن مرکــز مشــاوره بیماری هــای رفتــاری محــل ســکونت خــود مراجعــه کنیــد. در ایــن مراکــز کلیــه خدمــات شــامل آمــوزش،  ب
مشــاوره، آزمایــش اچ آي وي و وســایل پیشــگیری از انتقــال بیمــاری بــه صــورت رایــگان و بــا حفــظ رازداری ارائــه  می شــود. مراکــز مشــاوره 

بیماری هــای رفتــاری تحــت نظــارت دانشــگاه هاي علــوم پزشــکي در سراســر کشــور فعالیــت مــی نماینــد. 
آدرس و تلفن مراکز مشــاوره بیماری های رفتاری شــهر شــما با نام »مراکز مشــاوره ایدز« در ســامانه  تلفنی 118 ثبت شده است. 

ــد در صــورت  ــي توانن ــدز هســتند و م ــه ای ــاي 66593030- 66581517 و 66038920 پاســخگوي ســواالت شــما در زمین ــن ه ــران تلف در ته
ــد. ــه شــما معرفــي نماین ــن مرکــز مشــاوره را ب ــه آدرس نزدیــک تری ــگان و محرمان ــزوم جهــت انجــام آزمایــش رای ل

پیشگیری بهتر از درمان
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انگلیسی در سفر)قسمت 3(

کاربردی ترین اصطالحات انگلیسی در فرودگاه
Useful English Phrases at the Airport

عبور از گمرک

• چیزی برای نشان دادن دارید؟
• فقط یک جعبه جواهر. یک هدیه برای دوستم.

• جعبه خالی؟
• نه، یک دستبند داخلش است.

• بسیار خوب. اقامت خوبی داشته باشید.

گرفتن چمدان

• چمدان از کدام گردونه تحویل می گردد.
• گردونه شماره 5، آن طرف.

• بسیار خوب! سریع کارت خواهم گرفت.

• ازوجود برچسب چمدانتان مطمئن شوید.
• بله، درست همینجاست به بلیت هواپیما چسبانده شده.

Getting through Customs 

• Do you have anything to declare? 
• I just have one jewelry box. Its a gift for my friend.
• Empty box? 
• No, it’s contained a bracelet on it. 
• That’s fine. Have a nice stay. 

Getting your luggage 

• At which carrousel will our luggage be?
• At number 5, over there.
• Great! Ill get a cart right away 
• Be sure you have your luggage ticket.
• Yes, its right here attached to my plane ticket.  

خوانندگان عزیز با سایر اصطالحات کاربردی در شماره های بعدی بیشتر آشنا خواهند شد. 

راهنمای سفر



31

شرکت هواپیمایی کاسپین Caspian Airlines in a look

Caspian Airlines was established in 1993 by the endeavor of a group of the personnel of the 
air transportation industry and during the period of activity,by remarkable attempts and activities, has 
performed safe and reliable flights in the blue sky of our Islamic country.
Caspian Airlines is  proud to point out that possess all facilities to being one of the advanced airlines like 
Ramp, parking , nest of engineering and maintenance and Catering that by using experienced staff and 
performing a large number flights in all the season of the year, are at the service of the honorable passengers.
New general manager of Caspian Airlines in order to increase the welfare and safety of passengers has 
changed and modernized the fleet, so 5 aircrafts of type Boeing MD are added and fly to all flight routes of 
Caspian Airlines.
During all these years , your good interest and confidence in our company, encouraged us that despite of all 
the global limitations of the air-transportation, both try to provide a suitable services at present, and try our 
best to exploit advanced aircrafts at the future, starting a new season at the service of our dear country by 
the will of Almighty God.
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تازه های علم و فناوری

آینه دما سنجی
 Electronic firm NEC/Avio ــن ــان انجم ــد؟! طراح ــار داری ــه انتظ ــه چ ــک آین از ی
ژاپــن، یــک آینــه رومیــزی ســاخته انــد کــه مــی توانــد عــالوه بــر نشــان دادن شــما، 
دمــای بــدن تــان را نیــز انــدازه بگیــرد تــا در صــورت داشــتن تــب فــورا مطلــع بشــوید. 
ــه کمــک یــک سنســور مــادون قرمــز مــی توانــد  ــام دارد ب ایــن آینــه کــه Thermo ن
دمــای بــدن هــر فــرد را کــه در فاصلــه 30 ســانتی متــری اش قــرار گرفتــه بــدون نیــاز 

بــه برقــراری هــر گونــه تمــاس فیزیکــی، انــدازه گیــری کــرده و نمایــش دهــد.
اگــر دمــای بــدن باالتــر از 37 درجــه باشــد، عــالوه بــر نمایــش دمــا هشــدار تــب نیــز از ایــن 
آینــه بــه گــوش مــی رســد. هــر زمــان هــم کــه فــردی مقابــل آن قــرار نگیــرد، مــی توانــد 
تاریــخ، زمــان، میــزان رطوبــت و درجــه حــرارت محیــط را نشــان دهــد. ایــن آینــه در دو مــدل 
بــا قیمــت 1180 و 1440 دالر بــه فــروش مــی رســد. ایــن آینــه بــه عنــوان یــک وســیله مفیــد 
بــرای اســتفاده در دفاتــر کار، هتــل هــا، بیمارســتان هــا و ... بــا خطــای بســیار کــم مــی توانــد 

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

 )WiMAX( همه چیز درباره ی وایمکس
ــی  ــی تمام ــه دسترس ــی در زمین ــودمند و انقالب ــاده س ــوق الع ــیم ف ــی س ــک روش ب ی
ــات  ــروف اول کلم ــام از ح ــن ن ــت. ای ــت اس ــه اینترن ــطحی( ب ــر س ــران )در ه کارب
ــه  ــده و همانگون ــه ش Worldwide Intero Perability for Microwave Access گرفت

ــواج  ــق ام ــت از طری ــه اینترن ــرای دسترســی ب ــی ب ــدا اســت، راه حل ــام آن پی کــه از ن
ــده ای  ــا در آین ــتند ت ــرآن هس ــن روش ب ــان ای ــان و مهندس ــت. طراح ــو اس مایکرووی
ــا حــد  ــران ت ــی کارب ــرای تمام ــت را ب ــه اینترن ــرز ب ــی حــد و م ــک، دسترســی ب نزدی
دسترســی بــه تلفــن همــراه آســان کننــد و همانگونــه کــه اکنــون در اغلــب کشــورهای 
جهــان، داشــتن و اســتفاده از یــک تلفــن قابــل حمــل، بــه پدیــده ای معمولــی
بــدل شــده اســت، دسترســی آســان و نامحــدود بــه مــکان بــه اینترنــت، بــرای همــگان 
حاصــل شــود. WiMAX در آینــده بســیار نزدیــک، اینترنــت را در کنــار شــبکه 
مخابراتــی قــرار خواهــد داد و چنــان انقالبــی را در ایــن زمینــه بــه وجــود خواهــد آورد 
ــا خــاص، مســاوی  ــل حمــل، خانگــی و ی ــر کامپیوترهــای قاب کــه روشــن کــردن اکث
بــا اتصــال آنهــا بــه اینترنــت باشــد. ایــن اســتاندارد از طــرف IEEE معتبــر شــناخته شــده 

و کــد 802.16 از طــرف ایــن ســازمان بــه آن اختصــاص یافتــه اســت.

 70Mbps در حالــت ایــده آل اجــازه مــی دهــد کــه پهنــای بانــدی در حــدود WiMAX

ــتانداردهای  ــود. اس ــتفاده ش ــتراکی اس ــورت اش ــزی بص ــه مرک ــران و نقط ــان کارب می
ــرای  ــدی ب ــای بان ــن پهن ــه چنی ــد ک ــی ده ــان م ــبکه نش ــت و ش ــه اینترن ــی ب دسترس
 1.544Mbps ــادل ــاط 1T مع ــک ارتب ــه ی ــاز ب ــان نی ــه همزم ــرکت ک ــدود 60 ش ح
داشــته باشــند کافــی خواهــد بــود. کیفیــت و ســرعتی کــه WiMAX بــه مشــتری ارائــه
ــرویس هایی  ــتفاده در س ــرای اس ــوژی ب ــن تکنول ــا ای ــت ت ــده اس ــث ش ــد باع ــی کن م
ماننــد VoIP، کنفرانس هــای ویدئویــی، برقــراری شــبکه هــای خصوصــی و ... بطــور 

همزمــان کاربــرد داشــته باشــد 
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شرکت هواپیمایی کاسپین

کیف پول ضد سرقت
ــود،  ــی ش ــادار طراح ــا و ج ــه زیب ــم ک ــدر ه ــه ق ــر چ ــی ه ــول جیب ــف پ ــک کی ی
نمــی توانــد نگرانــی صاحبــش را در حفــظ امنیــت وجــوه نقــدی و کارت هــای 
ــول هوشــمند اســت  ــف پ ــک کی ــن ی ــا ای ــد. ام ــاری موجــود در آن کاهــش ده اعتب
کــه بــه نظــر مــی رســد، در حفــظ امنیــت و ضــد ســرقت بــودن حرفــی بــرای 
فیبــر هــای کربنــی  از جنــس  Dunhill )دانهیــل( اســت و  نــام اش  گفتــن دارد. 
ایــن کیــف پــول هوشــمند دارای یــک صفحــه حســاس  ســاخته شــده اســت. 
ــا  ــل آن تنه ــه قف ــت ک ــک اس ــت بیومتری ــخیص هوی ــاوری تش ــت و فن ــر انگش ــه اث ب

با شناســایی اثر انگشت صاحب اش باز می شود.

همچنیــن ایــن کیــف دارای یــک سیســتم هشــدار بــه صــورت بلوتــوث اســت.
اگــر ایــن کیــف 1.5 متــر از صاحبــش فاصلــه بگیــرد، بــه کمک یــک صــدای هشــدار دهنده 

بــر روی گوشــی موبایــل، صاحــب خــود را مطلــع مــی کنــد.

ــف  ــن کی ــت ای ــتر از قیم ــان بیش ــف پولت ــات کی ــایر محتوی ــدی و س ــوه نق ــر وج اگ
ــت  ــرای حفاظ ــرقت را ب ــد س ــت ض ــن گج ــد ای ــی توانی 825 دالری ارزش دارد، م

ــد. ــاب کنی ــا انتخ آن ه

تبدیــل صندلی اداره به تختخواب در کمتر از 30 ثانیه!
ــد  ــون از فوای ــل از SlashGear، احتمــاال شــما هــم تاکن ــه نق ــت و ب ــه گــزارش فارن ب
چرت هــای کوتــاه و حتــی چنــد دقیقــه ای در طــول روز و علی الخصــوص بعدازظهــر 
بســیار شــنیده اید کــه حتــی یــک چــرت شــش دقیقــه ای می توانــد بــه تقویــت حافظــه 

و بهبــود عملکــرد در باقــی ســاعات شــبانه روز کمــک کنــد.

ــن ــه م ــد ک ــه گفته ای ــن نظری ــه ای ــخ ب ــالت را در پاس ــن جم ــاید ای ــم ش ــما ه ــا ش ام
اگــر هــم فرصتــی بــرای چــرت زدن داشــته باشــم و مشــکلی از بابــت کارفرمــا
ــن ــه م ــا اینک ــدارم و ی ــدن ن ــرای خوابی ــبی ب ــای مناس ــم، ج ــته باش ــکاران نداش و هم

اگر دراز نکشــم خوابم نمی برد!

حــاال یــک شــرکت ژاپنــی صندلــی اداری را طراحــی کــرده اســت کــه بنابــر ادعــای 
ــرت  ــرای چ ــب ب ــت و مناس ــی راح ــه تختخواب ــه ب ــر از 30 ثانی ــرکت در کمت ــن ش ای
بعدازظهــر تبدیــل می شــود و فکــر می کنــم کــه ایــن زمــان بــه انــدازه کافــی 

شــما را برای همان چرت دقیقه ای ترغیب کند.

ــش  ــما را افزای ــی ش ــد کارائ ــر روی آن می توان ــدن ب ــی و خوابی ــن صندل ــم ای نمی دان
دهــد یــا خیــر امــا ایــن صندلــی بــرای کارمنــدان در وقــت اســتراحت یــا صــرف ناهــار 
ــن  ــد بهتری ــد می توان ــری نباش ــس خب ــه از ریی ــی ک ــی هنگام ــا حت ــه روز و ی در میان

راه حــل بــرای رســیدن دوبــاره بــه شــرایط آرمانــی بــدن باشــد.








































