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پــس از وقفــه ای کــه در انتشــار ماهنامه پیام 
کاســپین ایجاد شده بود، مفتخریم در بیستمین 
سال تاسیس شرکت هواپیمایی کاسپین مجددا 
نشریه جدید خود را با  مطالب آموزشی ،  علمی، 
فرهنگی ،تاریخی  همراه با توانمندیها ، تجهیزات  
و خدمات شــرکت به شما خوانندگان   عزیز ارائه 

نماییم.
سپاس گزار خواهیم شد که پیشنهادات و انتقادات

خــود را از راههــای ارتباطی ذیــل با ما در میان 
بگذارید.

تلفن: 44535052-5
فاکس: 44535050

 info@caspianairlines.com
مدیریت روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین
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استانبول بزرگ ترین شهر کشور ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن است. این شهر در کنار تنگه بسفر 
و دریای مرمره قرار دارد. تنگه بسفر دو قاره آسیا و اروپا را جدا می کند و استانبول تنها شهر بزرگ جهان 

است که در دو قاره قرار دارد. 
برترین ها: استانبول بزرگ ترین شهر کشــور ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن است. این شهر در 
کنار تنگه بســفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگه بسفر دو قاره آسیا و اروپا را جدا می کند و استانبول تنها 
شهر بزرگ جهان است که در دو قاره قرار دارد. بندر طبیعی شا طالیی یا خلی در این شهر واقع است.

اب شده  است. همچنین از لحا تعداد  ت فرهن اروپا در سال 2010 انت این کالن شهر به عنوان پایت
گردشگران خارجی سومین شهر توریستی جهان به شمار می رود.

ی اســتانبول عبارتند از: بیزانتیوم، رم جدید، استیمبول، آگوستا آنتونینا، کنستانتینوپل،  اسامی تاری
ت بودند.  مانی دارالسعادت، دار عالیه، باب عالی )عالی قاپو( و پایت اسالمبول. القاب استانبول در دوره ع
به های گردشگری و توریستی اســتانبول فراوانند. از مساجد و کا ها گرفته تا موزه ها و بازارهای  جا
به ها حول و حوش منطقه  ر این جا ی، در طول ســال پذیرای توریست هایی از کل دنیا هستند. اک تاری
ســلطان احمد واقع شده اند و منطقه هایی مانند بی اوغلو و تاکسیم هم چیزی کم از منطقه سلطان احمد 
ندارند. مسجد آبی )مسجد سلطان احمد( و مسجد ایاصوفیه مکان هایی هستند که هر توریستی قطعا از 
آنها بازدید می کند. غذا و خورد و خورا یکی از اجزای اصلی فرهن تر هاست، پس باید منوی غذاها 
رید. اگر وقت داشتید به یک حمام  وانید. در بازارهای استانبول حتما سوغاتی ب را با دقت نقشه خوانی ب

تر بروید و آب تنی و ماسا تر را امتحان کنید. ما حمام سلیمانیه را پیشنهاد می کنیم.

1. ایاصوفیه

این مسجد به خاطر معماری شگفت انگیز، نماهای 
باشکوه داخلی و اهمیت تاریخی اش گردشگران را به 
شهر اســتانبول جذب می کند. بین سال های 532 
و 537 ســاختمان آن به مدت هزار سال کلیسا بود. 
ســپس از ســال 1453 تا 1934 که تبدیل به موزه 
شود، مســجد بود. می توانید از این مسجد در محله 
ســلطان احمد، در روزهای سه شــنبه تا یکشنبه از 
ساعت 09:30 تا 04:30 دیدن کنید. ورودی آن 13 

ر آمریکا است. د

2.مسجد سلطان احمد
 )مسجد آبی(

سلطان احمد همیشه می خواست مسجدی بسازد که با 
مسجد ایاصوفیه رقابت کند و همه تقریبا مواف هستند که او 
در این کار موف شده است. این مسجد یکی دیگر از جاذبه 
های توریستی اصلی استانبول است. اگر می خواهید از این 
مکان مذهبی دیدن کنید، یادتان نرود که لباس پوشــیده 
به تن کنید. خانم ها روســری سرشان می کنند که در این 
محل مرسوم است. اگر یادتان رفت می توانید از مسجد یک 
روسری قر کنید. مسجد آبی در محله سلطان احمد واق 
شده است. این مسجد همه روزه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد 
هر باز است. ورودی آن رایگان است، ولی در ساعات نماز  از 

به خصوص جمعه ها، ورود ممنوع است. 

3.کا توپکاپی
 )توپکاپی سارایی(

مانی از سال 1465تا 1856بوده  این کا منزلگاه سالطین ع
است و یکی از محبوب ترین جاذبه های شهر استانبول است. 
معماری بی نظیر و حیا های زیبایی دارد. این ســرا در سال 
مانی تبدیل به موزه شد. کا  1924 یعنی اندکی پس از دوره ع
توپکاپی محل حرم سلطنتی نیز بوده است. تور حرم جداگانه 
است و گردشگرانی که می خواهند از حرم دیدن کنند باید عالوه 
ر دیگر هم بپردازند. این  ، 10د ری این کا بــر ورودی 13 د
هر همه روزه بجز سه شنبه  موزه از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از 

ها باز است.

4.کا دلمه باغچه 
این کا که در راســتای تنگه بسفر قرار دارد، زیبایی و 
ه در قرن نوزدهم  اهمیت تاریخی زیادی دارد. کا دلمه باغ
مانی از این کا به عنوان  ساخته شد، و آخرین سالطین ع
محل اقامت اولیه و کرســی حکومتی استفاده می کردند. 
معماری داخلی و خارجی این کا ترکیبی از طراحی های 
عربی و اروپایی است که فقط در این تقاط دو قاره دیده می 
شــود. این کا همه روزه بجز دوشنبه ها و پن شنبه ها از 

هر به روی عموم باز است. ساعت 9 صبح تا 4 بعداز
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واقعیت پذیر باشید

به دنبال راه حل ها باشیداعتد کنید

در زندگی تظاهر نکنید

احساساتتان را بیان کنید

هیجانات و احساساتی که سرکوب یا پنهان شده 
باشــند به بیماری هایی نظیر ورم معده، زخم معده 
، کمر درد و درد ســتون فقرات منجر می شــوند. 
ســرکوبی احساسات به مرور زمان حتی می تواند به 
سرطان هم بیانجامد. در ان زمان است که ما به سرا 
بک محرم  یا مشاور می رویم و رازها و خطاهای خود 
را بــا او در میان می گذاریم.گفتگو ، صحبت کردن ، 

کلمات ،... وسیله درمانی قدرتمندی هستند.

سرباز زدن از پذیرش واقعیت ها و عدم اتکا به نفس ، 
ما را از خودمان بیگانه می سازد. هسته اصلی یک زندگی 
سالم ، یکی بودن و رو راست بودن با خود است. کسانی 
که این روحیه را نمی پذیرند ، حســود ، مقلد ، مخرب و 
رقابت طلب می شوند. پذیرفتن انتقادها کاری عاقالنه و 

ابزار درمانی خوبی است.

کسانی که به دیگران اعتماد ندارند نمی توانند ارتبا 
خوبی با دیگران برقرار کنند و نمی توانند رابطه پایدار 
و عمیقی با دیگران به وجود آورند. آن ها معنی دوستی 
واقعی را درک نمی کننــد. بی اعتمادی باع کاهش 

ایمان فرد می گردد.

افراد منفی مشکالت را بزر می کنند و راه حل 
ها را نمی یابند . آن ها غم و غصه ، شایعه و بدبینی 
را ترجیح می دهند. روشن کردن یک کبریت بهتر از 
تاسف خوردن از تاریکی است.زنبور ، موجود کوچکی 
است اما یکی تز شیرین ترین چیزهای جهان را تولید 
می کند. ما همانی هســتیم که می اندیشیم . افکار 
ی منفی می شوند که آن ها  منفی باع تولید انر

نیز به نوبه خود تبدیل به بیماری می گردند.

کسی که واقعیت را پنهان نگاه می دارد ، تظاهر 
می کند و همیشه می خواهد راحت و خوب و کامل 
به نظر برسد ، در واق سنگینی را بر دوش خود قرار 
ل یک مجسمه برنزی با پایه های گلی.  می دهد.م
هی چیزی برای ســالمتی بدتر از نقاب به چهره 
داشــتن و زندگی کردن با تظاهر نیست . این گونه 
افراد ،زر و بر زیاد و ریشــه و مایه اندکی دارند و 

مقصد آن ها داروخانه ، بیمارستان و درد است.

تصمیم گیری کنید

افراد دودل و مردد دچار دلهره و اضطراب هستند.
دودلی و بی تصمیمی باع می شود که مشکالت 
و نگرانی ها روی هم انباشــته سوند . تاری انسان 
بر اساس تصمیم گیریها ساخته شده است.تصمیم 
ی  گیری دقیقا به معنی چشم پوشی آگاهانه از بع
ی دیگر  مزایا و ارزش ها برای به دســت اوردن بع
اســت . افراد مردد در معر بیماری های معده ، 
دردهای عصبی و مشکالت پوستی قرار دارند.و نهایتا 

غم را از خود دور کنید

وهی  ر می 
ی ا سا ب
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ر ر    و ه
و  اسی                               می ر ب

: میوه های سبز رن  سبز 
حاوی مواد شــیمیایی ضد 
ل انواع  سرطان هستند م
در  ها.  ایزوتیوســیانیت 
عین حــال آنها حاوی 
یــن و زیزانتین  لوت
این دو  هســتند که 
از  اکسیدان خطر  آنتی 
بین رفتن شبکیه را که یکی 
نابینایی است،  اصلی  از علل 

کاهش می دهند.

زرد: غذاهای زرد مملو از ویتامین س 
هســتند و در عین حال برخی از صدمات 
ناشــی از رادیکال های آزاد روی پوست را 

کاهش می دهند. 
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مرد فقیری بود که همسرش کره می ساخت و او آنرا 
به یکی از بقالی های شهر می فروخت ،آن زن کره ها 
را به صورت دایره های یک کیلویی می ســاخت. مرد 
آنرا به یکی از بقالی های شهر می فروخت و در مقابل 
مایحتــاج خانــه را می خرید. روزی مرد بقال به اندازه 
کــره ها شــک کرد و تصمیم گرفــت آنها را وزن کند. 
هنگامــی کــه آنها را وزن کرد، اندازه هر کره 900 گرم 
بود. او از مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر 
گفت:دیگر از تو کره نمی خرم، تو کره را به عنوان یک 
کیلو به من می فروختی در حالی که وزن آن 900 گرم 
اســت.مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت 
و گفت:ما ترازویی نداریم و یک کیلو شــکر از شــما 
خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار می 
دادیم .یقین داشــته باش که:به اندازه خودت برای تو 

اندازه می گیریم

داستان زیبای مرد فقیر 

مانی ها  قمپز ) در اصل قپوز( نام توپی اســت که ع

در سلســله جنگ هایی که با ایران داشــته اند مورد 

ر تخریبی نداشت  استفاده قرار می دادند. این تو ا

چرا که در آن از گلوله اســتفاده نمی شــد و فقط از 

باروت و پارچه های کهنه که با فشار درون لوله تو 

جای می دادند تشــکیل شده بود. هدف از استفاده 

آن ایجاد رعب و وحشت در بین سپاهیان و ستوران 

مانی،  بوده است. در جنگ های اولیه بین ایران و ع

عیف روحیه سربازان  این تو نقش اساســی در ت

ایرانی داشت ولی بعدها که دست آنها رو شد، دیگر 

ر اولیه بود و هر گاه صدای دلخراش این تو  فاقد ا

به صدا در می آمد، ســپاهیان می گفتند: نترســید، 
قمپز در کردند.

قمپز چیست؟؟؟

ت ا

کلم بروکلی گیاهی خوشــمزه حاوی آنتی اکسیدهای 
قدرتمند و آنتی هیدروکســی که مقادیر قابل توجهی از 

ویتامین A می باشد.
اهر کم  کلــم بروکلی و کدو حلوایی ســبزیجاتی به 
طرفدار هســتند اما بهترین دوســت برای موهای آسیب 
دیده و رنگ شده می باشند به خصوص موهایی که بارها و 

بارها رنگ و دکلره شده است.
این گیاهان خوشمزه حاوی آنتی اکسیدهای قدرتمند، 
آنتی هیدروکســی و اســید طبیعی که سلول های مرده 
پوســت را برطرف کرده، پوســت را درخشان می کند و 

مقادیر قابل توجهی از ویتامین A می باشند.
ت جالیزی در از  اسیدهای چرب موجود در این محصو

ر است. بین بردن چین و چروک های پوست مو
ی بتاکاروتن  کدو حلوایی به دلیل داشــتن مقادیر با
ل هوی  که اغلب در میوه ها و سبزی های نارنجی رنگ م
و کدو حلوایی به وفور یافت می شــود از پوســت صورت 
در برابر اشــعه ماورای بنفش محافظت می کند و مصرف 
یر محافظتی کرم ضد آفتاب  عصاره آن روزانه می تواند تا

را افزایش دهد.
این گیــاه با وجود ویتامین CB برای رشــد و بهبود 
مر است و حتی  مر  موهای آسیب دیده بسیار مفید و م
ز، تقویت  بردن مهارت و توان م در درمان بیماری ها و با
تراکم اســتخوانی و به خصوص پیشــگیری از سرطان ها 

بسیار مفید وخوردن آن بسیار توصیه می شود.

ا ن   ا
اسی ی را  ی  

www.caspianairlines.com
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1- مسافران باید از زمان ورود به فرودگاه از باز نمودن جامه 
دان خود در دید عموم خودداری نمایند.

2- از قراردادن وجه نقد و اشیاء قیمتی )جواهرات( ، مدارک 
و تلفن همراه داخل جامه دان خودداری نمایند.

3- جامه دان تحویلی حتما دارای قفل باشد و نوشته ای که 
شامل نام و نشان و تلفن تماس و آدرس مسافر می باشد داخل 
جامه دان و یا به صورت برچسب بر روی جامه دان نصب گردد.

4- از تحویل اشــیاء شکستنی و فاسدشدنی که فاقد بسته 
بندی اســتاندارد و ضربه گیر باشند و نیز وسایل کوچک بدون 

جعبه یا روکش مخصوص خودداری نمایند.
5- هنگام دریافت بار در مقصد می بایســت رسید باری که 

در مبدا پرواز تحویل گرفته اند ارائه نمایند زیرا رسید مربوطه 
نشانگر مالکیت مسافر نسبت به بار تحویلی است.

زم بذکر اســت هنگام تحویل بــار در مبدا به ازای هر تکه 
باریک رسید به مسافر داده می شود و نیز تعداد بار و وزن کل 
بت شود. به این ترتیب مالک  بار می بایســت در بلیط مسافر 
بار شــخصی است که رسید مربو را ارائه نماید. مسافران باید 
بت و از تحویل به  دقتداشته باشند بارشــان را در بلیط خود 

دیگران خودداری نمایند.
6- از حمل بار و جامه دان افراد ناشــناس جدا پرهیز شــود 
ولیت قانونی محتویات جامه دان به عهده شما خواهد  چون مس

بود.
7- در مقصد هنگام تحویل گرفتن بار مســافران دقت کنند 
که جامه دان و محتویات آن را صحیح و ســالم دریافت نموده 
و در صورت هرگونه خسارت اعم از آسیب و یا مفقودی سریعا 
و قبل از ترک ســالن ترانزیت به واحد امور جامه دان شرکت 
اطالع و فرم گزارش مربو را تنظیم و شماره پرونده تنظیمی 

را دریافت نمایند.
8- پرداخت خســارت وارده اعم از آســیب و یا مفقودی بر 

اســاس وزن بار آسیب دیده و یا مفقودی بر مبنای قوانین بین 
الملل و هواپیمایی کشوری می باشد.

9- مســافران می توانند جهت ارســال اشــیاء قیمتی و یا 
شکستنی و مدارک، بار خود را بارنامه نمایند که در این صورت 
اگر به بار مربوطه آسیبی برسد خسارت کامل بار خود را دریافت 

می نمایند.

ر ا ی در مورد بار م ادیدا ی در مورد ر ا
ویزا و یا روادید مدرکی است که در مقابل درخواست اخذ 
اجازه از یک کشــور برای ورود یا گذر از خاک آن صادر می 
شــود و به فرد این امکان را می دهد که با هدفی مشــخص 
برای مدت زمانی تعیین شــده به یک  کشــور خارجی سفر 

کند . 
روادید معمو به صورت مهر یا برچســب روی برگه های 
گذرنامه افراد زده می شود . هر کشور دارای قوانین مشخصی 
برای اخذ روادید اســت. افراد قبل از اقدام برای اخذ روادید 
زم را کسب  بهتر اســت درباره کشور مقصد خود اطالعات 
کنند تا پروســه اخذ روادید در کوتاه ترین زمان ممکن و با 
بروز کمترین مشــکالت صورت پذیرد. معمو برای دریافت 
روادید باید هزینه هایی پرداخت شــود که این هزینه ها با 
توجــه به نوع روادید ، ملیت مســافر ، تعداد دفعات ورود و 
خــروج و مدت زمان اقامت متفــاوت خواهد بود. مهم ترین 
نکته در خصوص روادید تاری خروج درج شده روی گذرنامه 
اســت که فرد را مکلف می کند تحت هر شرایطی در زمان 
مشخص شده نسبت به خروج از کشور مقصد اقدام کند.                                                                                  
انواع روادید: به طور کلی روادید با توجه به قصد ســفر 

افراد در انواع مختلفی صادر می شود. 
بنابرایــن هر فرد پیش از اقدام برای ســفر به کشــوری 
خارجی باید نوع ســفر خود را مشــخص کرده و به تناسب 
آن نوع خاصی از روادید رادرخواست کند. روادید بازرگانی ، 
کاری، دانشــجویی ، دیدار از بستگان، گردشگری ، زیارتی و 
عبور از مهم ترین انواع روادید هستند.                                                

روادید گردشگری: این نــوع روادید برای افرادی صادر 
می شود که به قصد تفریح و گذران اوغات فراغت به کشوری 
خارجی ســفر می کنند . مدت زمان روادید گردشگری بین 
دو هفته تا شش ماه است که بسته به کشور مقصد متفاوت 
ف به  خواهد بود . معمو برای اخذ این روادید مســافر مو

ارائه بلیت رفت و برگشت خویش است.
روادید عبور: این روادید برای افرادی صادر می شود که 
قصد عبور از یک کشور بدون توقف را دارند. مدت زمان این 
روادید بین یک تا ده روز است . بیشتر افرادی که با ماشین 
شخصی سفر می کنند اقدام به گرفتن روادید عبور می کن
ند.                                                                             

روادید زیارتی: این نوع از روادید برای گردشگرانی صادر 
می شــود که به قصد زیارت اماکن مقدســه و انجام فرای 

مذهبی به کشوری خارجی سفر می کنند. افرادی که روادید 
ور  زیارتــی دریافت می کنند معمو تنها اجازه اقامت و ح
در یک یا چند شــهر کشــور مقصد را خواهند داشت . وارد 
شدن به سایر بخش های کشور مقصد از نظر قانونی ممنوع 
است و می تواند مجازات هایی را در پی داشته باشد.                                                                                                                  

چه کشورهایی نیاز به روادید ندارند
دارنــدگان گذرنامه ایرانی می توانند به 24 کشــور 
جهان بدون نیاز به روادید ســفر کنند که این کشورها 
عبارتند از: مالزی ، مالدیو ، سریالنکا ، کردستان عرا ، 
گرجستان ، عمان ، ترکیه ، کوزوو، بولیوی ، کاستاریکا ، 
دومینیکا ، اکوادور، گویان ، هائیتی ، نیکاراگوئه ، ونزوئال، 
ت  ئو، ســاموآ ، تووالو، ایا جزایــر کوک ، نیــووی ، پا
فدرال میکرونزی ، سیشل و جمهوری دموکراتیک کنگو 
ورود به 18 کشــور نیز با صدور روادید در مرز زمینی یا 
فرودگاه برای دارندگان گذرنامه ایرانی امکان پذیر است 
که شــامل کشورهای ارمنســتان ، آذربایجان ، سوریه 
ئوس ، ماکائــو ، نپال ، تیمور  ، بنــگالدش ، اندونزی، 
شرقی ، کیپ ورد ، کومور ، جیبوتی ، کنیا ، ماداگاسکار  
موزامبیک ، تانزانیا و اوگاندا می شود.                                                                                                              
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1- مسافران باید از زمان ورود به فرودگاه از باز نمودن جامه 
دان خود در دید عموم خودداری نمایند.

2- از قراردادن وجه نقد و اشیاء قیمتی )جواهرات( ، مدارک 
و تلفن همراه داخل جامه دان خودداری نمایند.

3- جامه دان تحویلی حتما دارای قفل باشد و نوشته ای که 
شامل نام و نشان و تلفن تماس و آدرس مسافر می باشد داخل 
جامه دان و یا به صورت برچسب بر روی جامه دان نصب گردد.
4- از تحویل اشیاء شکستنی و فاسدشدنی که فاقد بسته بند 
استاندارد و ضربه گیر باشند و نیز وسایل کوچک بدون جعبه یا 

روکش مخصوص خودداری نمایند.
5- هنگام دریافت بار در مقصد می بایســت رسید باری که 

در مبدا پرواز تحویل گرفته اند ارائه نمایند زیرا رسید مربوطه 
نشانگر مالکیت مسافر نسبت به بار تحویلی است.

زم بذکر اســت هنگام تحویل بــار در مبدا به ازای هر تکه 
باریک رسید به مسافر داده می شود و نیز تعداد بار و وزن کل 

بت شود.  بار می بایست در بلیط مسافر 
به این ترتیب مالک بار شخصی است که رسید مربو را ارائه 
نماید. مسافران باید دقت داشته باشند بارشان را در بلیط خود 

بت و از تحویل به دیگران خودداری نمایند.
6- از حمل بار و جامه دان افراد ناشــناس جدا پرهیز شــود 
ولیت قانونی محتویات جامه دان به عهده شما خواهد  چون مس

بود.
7- در مقصد هنگام تحویل گرفتن بار مســافران دقت کنند 
که جامه دان و محتویات آن را صحیح و ســالم دریافت نموده 
و در صورت هرگونه خسارت اعم از آسیب و یا مفقودی سریعا 
و قبل از ترک ســالن ترانزیت به واحد امور جامه دان شرکت 
اطالع و فرم گزارش مربو را تنظیم و شماره پرونده تنظیمی 

را دریافت نمایند.
8- پرداخت خســارت وارده اعم از آســیب و یا مفقودی بر 

اســاس وزن بار آسیب دیده و یا مفقودی بر مبنای قوانین بین 
الملل و هواپیمایی کشوری می باشد.

9- مســافران می توانند جهت ارســال اشــیاء قیمتی و یا 
شکستنی و مدارک، بار خود را بارنامه نمایند که در این صورت 
اگر به بار مربوطه آسیبی برسد خسارت کامل بار خود را دریافت 

می نمایند.

ر ا ی در مورد بار م ا
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 خاطره ای به رنگ دریا
جزیره کیش با وســعتی بیــش از 90 
کیلومتــر مرب در فاصلــه 18 کیلومتری 
ساحل جنوبی ایران )300 کیلومتری غرب 
بنــدر عباس( ، حدود 8 قــرن پیش مرکز 
تجاری پرآوازه ای در خلی فارس محسوب 
می  شــد و فعالیتهای تجاری بین ایران ، 
چیــن ، آفریقا و اروپا از بنــادر این جزیره 
کوچک انجام می گرفت.بعد از رون گرفتن 
جزیره هرمز، فعالیت های تجاری کیش رو 
نی  به افول رفت و کیــش یک دوران طو
سکوت و انزوا را تجربه نمود. اما در تمام این 
دوران نیــز نقش خود را به عنوان یک مرکز 
مهم صید مروارید حف کرد. در سال 1349 
این جزیره مورد بازدید هیات های کارشناسی 
ایــران و آمریکا قــرار گرفت و بــا توجه به 
گیهای طبیعی ، سواحل زیبای مرجانی  وی
ل پیرامون جزیــره به عنوان  آب هــای ز
مرکز بین المللی توریســتی انتخاب شد . 
در اواسط دهه هفتاد میالدی هواپیماهای 
کنکورد توریســت هــا را از اروپا به کیش 
می آورد.در ســال های پس از انقالب بعد 
از یک وقفه کوتــاه جزیره کیش به عنوان 
نخستین منطقه آزاد کشور برگزیده شد و 
پس از مدت کوتاهی جاذبه های توریستی 
و تجــاری کیش مورد توجــه مجدد قرار 
گرفت.انتخاب کیش به عنوان منطقه آزاد و 
برخورداری سرمایه گذاران از معافیت های 
گمرکی و دیگر قوانین حاکم بر مناط آزاد 
ایــن جزیره را به منطقــه ای جذاب برای 
فعالیــت های اقتصادی بدل کرده اســت. 
جهانگردی و بازرگانی مهمترین فعالیتهای 
اقتصادی کیش را تشکیل می دهند. جزیره 
کیش با انبوهی از بازارهای کوچک و بزر   
هتلهــای مجهز و انواع امکانات ســیاحتی 
نه پذیرای مسافرین می باشد.فعالیت  ســا
های صنعتی به شکل کنترل شده و محدود 
خره تعداد زیادی از بومیان  وجود دارد و با
جزیره در بخش صیادی فعالیت می کنند. 

ســاکنین جزیره از دو بخش تشکیل شده 
که یک بخش بومیانی هستند که در منطقه 
سفین زندگی می کنند و لباسهای سنتی 
می پوشــند و به زبان های فارسی و عربی 
صحبت می کنند و بقیه کسانی هستند که 
در طول سالهای گذشته به کیش مهاجرت 
کرده اند. کیش یکی از سرسبزترین جزایر 
خلی اســت. در دو دهه اخیر بیش از هزار 
هکتار از زمین هــای جزیره جنگل کاری 
شده است. گونه های عمده درختی کیش 
عبارتند از کهور ایرانی و پاکستانی ،آکاسیا 
،کنــار ،لــور ، نخــل و اکالیپتوس.محیط 
زیست خشکی جزیره به دلیل بسته بودن 
آن دارای جامعه زیســتی محدود است و 
بــا این حال گونه هایی از پســتانداران در 
جزیره زندگی مــی کنند که مهمترین آن 
ها آهوی ایرانی است. عالوه بر این پرندگان 
کیش و آبزیان پیرامــون جزیره کیش نیز 
از تنوع خوبی برخوردارند. انواع ماهی های 
خوراکی و تزیینی زیبا و رنگارنگ ، مرجان 
ها ، صدف ها ، حلزونها ، نرم تنان ، شقای 
ها ، اسفنجها ، عروس های دریایی و ... در 
آب های پیرامون جزیره یافت می شوند.   

ب ها کی     جا
ریر ی  ر باستا

سابقه ســکونت  در جزیره کیش بسیار 
نی است. شهر حریره در شمال جزیره  طو
که حدود هشتصد سال پیش بر جای مانده 
، یادگاری از دوران شکوفایی کیش است . 
باستان شناسان محدوده شهر حریره را120 
هکتار تعییــن کرده اند و تاکنون مجموعه 
های خانه اعیانی ، حمام ، محدوده صنعتی 
و مسجد آن شناسایی شده است.                                                                                                  

هوا بوستا 
یکی از بوســتان های وســی و قدیمی 
کیــش اســت و در آن انــواع مختلفی از 
پســتانداران نظیر شیر ،میمون، روباه ، آهو 
و انواع پرندگان مانن طوطی ، پلیکان ، قو 

و عقاب طالیی نگهداری می شوند . وجود 
آهوانی که آزادانه در این بوســتان رفت و 

آمد می کنند وجه تسمیه آن است.
ی ا ای ها ک 

آب های اطراف کیش محل زندگی انواع 
موجودات دریایی نظیــر : مرجان ها، ماهی 
های تزیینی و خوراکی ، توتیاها ، خرچنگ ها 
، ستاره های دریایی و ... است . با قای های 
کف شیشــه ای تماشای این زیباییها امکان 
پذیر اســت. این قای ها در اسکله تفریحی 
مستقر هستند و با ا ستفاده از نورافکن امکان 

گشت دریایی شبانه را نیز فراهم کرده اند.
رباز کی

ایــن مجموعه یکــی از وســی ترین و 
مجهزترین مجموعه های تفریحی در کشور 
اســت که برای ســرگرمی افراد با ســنین 
مختلف ساخته شده است. چر و فلک بزر 
تور، سفینه ، سورتمه ، آبشار و سینما  سیمو
2000 از جمله امکانات شهر بازی کیش است.

پایا
در شــهرهای مناط خشک ایران برای 
دسترسی منازل به تونل های مسیر قنات 
نین اســتفاده از محیط خنک زیر  و هم
زمینی پلکانی رو به پایین و عمود بر مسیر 
قنات ساخته می شد که پایاب نام داشت. 
یکی از پایاب های موجود در کیش به نحو 
زیبایی بازسازی شــده است . در کنار این 
پایاب یک رستوران سنتی روباز فعالیت می 

کند.
ا

قنات یکی از باشکوهترین ابداعات ایرانیان 
اســت . در گذشــته جزیره کیش دارای 3 
رشــته قنات بود . با اســتفاده از تونل های 
یکی از قنات های کیش مجموعه ای دیدنی 
تفریحی در زیرزمین احدا شــده اســت. 
این مجموعــه که شــهر زیرزمینی کیش 
نیز نامیده شده دارای رستوران و فروشگاه 

صنای دستی می باشد.

کیش ،
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شــاید هر روز نام چند محله از تهران را 
ه این نام ها  بشنویم ب آنکه بدانیم تاریخ

چیست. 
گر چه هویت تهران قدیم نهفته در تاری 

این نام هاست.
دا سید 

سیدخندان پیرمرد دانا و البته خنده رو 
بوده که پیشگوی ها او زبانزد مردم بوده 
است. دلیل نامگذار این منطقه نیز احترام 
به همین پیرمرد بوده است البته بعدها نام 
ســید خندان بر ایستگاه اتوبوس در جاده 

قدیم شمیران هم اطال م شده است.
ی رما

در گذشته امالک زمین ها این منطقه 
متعل به کامران میرزا نایب الســلطنه بوده 
اســت و بعد از مر و به عبدالحســین 

میرزا فرمانفرما فروخته شده است.
اد ر

ایــن منطقه به دلیــل آب و هوا فرح 
انگیزش به همین نام معروف شده است.

ر ر 
دلیل اینکه این محله به نام شهرک غرب 
معروف شد ساخت مجتم ها مسکون 
این منطقه با طراح و معمار مهندسان 
آمریکای و به مانند مجتم ها مسکون 
آمریکای بوده و در گذشته نیز محل اسکان 

بسیار از خارج ها بوده است.
ی جودا

آجودانیه در شر نیاوران قرار دارد و تا 
اقدسیه ادامه پیدا م کند. آجودانیه متعل 
به رضاخان اقبال الســلطنه وزیر قورخانه 

ناصرالدین شــاه بــوده، او ابتــدا آجودان 
مخصوص شاه بوده است.

دسی ا
نــام قبل اقدســیه )تا قبــل از 1290 
( حصار مال بوده است. ناصرالدین شاه  قمر
زمین ها آنجا را به با تبدیل و برا یک 
از همسران خود به نام امینه اقدس )اقدس 
الدوله( کاخ ساخت و به همین دلیل این 

منطقه به اقدسیه معروف شد.
جمارا

زمین ها جماران متعل به سید محمد 
باقــر جماران از روحانیان معروف در زمان 
ناصر الدین شــاه بوده است. برخ از اهال 
معتقدند که در کوه ها این محله از قدیم 
مار فراوان بوده و مارگیران برا گرفتن مار 
به این ده م آمدند و دلیل نامگذار این 
منطقه نیز همین بوده اســت و عده ا هم 
معتقدند که جمر و کمر به معن ســنگ 
بزر است و چون از این مکان سنگ ها 
بزر به دســت م آمده  اســت ، آن جا را 
جمران ، یعن محل به دســت آمدن جمر 

نامیده اند.
م پ ر

پل رومــ در واق پل کوچک بوده که 
دو سفارت روسیه و ترکیه را هم متصل م 
کرده است. عده ا هم معتقدند که نام پل 
نا جالل الدین روم گرفته شده است . از مو

را و  در ج جوادی 
بسیار از زمین ها جوادیه متعل به 
آقا فرد دانش بوده اســت که اهال محل 
به او جواد آقا بزر لقب داده بودند. مسجد 

جامع نیز توســط جواد آقا بزر در این 
منطقه بنا نهاده اســت که به نام مســجد 

فردانش هم معروف است.
ر بین میرداماد   دی  دا

میرزا آقاخان نور صدر اعظم این اراض 
را برا پسرش ، میرزا داودخان ، خرید و آن 
را توســعه داد. این منطقه در ابتدا ارغوانیه 
نام داشت و بعدها به دلیل ذکر شده داودیه 

نام گرفت .
درک

اگر چه هنوز دلیــل اصل نامگذار این 
محل مشــخص نیست اما برخ آنرا مرتبط 
به نوعــ کفش برا حرکت در برف که در 
این منطقه استفاده م شده و به زبان اصل 

در نامیده م شده است دانسته اند.
ری دی  ی  دزا

روایت شده است که قلعه بزرگ در این 
منطقه به نام آشب وجود داشته است و در 
گذشــته نیز به این منطقه دزآشوب و دزج 
سفل و در لهجه محل ددرشو م گفتند.

د زر
" دلیل نامگذار این محل کشف  احتما
ســکه ها و اشیاء قیمت در این محل بوده 
است. در گذشته این منطقه ییال کارکنان 

روسیه بوده است.

کلمه قلهک از دو کلمه قله و ک  تشکیل 
شده است که قله معرب کلمه کله ، مخفف 
کالت به معنا قلعه است . عقیده اهال بر 
این است که به دلیل اهمیت آباد قلهک 
که ســه راه گذرگاه ها لشــگرک ، ونک و 

محله هاي
 تهران و هويتشان 

9
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  در شــهری اقامت داشته باشید که نسبت به سایر شهرهای دیدنی اطراف در مرکز واقع شده باشد تا شما 
تل اقامت داشته باشد. مجبور نباشید در هتلهای م

ب اموال خود باشــید. هرگز چمدان خود را دور از چشــم قرار ندهید چرا که در یک چشم بهم زدن   موا
ناپدید خواهد شد.

 سعی کنید مانند یک شــهروند محلی به نظر برسید نه یک توریست چرا که توریستها بسیار مورد توجه 
سارقان می باشند.

 سعی کنید از چکهای مسافرتی )کارتهای اعتباری( در طول سفر استفاده نمایید چرا که در صورت مفقود 
شدن و یا سرقت قابل جایگزینی می باشــند ولی در صورت مفقود شدن و سرقت پول نقد امکان بازیابی آن 

غیر ممکن می باشد.
 تا جائیکه که ممکن است بار کمتر همراه داشته باشید.فقط لوازم ضروری با خود حمل کنید چرا که انتقال 

آن آسانتر خواهد بود.
 پیش از ســفر برنامه ریزی کنید. ســعی کنید از کتاب راهنما در خصو هتلها ، مکانهای دیدنی کمک 
بگیرید. در صورت رعایت زمانبدی مناســب در سفر شــما می توانید مکانهای بیشتری را بازدید نمایید و از 

سفرتان بیشترین لذت را ببرید.

توصیه هایی
 در سفرهای 

برون مرزی

ی ی ها  و ایت  ی با ر ر ا ا ر  ی س
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  دلفین ها حیوانات باهوش و شــادی هستند. 
آنان بسیار بازی گوش اند و البته گاهی اوقات 
میشــنویم که کمک های بســیار مهمی به 
انسانهایی که در دریا گرفتار شده اند میکنند. 
دانستنیهای بسیار جالبی در باره مغز، ویژگی 
جسمی و رفتار این موجود بامزه) از نظر رفتار( 

وجود دارد که در اینجا به 10تا…
دلفین ها حیوانات باهوش و شــادی هستند. 
آنان بسیار بازی گوش اند و البته گاهی اوقات 
میشــنویم که کمک های بســیار مهمی به 
انسانهایی که در دریا گرفتار شده اند میکنند. 
دانستنیهای بسیار جالبی در باره مغز، ویژگی 
جسمی و رفتار این موجود بامزه) از نظر رفتار( 
وجود دارد که در اینجا به 10تا از اینها اشــاره 

شده.
::   کوچکتریــن دلفین دریاها پرپیز در دریای 
کرتز زندگی میکند که طولش 1/۵ متر و وزنش 
۵0 کیلوگرم میباشد. بزرگترین نوع دلفین در 

اُرکا وجود دارد که جنس نر آن تا 8 متر رشد 
میکند و وزنش تا 6 تن هم میرسد.

::   دلفین ها گوشهای)سنسورهای شنوایی( 
بسیار قوی دارند بطوری که می توانند فرکانس 
های خیلی ضعیفی را دریافت کنند که از انسان 

و یا هر موجود دیگری بعید است.
::   دولفین ها بصورت گروهی )کوچک و بزرگ( 
زندگی میکنند، که برخی از این گروه ها شامل 
1000تا 8000 هزار دلفین می باشد و در هر گروه 
دلفین های ماده در مرکز قرار میگیرند و توسط 

دلفین های نر محاصره میشوند.
::   دلفین های آزاد تنها نیمی از مغز خودشان 
را مورد اســتفاده قرار میدهند و این در مورد 
دلفین هایی که در باغ وحش متولد میشــوند 

هنوز ثابت نشده است.
::   دلفین ها از دســته پستانداران میباشند و 
برای قدرت ماهیچه هایشان به اکسیژن جو 
نیاز دارند.جالب اینــه که آنها فقط۵0 ثانیه 

ی جا  ت دا

ین ها در مورد د

از اکســیژن هوا تنفس مــی کنند و می توانند 
1۵دقیقــه نفس خود را حبس کنند. دلفین های 
باتــل نوز)نوع خاصی از دلفین ها( 2 تا 3 دقیقه 
بینی خــود را از آب بیرون می آورند تا بتوانند 

نفس خد را بیشتر حبس کنند.
::   دلفین ها با ایجاد صداهایی به شــکل تلگراف 

یا موسیقی با هم ارتباط برقرار می کنند.
 سن سرهای شــنوایی آنها میتوانند صدایی با 
بســامد 2۵0Hz تا 200KHz را دریافت کنند با 
این توانایی آنان قادرند تصویر دقیقی از جزئیات 
زیر دریا را به دقت نقشــه یا عکس به هم ابالغ 

کنند هرچند فاصله آنها خیلی زیاد باشد.
::   ماهی، هشت پا و صدف از غذاهای مورد عالقه 

دلفین ها هستند.
 هرگاه هر کدام از آنان به منبع غذایی میرسد با 
ایجــاد صداهایی دیگر دلفین ها را باخبر میکند 
تا شــکاری دسته جمعی داشته باشند، این نوع 
شــکار دلفین ها بسیار مفید برای ماهی گیران و 

دیگر شکارچیان دریا نیز می باشد.
::   دلفین ها برای بقای نســل یا چیزی شبیه آن 

جفت گیری نمیکنند بلکه این کار سبب آرامش 
آنان میشود. زمان جفت گیری دلفین ها تنها1۵ 
تا20ثانیه طول میکشــد و مدت زمان بارداری 
دلفین ماده10تا 12ماه) بســته به نوع دلفین( به 
طول می انجامد و سپس بچه دلفین 9 ماه از شیر 

مادر تغذیه میکند تا کامال رشد کند.
::   دلفین ها شــنا گران، غواصان، شیرجه زنان 
خیلی ماهری هستند. برخی میتوانند 40 کیلومتر 
را در نیم ساعت طی کنند و300متر به عمق دریا 
بروند و 6 متر به بیرون از سطح آب بپرند و البته 
نوع خاصی از آنان )باتل نوز( میتوانند 30دقیقه 

نفس خودشان را حبس کنند.
:: دلفین ها کمکهای زیادی به انسانها می کنند. 
اونهــا به ماهی گیران کمــک میکنند تا ماهی 
بیشتری را صید کنند، به غواصان کمک می کنند 
تا کشــتی های غرق شده را پیدا کنند، از غرق 
شدن شنا گران در دریا جلوگیری میکنند و حتی 
به پزشــکان کمک میکنند تا خیلی از مشکالت 

رفتاری کودکان را درمان کنند.
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مرد فقیری بود که همسرش کره می ساخت و او آنرا 
به یکی از بقالی های شهر می فروخت ،آن زن کره ها 
را به صورت دایره های یک کیلویی می ســاخت. مرد 
آنرا به یکی از بقالی های شهر می فروخت و در مقابل 
مایحتــاج خانــه را می خرید. روزی مرد بقال به اندازه 
کــره ها شــک کرد و تصمیم گرفــت آنها را وزن کند. 
هنگامــی کــه آنها را وزن کرد، اندازه هر کره 900 گرم 
بود. او از مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر 
گفت:دیگر از تو کره نمی خرم، تو کره را به عنوان یک 
کیلو به من می فروختی در حالی که وزن آن 900 گرم 
اســت.مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت 
و گفت:ما ترازویی نداریم و یک کیلو شــکر از شــما 
خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار می 
دادیم .یقین داشــته باش که:به اندازه خودت برای تو 

اندازه می گیریم

داستان زیبای مرد فقیر 

مانی ها  قمپز ) در اصل قپوز( نام توپی اســت که ع

در سلســله جنگ هایی که با ایران داشــته اند مورد 

ر تخریبی نداشت  استفاده قرار می دادند. این تو ا

چرا که در آن از گلوله اســتفاده نمی شــد و فقط از 

باروت و پارچه های کهنه که با فشار درون لوله تو 

جای می دادند تشــکیل شده بود. هدف از استفاده 

آن ایجاد رعب و وحشت در بین سپاهیان و ستوران 

مانی،  بوده است. در جنگ های اولیه بین ایران و ع

عیف روحیه سربازان  این تو نقش اساســی در ت

ایرانی داشت ولی بعدها که دست آنها رو شد، دیگر 

ر اولیه بود و هر گاه صدای دلخراش این تو  فاقد ا

به صدا در می آمد، ســپاهیان می گفتند: نترســید، 
قمپز در کردند.

قمپز چیست؟؟؟

ت ا

کلم بروکلی گیاهی خوشــمزه حاوی آنتی اکسیدهای 
قدرتمند و آنتی هیدروکســی که مقادیر قابل توجهی از 

ویتامین A می باشد.
اهر کم  کلــم بروکلی و کدو حلوایی ســبزیجاتی به 
طرفدار هســتند اما بهترین دوســت برای موهای آسیب 
دیده و رنگ شده می باشند به خصوص موهایی که بارها و 

بارها رنگ و دکلره شده است.
این گیاهان خوشمزه حاوی آنتی اکسیدهای قدرتمند، 
آنتی هیدروکســی و اســید طبیعی که سلول های مرده 
پوســت را برطرف کرده، پوســت را درخشان می کند و 

مقادیر قابل توجهی از ویتامین A می باشند.
ت جالیزی در از  اسیدهای چرب موجود در این محصو

ر است. بین بردن چین و چروک های پوست مو
ی بتاکاروتن  کدو حلوایی به دلیل داشــتن مقادیر با
ل هوی  که اغلب در میوه ها و سبزی های نارنجی رنگ م
و کدو حلوایی به وفور یافت می شــود از پوســت صورت 
در برابر اشــعه ماورای بنفش محافظت می کند و مصرف 
یر محافظتی کرم ضد آفتاب  عصاره آن روزانه می تواند تا

را افزایش دهد.
این گیــاه با وجود ویتامین CB برای رشــد و بهبود 
مر است و حتی  مر  موهای آسیب دیده بسیار مفید و م
ز، تقویت  بردن مهارت و توان م در درمان بیماری ها و با
تراکم اســتخوانی و به خصوص پیشــگیری از سرطان ها 

بسیار مفید وخوردن آن بسیار توصیه می شود.

ا ن   ا
اسی ی را  ی  
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در نیمه دوم سال جاری مهندس محتاج )ریاست 
ت مدیره( از شــرکت هواپیمایی  محتــرم هیــ
کاســپین و نــاوگان آن بازدیدی بعمل آوردند.    
مهندس محتــاج در طول بازدید جهت ارتقای 
ناوگان و مدیریت در هزینه و درآمدرهنمودهای 

هار داشــتند  را ارائه نمودند.ایشــان در ادامه ا
شرکت هواپیمایی کاسپین می بایست بنحوی 
برنامــه ریــزی و عمل نماید که در آینده نزدیک 
شاهد پیشرفت قابل توجه این شرکت در میان 

دیگر شرکتهای هواپیمایی باشیم .

بازدید ریاست محترم هی مدیر از هواپیمایی کاسپین

 4
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زم است به این نکته نیز اشاره نمایم  در ادامه روند فعالیت شرکت 
که در ســال 1389 با دســتور ســازمان هواپیمایی کشوری، کلیه 
هواپیماهای توپولف، از چرخه فعالیت پروازی کنار گذاشته شده و 
زمینگیر شدند و شرکت هواپیمایی کاسپین به منظور ادامه حیات 
خود  مجبور به  اجاره 2 فروند هواپیمای بوئینگ از نوع  MD شد 
ولین دلســوز شــرکت هواپیمایی  و به حول قوه الهی و تالش مســ
کاســپن و مناب انســانی که بزرگترین سرمایه این شرکت بودند، 
تعــداد هواپیماهــای ملکی خود را بــه 4 فروند هواپیمای بوئینگ 
ولین محترم شرکت  نین با حمایت مس MD افزایش دهد، هم
در جهــت ارتقــاء ناوگان هوایی شــرکت، اقداماتی انجام گرفته و 
درصدد هستیم تا به امید خدا در اولین فرصت هواپیماهای مدرن 

تری به ناوگان اضافه نماییم.
یری در وضعیت هوانوردی کشــور به  تحریم اقتصادی چه ت

ه شرکت هواپیمایی کاسپین داشته است وی
طبیعی اســت که تحریم کنونی  از گام برداشــتن در جهت نوسازی 
ناوگان کل صنعت هوایی جلوگیری نموده و هی یک از شــرکتهای 
هواپیمایی نتوانســته اند آنطور که شایسته است جهت ارتقاء ناوگان 
نی  خود اقدام نمایند و شرکت هواپیمایی کاسپین نیز از این امر مست
نبوده و این در حالیســت که ســعی شــده با تمام مشکالت موجود در 
خصوص هزینه های فراوان خرید و تهیه قطعات هواپیما، به گونه ای 
عمل شود که مشکالت تحمیلی جلوی فعالیتهای شرکت را نگیرد. 

چه برنامه ای برای آینده شرکت هواپیمایی کاسپین در دست 
اقــدام داریــد ) خرید و یا اجــاره هواپیما، افزایش خطو پروازی 

شرکت در مسیرهای داخلی و خارجی(
ولی برای پیشبرد و ارتقاء سطح  طبیعی  است که هر مدیر و مس
شــرکت، برنامه های زیادی را در دســتور کار خود دارد، در این 
خصوص بنده نیز امیدوارم ضمن افزایش مسیرهای پروازی داخلی 
و خارجی بتوانیم در حد امکان به بهترین نحو و به صورت شــبانه 

روزی در خدمت هم میهنان عزیز باشیم و در آینده ای نه چندان 
تر از 15 فروند  دور نیــز تعداد هواپیماهای کاســپین را بــه با

برسانیم.
 بدیهی اســت که رســالت واقعی یک شرکت هواپیمایی حمل 
و نقل ایمن و ارائه خدمات شایســته به مســافرین محترم بوده و 
با تمام توان ســعی بر آن اســت تا با فراهم نمودن پروازهای به 
ســب به رســالت خود عمل نماییم تا کوچکترین  موق و دل
مشکلی در طول پرواز  برای هی یک از مسافرین ایجاد نشود.

پیام شــما بــرای کارکنان زحمتکش شــرکت هواپیمایی 
کاسپین چیست

 مــا  بــه خود می بالیم که بزرگترین و با ارزش ترین ســرمایه 
شــرکت کارکنان دلسوز، زحمت کش و پرتالشی هستند که از 
یی در زمینه های فنی و مهندســی، پروازی،  تخصص های با

پشتیبانی و غیره برخوردارند.
 از دیگر افتخارات این شرکت تربیت خلبانان متبحر ایرانی با 
ی پــروازی و جایگزین نمودن آنها با خلبانان خارجی  تــوان با
نین در زمینه فنی نیز گســترش خطو فنی و  می باشــد، هم
پرورش نیروهای متخصص داخلی را در دســتور کار داشــته و 

داریم و به امید خدا به خودکفایی کامل خواهیم رسید.
 در اینجا جای دارد از کلیه همکاران محترم درخواست داشته 
موریت  باشــم که تمام توان و تخصص خود را در جهت انجام م
ه شایسته  لی به نحواحسن و بایسته به کار گرفته تا بتوانیم آن ش
خدمت رســانی به هم میهنان عزیزمان می باشــد انجام داده و 
رضایت ایشان که رضایت خداوند متعال نیز در آن است بدست 

آوریم.
 خاطره اولین سفر هوایی خود را بخاطر دارید

اولین سفر هوایی بنده در سال 1346 بود که به عنوان دانشجو 
جهت تحصیل به لندن سفر کردم و به دلیل کوچک بودن هواپیما 
مجبور بودیم در چند کشــور به منظور ســوختگیری هواپیما، 
نی شده  توقف داشــته باشــیم و به همین دلیل زمان پرواز طو
بود ولی با این وجود خیلی کوتاه به نظر آمد چون اولین بار بود 

که سوار هواپیما می شدم.
آیا بعد از کار روزانه وقتی به منزل می رســید، به پرســنل 

شرکت، هواپیماها، وضعیت جوی و مسافران هم فکر می کنید
ول اجرایی در صنعت  بدیهی اســت کســی که به عنوان مســ
ول به کار می شود، کاری 24 ساعته را انتخاب نموده  هوایی مش
و میبایســت در تمام اوقات کلیه امور شــرکت و وضعیت خطو 
پروازی را در ذهن داشــته و دنبال نماید و ســالمت مسافرین و 
نین امنیت پروازها  موفقیت کارکنان در امر خدمت رسانی و هم

ول می باشد. همیشه بزرگترین دغدغه فکری یک مس
 خارج از بح عملیاتی شــرکت امیدواریم بتوانیم با گسترش 
شرکت قدمهایی سازنده جهت رف مشکالت معیشتی کارکنان 
شرکت برداشته و به برکت وجود مقام معظم رهبری و اقدامات 

سازنده دولت تدبیر و امید صنعت هوایی کشور به جایگاه حقیقی 
خود برسانیم و با به کارگیری هواپیماهای مدرن به همراه ارائه 
ن و منزلت مردم عزیز، فهیم و ارزشــمندمان  خدمات در شــ

بپردازیم.  
 بر خود واجب میدانم که از پشــتیبانی، همکاری و مســاعدت 
سیس  ولینی که هواپیمایی کاسپین را از بدو ت کلیه عزیزان و مس
در مشــاغل نظارتی، مدیریتــی و غیره، حمایت نمودند و یاری 
رســان شــرکت در تمام سالهای خدمت بوده اند تقدیر و تشکر 
نموده و اطمینان دهم نه تنها قدرشــناس زحمات آنها هســتیم 

بلکه از آنها همیشه به نیکی یاد می شود و خواهد شد.
. انشاءا اجرتان محفو

و کالم آخر . . .
در خاتمــه آرزو مــی کنــم و امیدوارم صنعــت هواپیمایی و 
هوانوردی و دانش کروهای پروازی به حدی رشــد و پیشــرفت 
نماید که هرگز در هی جای دنیا برای مسافران خطو هوایی، 
مشکلی پیش نیاید و هموطنان عزیز نیز با خیال راحت و آسوده 
و اطمینان کامل، هواپیما را برای مسافرت خود به عنوان بهترین 

وسیله حمل و نقل انتخاب نمایند.

 آقــای مهنــدس در ابتدا درخواســت داریم به منظور 
آشــنایی خوانندگان با بیوگرافی شما بطور مختصر به این 

موضوع اشاره نمایید
 من در سال 1327 در شهر اصفهان متولد و پس از پایان 
تحصیالت در ایران، در سال 1346 جهت ادامه تحصیالت 
به کشور انگلستان و سپس به منظور تکمیل آن به کشور 
آمریکا عزیمت نمودم و پس از پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی به ایران مراجعت نموده و تا سال 1381 در ادارات 
یفه نمودم. دولتی نظام جمهوری اسالمی ایران انجام و

چگونگی شروع فعالیت خود را در صنعت هوایی توضیح 
دهید

 در ســال 1381 به شــرکت هواپیمایی کاسپین، یکی از 
اولین شــرکت های خصوصی در صنعت هوایی ایران، به 
همــراه عــد دیگری از عزیزان که ایشــان نیز به تازگی از 

ل اداری خود بازنشسته شده بودند. دعوت شدم. ش
ولیت در شرکت هواپیمایی کاسپین   در آن زمان که مس
را پذیرفتم، کاسپین دارای سه فروند هواپیما از نوع توپولف 
ولین شرکت در سال  154 بود که با تالش و پشــتکار مســ
1386 به 5 فروند افزایش یافت و همین امر ســبب شــد تا 
شــرکت هواپیمایی کاسپین نســبت به سایر شرکتها در 
زمینــه افزایش پروازهای داخلی و خارجی خود ســبقت 

بگیرد.
 همگان به خاطر دارند که شــرکت هواپیمایی کاســپین 
ترین آمار پروازی را در مسیرهای  در نوروز سال 1386 با
خارجی در کارنامه پروازی خود داشته و این امر افتخاری 
برای شــرکت محســوب می شــد  و این میسر نبود مگر به 
دلیل فعالیت شبانه روزی کارکنان، کروی پروازی و مدیران 

شرکت.

ت ر د   پی ارم با ر امید

ی  ا  ت هواپیمایی همو  

سود  یا  ا کام   می با ا
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ام ی با مدیر  س
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شــرکت هواپیمائی کاســپین به عنوان یکی از اولین شرکت 
هــای هواپیمائــی خصوصی در صنعت حمل و نقل هوائی در 
سال 1372 تاسیس و فعالیت خود را با 4 فروند هواپیمای از 

نوع یاک 42 آغاز نموده است.
از ســال 79 به مرور 5 فروند هواپیمای ملکی از نوع توپولوف 

154 به ناوگان شرکت اضافه گردید.
این شرکت از سال 88 برنامه اجاره هواپیمای بوئینگ MD را 
در دستور کار خود قرار داد و در پی ممانعت از ادامه فعالیت 
هواپیماهای توپولوف در ایران به مرور نســبت به خریداری 
این نوع هواپیما اقدام نمود که در حال حاضر دارای 4 فروند 

هواپیمای ملکی از نوع بوئینگ MD میباشد.
این شــرکت همواره با تالش و فعالیت چشــمگیر مدیران و 
کارکنان مجرب و متخصص در امور پروازی ، فنی و مهندسی ، 
حراست ، پشتیبانی ، بازرگانی ، تدارکات ، مالی و اداری ، روابط 
عمومی و دیگر واحدهای خود ســعی در برقراری پروازهائی 
ایمن و راحت در مســیرهای مورد نیاز مســافران عزیز نموده 
و تمام همت خود را در راســتای توســعه و نوســازی ناوگان و 

افزایش پروازها معطوف نموده است.
ما مفتخریم که از معدود شرکت های هواپیمائی هستیم که 

دارای امکاناتی نظیر رمپ ، پارکینگ ناوگان و آشیانه تعمیر 
و نگهداری هواپیماهای ســنگین و کترینگ بوده و در تمام 
فصول سال با پروازهای متعدد و ایمن درمسیرهای داخلی و 
خارجی در خدمت مسافرین عزیز می باشیم .طی این سالها 
با وجود تحریم و محدودیتهای اعمال شده جهانی در عرصه 
حمل و نقل هوائی ، اســتقبال و اطمینان شــما موجب شده تا 
مدیریت جدید شرکت در راستای ارائه خدمات شایسته تر در 
پی گسترش ناوگان و جایگزینی هواپیماهای جدیدتر از نوع 
غربی باشــد تا انشــاا... در آینده نزدیک بتوانیم به نحو مطلوب 

تری پاسخگوی نیاز هموطنان عزیزمان باشیم.
نشــانی ســاختمان مرکزی:تهران ، جــاده مخصوص کرج ، 
تهرانســر،بلوار گلها،جنب کالنتری 150 ،خیابان هواپیمایی 

کاسپین
تلفن: 44535052-5

نمابر: 44561112
معاونت بازرگانی: 48063115

دفتر فروش: 48063133-134-333
دفتر فروش فرودگاه مهرآباد: 66017991

روابط عمومی: 48063138-338 
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شرکت هواپیمایی کاسپین

هواپیمایی کاسپین 4

در نیمه دوم سال جاری مهندس محتاج )ریاست محترم بنیاد 
تعاون ارتش جمهوری اســالمی ایران( از شــرکت هواپیمایی 

کاسپین و ناوگان آن بازدیدی بعمل آوردند.
    مهنــدس محتــاج در طول بازدید رهنمودهایی جهت ارتقاع 
ســطح کاری و علمی شــرکت هواپیمایی کاســپین بشرح ذیل 

ارائه نمودند : 
شرکت هواپیمایی کاسپین می بایست اقداماتی را جهت افزایش 

تعداد هواپیماهای ناوگان خود به مورد اجراء بگذاردباید ناوگان 
و خدمات رســانی توسط کاســپین برابر استانداردهای تعریف 
شــده از طرف مبادی ذیربط در صنعت هواپیمایی و ســازمان 

هواپیمایی کشوری باشد .
باید بنحوی برنامه ریزی و عمل گردد که در آینده نزدیک شاهد 
پیشــرفت قابل توجه شرکت هواپیمایی کاسپین در میان دیگر 

شرکتهای هواپیمایی باشیم .

بازدید ریاست محترم بتاجا از هواپیمایی کاسپین
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ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
رت  نانکه ح بانوی بزر مجسمه عزت بود، هم

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
رت زینب سالم  ایشــان، نتیجه ایســتادگی ح
ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.

ار ت ا ا ر  ی م  ب
می است ام اس ت    اب



شــرکت هواپیمائی کاســپین به عنوان یکی از اولین شرکت 
هــای هواپیمائــی خصوصی در صنعت حمل و نقل هوائی در 
سال 1372 تاسیس و فعالیت خود را با 4 فروند هواپیمای از 

نوع یاک 42 آغاز نموده است.
از ســال 79 به مرور 5 فروند هواپیمای ملکی از نوع توپولوف 

154 به ناوگان شرکت اضافه گردید.
این شرکت از سال 88 برنامه اجاره هواپیمای بوئینگ MD را 
در دستور کار خود قرار داد و در پی ممانعت از ادامه فعالیت 
هواپیماهای توپولوف در ایران به مرور نســبت به خریداری 
این نوع هواپیما اقدام نمود که در حال حاضر دارای 4 فروند 

هواپیمای ملکی از نوع بوئینگ MD میباشد.
این شــرکت همــواره با تالش و فعالیت چشــمگیر مدیران 
و کارکنــان مجــرب و متخصــص در امــور پــروازی ، فنی و 
مهندسی،بازرســی و ایمنی حراســت ، پشتیبانی و کترینگ 
، بازرگانــی ، تــدارکات ، مالــی و اداری ، روابط عمومی و دیگر 
واحدهای خود ســعی در برقــراری پروازهائی ایمن و راحت 
در مســیرهای مورد نیاز مســافران عزیز نموده و تمام همت 
خود را در راستای توسعه و نوسازی ناوگان و افزایش پروازها 

معطوف نموده است.
ما مفتخریم که از معدود شــرکت های هواپیمائی هســتیم که 

دارای امکاناتی نظیر رمپ ، پارکینگ ناوگان و آشــیانه تعمیر 
و نگهــداری هواپیماهــای ســنگین و کترینگ بوده و در تمام 
فصول ســال با پروازهای متعدد و ایمن درمسیرهای داخلی و 
خارجی در خدمت مســافرین عزیز می باشــیم .طی این سالها 
با وجود تحریم و محدودیتهای اعمال شــده جهانی در عرصه 
حمل و نقل هوائی ، اســتقبال و اطمینان شــما موجب شده تا 
مدیریت جدید شرکت در راستای ارائه خدمات شایسته تر در 
پی گســترش ناوگان و جایگزینی هواپیماهای جدیدتر از نوع 
غربی باشد تا انشاا... در آینده نزدیک بتوانیم به نحو مطل تری 

پاسخگوی نیاز هموطنان عزیزمان باشیم.
نشــانی ســاختمان مرکزی:تهران ، جــاده مخصوص کرج ، 
تهرانســر،بلوار گلها،جنب کالنتری 150 ،کوچه هواپیمایی 

کاسپین
تلفن: 44535052-5

نمابر: 44561112
معاونت بازرگانی: 48063115

دفتر فروش: 48063133-134-333
دفتر فروش فرودگاه مهرآباد: 66017991

روابط عمومی: 48063138-338 
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زم اســت به این نکته نیز اشــاره  در ادامه روند فعالیت شــرکت 
نمایم که در ســال 1389 با دســتور سازمان هواپیمایی کشوری، 
کلیه هواپیماهای توپولف از چرخه فعالیت پروازی کنار گذاشــته 
شده و زمینگیر شدند و شرکت هواپیمایی کاسپین به منظور ادامه 
حیــات خــود  مجبور به  اجاره 2 فرونــد هواپیمای بوئینگ از نوع  
ولین دلسوز  MD شــد و توانســت به حول قوه الهی و تالش مســ
شرکت هواپیمایی کاسپن و مناب انسانی که بزرگترین سرمایه این 
شرکت بودند، تعداد هواپیماهای ملکی خود را به 4 فروند هواپیمای 
ت مدیره و  نین با حمایت هی بوئینــگ MD افزایش دهــد، هم
مجم شرکت در جهت ارتقاء ناوگان هوایی شرکت، اقداماتی انجام 
گرفته و درصدد هستیم تا به امید خدا در اولین فرصت هواپیماهای 

مدرن تری به ناوگان اضافه نماییم.
یری در وضعیت هوانوردی کشــور به  تحریم اقتصادی چه ت

ه شرکت هواپیمایی کاسپین داشته است وی
طبیعی اســت که تحریم کنونی  از گام برداشــتن در جهت نوسازی 
ناوگان کل صنعت هوایی جلوگیری نموده و هی یک از شــرکتهای 
هواپیمایی نتوانســته اند آنطور که شایسته است جهت ارتقاء ناوگان 
نی  خود اقدام نمایند و شرکت هواپیمایی کاسپین نیز از این امر مست
نبوده و این در حالیســت که ســعی شــده با تمام مشکالت موجود در 
خصوص هزینه های فراوان خرید و تهیه قطعات هواپیما، به گونه ای 
عمل شود که مشکالت تحمیلی جلوی فعالیتهای شرکت را نگیرد. 

چه برنامه ای برای آینده شرکت هواپیمایی کاسپین در دست 
اقــدام داریــد ) خرید و یا اجــاره هواپیما، افزایش خطو پروازی 

شرکت در مسیرهای داخلی و خارجی(
ولی برای پیشبرد و ارتقاء سطح  ه مهم اســت هر مدیر و مســ آن
شــرکت، برنامه های زیادی را در دســتور کار خود دارد، در این 
خصوص بنده نیز امیدوارم ضمن افزایش مسیرهای پروازی داخلی 
و خارجی بتوانیم در حد امکان به بهترین نحو و به صورت شــبانه 

 آقــای مهنــدس در ابتدا درخواســت داریم به منظور 
آشــنایی خوانندگان با بیوگرافی شما بطور مختصر به این 

موضوع اشاره نمایید
 من در سال 1327 در شهر اصفهان متولد و پس از پایان 
تحصیالت در ایران، در سال 1346 جهت ادامه تحصیالت 
به کشور انگلستان و سپس به منظور تکمیل آن به کشور 
آمریکا عزیمت نمودم و پس از پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی به ایران مراجعت نموده و تا سال 1381 در ادارات 
یفه نمودم. دولتی نظام جمهوری اسالمی ایران انجام و

چگونگی شروع فعالیت خود را در صنعت هوایی توضیح 
دهید

 در ســال 1381 به شــرکت هواپیمایی کاسپین، یکی از 
اولین شــرکت های خصوصی در صنعت هوایی ایران، به 
همــراه عــد دیگری از مدیران با تجربه که ایشــان نیز به 
ل اداری خود بازنشسته شده بودند، دعوت  به  تازگی از ش

همکاری شدیم.
ولیت در شرکت هواپیمایی کاسپین   در آن زمان که مس
را پذیرفتم، کاسپین دارای سه فروند هواپیما از نوع توپولف 
ولین شرکت در سال  154 بود که با تالش و پشــتکار مســ
1386 به 5 فروند افزایش یافت و همین امر ســبب شــد تا 
شــرکت هواپیمایی کاسپین نســبت به سایر شرکتها در 
زمینــه افزایش پروازهای داخلی و خارجی خود ســبقت 

بگیرد.
 همگان به خاطر دارند که شــرکت هواپیمایی کاسپین در 
ترین آمار پروازی را در مسیرهای خارجی  نوروز سال 1386 با
در کارنامه پروازی خود داشته و این امر افتخاری برای شرکت 
محسوب می شد  و این میسر نبود مگر به دلیل فعالیت شبانه 

روزی کارکنان، کروی پروازی و مدیران شرکت.

ت ر د   پی ارم با ر امید

ی  ا  ت هواپیمایی همو  

سود  یا  ا کام   می با ا

سی  ترین  وا ب هواپیما را ب 
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روزی در خدمت هم میهنان عزیز باشیم و در آینده ای نه چندان 
تر از 15 فروند  دور نیــز تعداد هواپیماهای کاســپین را بــه با

برسانیم.
 بدیهی است که رسالت واقعی یک شرکت هواپیمایی حمل و 
نقل ایمن و ارائه خدمات شایســته به مســافرین محترم بوده و با 
تمام توان سعی بر آن است تا با فراهم نمودن پروازهای به موق 
سب به رسالت خود عمل نماییم تا کوچکترین مشکلی در  و دل

طول پرواز  برای هی یک از مسافرین ایجاد نشود.
پیام شــما بــرای کارکنان زحمتکش شــرکت هواپیمایی 

کاسپین چیست
 مــا  بــه خود می بالیم که بزرگترین و با ارزش ترین ســرمایه 
شــرکت کارکنان دلسوز، زحمت کش و پرتالشی هستند که از 
یی در زمینه های فنی و مهندســی، پروازی،  تخصص های با

پشتیبانی و غیره برخوردارند.
 از دیگر افتخارات این شرکت تربیت خلبانان متبحر ایرانی با توان 
ی پــروازی و جایگزیــن نمودن آنها بــا خلبانان خارجی می  بــا
ین فنی  و قط وابستگی به  نین در زمینه فنی ،ایجاد  باشد،هم
یی را به شرکت تحمیل می نماید  شرکتهای خارجی که هزینه با
و پرورش نیروهای متخصص داخلی را در دستور کار خود داشته و 

به امید خدا به خودکفایی کامل خواهیم رسید.
 در اینجا جای  دارد از کلیه همکاران محترم درخواست داشته 
موریت  باشــم که تمام توان و تخصص خود را در جهت انجام م
ه شایسته  لی به نحواحسن و بایسته به کار گرفته تا بتوانیم آن ش
خدمت رســانی به هم میهنان عزیزمان می باشــد انجام داده و 
رضایت ایشان که رضایت خداوند متعال نیز در آن است بدست 

آوریم.
 خاطره اولین سفر هوایی خود را بخاطر دارید

اولین سفر هوایی بنده در سال 1346 بود که به عنوان دانشجو 
جهت تحصیل به لندن سفر کردم و به دلیل کوچک بودن هواپیما 
مجبور بودیم در چند کشــور به منظور ســوختگیری هواپیما، 
نی شده  توقف داشــته باشــیم و به همین دلیل زمان پرواز طو
بود ولی با این وجود خیلی کوتاه به نظر آمد چون اولین بار بود 

که سوار هواپیما می شدم.
آیا بعد از کار روزانه وقتی به منزل می رســید، به پرســنل 

شرکت، هواپیماها، وضعیت جوی و مسافران هم فکر می کنید
ول اجرایی در صنعت  بدیهی اســت کســی که به عنوان مســ
ول به کار می شود، کاری 24 ساعته را انتخاب نموده  هوایی مش
و میبایســت در تمام اوقات کلیه امور شــرکت و وضعیت خطو 
پروازی را در ذهن داشــته و دنبال نماید و ســالمت مسافرین و 
نین امنیت پروازها  موفقیت کارکنان در امر خدمت رسانی و هم

ول می باشد. همیشه بزرگترین دغدغه فکری یک مس
 خارج از بح عملیاتی شــرکت امیدواریم بتوانیم با گسترش 
شرکت قدمهایی سازنده جهت رف مشکالت معیشتی کارکنان 

شرکت برداشته و به برکت وجود مقام معظم رهبری و اقدامات 
سازنده دولت تدبیر و امید صنعت هوایی کشور به جایگاه حقیقی 
خود برسانیم و با به کارگیری هواپیماهای مدرن به همراه ارائه 
ن و منزلت مردم عزیز، فهیم و ارزشــمندمان  خدمات در شــ

بپردازیم.  
 بر خود واجب میدانم که از پشــتیبانی، همکاری و مســاعدت 
سیس  ولینی که هواپیمایی کاسپین را از بدو ت کلیه عزیزان و مس
در مشــاغل نظارتی، مدیریتــی و غیره، حمایت نمودند و یاری 
رســان شــرکت در تمام سالهای خدمت بوده اند تقدیر و تشکر 
نموده و اطمینان دهم نه تنها قدرشــناس زحمات آنها هســتیم 

بلکه از آنها همیشه به نیکی یاد می شود و خواهد شد.
. انشاءا اجرتان در پیشگاه خداوند محفو

و کالم آخر . . .
در خاتمه آرزو می کنم و امیدوارم صنعت هواپیمایی و هوانوردی و 
دانش کروهای پروازی به حدی رشد و پیشرفت نماید که هرگز در 
هی جای دنیا برای مسافران خطو هوایی، مشکلی پیش نیاید و 
هموطنان عزیز نیز با خیال راحت و آسوده و اطمینان کامل، هواپیما 
را برای مسافرت خود به عنوان بهترین وسیله حمل و نقل انتخاب 

نمایند.
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در نیمه دوم سال جاری مهندس محتاج )ریاست 
ت مدیره( از شــرکت هواپیمایی  محتــرم هیــ
کاســپین و نــاوگان آن بازدیدی بعمل آوردند.    
مهندس محتــاج در طول بازدید جهت ارتقای 
ناوگان و مدیریت در هزینه و درآمدرهنمودهای 

هار داشــتند  را ارائه نمودند.ایشــان در ادامه ا
شرکت هواپیمایی کاسپین می بایست بنحوی 
برنامــه ریــزی و عمل نماید که در آینده نزدیک 
شاهد پیشرفت قابل توجه این شرکت در میان 

دیگر شرکتهای هواپیمایی باشیم .

بازدید ریاست محترم هی مدیر از هواپیمایی کاسپین
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ر رام س ی  م ا
ا کاسپین ا   در پر
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  در شــهری اقامت داشته باشید که نسبت به سایر شهرهای دیدنی اطراف در مرکز واقع شده باشد تا شما 
تل اقامت داشته باشد. مجبور نباشید در هتلهای م

ب اموال خود باشــید. هرگز چمدان خود را دور از چشــم قرار ندهید چرا که در یک چشم بهم زدن   موا
ناپدید خواهد شد.

 سعی کنید مانند یک شــهروند محلی به نظر برسید نه یک توریست چرا که توریستها بسیار مورد توجه 
سارقان می باشند.

 سعی کنید از چکهای مسافرتی )کارتهای اعتباری( در طول سفر استفاده نمایید چرا که در صورت مفقود 
شدن و یا سرقت قابل جایگزینی می باشــند ولی در صورت مفقود شدن و سرقت پول نقد امکان بازیابی آن 

غیر ممکن می باشد.
 تا جائیکه که ممکن است بار کمتر همراه داشته باشید.فقط لوازم ضروری با خود حمل کنید چرا که انتقال 

آن آسانتر خواهد بود.
 پیش از ســفر برنامه ریزی کنید. ســعی کنید از کتاب راهنما در خصو هتلها ، مکانهای دیدنی کمک 
بگیرید. در صورت رعایت زمانبدی مناســب در سفر شــما می توانید مکانهای بیشتری را بازدید نمایید و از 

سفرتان بیشترین لذت را ببرید.

توصیه هایی
 در سفرهای 

برون مرزی

ی ی ها  و ایت  ی با ر ر ا ا ر  ی س
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شــاید هر روز نام چند محله از تهران را 
ه این نام ها  بشنویم ب آنکه بدانیم تاریخ

چیست. 
گر چه هویت تهران قدیم نهفته در تاری 

این نام هاست.
دا سید 

سیدخندان پیرمرد دانا و البته خنده رو 
بوده که پیشگوی ها او زبانزد مردم بوده 
است. دلیل نامگذار این منطقه نیز احترام 
به همین پیرمرد بوده است البته بعدها نام 
ســید خندان بر ایستگاه اتوبوس در جاده 

قدیم شمیران هم اطال م شده است.
ی رما

در گذشته امالک زمین ها این منطقه 
متعل به کامران میرزا نایب الســلطنه بوده 
اســت و بعد از مر و به عبدالحســین 

میرزا فرمانفرما فروخته شده است.
اد ر

ایــن منطقه به دلیــل آب و هوا فرح 
انگیزش به همین نام معروف شده است.

ر ر 
دلیل اینکه این محله به نام شهرک غرب 
معروف شد ساخت مجتم ها مسکون 
این منطقه با طراح و معمار مهندسان 
آمریکای و به مانند مجتم ها مسکون 
آمریکای بوده و در گذشته نیز محل اسکان 

بسیار از خارج ها بوده است.
ی جودا

آجودانیه در شر نیاوران قرار دارد و تا 
اقدسیه ادامه پیدا م کند. آجودانیه متعل 
به رضاخان اقبال الســلطنه وزیر قورخانه 

ناصرالدین شــاه بــوده، او ابتــدا آجودان 
مخصوص شاه بوده است.

دسی ا
نــام قبل اقدســیه )تا قبــل از 1290 
( حصار مال بوده است. ناصرالدین شاه  قمر
زمین ها آنجا را به با تبدیل و برا یک 
از همسران خود به نام امینه اقدس )اقدس 
الدوله( کاخ ساخت و به همین دلیل این 

منطقه به اقدسیه معروف شد.
جمارا

زمین ها جماران متعل به سید محمد 
باقــر جماران از روحانیان معروف در زمان 
ناصر الدین شــاه بوده است. برخ از اهال 
معتقدند که در کوه ها این محله از قدیم 
مار فراوان بوده و مارگیران برا گرفتن مار 
به این ده م آمدند و دلیل نامگذار این 
منطقه نیز همین بوده اســت و عده ا هم 
معتقدند که جمر و کمر به معن ســنگ 
بزر است و چون از این مکان سنگ ها 
بزر به دســت م آمده  اســت ، آن جا را 
جمران ، یعن محل به دســت آمدن جمر 

نامیده اند.
م پ ر

پل رومــ در واق پل کوچک بوده که 
دو سفارت روسیه و ترکیه را هم متصل م 
کرده است. عده ا هم معتقدند که نام پل 
نا جالل الدین روم گرفته شده است . از مو

را و  در ج جوادی 
بسیار از زمین ها جوادیه متعل به 
آقا فرد دانش بوده اســت که اهال محل 
به او جواد آقا بزر لقب داده بودند. مسجد 

جامع نیز توســط جواد آقا بزر در این 
منطقه بنا نهاده اســت که به نام مســجد 

فردانش هم معروف است.
ر بین میرداماد   دی  دا

میرزا آقاخان نور صدر اعظم این اراض 
را برا پسرش ، میرزا داودخان ، خرید و آن 
را توســعه داد. این منطقه در ابتدا ارغوانیه 
نام داشت و بعدها به دلیل ذکر شده داودیه 

نام گرفت .
درک

اگر چه هنوز دلیــل اصل نامگذار این 
محل مشــخص نیست اما برخ آنرا مرتبط 
به نوعــ کفش برا حرکت در برف که در 
این منطقه استفاده م شده و به زبان اصل 

در نامیده م شده است دانسته اند.
ری دی  ی  دزا

روایت شده است که قلعه بزرگ در این 
منطقه به نام آشب وجود داشته است و در 
گذشــته نیز به این منطقه دزآشوب و دزج 
سفل و در لهجه محل ددرشو م گفتند.

د زر
" دلیل نامگذار این محل کشف  احتما
ســکه ها و اشیاء قیمت در این محل بوده 
است. در گذشته این منطقه ییال کارکنان 

روسیه بوده است.

کلمه قلهک از دو کلمه قله و ک  تشکیل 
شده است که قله معرب کلمه کله ، مخفف 
کالت به معنا قلعه است . عقیده اهال بر 
این است که به دلیل اهمیت آباد قلهک 
که ســه راه گذرگاه ها لشــگرک ، ونک و 

محله هاي
 تهران و هويتشان 
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شمیران بوده است ، به آن )قله- هک( گفته 
شده است .
ی کامرا

زمین ها ایــن منطقه ابتــدا به میرزا 
ســعیدخان ، وزیر امور خارجه تعل داشت، 
و سپس کامران میرزا پسربزر ناصرالدین 
شــاه ، با خریــد زمین هــا حصاربوعل ، 
جماران و نیــاوران ، اهال منطقه را مجبور 
به تــرک زمین ها کرد و ســپس آن جا را 

کامرانیه نامید.
محمودی

)بیــن پارک و تا تجریش یا ولیعصر تا 
ولنجک(

در این منطقه باغ بوده است که متعل 
به حاج میرزا آقاس بوده است و چون نام 
او عباس بوده آنرا عباسیه م گفتند. سپس 
عالءالدوله این با بزر را از دولت خرید و 
به نام پسرش ، محمودخان احتشام السلطنه ، 

محمودیه نامید.
را یا

نام قدیم این منطقه گردو بوده است و 
برخ معتقدند در زمان ناصرالدین شاه نام 
ییر کرده اســت به این  این ده به نیاوران ت
ترتیب که نیاوران مرکب از نیا )حد، عظمت 
و قدرت ( ور )صاحب ( و ان  عالمت نسبت 
است و در مجموع یعن کا دارا عظمت .

نام ونک تشــکیل شده است از دو حرف 
)ون ( بــه نام درخت و حــرف )ک( که به 

اهر م شود. ت  صورت 
باد یوس 

منطقه یوســف آبــاد را میرزا یوســف 
آشتیان مستوف الممالک در شمال غرب 
دارالخالفه ناصر احدا کرد و به نام خود، 

یوسف آباد نامید.
وب پ 

قبــل از این که شــهر تهران به شــکل 
امروز خود درآید، دور شهر دروازه های 

بنا شــده بود تا دفاع از شهر ممکن باشد. 
یک از این دروازه ها، دروازه شمیران بود با 
خند هایــ پر از آب در اطرافش که برا 
عبور از آن ، از پل چوب اســتفاده م شد. 
امــروزه از این دروازه و آن خند پر از آب 
نان به نام  ر نیســت ، اما این محل هم ا

پل چوب معروف است.
میرا

نظریات مختلف درباره این نام شمیران 
یل  وجــود دارد. یک از مطــرح ترین د

عنوان شده ترکیب دو کلمه سم یا شم 
به معنا سرد و ران به معنا جایگاه است 
و در واق شــمیران به معنا جا ســرد 

است.
 به همین ترتیب نیــز تهران به معنا 
نین در نظریه دیگر  جا گرم است. هم
به دلیل وجــود قلعه نظام در این منطقه 
نین برخ  به آن شمیران م گفتند و هم
یت ر را  نیــز معتقدند که  یک از نــه و
شم ایران م گفتند که بعدها به شمیران 

تبدیل شده است.
ا ی

نام گیشــا که در ابتدا کیشا بوده است 
برگرفتــه از نام دو بنیانگــذار این منطقه 

( م باشد. اد و شاپور )کین
ر ی و  در ج یری  م

منیریه در زمان قاجار یک از محله ها 
اعیان نشین تهران بوده و گفته شده نام آن از 
نام زن کامران میرزا، یک از صاحب  منصبان 

قاجر، به نام منیر گرفته شده است.
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 خاطره ای به رنگ دریا
جزیره کیش با وســعتی بیــش از 90 
کیلومتــر مرب در فاصلــه 18 کیلومتری 
ساحل جنوبی ایران )300 کیلومتری غرب 
بنــدر عباس( ، حدود 8 قــرن پیش مرکز 
تجاری پرآوازه ای در خلی فارس محسوب 
می  شــد و فعالیتهای تجاری بین ایران ، 
چیــن ، آفریقا و اروپا از بنــادر این جزیره 
کوچک انجام می گرفت.بعد از رون گرفتن 
جزیره هرمز، فعالیت های تجاری کیش رو 
نی  به افول رفت و کیــش یک دوران طو
سکوت و انزوا را تجربه نمود. اما در تمام این 
دوران نیــز نقش خود را به عنوان یک مرکز 
مهم صید مروارید حف کرد. در سال 1349 
این جزیره مورد بازدید هیات های کارشناسی 
ایــران و آمریکا قــرار گرفت و بــا توجه به 
گیهای طبیعی ، سواحل زیبای مرجانی  وی
ل پیرامون جزیــره به عنوان  آب هــای ز
مرکز بین المللی توریســتی انتخاب شد . 
در اواسط دهه هفتاد میالدی هواپیماهای 
کنکورد توریســت هــا را از اروپا به کیش 
می آورد.در ســال های پس از انقالب بعد 
از یک وقفه کوتــاه جزیره کیش به عنوان 
نخستین منطقه آزاد کشور برگزیده شد و 
پس از مدت کوتاهی جاذبه های توریستی 
و تجــاری کیش مورد توجــه مجدد قرار 
گرفت.انتخاب کیش به عنوان منطقه آزاد و 
برخورداری سرمایه گذاران از معافیت های 
گمرکی و دیگر قوانین حاکم بر مناط آزاد 
ایــن جزیره را به منطقــه ای جذاب برای 
فعالیــت های اقتصادی بدل کرده اســت. 
جهانگردی و بازرگانی مهمترین فعالیتهای 
اقتصادی کیش را تشکیل می دهند. جزیره 
کیش با انبوهی از بازارهای کوچک و بزر   
هتلهــای مجهز و انواع امکانات ســیاحتی 
نه پذیرای مسافرین می باشد.فعالیت  ســا
های صنعتی به شکل کنترل شده و محدود 
خره تعداد زیادی از بومیان  وجود دارد و با
جزیره در بخش صیادی فعالیت می کنند. 

ســاکنین جزیره از دو بخش تشکیل شده 
که یک بخش بومیانی هستند که در منطقه 
سفین زندگی می کنند و لباسهای سنتی 
می پوشــند و به زبان های فارسی و عربی 
صحبت می کنند و بقیه کسانی هستند که 
در طول سالهای گذشته به کیش مهاجرت 
کرده اند. کیش یکی از سرسبزترین جزایر 
خلی اســت. در دو دهه اخیر بیش از هزار 
هکتار از زمین هــای جزیره جنگل کاری 
شده است. گونه های عمده درختی کیش 
عبارتند از کهور ایرانی و پاکستانی ،آکاسیا 
،کنــار ،لــور ، نخــل و اکالیپتوس.محیط 
زیست خشکی جزیره به دلیل بسته بودن 
آن دارای جامعه زیســتی محدود است و 
بــا این حال گونه هایی از پســتانداران در 
جزیره زندگی مــی کنند که مهمترین آن 
ها آهوی ایرانی است. عالوه بر این پرندگان 
کیش و آبزیان پیرامــون جزیره کیش نیز 
از تنوع خوبی برخوردارند. انواع ماهی های 
خوراکی و تزیینی زیبا و رنگارنگ ، مرجان 
ها ، صدف ها ، حلزونها ، نرم تنان ، شقای 
ها ، اسفنجها ، عروس های دریایی و ... در 
آب های پیرامون جزیره یافت می شوند.   

ب ها کی     جا
ریر ی  ر باستا

سابقه ســکونت  در جزیره کیش بسیار 
نی است. شهر حریره در شمال جزیره  طو
که حدود هشتصد سال پیش بر جای مانده 
، یادگاری از دوران شکوفایی کیش است . 
باستان شناسان محدوده شهر حریره را120 
هکتار تعییــن کرده اند و تاکنون مجموعه 
های خانه اعیانی ، حمام ، محدوده صنعتی 
و مسجد آن شناسایی شده است.                                                                                                  

هوا بوستا 
یکی از بوســتان های وســی و قدیمی 
کیــش اســت و در آن انــواع مختلفی از 
پســتانداران نظیر شیر ،میمون، روباه ، آهو 
و انواع پرندگان مانن طوطی ، پلیکان ، قو 

و عقاب طالیی نگهداری می شوند . وجود 
آهوانی که آزادانه در این بوســتان رفت و 

آمد می کنند وجه تسمیه آن است.
ی ا ای ها ک 

آب های اطراف کیش محل زندگی انواع 
موجودات دریایی نظیــر : مرجان ها، ماهی 
های تزیینی و خوراکی ، توتیاها ، خرچنگ ها 
، ستاره های دریایی و ... است . با قای های 
کف شیشــه ای تماشای این زیباییها امکان 
پذیر اســت. این قای ها در اسکله تفریحی 
مستقر هستند و با ا ستفاده از نورافکن امکان 

گشت دریایی شبانه را نیز فراهم کرده اند.
رباز کی

ایــن مجموعه یکــی از وســی ترین و 
مجهزترین مجموعه های تفریحی در کشور 
اســت که برای ســرگرمی افراد با ســنین 
مختلف ساخته شده است. چر و فلک بزر 
تور، سفینه ، سورتمه ، آبشار و سینما  سیمو
2000 از جمله امکانات شهر بازی کیش است.

پایا
در شــهرهای مناط خشک ایران برای 
دسترسی منازل به تونل های مسیر قنات 
نین اســتفاده از محیط خنک زیر  و هم
زمینی پلکانی رو به پایین و عمود بر مسیر 
قنات ساخته می شد که پایاب نام داشت. 
یکی از پایاب های موجود در کیش به نحو 
زیبایی بازسازی شــده است . در کنار این 
پایاب یک رستوران سنتی روباز فعالیت می 

کند.
ا

قنات یکی از باشکوهترین ابداعات ایرانیان 
اســت . در گذشــته جزیره کیش دارای 3 
رشــته قنات بود . با اســتفاده از تونل های 
یکی از قنات های کیش مجموعه ای دیدنی 
تفریحی در زیرزمین احدا شــده اســت. 
این مجموعــه که شــهر زیرزمینی کیش 
نیز نامیده شده دارای رستوران و فروشگاه 

صنای دستی می باشد.

کیش ،
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ی ا تی یو ک
صبــح یکــی از روزهای ســال 1345 
ه  بومیان جزیره با یک کشــتی عظیم الج
موجه شدند که در ســواحل غربی به گل 
نشســته بود . تمامی تالشــها برای خارج 
اف نام  کردن این کشــتی یونانــی که کو
داشــت بی نتیجه ماند . چشم انداز زیبای 
پیرامون کشتی بخصوص به هنگام غروب 
خورشید هر روز مسافران را به سوی خود 

می کشاند.
ین پار د

تاکنــون هــزاران درخت نخــل در این 
ه هایی از قبیل :  پارک کاشته شــده و پرو
موزه پروانه ، پرندگان نادر و دیدنی ، دنیای 
ارکیده ، کاکتوس و با ابریشم ، اوشناریوم و 
آکواریوم دلفین ها ، جنگل بارانهای مصنوعی 
و کوه آتشفشان در دست ساخت و طراحی 
است . دلفین ها و سایر پستانداران دریایی 
با نمایش های جالب خود بازدیدکنندگان را 

سرگرم خواهند کرد.
ا سوارکار با

این باشگاه با وســعت حدود 50 هکتار 
برای برگزاری مسابقات بین المللی تاسیس 
شده و دارای امکانات بسیار مدرن می باشد. 
تاکنون چند دوره مسابقات زمستانی اسب 
دوانی در کیش برگزار شــده اســت . این 
اد های  مجموعه با داشــتن اسب هایی از ن
اصیل مورد توجه و استقبال عالقه مندان به 

سوارکاری می باشد.
ر سوار ی د یر  م

دوچرخه سواری در کیش عالقه مندان 
نی ترین ، ایمن  زیادی دارد. یکــی از طو
ه دوچرخه  ترین و زیباترین مسیرهای وی
سواری کیش دورتا دور جزیره امتداد دارد. 
ایستگاه های اجاره دوچرخه های معمولی 

و برقی در اسکله تفریحی واق شده اند.
ا  د  م

در جزیره کیش مسلمانان اعم از شیعه و 
سنی در کمال صلح و آرامش با هم زندگی 
می کنند . آنان دارای مســاجد باشکوهی 
هستند که برخی از آنها در سازمان میرا 
بت شده است. یکی از این  فرهنگی ایران 
نبیاء )ص( است .  مساجد ، مسجد خاتم ا
این مسجد در منطقه سفین سمت شمال 

غربی جزیره واق شــده و دارای کتابخانه 
می باشد.

ام ر  سوا 
آرامبخش  بسیار  جزیره کیش سواحلی 
و منحصر به فرد از حی تجم مرجان ها 
دارد . این صخره های مرجانی آب بســیار 
پــاک و  تمیزی را تولید نموده که بســتر 
دریا از ورای آن مشهود می باشد و پناهگاه 
خوبــی را برای ماهی های زیبای رنگارنگ 
و دیگر جانوران دریایــی باارزش به وجود 

می آورد.
رز ها دریایی کی

بدون تردید برای داشتن تجربه ای لذت 
بخش از ورزش های دریایی ، کیش مناسب 

ترین مکان در کشور است.
 در باشــگاه ها و مرکز تفریحات دریایی 
کیــش امکانات و خدماتــی نظیر غواصی 
، جت اسکی ، اســکی روی آب ، گشت با 
قایــ تند رو ، چتر پاراســل ، جت بوت ، 
قای پدالی ، بانانا ، ویندسرف ارائه می شود. 
بیشتر این مراکز در محدوده اسکله تفریحی 

مستقر می باشند.
ریحی اس 

این اســکله در نزدیکی هتل شایان قرار 
گرفتــه و در آن امکانــات تفریحی برای 
امکانات  این  گردشــگران موجود اســت. 
شــامل دوچرخه ، قای هــای موتوری ، 
نین قای های  پدالــی ، ماهیگیری و هم
کف شیشــه ای جهت تماشای مرجان ها، 
گونه هــای ماهی های رنگــی و جانوران 

شگفت انگیز دریایی است.
یدر از با  پر

پرواز آرزوی دیرینه انســان هاســت . در 
کیش این فرصت برای همگان فراهم است. 
که به طــور انفرادی با گالیدر به آســمان 
همیشه آبی صعود کنند و زیبایی های جزیره 
و دریای پیرامون آن  را از با تماشــا کنند. 
آموزشــگاه گالیدر کیش یکی از شــعبات 
مرکز آموزش هواپیمای کشوری است . در 
این مرکــز گواهینامه پرواز با گالیدر صادر 

می شود.
یا باز د

این مکان از ســاختمان های توریستی 
دهه پنجاه کیش می باشــد و از معماری 

بسیار زیبایی برخوردار است.
 در ایــن ســاختمان با بهــره گیری از 
دستگاه های پیشرفته و رایانه ای ، امکانات 
تفریحی و ســرگرم کننده زیــادی برای 
ن پیش بینی شــده  کودکان و بزرگســا

است.
ی وا

غواصــی درکیش به علــت صخره های 
مرجانی و گونه هــای کمیاب  ماهی های 
رنگارنــگ ، بســیار مورد عالقــه و توجه 
ســاکنان و گردشگران است مه می توانند 
شگفتی های زیر آب را با این روش تجربه 

کنند . 
نین غواصان می توانند از مدرسه  هم
رفــا کیش  غواصــی و مرکــز غواصــی 

گواهینامه بین المللی دریافت کنند.
وا پ با

به دلیل دسترســی مناســب )سواحل 
شــمالی جزیره روبــروی مخابرات کیش( 
زم شــامل :  و برخــورداری از امکانــات 
رختکن ، دوش آب شــیرین ، نجات غری 
نیــن امکانات تفریحی – ورزشــی  و هم
همواره از استقبال بانوان گرامی برخوردار 

است.
ر داریو هت ب

هتــل بزر 5 ســتاره داریوش با 200 
اتــا و ســوئیت در 4 طبقــه در یکی از 
زیباترین مناط جزیــره کیش قرار دارد. 
آخرین امکانات و استانداردهای بین المللی 
در این هتل پیش بینی شــده و ترکیبی از 
معماری مدرن و ســنتی ایرانی در آن بکار 
رفته اســت. نمای این هتــل یادآور تخت 

جمشید در شیراز است.
ی رز ا  ا ی  ام زمین ها 

از آغاز دهه هفتاد تاکنون جهت افزایش 
جاذبــه های توریســتی ســرمایه گذاری 
اها و امکانات  عظیمــی در زمینه ایجاد ف
ورزشــی به عمل آمده اســت که یکی از 
ایجاد شــده مجموعه  اهای  ف مهمترین 
ورزشــی المپیک است که شــامل : یک 
استادیوم بین المللی تنیس ، شش زمین 
تنیس مستقل ، سالن چند منظوره ، زمین 

چمن فوتبال و استخر روباز است.



 شب نهم از شب های متبرک و شب مناجات با قاضی الحاجات 
اســت و توبه در آن شــب مقبول و دعا در آن مستجاب است. 
عبادت در این شــب، اجر صد و هفتاد سال عبادت را دارد. روز 
نهم روز عرفه و از اعیاد عظیمه اســت اگرچه به اسم عید نامیده 
نشده است . عرفه روزی است که ح تعالی بندگان خویش را به 
عبادت و طاعت خود فرا خوانده و سفره های جود و احسان خود 
را برای ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار و حقیرتر و 
رانده تر و خشــمناک ترین اوقات خواهد داشت و روایت شده که 
رت امام زین العابدین علیه السالم در روز عرفه صدای سائلی  ح
را شنید که از مردم تقاضای کمک می نمود. امام به او فرمود: وای 
بر تو آیــا در این روز از غیر خدا تقاضا می کنی حال آن که در 
ل خدا بی  ه های در شــکم هم از ف این روز امید می رود که ب

نصیب نمانند و سعید شوند.  
برخی از اعمال روز عرفه    

1- دعایی که با با این عبارت آغاز می  خوانده شــود اللهم یا 
شاهد کل نجوی و موض کل شکوی و عالم کل خفی و منتهی 
کل حاج یا مبتدئا که روایت شــده هر کس آن را در شب عرفه 

یا در شب های جمعه بخواند خداوند او را بیامرزد. 
2- به نقل  کفعمی  تسبیحات عشر را که در اعمال روز عرفه 

آمده است را هزار مرتبه خوانده شود .
3- غسل که مستحب است قبل از زوال انجام شود . 

4- دعاء اللهم من تعبا و تهیا را که در روز عرفه و شــب و روز 
جمعه نیز وارد است، خوانده شود. 

5- زیارت امام حســین علیه الســالم ، که از هزار ح و هزار 
یلت زیارت  رت ف ، در ک تر است و احادی عمره و هزار جهاد با
رت در این روز متواتر اســت و اگر کسی توفی یابد که  آن ح
وابش کمتر از  رت باشد  در این روز در تحت قبه مقدسه آن ح

کسی که در عرفات است نیست. 
ول به خواندن دعاهای  6- بعد از نماز عصر پیش از آن که مش
عرفه شود در زیر آسمان دو رکعت نماز بجا آورد و نزد ح تعالی 
واب عرفات رســتگار  بــه گناهان خود اعتراف و اقرار کند تا به 
شــود و گناهانش آمرزیده گردد. پس چون وقت زوال شــد زیر 
هر و عصر را با رکوع و سجود نیکو به عمل  آســمان رود و نماز 
آورد و چون فار شــود دو رکعت نماز اقامه کند. در رکعت اول 
بعد از حمد، توحیــد و در دوم بعد از حمد، قل یا ایها الکافرون 
خوانده شود. و بعد از آن چهار رکعت نماز گزارد که در هر رکعت 
بعد از حمد، توحید پنجاه مرتبه بخواند. که این نماز، همان نماز 

منین علیه السالم است .  رت امیرالم ح
7- شــی کفعمی در مصباح فرموده مستحب است روزه روز 
عرفه برای کسی که ضعف پیدا نکند و مان دعا خواندن او نشود.   
رت رسول صلی ا علیه و آله در روز عرفه. 8- تسبیحات ح

:مفاتیح الجنان منب
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ورا ا ا  ایی با 
عاشورا روز دهم ماه محرم است. شهرت این روز نزد 
شیعیان به دلیل وقایع عاشورای سال 61 هجری قمری 
است که در این روز امام حسین )ع( و یارانش در واقعه 
کربال در جن با لشــکر یزید به شهادت رسیدند و 

مسلمانان در آن روز سوگواری می کنند.
سابقه سوگواری و برپایی عزاداری برای حسین بن 
علی )ع( به اولین روزهای بعد از عاشورا، در محرم سال 

61 هجری می رسد.
( در  رت زینب ) اولین مراسم ســوگواری را ح
مسجد کوفه بر امام حسین )ع( برگزار کرد. قبل از آن 

در کنار اجساد شهدا در کربال برگزار شد.
ر شهیدان و  روز دهم محرم، روز شــهادت ســا
فرزندان و اصحاب او در کربال است. عاشورا در تاری 
جاهلیت عرب، از روزهای عید رســمی و ملی بوده و 
در آن روزگار، در چنیــن روزی روزه می گرفتند، روز 
جشــن ملی مفاخره و شادمانی بوده است و در چنین 
اب  روزی لبا های فاخر می پوشیدند و چراغانی و خ

می کردند.
در جاهلیت، این روز را روزه می گرفتند. در اسالم، با 

ان، آن روزه نس شد. تشریع روزه رم
در فرهن شــیعی، به خاطر واقعه شــهادت امام 
حســین )ع( در این روز، عظیم ترین روز سوگواری و 
ماتم به حساب می آید که بزرگترین فاجعه و ستم در 
( انجام گرفته و دشمنان اسالم  مورد خاندان پیامبر )
و اهل بیت )ع( این روز را خجســته شمرده به شادی 
می پرداختند، اما پیروان خاندان رسالت، به سوگ و عزا 

می نشینند و بر کشتگان این روز می گریند.
امامان شیعه، یاد این روز را زنده می داشتند، مجلس 
برپا می کردند، بر حسین بن علی)ع( می گریستند، آن 
رت را زیارت می کردند و به زیارت او تشویق و امر  ح

می کردند و روز اندوهشان بود.
از جمله آداب این روز، تر لذتها، دنبال کار نرفتن، 
وردن  هر چیزی ن پرداختن به سوگواری و گریه، تا 
خیره نکردن، حالت  و نیاشامیدن، چیزی برای خانه 

صاحبان عزا و ماتم داشتن و ... است.
در دوران سلطه امویان و عباسیان، شرایط اجتماعی 
اجازه مراسم رسمی و گســترده در سوگ اباعبدا 
الحسین )ع( را نمی داد، اما هرجا که شیعیان قدرت و 

فرصتی یافته اند سوگواری پرشور و دامنه داری در ایام 
عاشورا به راه انداخته اند.

از قرن ها پیش عاشورا به عنوان تجلی روز درگیری 
حق و باطل و روز فداکاری و جانبــازی در راه دین و 

عقیده، شناخته شده است.
حســین بن علی)ع( در این روز، بــا یارانی اند 
ولی با ایمان و صالبت و عزتی بزرگ و شــکوهمند با 
سپاه سنگدل و بی دین حکومت ستم یزدی به مقابله 
برخاست و کربال را به صحنه همیشه زنده عشق خدایی 

و آزادگی و حریت مبدل ساخت.
عاشورا گرچه یک روز بود، اما دامنه تاثیر آن تا ابدیت 
کشیده شد و چنان در عمق وجدانها و دلها اثر گذاشته 
که همه ساله دهه محرم و بویژه عاشورا، او عشق و 
اخال نسبت به معلم حریت و اسوه جهاد و شهادت، 
حسین بن علی)ع( می گردد و همه، حتی غیر شعیه، در 

مقابل عظمت رو آن آزادمردان تعظیم می کنند.
امام حسین)ع( که به دعوت اهل کوفه از مکه عازم 
این شهر بود تا به شیعیان انقالبی بپیوندد و رهبری آنان 
را به عهده گیرد، پیش از رسیدن به کوفه، در کربال به 
محاصره نیروهای ابن زیاد در آمد و چون حاضر نشد 
الم یزیدی را  لت تسلیم و بیعت با حکومت غاصب و 

بپذیرد، سپاه کوفه با او جنگیدند.
حســین و یارانش روز عاشورا لب تشنه با رشادتی 
شگفت تا آخرین نفر جنگیدند و به شهادت رسیدند 
لمت  و بازماندگان این قافله نور، به اسارت نیروهای 
درآمده به کوفه برده شدند. هفتاد و دو تن یاران شهید 
او، بزرگترین حماسه بشری را آفریدند و یاد خویش را 
یلت خواه، ابدی  در دل تاری و وجدان بشــرهای ف

ساختند.
عاشورا در مقایســه با بسیاری از رخدادهای دیگر، 
حجم کمی از وقایع را به خود اختصا داده و آغاز و 
انجام آن، در برهه ای کوتاه اتفاق افتاده است. اما یکی 
از حوادثی است که در طول تاری خویش، بیشترین 
توجه را به خود جلب کرده و عالوه بر نقش گســترده 
ی خود، به صورت فرهنگی  وتاثیر عمیق اجتماعی تاری

ویژه با ساختاری منحصر به فرد در آمده است.
 hamshahrionline.ir:منبع
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1- مسافران باید از زمان ورود به فرودگاه از باز نمودن جامه 
دان خود در دید عموم خودداری نمایند.

2- از قراردادن وجه نقد و اشیاء قیمتی )جواهرات( ، مدارک 
و تلفن همراه داخل جامه دان خودداری نمایند.

3- جامه دان تحویلی حتما دارای قفل باشد و نوشته ای که 
شامل نام و نشان و تلفن تماس و آدرس مسافر می باشد داخل 
جامه دان و یا به صورت برچسب بر روی جامه دان نصب گردد.

4- از تحویل اشیاء شکستنی و فاسدشدنی که فاقد بسته بند 
استاندارد و ضربه گیر باشند و نیز وسایل کوچک بدون جعبه یا 

روکش مخصوص خودداری نمایند.
5- هنگام دریافت بار در مقصد می بایســت رسید باری که 

در مبدا پرواز تحویل گرفته اند ارائه نمایند زیرا رسید مربوطه 
نشانگر مالکیت مسافر نسبت به بار تحویلی است.

زم بذکر اســت هنگام تحویل بــار در مبدا به ازای هر تکه 
باریک رسید به مسافر داده می شود و نیز تعداد بار و وزن کل 

بت شود.  بار می بایست در بلیط مسافر 
به این ترتیب مالک بار شخصی است که رسید مربو را ارائه 
نماید. مسافران باید دقت داشته باشند بارشان را در بلیط خود 

بت و از تحویل به دیگران خودداری نمایند.
6- از حمل بار و جامه دان افراد ناشــناس جدا پرهیز شــود 
ولیت قانونی محتویات جامه دان به عهده شما خواهد  چون مس

بود.
7- در مقصد هنگام تحویل گرفتن بار مســافران دقت کنند 
که جامه دان و محتویات آن را صحیح و ســالم دریافت نموده 
و در صورت هرگونه خسارت اعم از آسیب و یا مفقودی سریعا 
و قبل از ترک ســالن ترانزیت به واحد امور جامه دان شرکت 
اطالع و فرم گزارش مربو را تنظیم و شماره پرونده تنظیمی 

را دریافت نمایند.
8- پرداخت خســارت وارده اعم از آســیب و یا مفقودی بر 

اســاس وزن بار آسیب دیده و یا مفقودی بر مبنای قوانین بین 
الملل و هواپیمایی کشوری می باشد.

9- مســافران می توانند جهت ارســال اشــیاء قیمتی و یا 
شکستنی و مدارک، بار خود را بارنامه نمایند که در این صورت 
اگر به بار مربوطه آسیبی برسد خسارت کامل بار خود را دریافت 

می نمایند.

ر ا ی در مورد بار م ا
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ادید ی در مورد ر ا

ویــزا و یا روادید مدرکی اســت که 
در مقابل درخواســت اخذ اجازه از یک 
کشــور برای ورود یا گــذر از خاک آن 
صادر می شــود و به فرد این امکان را 
مــی دهد که با هدفی مشــخص برای 
مدت زمانی تعیین شده به یک  کشور 

خارجی سفر کند . 
روادید معمــو به صــورت مهر یا 
برچسب روی برگه های گذرنامه افراد 
زده می شــود . هر کشور دارای قوانین 
مشخصی برای اخذ روادید است. افراد 
قبــل از اقدام برای اخــذ روادید بهتر 
است درباره کشور مقصد خود اطالعات 
زم را کســب کننــد تا پروســه اخذ 
روادید در کوتاه تریــن زمان ممکن و 
با بروز کمترین مشکالت صورت پذیرد. 
معمو برای دریافت روادید باید هزینه 
هایی پرداخت شــود که این هزینه ها 
با توجه به نوع روادید ، ملیت مســافر 
، تعداد دفعــات ورود و خروج و مدت 
زمان اقامت متفــاوت خواهد بود. مهم 
ترین نکته در خصــوص روادید تاری 

خروج درج شــده روی گذرنامه است 
که فــرد را مکلف می کنــد تحت هر 
شرایطی در زمان مشخص شده نسبت 
به خروج از کشور مقصد اقدام کند.                                                                                  
روادید  کلی  طور  به  روادید:  انواع 
با توجه به قصد ســفر افــراد در انواع 

مختلفی صادر می شود. 
بنابرایــن هر فرد پیش از اقدام برای 
سفر به کشوری خارجی باید نوع سفر 
خود را مشــخص کرده و به تناسب آن 
نوع خاصی از روادید رادرخواست کند. 
روادید بازرگانی ، کاری، دانشــجویی ، 
دیدار از بستگان، گردشگری ، زیارتی و 
عبور از مهم ترین انواع روادید هستند.                                                
روادید گردشگری: این نوع روادید 
برای افــرادی صادر می شــود که به 
قصد تفریــح و گذران اوغات فراغت به 
کشوری خارجی سفر می کنند . مدت 
زمان روادید گردشگری بین دو هفته تا 
شش ماه است که بسته به کشور مقصد 
متفاوت خواهد بود . معمو برای اخذ 
ف به ارائه بلیت  این روادید مسافر مو

رفت و برگشت خویش است.
روادیــد عبور: ایــن روادید برای 
افرادی صادر می شــود که قصد عبور 
از یک کشــور بدون توقــف را دارند. 
مدت زمان ایــن روادید بین یک تا ده 
روز است . بیشتر افرادی که با ماشین 
شخصی سفر می کنند اقدام به گرفتن 
روادید عبور می کنند.                                                                             
روادید  از  نوع  این  روادید زیارتی: 
برای گردشــگرانی صادر می شود که 
به قصد زیارت اماکن مقدســه و انجام 
فرایــ مذهبی به کشــوری خارجی 
ســفر می کننــد. افرادی کــه روادید 
زیارتــی دریافت می کنند معمو تنها 
ــور در یک یا چند  اجازه اقامت و ح
شهر کشــور مقصد را خواهند داشت . 
وارد شدن به ســایر بخش های کشور 
مقصد از نظر قانونی ممنوع است و می 
تواند مجازات هایی را در پی داشــته با
شد.                                                                                                                  
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ی ن آیامی

آیا میدانســتید 
تواند  می  زرافه  که 
با زبانش گوشهایش 

را تمیز کند 

های قطب  آیا میدانســتید که اگر همه ی
جنوب آب شود بر سطح آب اقیانوسها هفتاد 
متر اضافه می شود و در این صورت یک چهارم 

خشکی های کره زمین زیر آب می رود 

آیا میدانستید که عسل تنها غذایی است که 
فاسد نمی شود 

آیا میدانستید که موشهای صحرایی چنان سریع 
یر پیدا می کنند، که در عر هجده ماه دو موش  تک

صحرایی قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند 
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آیا میدانســتید 
همه  روباهها  کــه 
خاکستری  را  چیز 

می بینند 

آیا میدانستید که دارچین بسیار کشنده است 
اگر به صورت وریدی به انسان تزریق شود باع 

مرگ میشود 

آیا میدانستید که اسبها در مقابل گاز اشک 
آور مصون اند 

آیا میدانســتید 
قطبی  خــر  که 
هنگامی که روی دو 
حدود  می ایستد  پا 

سه متر است 
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با مشاوره و آزمايش اچ آی وی/ ايدز :  

بــیشتر بــدانیم 
 بهتر زندگی کنیم

/ایدز چیست  ا آ و
ایدز بیماری اســت که توسط ویروسی به نام ا آ و 
)ویروس نقص ایمنی انســانی( ایجاد می شود. این ویروس 
به تدری قدرت دفاعی بدن را ضعیف می کند به طوری که 
فرد به انواع عفونت ها و ســرطان ها مبتال شده و در نهایت 
منجر به مر می شــود. از زمان ورود ا آ و به بدن، تا 
شــروع بیماری ایدز ممکن اســت بیش از 10 سال طول 
اهر سالم بوده، می تواند به کار  بکشد. در این مدت فرد 
و فعالیت خــود ادامه دهد. ولی احتمال انتقال ویروس به 

دیگران وجود دارد .
از زمــان ورود ویروس بــه بدن تا زمان تشــخیص با 

آزمایش خون ، ممکن اســت چند هفته تا چند  ماه طول 
بکشــد که به این مدت دوره پنجره گفته می شود. در این 
زمان علیرغم منفــی بودن آزمایش، امکان انتقال ویروس 

وجود دارد. 
 ا آ و چگونه وارد بدن می شود

تماس جنسی محافظت نشده  با فرد مبتال .
اســتفاده مشترک از وسایل تزری و یا ابزار تیز و برنده 

ل تی و سوزن خال کوبی. م
انتقال خون و فرآورد ه های خونی آلوده.

انتقــال از مادر مبتال به نوزاد طــی حاملگی، زایمان و 
شیردهی .

با گذشــت بیش از س ســال از شروع 
میلیون   40 حدود  /ایدز  ا آ و همه گیر 
نفر در سراســر جهان با این ویرو زندگ 

م کنند و 30 میلیــون نفر از این بیمار جان 
مبتال  نفر  تاکنــون 2612۵  ایــران  در  باخته اند. 
برآورد  اما  ایدز شناسای شــده اند،   / ا ا و به 

م شــود تعــداد مبتالیان بیــش از 93 هزار 
6 هزار نفر از  نفر  باشــد بنابراین حدود 
اهر فرد نشان  ابتال خود آگاه نیستند. 

 ، ی دهنده ابتال به ا آ و نیست و تنها راه تش
، هم در پیشگیر و هم در مراقبت  انجام آزمایش خون از نظر ا ا و است.  مشاوره و آزمایش ا آ و

و درمان اهمیت دارد. 
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بــیشتر بــدانیم 
 بهتر زندگی کنیم

 ابتال به بیماری آمیزشــی درمان نشــده، خطر انتقال 
ا آ و را در تماس جنس بیشتر م کند. درد، زخم، 
سوزش و ترشحات تناسلی می تواند از عالئم بیماری های 

آمیزشی باشد .
کاندوم مهم ترین وســیله پیشگیر از انتقال ا آ و 

از طری جنس است
زم اســت افراد مبتال بــه ا آ و جدا  آیا 

نگهدار شوند 
ل دســت  ا آ و از طریــ تماس های معمولی م
دادن، در آغوش گرفتن، روبوســی کردن، عطسه و سرفه 
روف و وسایل غذاخوری مشترک،  کردن، اســتفاده از 
اســتفاده از اســتخر و توالت و حمام مشــترک و نیش 
حشرات منتقل نمی شــود. افراد مبتال نیاز به حمایت و 
همدلی جامعه دارند. با پرهیز از انگ و تبعی همه را از 

آموزش، پیشگیر و درمان ایدز بهره مند سازیم.

چگونه خود را از ابتال به ا آی وی محافظت 
کنیم

خویشتن داری در زمان تجرد.
وفاداری به همسر.

استفاده از کاندوم در ارتبا جنسی با شریک جنسی 
. مبتال یا مشکوک به ابتال به ا آ و

پرهیز از مصرف مواد مخدر و یا محرک.
ل وسایل  عدم استفاده مشترک از وسایل تیز و برنده م

تزری ، تی اصالح و سوزن خالکوبی .
پیشگیر از انتقال ویروس به نوزاد با مصرف داروها 
، زایمان و پس از  ضد ویروس در طــ دوران بــاردار

زایمان در مادران مبتال.

/ ایدز در  ا آ و چه خدمات در رابطه بــا 
کشور ارائه م شود 

اگر مشکوک به ابتالی خود یا همسرتان هستید و یا نیاز 
دارید در خصوص ایدز اطالعات بیشــتری کسب نمایید،  
می توانیــد به نزدیک تریــن مرکز مشــاوره بیماری های 
رفتاری محل ســکونت خود مراجعه کنید. در این مراکز 
کلیه خدمات شــامل آموزش، مشاوره، آزمایش ا آ و 
و ارائه وســایل پیشــگیری از انتقــال بیماری)کاندوم و 
سرنگ و سوزن( به صورت رایگان و با حف رازداری ارائه 
می شود. مراکز مشاوره بیماری های رفتاری تحت نظارت 
دانشگاه ها علوم پزشک در سراسر کشور فعالیت نموده 
و دسترســ کلیه افراد به این مراکز بــه راحت امکان 
پذیر می باشد. تاکنون در بیشــتر شهرستان های کشور 
حداقل یک مرکز یا پایگاه مشاوره بیمار ها رفتار 
راه انداز شده اســت. خدمات ارائه شده در مراکز 
مشــاوره بیمار ها رفتار رایگان بوده و مشاوره 
ور و تلفن توسط مشاورین دوره دیده در  محرمانه ح
محیط امن و دوستانه انجام م پذیرد. لذا جهت انجام 
ت درباره ایدز می توانید  مشاوره و یا طرح سوا

به هر یک از این مراکز مراجعه نمایید.
مراکز مشــاوره بیمار هــا رفتار در 
مراکز مشاوره  118 تحت عنوان  سامانه تلفن
بت شده است. پس در سراسر کشور م  ایدز  
توانید از طری تماس با تلفــن 118آدرس و تلفن مراکز 
فو را جویا شوید. در تهران تلفن ها 66593030-

ت شما  66581517 و 66038920  پاسخگو سوا
در زمینه ایدز هستند و م توانند در صورت لزوم جهت 
انجــام آزمایش رایگان و محرمانــه آدرس نزدیک ترین 

مرکز مشاوره را به شما معرف نمایند.
تهیه و تدوین : وزارت بهداشت و درمان 

ه ما را در معــر خطر قرار می دهد رفتار                     آن
پر خطر ماست، نه زندگی در کنار افراد مبتال.

مصــرف مــواد مخدر، الــکل، مــواد محرک و 
، قدرت  روان گردان شــامل شیشه، کراک و اکستاس
تصمیم گیری فــرد را برای پرهیز از رابطه جنســی 

محافظت نشده مختل می کند.
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ر ر    و ه
و  اسی                               می ر ب

: میوه های سبز رن  سبز 
حاوی مواد شــیمیایی ضد 
ل انواع  سرطان هستند م
در  ها.  ایزوتیوســیانیت 
عین حــال آنها حاوی 
یــن و زیزانتین  لوت
این دو  هســتند که 
از  اکسیدان خطر  آنتی 
بین رفتن شبکیه را که یکی 
نابینایی است،  اصلی  از علل 

کاهش می دهند.

زرد: غذاهای زرد مملو از ویتامین س 
هســتند و در عین حال برخی از صدمات 
ناشــی از رادیکال های آزاد روی پوست را 

کاهش می دهند. 
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 بنفش: انگور و کلم بنفش حاوی آنتوسیانین هستند 
که از ســلول ها در برابر آسیب های اکسیداسیون 
محافظت مــی کننــد و در نتیجه 
تاخیر  به  پیــری  هور عالئم  آن 
مواد  ایــن  میافتند. 
ول رن  مغذی که مس
تیره میوه ها هستند به 
ل  فرآیند در و استد
کمک م کنند و سایر 
های  اکسیدان  آنتی 
موجــود در آنها 
نیز ضد سرطان 

هستند. 

سفید: پیاز، سیر، پیازچه و موسیر حاوی 
آلیسین و کوئرستین هستند که هر دو آنها 
خطر حمله قلبــی را کاهش م دهند و به 
عملکرد سیســتم ایمنی بهبود می بخشند. 
گل کلم نیز حاوی سولفورافان است 
که یک ماده ضد ســرطان به 

شمار م رود.

 قرمز: مواد غذایی قرمز رن لیکوپــن دارند. این ماده یک 
جیک موجود در  ضد سرطان شناخته شده اســت. اسید ا
ت نیز خطر آســیب دیدن AND را کاهش می  این محصو
، آلبالو و خانواده توت  دهد. فالوینوئیدها که عمدتا در گیال

)تمشک و شاتوت و بلوبری( یافت می شوند، قدرت تدافعی 
آنتی اکســیدان ها را افزایش م دهند، از سلول ها در برابر 

صدمات ناشــی از رادیکال های آزاد محافظت می کنند. به 
ل و منطق در مغز کمک م کنند  حف عملکرد قوای استد

و جلوی پیری را می گیرند. 

 نارنجی: این میوه ها حاوی بتاکاروتن هستند که باع تقویت سیستم ایمنی م شوند 
و از آســیب های ناشی از رادیکال های آزاد که باع پیری زودر می شوند پیشگیری 
می کنند. مواد مغذی میوه های خانواده ســیترو )مرکبات( باع بهبود سالمت دهان 

می شوند.
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استانبول: بزرگ ترین شهر کشــور ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن است. این شهر در کنار تنگه 
بسفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگه بسفر دو قاره آسیا و اروپا را جدا می کند و استانبول تنها شهر بزرگ 

جهان است که در دو قاره قرار دارد. بندر طبیعی شا طالیی یا خلی در این شهر واقع است.
اب شده  است. همچنین از لحا تعداد  ت فرهن اروپا در سال 2010 انت این کالن شهر به عنوان پایت

گردشگران خارجی سومین شهر توریستی جهان به شمار می رود.
ی اســتانبول عبارتند از: بیزانتیوم، رم جدید، استیمبول، آگوستا آنتونینا، کنستانتینوپل،  اسامی تاری
ت بودند.  مانی دارالسعادت، دار عالیه، باب عالی )عالی قاپو( و پایت اسالمبول. القاب استانبول در دوره ع
به های گردشگری و توریستی اســتانبول فراوانند. از مساجد و کا ها گرفته تا موزه ها و بازارهای  جا
به ها حول و حوش منطقه  ر این جا ی، در طول ســال پذیرای توریست هایی از کل دنیا هستند. اک تاری
ســلطان احمد واقع شده اند و منطقه هایی مانند بی اوغلو و تاکسیم هم چیزی کم از منطقه سلطان احمد 
ندارند. مسجد آبی )مسجد سلطان احمد( و مسجد ایاصوفیه مکان هایی هستند که هر توریستی قطعا از 
آنها بازدید می کند. غذا و خورد و خورا یکی از اجزای اصلی فرهن تر هاست، پس باید منوی غذاها 
رید. اگر وقت داشتید به یک حمام  وانید. در بازارهای استانبول حتما سوغاتی ب را با دقت نقشه خوانی ب

تر بروید و آب تنی و ماسا تر را امتحان کنید
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1. ایاصوفیه

این مسجد به خاطر معماری شگفت انگیز، نماهای 
باشکوه داخلی و اهمیت تاریخی اش گردشگران را به 
شهر اســتانبول جذب می کند. بین سال های 532 
و 537 ســاختمان آن به مدت هزار سال کلیسا بود. 
ســپس از ســال 1453 تا 1934 که تبدیل به موزه 
شود، مســجد بود. می توانید از این مسجد در محله 

سلطان احمد دیدن فرمایید.

2.مسجد سلطان احمد
 )مسجد آبی(

سلطان احمد همیشــه می خواست مسجدی بسازد که 
با مسجد ایاصوفیه رقابت کند و همه تقریبا مواف هستند 
که او در این کار موف شده است. این مسجد یکی دیگر از 
جاذبه های توریستی اصلی استانبول است. اگر می خواهید 
از ایــن مکان مذهبی دیدن کنید، یادتــان نرود که لباس 
پوشــیده به تن کنید. خانم ها روســری سرشان می کنند 
که در این محل مرسوم است. اگر یادتان رفت می توانید از 
مسجد یک روسری قر کنید. مسجد آبی در محله سلطان 

احمد واق شده است.

3.کا توپکاپی
 )توپکاپی سارایی(

مانی از سال 1465تا 1856بوده  این کا منزلگاه سالطین ع
است و یکی از محبوب ترین جاذبه های شهر استانبول است. 
معماری بی نظیر و حیا های زیبایی دارد. این ســرا در سال 
مانی تبدیل به موزه شد. کا  1924 یعنی اندکی پس از دوره ع

توپکاپی محل حرم سلطنتی نیز بوده است. 

4.کا دلمه باغچه 
این کا که در راســتای تنگه بسفر قرار دارد، زیبایی و 
ه در قرن نوزدهم  اهمیت تاریخی زیادی دارد. کا دلمه باغ
مانی از این کا به عنوان  ساخته شد، و آخرین سالطین ع
محل اقامت اولیه و کرســی حکومتی استفاده می کردند. 
معماری داخلی و خارجی این کا ترکیبی از طراحی های 
عربی و اروپایی اســت که فقط در این تقاط دو قاره دیده 

می شود..
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. میدان تاکسیم 7
تاکســیم یک محله مدرن و شــلو در بخــش اروپایی 
استانبول است. رستوران ها و کافه های باکالس و هتل هایی 
ون جیالن اینترکانتیننتال و گراند هایت استانبول، در  هم
این محله واق اند. فست فود خور ها هم می توانند در این 

محله سرا برگر کینگ بروند. 
ســاختمان جمهوریت در بخش غربی این میدان واق 
است که به یاد جمهوری ترکیه در سال 1923 ساخته شد. 

8.کلیسای چورا
این کلیســا که در ابتدا به منظور کلیسای بیزانسی 
ساخته شده بود بعدها تبدیل به مسجد شد و حا یک 
موزه است. موزائیک ها و کاشی های زیبای این کلیسا، 
نمونه باقیمانده از هنر بیزانسی در دنیاست. بخش هایی 
از آن در سال 400 ساخته شده است، ولی ساختمانی 

که امــروزه مــی بینیم 
حدود سال 1500 ساخته 
شد. این کلیسا تقریبا در 
سه مایلی شــمال غربی 

سلطان احمد قرار دارد. 

5.بازار بزرگ استانبول 
)کاپالی چارشی(

بازار بزر استانبول که به ترکی کاپالی چارشی یعنی 
بازار سرپوشــیده نامیده می شــود در یک مایلی غرب 
ســلطان احمد اســت و یکی از بزرگترین مراکز خرید 
تی که در آن فروخته  سرپوشــیده در دنیاست. محصو
می شــوند عبارتند از فرش و قالی و پوشاک تا کارهای 
. رستوران ها، کافه ها و مساجد  دستی و هنری و شطرن

زیادی هم در این بازار هست. 

6.موزه باستان شناسی استانبول

در این موزه میلیون ها شــیء عتیقه نگهداری می شود. 
خود موزه در ســال 1891 باز شد و در واق سه ساختمان 
جداگانه است که شامل موزه شــر باستان می شود. این 

موزه در نزدیکی کا توپکاپی قرار دارد. 
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تا 9.بر گا
تا از محله  بهترین نمای شــهر استانبول از برج گا
بی اوغلو مشــخص است. این ســازه بر روی تپه ای 

روبروی شا طالیی واق شده است. 

10. قلعه روملی حصار
روملی در شهر  این قلعه در تنگه بسفر در ساحل 
اســتانبول در بندر طبیعی شا طالیی یا خلی واق 
شده  اســت و یکی از قلعه های مشهور کشور ترکیه 
اســت، بنای بســیار بزر و زیبا به شکل مستطیل، 
این قلعه بسیار زیبا توسط سلطان محمد فاتح ساخته 

شده است.
از دیگر جاذبه های استانبول می توان به کلیسای 
سیسترن، مسجد ســلیمانیه، موزه هنرهای اسالمی 
ترکیه، برج دختر، بازار ادویه )میســیر چارشیسی(، 
جزیره بیوک آدا )پرنسس(، مسجد رستم پاشا، تنگه 
بســفر، کا بیلر بی، کا چراغان، تپه های چاملیجا 
)بام استانبول(، موزه فرش ترکیه، مسجد اورتاکوی و 

غیره اشاره نمود. 
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ســیس بانکهــای خصوصی)در  با تصویب قانون اجازه ت
برنامه سوم  توسعه کشور( و به سبب مشکالت و نارساییهای 
مین نیازهای متعدد آحاد جامعه،  فراوان سیستم بانکی در ت
و مطالبه یک سیســتم بانکی ارزشــی نگر، با رویکرد توزی 
نه مناب به ضرورتهــا، اولویت های اصلی مردم و قط  عاد
ید اســتفاده از این مناب توسط رانت خواران ونااهالن بر آن 
شــدیم که با ارتقاء موسســه مالی و اعتباری ایرانیان بنیاد 
تعاون ارتش جمهوری اسالمی به بانکی خصوصی و در قالب 
دقی ضوابط و مقررات بانک مرکزی و با رویکردی محتوایی 
و اسالمی این مشــکل را در سطح جامعه مدیریت نمائیم و 
ت نوین بانکی با  انشــاءا... بتوانیم با طراحی و تولید محصو
ساز و کارهای کامال اسالمی این خواستگاه هم میهنان عزیز 

را تحق بخشیم.
آقای دکتر در ابتدا خواهشمندیم چگونگی شروع فعالیت 

بانک حکمت را توضیح بفرمایید
 با لطــف و عنایت خاص خداوند منان و بــا بهره گیری از 
نیروهــای متخصص و مخلص این مرز و بوم در مدت قریب به 
سیس بانک حکمت ایرانیان توانسته ایم  2سال از اخذ مجوز ت
بانکی مدرن با قابلیتهای متنوع و راف نیازهای مختلف مشتریان 

تقدیم جامعه اسالمی نمائیم.
چه برنامه ای در آینده برای سرمایه گذاران بانک حکمت 

دارید
 برای ایجاد بانک معمو هزینه ســالهای اول و دوم برای راه 
زم ایجاب می نماید که سرمایه  اندازی و توسعه زیرساختهای 

گذاران پشتیبانی بیشتری بنمایند و قطعا از سال سوم به بعد 
SPE متناســب با وضعیت اقتصادی کشــور تقدیم عزیزان 

سهامدار خواهیم نمود.
آیــا برنامه های خدماتی دیگری در کنار تاســیس بانک 

حکمت به مورد اجرا گذاشته اید
در سال 1931 علیرغم پرداختن به توسعه شبکه شعب بانک 
هم زمان تسهیالت مناســب جهت ایجاد کارخانه های تولید 
مواد غذایی، سیستم های درمانی و محیط های ورزشی و نهایتا 

افزایش پتانسیل کار و کارگری پرداخت نموده ایم.
آیا بانک حکمت شعباتی نیز در خار از ایران دارد

 با چندین بانک در کشــورهای مختلف مذاکره شده که به 
مح اعطاء مجوز عملیات بانکداری ارزی و بین المللی از سوی 

بانک مرکزی مقدمات آن اجرایی خواهد گردید.
فکر می کنید بانک حکمت تا چه حد توانسته است توقعات 

مشتریان خود رابرآورده نماید
ما اعتقاد داریم همواره ح با مشــتری است و مشتری باید 
ح انتخاب داشــته باشــد. اگر با نگرشی معکوس به موضوع 
نگاه کنیم باید بدانیم که بازاریابی یک معادله دوســویه است. 
به عبارت دیگر ما به دنبال بازار باشــیم یا بازار به دنبال ما اگر 
تی که ما ارائه می کنیم به شــکلی باشد که  خدمات و محصو
کامال متمایز باشــد، آن وقت است که بازار به دنبال ما خواهد 
بود نکته اساسی شناسایی بازار است که کار خوبی در این زمینه 
انجام داده ایم یا به عبارتی شناخت فرهنگ بانکی مردم ایران و 

توقعات آنها از یک بانک خوب را شناسایی نموده ایم.

ت ی مت  دابی  هی کار
اشاره:
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وا  یر ا واید بی 

ر سفره ها ایران بود. وقت سفره پهن م شد اولین چیز که در مرکزسفره  ابت اک تا چند پیش سبز خوردن پا 
ون گل جلوه  ه نقل قرمزرنگ بود که هم خودنمای م کرد، یک ســبد پر از انواع سبز ها تازه به همراه پیازچه و ترب
ور این  م کرد ســبز های که اشــتها افراد را برم انگیخت و میل به خوردن غذا را دوچندان م کرد، اما حا دیگر ح

سمبل شاداب و طراوت سفره کمرنگ شده است.
انواع ســس ها سفید، قرمز، خردل، ترشــ ها مختلف و انواع چیپس ها و اسنک ها ســبزیجات جایگزین این جلوه 

طبیعت شده  است.
ذیه ا و درمان سبز ها را نم دانند و حت  حال وضعیت به گونه ا شــده است که عده ا از خانم ها جوان خواص ت
ذیه ا آن پ  برخ از اقالم آن را نم شناســند بنابراین بد نیســت با برخ از انواع سبز خوردن آشنا شده و به خواص ت

ببریم و این اطالعات را به نسل بعد خود نیز انتقال دهیم.

این ســبز ساقه ندارد و از نظر خوا تغذیه ا شبیه به سیر و پیاز است، اما طعم و بو مالیم تر دارد. 
تــره 2 نوع دارد برگ ها یک کوتاه و ناز بوده و اغلب در بهار و تابســتان م روید، دیگر تره فرنگ 
ی که دارد  اســت که برگ ها پهن، قو و بلند داشته و پیاز آن مش اســت.تره به دلیل پتاسیم با
ادرارآور خوب بوده و سموم را دفع و از فشار و کلسترول بد خون م کاهد. منیزیم آن از بروز سرطان روده 
هاضمه را درمان کرده، از سوزش معده کاسته و  و پروستات جلوگیر کرده و اگر به همراه غذا میل شود سو
شد.همچنین ناراحت ها طحال را برطرف کرده و برا نقر و درد  یبوست دائم و بواسیر را بهبود م ب
مفاصل مفید است، همچنین تمایالت جنس را افزایش م دهد.تره به دلیل مواد خشب نفا است. بر این 

م بهتر داشته و مواد مغذ آن بهتر جذب م شود. ری تر و جوان تر باشد قابلیت ه اسا هر چقدر 

و تر  ار  ک د  ر کاه



هواپیمایی کاسپین
31

این ســبز برگ ها پهن و کر دار داشته و دارا انواع ترب سفید، سیاه و قرمز است. ترب طبیعت گرم 
دارد و کم نفا اســت. به دلیل دارا بودن مواد گوگرددار خاصیت ضدعفون کنندگ فراوان دارد، همچنین 
اشتهاآور خوب است.ویتامین C فراوان آن در رفع بیمار ها دهان و پیوره موثر است و از پوسیدگ دندان ها 
م کاهد. این ویتامین در برگ تربچه چندین برابر بیشتر است و اگر به همراه غذا خورده شود، به جذب آهن 
کمک م کند.براسا تحقیقات انجام شده، تربچه سلول ها سرطان بدن را از بین برده و در بهبود عوار 
شــیم درمان موثر اســت.همچنین به دلیل دارا بودن ید برا بیماران مبتال به گواتر مفید است و با تنظیم 

شد و برا دفع سن کلیه و کیسه صفرا مفید است. سوخت و ساز بدن، گردش خون را بهبود م ب

این ســبز عطر تند دارد و کم تل است. وجود چند برگ ترخون در سبز سفره اشتها را تحریک 
و نفس را خوشــبو م کند.بو تند آن موجب مهار رشد میکروب ها پوست و کاهش بو بد بدن م شود. 
ترخون به جهت اســانس تند که دارد جایگزین مناسب نمک بوده و مصرف آن به همراه غذا برا بیماران 

یم غذای ب نمک دارند توصیه م شود. اص که ر ، افراد مبتال به فشار خون یا اش قلب
ش مالیم است.  م غذاها پرچرب کمک م کند و یک آرامب این ســبز اعصاب را تقویت کرده و به ه
ترخون سم زدا خوب است و موجب تسکین درد و رفع مشکالت قاعدگ از جمله تهوع و ضع م شود. 

این سبز قدرت دفاع بدن را با برده و از شدت بیمار ها ویروس م کاهد.

د ا م ج و ها سر رب با س

این سبز بسیار معطر و خوشبوست. ضد یبوست، 
، رفع کننده ســردردها عصب )میگرن(  ضدتشن
ش برا  و سرگیجه اســت و به دلیل ترکیبات آرامب
رفع ب خواب ها اضطراب موثر بوده و مسکن خوب 
به شمار م رود.ریحان، شــیر مادران شیرده را زیاد 
م کند و برا رفع التهاب کلیه مفید است. این سبز 
نفا نیست و اسپاسم ها معده را برطرف می کند این 
سبز بادشکن خوب است و درد و پیچش شکم را رفع 
، تنگ نفس و عالئم  م کند. جعفر بیمار ها کبد
یائسگ زودر را رفع کرده و جویدن آن به رفع بو 

میر معده کمک م کند. بد دهان و گازها ت

ر وا  رام   ریحا 

م اس  ین م و جا ر

این سبز طبیعت سرد دارد و بو خوشایند 
نــدارد. چین ها ایــن ســبز را جعفر چین 
م نامند. گشــنیز فشار و قند خون را کاهش داده، 
عطش و تهوع را رفع م کند و مسکن خوب است. 
تقویت کننده قلب، مغز و معده است. ضد اسپاسم، 
معرق و محر اشتهاســت و بهترین دارو کبد و 
طحال است.این سبز جوش ها پوست و دهان 
ناش از گرم غذاها را رفع کرده و تمایالت جنس 
را مالیم م کند. مقدار زیاد آن خواب را پریشــان، 
عادت ماهیانه را نامنظــم و مصرف کننده را دچار 

، ب حس و خواب عمیق م کند. گیج

و د  د  ی کاه



جهت آشــنایی با مسائل پزشــکی پروازی در 
خصوص خانمهای باردار که قصد انجام مسافرت 
ی  هوایی را دارند بهتر است به مقدمات فیزیولو
پروازی پرداخته تا از ضایعات ایجاد شده در این 
نوع مسافرین خطو هوایی آگاهی یابیم.بطور 
ی به گونه ای  کلی بدن انســان از نظر فیزیولو
ســاخته شده اســت که در زمین و در فشار جو 
حدود 760 میلیتر جیوه در ســطح دریا بتواند 
بدون مشکل زندگی نماید ، لیکن وقتی که پرواز 
مــی کنــد و در ارتفاع قابل مالحظه ای قرار می 
ییرات جو و کاهش فشار اتمسفر  ر ت گیرد در ا
دچار ضایعاتی می شــود. پــرواز به ارتفاعات با 
کاهش فشــار هوا و کم شــدن چگالی و درجه 
حــرارت همراه اســت به نحوی کــه در ارتفاع 
18000 پایــی فشــار هوا به نصــف و در ارتفاع 
30000 پایی به حدود 13 تقلیل می یابد.ضمنا 
میزان درجه حرارت نیز در هر 1000 پا به اندازه 
دو درجه سانتی گراد نقصان یافته بطوریکه در 
ارتفاع 30000 پایی به حدود 54 درجه سانتی 
گراد می رسد.معمو فشار داخل هواپیماها در 
زمان پرواز در سطح 5 تا 7 هزار پایی تنظیم می 
گردد تا مسافرین بدون استفاده از وسایل کمکی 
پرواز راحت و آرامی داشته باشند.مشکل زمانی 

بوجود می آید که فشار داخل کابین هواپیما به 
فشــار 5 تا 7 هزار پایی نزدیک شــده و در پرواز 
ور  مسافرین پر خطر از جمله خانم های باردار ح
داشــته باشــند. گر چه بعید به نظر می رسد که 
پرواز خطری برای حاملگی سالم با طول حاملگی 
زیــر 25 هفتــه به وجود آورد.ولی باید گفت که 
هواپیما یک محل ایده آل برای زایمان نیســت. 
بیشتر خطو هوایی به حاملگی های بیش از 34 
هفته اجازه پرواز نمی دهند.شرکت هواپیمایی 
کاســپین با بررسیهای انجام داده طی سالهای 
خدمتی ، صدور اجازه پرواز را برای مســافرین 
ر در هفته 32 در پروازهای خارجی  باردار حداک
و در هفته 34 در پروازهای داخلی صالح دانسته 
است.البته انجام یک زایمان داخل پروازی بسیار 
مطلوب توســط کادر پروازی آموزش دیده این 
شرکت در یکی از پروازهای داخلی در سالهای 
گذشته نشانی از مهارت مهمانداران و نقش سالم 
مدیریت این شــرکت بوده و می باشد. ولی باید 
متذکر شــد که بروز عوار بارداری در حین 
مســافرت با هواپیما در ســه ماهه سوم بارداری 
از شروع هفته 25 انکارناپذیر بوده و لذا توصیه 

می شود که:

خانمهای باردار که زیر 34 هفته از طول حاملگی آنان 
می گذرد قبل از پرواز با پزشک متخصص زنان و زایمان 
زم را داشته و در صورت وجود عالئم خطر  خود مشورت 
اعم از احتمال سقط ، خونریزی ، پارگی کیسه آب ، افت 

فشار خون و غیره از پرواز با هواپیما پرهیز نمایند.

خانمهای بارداری که زایمان طبیعی داشته اند تا 7 روز 
پس از زایمان طبیعی در صورت طبیعی بودن عالئم حیاتی 
و اخذ مجوز پرواز مجاز به انجام مسافرت هوایی هستند و 

لذا قبل از 7 روز از انجام پرواز خودداری نمایند.

خانمهای بارداری که در سه ماهه اول یا دوم حاملگی بسر 
می برند برای انجام مسافرت هوایی تا حد ممکن از لباسهای 
راحت،کفش راحت و پاشنه کوتاه ، غذاهای تازه تولید شده  
آب میوه، مایعات کافی اســتفاده و با همراهی یک فرد قابل 

اطمینان و آگاه مسافرت نمایند.

 خانمهــای بارداری که برای زایمان از روش ســزارین  اســتفاده می 
نمایند حداقل 10 روز پس از عمل جراحی ســزارین در صورت کنترل 
عالئم حیاتی و اخذ مجوز پرواز مجاز به انجام مســافرت هوایی هستند و 

لذا توصیه می شود که قبل از 10 روز از انجام پرواز خودداری نمایند.

از
پر

  
ار

رد
با

بیش  باردار  خانمهای 
از 34 هفتــه از انجــام 
پرهیز  هوایی  مســافرت 

نمایند.

خانمهای بارداری که علیرغــم طول حاملگی زیر 
32 تــا 34 هفته مبتال به بیماریهای زمینه ای مانند 
آســم ، کم خونی شدید ، نارسایی قلبی ، فشار خون 
کنترل نشده و سابقه سقطهای مکرر و تهدید به سقط 

هستند جدا از مسافرت هوایی پرهیز نمایند.

 اخذ مجوز پرواز برای مسافرت هوایی برای خانمهای باردار از نظر این شرکت الزامی 
است لذا توصیه می شود:قبل از مبادرت به پرواز حتما با پزشک متخصص زنان و زایمان 
خود مشــورت و مجوز پزشــکی پرواز را اخذ و ضمنا متصدیان صدور بلیط هواپیمایی 

کاسپین را از حدود حاملگی آگاه نموده و مجوز پزشکی پرواز را ارائه نمایند.

نویسنده: دکتر محسن آزاد 
پزشک هوایی
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 طرز تهیه :
گوشت چر کرده را با پیاز رنده شده و 
جعفری و نمک و زرد چوبه و فلفل مخلو 

کرده و خوب ورز دهید.
تخم مر ها را بپزید. گوشت را به چهار 
قسمت تقســیم کنید و به طور یکنواخت 
به دور تخم مر بزنید. و در روغن ســر 
کنیــد . آب و رب و زنجبیل و دو قاشــ 
روغن زیتون و تخم گشنیز را روی حرارت 
بگذارید و رولت را در آن ریخته و با حرارت 
خیلی کم بپزید وقتی پخته شد یکی یکی 

ینید . برش دهید و در دیس ب

زم:   مواد
گوشت چر کرده 

00 الی800گرمبدون چربی

م مرغ 4 عددت
4 قاشق غذا خوریجعفری خرد شده

1 عددپیاز درشت
1 قاشقرب گوجه فرنگی

زمروغن به میزان 
نمک و زرد چوبه و 

زمفلفل به میزان 

یک تکه کوچکزنجبیل
م گشنیز 1 قاشق چای خوریت

1/۵ لیوانآب

رولت گوشت



هواپیمایی کاسپین 34

وهی  ر می 
ی ا سا ب



هواپیمایی کاسپین
35

واقعیت پذیر باشید

به دنبال راه حل ها باشیداعتد کنید

در زندگی تظاهر نکنید

احساساتتان را بیان کنید

هیجانات و احساساتی که سرکوب یا پنهان شده 
باشــند به بیماری هایی نظیر ورم معده، زخم معده 
کمر درد و درد ستون فقرات منجر می شوند. سرکوبی 
احساسات به مرور زمان حتی می تواند به سرطان هم 
بیانجامد. در ان زمان است که ما به سرا بک محرم  
یا مشاور می رویم و رازها و خطاهای خود را با او در 
میان می گذاریم.گفتگو ، صحبت کردن ، کلمات ،... 

وسیله درمانی قدرتمندی هستند.

سرباز زدن از پذیرش واقعیت ها و عدم اتکا به نفس ما 
را از خودمان بیگانه می ســازد. هسته اصلی یک زندگی 
سالم ، یکی بودن و رو راست بودن با خود است. کسانی 
که این روحیه را نمی پذیرند ، حســود ، مقلد ، مخرب و 
رقابت طلب می شوند. پذیرفتن انتقادها کاری عاقالنه و 

ابزار درمانی خوبی است.

کسانی که به دیگران اعتماد ندارند نمی توانند ارتبا 
خوبی با دیگران برقرار کنند و نمی توانند رابطه پایدار 
و عمیقی با دیگران به وجود آورند. آن ها معنی دوستی 
واقعی را درک نمی کننــد. بی اعتمادی باع کاهش 

ایمان فرد می گردد.

افراد منفی مشــکالت را بزر می کنند و راه 
حل ها را نمی یابند . آن ها غم و غصه ، شــایعه و 
بدبینی را ترجیح می دهند. روشن کردن یک کبریت 
بهتر از تاســف خوردن از تاریکی است.زنبور موجود 
کوچکی است اما یکی تز شیرین ترین چیزهای جهان 
را تولید می کند. ما همانی هستیم که می اندیشیم . 
ی منفی می شوند که آن  افکار منفی باع تولید انر

ها نیز به نوبه خود تبدیل به بیماری می گردند.

کسی که واقعیت را پنهان نگاه می دارد ، تظاهر 
می کند و همیشه می خواهد راحت و خوب و کامل 
به نظر برسد ، در واق سنگینی را بر دوش خود قرار 
ل یک مجسمه برنزی با پایه های گلی.  می دهد.م
هی چیزی برای ســالمتی بدتر از نقاب به چهره 
داشــتن و زندگی کردن با تظاهر نیست . این گونه 
افراد ،زر و بر زیاد و ریشــه و مایه اندکی دارند و 

مقصد آن ها داروخانه ، بیمارستان و درد است.

تصمیم گیری کنید

افراد دودل و مردد دچار دلهره و اضطراب هستند.
دودلی و بی تصمیمی باع می شود که مشکالت 
و نگرانی ها روی هم انباشــته سوند . تاری انسان 
بر اساس تصمیم گیریها ساخته شده است.تصمیم 
ی  گیری دقیقا به معنی چشم پوشی آگاهانه از بع
ی دیگر  مزایا و ارزش ها برای به دســت اوردن بع
اســت . افراد مردد در معر بیماری های معده ، 
دردهای عصبی و مشکالت پوستی قرار دارند.و نهایتا 

غم را از خود دور کنید
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کلم بروکلی گیاهی خوشــمزه حاوی آنتی اکسیدهای 
قدرتمند و آنتی هیدروکســی که مقادیر قابل توجهی از 

ویتامین A می باشد.
اهر کم  کلــم بروکلی و کدو حلوایی ســبزیجاتی به 
طرفدار هســتند اما بهترین دوســت برای موهای آسیب 
دیده و رنگ شده می باشند به خصوص موهایی که بارها و 

بارها رنگ و دکلره شده است.
این گیاهان خوشمزه حاوی آنتی اکسیدهای قدرتمند، 
آنتی هیدروکســی و اســید طبیعی که سلول های مرده 
پوســت را برطرف کرده، پوســت را درخشان می کند و 

مقادیر قابل توجهی از ویتامین A می باشند.
ت جالیزی در از  اسیدهای چرب موجود در این محصو

ر است. بین بردن چین و چروک های پوست مو
ی بتاکاروتن  کدو حلوایی به دلیل داشــتن مقادیر با
ل هوی  که اغلب در میوه ها و سبزی های نارنجی رنگ م
و کدو حلوایی به وفور یافت می شــود از پوســت صورت 
در برابر اشــعه ماورای بنفش محافظت می کند و مصرف 
یر محافظتی کرم ضد آفتاب  عصاره آن روزانه می تواند تا

را افزایش دهد.
این گیــاه با وجود ویتامین CB برای رشــد و بهبود 
مر است و حتی  مر  موهای آسیب دیده بسیار مفید و م
ز، تقویت  بردن مهارت و توان م در درمان بیماری ها و با
تراکم اســتخوانی و به خصوص پیشــگیری از سرطان ها 

بسیار مفید وخوردن آن بسیار توصیه می شود.

ا ن   ا
اسی ی را  ی  
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ضمن تشــکر و قدردانی از حسن 
انتخاب مســافرین محترم شــرکت 
هواپیمایی کاسپین ، به منظور آشنایی 
بیشتر شما عزیزان اطالعاتی چند در 
خصوص بلیط های داخلی شــرکت 
ورتان  می گردد.                                                                                                              هواپیمایی تقدیم ح
بلیط قراردادی است فیمابین مسافر 
و شــرکت هواپیمایی جهت حمل 
مســافر و توشــه همراه آن. بلیط 
توســط شــرکت هواپیمایی حمل 
کننده مســافر و یا نماینده شرکت 
به مسافر فروخته می شود و شامل 
کلیه مقررات و قوانینی است که به 
عنوان قرارداد بین مسافر و شرکت 
حامــل او در قبــال پرداخت بهای 

بلیط عقد می گردد.

یلیط دارای برگهائی بشــرح ذیل 
می باشد:

برگ حســابداری: که پس از  1
صدور بلیط توســط صادر کننده به 

شرکت هواپیمایی گزارش می شود.
برگ صادر کننده : مخصوص  2

بایگانی در دفتر صادر کننده.
برگ نگهداری جا : جهت امور  3

نگهداری جا )رزرویشن(.
پذیرش  هنــگام   : برگ پرواز  4
مسافر در فرودگاه استفاده می گردد.
برگ مسافر : مخصوص مسافر ۵

نین در بلیط های شرکتهای  هم
هواپیمایی چند بر حاوی شرایط 
قــرارداد و نکات مهــم قابل توجه 
زم است  مسافر الصا می گردد که 
مسافران محترم آنرا مطالعه فرمایند.

اطالعات بلیط داخلی شامل :
نام مسافر

کد نگهداری جا
  اطالعات پرواز:
- میزان بار مجاز

- مسیر پرواز
-کالس پذیرایی

- شماره پرواز
- تاری پرواز

- ساعت پرواز
- ضعیت جای مسافر

اطالعات نر بلیط
- نر پایه
- مالیاتها

- جم مبل قابل پرداخت
- تاری و محل صدور
-نام دفتر صادر کننده

رکت هواپیمایی  کاسپین رین محترم  ا م
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-تاری صدور بلیط
-نام صادر کننده

قسمت مالحظات
-شماره بلیط                 

صدور و استرداد بلیط های داخلی 
بر اساس قوانین هواپیمایی کشوری 
صورت گرفته که به نکات مهم آن در 

ذیل اشاره می گردد:
صدور بلیط 1

صدور بلیط و رزرو جا در مسیرهای 
داخلی به طور همزمــان انجام می 
ور در  گیرد. مسافران محترم با ح
یکی از دفاترفروش و با همراه داشتن 
کارت شناسایی می توانند نسبت به 

خریداری بلیط اقدام نمایند. 
قیمت بلیط اطفال زیر دو ســال 
ن و  بلیــط بزرگســا نــر   10
کودکان دو تا یازده ســال 50 نر 
ن می باشــد ، لذا  بلیط بزرگســا
همراه داشتن شناســنامه اطفال و 
کودکان هنگام خریداری الزامیست.
نر بلیط متشــکل از نــر پایه  
عوار مخصوص بلیط می باشــد.

نر مســیرهای داخلی اعم از نر 
پایــه و عــوار مربوطــه پس از 
تصویب سازمان هواپیمایی کشوری 
ابال شده  به شرکتهای هواپیمایی 
این مصوبه  و شرکتهای هواپیمایی 
را به اجراء میگزارند.عوار متعلقه 
بلیطهــای مربــو به شــرکتهای 
هواپیمایی نبوده و پس از دریافت آن 
به حسابهای مربوطه واریز می گردد.

استرداد 2
 استرداد بلیط براساس زمان باقی 
مانده به پرواز با کسر هزینه به شرح 

ذیل قابل انجام می باشد:
تا ساعت  -در صورتیکه مســافر 
هــر روز قبل از پرواز جای  دوازده 
و نماید  ذخیره شده را به هر علت ل
مبل 10 از بهای پایه بلیط یکسره 
و شده کسر و مابقی به  مسیر پرواز ل

مسافر قابل استرداد خواهد بود.
از ساعت  -در صورتیکه مســافر 
دوازده ســه روز قبل از پرواز تا سی 
دقیقه قبل از پرواز جای ذخیره شده 
و نماید مبل 30 از  را به هر علت ل
بهای پایه بلیط یکســره مسیر پرواز 
و شده کسر و مابقی به مسافر قابل  ل

استرداد خواهد بود.
ر تا  -هــر مســافری کــه حداک
ســی دقیقه قبل از پرواز مقرر برای 
اســتفاده از جای ذخیره شــده در 
فرودگاه مربوطه حاضر نگردد ، غایب 
و منصرف از پرواز محســوب و بلیط 
آن با کسر50 از بهای مسیر یکسره 

پرواز قابل استرداد می باشد.
خصــوص  در  فــو  مقــررات 
ییرتاری پــرواز نیز حاکم خواهد  ت
بود.هزینه های اعالم شــده به نر 
پایه محاســبه گردیــده و عوار 

اســتفاده نشده عینا اســترداد می 
گردد.مســافران هنگام ابطال جای 
ذخیره شــده به نــکات ذیل توجه 

داشته باشند:
وری به یکی از دفاتر  مراجعه ح
و یا نمایندگی های شرکت با همراه 

داشتن اصل بلیط.
اطمینــان از ابطال شــدن جای 
ذخیره شــده و ممهور شدن بلیط 
به مهر ابطال و ســاعت ابطال بلیط 

توسط دفتر یا نمایندگی شرکت.
مبل بلیط صرفــا در دفتر صادر 

کننده بلیط قابل استرداد می باشد.
در شرایط زیر مقررات فو جاری 
نبوده و تمــام بهای بلیط خریداری 

شده به مسافر مسترد می گردد:
ــو یا تاخیر بیش  1-در صورت ل
از دو ســاعت . در این صورت حتما 
به کارکنــان ترافیک مراجعه تا مهر 
ابطال و یا تاخیر بیش از دو ســاعت 

روی بلیط الصا گردد.
2-در صورتیکه که غیبت مسافر 
برای استفاده از جای ذخیره شده به 
علت تاخیر ورود هواپیمای دیگری 
باشــد.)پرواز  کاســپین  به  مربو 

واسطه(
3-در صورت حذف فرود هواپیما 
در ایستگاهی که مسافر بایستی سوار 
شود.توجه:بعد از خرید بلیط آن را به 
دقت مطالعــه و از منطب بودن آن 
اطمینان حاصل  با درخواست خود 
نمایید. بلیط قابل انتقال به غیر نبوده 
و هنگام پذیرش مســافر ارائه کارت 
شناســایی معتبر الزامی می باشد. 
ور مســافر در فرودگاه مربوطه  ح
جهت انجــام پرواز داخلی90 دقیقه 

قبل از پرواز ضروری می باشد.
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مرد فقیری بود که همسرش کره می ساخت و او آنرا 
به یکی از بقالی های شهر می فروخت ،آن زن کره ها 
را به صورت دایره های یک کیلویی می ســاخت. مرد 
آنرا به یکی از بقالی های شهر می فروخت و در مقابل 
مایحتــاج خانــه را می خرید. روزی مرد بقال به اندازه 
کــره ها شــک کرد و تصمیم گرفــت آنها را وزن کند. 
هنگامــی کــه آنها را وزن کرد، اندازه هر کره 900 گرم 
بود. او از مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر 
گفت دیگر از تو کره نمی خرم، تو کره را به عنوان یک 
کیلو به من می فروختی در حالی که وزن آن 900 گرم 
اســت.مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت 
و گفت ما ترازویی نداریم و یک کیلو شــکر از شــما 
خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار می 
دادیم .یقین داشــته باش که به اندازه خودت برای تو 

اندازه می گیریم

داستان زیبای مرد فقیر 

مانی ها  قمپز ) در اصل قپوز( نام توپی اســت که ع

در سلســله جنگ هایی که با ایران داشــته اند مورد 

ر تخریبی نداشت  استفاده قرار می دادند. این تو ا

چرا که در آن از گلوله اســتفاده نمی شــد و فقط از 

باروت و پارچه های کهنه که با فشار درون لوله تو 

جای می دادند تشــکیل شده بود. هدف از استفاده 

آن ایجاد رعب و وحشت در بین سپاهیان و ستوران 

مانی،  بوده است. در جنگ های اولیه بین ایران و ع

عیف روحیه سربازان  این تو نقش اساســی در ت

ایرانی داشت ولی بعدها که دست آنها رو شد، دیگر 

ر اولیه بود و هر گاه صدای دلخراش این تو  فاقد ا

به صدا در می آمد، ســپاهیان می گفتند: نترســید، 
قمپز در کردند.

قمپز چیست؟؟؟

م ر ا ت ا
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دلفین ها حیوانات باهوش و شــادی هستند. 
آنان بسیار بازی گوش اند و البته گاهی اوقات 
میشــنویم که کمک های بســیار مهمی به 
انسانهایی که در دریا گرفتار شده اند میکنند. 
دانستنیهای بسیار جالبی در باره مغز، ویژگی 
جسمی و رفتار این موجود بامزه) از نظر رفتار( 
وجود دارد که در اینجا به 10تا از اینها اشــاره 

شده.
 کوچکتریــن دلفین دریاها پرپیز در دریای 
کرتز زندگی میکند که طولش 1/۵ متر و وزنش 
۵0 کیلوگرم میباشد. بزرگترین نوع دلفین در 
اُرکا وجود دارد که جنس نر آن تا 8 متر رشد 

میکند و وزنش تا 6 تن هم میرسد.
  دلفین ها گوشــهای )سنسورهای شنوایی(           
بســیار قوی دارند  بطوری   کــه می توانند  
فرکانسهای خیلی ضعیفی را دریافت کنند که 

از انسان و یا هر موجود دیگری بعید است.
   دولفین ها بصورت گروهی )کوچک و بزرگ( 

زندگی میکنند، که برخی از این گروه ها شامل 
1000تا 8000 هزار دلفین می باشد و در هر گروه 
دلفیــن های ماده در مرکــز قرار میگیرند و 

توسط دلفین های نر محاصره میشوند.
   دلفین های آزاد تنها نیمی از مغز خودشان 
را مورد اســتفاده قرار میدهند و این در مورد 
دلفین هایی که در باغ وحش متولد میشــوند 

هنوز ثابت نشده است.
   دلفین ها از دســته پستانداران میباشند و 
برای قدرت ماهیچه هایشان به اکسیژن جو 
نیــاز دارند.جالب اینه که آنها فقط۵0 ثانیه از 
اکســیژن هوا تنفس مــی کنند و می توانند 
1۵دقیقه نفس خود را حبس کنند. دلفین های 
باتل نوز)نوع خاصی از دلفین ها( 2 تا 3 دقیقه 
بینی خود را از آب بیرون می آورند تا بتوانند 

نفس خد را بیشتر حبس کنند.
   دلفین ها با ایجاد صداهایی به شکل تلگراف 

یا موسیقی با هم ارتباط برقرار می کنند.

ی جا  ت دا

ین ها در مورد د
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 سنسور های شــنوایی آنها میتوانند صدایی با 
بسامد 2۵0Hz تا 200KHz را دریافت کنند با این 
توانایی آنان قادرند تصویر دقیقی از جزئیات زیر 
دریا را به دقت نقشــه یا عکس به هم ابالغ کنند 

هرچند فاصله آنها خیلی زیاد باشد.
  ماهی، هشت پا و صدف از غذاهای مورد عالقه 

دلفین ها هستند.
 هرگاه هر کدام از آنان به منبع غذایی میرسد با 
ایجــاد صداهایی دیگر دلفین ها را باخبر میکند 
تا شــکاری دسته جمعی داشته باشند، این نوع 
شــکار دلفین ها بسیار مفید برای ماهی گیران و 

دیگر شکارچیان دریا نیز می باشد.
  دلفین ها برای بقای نســل یا چیزی شبیه آن 
جفت گیری نمیکنند بلکه این کار سبب آرامش 
آنان میشود. زمان جفت گیری دلفین ها تنها1۵ 
تا20ثانیه طول میکشــد و مدت زمان بارداری 

دلفین ماده10تا 12ماه) بســته به نوع دلفین( به 
طول می انجامد و سپس بچه دلفین 9 ماه از شیر 

مادر تغذیه میکند تا کامال رشد کند.
   دلفین ها شــنا گران، غواصان، شیرجه زنان 
خیلی ماهری هستند. برخی میتوانند 40 کیلومتر 
را در نیم ساعت طی کنند و300متر به عمق دریا 
بروند و 6 متر به بیرون از سطح آب بپرند و البته 
نوع خاصی از آنان )باتل نوز( میتوانند 30دقیقه 

نفس خودشان را حبس کنند.
 دلفین ها کمکهای زیادی به انسانها می کنند. 
اونهــا به ماهی گیران کمــک میکنند تا ماهی 
بیشتری را صید کنند، به غواصان کمک می کنند 
تا کشــتی های غرق شده را پیدا کنند، از غرق 
شدن شنا گران در دریا جلوگیری میکنند و حتی 
به پزشــکان کمک میکنند تا خیلی از مشکالت 

رفتاری کودکان را درمان کنند.
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حجــاب به مفهوم امروزی یک اصطالح 
فارســی  ولی کلمه ای عربی به معنای 
پرده است. منظور اسالم از حجاب پرده 
داری و پرده نشــینی نیســت و چنین 
نیســت که زنــان از کارهای اجتماعی 
محروم باشــند ، بلکه منظور از حجاب 
همان پوشــش و پوشیدگی است که در 
برابر برهنگی به نمایش گذارده می شود.   
استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش 

زن یک اصطالح نسبتا جدید است.
 در قدیم و به خصوص در اصطالح فقها 
ستر که به معنای پوشش می  ، کلمه 
باشــد به کار رفته اســت بنابراین بهتر 
ت به  بود به جای کلمه حجاب که در ل
معنای پرده اســت کلمه پوشش به کار 
گرفته می شــد زیرا بسیاری گمان می 
کنند که اسالم خواسته است زن همیشه 

در پرده و در خانه محبوس باشد، اما 
اســالم به هی وجه با پرده نشینی 
و محبوس بودن زن در خانه مواف 
نیست.    شهید مطهری )ره( در این 
یفه پوشش که  زمینه می گوید : و
اســالم برای زنان مقرر کرده است 
بدین معنی نیست که از خانه بیرون 
نروند زندانی کردن و حبس زن در 

اسالم مطرح نیست.
 در برخــی از کشــورهای قدیمی 
ماننــد هند چنین چیزهایی وجود 
داشــته اســت ولی در اسالم وجود 
ندارد. پوشــش زن در اسالم بدین 
معناست که : زن در معاشرت خود 
با مردان بدن خود را بپوشــاند و به 

جلوه گری و خودنمایی نپردازد.
ی اســتوار در  حجــاب به عنوان د

جهت صیانت فرد و جامعه از آسیب 
های فردی و اجتماعی می باشــد 
تــا آنجائیکه در قــران کریم کلمه 
حجاب 7 مرتبه آمده اســت .آیات 
59ســوره احزاب و31 سوره نور در 

مورد پوشش زنان می باشد.
   از آنجا که انسان موجود اجتماعی 
اســت ، جامعه بزرگــی که در آن 
ون  زندگــی میکند از یک نظر هم
ون  خانــه اوســت و حریم آن هم
حریم خانه او محســوب می شود. 
پاکــی جامعه به پاکی او کمک می 
کنــد و آلودگی آن  به آلودگی اش 

می افزاید  
روی همیــن اصل در اســالم با هر 
کاری که جو جامعه را مسموم کند 

به شدت مبارزه شده است

دیت   محد

ا
یت است و م
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پیشــرفت وســایل  دردنیایی که 
ارتبــا جمعی رفته رفتــه آن را به 
دهکده ای فرضی بدل می کند ،نیاز 
به زبانی مشترک برای برقراری ارتبا 
علمی-اجتماعی  اهداف  پیشــبرد  و 

بشر، بیش از پیش احساس می شود 
که در همین راستا شرکت هواپیمایی 
کاســپین مبادرت به ارائه متون زبان 
انگلیسی در سفر در سطوح مقدماتی 
تا تخصصی در نشــریات خود خواهد 

نمود.نشریه فعلی به آموزش 2 مرحله 
انگلیسی در  از کاربردیترین جمالت 
سفر اشاره شده است.خوانندگان عزیز 
با سایر اصطالحات کاربردی در شماره 
های بعدی بیشتر آشنا خواهند شد .                                                 

Useful English Phrases
 at the Airport

٢) Checking In·
.Can I see your ticket and passport, please? 
·Here they are. Can we get one seat near 
the aisle? 
·Yes, thats no problem. Youre in seats …. 
and …. 
·  Thanks. Where do we go next? 
·  Go to Gate 8A, straight ahead then turn 
left.

١) Buying a ticket.
·  Id like to reserve two seats to ………. 
·  Will that be one way or round trip? 
·  How much is a round trip ticket? 
·  Its 819$. Will you pay by check or by credit card? 
·  Heres my Visa Card. Can we get an aisle seat please? 
·  You can choose your seat when you check in. 

ر ی در س ی ا

ا د ر ی در  ی ا ا رین ا کاربرد 

1( خرید بلیط
من قصد دارم 2 صندلی در مسیر ...... رزرو نمایم.

یکطرفه یا دو طرفه
هزینه بلیط دوطرفه چقدر است

قیمت آن ..... تومان میباشد.به صورت نقد پرداخت میکنید و یا توسط کارت اعتباری
این کارت عبوری من است . امکان دارد صندلی سمت راهرو را رزرو نمایم.

شما میتوانید صندلی خود را هنگام پذیرش انتخاب نمایید.

2( پذیرش
ممکن است بلیط و پاسپورت شما را ببینم.

بفرمائید. ممکن است یک صندلی نزدیک راهرو به من بدهید.
بله.مشکلی نیست . صندلی های شما شماره ای .... و .... می باشد.

تشکر. سپس کجا بروم
ید. به درب ... مراجعه نمایید سپس مستقیم به سمت جلو حرکت می کنیدو بعد ار آن  به سمت چپ بپی

,
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Caspian Airlines  was established in  1993 by  the  endeavor  of  a  
group   of   the  personnel  of   the  air transportation industry and 
started its activity by leasing four    Yak-42  aircrafts .                                                                               
Gradually, since year 1379, five TU-154M aircrafts were purchased 
and the Caspian Fleet was changed.                                
 Since year 1388, two Boeing MD aircrafts were leased by Caspian 
Airlines, meantime, after forbidding the activity ofTU-154M in Iran 
by Iran Civil Aviation Organization , new  general  manager  of  Cas-
pian  Airlines  in  order  to increase the welfare and safety of pas-
sengers has changed and modernized the fleet, so 4 aircrafts of type 
Boeing MD are added and fly to all flight routes of Caspian Airlines.                                                                
During the period of activity, their remarkable attempts and activ-
ities has performed safe and reliable flights in the blue sky of our 
Islamic country.                                                                            
Caspian  Airlines is  proud  that  possess  all facilities like Ramp, park-
ing ,nest  of   engineering  and    maintenance  and Catering to be-
ing one of the advanced airlines  that using experienced staff and 
performing a large number  flights in  all the  season of the year for 
being  at the service of the honorable passengers.                                   
Despite of  all  the global  limitations of  the  air-transportation 
during  all these years , your good interest and confidence in  our  
company  encouraged  us that 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.                                                      
head office: Caspian Airlines St., next to police station 150, Golha 
boulevard, Tehransar, Karaj special road, Tehran, Iran.            
Tel.: +982144535052-5   
Fax: +982144561112                                                         
Commercial Deputy: +982148063317                              
Public relations: +982148063138-338                            
Sale office: +982148063133-333-334                             
Mehrabad Airport sale office: +982166017991                  
 info@caspianairlines.com                                       
www.caspianairlines.com                                            
         

Caspian Airlines 
enters to 20th year of 

its services.                                                         
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Advice for 

Travelling Abroad

Follow this advice and have a great trip!
 Stay in a central city that is near many other 

interesting cities, then take «day trips» from 
there. In that way, you will not have to look for 
a different hotel in each city. 
  Take care of your belongings. Never let your 

suitcase out of your sight - it can disappear in 
an instant! 
  Try to appear like an average person, not 

a tourist. If you look like a tourist, you may 
attract the attention of thieves. 
 Use travellers checks during your trip. If they 

are lost or stolen, they can be replaced. If your 
cash is lost or stolen, it>s gone forever! 
 Pack as light as possible. Don>t bring anything 

unless you really need it. The less you bring, 
the easier it will be for you to move from place 
to place. 
 Plan your trip in advance. Use a guidebook to 

help you find where to stay and what to see. If 
you use your time well, you will be able to see 
much more and have a lot more fun. 
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Editorial
We are proud to present our publication 
to you, dear readers, with the last abilities, 
equipments, facilities, services, training, sci-
entific, cultural and historical issues at 20th 
anniversary of Caspian Airlines establishment.
It is hoped that your helpful guidelines can 
help us in providing better services.
You can leave your suggestions and comments 
through the following ways:
Caspian Airlines St., next to police station 150, 
Golha boulevard, Tehransa, karaj special road, 
Tehran , Iran.
Tel.: 44535052-5
Fax: 44535050
www.caspianairlines.com
info@caspianairlines.com  
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حجــاب به مفهوم امروزی یک اصطالح 
فارســی  ولی کلمه ای عربی به معنای 
پرده است. منظور اسالم از حجاب پرده 
داری و پرده نشــینی نیســت و چنین 
نیســت که زنــان از کارهای اجتماعی 
محروم باشــند ، بلکه منظور از حجاب 
همان پوشــش و پوشیدگی است که در 
برابر برهنگی به نمایش گذارده می شود.   
استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش 

زن یک اصطالح نسبتا جدید است.
 در قدیم و به خصوص در اصطالح فقها 
ستر که به معنای پوشش می  ، کلمه 
باشــد به کار رفته اســت بنابراین بهتر 
ت به  بود به جای کلمه حجاب که در ل
معنای پرده اســت کلمه پوشش به کار 
گرفته می شــد زیرا بسیاری گمان می 
کنند که اسالم خواسته است زن همیشه 

در پرده و در خانه محبوس باشد، اما 
اســالم به هی وجه با پرده نشینی 
و محبوس بودن زن در خانه مواف 
نیست.    شهید مطهری )ره( در این 
یفه پوشش که  زمینه می گوید : و
اســالم برای زنان مقرر کرده است 
بدین معنی نیست که از خانه بیرون 
نروند زندانی کردن و حبس زن در 

اسالم مطرح نیست.
 در برخــی از کشــورهای قدیمی 
ماننــد هند چنین چیزهایی وجود 
داشــته اســت ولی در اسالم وجود 
ندارد. پوشــش زن در اسالم بدین 
معناست که : زن در معاشرت خود 
با مردان بدن خود را بپوشــاند و به 

جلوه گری و خودنمایی نپردازد.
ی اســتوار در  حجــاب به عنوان د

جهت صیانت فرد و جامعه از آسیب 
های فردی و اجتماعی می باشــد 
تــا آنجائیکه در قــران کریم کلمه 
حجاب 7 مرتبه آمده اســت .آیات 
59ســوره احزاب و31 سوره نور در 

مورد پوشش زنان می باشد.
   از آنجا که انسان موجود اجتماعی 
اســت ، جامعه بزرگــی که در آن 
ون  زندگــی میکند از یک نظر هم
ون  خانــه اوســت و حریم آن هم
حریم خانه او محســوب می شود. 
پاکــی جامعه به پاکی او کمک می 
کنــد و آلودگی آن  به آلودگی اش 

می افزاید  
روی همیــن اصل در اســالم با هر 
کاری که جو جامعه را مسموم کند 

به شدت مبارزه شده است

دیت   محد

ا
یت است و م

پیشــرفت وســایل  دردنیایی که 
ارتبــا جمعی رفته رفتــه آن را به 
دهکده ای فرضی بدل می کند ،نیاز 
به زبانی مشترک برای برقراری ارتبا 
علمی-اجتماعی  اهداف  پیشــبرد  و 

بشر، بیش از پیش احساس می شود 
که در همین راستا شرکت هواپیمایی 
کاســپین مبادرت به ارائه متون زبان 
انگلیسی در سفر در سطوح مقدماتی 
تا تخصصی در نشــریات خود خواهد 

نمود.نشریه فعلی به آموزش 2 مرحله 
انگلیسی در  از کاربردیترین جمالت 
سفر اشاره شده است.خوانندگان عزیز 
با سایر اصطالحات کاربردی در شماره 
های بعدی بیشتر آشنا خواهند شد .                                                 

Useful English Phrases
 at the Airport

٢) Checking In·
.Can I see your ticket and passport, please? 
·Here they are. Can we get one seat near 
the aisle? 
·Yes, thats no problem. Youre in seats …. 
and …. 
·  Thanks. Where do we go next? 
·  Go to Gate 8A, straight ahead then turn 
left.

١) Buying a ticket
·  Id like to reserve two seats to ………. 
·  Will that be one way or round trip? 
·  How much is a round trip ticket? 
·  Its 819$. Will you pay by check or by credit card? 
·  Heres my Visa Card. Can we get an aisle seat please? 
·  You can choose your seat when you check in. 

ر ی در س ی ا

ا د ر ی در  ی ا ا رین ا کاربرد 

1( خرید بلیط
من قصد دارم 2 صندلی در مسیر ...... رزرو نمایم.

یکطرفه یا دو طرفه
هزینه بلیط دوطرفه چقدر است

قیمت آن ..... تومان میباشد.به صورت نقد پرداخت میکنید و یا توسط کارت اعتباری
این کارت عبوری من است . امکان دارد صندلی سمت راهرو را رزرو نمایم.

شما میتوانید صندلی خود را هنگام پذیرش انتخاب نمایید.

2( پذیرش
ممکن است بلیط و پاسپورت شما را ببینم.

بفرمائید. ممکن است یک صندلی نزدیک راهرو به من بدهید.
بله.مشکلی نیست . صندلی های شما شماره ای .... و .... می باشد.

تشکر. سپس کجا بروم
ید. به درب ... مراجعه نمایید سپس مستقیم به سمت جلو حرکت می کنیدو بعد ار آن  به سمت چپ بپی
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Advice for 

Travelling Abroad

Follow this advice and have a great trip!
 Stay in a central city that is near many other 

interesting cities, then take «day trips» from 
there. In that way, you will not have to look for 
a different hotel in each city. 
  Take care of your belongings. Never let your 

suitcase out of your sight - it can disappear in 
an instant! 
  Try to appear like an average person, not 

a tourist. If you look like a tourist, you may 
attract the attention of thieves. 
 Use travellers checks during your trip. If they 

are lost or stolen, they can be replaced. If your 
cash is lost or stolen, it>s gone forever! 
 Pack as light as possible. Don>t bring anything 

unless you really need it. The less you bring, 
the easier it will be for you to move from place 
to place. 
 Plan your trip in advance. Use a guidebook to 

help you find where to stay and what to see. If 
you use your time well, you will be able to see 
much more and have a lot more fun. 

Caspian Airlines  was established in  1993 by  the  endeavor  of  a  
group   of   the  personnel  of   the  air transportation industry and 
started its activity by leasing four    Yak-42  aircrafts .                                                                               
Gradually, since year 1379, five TU-154M aircrafts were purchased 
and the Caspian Fleet was changed.                                
 Since year 1388, two Boeing MD aircrafts were leased by Caspian 
Airlines, meantime, after forbidding the activity of        TU-154M in 
Iran by Iran Civil Aviation Organization , new  general  manager  of  
Caspian  Airlines  in  order  to increase the welfare and safety of pas-
sengers has changed and modernized the fleet, so 4 aircrafts of type 
Boeing MD are added and fly to all flight routes of Caspian Airlines.                                                                
During the period of activity, their remarkable attempts and activ-
ities has performed safe and reliable flights in the blue sky of our 
Islamic country.                                                                            
Caspian  Airlines is  proud  that  possess  all facilities like Ramp, park-
ing ,nest  of   engineering  and    maintenance  and Catering to be-
ing one of the advanced airlines  that using experienced staff and 
performing a large number  flights in  all the  season of the year for 
being  at the service of the honorable passengers.                                   
Despite of  all  the global  limitations of  the  air-transportation 
during  all these years , your good interest and confidence in  our  
company  encouraged  us that 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.                                                      
head office: Caspian Airlines St., next to police station 150, Golha 
boulevard, Tehransar, Karaj special road, Tehran, Iran.            
Tel.: +982144535052-5   
Fax: +982144561112                                                         
Commercial Deputy: +982148063317                              
Public relations: +982148063138-338                            
Sale office: +982148063133-333-334                             
Mehrabad Airport sale office: +982166017991                  
 Email: info@caspianairlines.com                                       
Site: www.caspianairlines.com                                            
         

Caspian Airlines 
enters to 20th year of 

its services.                                                         
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Advice for 

Travelling Abroad

Follow this advice and have a great trip!
 Stay in a central city that is near many other 

interesting cities, then take «day trips» from 
there. In that way, you will not have to look for 
a different hotel in each city. 
  Take care of your belongings. Never let your 

suitcase out of your sight - it can disappear in 
an instant! 
  Try to appear like an average person, not 

a tourist. If you look like a tourist, you may 
attract the attention of thieves. 
 Use travellers checks during your trip. If they 

are lost or stolen, they can be replaced. If your 
cash is lost or stolen, it>s gone forever! 
 Pack as light as possible. Don>t bring anything 

unless you really need it. The less you bring, 
the easier it will be for you to move from place 
to place. 
 Plan your trip in advance. Use a guidebook to 

help you find where to stay and what to see. If 
you use your time well, you will be able to see 
much more and have a lot more fun. 

Caspian Airlines  was established in  1993 by  the  endeavor  of  a  
group   of   the  personnel  of   the  air transportation industry and 
started its activity by leasing four    Yak-42  aircrafts .                                                                               
Gradually, since year 1379, five TU-154M aircrafts were purchased 
and the Caspian Fleet was changed.                                
 Since year 1388, two Boeing MD aircrafts were leased by Caspian 
Airlines, meantime, after forbidding the activity of        TU-154M in 
Iran by Iran Civil Aviation Organization , new  general  manager  of  
Caspian  Airlines  in  order  to increase the welfare and safety of pas-
sengers has changed and modernized the fleet, so 4 aircrafts of type 
Boeing MD are added and fly to all flight routes of Caspian Airlines.                                                                
During the period of activity, their remarkable attempts and activ-
ities has performed safe and reliable flights in the blue sky of our 
Islamic country.                                                                            
Caspian  Airlines is  proud  that  possess  all facilities like Ramp, park-
ing ,nest  of   engineering  and    maintenance  and Catering to be-
ing one of the advanced airlines  that using experienced staff and 
performing a large number  flights in  all the  season of the year for 
being  at the service of the honorable passengers.                                   
Despite of  all  the global  limitations of  the  air-transportation 
during  all these years , your good interest and confidence in  our  
company  encouraged  us that 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.                                                      
head office: Caspian Airlines St., next to police station 150, Golha 
boulevard, Tehransar, Karaj special road, Tehran, Iran.            
Tel.: +982144535052-5   
Fax: +982144561112                                                         
Commercial Deputy: +982148063317                              
Public relations: +982148063138-338                            
Sale office: +982148063133-333-334                             
Mehrabad Airport sale office: +982166017991                  
 Email: info@caspianairlines.com                                       
Site: www.caspianairlines.com                                            
         

Caspian Airlines 
enters to 20th year of 

its services.                                                         

In the Name of God
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پس از وقفه ای که در انتشــار ماهنامه پیام کاســپین 
ایجاد شده بود، مفتخریم در بیستمین سال تاسیس 
شــرکت هواپیمایی کاســپین مجدداً نشریه جدید 
خــود را بــا  مطالب آموزشــی ،  علمــی، فرهنگی 
،تاریخی  همراه با توانمندیها ، تجهیزات  و خدمات 

شرکت به شما خوانندگان   عزیز ارائه نماییم.
سپاس گزار خواهیم شد که پیشنهادات و انتقادات
خــود را از راههــای ارتباطــی ذیــل با مــا در میان 

بگذارید.
تلفن: 44535052-5
فاکس: 44535050

 info@caspianairlines.com
24مدیریت روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین
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استانبول بزرگ ترین شهر کشور ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن است. این شهر در کنار تنگه بسفر 
و دریای مرمره قرار دارد. تنگه بسفر دو قاره آسیا و اروپا را جدا می کند و استانبول تنها شهر بزرگ جهان 

است که در دو قاره قرار دارد. 
برترین ها: استانبول بزرگ ترین شهر کشــور ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن است. این شهر در 
کنار تنگه بســفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگه بسفر دو قاره آسیا و اروپا را جدا می کند و استانبول تنها 
شهر بزرگ جهان است که در دو قاره قرار دارد. بندر طبیعی شا طالیی یا خلی در این شهر واقع است.

اب شده  است. همچنین از لحا تعداد  ت فرهن اروپا در سال 2010 انت این کالن شهر به عنوان پایت
گردشگران خارجی سومین شهر توریستی جهان به شمار می رود.

ی اســتانبول عبارتند از: بیزانتیوم، رم جدید، استیمبول، آگوستا آنتونینا، کنستانتینوپل،  اسامی تاری
ت بودند.  مانی دارالسعادت، دار عالیه، باب عالی )عالی قاپو( و پایت اسالمبول. القاب استانبول در دوره ع
به های گردشگری و توریستی اســتانبول فراوانند. از مساجد و کا ها گرفته تا موزه ها و بازارهای  جا
به ها حول و حوش منطقه  ر این جا ی، در طول ســال پذیرای توریست هایی از کل دنیا هستند. اک تاری
ســلطان احمد واقع شده اند و منطقه هایی مانند بی اوغلو و تاکسیم هم چیزی کم از منطقه سلطان احمد 
ندارند. مسجد آبی )مسجد سلطان احمد( و مسجد ایاصوفیه مکان هایی هستند که هر توریستی قطعا از 
آنها بازدید می کند. غذا و خورد و خورا یکی از اجزای اصلی فرهن تر هاست، پس باید منوی غذاها 
رید. اگر وقت داشتید به یک حمام  وانید. در بازارهای استانبول حتما سوغاتی ب را با دقت نقشه خوانی ب

تر بروید و آب تنی و ماسا تر را امتحان کنید. ما حمام سلیمانیه را پیشنهاد می کنیم.

1. ایاصوفیه

این مسجد به خاطر معماری شگفت انگیز، نماهای 
باشکوه داخلی و اهمیت تاریخی اش گردشگران را به 
شهر اســتانبول جذب می کند. بین سال های 532 
و 537 ســاختمان آن به مدت هزار سال کلیسا بود. 
ســپس از ســال 1453 تا 1934 که تبدیل به موزه 
شود، مســجد بود. می توانید از این مسجد در محله 
ســلطان احمد، در روزهای سه شــنبه تا یکشنبه از 
ساعت 09:30 تا 04:30 دیدن کنید. ورودی آن 13 

ر آمریکا است. د

2.مسجد سلطان احمد
 )مسجد آبی(

سلطان احمد همیشه می خواست مسجدی بسازد که با 
مسجد ایاصوفیه رقابت کند و همه تقریبا مواف هستند که او 
در این کار موف شده است. این مسجد یکی دیگر از جاذبه 
های توریستی اصلی استانبول است. اگر می خواهید از این 
مکان مذهبی دیدن کنید، یادتان نرود که لباس پوشــیده 
به تن کنید. خانم ها روســری سرشان می کنند که در این 
محل مرسوم است. اگر یادتان رفت می توانید از مسجد یک 
روسری قر کنید. مسجد آبی در محله سلطان احمد واق 
شده است. این مسجد همه روزه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد 
هر باز است. ورودی آن رایگان است، ولی در ساعات نماز  از 

به خصوص جمعه ها، ورود ممنوع است. 

3.کا توپکاپی
 )توپکاپی سارایی(

مانی از سال 1465تا 1856بوده  این کا منزلگاه سالطین ع
است و یکی از محبوب ترین جاذبه های شهر استانبول است. 
معماری بی نظیر و حیا های زیبایی دارد. این ســرا در سال 
مانی تبدیل به موزه شد. کا  1924 یعنی اندکی پس از دوره ع
توپکاپی محل حرم سلطنتی نیز بوده است. تور حرم جداگانه 
است و گردشگرانی که می خواهند از حرم دیدن کنند باید عالوه 
ر دیگر هم بپردازند. این  ، 10د ری این کا بــر ورودی 13 د
هر همه روزه بجز سه شنبه  موزه از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از 

ها باز است.

4.کا دلمه باغچه 
این کا که در راســتای تنگه بسفر قرار دارد، زیبایی و 
ه در قرن نوزدهم  اهمیت تاریخی زیادی دارد. کا دلمه باغ
مانی از این کا به عنوان  ساخته شد، و آخرین سالطین ع
محل اقامت اولیه و کرســی حکومتی استفاده می کردند. 
معماری داخلی و خارجی این کا ترکیبی از طراحی های 
عربی و اروپایی است که فقط در این تقاط دو قاره دیده می 
شــود. این کا همه روزه بجز دوشنبه ها و پن شنبه ها از 

هر به روی عموم باز است. ساعت 9 صبح تا 4 بعداز
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واقعیت پذیر باشید

به دنبال راه حل ها باشیداعتد کنید

در زندگی تظاهر نکنید

احساساتتان را بیان کنید

هیجانات و احساساتی که سرکوب یا پنهان شده 
باشــند به بیماری هایی نظیر ورم معده، زخم معده 
، کمر درد و درد ســتون فقرات منجر می شــوند. 
ســرکوبی احساسات به مرور زمان حتی می تواند به 
سرطان هم بیانجامد. در ان زمان است که ما به سرا 
بک محرم  یا مشاور می رویم و رازها و خطاهای خود 
را بــا او در میان می گذاریم.گفتگو ، صحبت کردن ، 

کلمات ،... وسیله درمانی قدرتمندی هستند.

سرباز زدن از پذیرش واقعیت ها و عدم اتکا به نفس ، 
ما را از خودمان بیگانه می سازد. هسته اصلی یک زندگی 
سالم ، یکی بودن و رو راست بودن با خود است. کسانی 
که این روحیه را نمی پذیرند ، حســود ، مقلد ، مخرب و 
رقابت طلب می شوند. پذیرفتن انتقادها کاری عاقالنه و 

ابزار درمانی خوبی است.

کسانی که به دیگران اعتماد ندارند نمی توانند ارتبا 
خوبی با دیگران برقرار کنند و نمی توانند رابطه پایدار 
و عمیقی با دیگران به وجود آورند. آن ها معنی دوستی 
واقعی را درک نمی کننــد. بی اعتمادی باع کاهش 

ایمان فرد می گردد.

افراد منفی مشکالت را بزر می کنند و راه حل 
ها را نمی یابند . آن ها غم و غصه ، شایعه و بدبینی 
را ترجیح می دهند. روشن کردن یک کبریت بهتر از 
تاسف خوردن از تاریکی است.زنبور ، موجود کوچکی 
است اما یکی تز شیرین ترین چیزهای جهان را تولید 
می کند. ما همانی هســتیم که می اندیشیم . افکار 
ی منفی می شوند که آن ها  منفی باع تولید انر

نیز به نوبه خود تبدیل به بیماری می گردند.

کسی که واقعیت را پنهان نگاه می دارد ، تظاهر 
می کند و همیشه می خواهد راحت و خوب و کامل 
به نظر برسد ، در واق سنگینی را بر دوش خود قرار 
ل یک مجسمه برنزی با پایه های گلی.  می دهد.م
هی چیزی برای ســالمتی بدتر از نقاب به چهره 
داشــتن و زندگی کردن با تظاهر نیست . این گونه 
افراد ،زر و بر زیاد و ریشــه و مایه اندکی دارند و 

مقصد آن ها داروخانه ، بیمارستان و درد است.

تصمیم گیری کنید

افراد دودل و مردد دچار دلهره و اضطراب هستند.
دودلی و بی تصمیمی باع می شود که مشکالت 
و نگرانی ها روی هم انباشــته سوند . تاری انسان 
بر اساس تصمیم گیریها ساخته شده است.تصمیم 
ی  گیری دقیقا به معنی چشم پوشی آگاهانه از بع
ی دیگر  مزایا و ارزش ها برای به دســت اوردن بع
اســت . افراد مردد در معر بیماری های معده ، 
دردهای عصبی و مشکالت پوستی قرار دارند.و نهایتا 

غم را از خود دور کنید

وهی  ر می 
ی ا سا ب
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ر ر    و ه
و  اسی                               می ر ب

: میوه های سبز رن  سبز 
حاوی مواد شــیمیایی ضد 
ل انواع  سرطان هستند م
در  ها.  ایزوتیوســیانیت 
عین حــال آنها حاوی 
یــن و زیزانتین  لوت
این دو  هســتند که 
از  اکسیدان خطر  آنتی 
بین رفتن شبکیه را که یکی 
نابینایی است،  اصلی  از علل 

کاهش می دهند.

زرد: غذاهای زرد مملو از ویتامین س 
هســتند و در عین حال برخی از صدمات 
ناشــی از رادیکال های آزاد روی پوست را 

کاهش می دهند. 
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مرد فقیری بود که همسرش کره می ساخت و او آنرا 
به یکی از بقالی های شهر می فروخت ،آن زن کره ها 
را به صورت دایره های یک کیلویی می ســاخت. مرد 
آنرا به یکی از بقالی های شهر می فروخت و در مقابل 
مایحتــاج خانــه را می خرید. روزی مرد بقال به اندازه 
کــره ها شــک کرد و تصمیم گرفــت آنها را وزن کند. 
هنگامــی کــه آنها را وزن کرد، اندازه هر کره 900 گرم 
بود. او از مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر 
گفت:دیگر از تو کره نمی خرم، تو کره را به عنوان یک 
کیلو به من می فروختی در حالی که وزن آن 900 گرم 
اســت.مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت 
و گفت:ما ترازویی نداریم و یک کیلو شــکر از شــما 
خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار می 
دادیم .یقین داشــته باش که:به اندازه خودت برای تو 

اندازه می گیریم

داستان زیبای مرد فقیر 

مانی ها  قمپز ) در اصل قپوز( نام توپی اســت که ع

در سلســله جنگ هایی که با ایران داشــته اند مورد 

ر تخریبی نداشت  استفاده قرار می دادند. این تو ا

چرا که در آن از گلوله اســتفاده نمی شــد و فقط از 

باروت و پارچه های کهنه که با فشار درون لوله تو 

جای می دادند تشــکیل شده بود. هدف از استفاده 

آن ایجاد رعب و وحشت در بین سپاهیان و ستوران 

مانی،  بوده است. در جنگ های اولیه بین ایران و ع

عیف روحیه سربازان  این تو نقش اساســی در ت

ایرانی داشت ولی بعدها که دست آنها رو شد، دیگر 

ر اولیه بود و هر گاه صدای دلخراش این تو  فاقد ا

به صدا در می آمد، ســپاهیان می گفتند: نترســید، 
قمپز در کردند.

قمپز چیست؟؟؟

ت ا

کلم بروکلی گیاهی خوشــمزه حاوی آنتی اکسیدهای 
قدرتمند و آنتی هیدروکســی که مقادیر قابل توجهی از 

ویتامین A می باشد.
اهر کم  کلــم بروکلی و کدو حلوایی ســبزیجاتی به 
طرفدار هســتند اما بهترین دوســت برای موهای آسیب 
دیده و رنگ شده می باشند به خصوص موهایی که بارها و 

بارها رنگ و دکلره شده است.
این گیاهان خوشمزه حاوی آنتی اکسیدهای قدرتمند، 
آنتی هیدروکســی و اســید طبیعی که سلول های مرده 
پوســت را برطرف کرده، پوســت را درخشان می کند و 

مقادیر قابل توجهی از ویتامین A می باشند.
ت جالیزی در از  اسیدهای چرب موجود در این محصو

ر است. بین بردن چین و چروک های پوست مو
ی بتاکاروتن  کدو حلوایی به دلیل داشــتن مقادیر با
ل هوی  که اغلب در میوه ها و سبزی های نارنجی رنگ م
و کدو حلوایی به وفور یافت می شــود از پوســت صورت 
در برابر اشــعه ماورای بنفش محافظت می کند و مصرف 
یر محافظتی کرم ضد آفتاب  عصاره آن روزانه می تواند تا

را افزایش دهد.
این گیــاه با وجود ویتامین CB برای رشــد و بهبود 
مر است و حتی  مر  موهای آسیب دیده بسیار مفید و م
ز، تقویت  بردن مهارت و توان م در درمان بیماری ها و با
تراکم اســتخوانی و به خصوص پیشــگیری از سرطان ها 

بسیار مفید وخوردن آن بسیار توصیه می شود.

ا ن   ا
اسی ی را  ی  

www.caspianairlines.com

فصلنامه خبری آموزشی 

 شماره شماره شماره شمارهسال نهم پاییز1392 شماره
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1- مسافران باید از زمان ورود به فرودگاه از باز نمودن جامه 
دان خود در دید عموم خودداری نمایند.

2- از قراردادن وجه نقد و اشیاء قیمتی )جواهرات( ، مدارک 
و تلفن همراه داخل جامه دان خودداری نمایند.

3- جامه دان تحویلی حتما دارای قفل باشد و نوشته ای که 
شامل نام و نشان و تلفن تماس و آدرس مسافر می باشد داخل 
جامه دان و یا به صورت برچسب بر روی جامه دان نصب گردد.

4- از تحویل اشــیاء شکستنی و فاسدشدنی که فاقد بسته 
بندی اســتاندارد و ضربه گیر باشند و نیز وسایل کوچک بدون 

جعبه یا روکش مخصوص خودداری نمایند.
5- هنگام دریافت بار در مقصد می بایســت رسید باری که 

در مبدا پرواز تحویل گرفته اند ارائه نمایند زیرا رسید مربوطه 
نشانگر مالکیت مسافر نسبت به بار تحویلی است.

زم بذکر اســت هنگام تحویل بــار در مبدا به ازای هر تکه 
باریک رسید به مسافر داده می شود و نیز تعداد بار و وزن کل 
بت شود. به این ترتیب مالک  بار می بایســت در بلیط مسافر 
بار شــخصی است که رسید مربو را ارائه نماید. مسافران باید 
بت و از تحویل به  دقتداشته باشند بارشــان را در بلیط خود 

دیگران خودداری نمایند.
6- از حمل بار و جامه دان افراد ناشــناس جدا پرهیز شــود 
ولیت قانونی محتویات جامه دان به عهده شما خواهد  چون مس

بود.
7- در مقصد هنگام تحویل گرفتن بار مســافران دقت کنند 
که جامه دان و محتویات آن را صحیح و ســالم دریافت نموده 
و در صورت هرگونه خسارت اعم از آسیب و یا مفقودی سریعا 
و قبل از ترک ســالن ترانزیت به واحد امور جامه دان شرکت 
اطالع و فرم گزارش مربو را تنظیم و شماره پرونده تنظیمی 

را دریافت نمایند.
8- پرداخت خســارت وارده اعم از آســیب و یا مفقودی بر 

اســاس وزن بار آسیب دیده و یا مفقودی بر مبنای قوانین بین 
الملل و هواپیمایی کشوری می باشد.

9- مســافران می توانند جهت ارســال اشــیاء قیمتی و یا 
شکستنی و مدارک، بار خود را بارنامه نمایند که در این صورت 
اگر به بار مربوطه آسیبی برسد خسارت کامل بار خود را دریافت 

می نمایند.

ر ا ی در مورد بار م ادیدا ی در مورد ر ا
ویزا و یا روادید مدرکی است که در مقابل درخواست اخذ 
اجازه از یک کشــور برای ورود یا گذر از خاک آن صادر می 
شــود و به فرد این امکان را می دهد که با هدفی مشــخص 
برای مدت زمانی تعیین شــده به یک  کشــور خارجی سفر 

کند . 
روادید معمو به صورت مهر یا برچســب روی برگه های 
گذرنامه افراد زده می شود . هر کشور دارای قوانین مشخصی 
برای اخذ روادید اســت. افراد قبل از اقدام برای اخذ روادید 
زم را کسب  بهتر اســت درباره کشور مقصد خود اطالعات 
کنند تا پروســه اخذ روادید در کوتاه ترین زمان ممکن و با 
بروز کمترین مشــکالت صورت پذیرد. معمو برای دریافت 
روادید باید هزینه هایی پرداخت شــود که این هزینه ها با 
توجــه به نوع روادید ، ملیت مســافر ، تعداد دفعات ورود و 
خــروج و مدت زمان اقامت متفــاوت خواهد بود. مهم ترین 
نکته در خصوص روادید تاری خروج درج شده روی گذرنامه 
اســت که فرد را مکلف می کند تحت هر شرایطی در زمان 
مشخص شده نسبت به خروج از کشور مقصد اقدام کند.                                                                                  
انواع روادید: به طور کلی روادید با توجه به قصد ســفر 

افراد در انواع مختلفی صادر می شود. 
بنابرایــن هر فرد پیش از اقدام برای ســفر به کشــوری 
خارجی باید نوع ســفر خود را مشــخص کرده و به تناسب 
آن نوع خاصی از روادید رادرخواست کند. روادید بازرگانی ، 
کاری، دانشــجویی ، دیدار از بستگان، گردشگری ، زیارتی و 
عبور از مهم ترین انواع روادید هستند.                                                

روادید گردشگری: این نــوع روادید برای افرادی صادر 
می شود که به قصد تفریح و گذران اوغات فراغت به کشوری 
خارجی ســفر می کنند . مدت زمان روادید گردشگری بین 
دو هفته تا شش ماه است که بسته به کشور مقصد متفاوت 
ف به  خواهد بود . معمو برای اخذ این روادید مســافر مو

ارائه بلیت رفت و برگشت خویش است.
روادید عبور: این روادید برای افرادی صادر می شود که 
قصد عبور از یک کشور بدون توقف را دارند. مدت زمان این 
روادید بین یک تا ده روز است . بیشتر افرادی که با ماشین 
شخصی سفر می کنند اقدام به گرفتن روادید عبور می کن
ند.                                                                             

روادید زیارتی: این نوع از روادید برای گردشگرانی صادر 
می شــود که به قصد زیارت اماکن مقدســه و انجام فرای 

مذهبی به کشوری خارجی سفر می کنند. افرادی که روادید 
ور  زیارتــی دریافت می کنند معمو تنها اجازه اقامت و ح
در یک یا چند شــهر کشــور مقصد را خواهند داشت . وارد 
شدن به سایر بخش های کشور مقصد از نظر قانونی ممنوع 
است و می تواند مجازات هایی را در پی داشته باشد.                                                                                                                  

چه کشورهایی نیاز به روادید ندارند
دارنــدگان گذرنامه ایرانی می توانند به 24 کشــور 
جهان بدون نیاز به روادید ســفر کنند که این کشورها 
عبارتند از: مالزی ، مالدیو ، سریالنکا ، کردستان عرا ، 
گرجستان ، عمان ، ترکیه ، کوزوو، بولیوی ، کاستاریکا ، 
دومینیکا ، اکوادور، گویان ، هائیتی ، نیکاراگوئه ، ونزوئال، 
ت  ئو، ســاموآ ، تووالو، ایا جزایــر کوک ، نیــووی ، پا
فدرال میکرونزی ، سیشل و جمهوری دموکراتیک کنگو 
ورود به 18 کشــور نیز با صدور روادید در مرز زمینی یا 
فرودگاه برای دارندگان گذرنامه ایرانی امکان پذیر است 
که شــامل کشورهای ارمنســتان ، آذربایجان ، سوریه 
ئوس ، ماکائــو ، نپال ، تیمور  ، بنــگالدش ، اندونزی، 
شرقی ، کیپ ورد ، کومور ، جیبوتی ، کنیا ، ماداگاسکار  
موزامبیک ، تانزانیا و اوگاندا می شود.                                                                                                              
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1- مسافران باید از زمان ورود به فرودگاه از باز نمودن جامه 
دان خود در دید عموم خودداری نمایند.

2- از قراردادن وجه نقد و اشیاء قیمتی )جواهرات( ، مدارک 
و تلفن همراه داخل جامه دان خودداری نمایند.

3- جامه دان تحویلی حتما دارای قفل باشد و نوشته ای که 
شامل نام و نشان و تلفن تماس و آدرس مسافر می باشد داخل 
جامه دان و یا به صورت برچسب بر روی جامه دان نصب گردد.
4- از تحویل اشیاء شکستنی و فاسدشدنی که فاقد بسته بند 
استاندارد و ضربه گیر باشند و نیز وسایل کوچک بدون جعبه یا 

روکش مخصوص خودداری نمایند.
5- هنگام دریافت بار در مقصد می بایســت رسید باری که 

در مبدا پرواز تحویل گرفته اند ارائه نمایند زیرا رسید مربوطه 
نشانگر مالکیت مسافر نسبت به بار تحویلی است.

زم بذکر اســت هنگام تحویل بــار در مبدا به ازای هر تکه 
باریک رسید به مسافر داده می شود و نیز تعداد بار و وزن کل 

بت شود.  بار می بایست در بلیط مسافر 
به این ترتیب مالک بار شخصی است که رسید مربو را ارائه 
نماید. مسافران باید دقت داشته باشند بارشان را در بلیط خود 

بت و از تحویل به دیگران خودداری نمایند.
6- از حمل بار و جامه دان افراد ناشــناس جدا پرهیز شــود 
ولیت قانونی محتویات جامه دان به عهده شما خواهد  چون مس

بود.
7- در مقصد هنگام تحویل گرفتن بار مســافران دقت کنند 
که جامه دان و محتویات آن را صحیح و ســالم دریافت نموده 
و در صورت هرگونه خسارت اعم از آسیب و یا مفقودی سریعا 
و قبل از ترک ســالن ترانزیت به واحد امور جامه دان شرکت 
اطالع و فرم گزارش مربو را تنظیم و شماره پرونده تنظیمی 

را دریافت نمایند.
8- پرداخت خســارت وارده اعم از آســیب و یا مفقودی بر 

اســاس وزن بار آسیب دیده و یا مفقودی بر مبنای قوانین بین 
الملل و هواپیمایی کشوری می باشد.

9- مســافران می توانند جهت ارســال اشــیاء قیمتی و یا 
شکستنی و مدارک، بار خود را بارنامه نمایند که در این صورت 
اگر به بار مربوطه آسیبی برسد خسارت کامل بار خود را دریافت 

می نمایند.

ر ا ی در مورد بار م ا
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 خاطره ای به رنگ دریا
جزیره کیش با وســعتی بیــش از 90 
کیلومتــر مرب در فاصلــه 18 کیلومتری 
ساحل جنوبی ایران )300 کیلومتری غرب 
بنــدر عباس( ، حدود 8 قــرن پیش مرکز 
تجاری پرآوازه ای در خلی فارس محسوب 
می  شــد و فعالیتهای تجاری بین ایران ، 
چیــن ، آفریقا و اروپا از بنــادر این جزیره 
کوچک انجام می گرفت.بعد از رون گرفتن 
جزیره هرمز، فعالیت های تجاری کیش رو 
نی  به افول رفت و کیــش یک دوران طو
سکوت و انزوا را تجربه نمود. اما در تمام این 
دوران نیــز نقش خود را به عنوان یک مرکز 
مهم صید مروارید حف کرد. در سال 1349 
این جزیره مورد بازدید هیات های کارشناسی 
ایــران و آمریکا قــرار گرفت و بــا توجه به 
گیهای طبیعی ، سواحل زیبای مرجانی  وی
ل پیرامون جزیــره به عنوان  آب هــای ز
مرکز بین المللی توریســتی انتخاب شد . 
در اواسط دهه هفتاد میالدی هواپیماهای 
کنکورد توریســت هــا را از اروپا به کیش 
می آورد.در ســال های پس از انقالب بعد 
از یک وقفه کوتــاه جزیره کیش به عنوان 
نخستین منطقه آزاد کشور برگزیده شد و 
پس از مدت کوتاهی جاذبه های توریستی 
و تجــاری کیش مورد توجــه مجدد قرار 
گرفت.انتخاب کیش به عنوان منطقه آزاد و 
برخورداری سرمایه گذاران از معافیت های 
گمرکی و دیگر قوانین حاکم بر مناط آزاد 
ایــن جزیره را به منطقــه ای جذاب برای 
فعالیــت های اقتصادی بدل کرده اســت. 
جهانگردی و بازرگانی مهمترین فعالیتهای 
اقتصادی کیش را تشکیل می دهند. جزیره 
کیش با انبوهی از بازارهای کوچک و بزر   
هتلهــای مجهز و انواع امکانات ســیاحتی 
نه پذیرای مسافرین می باشد.فعالیت  ســا
های صنعتی به شکل کنترل شده و محدود 
خره تعداد زیادی از بومیان  وجود دارد و با
جزیره در بخش صیادی فعالیت می کنند. 

ســاکنین جزیره از دو بخش تشکیل شده 
که یک بخش بومیانی هستند که در منطقه 
سفین زندگی می کنند و لباسهای سنتی 
می پوشــند و به زبان های فارسی و عربی 
صحبت می کنند و بقیه کسانی هستند که 
در طول سالهای گذشته به کیش مهاجرت 
کرده اند. کیش یکی از سرسبزترین جزایر 
خلی اســت. در دو دهه اخیر بیش از هزار 
هکتار از زمین هــای جزیره جنگل کاری 
شده است. گونه های عمده درختی کیش 
عبارتند از کهور ایرانی و پاکستانی ،آکاسیا 
،کنــار ،لــور ، نخــل و اکالیپتوس.محیط 
زیست خشکی جزیره به دلیل بسته بودن 
آن دارای جامعه زیســتی محدود است و 
بــا این حال گونه هایی از پســتانداران در 
جزیره زندگی مــی کنند که مهمترین آن 
ها آهوی ایرانی است. عالوه بر این پرندگان 
کیش و آبزیان پیرامــون جزیره کیش نیز 
از تنوع خوبی برخوردارند. انواع ماهی های 
خوراکی و تزیینی زیبا و رنگارنگ ، مرجان 
ها ، صدف ها ، حلزونها ، نرم تنان ، شقای 
ها ، اسفنجها ، عروس های دریایی و ... در 
آب های پیرامون جزیره یافت می شوند.   

ب ها کی     جا
ریر ی  ر باستا

سابقه ســکونت  در جزیره کیش بسیار 
نی است. شهر حریره در شمال جزیره  طو
که حدود هشتصد سال پیش بر جای مانده 
، یادگاری از دوران شکوفایی کیش است . 
باستان شناسان محدوده شهر حریره را120 
هکتار تعییــن کرده اند و تاکنون مجموعه 
های خانه اعیانی ، حمام ، محدوده صنعتی 
و مسجد آن شناسایی شده است.                                                                                                  

هوا بوستا 
یکی از بوســتان های وســی و قدیمی 
کیــش اســت و در آن انــواع مختلفی از 
پســتانداران نظیر شیر ،میمون، روباه ، آهو 
و انواع پرندگان مانن طوطی ، پلیکان ، قو 

و عقاب طالیی نگهداری می شوند . وجود 
آهوانی که آزادانه در این بوســتان رفت و 

آمد می کنند وجه تسمیه آن است.
ی ا ای ها ک 

آب های اطراف کیش محل زندگی انواع 
موجودات دریایی نظیــر : مرجان ها، ماهی 
های تزیینی و خوراکی ، توتیاها ، خرچنگ ها 
، ستاره های دریایی و ... است . با قای های 
کف شیشــه ای تماشای این زیباییها امکان 
پذیر اســت. این قای ها در اسکله تفریحی 
مستقر هستند و با ا ستفاده از نورافکن امکان 

گشت دریایی شبانه را نیز فراهم کرده اند.
رباز کی

ایــن مجموعه یکــی از وســی ترین و 
مجهزترین مجموعه های تفریحی در کشور 
اســت که برای ســرگرمی افراد با ســنین 
مختلف ساخته شده است. چر و فلک بزر 
تور، سفینه ، سورتمه ، آبشار و سینما  سیمو
2000 از جمله امکانات شهر بازی کیش است.

پایا
در شــهرهای مناط خشک ایران برای 
دسترسی منازل به تونل های مسیر قنات 
نین اســتفاده از محیط خنک زیر  و هم
زمینی پلکانی رو به پایین و عمود بر مسیر 
قنات ساخته می شد که پایاب نام داشت. 
یکی از پایاب های موجود در کیش به نحو 
زیبایی بازسازی شــده است . در کنار این 
پایاب یک رستوران سنتی روباز فعالیت می 

کند.
ا

قنات یکی از باشکوهترین ابداعات ایرانیان 
اســت . در گذشــته جزیره کیش دارای 3 
رشــته قنات بود . با اســتفاده از تونل های 
یکی از قنات های کیش مجموعه ای دیدنی 
تفریحی در زیرزمین احدا شــده اســت. 
این مجموعــه که شــهر زیرزمینی کیش 
نیز نامیده شده دارای رستوران و فروشگاه 

صنای دستی می باشد.

کیش ،

10

هواپیمایی کاسپین 10

شــاید هر روز نام چند محله از تهران را 
ه این نام ها  بشنویم ب آنکه بدانیم تاریخ

چیست. 
گر چه هویت تهران قدیم نهفته در تاری 

این نام هاست.
دا سید 

سیدخندان پیرمرد دانا و البته خنده رو 
بوده که پیشگوی ها او زبانزد مردم بوده 
است. دلیل نامگذار این منطقه نیز احترام 
به همین پیرمرد بوده است البته بعدها نام 
ســید خندان بر ایستگاه اتوبوس در جاده 

قدیم شمیران هم اطال م شده است.
ی رما

در گذشته امالک زمین ها این منطقه 
متعل به کامران میرزا نایب الســلطنه بوده 
اســت و بعد از مر و به عبدالحســین 

میرزا فرمانفرما فروخته شده است.
اد ر

ایــن منطقه به دلیــل آب و هوا فرح 
انگیزش به همین نام معروف شده است.

ر ر 
دلیل اینکه این محله به نام شهرک غرب 
معروف شد ساخت مجتم ها مسکون 
این منطقه با طراح و معمار مهندسان 
آمریکای و به مانند مجتم ها مسکون 
آمریکای بوده و در گذشته نیز محل اسکان 

بسیار از خارج ها بوده است.
ی جودا

آجودانیه در شر نیاوران قرار دارد و تا 
اقدسیه ادامه پیدا م کند. آجودانیه متعل 
به رضاخان اقبال الســلطنه وزیر قورخانه 

ناصرالدین شــاه بــوده، او ابتــدا آجودان 
مخصوص شاه بوده است.

دسی ا
نــام قبل اقدســیه )تا قبــل از 1290 
( حصار مال بوده است. ناصرالدین شاه  قمر
زمین ها آنجا را به با تبدیل و برا یک 
از همسران خود به نام امینه اقدس )اقدس 
الدوله( کاخ ساخت و به همین دلیل این 

منطقه به اقدسیه معروف شد.
جمارا

زمین ها جماران متعل به سید محمد 
باقــر جماران از روحانیان معروف در زمان 
ناصر الدین شــاه بوده است. برخ از اهال 
معتقدند که در کوه ها این محله از قدیم 
مار فراوان بوده و مارگیران برا گرفتن مار 
به این ده م آمدند و دلیل نامگذار این 
منطقه نیز همین بوده اســت و عده ا هم 
معتقدند که جمر و کمر به معن ســنگ 
بزر است و چون از این مکان سنگ ها 
بزر به دســت م آمده  اســت ، آن جا را 
جمران ، یعن محل به دســت آمدن جمر 

نامیده اند.
م پ ر

پل رومــ در واق پل کوچک بوده که 
دو سفارت روسیه و ترکیه را هم متصل م 
کرده است. عده ا هم معتقدند که نام پل 
نا جالل الدین روم گرفته شده است . از مو

را و  در ج جوادی 
بسیار از زمین ها جوادیه متعل به 
آقا فرد دانش بوده اســت که اهال محل 
به او جواد آقا بزر لقب داده بودند. مسجد 

جامع نیز توســط جواد آقا بزر در این 
منطقه بنا نهاده اســت که به نام مســجد 

فردانش هم معروف است.
ر بین میرداماد   دی  دا

میرزا آقاخان نور صدر اعظم این اراض 
را برا پسرش ، میرزا داودخان ، خرید و آن 
را توســعه داد. این منطقه در ابتدا ارغوانیه 
نام داشت و بعدها به دلیل ذکر شده داودیه 

نام گرفت .
درک

اگر چه هنوز دلیــل اصل نامگذار این 
محل مشــخص نیست اما برخ آنرا مرتبط 
به نوعــ کفش برا حرکت در برف که در 
این منطقه استفاده م شده و به زبان اصل 

در نامیده م شده است دانسته اند.
ری دی  ی  دزا

روایت شده است که قلعه بزرگ در این 
منطقه به نام آشب وجود داشته است و در 
گذشــته نیز به این منطقه دزآشوب و دزج 
سفل و در لهجه محل ددرشو م گفتند.

د زر
" دلیل نامگذار این محل کشف  احتما
ســکه ها و اشیاء قیمت در این محل بوده 
است. در گذشته این منطقه ییال کارکنان 

روسیه بوده است.

کلمه قلهک از دو کلمه قله و ک  تشکیل 
شده است که قله معرب کلمه کله ، مخفف 
کالت به معنا قلعه است . عقیده اهال بر 
این است که به دلیل اهمیت آباد قلهک 
که ســه راه گذرگاه ها لشــگرک ، ونک و 

محله هاي
 تهران و هويتشان 

9
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  در شــهری اقامت داشته باشید که نسبت به سایر شهرهای دیدنی اطراف در مرکز واقع شده باشد تا شما 
تل اقامت داشته باشد. مجبور نباشید در هتلهای م

ب اموال خود باشــید. هرگز چمدان خود را دور از چشــم قرار ندهید چرا که در یک چشم بهم زدن   موا
ناپدید خواهد شد.

 سعی کنید مانند یک شــهروند محلی به نظر برسید نه یک توریست چرا که توریستها بسیار مورد توجه 
سارقان می باشند.

 سعی کنید از چکهای مسافرتی )کارتهای اعتباری( در طول سفر استفاده نمایید چرا که در صورت مفقود 
شدن و یا سرقت قابل جایگزینی می باشــند ولی در صورت مفقود شدن و سرقت پول نقد امکان بازیابی آن 

غیر ممکن می باشد.
 تا جائیکه که ممکن است بار کمتر همراه داشته باشید.فقط لوازم ضروری با خود حمل کنید چرا که انتقال 

آن آسانتر خواهد بود.
 پیش از ســفر برنامه ریزی کنید. ســعی کنید از کتاب راهنما در خصو هتلها ، مکانهای دیدنی کمک 
بگیرید. در صورت رعایت زمانبدی مناســب در سفر شــما می توانید مکانهای بیشتری را بازدید نمایید و از 

سفرتان بیشترین لذت را ببرید.

توصیه هایی
 در سفرهای 

برون مرزی

ی ی ها  و ایت  ی با ر ر ا ا ر  ی س
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  دلفین ها حیوانات باهوش و شــادی هستند. 
آنان بسیار بازی گوش اند و البته گاهی اوقات 
میشــنویم که کمک های بســیار مهمی به 
انسانهایی که در دریا گرفتار شده اند میکنند. 
دانستنیهای بسیار جالبی در باره مغز، ویژگی 
جسمی و رفتار این موجود بامزه) از نظر رفتار( 

وجود دارد که در اینجا به 10تا…
دلفین ها حیوانات باهوش و شــادی هستند. 
آنان بسیار بازی گوش اند و البته گاهی اوقات 
میشــنویم که کمک های بســیار مهمی به 
انسانهایی که در دریا گرفتار شده اند میکنند. 
دانستنیهای بسیار جالبی در باره مغز، ویژگی 
جسمی و رفتار این موجود بامزه) از نظر رفتار( 
وجود دارد که در اینجا به 10تا از اینها اشــاره 

شده.
::   کوچکتریــن دلفین دریاها پرپیز در دریای 
کرتز زندگی میکند که طولش 1/۵ متر و وزنش 
۵0 کیلوگرم میباشد. بزرگترین نوع دلفین در 

اُرکا وجود دارد که جنس نر آن تا 8 متر رشد 
میکند و وزنش تا 6 تن هم میرسد.

::   دلفین ها گوشهای)سنسورهای شنوایی( 
بسیار قوی دارند بطوری که می توانند فرکانس 
های خیلی ضعیفی را دریافت کنند که از انسان 

و یا هر موجود دیگری بعید است.
::   دولفین ها بصورت گروهی )کوچک و بزرگ( 
زندگی میکنند، که برخی از این گروه ها شامل 
1000تا 8000 هزار دلفین می باشد و در هر گروه 
دلفین های ماده در مرکز قرار میگیرند و توسط 

دلفین های نر محاصره میشوند.
::   دلفین های آزاد تنها نیمی از مغز خودشان 
را مورد اســتفاده قرار میدهند و این در مورد 
دلفین هایی که در باغ وحش متولد میشــوند 

هنوز ثابت نشده است.
::   دلفین ها از دســته پستانداران میباشند و 
برای قدرت ماهیچه هایشان به اکسیژن جو 
نیاز دارند.جالب اینــه که آنها فقط۵0 ثانیه 

ی جا  ت دا

ین ها در مورد د

از اکســیژن هوا تنفس مــی کنند و می توانند 
1۵دقیقــه نفس خود را حبس کنند. دلفین های 
باتــل نوز)نوع خاصی از دلفین ها( 2 تا 3 دقیقه 
بینی خــود را از آب بیرون می آورند تا بتوانند 

نفس خد را بیشتر حبس کنند.
::   دلفین ها با ایجاد صداهایی به شــکل تلگراف 

یا موسیقی با هم ارتباط برقرار می کنند.
 سن سرهای شــنوایی آنها میتوانند صدایی با 
بســامد 2۵0Hz تا 200KHz را دریافت کنند با 
این توانایی آنان قادرند تصویر دقیقی از جزئیات 
زیر دریا را به دقت نقشــه یا عکس به هم ابالغ 

کنند هرچند فاصله آنها خیلی زیاد باشد.
::   ماهی، هشت پا و صدف از غذاهای مورد عالقه 

دلفین ها هستند.
 هرگاه هر کدام از آنان به منبع غذایی میرسد با 
ایجــاد صداهایی دیگر دلفین ها را باخبر میکند 
تا شــکاری دسته جمعی داشته باشند، این نوع 
شــکار دلفین ها بسیار مفید برای ماهی گیران و 

دیگر شکارچیان دریا نیز می باشد.
::   دلفین ها برای بقای نســل یا چیزی شبیه آن 

جفت گیری نمیکنند بلکه این کار سبب آرامش 
آنان میشود. زمان جفت گیری دلفین ها تنها1۵ 
تا20ثانیه طول میکشــد و مدت زمان بارداری 
دلفین ماده10تا 12ماه) بســته به نوع دلفین( به 
طول می انجامد و سپس بچه دلفین 9 ماه از شیر 

مادر تغذیه میکند تا کامال رشد کند.
::   دلفین ها شــنا گران، غواصان، شیرجه زنان 
خیلی ماهری هستند. برخی میتوانند 40 کیلومتر 
را در نیم ساعت طی کنند و300متر به عمق دریا 
بروند و 6 متر به بیرون از سطح آب بپرند و البته 
نوع خاصی از آنان )باتل نوز( میتوانند 30دقیقه 

نفس خودشان را حبس کنند.
:: دلفین ها کمکهای زیادی به انسانها می کنند. 
اونهــا به ماهی گیران کمــک میکنند تا ماهی 
بیشتری را صید کنند، به غواصان کمک می کنند 
تا کشــتی های غرق شده را پیدا کنند، از غرق 
شدن شنا گران در دریا جلوگیری میکنند و حتی 
به پزشــکان کمک میکنند تا خیلی از مشکالت 

رفتاری کودکان را درمان کنند.
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مرد فقیری بود که همسرش کره می ساخت و او آنرا 
به یکی از بقالی های شهر می فروخت ،آن زن کره ها 
را به صورت دایره های یک کیلویی می ســاخت. مرد 
آنرا به یکی از بقالی های شهر می فروخت و در مقابل 
مایحتــاج خانــه را می خرید. روزی مرد بقال به اندازه 
کــره ها شــک کرد و تصمیم گرفــت آنها را وزن کند. 
هنگامــی کــه آنها را وزن کرد، اندازه هر کره 900 گرم 
بود. او از مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر 
گفت:دیگر از تو کره نمی خرم، تو کره را به عنوان یک 
کیلو به من می فروختی در حالی که وزن آن 900 گرم 
اســت.مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت 
و گفت:ما ترازویی نداریم و یک کیلو شــکر از شــما 
خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار می 
دادیم .یقین داشــته باش که:به اندازه خودت برای تو 

اندازه می گیریم

داستان زیبای مرد فقیر 

مانی ها  قمپز ) در اصل قپوز( نام توپی اســت که ع

در سلســله جنگ هایی که با ایران داشــته اند مورد 

ر تخریبی نداشت  استفاده قرار می دادند. این تو ا

چرا که در آن از گلوله اســتفاده نمی شــد و فقط از 

باروت و پارچه های کهنه که با فشار درون لوله تو 

جای می دادند تشــکیل شده بود. هدف از استفاده 

آن ایجاد رعب و وحشت در بین سپاهیان و ستوران 

مانی،  بوده است. در جنگ های اولیه بین ایران و ع

عیف روحیه سربازان  این تو نقش اساســی در ت

ایرانی داشت ولی بعدها که دست آنها رو شد، دیگر 

ر اولیه بود و هر گاه صدای دلخراش این تو  فاقد ا

به صدا در می آمد، ســپاهیان می گفتند: نترســید، 
قمپز در کردند.

قمپز چیست؟؟؟

ت ا

کلم بروکلی گیاهی خوشــمزه حاوی آنتی اکسیدهای 
قدرتمند و آنتی هیدروکســی که مقادیر قابل توجهی از 

ویتامین A می باشد.
اهر کم  کلــم بروکلی و کدو حلوایی ســبزیجاتی به 
طرفدار هســتند اما بهترین دوســت برای موهای آسیب 
دیده و رنگ شده می باشند به خصوص موهایی که بارها و 

بارها رنگ و دکلره شده است.
این گیاهان خوشمزه حاوی آنتی اکسیدهای قدرتمند، 
آنتی هیدروکســی و اســید طبیعی که سلول های مرده 
پوســت را برطرف کرده، پوســت را درخشان می کند و 

مقادیر قابل توجهی از ویتامین A می باشند.
ت جالیزی در از  اسیدهای چرب موجود در این محصو

ر است. بین بردن چین و چروک های پوست مو
ی بتاکاروتن  کدو حلوایی به دلیل داشــتن مقادیر با
ل هوی  که اغلب در میوه ها و سبزی های نارنجی رنگ م
و کدو حلوایی به وفور یافت می شــود از پوســت صورت 
در برابر اشــعه ماورای بنفش محافظت می کند و مصرف 
یر محافظتی کرم ضد آفتاب  عصاره آن روزانه می تواند تا

را افزایش دهد.
این گیــاه با وجود ویتامین CB برای رشــد و بهبود 
مر است و حتی  مر  موهای آسیب دیده بسیار مفید و م
ز، تقویت  بردن مهارت و توان م در درمان بیماری ها و با
تراکم اســتخوانی و به خصوص پیشــگیری از سرطان ها 

بسیار مفید وخوردن آن بسیار توصیه می شود.

ا ن   ا
اسی ی را  ی  
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در نیمه دوم سال جاری مهندس محتاج )ریاست 
ت مدیره( از شــرکت هواپیمایی  محتــرم هیــ
کاســپین و نــاوگان آن بازدیدی بعمل آوردند.    
مهندس محتــاج در طول بازدید جهت ارتقای 
ناوگان و مدیریت در هزینه و درآمدرهنمودهای 

هار داشــتند  را ارائه نمودند.ایشــان در ادامه ا
شرکت هواپیمایی کاسپین می بایست بنحوی 
برنامــه ریــزی و عمل نماید که در آینده نزدیک 
شاهد پیشرفت قابل توجه این شرکت در میان 

دیگر شرکتهای هواپیمایی باشیم .

بازدید ریاست محترم هی مدیر از هواپیمایی کاسپین

 4
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زم است به این نکته نیز اشاره نمایم  در ادامه روند فعالیت شرکت 
که در ســال 1389 با دســتور ســازمان هواپیمایی کشوری، کلیه 
هواپیماهای توپولف، از چرخه فعالیت پروازی کنار گذاشته شده و 
زمینگیر شدند و شرکت هواپیمایی کاسپین به منظور ادامه حیات 
خود  مجبور به  اجاره 2 فروند هواپیمای بوئینگ از نوع  MD شد 
ولین دلســوز شــرکت هواپیمایی  و به حول قوه الهی و تالش مســ
کاســپن و مناب انســانی که بزرگترین سرمایه این شرکت بودند، 
تعــداد هواپیماهــای ملکی خود را بــه 4 فروند هواپیمای بوئینگ 
ولین محترم شرکت  نین با حمایت مس MD افزایش دهد، هم
در جهــت ارتقــاء ناوگان هوایی شــرکت، اقداماتی انجام گرفته و 
درصدد هستیم تا به امید خدا در اولین فرصت هواپیماهای مدرن 

تری به ناوگان اضافه نماییم.
یری در وضعیت هوانوردی کشــور به  تحریم اقتصادی چه ت

ه شرکت هواپیمایی کاسپین داشته است وی
طبیعی اســت که تحریم کنونی  از گام برداشــتن در جهت نوسازی 
ناوگان کل صنعت هوایی جلوگیری نموده و هی یک از شــرکتهای 
هواپیمایی نتوانســته اند آنطور که شایسته است جهت ارتقاء ناوگان 
نی  خود اقدام نمایند و شرکت هواپیمایی کاسپین نیز از این امر مست
نبوده و این در حالیســت که ســعی شــده با تمام مشکالت موجود در 
خصوص هزینه های فراوان خرید و تهیه قطعات هواپیما، به گونه ای 
عمل شود که مشکالت تحمیلی جلوی فعالیتهای شرکت را نگیرد. 

چه برنامه ای برای آینده شرکت هواپیمایی کاسپین در دست 
اقــدام داریــد ) خرید و یا اجــاره هواپیما، افزایش خطو پروازی 

شرکت در مسیرهای داخلی و خارجی(
ولی برای پیشبرد و ارتقاء سطح  طبیعی  است که هر مدیر و مس
شــرکت، برنامه های زیادی را در دســتور کار خود دارد، در این 
خصوص بنده نیز امیدوارم ضمن افزایش مسیرهای پروازی داخلی 
و خارجی بتوانیم در حد امکان به بهترین نحو و به صورت شــبانه 

روزی در خدمت هم میهنان عزیز باشیم و در آینده ای نه چندان 
تر از 15 فروند  دور نیــز تعداد هواپیماهای کاســپین را بــه با

برسانیم.
 بدیهی اســت که رســالت واقعی یک شرکت هواپیمایی حمل 
و نقل ایمن و ارائه خدمات شایســته به مســافرین محترم بوده و 
با تمام توان ســعی بر آن اســت تا با فراهم نمودن پروازهای به 
ســب به رســالت خود عمل نماییم تا کوچکترین  موق و دل
مشکلی در طول پرواز  برای هی یک از مسافرین ایجاد نشود.

پیام شــما بــرای کارکنان زحمتکش شــرکت هواپیمایی 
کاسپین چیست

 مــا  بــه خود می بالیم که بزرگترین و با ارزش ترین ســرمایه 
شــرکت کارکنان دلسوز، زحمت کش و پرتالشی هستند که از 
یی در زمینه های فنی و مهندســی، پروازی،  تخصص های با

پشتیبانی و غیره برخوردارند.
 از دیگر افتخارات این شرکت تربیت خلبانان متبحر ایرانی با 
ی پــروازی و جایگزین نمودن آنها با خلبانان خارجی  تــوان با
نین در زمینه فنی نیز گســترش خطو فنی و  می باشــد، هم
پرورش نیروهای متخصص داخلی را در دســتور کار داشــته و 

داریم و به امید خدا به خودکفایی کامل خواهیم رسید.
 در اینجا جای دارد از کلیه همکاران محترم درخواست داشته 
موریت  باشــم که تمام توان و تخصص خود را در جهت انجام م
ه شایسته  لی به نحواحسن و بایسته به کار گرفته تا بتوانیم آن ش
خدمت رســانی به هم میهنان عزیزمان می باشــد انجام داده و 
رضایت ایشان که رضایت خداوند متعال نیز در آن است بدست 

آوریم.
 خاطره اولین سفر هوایی خود را بخاطر دارید

اولین سفر هوایی بنده در سال 1346 بود که به عنوان دانشجو 
جهت تحصیل به لندن سفر کردم و به دلیل کوچک بودن هواپیما 
مجبور بودیم در چند کشــور به منظور ســوختگیری هواپیما، 
نی شده  توقف داشــته باشــیم و به همین دلیل زمان پرواز طو
بود ولی با این وجود خیلی کوتاه به نظر آمد چون اولین بار بود 

که سوار هواپیما می شدم.
آیا بعد از کار روزانه وقتی به منزل می رســید، به پرســنل 

شرکت، هواپیماها، وضعیت جوی و مسافران هم فکر می کنید
ول اجرایی در صنعت  بدیهی اســت کســی که به عنوان مســ
ول به کار می شود، کاری 24 ساعته را انتخاب نموده  هوایی مش
و میبایســت در تمام اوقات کلیه امور شــرکت و وضعیت خطو 
پروازی را در ذهن داشــته و دنبال نماید و ســالمت مسافرین و 
نین امنیت پروازها  موفقیت کارکنان در امر خدمت رسانی و هم

ول می باشد. همیشه بزرگترین دغدغه فکری یک مس
 خارج از بح عملیاتی شــرکت امیدواریم بتوانیم با گسترش 
شرکت قدمهایی سازنده جهت رف مشکالت معیشتی کارکنان 
شرکت برداشته و به برکت وجود مقام معظم رهبری و اقدامات 

سازنده دولت تدبیر و امید صنعت هوایی کشور به جایگاه حقیقی 
خود برسانیم و با به کارگیری هواپیماهای مدرن به همراه ارائه 
ن و منزلت مردم عزیز، فهیم و ارزشــمندمان  خدمات در شــ

بپردازیم.  
 بر خود واجب میدانم که از پشــتیبانی، همکاری و مســاعدت 
سیس  ولینی که هواپیمایی کاسپین را از بدو ت کلیه عزیزان و مس
در مشــاغل نظارتی، مدیریتــی و غیره، حمایت نمودند و یاری 
رســان شــرکت در تمام سالهای خدمت بوده اند تقدیر و تشکر 
نموده و اطمینان دهم نه تنها قدرشــناس زحمات آنها هســتیم 

بلکه از آنها همیشه به نیکی یاد می شود و خواهد شد.
. انشاءا اجرتان محفو

و کالم آخر . . .
در خاتمــه آرزو مــی کنــم و امیدوارم صنعــت هواپیمایی و 
هوانوردی و دانش کروهای پروازی به حدی رشــد و پیشــرفت 
نماید که هرگز در هی جای دنیا برای مسافران خطو هوایی، 
مشکلی پیش نیاید و هموطنان عزیز نیز با خیال راحت و آسوده 
و اطمینان کامل، هواپیما را برای مسافرت خود به عنوان بهترین 

وسیله حمل و نقل انتخاب نمایند.

 آقــای مهنــدس در ابتدا درخواســت داریم به منظور 
آشــنایی خوانندگان با بیوگرافی شما بطور مختصر به این 

موضوع اشاره نمایید
 من در سال 1327 در شهر اصفهان متولد و پس از پایان 
تحصیالت در ایران، در سال 1346 جهت ادامه تحصیالت 
به کشور انگلستان و سپس به منظور تکمیل آن به کشور 
آمریکا عزیمت نمودم و پس از پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی به ایران مراجعت نموده و تا سال 1381 در ادارات 
یفه نمودم. دولتی نظام جمهوری اسالمی ایران انجام و

چگونگی شروع فعالیت خود را در صنعت هوایی توضیح 
دهید

 در ســال 1381 به شــرکت هواپیمایی کاسپین، یکی از 
اولین شــرکت های خصوصی در صنعت هوایی ایران، به 
همــراه عــد دیگری از عزیزان که ایشــان نیز به تازگی از 

ل اداری خود بازنشسته شده بودند. دعوت شدم. ش
ولیت در شرکت هواپیمایی کاسپین   در آن زمان که مس
را پذیرفتم، کاسپین دارای سه فروند هواپیما از نوع توپولف 
ولین شرکت در سال  154 بود که با تالش و پشــتکار مســ
1386 به 5 فروند افزایش یافت و همین امر ســبب شــد تا 
شــرکت هواپیمایی کاسپین نســبت به سایر شرکتها در 
زمینــه افزایش پروازهای داخلی و خارجی خود ســبقت 

بگیرد.
 همگان به خاطر دارند که شــرکت هواپیمایی کاســپین 
ترین آمار پروازی را در مسیرهای  در نوروز سال 1386 با
خارجی در کارنامه پروازی خود داشته و این امر افتخاری 
برای شــرکت محســوب می شــد  و این میسر نبود مگر به 
دلیل فعالیت شبانه روزی کارکنان، کروی پروازی و مدیران 

شرکت.

ت ر د   پی ارم با ر امید

ی  ا  ت هواپیمایی همو  

سود  یا  ا کام   می با ا

سی  ترین  وا ب هواپیما را ب 
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ام ی با مدیر  س
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شــرکت هواپیمائی کاســپین به عنوان یکی از اولین شرکت 
هــای هواپیمائــی خصوصی در صنعت حمل و نقل هوائی در 
سال 1372 تاسیس و فعالیت خود را با 4 فروند هواپیمای از 

نوع یاک 42 آغاز نموده است.
از ســال 79 به مرور 5 فروند هواپیمای ملکی از نوع توپولوف 

154 به ناوگان شرکت اضافه گردید.
این شرکت از سال 88 برنامه اجاره هواپیمای بوئینگ MD را 
در دستور کار خود قرار داد و در پی ممانعت از ادامه فعالیت 
هواپیماهای توپولوف در ایران به مرور نســبت به خریداری 
این نوع هواپیما اقدام نمود که در حال حاضر دارای 4 فروند 

هواپیمای ملکی از نوع بوئینگ MD میباشد.
این شــرکت همواره با تالش و فعالیت چشــمگیر مدیران و 
کارکنان مجرب و متخصص در امور پروازی ، فنی و مهندسی ، 
حراست ، پشتیبانی ، بازرگانی ، تدارکات ، مالی و اداری ، روابط 
عمومی و دیگر واحدهای خود ســعی در برقراری پروازهائی 
ایمن و راحت در مســیرهای مورد نیاز مســافران عزیز نموده 
و تمام همت خود را در راســتای توســعه و نوســازی ناوگان و 

افزایش پروازها معطوف نموده است.
ما مفتخریم که از معدود شرکت های هواپیمائی هستیم که 

دارای امکاناتی نظیر رمپ ، پارکینگ ناوگان و آشیانه تعمیر 
و نگهداری هواپیماهای ســنگین و کترینگ بوده و در تمام 
فصول سال با پروازهای متعدد و ایمن درمسیرهای داخلی و 
خارجی در خدمت مسافرین عزیز می باشیم .طی این سالها 
با وجود تحریم و محدودیتهای اعمال شده جهانی در عرصه 
حمل و نقل هوائی ، اســتقبال و اطمینان شــما موجب شده تا 
مدیریت جدید شرکت در راستای ارائه خدمات شایسته تر در 
پی گسترش ناوگان و جایگزینی هواپیماهای جدیدتر از نوع 
غربی باشــد تا انشــاا... در آینده نزدیک بتوانیم به نحو مطلوب 

تری پاسخگوی نیاز هموطنان عزیزمان باشیم.
نشــانی ســاختمان مرکزی:تهران ، جــاده مخصوص کرج ، 
تهرانســر،بلوار گلها،جنب کالنتری 150 ،خیابان هواپیمایی 

کاسپین
تلفن: 44535052-5

نمابر: 44561112
معاونت بازرگانی: 48063115

دفتر فروش: 48063133-134-333
دفتر فروش فرودگاه مهرآباد: 66017991

روابط عمومی: 48063138-338 
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در نیمه دوم سال جاری مهندس محتاج )ریاست محترم بنیاد 
تعاون ارتش جمهوری اســالمی ایران( از شــرکت هواپیمایی 

کاسپین و ناوگان آن بازدیدی بعمل آوردند.
    مهنــدس محتــاج در طول بازدید رهنمودهایی جهت ارتقاع 
ســطح کاری و علمی شــرکت هواپیمایی کاســپین بشرح ذیل 

ارائه نمودند : 
شرکت هواپیمایی کاسپین می بایست اقداماتی را جهت افزایش 

تعداد هواپیماهای ناوگان خود به مورد اجراء بگذاردباید ناوگان 
و خدمات رســانی توسط کاســپین برابر استانداردهای تعریف 
شــده از طرف مبادی ذیربط در صنعت هواپیمایی و ســازمان 

هواپیمایی کشوری باشد .
باید بنحوی برنامه ریزی و عمل گردد که در آینده نزدیک شاهد 
پیشــرفت قابل توجه شرکت هواپیمایی کاسپین در میان دیگر 

شرکتهای هواپیمایی باشیم .

بازدید ریاست محترم بتاجا از هواپیمایی کاسپین
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ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
رت  نانکه ح بانوی بزر مجسمه عزت بود، هم

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
رت زینب سالم  ایشــان، نتیجه ایســتادگی ح
ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.

ار ت ا ا ر  ی م  ب
می است ام اس ت    اب
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شــرکت هواپیمائی کاســپین به عنوان یکی از اولین شرکت 
هــای هواپیمائــی خصوصی در صنعت حمل و نقل هوائی در 
4 تاسیس و فعالیت خود را با 4 تاسیس و فعالیت خود را با 4 فروند هواپیمای از  1372سال 1372سال 1372

42نوع یاک 42نوع یاک 42 آغاز نموده است.
5 به مرور 5 به مرور 5 فروند هواپیمای ملکی از نوع توپولوف  79از ســال 79از ســال 79

154 به ناوگان شرکت اضافه گردید.
MD برنامه اجاره هواپیمای بوئینگ MD برنامه اجاره هواپیمای بوئینگ MD 88این شرکت از سال 88این شرکت از سال 88

را در دستور کار خود قرار داد و در پی ممانعت از ادامه فعالیت 
هواپیماهای توپولوف در ایران به مرور نســبت به خریداری 
4این نوع هواپیما اقدام نمود که در حال حاضر دارای 4این نوع هواپیما اقدام نمود که در حال حاضر دارای 4 فروند 

MDهواپیمای ملکی از نوع بوئینگ MDهواپیمای ملکی از نوع بوئینگ MD میباشد.
این شــرکت همــواره با تالش و فعالیت چشــمگیر مدیران 
و کارکنــان مجــرب و متخصــص در امــور پــروازی ، فنی و 
مهندسی،بازرســی و ایمنی حراســت ، پشتیبانی و کترینگ 
، بازرگانــی ، تــدارکات ، مالــی و اداری ، روابط عمومی و دیگر 

واحدهای خود ســعی در برقــراری پروازهائی ایمن و راحت 
در مســیرهای مورد نیاز مســافران عزیز نموده و تمام همت 
خود را در راستای توسعه و نوسازی ناوگان و افزایش پروازها 

معطوف نموده است.
ما مفتخریم که از معدود شــرکت های هواپیمائی هســتیم که 
دارای امکاناتی نظیر رمپ ، پارکینگ ناوگان و آشــیانه تعمیر و 
نگهداری هواپیماهای سنگین و کترینگ بوده و در تمام فصول 
ســال با پروازهای متعدد و ایمن درمسیرهای داخلی و خارجی 
در خدمت مســافرین عزیز می باشــیم .طی این سالها با وجود 
تحریم و محدودیتهای اعمال شده جهانی در عرصه حمل و نقل 
هوائی ، استقبال و اطمینان شما موجب شده تا مدیریت جدید 
شــرکت در راســتای ارائه خدمات شایسته تر در پی گسترش 
ناوگان و جایگزینی هواپیماهای جدیدتر از نوع غربی باشــد تا 
انشاا... در آینده نزدیک بتوانیم به نحو مطلوب تری پاسخگوی 

نیاز هموطنان عزیزمان باشیم.
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ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
رت  نانکه ح بانوی بزر مجسمه عزت بود، هم

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
رت زینب سالم  ایشــان، نتیجه ایســتادگی ح
ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.
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، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
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ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح
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کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
رت  نانکه ح بانوی بزر مجسمه عزت بود، هم

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
رت زینب سالم  ایشــان، نتیجه ایســتادگی ح
ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
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عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.
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ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
رت  نانکه ح بانوی بزر مجسمه عزت بود، هم

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
رت زینب سالم  ایشــان، نتیجه ایســتادگی ح
ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.

ار ت ا ا ر  ی م  ب
می است ام اس ت    اب
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زم اســت به این نکته نیز اشــاره  در ادامه روند فعالیت شــرکت 
نمایم که در ســال 1389 با دســتور سازمان هواپیمایی کشوری، 
کلیه هواپیماهای توپولف از چرخه فعالیت پروازی کنار گذاشــته 
شده و زمینگیر شدند و شرکت هواپیمایی کاسپین به منظور ادامه 
حیــات خــود  مجبور به  اجاره 2 فرونــد هواپیمای بوئینگ از نوع  
ولین دلسوز  MD شــد و توانســت به حول قوه الهی و تالش مســ
شرکت هواپیمایی کاسپن و مناب انسانی که بزرگترین سرمایه این 
شرکت بودند، تعداد هواپیماهای ملکی خود را به 4 فروند هواپیمای 
ت مدیره و  نین با حمایت هی بوئینــگ MD افزایش دهــد، هم
مجم شرکت در جهت ارتقاء ناوگان هوایی شرکت، اقداماتی انجام 
گرفته و درصدد هستیم تا به امید خدا در اولین فرصت هواپیماهای 

مدرن تری به ناوگان اضافه نماییم.
یری در وضعیت هوانوردی کشــور به  تحریم اقتصادی چه ت

ه شرکت هواپیمایی کاسپین داشته است وی
طبیعی اســت که تحریم کنونی  از گام برداشــتن در جهت نوسازی 
ناوگان کل صنعت هوایی جلوگیری نموده و هی یک از شــرکتهای 
هواپیمایی نتوانســته اند آنطور که شایسته است جهت ارتقاء ناوگان 
نی  خود اقدام نمایند و شرکت هواپیمایی کاسپین نیز از این امر مست
نبوده و این در حالیســت که ســعی شــده با تمام مشکالت موجود در 
خصوص هزینه های فراوان خرید و تهیه قطعات هواپیما، به گونه ای 
عمل شود که مشکالت تحمیلی جلوی فعالیتهای شرکت را نگیرد. 

چه برنامه ای برای آینده شرکت هواپیمایی کاسپین در دست 
اقــدام داریــد ) خرید و یا اجــاره هواپیما، افزایش خطو پروازی 

شرکت در مسیرهای داخلی و خارجی(
ولی برای پیشبرد و ارتقاء سطح  ه مهم اســت هر مدیر و مســ آن
شــرکت، برنامه های زیادی را در دســتور کار خود دارد، در این 
خصوص بنده نیز امیدوارم ضمن افزایش مسیرهای پروازی داخلی 
و خارجی بتوانیم در حد امکان به بهترین نحو و به صورت شبانه 

 آقــای مهنــدس در ابتدا درخواســت داریم به منظور 
آشــنایی خوانندگان با بیوگرافی شما بطور مختصر به این 

موضوع اشاره نمایید
 من در سال 1327 در شهر اصفهان متولد و پس از پایان 
تحصیالت در ایران، در سال 1346 جهت ادامه تحصیالت 
به کشــور انگلســتان و سپس به ایران مراجعت نموده ام و 
مجددا به منظور تکمیل تحصیالت خود به کشــور آمریکا 
عزیمت نموده و پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
به ایران مراجعت نموده و تا سال 1381 در ادارات دولتی 

یفه نمودم. نظام جمهوری اسالمی ایران انجام و
چگونگی شروع فعالیت خود را در صنعت هوایی توضیح 

دهید
 در ســال 1381 به شــرکت هواپیمایی کاسپین، یکی از 
اولین شــرکت های خصوصی در صنعت هوایی ایران، به 
همــراه عــد دیگری از مدیران با تجربه که ایشــان نیز به 
ل اداری خود بازنشسته شده بودند، دعوت  به  تازگی از ش

همکاری شدیم.
ولیت در شرکت هواپیمایی کاسپین   در آن زمان که مس
را پذیرفتم، کاسپین دارای سه فروند هواپیما از نوع توپولف 
ولین شرکت در سال  154 بود که با تالش و پشــتکار مســ
1386 به 5 فروند افزایش یافت و همین امر ســبب شــد تا 
شــرکت هواپیمایی کاسپین نســبت به سایر شرکتها در 
زمینــه افزایش پروازهای داخلی و خارجی خود ســبقت 

بگیرد.
 همگان به خاطر دارند که شــرکت هواپیمایی کاسپین در 
ترین آمار پروازی را در مسیرهای خارجی  نوروز سال 1386 با
در کارنامه پروازی خود داشته و این امر افتخاری برای شرکت 
محسوب می شد  و این میسر نبود مگر به دلیل فعالیت شبانه 

روزی کارکنان، کروی پروازی و مدیران شرکت.

ت ر د   پی ارم با ر امید

ی  ا  ت هواپیمایی همو  

سود  یا  ا کام   می با ا

سی  ترین  وا ب هواپیما را ب 

د مای ا  ت م  ا

رکا ید  د جم ا م ام ج ی با مدیر  س
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روزی در خدمت هم میهنان عزیز باشیم و در آینده ای نه چندان 
تر از 15 فروند  دور نیــز تعداد هواپیماهای کاســپین را بــه با

برسانیم.
 بدیهی است که رسالت واقعی یک شرکت هواپیمایی حمل و 
نقل ایمن و ارائه خدمات شایســته به مســافرین محترم بوده و با 
تمام توان سعی بر آن است تا با فراهم نمودن پروازهای به موق 
سب به رسالت خود عمل نماییم تا کوچکترین مشکلی در  و دل

طول پرواز  برای هی یک از مسافرین ایجاد نشود.
پیام شــما بــرای کارکنان زحمتکش شــرکت هواپیمایی 

کاسپین چیست
 مــا  بــه خود می بالیم که بزرگترین و با ارزش ترین ســرمایه 
شــرکت کارکنان دلسوز، زحمت کش و پرتالشی هستند که از 
یی در زمینه های فنی و مهندســی، پروازی،  تخصص های با

پشتیبانی و غیره برخوردارند.
 از دیگر افتخارات این شرکت تربیت خلبانان متبحر ایرانی با توان 
ی پــروازی و جایگزیــن نمودن آنها بــا خلبانان خارجی می  بــا
ین فنی  و قط وابستگی به  نین در زمینه فنی ،ایجاد  باشد،هم
یی را به شرکت تحمیل می نماید  شرکتهای خارجی که هزینه با
و پرورش نیروهای متخصص داخلی را در دستور کار خود داشته و 

به امید خدا به خودکفایی کامل خواهیم رسید.
 در اینجا جای  دارد از کلیه همکاران محترم درخواست داشته 
موریت  باشــم که تمام توان و تخصص خود را در جهت انجام م
ه شایسته  لی به نحواحسن و بایسته به کار گرفته تا بتوانیم آن ش
خدمت رســانی به هم میهنان عزیزمان می باشــد انجام داده و 
رضایت ایشان که رضایت خداوند متعال نیز در آن است بدست 

آوریم.
 خاطره اولین سفر هوایی خود را بخاطر دارید

اولین سفر هوایی بنده در سال 1346 بود که به عنوان دانشجو 
جهت تحصیل به لندن سفر کردم و به دلیل کوچک بودن هواپیما 
مجبور بودیم در چند کشــور به منظور ســوختگیری هواپیما، 
نی شده  توقف داشــته باشــیم و به همین دلیل زمان پرواز طو
بود ولی با این وجود خیلی کوتاه به نظر آمد چون اولین بار بود 

که سوار هواپیما می شدم.
آیا بعد از کار روزانه وقتی به منزل می رســید، به پرســنل 

شرکت، هواپیماها، وضعیت جوی و مسافران هم فکر می کنید
ول اجرایی در صنعت  بدیهی اســت کســی که به عنوان مســ
ول به کار می شود، کاری 24 ساعته را انتخاب نموده  هوایی مش
و میبایســت در تمام اوقات کلیه امور شــرکت و وضعیت خطو 
پروازی را در ذهن داشــته و دنبال نماید و ســالمت مسافرین و 
نین امنیت پروازها  موفقیت کارکنان در امر خدمت رسانی و هم

ول می باشد. همیشه بزرگترین دغدغه فکری یک مس
 خارج از بح عملیاتی شــرکت امیدواریم بتوانیم با گسترش 
شرکت قدمهایی سازنده جهت رف مشکالت معیشتی کارکنان 

شرکت برداشته و به برکت وجود مقام معظم رهبری و اقدامات 
سازنده دولت تدبیر و امید صنعت هوایی کشور به جایگاه حقیقی 
خود برسانیم و با به کارگیری هواپیماهای مدرن به همراه ارائه 
ن و منزلت مردم عزیز، فهیم و ارزشــمندمان  خدمات در شــ

بپردازیم.  
 بر خود واجب میدانم که از پشــتیبانی، همکاری و مســاعدت 
سیس  ولینی که هواپیمایی کاسپین را از بدو ت کلیه عزیزان و مس
در مشــاغل نظارتی، مدیریتــی و غیره، حمایت نمودند و یاری 
رســان شــرکت در تمام سالهای خدمت بوده اند تقدیر و تشکر 
نموده و اطمینان دهم نه تنها قدرشــناس زحمات آنها هســتیم 

بلکه از آنها همیشه به نیکی یاد می شود و خواهد شد.
. انشاءا اجرتان در پیشگاه خداوند محفو

و کالم آخر . . .
در خاتمه آرزو می کنم و امیدوارم صنعت هواپیمایی و هوانوردی 
و دانش کروهای پروازی به حدی رشد و پیشرفت نماید که هرگز 
در هی جای دنیا برای مسافران خطو هوایی، مشکلی پیش نیاید 
و هموطنــان عزیــز نیز با خیال راحت و آســوده و اطمینان کامل، 
هواپیما را برای مسافرت خود به عنوان بهترین وسیله حمل و نقل 

انتخاب نمایند.
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در نیمه دوم سال جاری مهندس محتاج )ریاست 
ت مدیره( از شــرکت هواپیمایی  محتــرم هیــ
کاســپین و نــاوگان آن بازدیدی بعمل آوردند.    
مهندس محتــاج در طول بازدید جهت ارتقای 
ناوگان و مدیریت در هزینه و درآمدرهنمودهای 

هار داشــتند  را ارائه نمودند.ایشــان در ادامه ا
شرکت هواپیمایی کاسپین می بایست بنحوی 
برنامــه ریــزی و عمل نماید که در آینده نزدیک 
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حــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب 
اـسـالمی در اجتماع پر ـشـکوه دهها هزار نفر از 
فرماندهان بـسـی، بسی را مظهر بات، افتخار و 
ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین ویگیها 
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
و در رس آن آمریکا، ایـسـتادگی و اقتدار ملت را 
تنها راه میوس شدن دشمن برشمردند و با تکید 
بر حمایت قطعی از دولت و مـسـن افزودند: در 
بح هـسـته ای خطو قرمز باید رعایت ـشـود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.
حرت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم، 
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی، برای 
دوـسـتان نظام و انقالب و کـشـور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دـشـمنان و 

کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
حماسه حرت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده 

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
رهبر انقالب اسالمی با تکید بر اینکه عظمت کار 
حرت زینب ـسـالم ا علیها فقط قابل سنجش 
و مقایـسـه با حماسه عاـشـورا است، خاطر نشان 
کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت همون 
قله ی ـسـرافراز و اـسـتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایـسـتاد و به یک الگو و پیـشـوای 
جاودانه مبدل شد.

حرت آیت ا خامنه ای با اـشـاره به ـسـخنان 
پودیــن و قاطعانــه و در عین حال روان حرت 
زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و همنین 
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
بانوی بزر مجسمه عزت بود، همنانکه حرت 

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
ایـشـان، نتیجه ایـسـتادگی حرت زینب سالم 
ا علیـهـا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جـهـت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 

عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.
رهبــر انقالب اـسـالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
چنین روحیه ای در حرت زینب سالم ا علیها 
و ـسـایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عـهـد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
و اولیــاء و ـهـم برای مومنین و مردم معمولی زم 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
داریم پاـسـخگو باشیم.حرت آیت ا خامنه ای 
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایـسـتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 

سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اـسـت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دـشـمن غلبه 

پیدا کند.
حرت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان 
خود به تعبیر نرمش قهرمانانه که چندی پیش 
بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، نرمش 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اـسـالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اـسـالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اـسـتفاده 
از ـشـیوه های متنوع برای دـسـتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
حــرت آیــت ا خامنه ای با اـشـاره به اهداف 
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اـسـت که راهنمایان و 
هادیان و متفکران و مسون، این مراحل را قطعه 
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ـکـه همه فعان عرصه سیاـسـت و مدیران کالن 
کـشـور و همنین فعان عرصه بسی باید آن را 

مد نظر داشته باشند.
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حــرت آیــت ا خامنه ای با اـشـاره به اهداف 
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اـسـت که راهنمایان و 
هادیان و متفکران و مسون، این مراحل را قطعه 
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ـکـه همه فعان عرصه سیاـسـت و مدیران کالن 
کـشـور و همنین فعان عرصه بسی باید آن را 

مد نظر داشته باشند.

 بی مر ا اتار
  ابت ام اسمی است
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ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
رت  نانکه ح بانوی بزر مجسمه عزت بود، هم

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
رت زینب سالم  ایشــان، نتیجه ایســتادگی ح
ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.

ار ت ا ا ر  ی م  ب
می است ام اس ت    اب

۷
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  در شــهری اقامت داشته باشید که نسبت به سایر شهرهای دیدنی اطراف در مرکز واقع شده باشد تا شما 
تل اقامت داشته باشد. مجبور نباشید در هتلهای م

ب اموال خود باشــید. هرگز چمدان خود را دور از چشــم قرار ندهید چرا که در یک چشم بهم زدن   موا
ناپدید خواهد شد.

 سعی کنید مانند یک شــهروند محلی به نظر برسید نه یک توریست چرا که توریستها بسیار مورد توجه 
سارقان می باشند.

 سعی کنید از چکهای مسافرتی )کارتهای اعتباری( در طول سفر استفاده نمایید چرا که در صورت مفقود 
شدن و یا سرقت قابل جایگزینی می باشــند ولی در صورت مفقود شدن و سرقت پول نقد امکان بازیابی آن 

غیر ممکن می باشد.
 تا جائیکه که ممکن است بار کمتر همراه داشته باشید.فقط لوازم ضروری با خود حمل کنید چرا که انتقال 

آن آسانتر خواهد بود.
 پیش از ســفر برنامه ریزی کنید. ســعی کنید از کتاب راهنما در خصو هتلها ، مکانهای دیدنی کمک 
بگیرید. در صورت رعایت زمان بندی مناســب در سفر شما می توانید مکانهای بیشتری را بازدید نمایید و از 

سفرتان بیشترین لذت را ببرید.

توصیه هایی
 در سفرهای 

برون مرزی

ی ی ها  و ایت  ی با ر ر ا ا ر  ی س
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شــاید هر روز نام چند محله از تهران را 
ه این نام ها  بشنویم ب آنکه بدانیم تاریخ

چیست. 
گر چه هویت تهران قدیم نهفته در تاری 

این نام هاست.
دا سید 

سیدخندان پیرمرد دانا و البته خنده رو 
بوده که پیشگوی ها او زبانزد مردم بوده 
است. دلیل نامگذار این منطقه نیز احترام 
به همین پیرمرد بوده است البته بعدها نام 
ســید خندان بر ایستگاه اتوبوس در جاده 

قدیم شمیران هم اطال م شده است.
ی رما

در گذشته امالک زمین ها این منطقه 
متعل به کامران میرزا نایب الســلطنه بوده 
اســت و بعد از مر و به عبدالحســین 

میرزا فرمانفرما فروخته شده است.
اد ر

ایــن منطقه به دلیــل آب و هوا فرح 
انگیزش به همین نام معروف شده است.

ر ر 
دلیل اینکه این محله به نام شهرک غرب 
معروف شد ساخت مجتم ها مسکون 
این منطقه با طراح و معمار مهندسان 
آمریکای و به مانند مجتم ها مسکون 
آمریکای بوده و در گذشته نیز محل اسکان 

بسیار از خارج ها بوده است.
ی جودا

آجودانیه در شــر نیاوران قرار دارد و 
تا اقدســیه ادامه پیدا م کنــد. آجودانیه 
متعل بــه رضاخان اقبال الســلطنه وزیر 

قورخانــه ناصرالدین شــاه بــوده، او ابتدا 
 آجــودان مخصــوص شــاه بــوده اســت

دسی ا
نــام قبل اقدســیه )تا قبــل از 1290 
( حصار مال بوده است. ناصرالدین شاه  قمر
زمین ها آنجا را به با تبدیل و برا یک 
از همسران خود به نام امینه اقدس )اقدس 
الدوله( کاخ ساخت و به همین دلیل این 

منطقه به اقدسیه معروف شد.
جمارا

زمین ها جماران متعل به سید محمد 
باقــر جماران از روحانیان معروف در زمان 
ناصر الدین شــاه بوده است. برخ از اهال 
معتقدند که در کوه ها این محله از قدیم 
مار فراوان بوده و مارگیران برا گرفتن مار 
به این ده م آمدند و دلیل نامگذار این 
منطقه نیز همین بوده اســت و عده ا هم 
معتقدند که جمر و کمر به معن ســنگ 
بزر است و چون از این مکان سنگ ها 
بزر به دســت م آمده  اســت ، آن جا را 
جمران ، یعن محل به دســت آمدن جمر 

نامیده اند.
م پ ر

پل رومــ در واق پل کوچک بوده که 
دو سفارت روسیه و ترکیه را هم متصل م 
کرده است. عده ا هم معتقدند که نام پل 
نا جالل الدین روم گرفته شده است . از مو

را و  در ج جوادی 
بسیار از زمین ها جوادیه متعل به 
آقا فرد دانش بوده اســت که اهال محل 
به او جواد آقا بزر لقب داده بودند. مسجد 

جامع نیز توســط جواد آقا بزر در این 
منطقه بنا نهاده اســت که به نام مســجد 

فردانش هم معروف است.
ر بین میرداماد   دی  دا

میرزا آقاخان نور صدر اعظم این اراض 
را برا پسرش ، میرزا داودخان ، خرید و آن 
را توســعه داد. این منطقه در ابتدا ارغوانیه 
نام داشت و بعدها به دلیل ذکر شده داودیه 

نام گرفت .
درک

اگر چه هنوز دلیل اصل نامگذار این 
محل مشخص نیست اما برخ آنرا مرتبط 
بــه نوع کفش برا حرکــت در برف که 
در این منطقه اســتفاده م شده و به زبان 
اصل در نامیده م شــده است دانسته 

اند.
ری دی  ی  دزا

روایت شده است که قلعه بزرگ در این 
منطقه به نام آشب وجود داشته است و در 
گذشــته نیز به این منطقه دزآشوب و دزج 
سفل و در لهجه محل ددرشو م گفتند.

د زر
" دلیل نامگذار این محل کشف  احتما
ســکه ها و اشیاء قیمت در این محل بوده 
است. در گذشته این منطقه ییال کارکنان 

روسیه بوده است.

کلمه قلهک از دو کلمه قله و ک  تشکیل 
شده است که قله معرب کلمه کله ، مخفف 
کالت به معنا قلعه است . عقیده اهال بر 
این است که به دلیل اهمیت آباد قلهک 

محله هاي
 تهران و هويتشان 
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که ســه راه گذرگاه ها لشــگرک ، ونک و 
شمیران بوده است ، به آن )قله- هک( گفته 

شده است .
ی کامرا

زمین ها ایــن منطقه ابتــدا به میرزا 
ســعیدخان ، وزیر امور خارجه تعل داشت، 
و سپس کامران میرزا پسربزر ناصرالدین 
شــاه ، با خریــد زمین هــا حصاربوعل ، 
جماران و نیــاوران ، اهال منطقه را مجبور 
به تــرک زمین ها کرد و ســپس آن جا را 

کامرانیه نامید.
محمودی

)بیــن پارک و تا تجریش یا ولیعصر تا 
ولنجک(

در این منطقه باغ بوده است که متعل 
به حاج میرزا آقاس بوده است و چون نام 
او عباس بوده آنرا عباسیه م گفتند. سپس 
عالءالدوله این با بزر را از دولت خرید و 
به نام پسرش ، محمودخان احتشام السلطنه ، 

محمودیه نامید.

را یا
نام قدیم این منطقه گردو بوده است و 
برخ معتقدند در زمان ناصرالدین شاه نام 
ییر کرده اســت به این  این ده به نیاوران ت
ترتیب که نیاوران مرکب از نیا )حد، عظمت 
و قدرت ( ور )صاحب ( و ان  عالمت نســبت 
است و در مجموع یعن کا دارا عظمت .

نام ونک تشــکیل شده است از دو حرف 
)ون ( به نــام درخت و حــرف )ک( که به 

اهر م شود. صورت صفت 
باد یوس 

منطقه یوســف آبــاد را میرزا یوســف 
آشتیان مستوف الممالک در شمال غرب 
دارالخالفه ناصر احدا کرد و به نام خود، 

یوسف آباد نامید.
وب پ 

قبــل از این که شــهر تهران به شــکل 

امروز خود درآید، دور شــهر دروازه های 
بنا شــده بود تا دفاع از شــهر ممکن باشد. 
یک از این دروازه ها، دروازه شمیران بود با 
خند هایــ پر از آب در اطرافش که برا 
عبور از آن ، از پل چوب اســتفاده م شد. 
امروزه از ایــن دروازه و آن خند پر از آب 

نان به نام  ر نیســت ، اما این محل هم ا
پل چوب معروف است.

میرا
نظریات مختلف درباره این نام شمیران 

یل عنوان  وجود دارد. یک از مطرح ترین د
شــده ترکیب دو کلمه ســم یا شم به 
معنا سرد و ران به معنا جایگاه است و 
در واق شمیران به معنا جا سرد است.

 بــه همین ترتیب نیز تهــران به معنا 
نین در نظریه دیگر  جا گرم است. هم
به دلیل وجود قلعه نظام در این منطقه به 
نین برخ  آن شــمیران م گفتند و هم
یت ر را  نیــز معتقدند که  یک از نــه و
شم ایران م گفتند که بعدها به شمیران 

تبدیل شده است.
ا ی

نام گیشــا که در ابتدا کیشــا بوده است 
برگرفته از نــام دو بنیانگــذار این منطقه 

( م باشد. اد و شاپور )کین
ر ی و  در ج یری  م

منیریه در زمان قاجار یک از محله ها 
اعیان نشــین تهران بوده و گفته شده نام 
آن از نــام زن کامران میرزا، یک از صاحب  
منصبان قاجر، به نام منیر گرفته شده است.
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 خاطره ای به رنگ دریا
جزیــره کیش با وســعتی بیــش از 90 
کیلومتــر مرب در فاصلــه 18 کیلومتری 
ساحل جنوبی ایران )300 کیلومتری غرب 
بنــدر عباس( ، حدود 8 قــرن پیش مرکز 
تجاری پرآوازه ای در خلی فارس محسوب 
می  شــد و فعالیتهای تجاری بین ایران ، 
چیــن ، آفریقا و اروپا از بنــادر این جزیره 
کوچک انجام می گرفت.بعد از رون گرفتن 
جزیره هرمز، فعالیت های تجاری کیش رو 
نی  به افول رفت و کیش یــک دوران طو
ســکوت و انزوا را تجربه نمود. اما در تمام 
این دوران نیز نقــش خود را به عنوان یک 
مرکز مهــم صید مروارید حفــ کرد. در 
ســال 1349 این جزیره مورد بازدید هیات 
های کارشناسی ایران و آمریکا قرار گرفت 
گیهای طبیعی ، ســواحل  و با توجه به وی
ل پیرامون  زیبای مرجانــی آب هــای ز
جزیره به عنوان مرکز بین المللی توریستی 
انتخاب شد . در اواسط دهه هفتاد میالدی 
هواپیماهای کنکورد توریست ها را از اروپا به 
کیش می آورد.در سال های پس از انقالب 
بعد از یک وقفه کوتاه جزیره کیش به عنوان 
نخستین منطقه آزاد کشور برگزیده شد و 
پس از مدت کوتاهی جاذبه های توریستی 
و تجاری کیــش مورد توجــه مجدد قرار 
گرفت.انتخــاب کیش به عنوان منطقه آزاد 
و برخورداری ســرمایه گــذاران از معافیت 
های گمرکی و دیگر قوانین حاکم بر مناط 
آزاد این جزیره را به منطقه ای جذاب برای 
فعالیت هــای اقتصادی بدل کرده اســت. 
جهانگردی و بازرگانی مهمترین فعالیتهای 
اقتصادی کیش را تشکیل می دهند. جزیره 
کیش با انبوهی از بازارهای کوچک و بزر   
هتلهــای مجهز و انواع امکانات ســیاحتی 
نه پذیرای مسافرین می باشد.فعالیت  ســا
های صنعتی به شکل کنترل شده و محدود 
خره تعداد زیادی از بومیان  وجود دارد و با
جزیره در بخش صیادی فعالیت می کنند. 

ساکنین جزیره از دو بخش تشکیل شده که 
یک بخش بومیانی هســتند که در منطقه 
ســفین زندگی می کنند و لباسهای سنتی 
می پوشــند و به زبان های فارسی و عربی 
صحبت می کنند و بقیه کسانی هستند که 
در طول سالهای گذشته به کیش مهاجرت 
کرده اند. کیش یکی از سرسبزترین جزایر 
خلی اســت. در دو دهه اخیر بیش از هزار 
هکتار از زمین های جزیــره جنگل کاری 
شده است. گونه های عمده درختی کیش 
عبارتند از کهور ایرانی و پاکستانی ،آکاسیا 
،کنار ،لور ، نخل و اکالیپتوس.محیط زیست 
خشکی جزیره به دلیل بسته بودن آن دارای 
جامعه زیســتی محدود است و با این حال 
گونه هایی از پستانداران در جزیره زندگی 
می کنند که مهمترین آن ها آهوی ایرانی 
است. عالوه بر این پرندگان کیش و آبزیان 
پیرامــون جزیره کیش نیــز از تنوع خوبی 
برخوردارنــد. انواع ماهی هــای خوراکی و 
تزیینی زیبا و رنگارنگ ، مرجانها ، صدف ها 
، حلزونها، نرم تنان ، شــقای ها ، اسفنجها 
، عروســهای دریایی و ... در آبهای پیرامون 

جزیره یافت می شوند.   
ب ها کی     جا
ریر ی  ر باستا

سابقه ســکونت  در جزیره کیش بسیار 
نی است. شهر حریره در شمال جزیره  طو
که حدود هشــتصد ســال پیش بر جای 
مانده  یادگاری از دوران شــکوفایی کیش 
است . باستان شناسان محدوده شهر حریره 
را120 هکتــار تعیین کــرده اند و تاکنون 
مجموعه های خانه اعیانی ، حمام  محدوده 
صنعتی و مسجد آن شناسایی شده است.                                                                                                  

هوا بوستا 
یکی از بوســتان های وســی و قدیمی 
کیــش اســت و در آن انــواع مختلفی از 
پســتانداران نظیر شیر ،میمون، روباه ، آهو 
و انــواع پرندگان مانن طوطی ، پلیکان ، قو 

و عقاب طالیی نگهداری می شوند . وجود 
آهوانی که آزادانه در این بوستان رفت و آمد 

می کنند وجه تسمیه آن است.
ی ا ای ها ک 

آب هــای اطراف کیش محــل زندگی 
انواع موجــودات دریایی نظیر : مرجان ها، 
ماهیهــای تزیینی و خوراکــی ، توتیاها ، 
خرچنگ ها  ســتاره های دریایی و ... است 
. با قای های کف شیشــه ای تماشای این 
زیباییها امکان پذیر اســت. این قای ها در 
اسکله تفریحی مستقر هستند و با ا ستفاده 
از نورافکن امکان گشت دریایی شبانه را نیز 

فراهم کرده اند.
رباز کی

ایــن مجموعــه یکی از وســی ترین و 
مجهزترین مجموعه های تفریحی در کشور 
اســت که برای ســرگرمی افراد با سنین 
مختلف ســاخته شده اســت. چر و فلک 
تور، سفینه ، سورتمه ، آبشار  بزر سیمو
و سینما 2000 از جمله امکانات شهر بازی 

کیش است.
پایا

در شهرهای مناط خشــک ایران برای 
دسترسی منازل به تونل های مسیر قنات و 
نین استفاده از محیط خنک زیر زمینی  هم
پلکانی رو به پایین و عمود بر مســیر قنات 
ساخته می شد که پایاب نام داشت. یکی از 
پایــاب های موجود در کیش به نحو زیبایی 
بازسازی شده است . در کنار این پایاب یک 

رستوران سنتی روباز فعالیت می کند.
ا

قنات یکی از باشکوهترین ابداعات ایرانیان 
اســت . در گذشــته جزیره کیش دارای 3 
رشته قنات بود . با استفاده از تونلهای یکی 
از قناتهای کیش مجموعه ای دیدنی تفریحی 
در زیرزمین احدا شده است. این مجموعه 
که شــهر زیرزمینی کیش نیز نامیده شده 
دارای رستوران و فروشگاه صنای دستی می 

کیش ،
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باشد.
ی ا تی یو ک

صبــح یکــی از روزهای ســال 1345 
ه  بومیان جزیره با یک کشــتی عظیم الج
موجه شدند که در ســواحل غربی به گل 
نشســته بود . تمامی تالشــها برای خارج 
اف نام  کردن این کشــتی یونانی کــه کو
داشــت بی نتیجه ماند . چشم انداز زیبای 
پیرامون کشتی بخصوص به هنگام غروب 
خورشید هر روز مسافران را به سوی خود 

می کشاند.
ین پار د

تاکنــون هــزاران درخت نخــل در این 
ه هایی از قبیل :  پارک کاشته شــده و پرو
موزه پروانه ، پرندگان نادر و دیدنی ، دنیای 
ارکیده ، کاکتوس و با ابریشم ، اوشناریوم و 
آکواریوم دلفین ها ، جنگل بارانهای مصنوعی 
و کوه آتشفشان در دست ساخت و طراحی 
است . دلفین ها و سایر پستانداران دریایی 
با نمایش های جالب خود بازدیدکنندگان را 

سرگرم خواهند کرد.
ا سوارکار با

این باشگاه با وســعت حدود 50 هکتار 
برای برگزاری مسابقات بین المللی تاسیس 
شــده و دارای امکانات بســیار مدرن می 
باشد. تاکنون چند دوره مسابقات زمستانی 
اسب دوانی در کیش برگزار شده است . این 
اد های  مجموعه با داشتن اسب هایی از ن
اصیل مورد توجه و اســتقبال عالقه مندان 

به سوارکاری می باشد.
ر سوار ی د یر  م

دوچرخه سواری در کیش عالقه مندان 
نی ترین ، ایمن  زیادی دارد. یکــی از طو
ه دوچرخه  ترین و زیباترین مسیرهای وی
سواری کیش دورتا دور جزیره امتداد دارد. 
ایستگاه های اجاره دوچرخه های معمولی 

و برقی در اسکله تفریحی واق شده اند.
ا  د  م

در جزیره کیش مسلمانان اعم از شیعه و 
سنی در کمال صلح و آرامش با هم زندگی 
می کنند . آنان دارای مســاجد باشکوهی 
هستند که برخی از آنها در سازمان میرا 
بت شده است. یکی از این  فرهنگی ایران 
نبیاء )ص( است .  مساجد ، مسجد خاتم ا

این مسجد در منطقه سفین سمت شمال 
غربی جزیره واق شــده و دارای کتابخانه 

می باشد.
ام ر  سوا 

آرامبخش  بسیار  جزیره کیش سواحلی 
و منحصر به فرد از حی تجم مرجان ها 
دارد . این صخره های مرجانی آب بســیار 
پــاک و  تمیزی را تولید نموده که بســتر 
دریا از ورای آن مشهود می باشد و پناهگاه 
خوبی را بــرای ماهی های زیبای رنگارنگ 
و دیگر جانوران دریایــی باارزش به وجود 

می آورد.
رز ها دریایی کی

بدون تردیــد برای داشــتن تجربه ای 
لــذت بخش از ورزش های دریایی ، کیش 

مناسب ترین مکان در کشور است.
 در باشــگاه ها و مرکز تفریحات دریایی 
کیــش امکانات و خدماتــی نظیر غواصی 
، جت اسکی ، اســکی روی آب ، گشت با 
قایــ تند رو ، چتر پاراســل ، جت بوت ، 
قایــ پدالی ، بانانا ، ویندســرف ارائه می 
شود. بیشــتر این مراکز در محدوده اسکله 

تفریحی مستقر می باشند.
ریحی اس 

این اســکله در نزدیکی هتل شایان قرار 
گرفتــه و در آن امکانــات تفریحــی برای 
امکانات  این  اســت.  گردشــگران موجود 
شــامل دوچرخه ، قای هــای موتوری ، 
نین قای های  پدالی ، ماهیگیــری و هم
کف شیشــه ای جهت تماشای مرجان ها، 
گونه هــای ماهی های رنگــی و جانوران 

شگفت انگیز دریایی است.
یدر از با  پر

پرواز آرزوی دیرینه انســان هاســت . 
در کیش این فرصــت برای همگان فراهم 
اســت. که به طــور انفرادی بــا گالیدر به 
آســمان همیشه آبی صعود کنند و زیبایی 
هــای جزیره و دریای پیرامون آن  را از با 
تماشا کنند. آموزشگاه گالیدر کیش یکی 
از شعبات مرکز آموزش هواپیمای کشوری 
اســت . در این مرکز گواهینامــه پرواز با 

گالیدر صادر می شود.
یا باز د

این مکان از ســاختمان های توریستی 

دهه پنجاه کیش می باشــد و از معماری 
بسیار زیبایی برخوردار است.

 در ایــن ســاختمان با بهــره گیری از 
دستگاه های پیشرفته و رایانه ای ، امکانات 
تفریحــی و ســرگرم کننده زیــادی برای 
ن پیش بینی شــده  کودکان و بزرگســا

است.
ی وا

غواصــی درکیش به علــت صخره های 
مرجانی و گونه هــای کمیاب  ماهی های 
رنگارنــگ ، بســیار مورد عالقــه و توجه 
ســاکنان و گردشگران اســت و می توانند 
شگفتی های زیر آب را با این روش تجربه 

کنند . 
نین غواصان می توانند از مدرســه  هم
رفــا کیش  غواصــی و مرکــز غواصــی 

گواهینامه بین المللی دریافت کنند.
وا پ با

به دلیل دسترســی مناســب )سواحل 
شــمالی جزیره روبــروی مخابرات کیش( 
زم شــامل :  و برخــورداری از امکانــات 
رختکن ، دوش آب شــیرین ، نجات غری 
نیــن امکانات تفریحی – ورزشــی  و هم
همواره از استقبال بانوان گرامی برخوردار 

است.
ر داریو هت ب

هتــل بزر 5 ســتاره داریوش با 200 
اتــا و ســوئیت در 4 طبقــه در یکی از 
زیباترین مناط جزیــره کیش قرار دارد. 
آخرین امکانات و استانداردهای بین المللی 
در این هتل پیش بینی شــده و ترکیبی از 
معماری مدرن و ســنتی ایرانی در آن بکار 
رفته اســت. نمای این هتــل یادآور تخت 

جمشید در شیراز است.
ی رز ا  ا ی  ام زمین ها 

از آغاز دهه هفتاد تاکنون جهت افزایش 
جاذبــه های توریســتی ســرمایه گذاری 
اها و امکانات  عظیمی در زمینــه ایجاد ف
ورزشــی به عمل آمده اســت که یکی از 
اهای ایجاد شــده مجموعه  مهمتریــن ف
ورزشــی المپیک اســت که شــامل : یک 
اســتادیوم بین المللی تنیس ، شش زمین 
تنیس مستقل ، سالن چند منظوره ، زمین 

چمن فوتبال و استخر روباز است.
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ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
رت  نانکه ح بانوی بزر مجسمه عزت بود، هم

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
رت زینب سالم  ایشــان، نتیجه ایســتادگی ح
ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.
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ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.

ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح
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کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
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رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
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ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
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نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.
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۱۴

 شب نهم از شب های متبرک و شب مناجات با قاضی الحاجات 
اســت و توبه در آن شــب مقبول و دعا در آن مستجاب است. 
عبادت در این شــب، اجر صد و هفتاد سال عبادت را دارد. روز 
نهم روز عرفه و از اعیاد عظیمه اســت اگرچه به اسم عید نامیده 
نشده است . عرفه روزی است که ح تعالی بندگان خویش را به 
عبادت و طاعت خود فرا خوانده و سفره های جود و احسان خود 
را برای ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار و حقیرتر و 
رانده تر و خشــمناک ترین اوقات خواهد داشت و روایت شده که 
رت امام زین العابدین علیه السالم در روز عرفه صدای سائلی  ح
را شنید که از مردم تقاضای کمک می نمود. امام به او فرمود: وای 
بر تو آیــا در این روز از غیر خدا تقاضا می کنی حال آن که در 
ل خدا بی  ه های در شــکم هم از ف این روز امید می رود که ب

نصیب نمانند و سعید شوند.  
برخی از اعمال روز عرفه    

1- دعایی که با با این عبارت آغاز می شــود اللهم یا شــاهد 
کل نجوی و موض کل شــکوی و عالم کل خفی و منتهی کل 
حاج یا مبتدئا که روایت شده هر کس آن را در شب عرفه یا در 

شب های جمعه بخواند خداوند او را بیامرزد. 
2- به نقل  کفعمی  تسبیحات عشر را که در اعمال روز عرفه 

آمده است را هزار مرتبه خوانده شود .
3- غسل که مستحب است قبل از زوال انجام شود . 

4- دعاء اللهم من تعبا و تهیا را که در روز عرفه و شــب و روز 
جمعه نیز وارد است، خوانده شود. 

5- زیارت امام حســین علیه الســالم ، که از هزار ح و هزار 
یلت زیارت  رت ف ، در ک تر است و احادی عمره و هزار جهاد با
رت در این روز متواتر اســت و اگر کسی توفی یابد که  آن ح
وابش کمتر از  رت باشد  در این روز در تحت قبه مقدسه آن ح

کسی که در عرفات است نیست. 
ول به خواندن دعاهای  6- بعد از نماز عصر پیش از آن که مش
عرفه شود در زیر آسمان دو رکعت نماز بجا آورد و نزد ح تعالی 
واب عرفات رســتگار  بــه گناهان خود اعتراف و اقرار کند تا به 
شــود و گناهانش آمرزیده گردد. پس چون وقت زوال شــد زیر 
هر و عصر را با رکوع و سجود نیکو به عمل  آســمان رود و نماز 
آورد و چون فار شــود دو رکعت نماز اقامه کند. در رکعت اول 
بعد از حمد، توحیــد و در دوم بعد از حمد، قل یا ایها الکافرون 
خوانده شود. و بعد از آن چهار رکعت نماز گزارد که در هر رکعت 
بعد از حمد، توحید پنجاه مرتبه بخواند. که این نماز، همان نماز 

منین علیه السالم است .  رت امیرالم ح
7- شــی کفعمی در مصباح فرموده مستحب است روزه روز 
عرفه برای کسی که ضعف پیدا نکند و مان دعا خواندن او نشود.   
رت رسول صلی ا علیه و آله در روز عرفه. 8- تسبیحات ح

:مفاتیح الجنان منب
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ورا ا ا  ایی با 
عاشورا روز دهم ماه محرم است. شهرت این روز نزد 
شیعیان به دلیل وقایع عاشورای سال 61 هجری قمری 
است که در این روز امام حسین )ع( و یارانش در واقعه 
کربال در جن با لشــکر یزید به شهادت رسیدند و 

مسلمانان در آن روز سوگواری می کنند.
سابقه سوگواری و برپایی عزاداری برای حسین بن 
علی )ع( به اولین روزهای بعد از عاشورا، در محرم سال 

61 هجری می رسد.
( در  رت زینب ) اولین مراسم ســوگواری را ح
مسجد کوفه بر امام حسین )ع( برگزار کرد. قبل از آن 

در کنار اجساد شهدا در کربال برگزار شد.
ر شهیدان و  روز دهم محرم، روز شــهادت ســا
فرزندان و اصحاب او در کربال است. عاشورا در تاری 
جاهلیت عرب، از روزهای عید رســمی و ملی بوده و 
در آن روزگار، در چنیــن روزی روزه می گرفتند، روز 
جشــن ملی مفاخره و شادمانی بوده است و در چنین 
اب  روزی لبا های فاخر می پوشیدند و چراغانی و خ

می کردند.
در جاهلیت، این روز را روزه می گرفتند. در اسالم، با 

ان، آن روزه نس شد. تشریع روزه رم
در فرهن شــیعی، به خاطر واقعه شــهادت امام 
حســین )ع( در این روز، عظیم ترین روز سوگواری و 
ماتم به حساب می آید که بزرگترین فاجعه و ستم در 
( انجام گرفته و دشمنان اسالم  مورد خاندان پیامبر )
و اهل بیت )ع( این روز را خجســته شمرده به شادی 
می پرداختند، اما پیروان خاندان رسالت، به سوگ و عزا 

می نشینند و بر کشتگان این روز می گریند.
امامان شیعه، یاد این روز را زنده می داشتند، مجلس 
برپا می کردند، بر حسین بن علی)ع( می گریستند، آن 
رت را زیارت می کردند و به زیارت او تشویق و امر  ح

می کردند و روز اندوهشان بود.
از جمله آداب این روز، تر لذتها، دنبال کار نرفتن، 
وردن  هر چیزی ن پرداختن به سوگواری و گریه، تا 
خیره نکردن، حالت  و نیاشامیدن، چیزی برای خانه 

صاحبان عزا و ماتم داشتن و ... است.
در دوران سلطه امویان و عباسیان، شرایط اجتماعی 
اجازه مراسم رسمی و گســترده در سوگ اباعبدا 
الحسین )ع( را نمی داد، اما هرجا که شیعیان قدرت و 

فرصتی یافته اند سوگواری پرشور و دامنه داری در ایام 
عاشورا به راه انداخته اند.

از قرن ها پیش عاشورا به عنوان تجلی روز درگیری 
حق و باطل و روز فداکاری و جانبــازی در راه دین و 

عقیده، شناخته شده است.
حسین بن علی)ع( در این روز، با یارانی اند ولی 
با ایمان و صالبت و عزتی بزرگ و شــکوهمند با سپاه 
ســنگدل و بی دین حکومت ســتمگر یزد به مقابله 
برخاست و کربال را به صحنه همیشه زنده عشق خدایی 

و آزادگی و حریت مبدل ساخت.
عاشورا گرچه یک روز بود، اما دامنه تاثیر آن تا ابدیت 
کشیده شد و چنان در عمق وجدانها و دلها اثر گذاشته 
که همه ساله دهه محرم و بویژه عاشورا، او عشق و 
اخال نسبت به معلم حریت و اسوه جهاد و شهادت، 
حسین بن علی)ع( می گردد و همه، حتی غیر شعیه، در 

مقابل عظمت رو آن آزادمردان تعظیم می کنند.
امام حسین)ع( که به دعوت اهل کوفه از مکه عازم 
این شهر بود تا به شیعیان انقالبی بپیوندد و رهبری آنان 
را به عهده گیرد، پیش از رسیدن به کوفه، در کربال به 
محاصره نیروهای ابن زیاد در آمد و چون حاضر نشد 
الم یزیدی را  لت تسلیم و بیعت با حکومت غاصب و 

بپذیرد، سپاه کوفه با او جنگیدند.
حســین و یارانش روز عاشورا لب تشنه با رشادتی 
شگفت تا آخرین نفر جنگیدند و به شهادت رسیدند 
لمت  و بازماندگان این قافله نور، به اسارت نیروهای 
درآمده به کوفه برده شدند. هفتاد و دو تن یاران شهید 
او، بزرگترین حماسه بشری را آفریدند و یاد خویش را 
یلت خواه، ابدی  در دل تاری و وجدان بشــرهای ف

ساختند.
عاشورا در مقایســه با بسیاری از رخدادهای دیگر، 
حجم کمی از وقایع را به خود اختصا داده و آغاز و 
انجام آن، در برهه ای کوتاه اتفاق افتاده است. اما یکی 
از حوادثی است که در طول تاری خویش، بیشترین 
توجه را به خود جلب کرده و عالوه بر نقش گســترده 
ی خود، به صورت فرهنگی  وتاثیر عمیق اجتماعی تاری

ویژه با ساختاری منحصر به فرد در آمده است.
 hamshahrionline.ir:منبع

هواپیمایی کاسپین
15



هواپیمایی کاسپین 16

1- مسافران باید از زمان ورود به فرودگاه از باز نمودن جامه 
دان خود در دید عموم خودداری نمایند.

2- از قراردادن وجه نقد و اشیاء قیمتی )جواهرات( ، مدارک 
و تلفن همراه داخل جامه دان خودداری نمایند.

3- جامه دان تحویلی حتما دارای قفل باشد و نوشته ای که 
شامل نام و نشان و تلفن تماس و آدرس مسافر می باشد داخل 
جامه دان و یا به صورت برچسب بر روی جامه دان نصب گردد.

4- از تحویل اشیاء شکستنی و فاسدشدنی که فاقد بسته بند 
استاندارد و ضربه گیر باشند و نیز وسایل کوچک بدون جعبه یا 

روکش مخصوص خودداری نمایند.
5- هنگام دریافت بار در مقصد می بایســت رسید باری که 

در مبدا پرواز تحویل گرفته اند ارائه نمایند زیرا رسید مربوطه 
نشانگر مالکیت مسافر نسبت به بار تحویلی است.

زم بذکر اســت هنگام تحویل بــار در مبدا به ازای هر تک 
(TAG)  بار،یک رسید به مسافر داده می شود و نیز تعداد بار و 

بت شود.  وزن کل بار می بایست در بلیط مسافر 
به این ترتیب مالک بار شخصی است که رسید مربو را ارائه 
نماید. مسافران باید دقت داشته باشند بارشان را در بلیط خود 

بت و از تحویل به دیگران خودداری نمایند.
6- از حمل بار و جامه دان افراد ناشــناس جدا پرهیز شــود 
ولیت قانونی محتویات جامه دان به عهده شما خواهد  چون مس

بود.
7- در مقصد هنگام تحویل گرفتن بار مســافران دقت کنند 
که جامه دان و محتویات آن را صحیح و ســالم دریافت نموده 
و در صورت هرگونه خسارت اعم از آسیب و یا مفقودی سریعا 
و قبل از ترک ســالن ترانزیت به واحد امور جامه دان شرکت 
اطالع و فرم گزارش مربو را تنظیم و شماره پرونده تنظیمی 

را دریافت نمایند.
8- پرداخت خســارت وارده اعم از آســیب و یا مفقودی بر 

اســاس وزن بار آسیب دیده و یا مفقودی بر مبنای قوانین بین 
الملل و هواپیمایی کشوری می باشد.

9- مســافران می توانند جهت ارســال اشــیاء قیمتی و یا 
شکستنی و مدارک، بار خود را بارنامه نمایند که در این صورت 
اگر به بار مربوطه آسیبی برسد خسارت کامل بار خود را دریافت 

می نمایند.

ر ا ی در مورد بار م ا
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ویزا و یا روادید مدرکی اســت که در 
مقابل درخواست اخذ اجازه از یک کشور 
برای ورود یا گذر از خاک آن صادر می 
شــود و به فرد این امــکان را می دهد 
که با هدفی مشخص برای مدت زمانی 
تعیین شده به یک  کشور خارجی سفر 
کند . روادیــد معمو به صورت مهر یا 
برچسب روی برگه های گذرنامه افراد 
زده می شــود . هر کشور دارای قوانین 
مشخصی برای اخذ روادید است. افراد 
قبل از اقدام برای اخذ روادید بهتر است 
زم  درباره کشور مقصد خود اطالعات 
را کســب کنند تا پروســه اخذ روادید 
در کوتــاه ترین زمــان ممکن و با بروز 
کمتریــن مشــکالت صــورت پذیرد. 
معمو برای دریافت روادید باید هزینه 
هایی پرداخت شــود که این هزینه ها 
با توجه به نوع روادید ، ملیت مســافر 
، تعداد دفعــات ورود و خروج و مدت 
زمان اقامت متفــاوت خواهد بود. مهم 
ترین نکته در خصــوص روادید تاری 

خروج درج شده روی گذرنامه است که 
فرد را مکلف می کند تحت هر شرایطی 
در زمان مشخص شده نسبت به خروج 
از کشور مقصد اقدام کند.                                                                                  
انواع روادید: بــه طور کلی روادید 
با توجه به قصد ســفر افــراد در انواع 

مختلفی صادر می شود. 
بنابراین هر فــرد پیش از اقدام برای 
ســفر به کشوری خارجی باید نوع سفر 
خود را مشــخص کرده و به تناسب آن 
نوع خاصی از روادید رادرخواست کند. 
روادید بازرگانی ، کاری، دانشــجویی ، 
دیدار از بستگان، گردشگری ، زیارتی و 
عبور از مهم ترین انواع روادید هستند.                                                
روادید گردشگری: این نوع روادید 
بــرای افــرادی صادر می شــود که به 
قصد تفریح و گــذران اوغات فراغت به 
کشوری خارجی سفر می کنند . مدت 
زمان روادید گردشگری بین دو هفته تا 
شش ماه است که بسته به کشور مقصد 
متفــاوت خواهد بود . معمو برای اخذ 

ف به ارائه بلیت  این روادید مسافر مو
رفت و برگشت خویش است.

روادیــد عبور: ایــن روادید برای 
افرادی صادر می شــود که قصد عبور 
از یک کشــور بــدون توقــف را دارند. 
مدت زمان ایــن روادید بین یک تا ده 
روز اســت . بیشتر افرادی که با ماشین 
شخصی سفر می کنند اقدام به گرفتن 
روادید عبور می کنند.                                                                             
روادید  از  نوع  این  روادید زیارتی: 
برای گردشــگرانی صادر می شود که 
به قصد زیارت اماکن مقدســه و انجام 
فرایــ مذهبی به کشــوری خارجی 
ســفر می کننــد. افرادی کــه روادید 
زیارتــی دریافت می کنند معمو تنها 
ــور در یک یا چند  اجازه اقامت و ح
شهر کشــور مقصد را خواهند داشت . 
وارد شدن به ســایر بخش های کشور 
مقصد از نظر قانونی ممنوع است و می 
توانــد مجازات هایی را در پی داشــته 

باشد.  
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ه نی آیامی

که  نید ا میـد یا آ
با  تواند  می  زرافه 
گوشهایش  زبانش 

را تمیز کند 

های قطب جنوب  آیامیـدانیدکه اگر همه ی
آب شود بر ســطح آب اقیانوسها هفتاد متر 
اضافه می شــود و در این صورت یک چهارم 

خشکی های کره زمین زیر آب می رود 

آیامیـــدانیدکه عسل تنها غذایی است که 
فاسد نمی شود 

آیامیـــدانیدکه موشهای صحرایی چنان سریع 
یر پیدا می کنند، که در عر هجده ماه دو موش  تک

صحرایی قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند 
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که  نید ا میـد یا آ
چیز  همه  روباهها 
را خاکســتری می 

بینند 

آیامیـدانیدکه دارچین اگر به صورت وریدی 
به انسان تزریق شود باع مرگ می شود 

آیامیـدانیدکه اسبها در مقابل گاز اشک آور 
مصون اند 

که  نید ا میـد یا آ
قطبــی  خــر 
هنگامی که روی دو 
حدود  می ایستد  پا 

سه متر است 
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با مشاوره و آزمايش اچ آی وی/ ايدز :  

بــیشتر بــدانیم 
 بهتر زندگی کنیم

/ایدز چیست  ا آ و
ایدز بیماری اســت که توسط ویروسی به نام ا آ و 
)ویروس نقص ایمنی انســانی( ایجاد می شود. این ویروس 
به تدری قدرت دفاعی بدن را ضعیف می کند به طوری که 
فرد به انواع عفونت ها و ســرطان ها مبتال شده و در نهایت 
منجر به مر می شــود. از زمان ورود ا آ و به بدن، تا 
شــروع بیماری ایدز ممکن اســت بیش از 10 سال طول 
اهر سالم بوده، می تواند به کار  بکشد. در این مدت فرد 
و فعالیت خــود ادامه دهد. ولی احتمال انتقال ویروس به 

دیگران وجود دارد .
از زمــان ورود ویروس بــه بدن تا زمان تشــخیص با 

آزمایش خون ، ممکن اســت چند هفته تا چند  ماه طول 
بکشــد که به این مدت دوره پنجره گفته می شود. در این 
زمان علیرغم منفــی بودن آزمایش، امکان انتقال ویروس 

وجود دارد. 
 ا آ و چگونه وارد بدن می شود

تماس جنسی محافظت نشده  با فرد مبتال .
اســتفاده مشترک از وسایل تزری و یا ابزار تیز و برنده 

ل تی و سوزن خال کوبی. م
انتقال خون و فرآورد ه های خونی آلوده.

انتقــال از مادر مبتال به نوزاد طــی حاملگی، زایمان و 
شیردهی .

با گذشــت بیش از س ســال از شروع 
میلیون   40 حدود  /ایدز  ا آ و همه گیر 
نفر در سراســر جهان با این ویرو زندگ 

م کنند و 30 میلیــون نفر از این بیمار جان 
مبتال  نفر  تاکنــون 2612۵  ایــران  در  باخته اند. 
برآورد  اما  ایدز شناسای شــده اند،   / ا ا و به 

م شــود تعــداد مبتالیان بیــش از 93 هزار 
6 هزار نفر از  نفر  باشــد بنابراین حدود 
اهر فرد نشان  ابتال خود آگاه نیستند. 

 ، ی دهنده ابتال به ا آ و نیست و تنها راه تش
، هم در پیشگیر و هم در مراقبت  انجام آزمایش خون از نظر ا ا و است.  مشاوره و آزمایش ا آ و

و درمان اهمیت دارد. 
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بــیشتر بــدانیم 
 بهتر زندگی کنیم

 ابتال به بیماری آمیزشــی درمان نشــده، خطر انتقال 
ا آ و را در تماس جنس بیشتر م کند. درد، زخم، 
سوزش و ترشحات تناسلی می تواند از عالئم بیماری های 

آمیزشی باشد .
کاندوم مهم ترین وســیله پیشگیر از انتقال ا آ و 

از طری جنس است
زم اســت افراد مبتال بــه ا آ و جدا  آیا 

نگهدار شوند 
ل دســت  ا آ و از طریــ تماس های معمولی م
دادن، در آغوش گرفتن، روبوســی کردن، عطسه و سرفه 
روف و وسایل غذاخوری مشترک،  کردن، اســتفاده از 
اســتفاده از اســتخر و توالت و حمام مشــترک و نیش 
حشرات منتقل نمی شــود. افراد مبتال نیاز به حمایت و 
همدلی جامعه دارند. با پرهیز از انگ و تبعی همه را از 

آموزش، پیشگیر و درمان ایدز بهره مند سازیم.

چگونه خود را از ابتال به ا آی وی محافظت 
کنیم

خویشتن داری در زمان تجرد.
وفاداری به همسر.

استفاده از کاندوم در ارتبا جنسی با شریک جنسی 
. مبتال یا مشکوک به ابتال به ا آ و

پرهیز از مصرف مواد مخدر و یا محرک.
ل وسایل  عدم استفاده مشترک از وسایل تیز و برنده م

تزری ، تی اصالح و سوزن خالکوبی .
پیشگیر از انتقال ویروس به نوزاد با مصرف داروها 
، زایمان و پس از  ضد ویروس در طــ دوران بــاردار

زایمان در مادران مبتال.

/ ایدز در  ا آ و چه خدمات در رابطه بــا 
کشور ارائه م شود 

اگر مشکوک به ابتالی خود یا همسرتان هستید و یا نیاز 
دارید در خصوص ایدز اطالعات بیشــتری کسب نمایید،  
می توانیــد به نزدیک تریــن مرکز مشــاوره بیماری های 
رفتاری محل ســکونت خود مراجعه کنید. در این مراکز 
کلیه خدمات شــامل آموزش، مشاوره، آزمایش ا آ و 
و ارائه وســایل پیشــگیری از انتقــال بیماری)کاندوم و 
سرنگ و سوزن( به صورت رایگان و با حف رازداری ارائه 
می شود. مراکز مشاوره بیماری های رفتاری تحت نظارت 
دانشگاه ها علوم پزشک در سراسر کشور فعالیت نموده 
و دسترســ کلیه افراد به این مراکز بــه راحت امکان 
پذیر می باشد. تاکنون در بیشــتر شهرستان های کشور 
حداقل یک مرکز یا پایگاه مشاوره بیمار ها رفتار 
راه انداز شده اســت. خدمات ارائه شده در مراکز 
مشــاوره بیمار ها رفتار رایگان بوده و مشاوره 
ور و تلفن توسط مشاورین دوره دیده در  محرمانه ح
محیط امن و دوستانه انجام م پذیرد. لذا جهت انجام 
ت درباره ایدز می توانید  مشاوره و یا طرح سوا

به هر یک از این مراکز مراجعه نمایید.
مراکز مشــاوره بیمار هــا رفتار در 
مراکز مشاوره  118 تحت عنوان  سامانه تلفن
بت شده است. پس در سراسر کشور م  ایدز  
توانید از طری تماس با تلفــن 118آدرس و تلفن مراکز 
فو را جویا شوید. در تهران تلفن ها 66593030-

ت شما  66581517 و 66038920  پاسخگو سوا
در زمینه ایدز هستند و م توانند در صورت لزوم جهت 
انجــام آزمایش رایگان و محرمانــه آدرس نزدیک ترین 

مرکز مشاوره را به شما معرف نمایند.
تهیه و تدوین : وزارت بهداشت و درمان 

ه ما را در معــر خطر قرار می دهد رفتار                     آن
پر خطر ماست، نه زندگی در کنار افراد مبتال.

مصــرف مــواد مخدر، الــکل، مــواد محرک و 
، قدرت  روان گردان شــامل شیشه، کراک و اکستاس
تصمیم گیری فــرد را برای پرهیز از رابطه جنســی 

محافظت نشده مختل می کند.
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ر ر    و ه
و  اسی                               می ر ب

: میوه های سبز رن  سبز 
حاوی مواد شــیمیایی ضد 
ل انواع  سرطان هستند م
در  ها.  ایزوتیوســیانیت 
عین حــال آنها حاوی 
یــن و زیزانتین  لوت
این دو  هســتند که 
از  اکسیدان خطر  آنتی 
بین رفتن شبکیه را که یکی 
نابینایی است،  اصلی  از علل 

کاهش می دهند.

زرد: غذاهای زرد مملو از ویتامین س 
هســتند و در عین حال برخی از صدمات 
ناشــی از رادیکال های آزاد روی پوست را 

کاهش می دهند. 



هواپیمایی کاسپین
23

 بنفش: انگور و کلم بنفش حاوی آنتوسیانین هستند 
که از ســلول ها در برابر آسیب های اکسیداسیون 
محافظت مــی کننــد و در نتیجه 
تاخیر  به  پیــری  هور عالئم  آن 
مواد  ایــن  میافتند. 
ول رن  مغذی که مس
تیره میوه ها هستند به 
ل  فرآیند در و استد
کمک م کنند و سایر 
های  اکسیدان  آنتی 
موجــود در آنها 
نیز ضد سرطان 

هستند. 

سفید: پیاز، سیر، پیازچه و موسیر حاوی 
آلیسین و کوئرستین هستند که هر دو آنها 
خطر حمله قلبــی را کاهش م دهند و به 
عملکرد سیســتم ایمنی بهبود می بخشند. 
گل کلم نیز حاوی سولفورافان است 
که یک ماده ضد ســرطان به 

شمار م رود.

 قرمز: مواد غذایی قرمز رن لیکوپــن دارند. این ماده یک 
جیک موجود در  ضد سرطان شناخته شده اســت. اسید ا
ت نیز خطر آســیب دیدن AND را کاهش می  این محصو
، آلبالو و خانواده توت  دهد. فالوینوئیدها که عمدتا در گیال

)تمشک و شاتوت و بلوبری( یافت می شوند، قدرت تدافعی 
آنتی اکســیدان ها را افزایش م دهند، از سلول ها در برابر 

صدمات ناشــی از رادیکال های آزاد محافظت می کنند. به 
ل و منطق در مغز کمک م کنند  حف عملکرد قوای استد

و جلوی پیری را می گیرند. 

 نارنجی: این میوه ها حاوی بتاکاروتن هستند که باع تقویت سیستم ایمنی م شوند 
و از آســیب های ناشی از رادیکال های آزاد که باع پیری زودر می شوند پیشگیری 
می کنند. مواد مغذی میوه های خانواده ســیترو )مرکبات( باع بهبود سالمت دهان 

می شوند.
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ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
رت  نانکه ح بانوی بزر مجسمه عزت بود، هم

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
رت زینب سالم  ایشــان، نتیجه ایســتادگی ح
ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.
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ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.

ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
رت  نانکه ح بانوی بزر مجسمه عزت بود، هم

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
رت زینب سالم  ایشــان، نتیجه ایســتادگی ح
ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.
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ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
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ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
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امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
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دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
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بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
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استانبول: بزرگ ترین شهر کشــور ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن است. این شهر در کنار تنگه 
بسفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگه بسفر دو قاره آسیا و اروپا را جدا می کند و استانبول تنها شهر بزرگ 

جهان است که در دو قاره قرار دارد. بندر طبیعی شا طالیی یا خلی در این شهر واقع است.
اب شده  است. همچنین از لحا تعداد  ت فرهن اروپا در سال 2010 انت این کالن شهر به عنوان پایت

گردشگران خارجی سومین شهر توریستی جهان به شمار می رود.
ی اســتانبول عبارتند از: بیزانتیوم، رم جدید، استیمبول، آگوستا آنتونینا، کنستانتینوپل،  اسامی تاری
ت بودند.  مانی دارالسعادت، دار عالیه، باب عالی )عالی قاپو( و پایت اسالمبول. القاب استانبول در دوره ع
به های گردشگری و توریستی اســتانبول فراوانند. از مساجد و کا ها گرفته تا موزه ها و بازارهای  جا
به ها حول و حوش منطقه  ر این جا ی، در طول ســال پذیرای توریست هایی از کل دنیا هستند. اک تاری
ســلطان احمد واقع شده اند و منطقه هایی مانند بی اوغلو و تاکسیم هم چیزی کم از منطقه سلطان احمد 
ندارند. مسجد آبی )مسجد سلطان احمد( و مسجد ایاصوفیه مکان هایی هستند که هر توریستی قطعا از 
آنها بازدید می کند. غذا و خورد و خورا یکی از اجزای اصلی فرهن تر هاست، پس باید منوی غذاها 
رید. اگر وقت داشتید به یک حمام  وانید. در بازارهای استانبول حتما سوغاتی ب را با دقت نقشه خوانی ب

تر بروید و آب تنی و ماسا تر را امتحان کنید
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حــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب 
اـسـالمی در اجتماع پر ـشـکوه دهها هزار نفر از 
فرماندهان بـسـی، بسی را مظهر بات، افتخار و 
ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین ویگیها 
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
و در رس آن آمریکا، ایـسـتادگی و اقتدار ملت را 
تنها راه میوس شدن دشمن برشمردند و با تکید 
بر حمایت قطعی از دولت و مـسـن افزودند: در 
بح هـسـته ای خطو قرمز باید رعایت ـشـود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.
حرت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم، 
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی، برای 
دوـسـتان نظام و انقالب و کـشـور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دـشـمنان و 

کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
حماسه حرت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده 

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
رهبر انقالب اسالمی با تکید بر اینکه عظمت کار 
حرت زینب ـسـالم ا علیها فقط قابل سنجش 
و مقایـسـه با حماسه عاـشـورا است، خاطر نشان 
کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت همون 
قله ی ـسـرافراز و اـسـتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایـسـتاد و به یک الگو و پیـشـوای 
جاودانه مبدل شد.

حرت آیت ا خامنه ای با اـشـاره به ـسـخنان 
پودیــن و قاطعانــه و در عین حال روان حرت 
زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و همنین 
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
بانوی بزر مجسمه عزت بود، همنانکه حرت 

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
ایـشـان، نتیجه ایـسـتادگی حرت زینب سالم 
ا علیـهـا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جـهـت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 

عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.
رهبــر انقالب اـسـالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
چنین روحیه ای در حرت زینب سالم ا علیها 
و ـسـایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عـهـد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
و اولیــاء و ـهـم برای مومنین و مردم معمولی زم 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
داریم پاـسـخگو باشیم.حرت آیت ا خامنه ای 
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایـسـتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 

سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اـسـت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دـشـمن غلبه 

پیدا کند.
حرت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان 
خود به تعبیر نرمش قهرمانانه که چندی پیش 
بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، نرمش 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اـسـالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اـسـالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اـسـتفاده 
از ـشـیوه های متنوع برای دـسـتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
حــرت آیــت ا خامنه ای با اـشـاره به اهداف 
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اـسـت که راهنمایان و 
هادیان و متفکران و مسون، این مراحل را قطعه 
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ـکـه همه فعان عرصه سیاـسـت و مدیران کالن 
کـشـور و همنین فعان عرصه بسی باید آن را 

مد نظر داشته باشند.
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حــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب 
اـسـالمی در اجتماع پر ـشـکوه دهها هزار نفر از 
فرماندهان بـسـی، بسی را مظهر بات، افتخار و 
ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین ویگیها 
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
و در رس آن آمریکا، ایـسـتادگی و اقتدار ملت را 
تنها راه میوس شدن دشمن برشمردند و با تکید 
بر حمایت قطعی از دولت و مـسـن افزودند: در 
بح هـسـته ای خطو قرمز باید رعایت ـشـود و 

از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.
حرت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم، 
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی، برای 
دوـسـتان نظام و انقالب و کـشـور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دـشـمنان و 

کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
حماسه حرت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده 

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
رهبر انقالب اسالمی با تکید بر اینکه عظمت کار 
حرت زینب ـسـالم ا علیها فقط قابل سنجش 
و مقایـسـه با حماسه عاـشـورا است، خاطر نشان 
کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت همون 
قله ی ـسـرافراز و اـسـتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایـسـتاد و به یک الگو و پیـشـوای 
جاودانه مبدل شد.

حرت آیت ا خامنه ای با اـشـاره به ـسـخنان 
پودیــن و قاطعانــه و در عین حال روان حرت 
زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و همنین 
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
بانوی بزر مجسمه عزت بود، همنانکه حرت 

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
ایـشـان، نتیجه ایـسـتادگی حرت زینب سالم 
ا علیـهـا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جـهـت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 

عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.
رهبــر انقالب اـسـالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
چنین روحیه ای در حرت زینب سالم ا علیها 
و ـسـایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عـهـد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
و اولیــاء و ـهـم برای مومنین و مردم معمولی زم 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
داریم پاـسـخگو باشیم.حرت آیت ا خامنه ای 
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایـسـتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 

سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اـسـت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دـشـمن غلبه 

پیدا کند.
حرت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان 
خود به تعبیر نرمش قهرمانانه که چندی پیش 
بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، نرمش 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اـسـالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اـسـالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اـسـتفاده 
از ـشـیوه های متنوع برای دـسـتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
حــرت آیــت ا خامنه ای با اـشـاره به اهداف 
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اـسـت که راهنمایان و 
هادیان و متفکران و مسون، این مراحل را قطعه 
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ـکـه همه فعان عرصه سیاـسـت و مدیران کالن 
کـشـور و همنین فعان عرصه بسی باید آن را 

مد نظر داشته باشند.
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حــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب 
اـسـالمی در اجتماع پر ـشـکوه دهها هزار نفر از 
فرماندهان بـسـی، بسی را مظهر بات، افتخار و 
ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین ویگیها 
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
و در رس آن آمریکا، ایـسـتادگی و اقتدار ملت را 
تنها راه میوس شدن دشمن برشمردند و با تکید 
بر حمایت قطعی از دولت و مـسـن افزودند: در 
بح هـسـته ای خطو قرمز باید رعایت ـشـود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.
حرت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم، 
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی، برای 
دوـسـتان نظام و انقالب و کـشـور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دـشـمنان و 

کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
حماسه حرت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده 

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
رهبر انقالب اسالمی با تکید بر اینکه عظمت کار 
حرت زینب ـسـالم ا علیها فقط قابل سنجش 
و مقایـسـه با حماسه عاـشـورا است، خاطر نشان 
کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت همون 
قله ی ـسـرافراز و اـسـتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایـسـتاد و به یک الگو و پیـشـوای 
جاودانه مبدل شد.

حرت آیت ا خامنه ای با اـشـاره به ـسـخنان 
پودیــن و قاطعانــه و در عین حال روان حرت 
زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و همنین 
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
بانوی بزر مجسمه عزت بود، همنانکه حرت 

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
ایـشـان، نتیجه ایـسـتادگی حرت زینب سالم 
ا علیـهـا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جـهـت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 

عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.
رهبــر انقالب اـسـالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
چنین روحیه ای در حرت زینب سالم ا علیها 
و ـسـایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عـهـد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
و اولیــاء و ـهـم برای مومنین و مردم معمولی زم 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
داریم پاـسـخگو باشیم.حرت آیت ا خامنه ای 
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایـسـتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 

سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اـسـت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دـشـمن غلبه 

پیدا کند.
حرت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان 
خود به تعبیر نرمش قهرمانانه که چندی پیش 
بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، نرمش 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اـسـالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اـسـالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اـسـتفاده 
از ـشـیوه های متنوع برای دـسـتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
حــرت آیــت ا خامنه ای با اـشـاره به اهداف 
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اـسـت که راهنمایان و 
هادیان و متفکران و مسون، این مراحل را قطعه 
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ـکـه همه فعان عرصه سیاـسـت و مدیران کالن 
کـشـور و همنین فعان عرصه بسی باید آن را 

مد نظر داشته باشند.
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۲۵

1. ایاصوفیه

این مسجد به خاطر معماری شگفت انگیز، نماهای 
باشکوه داخلی و اهمیت تاریخی اش گردشگران را به 
شهر اســتانبول جذب می کند. بین سال های 532 
و 537 ســاختمان آن به مدت هزار سال کلیسا بود. 
ســپس از ســال 1453 تا 1934 که تبدیل به موزه 
شود، مســجد بود. می توانید از این مسجد در محله 

سلطان احمد دیدن فرمایید.

 )مسجد آبی(2.مسجد سلطان احمد
سلطان احمد همیشــه می خواست مسجدی بسازد که 
با مسجد ایاصوفیه رقابت کند و همه تقریبا مواف هستند 
که او در این کار موف شده است. این مسجد یکی دیگر از 
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هواپیمایی کاسپین 2

ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
رت  نانکه ح بانوی بزر مجسمه عزت بود، هم

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
رت زینب سالم  ایشــان، نتیجه ایســتادگی ح
ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.
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ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.
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ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.

ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
رت  نانکه ح بانوی بزر مجسمه عزت بود، هم

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
رت زینب سالم  ایشــان، نتیجه ایســتادگی ح
ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.
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ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
رت  نانکه ح بانوی بزر مجسمه عزت بود، هم

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
رت زینب سالم  ایشــان، نتیجه ایســتادگی ح
ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.
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۲۶

فرماندهان بســ
ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تب

و روشهای فر
س آن آمر و در ر

تنها راه م
بر حمای

بح هســته ای خطو قرمز با
از حقو ملت، حتی 

رت آ ح
یبسیبس را مظهر عظمت ملت ای را مظهر عظمت ملت ای را مظهر عظمت ملت ا

کدرونی کدرونی ک
دوســتان نظام و انقالب و 

د و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و ید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و ید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و  یو امیو ام
نه ورزان نظام اسالمی، ماکینه ورزان نظام اسالمی، ماکینه ورزان نظام اسالمی، ما

شان با اشاره به تقارن هفته بسیشان با اشاره به تقارن هفته بسیشان با اشاره به تقارن هفته بس ا
بزر ز

نبی، مکمل حماسه عاشورا است و به ینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به ینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به  ز
رت ز حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
رهبر انقالب اسالمی با ت

رت ز ح
ســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان یســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان یســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان  و مقا

ردند: اکردند: اکردند: ا
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مص

تاکســیم یک محله مدرن و شــلو در بخــش اروپایی 
استانبول است. رستوران ها و کافه های باکالس و هتل هایی 
ون جیالن اینترکانتیننتال و گراند هایت استانبول، در  هم
این محله واق اند. فست فود خور ها هم می توانند در این 

محله سرا برگر کینگ بروند. 
ســاختمان جمهوریت در بخش غربی این میدان واق 
است که به یاد جمهوری ترکیه در سال 1923 ساخته شد. 

کلیسای چورا
این کلیســا که در ابتدا به منظور کلیسای بیزانسی 
ساخته شده بود بعدها تبدیل به مسجد شد و حا یک 
موزه است. موزائیک ها و کاشی های زیبای این کلیسا، 
نمونه باقیمانده از هنر بیزانسی در دنیاست. بخش هایی 
از آن در سال 400 ساخته شده است، ولی ساختمانی 

که امــروزه مــی بینیم 
حدود سال 1500 ساخته 
شد. این کلیسا تقریبا در 
سه مایلی شــمال غربی 

سلطان احمد قرار دارد. 

استانبول  بزرگ  بازار  5
)کاپالی چارشی(

بازار بزر استانبول که به ترکی کاپالی چارشی یعنی 
بازار سرپوشــیده نامیده می شــود در یک مایلی غرب 
ســلطان احمد اســت و یکی از بزرگترین مراکز خرید 
تی که در آن فروخته  سرپوشــیده در دنیاست. محصو
می شــوند عبارتند از فرش و قالی و پوشاک تا کارهای 
. رستوران ها، کافه ها و مساجد  دستی و هنری و شطرن
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2هواپیمایی کاسپین

حــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب 
اـسـالمی در اجتماع پر ـشـکوه دهها هزار نفر از 
فرماندهان بـسـی، بسی را مظهر بات، افتخار و 
ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین ویگیها 
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
و در رس آن آمریکا، ایـسـتادگی و اقتدار ملت را 
تنها راه میوس شدن دشمن برشمردند و با تکید 
بر حمایت قطعی از دولت و مـسـن افزودند: در 
بح هـسـته ای خطو قرمز باید رعایت ـشـود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.
حرت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم، 
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی، برای 
دوـسـتان نظام و انقالب و کـشـور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دـشـمنان و 

کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
حماسه حرت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده 

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
رهبر انقالب اسالمی با تکید بر اینکه عظمت کار 
حرت زینب ـسـالم ا علیها فقط قابل سنجش 
و مقایـسـه با حماسه عاـشـورا است، خاطر نشان 
کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت همون 
قله ی ـسـرافراز و اـسـتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایـسـتاد و به یک الگو و پیـشـوای 
جاودانه مبدل شد.

حرت آیت ا خامنه ای با اـشـاره به ـسـخنان 
پودیــن و قاطعانــه و در عین حال روان حرت 
زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و همنین 
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
بانوی بزر مجسمه عزت بود، همنانکه حرت 

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
ایـشـان، نتیجه ایـسـتادگی حرت زینب سالم 
ا علیـهـا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جـهـت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 

عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.
رهبــر انقالب اـسـالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
چنین روحیه ای در حرت زینب سالم ا علیها 
و ـسـایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عـهـد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
و اولیــاء و ـهـم برای مومنین و مردم معمولی زم 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
داریم پاـسـخگو باشیم.حرت آیت ا خامنه ای 
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایـسـتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 

سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اـسـت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دـشـمن غلبه 

پیدا کند.
حرت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان 
خود به تعبیر نرمش قهرمانانه که چندی پیش 
بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، نرمش 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اـسـالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اـسـالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اـسـتفاده 
از ـشـیوه های متنوع برای دـسـتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
حــرت آیــت ا خامنه ای با اـشـاره به اهداف 
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اـسـت که راهنمایان و 
هادیان و متفکران و مسون، این مراحل را قطعه 
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ـکـه همه فعان عرصه سیاـسـت و مدیران کالن 
کـشـور و همنین فعان عرصه بسی باید آن را 

مد نظر داشته باشند.
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آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
حــرت آیــت ا خامنه ای با اـشـاره به اهداف 
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اـسـت که راهنمایان و 
هادیان و متفکران و مسون، این مراحل را قطعه 
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ـکـه همه فعان عرصه سیاـسـت و مدیران کالن 
کـشـور و همنین فعان عرصه بسی باید آن را 

مد نظر داشته باشند.

 بی مر ا اتار
  ابت ام اسمی است
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ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.
ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
رت  نانکه ح بانوی بزر مجسمه عزت بود، هم

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
رت زینب سالم  ایشــان، نتیجه ایســتادگی ح
ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.

رهبــر انقالب اســالمی عامل اصلی بوجود آمدن 
رت زینب سالم ا علیها  چنین روحیه ای در ح
و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.
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تا .بر گا

تا از محله  بهترین نمای شــهر استانبول از برج گا
بی اوغلو مشــخص است. این ســازه بر روی تپه ای 

روبروی شا طالیی واق شده است. 

روملی در شهر 1. قلعه روملی حصار این قلعه در تنگه بسفر در ساحل 
اســتانبول در بندر طبیعی شا طالیی یا خلی واق 
شده  اســت و یکی از قلعه های مشهور کشور ترکیه 
اســت، بنای بســیار بزر و زیبا به شکل مستطیل، 
این قلعه بسیار زیبا توسط سلطان محمد فاتح ساخته 

شده است.
از دیگر جاذبه های استانبول می توان به کلیسای 
سیسترن، مسجد ســلیمانیه، موزه هنرهای اسالمی 
ترکیه، برج دختر، بازار ادویه )میســیر چارشیسی(، 
جزیره بیوک آدا )پرنسس(، مسجد رستم پاشا، تنگه 
بســفر، کا بیلر بی، کا چراغان، تپه های چاملیجا 
)بام استانبول(، موزه فرش ترکیه، مسجد اورتاکوی و 

غیره اشاره نمود. 
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و ســایر اولیا و انبیاء و مومنین را برخورد صادقانه 
بــا عهــد و پیمان الهی بیان کردند و گفتند: قرآن 
کریــم، این صد را هم برای پیامبران عظام الهی 
زم  و اولیــاء و هــم برای مومنین و مردم معمولی 
می داند و همه ما باید در مقابل عهدی که با خدا 
رت آیت ا خامنه ای  داریم پاســخگو باشیم.ح
تاکید کردند: بر اساس نص صریح قرآن، این عهد، 
ایســتادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، 
سیاسی و اقتصادی و پشت نکردن به دشمن، است.
ایشان گفتند: بر اساس این عهد، هر جا که صحنه 

زورآزمایی اســت، باید در مقابل دشمن ایستاد و 
بایــد عــزم و اراده مومنین بر اراده دشــمن غلبه 

پیدا کند.
رت آیت ا خامنه ای در این بخش از سخنان  ح
نرمش قهرمانانه که چندی پیش  خود به تعبیر 
نرمش  بکار بردند، اشاره کردند و گفتند: عده ای، 
قهرمانانه را دست کشیدن از اصول و آرمان های 
نظام اســالمی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز 
برهمین اساس، مدعی عقب نشینی نظام اسالمی 
از اصول شدند درحالی که این برداشت ها، خالف 

واق و بدفهمی است.
رهبــر انقــالب اســالمی تاکید کردنــد: نرمش 
قهرمانانــه به معنای مانور هنرمندانه و اســتفاده 
از شــیوه های متنوع برای دســتیابی به اهداف و 

آرمانهای گوناگون نظام اسالمی است.
ــرت آیــت ا خامنه ای با اشــاره به اهداف  ح
گوناگون نظام اسالمی برای پیشرفت و ایجاد تمدن 
عظیم اسالمی افزودند: این اهداف بصورت مرحله 
بــه مرحلــه و قطعه، قطعه اســت که راهنمایان و 
ن، این مراحل را قطعه  و هادیان و متفکران و مس
گذاری می کنند و سپس حرکت جمعی شروع می 
شود.ایشان خاطر نشان کردند: این، نظام صحیح 
حرکت منطقی برای پیشرفت نظام اسالمی است 
ن عرصه سیاســت و مدیران کالن  کــه همه فعا
ن عرصه بسی باید آن را  نین فعا کشــور و هم

مد نظر داشته باشند.
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ــرت آیت ا خامنــه ای رهبر معظم انقالب  ح
اســالمی در اجتماع پر شــکوه دهها هزار نفر از 
، بسی را مظهر بات، افتخار و  فرماندهان بســی
گیها  ابهت نظام اسالمی برشمردند و با تبیین وی
و روشهای فریبکارانه و ح ناپذیر استکبار جهانی 
س آن آمریکا، ایســتادگی و اقتدار ملت را  و در ر
کید  یوس شدن دشمن برشمردند و با ت تنها راه م
ن افزودند: در  بر حمایت قطعی از دولت و مســ
بح هســته ای خطو قرمز باید رعایت شــود و 
از حقو ملت، حتی یک قدم عقب نشینی نشود.

رت آیت ا خامنه ای در این اجتماع عظیم،  ح
بسی را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد 
، برای  درونی کشور دانستند و تاکید کردند: بسی
دوســتان نظام و انقالب و کشــور، مایه خرسندی 
و امید و اعتماد، و برای بدخواهان و دشــمنان و 
کینه ورزان نظام اسالمی، مایه بیم و هراس است.

ایشان با اشاره به تقارن هفته بسی با ایام حماسه ی 
بزر زینب کبری سالم ا علیها افزودند: حماسه 
زینبی، مکمل حماسه عاشورا است و به یک معنا 
رت زینب سالم ا علیها، احیاء کننده  حماسه ح

و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.
کید بر اینکه عظمت کار  رهبر انقالب اسالمی با ت
رت زینب ســالم ا علیها فقط قابل سنجش  ح
و مقایســه با حماسه عاشــورا است، خاطر نشان 
ون  کردند: این بانوی بزر اسالم و بشریت هم
قله ی ســرافراز و اســتواری در برابر همه مصیبت 

ها و حواد تل ایســتاد و به یک الگو و پیشــوای 
جاودانه مبدل شد.

رت آیت ا خامنه ای با اشــاره به ســخنان  ح
رت  دیــن و قاطعانــه و در عین حال روان ح پو
نین  زینب سالم ا علیها در برابر مردم کوفه و هم
در دربــار ابن زیــاد و دربار یزید تاکید کردند: آن 
رت  نانکه ح بانوی بزر مجسمه عزت بود، هم

امام حسین علیه السالم در روز عاشورا بود.
رت زینب سالم  ایشــان، نتیجه ایســتادگی ح
ا علیهــا را، بوجود آمدن جریانی در طول تاری 
برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر ح 
دانستند و خاطر نشان کردند: باید الگوی حرکت 
مــا و جهــت گیری آن، همواره زینبی و هدف نیز 
عزت اسالم و جامعه اسالمی و عزت انسان باشد.
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ســیس بانکهــای خصوصی)در  با تصویب قانون اجازه ت
برنامه سوم  توسعه کشور( و به سبب مشکالت و نارساییهای 
مین نیازهای متعدد آحاد جامعه،  فراوان سیستم بانکی در ت
و مطالبه یک سیســتم بانکی ارزشــی نگر، با رویکرد توزی 
نه مناب به ضرورتهــا، اولویت های اصلی مردم و قط  عاد
ید اســتفاده از این مناب توسط رانت خواران ونااهالن بر آن 
شــدیم که با ارتقاء موسســه مالی و اعتباری ایرانیان بنیاد 
تعاون ارتش جمهوری اسالمی به بانکی خصوصی و در قالب 
دقی ضوابط و مقررات بانک مرکزی و با رویکردی محتوایی 
و اسالمی این مشــکل را در سطح جامعه مدیریت نمائیم و 
ت نوین بانکی با  انشــاءا... بتوانیم با طراحی و تولید محصو
ساز و کارهای کامال اسالمی این خواستگاه هم میهنان عزیز 

را تحق بخشیم.
آقای دکتر در ابتدا خواهشمندیم چگونگی شروع فعالیت 

بانک حکمت را توضیح بفرمایید
 با لطــف و عنایت خاص خداوند منان و بــا بهره گیری از 
نیروهــای متخصص و مخلص این مرز و بوم در مدت قریب به 
سیس بانک حکمت ایرانیان توانسته ایم  2سال از اخذ مجوز ت
بانکی مدرن با قابلیتهای متنوع و راف نیازهای مختلف مشتریان 

تقدیم جامعه اسالمی نمائیم.
چه برنامه ای در آینده برای سرمایه گذاران بانک حکمت 

دارید
 برای ایجاد بانک معمو هزینه ســالهای اول و دوم برای راه 
زم ایجاب می نماید که سرمایه  اندازی و توسعه زیرساختهای 

گذاران پشــتیبانی بیشــتری بنمایند و قطعا از سال سوم به 
بعد SPE متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تقدیم عزیزان 

سهامدار خواهیم نمود.
آیــا برنامه های خدماتی دیگری در کنار تاســیس بانک 

حکمت به مورد اجرا گذاشته اید
در سال 1931 علیرغم پرداختن به توسعه شبکه شعب بانک 
هم زمان تسهیالت مناســب جهت ایجاد کارخانه های تولید 
مواد غذایی، سیستم های درمانی و محیط های ورزشی و نهایتا 

افزایش پتانسیل کار و کارگری پرداخت نموده ایم.
آیا بانک حکمت شعباتی نیز در خار از ایران دارد

 با چندین بانک در کشــورهای مختلف مذاکره شده که به 
مح اعطاء مجوز عملیات بانکداری ارزی و بین المللی از سوی 

بانک مرکزی مقدمات آن اجرایی خواهد گردید.
فکر می کنید بانک حکمت تا چه حد توانسته است توقعات 

مشتریان خود رابرآورده نماید
ما اعتقاد داریم همواره ح با مشــتری است و مشتری باید 
ح انتخاب داشــته باشــد. اگر با نگرشی معکوس به موضوع 
نگاه کنیم باید بدانیم که بازاریابی یک معادله دوســویه است. 
به عبارت دیگر ما به دنبال بازار باشــیم یا بازار به دنبال ما اگر 
تی که ما ارائه می کنیم به شــکلی باشد که  خدمات و محصو
کامال متمایز باشــد، آن وقت است که بازار به دنبال ما خواهد 
بود نکته اساسی شناسایی بازار است که کار خوبی در این زمینه 
انجام داده ایم یا به عبارتی شناخت فرهنگ بانکی مردم ایران و 

توقعات آنها از یک بانک خوب را شناسایی نموده ایم.

ت ی مت  دابی  هی کار
اشاره: مصاحبه با  دکتر عسگرزاده مدیرعامل محترم بانک حکمت ایرانیان
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وا  یر ا واید بی 

ر سفره ها ایران بود. وقت سفره پهن م شد اولین چیز که در مرکزسفره  ابت اک تا چند پیش سبز خوردن پا 
ون گل جلوه  ه نقل قرمزرنگ بود که هم خودنمای م کرد، یک ســبد پر از انواع سبز ها تازه به همراه پیازچه و ترب
ور این  م کرد ســبز های که اشــتها افراد را برم انگیخت و میل به خوردن غذا را دوچندان م کرد، اما حا دیگر ح

سمبل شاداب و طراوت سفره کمرنگ شده است.
انواع ســس ها سفید، قرمز، خردل، ترشــ ها مختلف و انواع چیپس ها و اسنک ها ســبزیجات جایگزین این جلوه 

طبیعت شده  است.
ذیه ا و درمان سبز ها را نم دانند و حت  حال وضعیت به گونه ا شــده است که عده ا از خانم ها جوان خواص ت
ذیه ا آن پ  برخ از اقالم آن را نم شناســند بنابراین بد نیســت با برخ از انواع سبز خوردن آشنا شده و به خواص ت

ببریم و این اطالعات را به نسل بعد خود نیز انتقال دهیم.

این ســبز ساقه ندارد و از نظر خوا تغذیه ا شبیه به سیر و پیاز است، اما طعم و بو مالیم تر دارد. 
تــره 2 نوع دارد برگ ها یک کوتاه و ناز بوده و اغلب در بهار و تابســتان م روید، دیگر تره فرنگ 
ی که دارد  اســت که برگ ها پهن، قو و بلند داشته و پیاز آن مش اســت.تره به دلیل پتاسیم با
ادرارآور خوب بوده و سموم را دفع و از فشار و کلسترول بد خون م کاهد. منیزیم آن از بروز سرطان روده 
هاضمه را درمان کرده، از سوزش معده کاسته و  و پروستات جلوگیر کرده و اگر به همراه غذا میل شود سو
شد.همچنین ناراحت ها طحال را برطرف کرده و برا نقر و درد  یبوست دائم و بواسیر را بهبود م ب
مفاصل مفید است، همچنین تمایالت جنس را افزایش م دهد.تره به دلیل مواد خشب نفا است. بر این 

م بهتر داشته و مواد مغذ آن بهتر جذب م شود. ری تر و جوان تر باشد قابلیت ه اسا هر چقدر 

و تر  ار  ک د  ر کاه
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این ســبز برگ ها پهن و کر دار داشته و دارا انواع ترب سفید، سیاه و قرمز است. ترب طبیعت گرم 
دارد و کم نفا اســت. به دلیل دارا بودن مواد گوگرددار خاصیت ضدعفون کنندگ فراوان دارد، همچنین 
اشتهاآور خوب است.ویتامین C فراوان آن در رفع بیمار ها دهان و پیوره موثر است و از پوسیدگ دندان ها 
م کاهد. این ویتامین در برگ تربچه چندین برابر بیشتر است و اگر به همراه غذا خورده شود، به جذب آهن 
کمک م کند.براسا تحقیقات انجام شده، تربچه سلول ها سرطان بدن را از بین برده و در بهبود عوار 
شــیم درمان موثر اســت.همچنین به دلیل دارا بودن ید برا بیماران مبتال به گواتر مفید است و با تنظیم 

شد و برا دفع سن کلیه و کیسه صفرا مفید است. سوخت و ساز بدن، گردش خون را بهبود م ب

این ســبز عطر تند دارد و کم تل است. وجود چند برگ ترخون در سبز سفره اشتها را تحریک 
و نفس را خوشــبو م کند.بو تند آن موجب مهار رشد میکروب ها پوست و کاهش بو بد بدن م شود. 
ترخون به جهت اســانس تند که دارد جایگزین مناسب نمک بوده و مصرف آن به همراه غذا برا بیماران 

یم غذای ب نمک دارند توصیه م شود. اص که ر ، افراد مبتال به فشار خون یا اش قلب
ش مالیم است.  م غذاها پرچرب کمک م کند و یک آرامب این ســبز اعصاب را تقویت کرده و به ه
ترخون سم زدا خوب است و موجب تسکین درد و رفع مشکالت قاعدگ از جمله تهوع و ضع م شود. 

این سبز قدرت دفاع بدن را با برده و از شدت بیمار ها ویروس م کاهد.

د ا م ج و ها سر رب با س

این سبز بسیار معطر و خوشبوست. ضد یبوست، 
، رفع کننده ســردردها عصب )میگرن(  ضدتشن
ش برا  و سرگیجه اســت و به دلیل ترکیبات آرامب
رفع ب خواب ها اضطراب موثر بوده و مسکن خوب 
به شمار م رود.ریحان، شــیر مادران شیرده را زیاد 
م کند و برا رفع التهاب کلیه مفید است. این سبز 
نفا نیست و اسپاسم ها معده را برطرف می کند این 
سبز بادشکن خوب است و درد و پیچش شکم را رفع 
، تنگ نفس و عالئم  م کند. جعفر بیمار ها کبد
یائسگ زودر را رفع کرده و جویدن آن به رفع بو 

میر معده کمک م کند. بد دهان و گازها ت

ر وا  رام   ریحا 

م اس  ین م و جا ر

این سبز طبیعت سرد دارد و بو خوشایند 
نــدارد. چین ها ایــن ســبز را جعفر چین 
م نامند. گشــنیز فشار و قند خون را کاهش داده، 
عطش و تهوع را رفع م کند و مسکن خوب است. 
تقویت کننده قلب، مغز و معده است. ضد اسپاسم، 
معرق و محر اشتهاســت و بهترین دارو کبد و 
طحال است.این سبز جوش ها پوست و دهان 
ناش از گرم غذاها را رفع کرده و تمایالت جنس 
را مالیم م کند. مقدار زیاد آن خواب را پریشــان، 
عادت ماهیانه را نامنظــم و مصرف کننده را دچار 

، ب حس و خواب عمیق م کند. گیج

و د  د  ی کاه



جهت آشــنایی با مسائل پزشــکی پروازی در 
خصوص خانمهای باردار که قصد انجام مسافرت 
ی  هوایی را دارند بهتر است به مقدمات فیزیولو
پروازی پرداخته تا از ضایعات ایجاد شده در این 
نوع مسافرین خطو هوایی آگاهی یابیم.بطور 
ی به گونه ای  کلی بدن انســان از نظر فیزیولو
ســاخته شده اســت که در زمین و در فشار جو 
حدود 760 میلیتر جیوه در ســطح دریا بتواند 
بدون مشکل زندگی نماید ، لیکن وقتی که پرواز 
مــی کنــد و در ارتفاع قابل مالحظه ای قرار می 
ییرات جو و کاهش فشار اتمسفر  ر ت گیرد در ا
دچار ضایعاتی می شــود. پــرواز به ارتفاعات با 
کاهش فشــار هوا و کم شــدن چگالی و درجه 
حــرارت همراه اســت به نحوی کــه در ارتفاع 
18000 پایــی فشــار هوا به نصــف و در ارتفاع 
30000 پایی به حدود 13 تقلیل می یابد.ضمنا 
میزان درجه حرارت نیز در هر 1000 پا به اندازه 
دو درجه سانتی گراد نقصان یافته بطوریکه در 
ارتفاع 30000 پایی به حدود 54 درجه سانتی 
گراد می رسد.معمو فشار داخل هواپیماها در 
زمان پرواز در سطح 5 تا 7 هزار پایی تنظیم می 
گردد تا مسافرین بدون استفاده از وسایل کمکی 
پرواز راحت و آرامی داشته باشند.مشکل زمانی 

بوجود می آید که فشار داخل کابین هواپیما به 
فشــار 5 تا 7 هزار پایی نزدیک شــده و در پرواز 
ور  مسافرین پر خطر از جمله خانم های باردار ح
داشــته باشــند. گر چه بعید به نظر می رسد که 
پرواز خطری برای حاملگی سالم با طول حاملگی 
زیــر 25 هفتــه به وجود آورد.ولی باید گفت که 
هواپیما یک محل ایده آل برای زایمان نیســت. 
بیشتر خطو هوایی به حاملگی های بیش از 34 
هفته اجازه پرواز نمی دهند.شرکت هواپیمایی 
کاســپین با بررسیهای انجام داده طی سالهای 
خدمتی ، صدور اجازه پرواز را برای مســافرین 
ر در هفته 32 در پروازهای خارجی  باردار حداک
و در هفته 34 در پروازهای داخلی صالح دانسته 
است.البته انجام یک زایمان داخل پروازی بسیار 
مطلوب توســط کادر پروازی آموزش دیده این 
شرکت در یکی از پروازهای داخلی در سالهای 
گذشته نشانی از مهارت مهمانداران و نقش سالم 
مدیریت این شــرکت بوده و می باشد. ولی باید 
متذکر شــد که بروز عوار بارداری در حین 
مســافرت با هواپیما در ســه ماهه سوم بارداری 
از شروع هفته 25 انکارناپذیر بوده و لذا توصیه 

می شود که:

خانمهای باردار که زیر 34 هفته از طول حاملگی آنان 
می گذرد قبل از پرواز با پزشک متخصص زنان و زایمان 
زم را داشته و در صورت وجود عالئم خطر  خود مشورت 
اعم از احتمال سقط ، خونریزی ، پارگی کیسه آب ، افت 

فشار خون و غیره از پرواز با هواپیما پرهیز نمایند.

خانمهای بارداری که زایمان طبیعی داشته اند تا 7 روز 
پس از زایمان طبیعی در صورت طبیعی بودن عالئم حیاتی 
و اخذ مجوز پرواز مجاز به انجام مسافرت هوایی هستند و 

لذا قبل از 7 روز از انجام پرواز خودداری نمایند.

خانمهای بارداری که در سه ماهه اول یا دوم حاملگی بسر 
می برند برای انجام مسافرت هوایی تا حد ممکن از لباسهای 
راحت،کفش راحت و پاشنه کوتاه ، غذاهای تازه تولید شده  
آب میوه، مایعات کافی اســتفاده و با همراهی یک فرد قابل 

اطمینان و آگاه مسافرت نمایند.

 خانمهــای بارداری که برای زایمان از روش ســزارین  اســتفاده می 
نمایند حداقل 10 روز پس از عمل جراحی ســزارین در صورت کنترل 
عالئم حیاتی و اخذ مجوز پرواز مجاز به انجام مســافرت هوایی هستند و 

لذا توصیه می شود که قبل از 10 روز از انجام پرواز خودداری نمایند.

از
پر

  
ار

رد
با

بیش  باردار  خانمهای 
از 34 هفتــه از انجــام 
پرهیز  هوایی  مســافرت 

نمایند.

خانمهای بارداری که علیرغــم طول حاملگی زیر 
32 تــا 34 هفته مبتال به بیماریهای زمینه ای مانند 
آســم ، کم خونی شدید ، نارسایی قلبی ، فشار خون 
کنترل نشده و سابقه سقطهای مکرر و تهدید به سقط 

هستند جدا از مسافرت هوایی پرهیز نمایند.

 اخذ مجوز پرواز برای مسافرت هوایی برای خانمهای باردار از نظر این شرکت الزامی 
است لذا توصیه می شود:قبل از مبادرت به پرواز حتما با پزشک متخصص زنان و زایمان 
خود مشــورت و مجوز پزشــکی پرواز را اخذ و ضمنا متصدیان صدور بلیط هواپیمایی 

کاسپین را از حدود حاملگی آگاه نموده و مجوز پزشکی پرواز را ارائه نمایند.

نویسنده: دکتر محسن آزاد 
پزشک هوایی
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 طرز تهیه :
گوشت چر کرده را با پیاز رنده شده و 
جعفری و نمک و زرد چوبه و فلفل مخلو 

کرده و خوب ورز دهید.
تخم مر ها را بپزید. گوشت را به چهار 
قسمت تقســیم کنید و به طور یکنواخت 
به دور تخم مر بزنید. و در روغن ســر 
کنیــد . آب و رب و زنجبیل و دو قاشــ 
روغن زیتون و تخم گشنیز را روی حرارت 
بگذارید و رولت را در آن ریخته و با حرارت 
خیلی کم بپزید وقتی پخته شد یکی یکی 

ینید . برش دهید و در دیس ب

زم:   مواد
گوشت چر کرده 

00 الی800گرمبدون چربی

م مرغ 4 عددت
4 قاشق غذا خوریجعفری خرد شده

1 عددپیاز درشت
1 قاشقرب گوجه فرنگی

زمروغن به میزان 
نمک و زرد چوبه و 

زمفلفل به میزان 

یک تکه کوچکزنجبیل
م گشنیز 1 قاشق چای خوریت

1/۵ لیوانآب
 

رولت گوشت
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ید یر با یت پ ا

ید تماد ک یدا ا را  ها با ب د

ید اهر  ی  د در ز

ید تا را بیا ک اسا ا

هیجانات و احساساتی که سرکوب یا پنهان شده 
باشــند به بیماری هایی نظیر ورم معده، زخم معده 
کمر درد و درد ستون فقرات منجر می شوند. سرکوبی 
احساسات به مرور زمان حتی می تواند به سرطان هم 
بیانجامد. در ان زمان است که ما به سرا بک محرم  
یا مشاور می رویم و رازها و خطاهای خود را با او در 
میان می گذاریم.گفتگو ، صحبت کردن ، کلمات ،... 

وسیله درمانی قدرتمندی هستند.

سرباز زدن از پذیرش واقعیت ها و عدم اتکا به نفس ما 
را از خودمان بیگانه می ســازد. هسته اصلی یک زندگی 
سالم ، یکی بودن و رو راست بودن با خود است. کسانی 
که این روحیه را نمی پذیرند ، حســود ، مقلد ، مخرب و 
رقابت طلب می شوند. پذیرفتن انتقادها کاری عاقالنه و 

ابزار درمانی خوبی است.

کسانی که به دیگران اعتماد ندارند نمی توانند ارتبا 
خوبی با دیگران برقرار کنند و نمی توانند رابطه پایدار 
و عمیقی با دیگران به وجود آورند. آن ها معنی دوستی 
واقعی را درک نمی کننــد. بی اعتمادی باع کاهش 

ایمان فرد می گردد.

افراد منفی مشــکالت را بزر می کنند و راه 
حل ها را نمی یابند . آن ها غم و غصه ، شــایعه و 
بدبینی را ترجیح می دهند. روشن کردن یک کبریت 
بهتر از تاســف خوردن از تاریکی است.زنبور موجود 
کوچکی است اما یکی تز شیرین ترین چیزهای جهان 
را تولید می کند. ما همانی هستیم که می اندیشیم . 
ی منفی می شوند که آن  افکار منفی باع تولید انر

ها نیز به نوبه خود تبدیل به بیماری می گردند.

کسی که واقعیت را پنهان نگاه می دارد ، تظاهر 
می کند و همیشه می خواهد راحت و خوب و کامل 
به نظر برسد ، در واق سنگینی را بر دوش خود قرار 
ل یک مجسمه برنزی با پایه های گلی.  می دهد.م
هی چیزی برای ســالمتی بدتر از نقاب به چهره 
داشــتن و زندگی کردن با تظاهر نیست . این گونه 
افراد ،زر و بر زیاد و ریشــه و مایه اندکی دارند و 

مقصد آن ها داروخانه ، بیمارستان و درد است.

ید یر ک می 

افراد دودل و مردد دچار دلهره و اضطراب هستند.
دودلی و بی تصمیمی باع می شود که مشکالت 
و نگرانی ها روی هم انباشــته سوند . تاری انسان 
بر اساس تصمیم گیریها ساخته شده است.تصمیم 
ی  گیری دقیقا به معنی چشم پوشی آگاهانه از بع
ی دیگر  مزایا و ارزش ها برای به دســت اوردن بع
اســت . افراد مردد در معر بیماری های معده ، 
دردهای عصبی و مشکالت پوستی قرار دارند.و نهایتا 

غم را از خود دور کنید
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کلم بروکلی گیاهی خوشــمزه حاوی آنتی اکسیدهای 
قدرتمند و آنتی هیدروکســی که مقادیر قابل توجهی از 

ویتامین A می باشد.
اهر کم  کلــم بروکلی و کدو حلوایی ســبزیجاتی به 
طرفدار هســتند اما بهترین دوســت برای موهای آسیب 
دیده و رنگ شده می باشند به خصوص موهایی که بارها و 

بارها رنگ و دکلره شده است.
این گیاهان خوشمزه حاوی آنتی اکسیدهای قدرتمند، 
آنتی هیدروکســی و اســید طبیعی که سلول های مرده 
پوســت را برطرف کرده، پوســت را درخشان می کند و 

مقادیر قابل توجهی از ویتامین A می باشند.
ت جالیزی در از  اسیدهای چرب موجود در این محصو

ر است. بین بردن چین و چروک های پوست مو
ی بتاکاروتن  کدو حلوایی به دلیل داشــتن مقادیر با
ل هوی  که اغلب در میوه ها و سبزی های نارنجی رنگ م
و کدو حلوایی به وفور یافت می شــود از پوســت صورت 
در برابر اشــعه ماورای بنفش محافظت می کند و مصرف 
یر محافظتی کرم ضد آفتاب  عصاره آن روزانه می تواند تا

را افزایش دهد.
این گیــاه با وجود ویتامین CB برای رشــد و بهبود 
مر است و حتی  مر  موهای آسیب دیده بسیار مفید و م
ز، تقویت  بردن مهارت و توان م در درمان بیماری ها و با
تراکم اســتخوانی و به خصوص پیشــگیری از سرطان ها 

بسیار مفید وخوردن آن بسیار توصیه می شود.

ا ن   ا
اسی ی را  ی  
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ضمن تشــکر و قدردانی از حسن 
انتخاب مســافرین محترم شــرکت 
هواپیمایی کاسپین ، به منظور آشنایی 
بیشتر شما عزیزان اطالعاتی چند در 
خصوص بلیط های داخلی شــرکت 
ورتان  می گردد.                                                                                                              هواپیمایی تقدیم ح
بلیط قراردادی است فیمابین مسافر 
و شــرکت هواپیمایی جهت حمل 
مســافر و توشــه همراه آن. بلیط 
توســط شــرکت هواپیمایی حمل 
کننده مســافر و یا نماینده شرکت 
به مسافر فروخته می شود و شامل 
کلیه مقررات و قوانینی است که به 
عنوان قرارداد بین مسافر و شرکت 
حامــل او در قبــال پرداخت بهای 

بلیط عقد می گردد.

بلیط دارای برگهایی بشــرح ذیل 
می باشد:

برگ حســابداری: که پس از  1
صدور بلیط توســط صادر کننده به 

شرکت هواپیمایی گزارش می شود.
برگ صادر کننده : مخصوص  2

بایگانی در دفتر صادر کننده.
برگ نگهداری جا : جهت امور  3

نگهداری جا )رزرویشن(.
پذیرش  هنــگام   : برگ پرواز  4
مسافر در فرودگاه استفاده می گردد.
برگ مسافر : مخصوص مسافر ۵

نین در بلیط های شرکتهای  هم
هواپیمایی چند بر حاوی شرایط 
قــرارداد و نکات مهــم قابل توجه 
زم است  مسافر الصا می گردد که 
مسافران محترم آنرا مطالعه فرمایند.

اطالعات بلیط داخلی شامل :
نام مسافر

کد نگهداری جا
  اطالعات پرواز:
- میزان بار مجاز

- مسیر پرواز
-کالس پذیرایی

- شماره پرواز
- تاری پرواز

- ساعت پرواز
-وضعیت جای مسافر

اطالعات نر بلیط
- نر پایه
- مالیاتها

- جم مبل قابل پرداخت
- تاری و محل صدور
-نام دفتر صادر کننده

رکت هواپیمایی  کاسپین رین محترم  ا م
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-تاری صدور بلیط
-نام صادر کننده

قسمت مالحظات
-شماره بلیط                 

صدور و استرداد بلیط های داخلی 
بر اساس قوانین هواپیمایی کشوری 
صورت گرفته که به نکات مهم آن در 

ذیل اشاره می گردد:
صدور بلیط 1

صدور بلیط و رزرو جا در مسیرهای 
داخلی به طور همزمــان انجام می 
ور در  گیرد. مسافران محترم با ح
یکی از دفاترفروش و با همراه داشتن 
کارت شناسایی می توانند نسبت به 

خریداری بلیط اقدام نمایند. 
قیمت بلیط اطفال زیر دو ســال 
ن و  بلیــط بزرگســا نــر   10
کودکان دو تا یازده ســال 50 نر 
ن می باشــد ، لذا  بلیط بزرگســا
همراه داشتن شناســنامه اطفال و 
کودکان هنگام خریداری الزامیست.
نر بلیط متشــکل از نــر پایه  
عوار مخصوص بلیط می باشــد.

نر مســیرهای داخلی اعم از نر 
پایــه و عــوار مربوطــه پس از 
تصویب سازمان هواپیمایی کشوری 
ابال شده  به شرکتهای هواپیمایی 
این مصوبه  و شرکتهای هواپیمایی 
را بــه اجــراء مــی گذارند.عوار 
متعلقه بلیطهای مربو به شرکتهای 
هواپیمایی نبوده و پس از دریافت آن 
به حسابهای مربوطه واریز می گردد.

استرداد 2
 استرداد بلیط براساس زمان باقی 
مانده به پرواز با کسر هزینه به شرح 

ذیل قابل انجام می باشد:
تا ساعت  -در صورتیکه مســافر 
هــر روز قبل از پرواز جای  دوازده 
و نماید  ذخیره شده را به هر علت ل
مبل 10 از بهای پایه بلیط یکسره 
و شده کسر و مابقی به  مسیر پرواز ل

مسافر قابل استرداد خواهد بود.
از ساعت  -در صورتیکه مســافر 
دوازده روز قبل از پرواز تا سی دقیقه 
قبل از پرواز جای ذخیره شده را به 
و نماید مبل 30 از بهای  هر علت ل
و شده  پایه بلیط یکسره مسیر پرواز ل
کسر و مابقی به مسافر قابل استرداد 

خواهد بود.
ر تا  -هــر مســافری کــه حداک
ســی دقیقه قبل از پرواز مقرر برای 
اســتفاده از جای ذخیره شــده در 
فرودگاه مربوطه حاضر نگردد ، غایب 
و منصرف از پرواز محســوب و بلیط 
آن با کسر50 از بهای مسیر یکسره 

پرواز قابل استرداد می باشد.
خصــوص  در  فــو  مقــررات 
ییرتاری پــرواز نیز حاکم خواهد  ت
بود.هزینه های اعالم شــده به نر 
پایه محاســبه گردیــده و عوار 

اســتفاده نشده عینا اســترداد می 
گردد.مســافران هنگام ابطال جای 
ذخیره شــده به نــکات ذیل توجه 

داشته باشند:
وری به یکی از دفاتر  مراجعه ح
و یا نمایندگی های شرکت با همراه 

داشتن اصل بلیط.
اطمینــان از ابطال شــدن جای 
ذخیره شــده و ممهور شدن بلیط 
به مهر ابطال و ســاعت ابطال بلیط 

توسط دفتر یا نمایندگی شرکت.
مبل بلیط صرفــا در دفتر صادر 

کننده بلیط قابل استرداد می باشد.
در شرایط زیر مقررات فو جاری 
نبوده و تمــام بهای بلیط خریداری 

شده به مسافر مسترد می گردد:
ــو یا تاخیر بیش  1-در صورت ل
از دو ســاعت . در این صورت حتما 
به کارکنــان ترافیک مراجعه تا مهر 
ابطال و یا تاخیر بیش از دو ســاعت 

روی بلیط الصا گردد.
2-در صورتیکه که غیبت مسافر 
برای استفاده از جای ذخیره شده به 
علت تاخیر ورود هواپیمای دیگری 
باشــد.)پرواز  کاســپین  به  مربو 

واسطه(
3-در صورت حذف فرود هواپیما 
در ایستگاهی که مسافر بایستی سوار 
شود.توجه:بعد از خرید بلیط آن را به 
دقت مطالعــه و از منطب بودن آن 
اطمینان حاصل  با درخواست خود 
نمایید. بلیط قابل انتقال به غیر نبوده 
و هنگام پذیرش مســافر ارائه کارت 
شناســایی معتبر الزامی می باشد. 
ور مســافر در فرودگاه مربوطه  ح
جهت انجــام پرواز داخلی90 دقیقه 

قبل از پرواز ضروری می باشد.
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مرد فقیری بود که همسرش کره می ساخت و او آنرا 
به یکی از بقالی های شهر می فروخت ،آن زن کره ها 
را به صورت دایره های یک کیلویی می ســاخت. مرد 
آنرا به یکی از بقالی های شهر می فروخت و در مقابل 
مایحتــاج خانــه را می خرید. روزی مرد بقال به اندازه 
کــره ها شــک کرد و تصمیم گرفــت آنها را وزن کند. 
هنگامــی کــه آنها را وزن کرد، اندازه هر کره 900 گرم 
بود. او از مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر 
گفت دیگر از تو کره نمی خرم، تو کره را به عنوان یک 
کیلو به من می فروختی در حالی که وزن آن 900 گرم 
اســت.مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت 
و گفت ما ترازویی نداریم و یک کیلو شــکر از شــما 
خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار می 
دادیم .یقین داشــته باش که به اندازه خودت برای تو 

اندازه می گیریم

یر  ا مرد  داستا زی
مانی ها  قمپز ) در اصل قپوز( نام توپی اســت که ع

در سلســله جنگ هایی که با ایران داشــته اند مورد 

ر تخریبی نداشت  استفاده قرار می دادند. این تو ا

چرا که در آن از گلوله اســتفاده نمی شــد و فقط از 

باروت و پارچه های کهنه که با فشار درون لوله تو 

جای می دادند تشــکیل شده بود. هدف از استفاده 

آن ایجاد رعب و وحشت در بین سپاهیان و ستوران 

مانی،  بوده است. در جنگ های اولیه بین ایران و ع

عیف روحیه سربازان  این تو نقش اساســی در ت

ایرانی داشت ولی بعدها که دست آنها رو شد، دیگر 

ر اولیه بود و هر گاه صدای دلخراش این تو  فاقد ا

به صدا در می آمد، ســپاهیان می گفتند: نترســید، 
قمپز در کردند.

ت ی مپ 

م ر ا ت ا
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دلفین ها حیوانات باهوش و شــادی هستند. 
آنان بسیار بازی گوش اند و البته گاهی اوقات 
میشــنویم که کمک های بســیار مهمی به 
انسانهایی که در دریا گرفتار شده اند میکنند. 
دانستنیهای بسیار جالبی در باره مغز، ویژگی 
جسمی و رفتار این موجود بامزه) از نظر رفتار( 
وجود دارد که در اینجا به 10تا از اینها اشــاره 

شده.
 کوچکتریــن دلفین دریاها پرپیز در دریای 
کرتز زندگی میکند که طولش 1/۵ متر و وزنش 
۵0 کیلوگرم میباشد. بزرگترین نوع دلفین در 
اُرکا وجود دارد که جنس نر آن تا 8 متر رشد 

میکند و وزنش تا 6 تن هم میرسد.
  دلفین ها گوشــهای )سنسورهای شنوایی(           
بســیار قوی دارند  بطوری   کــه می توانند  
فرکانسهای خیلی ضعیفی را دریافت کنند که 

از انسان و یا هر موجود دیگری بعید است.
   دلفین ها بصورت گروهی )کوچک و بزرگ( 

زندگی میکنند، که برخی از این گروه ها شامل 
1000تا 8000 هزار دلفین می باشد و در هر گروه 
دلفیــن های ماده در مرکــز قرار میگیرند و 

توسط دلفین های نر محاصره میشوند.
   دلفین های آزاد تنها نیمی از مغز خودشان 
را مورد اســتفاده قرار میدهند و این در مورد 
دلفین هایی که در باغ وحش متولد میشــوند 

هنوز ثابت نشده است.
   دلفین ها از دســته پستانداران میباشند و 
برای قدرت ماهیچه هایشان به اکسیژن جو 
نیــاز دارند.جالب اینه که آنها فقط۵0 ثانیه از 
اکســیژن هوا تنفس مــی کنند و می توانند 
1۵دقیقه نفس خود را حبس کنند. دلفین های 
باتل نوز)نوع خاصی از دلفین ها( 2 تا 3 دقیقه 
بینی خود را از آب بیرون می آورند تا بتوانند 

نفس خد را بیشتر حبس کنند.
   دلفین ها با ایجاد صداهایی به شکل تلگراف 

یا موسیقی با هم ارتباط برقرار می کنند.

ی جا  ت دا

ین ها در مورد د
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 سنسور های شــنوایی آنها میتوانند صدایی با 
بسامد 2۵0Hz تا 200KHz را دریافت کنند با این 
توانایی آنان قادرند تصویر دقیقی از جزئیات زیر 
دریا را به دقت نقشــه یا عکس به هم ابالغ کنند 

هرچند فاصله آنها خیلی زیاد باشد.
  ماهی، هشت پا و صدف از غذاهای مورد عالقه 

دلفین ها هستند.
 هرگاه هر کدام از آنان به منبع غذایی میرسد با 
ایجــاد صداهایی دیگر دلفین ها را باخبر میکند 
تا شــکاری دسته جمعی داشته باشند، این نوع 
شــکار دلفین ها بسیار مفید برای ماهی گیران و 

دیگر شکارچیان دریا نیز می باشد.
  دلفین ها برای بقای نســل یا چیزی شبیه آن 
جفت گیری نمیکنند بلکه این کار سبب آرامش 
آنان میشود. زمان جفت گیری دلفین ها تنها1۵ 
تا20ثانیه طول میکشــد و مدت زمان بارداری 

دلفین ماده10تا 12ماه) بســته به نوع دلفین( به 
طول می انجامد و سپس بچه دلفین 9 ماه از شیر 

مادر تغذیه میکند تا کامال رشد کند.
   دلفین ها شــنا گران، غواصان، شیرجه زنان 
خیلی ماهری هستند. برخی میتوانند 40 کیلومتر 
را در نیم ساعت طی کنند و300متر به عمق دریا 
بروند و 6 متر به بیرون از سطح آب بپرند و البته 
نوع خاصی از آنان )باتل نوز( میتوانند 30دقیقه 

نفس خودشان را حبس کنند.
 دلفین ها کمکهای زیادی به انسانها می کنند. 
اونهــا به ماهی گیران کمــک میکنند تا ماهی 
بیشتری را صید کنند، به غواصان کمک می کنند 
تا کشــتی های غرق شده را پیدا کنند، از غرق 
شدن شنا گران در دریا جلوگیری میکنند و حتی 
به پزشــکان کمک میکنند تا خیلی از مشکالت 

رفتاری کودکان را درمان کنند.

هواپیمایی کاسپین
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حجــاب به مفهوم امروزی یک اصطالح 
فارســی  ولی کلمه ای عربی به معنای 
پرده است. منظور اسالم از حجاب پرده 
داری و پرده نشــینی نیســت و چنین 
نیســت که زنــان از کارهای اجتماعی 
محروم باشــند ، بلکه منظور از حجاب 
همان پوشــش و پوشیدگی است که در 
برابر برهنگی به نمایش گذارده می شود.   
استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش 

زن یک اصطالح نسبتا جدید است.
 در قدیم و به خصوص در اصطالح فقها 
ستر که به معنای پوشش می  ، کلمه 
باشــد به کار رفته اســت بنابراین بهتر 
ت به  بود به جای کلمه حجاب که در ل
معنای پرده اســت کلمه پوشش به کار 
گرفته می شــد زیرا بسیاری گمان می 
کنند که اسالم خواسته است زن همیشه 

در پرده و در خانه محبوس باشد، اما 
اســالم به هی وجه با پرده نشینی 
و محبوس بودن زن در خانه مواف 
نیست.    شهید مطهری )ره( در این 
یفه پوشش که  زمینه می گوید : و
اســالم برای زنان مقرر کرده است 
بدین معنی نیست که از خانه بیرون 
نروند زندانی کردن و حبس زن در 

اسالم مطرح نیست.
 در برخــی از کشــورهای قدیمی 
ماننــد هند چنین چیزهایی وجود 
داشــته اســت ولی در اسالم وجود 
ندارد. پوشــش زن در اسالم بدین 
معناست که : زن در معاشرت خود 
با مردان بدن خود را بپوشــاند و به 

جلوه گری و خودنمایی نپردازد.
ی اســتوار در  حجــاب به عنوان د

جهت صیانت فرد و جامعه از آسیب 
های فردی و اجتماعی می باشــد 
تــا آنجائیکه در قــران کریم کلمه 
حجاب 7 مرتبه آمده اســت .آیات 
59ســوره احزاب و31 سوره نور در 

مورد پوشش زنان می باشد.
   از آنجا که انسان موجود اجتماعی 
اســت ، جامعه بزرگــی که در آن 
ون  زندگــی میکند از یک نظر هم
ون  خانــه اوســت و حریم آن هم
حریم خانه او محســوب می شود. 
پاکــی جامعه به پاکی او کمک می 
کنــد و آلودگی آن  به آلودگی اش 

می افزاید  
روی همیــن اصل در اســالم با هر 
کاری که جو جامعه را مسموم کند 

به شدت مبارزه شده است.

دیت   محد

ا
یت است و م
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پیشــرفت وســایل  دردنیایی که 
ارتبــا جمعی رفته رفتــه آن را به 
دهکده ای فرضی بدل می کند ،نیاز 
به زبانی مشترک برای برقراری ارتبا 
علمی-اجتماعی  اهداف  پیشــبرد  و 

بشر، بیش از پیش احساس می شود 
که در همین راستا شرکت هواپیمایی 
کاســپین مبادرت به ارائه متون زبان 
انگلیسی در سفر در سطوح مقدماتی 
تا تخصصی در نشــریات خود خواهد 

نمود.نشریه فعلی به آموزش 2 مرحله 
انگلیسی در  از کاربردیترین جمالت 
سفر اشاره شده است.خوانندگان عزیز 
با سایر اصطالحات کاربردی در شماره 
های بعدی بیشتر آشنا خواهند شد .                                                 

Useful English Phrases
 at the Airport

2) Checking In·
.Can I see your ticket and passport, please? 
·Here they are. Can we get one seat near 
the aisle? 
·Yes, thats no problem. Youre in seats …. 
and …. 
·  Thanks. Where do we go next? 
·  Go to Gate 8A, straight ahead then turn 
left.

1) Buying a ticket.
·  Id like to reserve two seats to ………. 
·  Will that be one way or round trip? 
·  How much is a round trip ticket? 
·  Its 819$. Will you pay by check or by credit card? 
·  Heres my Visa Card. Can we get an aisle seat please? 
·  You can choose your seat when you check in. 

ر ی در س ی ا

ا د ر ی در  ی ا ا رین ا کاربرد 

1( خرید بلیط
من قصد دارم 2 صندلی در مسیر ...... رزرو نمایم.

یکطرفه یا دو طرفه
هزینه بلیط دوطرفه چقدر است

قیمت آن ..... تومان میباشد.به صورت نقد پرداخت میکنید و یا توسط کارت اعتباری
این کارت عبوری من است . امکان دارد صندلی سمت راهرو را رزرو نمایم.

شما میتوانید صندلی خود را هنگام پذیرش انتخاب نمایید.

2( پذیرش
ممکن است بلیط و پاسپورت شما را ببینم.

بفرمائید. ممکن است یک صندلی نزدیک راهرو به من بدهید.
بله.مشکلی نیست . صندلی های شما شماره ای .... و .... می باشد.

تشکر. سپس کجا بروم
ید. به درب ... مراجعه نمایید سپس مستقیم به سمت جلو حرکت می کنیدو بعد ار آن  به سمت چپ بپی

,

,
,
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Advice for 

Travelling Abroad

Follow this advice and have a great trip!
 Stay in a central city that is near many other 

interesting cities, then take «day trips» from 
there. In that way, you will not have to look for 
a different hotel in each city. 
  Take care of your belongings. Never let your 

suitcase out of your sight - it can disappear in 
an instant! 
  Try to appear like an average person, not 

a tourist. If you look like a tourist, you may 
attract the attention of thieves. 
 Use travellers checks during your trip. If they 

are lost or stolen, they can be replaced. If your 
cash is lost or stolen, it>s gone forever! 
 Pack as light as possible. Don>t bring anything 

unless you really need it. The less you bring, 
the easier it will be for you to move from place 
to place. 
 Plan your trip in advance. Use a guidebook to 

help you find where to stay and what to see. If 
you use your time well, you will be able to see 
much more and have a lot more fun. 
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Caspian Airlines  was established in  1993 by  the  endeavor  of  a  
group   of   the  personnel  of   the  air transportation industry and 
started its activity by leasing four    Yak-42  aircrafts .                                                                               
Gradually, since year 1379, five TU-154M aircrafts were purchased 
and the Caspian Fleet was changed.                                
 Since year 1388, two Boeing MD aircrafts were leased by Caspian 
Airlines, meantime, after forbidding the activity ofTU-154M in Iran 
by Iran Civil Aviation Organization , new  general  manager  of  Cas-
pian  Airlines  in  order  to increase the welfare and safety of pas-
sengers has changed and modernized the fleet, so 4 aircrafts of type 
Boeing MD are added and fly to all flight routes of Caspian Airlines.                                                                
During the period of activity, their remarkable attempts and activ-
ities has performed safe and reliable flights in the blue sky of our 
Islamic country.                                                                            
Caspian  Airlines is  proud  that  possess  all facilities like Ramp, park-
ing ,nest  of   engineering  and    maintenance  and Catering to be-
ing one of the advanced airlines  that using experienced staff and 
performing a large number  flights in  all the  season of the year for 
being  at the service of the honorable passengers.                                   
Despite of  all  the global  limitations of  the  air-transportation 
during  all these years , your good interest and confidence in  our  
company  encouraged  us that 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.                                                      
head office: Caspian Airlines St., next to police station 150, Golha 
boulevard, Tehransar, Karaj special road, Tehran, Iran.            
Tel.: +982144535052-5   
Fax: +982144561112                                                         
Commercial Deputy: +982148063317                              
Public relations: +982148063138-338                            
Sale office: +982148063133-333-334                             
Mehrabad Airport sale office: +982166017991                  
 info@caspianairlines.com                                       
www.caspianairlines.com                                            
         

Caspian Airlines 
enters to 20th year of 

its services.                                                         
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Editorial
We are proud to present our publication 
to you, dear readers, with the last abilities, 
equipments, facilities, services, training, sci-
entific, cultural and historical issues at 20th 
anniversary of Caspian Airlines establishment.
It is hoped that your helpful guidelines can 
help us in providing better services.
You can leave your suggestions and comments 
through the following ways:
Caspian Airlines St., next to police station 150, 
Golha boulevard, Tehransa, karaj special road, 
Tehran , Iran.
Tel.: 44535052-5
Fax: 44535050
www.caspianairlines.com
info@caspianairlines.com  
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حجــاب به مفهوم امروزی یک اصطالح 
فارســی  ولی کلمه ای عربی به معنای 
پرده است. منظور اسالم از حجاب پرده 
داری و پرده نشــینی نیســت و چنین 
نیســت که زنــان از کارهای اجتماعی 
محروم باشــند ، بلکه منظور از حجاب 
همان پوشــش و پوشیدگی است که در 
برابر برهنگی به نمایش گذارده می شود.   
استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش 

زن یک اصطالح نسبتا جدید است.
 در قدیم و به خصوص در اصطالح فقها 
ستر که به معنای پوشش می  ، کلمه 
باشــد به کار رفته اســت بنابراین بهتر 
ت به  بود به جای کلمه حجاب که در ل
معنای پرده اســت کلمه پوشش به کار 
گرفته می شــد زیرا بسیاری گمان می 
کنند که اسالم خواسته است زن همیشه 

در پرده و در خانه محبوس باشد، اما 
اســالم به هی وجه با پرده نشینی 
و محبوس بودن زن در خانه مواف 
نیست.    شهید مطهری )ره( در این 
یفه پوشش که  زمینه می گوید : و
اســالم برای زنان مقرر کرده است 
بدین معنی نیست که از خانه بیرون 
نروند زندانی کردن و حبس زن در 

اسالم مطرح نیست.
 در برخــی از کشــورهای قدیمی 
ماننــد هند چنین چیزهایی وجود 
داشــته اســت ولی در اسالم وجود 
ندارد. پوشــش زن در اسالم بدین 
معناست که : زن در معاشرت خود 
با مردان بدن خود را بپوشــاند و به 

جلوه گری و خودنمایی نپردازد.
ی اســتوار در  حجــاب به عنوان د

جهت صیانت فرد و جامعه از آسیب 
های فردی و اجتماعی می باشــد 
تــا آنجائیکه در قــران کریم کلمه 
حجاب 7 مرتبه آمده اســت .آیات 
59ســوره احزاب و31 سوره نور در 

مورد پوشش زنان می باشد.
   از آنجا که انسان موجود اجتماعی 
اســت ، جامعه بزرگــی که در آن 
ون  زندگــی میکند از یک نظر هم
ون  خانــه اوســت و حریم آن هم
حریم خانه او محســوب می شود. 
پاکــی جامعه به پاکی او کمک می 
کنــد و آلودگی آن  به آلودگی اش 

می افزاید  
روی همیــن اصل در اســالم با هر 
کاری که جو جامعه را مسموم کند 

به شدت مبارزه شده است

دیت   محد

ا
یت است و م

پیشــرفت وســایل  دردنیایی که 
ارتبــا جمعی رفته رفتــه آن را به 
دهکده ای فرضی بدل می کند ،نیاز 
به زبانی مشترک برای برقراری ارتبا 
علمی-اجتماعی  اهداف  پیشــبرد  و 

بشر، بیش از پیش احساس می شود 
که در همین راستا شرکت هواپیمایی 
کاســپین مبادرت به ارائه متون زبان 
انگلیسی در سفر در سطوح مقدماتی 
تا تخصصی در نشــریات خود خواهد 

نمود.نشریه فعلی به آموزش 2 مرحله 
انگلیسی در  از کاربردیترین جمالت 
سفر اشاره شده است.خوانندگان عزیز 
با سایر اصطالحات کاربردی در شماره 
های بعدی بیشتر آشنا خواهند شد .                                                 

Useful English Phrases
 at the Airport

٢) Checking In·
.Can I see your ticket and passport, please? 
·Here they are. Can we get one seat near 
the aisle? 
·Yes, thats no problem. Youre in seats …. 
and …. 
·  Thanks. Where do we go next? 
·  Go to Gate 8A, straight ahead then turn 
left.

١) Buying a ticket
·  Id like to reserve two seats to ………. 
·  Will that be one way or round trip? 
·  How much is a round trip ticket? 
·  Its 819$. Will you pay by check or by credit card? 
·  Heres my Visa Card. Can we get an aisle seat please? 
·  You can choose your seat when you check in. 

ر ی در س ی ا

ا د ر ی در  ی ا ا رین ا کاربرد 

1( خرید بلیط
من قصد دارم 2 صندلی در مسیر ...... رزرو نمایم.

یکطرفه یا دو طرفه
هزینه بلیط دوطرفه چقدر است

قیمت آن ..... تومان میباشد.به صورت نقد پرداخت میکنید و یا توسط کارت اعتباری
این کارت عبوری من است . امکان دارد صندلی سمت راهرو را رزرو نمایم.

شما میتوانید صندلی خود را هنگام پذیرش انتخاب نمایید.

2( پذیرش
ممکن است بلیط و پاسپورت شما را ببینم.

بفرمائید. ممکن است یک صندلی نزدیک راهرو به من بدهید.
بله.مشکلی نیست . صندلی های شما شماره ای .... و .... می باشد.

تشکر. سپس کجا بروم
ید. به درب ... مراجعه نمایید سپس مستقیم به سمت جلو حرکت می کنیدو بعد ار آن  به سمت چپ بپی
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Advice for 

Travelling Abroad

Follow this advice and have a great trip!
 Stay in a central city that is near many other 

interesting cities, then take «day trips» from 
there. In that way, you will not have to look for 
a different hotel in each city. 
  Take care of your belongings. Never let your 

suitcase out of your sight - it can disappear in 
an instant! 
  Try to appear like an average person, not 

a tourist. If you look like a tourist, you may 
attract the attention of thieves. 
 Use travellers checks during your trip. If they 

are lost or stolen, they can be replaced. If your 
cash is lost or stolen, it>s gone forever! 
 Pack as light as possible. Don>t bring anything 

unless you really need it. The less you bring, 
the easier it will be for you to move from place 
to place. 
 Plan your trip in advance. Use a guidebook to 

help you find where to stay and what to see. If 
you use your time well, you will be able to see 
much more and have a lot more fun. 

هواپیمایی کاسپین
48

Caspian Airlines  was established in  1993 by  the  endeavor  of  a  
group   of   the  personnel  of   the  air transportation industry and 
started its activity by leasing four    Yak-42  aircrafts .                                                                               
Gradually, since year 1379, five TU-154M aircrafts were purchased 
and the Caspian Fleet was changed.                                
 Since year 1388, two Boeing MD aircrafts were leased by Caspian 
Airlines, meantime, after forbidding the activity ofTU-154M in Iran 
by Iran Civil Aviation Organization , new  general  manager  of  Cas-
pian  Airlines  in  order  to increase the welfare and safety of pas-
sengers has changed and modernized the fleet, so 4 aircrafts of type 
Boeing MD are added and fly to all flight routes of Caspian Airlines.                                                                
During the period of activity, their remarkable attempts and activ-
ities has performed safe and reliable flights in the blue sky of our 
Islamic country.                                                                            
Caspian  Airlines is  proud  that  possess  all facilities like Ramp, park-
ing ,nest  of   engineering  and    maintenance  and Catering to be-
ing one of the advanced airlines  that using experienced staff and 
performing a large number  flights in  all the  season of the year for 
being  at the service of the honorable passengers.                                   
Despite of  all  the global  limitations of  the  air-transportation 
during  all these years , your good interest and confidence in  our  
company  encouraged  us that 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.                                                      
head office: Caspian Airlines St., next to police station 150, Golha 
boulevard, Tehransar, Karaj special road, Tehran, Iran.            
Tel.: +982144535052-5   
Fax: +982144561112                                                         
Commercial Deputy: +982148063317                              
Public relations: +982148063138-338                            
Sale office: +982148063133-333-334                             
Mehrabad Airport sale office: +982166017991                  
 info@caspianairlines.com                                       
www.caspianairlines.com                                            
         

Caspian Airlines 
enters to 20th year of 

its services.                                                         

In the Name of God
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