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بر مهدی و آن هاله نورش صلوات، بر خال لب و جام ظهورش صلوات، بی پرده 
همه انس و ملك می گویند: بر سال و مه و وقت حضورش صلوات.

شما  پشتیبانی  و  تعالی  باری  یاری  با  توانستیم  دیگر  بار  كه  شاكریم  را  خدا 
همراهان عزیِز شركت هواپیمایی كاسپین، شماری دیگر از فصلنامه كاسپین را 

به چاپ رسانده و در لحظه لحظه سفر همراهتان باشیم.
به شما همسفران  را  رمضان  مبارك  ماه  و حلول  مغتنم می شماریم  را  فرصت 

گرامی تبریك و تهنیت عرض می نماییم.
پروردگار  زمینی  انسان  تا  گشوده  را  خویش  رحمت  درهای  آسمان  روزها  این 
رحمان و رحیم خویش را  مناجات كند؛ باشد كه مناجات رمضانیه را آسمانی 

بخواند نه زمینی…
به بركت ماه مبارك رمضان و دعای خیر شما  تا  برآنیم  ایام  این  ما هم در 
همراهی  را  عزیزان  شما  گذشته  از  بهتر  خدماِت  ارائه  با  بتوانیم  دوستان 

نماییم.

سرآغاز

به امید فردایی بهتر...
فاطمه دستان

هب انم خالق زیبایی اه



شاهد  زحمتكش،  همكاران  كلیه  همت  و  متعال  خداوند  یاری  به  كه  سالی  وهم  زبانی«  ملّت،همدلی  و  »دولت  1394سال  سال 
پیشرفت های چشمگیر و قابل توجهی در اجرای سیاست های خدمت رسانی به مسافران محترم و افزایش ناوگان كشورمان مطابق با 
آخرین استانداردهای روز صنعت هوایی می باشیم و از این پس شاهد تسریع رو به رشد شركت به عنوان یكی از برترین شركت ها در 
حوزه حمل و نقل هوایی خواهیم بود. چهارمین ماه سال مصادف با رمضان المبارك است، ماه خدا، ماه قرآن و رستگاری، ماه شهیدی 
كه خود قرآن ناطق است و ماهی سرشار از خیر و بركت كه فرصت را غنیمت شمرده و با تبریك و آرزوی روزهای خوب، خوش و 

سرشار از سالمتی برای شما هموطنان عزیز،  بهترین ها را برایتان خواستارم. 

بر ِگرد سرِو ناز، گل کرده عطر یاس
 بنگر که رقص نور در قاب چشمه هاست
صحرا چه محشر است، هر گوشه رازقی 

صمد سلیمانی
مدیر عامل شركت هواپیمایی كاسپین

راز دل و اندیشه ی سینه تان معدن حق باد

قانون بندگی است، شكرانه و سپاس
یك تكه از بهشت، این هدیه ی خداست
 آویزه شـد به گوش آیـات عاشـقی

سخن مدیرعامل
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شـرکت هواپیمایی کاسـپین در سـال 1372 به عنوان یكی از شرکت های 
هواپیمایی خصوصی در صنعت حمل و نقل هوایی تاسـیس شـده و فعالیت 
خود را با 4 فروند هواپیما از نوع یاک 42 آغاز نموده اسـت. از سـال 1379 
بـه مرور 5 فرونـد هواپیمای ملكی از نوع توپولوف 154 به ناوگان شـرکت 

اضافه گردید.
این شـرکت از سال 1388 برنامه اجاره هواپیمای بویینگ MD را در دستور 
کار خـود قـرار داد و در پی ممانعت از ادامه فعالیت هواپیماهای توپولوف در 
ایـران به مرور نسـبت به خریـداری این نوع هواپیما اقـدام نمود و در حال 
حاضر دارای 5 فروند هواپیمای ملكی از نوع بویینگ MD است که در آینده 

نزدیك تعداد این ناوگان افزایش خواهد یافت.
این شـرکت همواره با تالش و فعالیت چشـمگیر مدیران و کارکنان مجرب 
و متخصص در امور پروازی، فنی و مهندسی، حراست، پشتیبانی، بازرگانی، 
عملیات، تدارکات، حقوقی، کیترینگ، مالی و اداری، آموزش و روابط عمومی 

و دیگـر واحدهـای خـود سـعی در برقـراری پروازهایی ایمـن و راحت در 
مسـیرهای مورد نیاز مسـافران عزیز نموده و تمام همت خود را در راستای 

توسعه و نوسازی ناوگان و افزایش پروازها معطوف نموده است.
ما مفتخریم که از معدود شـرکت های هواپیمایی هستیم که دارای امكاناتی 
نظیر رمپ، پارکینگ ناوگان و آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیماهای سنگین و 
کیترینگ بوده و در تمام فصول سال با پروازهای متعدد و ایمن درمسیرهای 

داخلی و خارجی در خدمت مسافرین عزیزهستیم.
طـی این سـال ها با وجود تحریـم و محدودیت های اعمال شـده جهانی در 
عرصه حمل و نقل هوایی، اسـتقبال و اطمینان شـما موجب شـده اسـت تا 
مدیریت جدید شرکت در راستای ارائه خدمات شایسته تر در پی گسترش 
ناوگان و جایگزینی هواپیماهای جدیدتر از نوع غربی باشد تا ان شاءاهلل در 
آینده نزدیك بتوانیم به نحو مطلوب تری پاسخگوی نیاز هموطنان عزیزمان 

باشیم.

گذری بر تاریخچه 20 ساله 
شرکت هواپیمایی کاسپین

تاریخچه
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به اطالع هموطنان عزیز می رس��اند نصب و دسترس��ی به نرم افزار فروش بلیت از 
طریق موبایل در ش��ركت هواپیمایی كاس��پین در سایت مرجع اصلی نرم افزارهای 

اندروید Google  play  ثبت و هم اكنون در دسترس عالقمندان قرار دارد.
ای��ن ن��رم اف��زار در بخ��ش Travel & Local   و ی��ا از طریق جس��تجوی كلمات 
Caspian  و یا Hamsafar  قابل دسترس و یا نصب است. عالقمندان می توانند از 

طریق لینك زیر در مرورگر و یا تلفن همراه به نرم افزار مورد نظر دسترسی یابند.
https://play.google.com/store/apps/details?id=aero.caspian

راه اندازی سیس��تم همس��فر در ش��ركت هواپیمایی كاس��پین در جهت رفاه حال 
ش��هروندان و سهولت دسترس��ی به خرید آسان بلیت با اس��تقبال خوب  مسافران 

همراه بوده است. 
از این پس مس��افران و ش��هروندان گرامی در سرتاسر ایران می توانند با مراجعه به 
س��ایت شركت هواپیمایی كاسپین به آدرس WWW.CASPIAN.AERO و یا نرم 

افزار بازار نسبت به تهیه نسخه اندرویدی همسفر اقدام نمایند.
امید اس��ت راه اندازی این سیستم  كه برای اولین بار در صنعت حمل و نقل مسافر 
هوایی در ایران طراحی و ارائه شده است بتواند گامی موثر در راه بهبود ارائه هر چه 

بهتر خدمات  به شما مسافر گرامی باشد.

سامانه 
فروش بلیت 

همسفر

سامانه فروش
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حقوق هوایی رشته ای از علم حقوق است كه قوانین و 
قواع��د مربوط به عبور و مرور هواپیماها و بهره برداری 
از ه��وا و همچنی��ن روابط حقوقی و تجاری ناش��ی از 
آن ها را بررسی می كند، عالوه بر این، قواعد و مقررات 
مرب��وط به فرودگاه ها و مق��ررات مربوط به حق پرواز 
و هدای��ت هواپیما نی��ز در قلمرو حق��وق هوایی قرار 

می گیرد.
حق��وق هوای��ی و حق��وق بین الملل هوای��ی مخلوق 
پیش��رفت های صنعت هوانوردی در قرن بیست و یكم 
است كه در آن با عرصه پهناور هوا یعنی فضای باالی 
س��رزمین تا مرز جو روبرو هستیم كه در این خصوص 
به موارد بس��یاری چون حق��وق هوایی، حقوق حمل  و 
نقل هوایی، حقوق مسافر، حقوق كاال، حق حاكمیت، 

حق عبور و مرور بی ضرر و بس��یار موارد دیگر پرداخته 
می شود، جالب آنكه تمام این حقوق در دو دسته حقوق 

داخلی و بین المللی مطرح می گردد.
نكت��ه حائز اهمی��ت در بحث حق��وق هوایی و حقوق 
بین الملل هوایی گستره استناد به این حقوق در جهان 
كنونی اس��ت، برای همین دو س��ازمان جهانی ایكائو 
و یاتا متولی استانداردس��ازی، قانون گذاری و توس��عه 

حقوق و استانداردهای فنی این حوزه از علم شده اند.
  از طرف دیگر كنوانس��یون های متعددی در خصوص 
حقوق بین الملل هوایی وجود دارد كه رعایت قوانین و 
مقررات آن موجب حفظ حقوق اشخاصی می گردد كه 
با هواپیما در ارتباط هس��تند كه می توان به پیمان های 

ورشو، شیكاگو، مونترال و گواداالخارا اشاره نمود.

حقوق هوایی برخالف رش��ته های دیگر حقوق اصول 
متغیر و اصطالح��ًا ناپایداری دارد كه درگذر زمان و با 
توجه به پیش��رفت های سریع صنعت هوانوردی به  روز 
گش��ته و متحول می گردد، این تحول موجب تكامل و 
توسعه حقوق هوایی و حقوق بین الملل هوایی می گردد 
كه این خود نوعی پویایی را در این زمینه در بردارد. 

از بع��دی دیگ��ر باید اش��اره نمود كه حق��وق هوایی 
یك حقوق فنی اس��ت و در بخش ه��ای گوناگون به 
مسئولیت های متصدی هواپیما و تكنیك های ناوبری 
می پ��ردازد و در خص��وص حل وفص��ل اختالفات نیز 

دارای آیین و نظم به خصوصی است.
فی الواق��ع می ت��وان گف��ت حق��وق هوای��ی و حقوق 
بین الملل هوایی یك حقوق مركب است زیرا كه در آن 

حقوق هوایی و 
حقوق بین الملل هوایی

حقوق

 دکترمحمدجعفر نعناکار



انواعی از حقوق به خدمت گرفته ش��ده است، قوانینی 
چون حقوق خصوصی و عمومی در كنار حقوق داخلی 
و بین المللی بكار گرفته ش��ده اما بااین حال تمام تالش 
صنعت هوانوردی در آن است تا مقررات یكپارچه ای را 

در این خصوص وضع و موردتوجه قرار دهد.
 آنچه نخس��ت باید در خصوص حق��وق هوایی مورد 
توجه قرار گیرد آن است كه مرزهای هوایی كشورها، 
ك��ه دولت ها ح��ق حاكمیت مطل��ق ب��ر آن را دارند 
مشخص گردد و سپس هواپیما تعریف و معنی درستی 

از حمل  ونقل هوایی ارائه شود.
 ل��ذا در این خصوص می توان گف��ت كه از نظر افقی 
تمام فضای باال س��ر سرزمین كش��ور، به  عنوان مرز 
هوای��ی افقی تعیین می گ��ردد و از نظ��ر عمودی نیز 
نظریات مختلفی ارائه شده كه مشهورترین آن ها عمقی 

میان 80 تا 100 كیلومتر است.
از طرف دیگر هواپیما نیز ماش��ین و ش��یئی است كه 
بتوان��د خود را در هوا معلق قرار ده��د و بتواند از یك 
مب��دأ به یك مقصد هرچند كوت��اه حركت نماید. حال 
 آنكه خود هواپیما هم از منظر قانون به دو گروه بزرگ 
هواپیماهای كش��وری و هواپیماهای نظامی تقس��یم 
می گردد ك��ه عم��ده قوانین و مق��ررات در خصوص 
هواپیماهای كشوری وضع گردیده است، هواپیماهای 
مس��افربری، پست، آتش نش��ان، امداد و مانند آن جزء 

هواپیماهای كشوری محسوب می گردند.
حمل ونقل هوایی نیز به این معنی است كه بتوان كاال 
و مس��افر را توس��ط هواپیما از یك نقطه به نقطه دیگر 
منتقل نم��ود، در موضوع حمل ونقل هوایی بحث های 

حقوقی در خصوص خدمات نیز مطرح می گردد.
نكته آنكه در خصوص حقوق هوایی و حقوق بین الملل 
هوای��ی مس��ائل مرتبط بس��یار گوناگونی در خصوص 
تعریف فرودگاه، تعریف كاركنان پروازی و فنی، امنیت 
و ان��واع هواپیم��ا، آزادی های پ��روازی، رصد، محیط 
زیست  و مانند آن موردبحث و بررسی قرار می گیرد.

در آخ��ر آنك��ه باید دانس��ت حقوق هوای��ی و حقوق 

بین الملل هوایی در رش��ته حق��وق و حقوق بین الملل 
مفصاًل موردبررس��ی قرار می گی��رد و باید گفت ایران 
نیز یكی از اعضای فعال سازمان های جهانی در حوزه 
وضع قوانین هوایی اس��ت هرچند كه به نظر می رسد 
به علت تحریم های موجود و عدم دس��تیابی به صنایع 
مدرن هوانوردی ایران در مضیقه اس��ت اما با استعانت 
از درگاه باری  تعالی و تكیه  بر دانش فنی متخصصین 
ش��اهد یكی از برترین و امن تری��ن خطوط هوایی در 
جه��ان هس��تیم، كه امید اس��ت با تالش مهندس��ی، 
متخصصین و متصدیان این حوزه شاهد شكوفایی هر 

چه بیشتر این صنعت در ایران باشیم.
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فرودگاه دروازه ای به هر ش��هر یا كش��وری اس��ت و 
كاركنان فرودگاه اولین اشخاصی هستند كه مسافرین 
با آنها برخ��ورد می كنند لذا برخورد صادقانه و مهربان 
از طرف پرس��نل فرودگاه می تواند معرف آن ش��ركت 

هواپیمایی و در نهایت شهر یا كشور خود باشد.
قب��ل ازآن كه به ش��رح مراحل انج��ام كار فرودگاهی 
ش��ركت های هواپیمای��ی بپردازی��م الزم اس��ت تا با 

اطالعات اولیه یك فرودگاه  بیش تر آشنا شویم.
فرودگاه

فرودگاه دارای دو اسم است یك اسم فنی یا هواپیمایی 
 . Airport و اس��م عام به ن��ام Aerodrome ب��ه نام
فرودگاه محلی است جهت نشست و برخاست هواپیما، 
سوار و پیاده نمودن مسافرین از هواپیما، سوختگیری، 
تعمی��رات، پاركین��گ هواپیما و ی��ا رمپ های پروازی 
)RAMP( ك��ه در آن تجهیزات و دس��تگاه هایی قرار 

دارد كه به منظور خدمات رس��انی و همچنین هدایت 
هواپیما نصب و تهیه شده اند.

هر فرودگاه، دارای دو بخش اصلی است كه هر بخش 
به تقس��یمات فرعی تری تقسیم می شوند آن دو بخش 
  Airside قس��مت زمین��ی( و(  Landside عبارتند از
)قسمت هوایی(. Land side: شامل دفاتر شركت های 
هواپیمای��ی، كانترهای پذیرش بار و مس��افر، گمرگ، 
گذرنامه، س��پاه ، نیروی انتظام��ی، انبارها و  پاركینگ 

ماشین ها و ...
 Taxi way , ، پاركین��گ هواپیما، رمپ ه��ا :Airside

Apron ، باندهای پروازی و ...

شناسایی هواپیماها
حتم��ًا برایتان پیش آمده ك��ه هواپیمایی را از نزدیك  
و چه در تلویزیون دیده و كنجكاوش��ده باشید كه این 
هواپیم��ا متعلق به ك��دام منطقه، كدام كش��ور وكدام 

ش��ركت اس��ت. جهت درك این موضوع باید عالمت 
ثب��ت  هواپیماه��ا كه تاب��ع مقررات خاص��ی از طرف 
سازمان جهانی هواپیمایی كشوری ICAO را بشناسیم.

ثبت هر هواپیما از پنج حرف انگلیس��ی تش��كیل شده 
است كه هر كدام معنی خاصی دارد به طور مثال برای 

یك هواپیما ایرانی به این صورت است: 
حرف E مربوط به هواپیماهای منطقه خاورمیانه 

ح��رف P یعن��ی Persia یا ایران ب��رای هواپیماهای 
ایرانی 

حرف سوم معمواًل حرف اول شركت هواپیمایی
حرف چهارم ردیف و نوع هواپیمای آن شركت 
حرف پنجم ترتیب ورود یا خرید آن نوع هواپیما

برای مثال در شركت كاسپین ناوگان هواپیما بویینگ 
 EP CPN به صورت MD

  EPCAP  737 و برای ناوگان بویینگ

فرودگاه دروازه ای به شهر

فرودگاه



خدمات فرودگاهی
كلیه امور مربوط به شركت های هواپیمایی در فرودگاه های 
جهان توسط واحد خدمات فرودگاهی آنان صورت می گیرد.

خدمات فرودگاهی مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با هم 
بوده و حلقه اتصال بین كلیه قسمت ها و واحدهای شركت 
در اجرای انجام عملیات پرواز در محیط درون س��ازمانی و 
همچنین حلقه ارتباطی ش��ركت با فرودگاه های كش��ور و 

ارگان ها و نهادی مستقر در آن است.
در محیط درون سازمانی پس از دریافت بلیت توسط مسافر 
از آژانس های سطح شهر یا از طریق اینترنت، اولین برخورد 
و مواجهه مس��افر با خدمات  و س��رویس های شركت های 

هواپیمایی در خدمات فرودگاهی به وقوع می پیوندد.
لذا كیفیت س��رویس دهی به مس��افر اث��رات مطلوب و یا 
نامطلوبی را در ذهن مسافر در مورد شركت های هواپیمایی 
بر ج��ای خواهد گذاش��ت ك��ه بالطبع كلیه ش��ركت های 
هواپیمایی به نیروی انسانی موجود در خدمات فرودگاهی و 
كیفیت كاری آن و حتی وضع ظاهری شان حساسیت های 

زیادی را از خود نشان می دهند.
در حال حاضر با توجه به سیاس��ت های سازمان هواپیمایی 
كش��وری كه متناس��ب با الگوهای جهانی است، بخشی از 
فعالیت های خدم��ات فرودگاهی صرفًا در راس��تای انجام 
هندلینگ پرواز به وسیله ش��ركت های خدماتی موسوم به 
handeling Agent ص��ورت می گیرد. این ش��ركت ها با 

تامین نیروی انس��انی متخصص و سرمایه گذاری الزم در 
زمینه تجهیزات زمینی نس��بت به تامین امكانات مورد نیاز 

شركت ها اقدام می نمایند.
فعالیت هایی كه در واحد خدمات فرودگاهی ش��ركت های 
هواپیمایی انجام می گیرد متش��كل از واحدهای زیادی در 
انجام عملیات پرواز اس��ت كه مهمتری��ن آنها در ارتباط با 

مسافرین و هواپیما است انجام امور زیر است:
1. خدمات مسافر                                                      
2. خدمات رمپ                                                           

3.  لود كنترل
خدمات مس��افر كه ش��امل پذی��رش مس��افرین خروجی 
و  پذی��رش در گیت خروج��ی، دریافت بار همراه مس��افر 
خروجی، تحویل بار مس��افرین ورودی، ارائه خدمات ویژه 
به مس��افرین خاص واحد Lost & Found ) اش��یاء  و  بار 

گمشده و پیدا شده ( جامدان مسافرین.
خدمات رمپ: كه در اصل خدمات آماده سازی هواپیما است 
شامل گذاش��تن و برداشتن چوب چرخ، وصل و جداسازی 
پل��كان، بارگیری و تخلیه بار همراه مس��افر، نظافت داخل 
كابین هواپیما ، خدمات آبرسانی و سرویس های بهداشتی 
تامی��ن تجهیزات زمینی هواپیم��ا، انتقال  كروی پروازی ، 

انتقال مسافرین به ترمینال و بالعكس.
لود كنترل: این واحد مس��ئولیت تهیه دستور العمل و نحوه 
بارگیری و همچنین محاس��بات اوزان، وضعیت تعادلی بر 
روی زمین، آس��مان و لحظه فرود هواپیما را بر عهده دارد 
و فرم های لودش��یت، تریم شیت و لود پلن در این قسمت 
تنظی��م می گردد و ب��ا تنظیم فرم ه��ای مخصوص وجود 
كاالی خطرن��اك و حیوانات زنده و انبار نگه داری آن را به 

اطالع خلبان می رساند.
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'گردشگری

دزفول
شهری از سپیده 

دم تاریخ 
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پل تاریخی دزفول؛ قدیمی ترین پل استوار جهان
پل دزفول در حقیقت یكی از راه های رابط منطقه جندی شاپور و سرزمین بین النهرین بوده که دو منطقه شرقی و غربی  رود دز را 
به هم وصل می سـازد. این به دسـتور شاپور اول ساسانی پس از پیروزی بر والرین امپراطور روم و با بكارگیری اسرای رومی در 
سال 2۶3 میالدی ساخته شده است. هنوز با گذشت نزدیك به 18 قرن از احداث آن و  با وجود تغییر و تحوالت مختلفی که در 
طول عمر خود داشـته هنوز به یادگار مانده اسـت. پل قدیم دزفول به دلیل اهمیت ارتباطی خود، در روزگاران گذشته در دوره های 
مختلف از جمله دیلمی ، صفوی ،قاجار وپهلوی  تعمیر و مرمت شده است. پل تاریخی دزفول در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 

است و با توجه به قدمت و اثر بخشی آن می تواند یكی از آثاری باشد که در فهرست میراث جهانی نیز به ثبت برسد.
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تاریخچه دزفول
برپایه نوش��ته ایرج افشار )ش��هرهای ایران( دزفول 
ش��هری اس��ت كه پیش��ینه آن به چندین هزار سال 
می رس��د. »دزپل« ی��ا »دژپ��ل« را در گویش بومی 
دزفیل و دسفیل گویند و عربی شده آن دزفول است. 
دزفول در زمان ساس��انیان همزمان با ساختن پل در 
كنار آن بر روی رود دز برای پدید آوردن پیوند میان 
پایتخت تازه )جندی ش��اپور( و شوش��تر بنیان نهاده 
ش��د. دژ به معنی)چم( سنگر و سكوی دیدبانی است 
و چنی��ن بر می آید ك��ه نام دزفول یا دزفیل از نام دژ 

س��اخته ش��ده در كنار پل گرفته شده اس��ت . 
یك��ی از نام ه��ای دیگ��ر دزفول اندامش بوده اس��ت 
ك��ه نام اندیمش��ك از ای��ن نام برگرفته شده اس��ت. 
ش��هر دزفول بر روی تپه ای به بلن��دای 210 متر از 
رودخانه بنیان نهاده شده اس��ت و سرداب های ژرفی 
دارد. ش��هر دزفول پیش از ساسانیان -كه ساخت پل 
كهن دزفول به آن زمان برمی گردد- نیز دارای شهر 

آیین هایی بوده  اس��ت. از ایالمیان و گوتیان گرفته تا 
مادها و هخامنش��یان همه روزگاری در این سرزمین 
زیس��ته اند. دزف��ول از یورش مغول ج��ان بدر برد و 
پس از اس��الم گاهی آباد و گاهی وی��ران گردید اما 
پیش��رفت گسترده آن همزمان با س��اخت سد دز به 
دست ایتالیایی ها در 30 سال گذشته بدست آمد. این 
شهرس��تان در زمان جنگ ایران و عراق آسیب های 

زیادی دید اما پس از جنگ بازس��ازی شده اس��ت. 
دزف��ول پیش��ینه باس��تانی ارزش��مندی دارد. اولین 
س��كونت گروه��ی انس��ان ها در این شهرس��تان در 
تپه های چغابنوت در میانه ی هزاره هش��تم پیش از 
میالد آغازش��ده است. عالوه بر آن شهرستان دزفول 
از جنبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی ویژگی های 
برجس��ته ای  را  داراست. شهرستان دزفول با قدمتی 
بیش از 7000 س��اله از شهرهای بسیار قدیمی است 
ت��ا جایی ك��ه حم��داهلل موس��توفی در گذرنامه خود 
از دزف��ول ب��ه عن��وان پایتخت عیالمی��ان یاد كرده 

است. این ش��هر داراي سه بخش مركزي، چغامیش 
و سردش��ت ب��وده كه این س��ه بخش از 5 ش��هر به 
نام هاي دزفول، صفي آباد، دزآب، میانرود، سردش��ت 
و از 11دهس��تان و  717  آبادي تشكیل شده است .

شهرستان دزفول با جمعیت 420 هزار نفر در قسمت 
جلگ��ه ای ش��مال خوزس��تان با مس��احتی در حدود 
4762 كیلومت��ر مربع واقع ش��ده اس��ت. زمین های 
ای��ن شهرس��تان از لحاظ توپوگرافی به س��ه دس��ته 
ناحی��ه كوهس��تانی، كوهپایه ای و جلگه ای تقس��یم 
می شوند. فاصله این ش��هر تا تهران 721 كیلومتر و 
تا اهواز 155كیلومتر اس��ت. شهرستان دزفول دارای 
زمس��تانی مالیم و مطبوع بوده و طبیعت سرسبز آن 
در اواخر زمس��تان تا اوایل بهار بس��یاردلپذیر است. 
این شهرس��تان با طبیعت زیبای جلگه ای كوهپایه ای 
و كوهس��تانی خود در همه ایام سال به خصوص در 
ایام نوروز پذیرای جمع زیادی از گردش��گران داخلی 

و  خارجی اس��ت.

آسیاب های آجری و آبی دزفول
 بافت آجری دزفول در كنار رود دز ش��كل گرفته و ش��امل محالت قدیمی در هم تنیده با معماری خاص و 
تزئینات آجری بی نظیر، این ش��هر را به ش��هر آجر معروف نموده است . بافتی تاریخی كه با معماری خاص 
خ��ود ، هوی��ت و روح معماری دزفول را در خود جای داده اس��ت.  در این بافت ارزش��مند بیش از یكصد اثر 

تاریخی و فرهنگی در ردیف آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند.
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طبیعت دزفـول
از مناظ��ر دیدن��ی طبیعی ای��ن شهرس��تان می توان به 
بیش��ه زارها، رودها و پناهگاه های حیات وحش دزفول و 
كرخه اش��اره كرد. مناطق كوهستانی شهرستان دزفول 
عالوه بر مس��یر مناسب آن برای ورزش كوهنوردی، به 
جهت داش��تن پدیده های جغرافیای��ی همچون تنگه ها، 
غارها و آبش��ارهایی مانند آبشار شوی )با ارتفاع 85 متر 
و عرض 70 متر كه بزرگترین آبش��ار خاورمیانه به شمار 
می رود( بسیار دیدنی اند. همچنین دریاچه زیبای شهیون 
كه از زیباترین دریاچه های ایران و جهان اس��ت نیز در 
شمال شهرستان دزفول قرار دارد. دزفول شهر گل های 
رز و مریم است و از نظر تولید گل مریم در سطح كشور 

اول و گل رز دوم اس��ت و گل ه��ای آن به ش��هرهای 
مختلف و كشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود. 
از درختان این منطقه می توان از درختان كنار )س��در(،  
نخل، خرما، بید، اكالیپتوس ، ابریشم هندی ، شیشه شور 
و انواع مركبات )از مهمترین مركبات می توان به پرتقال 

دزفول اشاره نمود كه شهرت بسیار دارد( است.

دریاچه شهیون
ای��ن دریاچه یك��ی از زیباترین دریاچه ه��ای ایران در 
ش��مال غربی دزفول و پشت دو كوه شاداب و تنگوان 
شكل گرفته و چهره زیبایی به منطقه شهیون بخشیده 

است.

وج��ود چن��د جزیره كوچ��ك و بزرگ ك��ه روی آن ها 
انبوه��ی از درخت��ان ُكن��ار و ب��ادام كوهی به چش��م 
می خ��ورد، جلوه خاصی ب��ه دریاچه داده اس��ت. براي 
رس��یدن به این دریاچه باید از جاده شهیون تا رسیدن 
ب��ه جاده انحرافي دریاچه طي مس��یر كرد. این جاده تا 
پاي دریاچه آس��فالت بوده و در قس��متي مش��خص از 
كن��ار دریاچه یك پاركینگ مناس��ب به هم��راه تعداد 
زیادي قایق براي گردش��گران قرار داده شده است. با 
یك ساعت پیاده روي مي توانید به منطقه بسیار زیبا و 
سرسبز و پوشیده از درختان نخل برسید. در این مكان 
چش��مه اي قرار دارد كه از باالي كوه سرازیر شده و در 
قسمت پایین نیز منظره بسیار زیباي دریاچه قرار دارد.
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دزفول در زمان جنگ ایران و عراق
 ب��ا آغاز جنگ ایران و عراق ، دزفول یكی از ش��هرهایی بود ك��ه بیش از 160 بار به آن یورش 
موش��كی ش��د. در تاریخ 31 ش��هریور 1359 هواپیماهای عراقی در نخستین روز جنگ به شیوه 
نیروی هوایی ارتش اسرائیل در جنگ شش روزه به پایگاه های نیروی هوایی ایران یورش بردند. 
پایگاه چهارم ش��كاری )پایگاه وحدتی( یكی از این پایگاه ها بود.پس از آن نیروهای عراقی بارها 
به ش��هرهای دزفول و اندیمش��ك با بمب و موش��ك یورش بردند دزفول در جنگ هشت ساله 
2600 كشته داشت. پس از جنگ به پاس پایداری مردم دزفول، این شهر شهر نمونه نامیده شد. 
امام خمینی به پاس پایداری مردم این ش��هر گفته است:"ش��ما دزفولی ها امتحان دادید و از این 

امتحان خوب بیرون آمدید. شما دین خود را به اسالم ادا كردید."

دژ محمد علی خان
دژ محم��د علی خ��ان )ممد علی 
خ��ان( یكی از جاذبه های دیدنی 
و زیبای��ی اس��ت كه در ش��مال 
شهرس��تان دزفول قرار دارد. در 
م��ورد نام دژ هم به اس��م محمد 
علی خان ی��ا علیمردان خان هم 
گفته ش��ده در زمان رضا شاه كه 
برنام��ه س��ركوبی خان ه��ا بوده 
محم��د عل��ی خ��ان به ای��ن دژ 
طبیعی كه هیچ راه نفوذی نداشته 
پناه م��ی برد و به همین دلیل به 
این نام مشهور گشته است. برای 
رفتن به این دژ و منطقه ی زیبای 
اطراف آن در جاده ی سردش��ت 
بعد از روس��تای گوروی به سمت 
جاده فرع��ی از ج��اده ی اصلی 
منحرف ش��ده و بعد از گذش��تن 
از روستای بوالحسن این دژ زیبا 

خودنمایی می كند.

روستای لیوس
روستای لیوس در 73 كیلومتری 
ش��مال شهرس��تان دزف��ول در 
بخش سردشت واقع شده است. 
علی رغم گذش��ت س��الیان زیاد 
از عم��ر این روس��تای تاریخی، 
در باف��ت كه��ن آن، هنوز نحوه 
س��نن،  و  فرهن��گ  معیش��ت، 
گویش، آداب و رس��وم و برپایی 
مراس��م مختلف به شیوه كاماًل 
س��نتی اس��ت. این روستا دارای 
یك سبك خاص معماری است 
به نحوی كه از تمام بخش های 
موجود در یك ساختمان استفاده 

بهینه می شود. ش
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آرامگاه یعقوب لیث صفاری
بقعه یعقوب لیث صفاری نخس��تین شهریار ایرانی در شرق 
دزفول واقع شده است. یعقوب لیث صفاری زبان پارسی را 
نخس��تین بار پس از ورود اس��الم به ایران دوباره به عنوان 
زبان رس��می ایران اعالم نمود. وی تالش های بس��یاری 
برای خروج بخش هایی از ایران از دس��ت خلیفه عباس��ی 
نمود و سرانجام در سال 165 هجری قمری در شهر جندی 
شاپور دزفول درگذشت. در حال حاضر آرامگاه وی در جاده 
12 كیلومتری دزفول شوش��تر و در روس��تای اسالم آباد در 
نزدیكی محوطه باستانی جندی شاپور واقع شده است. بنای 
بقعه یك چه��ار طاقی با گنب��دی مخروطی و مضرس در 
دوره س��لجوقی تشكیل یافته اس��ت. این بنای با شكوه به 
دلیل اهمیت تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران 
به ثبت رسیده است و یكی از جاذبه های ارزشمند تاریخی 

دزفول و خوزستان به شمار می رود.
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دزفول قطب صنعت و هنر خراطی 
مركز هنر و صنعت خراطی شهرس��تان دزفول است كه تولید آن در بازار قدیم دزفول 
كاماًل رایج است. محصوالت زیبایی از قبیل مبلمان، جالباسی،  قلیان،گهواره، سبدهای 
نگهداری مجالت و روزنامه ، میل زورخانه، جاكفش��ی، جالباس��ی و ظروف مختلف و 
ظری��ف هنری را از چ��وب ، به ویژه چوبی به نام “جغ ” از عم��ده تولیدات این هنر- 
صنعت اس��ت. خراطی در شهرس��تان دزفول از قدمت زیادی برخوردار است. به دلیل 
كیفی��ت و اصال��ت آثار خراطی دزفول، یك��ی از صنعتگران این حرف��ه مهر اصالت از 

سازمان جهانی یونسكو دریافت نموده است.

دزفول مهد کپو بافی 
یكی از رش��ته های بومی و خاص خوزستان محصولی به نام “كپو” است كه با پیچش 
س��اقه های مركزی و جوان نخل به دور س��اقه های كرتك شكل می گیرد.  و با نقش 

اندازی كامواهای الوان زیبایی آن چندین برابر می  گردد.
مركز بافت كپو دهس��تان ش��هیون واقع در شهرس��تان دزفول بوده و معمواًل به شكل 
س��بدهای در دار و بدون در به صورت س��ینی در اندازه ه��ای مختلف به طور رنگی و 

ساده بافته می شود.
از نظر كیفیت و اصالت كپوهای تولید، دزفول رتبه اول را در كشور داراست و تولیدات 
آن به شهرهای مختلف كشور فرستاده می شود. در سفر به دزفول سری به بازار قدیم 
بزنید و از تولیدات كپوی منحصر به فرد آن در طرح ها و رنگ های متنوع تهیه كنید.
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    عراق با نام رس��می جمهوری عراق كش��وری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا 
اس��ت. پایتخت عراق شهر بغداد است. این كش��ور از جنوب با عربستان سعودی و 
كویت، از غرب با اردن و س��وریه، از ش��رق با ایران و از ش��مال با تركیه همس��ایه 
 اس��ت. عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبی كوچكی با خلیج فارس دارد و دو رود 
مش��هور دجله و فرات كه منشأ تمدن های باستانی بین النهرین در طول تاریخ كهن 
این كش��ورند از شمال كشور به جنوب آن روان هستند و با پیوستن به رود كارون، 

اروندرود را تشكیل می دهند و به خلیج فارس می ریزند.
گس��تره ع��راق 317,438 كیلومت��ر مربع )حدود یك چهارم ایران( اس��ت. بیش��تر 
س��رزمین عراق پست و هموار و گرمسیری اس��ت. عراق با 32,585,692 نفر )آمار 
ژوئیه 2014( جمعیت چهلمین كش��ور پرجمعیت دنیا اس��ت. حدود 60 درصد مردم 

عراق شیعه، 37 درصد سنی و 3 درصد مسیحی و پیروان سایر ادیان هستند. 
عراق محل زندگی و دفن 6 امام ش��یعه اس��ت و شهرهای نجف، كربال، كاظمین و 

سامرا زیارتگاه شیعیان جهان است.
ش��یعیان كه اكثریت جمعیت عراق را تش��كیل می دهند، بیشتر در مناطق جنوبی و 
مركزی عراق س��كونت دارند. وجود مقبره امامان شیعی در شهرهای مقدس عراق 
همچ��ون كربال و نج��ف، و همچنین وجود حوزه علمیه نج��ف و در نتیجه حضور 
دایمی علمای ش��یعی در این ش��هرها باعث تقویت فرهنگ شیعی شده است و این 

امر شیعیان عراق را از نظر فرهنگی به ایرانیان شیعی مذهب نزدیك ساخته است.
جای جای كش��ور ع��راق برای ش��یعیان همانن��د تاریخچه ای گویا اس��ت كه بر 
امامانش��ان چه گذشت. در میان این ش��هرها  كربال به واسطه كانونی بدون واقعه 
روش��نگر عاش��ورا جایگاه ویژه در دل عارفان، دلس��وختگان و دوستداران اهل بیت 
علیهم الس��الم دارد.اما كمی آن طرف تر از كربال ش��هری واقع ش��ده است به نام 
شهر مسیب كر مورد توجه بسیاری از عارفان و بزرگان دین بوده است. شهر مسیب 
محل مدفن طفالن مسلم ابن عقیل است. و این دو طفل كسانی  هستند كه اسوه 
و الگوی برخی از بزرگان دین هستند. این دو عارف جلیل القدر مسیر سیر و سلوك 

عرفانی را به عارفان نشان دادند .
نام این دو كودك محمد و ابراهیم بوده و محمد از ابراهیم بزرگتر است. -  در كربال 
و روز عاش��ورا 61 هجری به همراه امام حسین علیه السالم بوده اند. پس از شهادت 
حس��ین بن علی علیه السالم، این دو پسر كوچك در لشكرگاهی اسیر شدند .آنها را 
نزد عبیداهلل بردند، عبیداهلل زندانبان را احضار كرد و به او گفت: این دو كودك را به 

زندان ببر، غذا و آب سرد به آنها نده.
ای��ن دو ك��ودك در زندان روزها روزه می گرفتند و ش��ب دو ق��رص نان جو و یك 

كوزه آب برای آنها می آوردند. یك س��ال به همین ش��كل گذشت، یكی از برادران 
به دیگری  گفت: برادر جان! مدتی است ما در زندانیم و عمر ما تباه و تن ما رنجور 
ش��ده است، امش��ب كه زندانبان آمد ما خود را به او معرفی می كنیم شاید دلش به 

حال ما بسوزد و ما را آزاد كند.
ش��ب كه زندانبان پیر نان و آب آورد، برادر كوچكتر به او گفت: ش��اید ش��ما ما را 
نشناسید ،ما از خاندان پیامبرخدا محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم و فرزندان مسلم 
بن عقیل بن ابی طالب هس��تیم. یك س��ال است در دست تو اسیریم و در زندان به 

ما سخت می گیری.
زندانبان پیراز شنیدن این مطلب به شدت ناراحت شد و برای جبران بی مهری های 
خود، بر پای آن دو بوسه  زد و  گفت: جانم به قربان شما ای عترت پیامبر خدا صلی 
اهلل علیه و آله و س��لم، دراین زندان به روی ش��ما باز اس��ت هر كجا كه می خواهید 
بروی��د. و دو ق��رص نان جو و یك كوزه آب در اختیار آنه��ا قرار داد و راه فرار را به 
آنها نشان داد و گفت: شب ها حركت كنید و روزها پنهان شوید تا خدا اسباب نجات 

شما را فراهم سازد.
آن دو كودك از زندان فرار كردند و به در خانه پیرزنی رس��یدند. به او گفتند: ما دو 

كودك غریب و ناآشنائیم، امشب را به ما پناه بده صبح شد میرویم.
پیرزن گفت: عزیزانم! من داماد بدكاری دارم كه در واقعه كربال به طرفداری از ابن 

زیاد حضور داشته و می ترسم شما را ببیند و شما را به قتل برساند.
گفتند: ما همین امشب را نزد تو می مانیم و صبح به راه خود ادامه می دهیم. 

پاس��ی از شب گذشته بود كه داماد آن پیرزن به خانه بازگشت و گفت:دو كودك از 
زندان عبیداهلل فرار كرده اند و امیر فرمان داده است به هر كس كه سر یكی از آنها 
را بی��اورد هزار درهم جایزه بدهد، و برای دو س��ر، دو هزار درهم خواهد داد. و من 

خیلی تالش كردم تا آنها را پیدا كنم ولی متأسفانه نتوانستم.
آن مرد پس از خوردن ش��ام به اس��تراحت پرداخت. نیمه شب بود كه صدای آن دو 
كودك به گوش��ش رسید، از جا برخاس��ت و در تاریكی شب به دنبال صدا گشت و 
هنگامی كه به نزدیك آنها رس��ید،كودكان پرس��یدند: كیس��ت؟ گفت: من صاحب 
خانه ام، ش��ما كیس��تی؟ برادر كوچكتر كه زودتر بیدار شده بود، برادر بزرگتر را بیدار 
كرد و به او گفت: از آنچه می ترس��یدیم به س��راغمان آمد، س��پس به او گفتند: اگر 

راست بگوییم، در امان تو خواهیم بود؟
گفت: بله.

گفتند: ما از عترت پیامبر هستیم كه از زندان عبیداهلل گریخته ایم.
او كه از شدت خوشحالی سر از پای نمی شناخت گفت: از مرگ گریخته و به مرگ 

محمد  و  ابراهیم 
طفالن مسلم  

سرزمین نور



گرفتار شدید! سپاس خدا را كه شما را به دست من اسیر كرد. سپس آن دو كودك 
یتیم را محكم بست تا فرار نكنند. 

س��پیده دم، غالم سیاهی به نام "فلیح" را، صدا كرد و گفت:گردن این دو كودك را 
بزن و سر آنها را به من بده تا نزد ابن زیاد ببرم و دو هزار دینار درهم جایزه بگیرم!

غالم، شمشیرش را برداشت تا در كنار فرات آنها را به شهادت برساند. یكی از آنها 
گف��ت: ما از خاندان پیامبری��م و از ترس جان از زندان ابن زیاد فراركرده ایم اكنون 

این مرد می خواهد ما را بكشد.
آن غالم س��یاه پس از ش��ناخت آن دو بزرگوار دس��ت و پای آنها را بوسید و گفت: 
جانم به قربان ش��ما ای عترت پیامبر؛ سپس شمشیر را به زمین انداخت واز راه رود 
فرات فرار كرد، و به صاحب خود گفت: من گوش به فرمان توهس��تم تا زمانی كه 

نا فرمانی خدا نكنی ، و چون تو نافرمانی خدا میكنی من از تو اطاعت نمی كنم.
داماد پیرزن بعد از این جریان به پس��رش گفت: من ش��رایط و لوازم آس��ایش تو را 
از ح��الل و حرام فراهم می كنم و دنیای تو را آب��اد خواهم كرد، فوراً گردن این دو 
كودك را بزن و س��رهای آنها را بیاور تا نزد عبیداهلل بن زیاد ببریم و جایزه بگیرم. 
فرزندش شمشیر را گرفت و به طرف فرات رفت، یكی از آنها گفت: ای جوان! ما از 
عترت پیامبر محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم هستیم، پدرت می خواهد 

ما را بكشد.
آن پسر هم پس مطلع شدن از موضوع آنها را بوسید و مانند غالم سیاه شمشیرش 
را به زمین انداخت و از راه فرات فرار كرد، پدرش فریاد زد: توچرا نافرمانی كردی؟ 

گفت: فرمان خدا بر فرمان تو مقدم است.
آن مرد گفت:كسی جز خودم آنها را نمی كشد؛ شمشیر را برداشت و آن دو كودك 
را به كنار فرات برد وقتی چش��م كودكان به شمش��یر برهنه او افتاد گریه كردند و 
گفتن��د: ای مرد! ما را در بازار بف��روش و كاری نكن كه روز  قیامت پیامبر خدا باتو 

دشمن باشد.
گفت: سر شما را برای ابن زیاد می برم و جایزه می گیرم.

س��پس آن مرد اول گردن برادر بزرگتر را زد و س��رش را در پارچه ای گذاشت؛ پس 
ب��رادر كوچك، خود را در خون برادر بزرگتر غلطاند و گفت: می خواهم رس��ول خدا 
رادر حالی مالقات كنم كه آغشته به خون برادرم باشم. آن مرد گفت: اشكالی ندارد، 
تو را هم به او می رسانم! او را هم كشت و سرش را در همان پارچه گذاشت و بدن 

هر دو را در آب فرات انداخت و سر آن دو را نزد ابن زیاد برد.
ابن زیاد بر تخت نشسته و عصای خیزرانی به دست داشت، سرها را جلوی ابن زیاد 

گذاشت، ابن زیاد همین كه چشمش به آنها افتاد، سه بار برخاست و نشست و گفت: 
وای بر تو! كجا آنها را پیدا كردی؟!

گفت: پیرزنی از خویشان من آنها را میهمان كرده بود.
ابن زیاد گفت: آخرین حرف آنان چه بود؟

گفت: دس��ت ها را به طرف آس��مان برداش��تند و گفتند: یا حی ی��ا حكیم یا احكم 
الحاكمین! میان ما و این مرد به حق حكم كن.

اب��ن زیاد گفت: خدا در میان ت��و و آن دو كودك به حق حكم كرد. عبیداهلل فرمان 
داد تا او را به همان جایی كه این دو كودك را كش��ته، ببرید و گردن بزنید،و گفت 
اجازه ندهید خون او با خون آنها با هم مخلوط شود، و سر او را برای من بیاورید .

 تاریخ نوشته  است سر او را برسر نیزه زدند و در كوچه ها می گرداندند و كودكان به 
آن سنگ می زدند و می گفتند: این است كشنده عترت رسول خدا.

مدفن ابراهیم و محمد فرزندان مس��لم بن عقیل بن ابی طالب كه به دس��ت حارث 
در سنه 61 ق به شهادت رسیدند در غرب شهر مسیب در كنار شط فرات، در چهار 
فرس��خی كربال و از توابع اس��تان كربال، واقع شده و توسط یك راه فرعی به جاده 

اصلی كربال – بغداد می پیوندد. 
بزرگان بسیاری از این دو طفل كرامت دیده اند و بیماران بسیاری از بركت آنها شفا 
یافت��ه اند . اكنون مقبره این دو بزرگوار قطب توجه محبین اباعبداهلل علیه الس��الم 
اس��ت و زوار حسین ابن علی علیه الس��الم زیارت این دو كودك را در سفر معنوی 

كربال از دست نمی دهند.



هزار و یک معجزه

تغذیه

در طب قرآنی، عسل پایه درمان بیماری ها بوده است. عسل یكی از هدیه های ارزنده و پرارزش طبیعت است كه خداوند در قرآن از آن به عنوان شفای 
مردم یاد می كند. این ماده ش��فابخش مهمترین منبع مواد قندی ش��ناخته شده، كه 15 نوع قند دارد و بسیاری از 
مواد مورد نیاز بدن را تامین می كند. دانشمندان از طریق تجربه به این حقیقت رسیده اند كه زنبورها به هنگام 
س��اختن عس��ل آنچنان ماهرانه عمل می كنند كه خواص درمانی و دارویی گیاهان كامال محفوظ مانده و 
به عس��ل منتقل می شود. زنبورهای عسل و ارمغان آنها برای جهان انسانیت، كه هم غذاست و هم شفا 

و هم درس زندگی، نشانه روشنی از عظمت و قدرت پروردگار است، برای مردمی كه می اندیشند. 
1.جلوگیری از پوسیدگی دندان

پوس��یدگی دندان امری شایع است، به خصوص در افرادی كه از شیرینی های مصنوعی استفاده 
می كنند؛ اما بر طبق تحقیقات پژوهشگران، افرادی كه از عسل استفاده می كنند )روزانه 70 
گرم( به پوس��یدگی دندان مبتال نشده اند. عالوه برآن، عسل قندی طبیعی  است و خاصیت 
ضدمیكروبی آن در پیشگیری از پوسیدگی موثر است و همچنین در رشد استخوان ها و در 

مان نرمی استخوان و تقویت لثه بسیار سودمند است.
2.بهبود حال عمومی کودکان

مصرف عسل در كودكان می تواند وزن آنها را افزایش دهد و حال عمومی كودك را بهبود بخشد؛ 
نیز نیاز كودك به ویتامین B6 را پاسخ می گوید. البته به علت احتمال ایجاد واكنش های حساسیتی، 

استفاده از عسل برای كودكان زیر 2 سال ممنوع است.
3.درمان بیماریهای پوستی

كاربرد عس��ل در التیام زخم ها به مصر قدیم بر می گردد. عس��ل رشد میكروب ها را متوقف 
كرده و پوس��ت و اعصاب را تغذیه می نماید و برای درمان زخم س��پتیك از ساولون بهتر 
عمل كرده و در درمان عفونت های پوس��تی بهبود سریع تری نسبت به پماد آمپی 
س��یلین نش��ان داده است. عسل ناهمواری های پوس��ت را صاف می كند و 

زخم های پوستی حتی عمیق را بسیار زود بهبود می بخشد. 4.عسل و بیماریهای گوارشی
عسل به علت داشتن بعضی آنزیم هایی مثل لیپاز، آمیالز، ساكاراز و ... به هضم 

غذا كمك می كند. عسل از شدت افزایش اسیدی) هایپر اسیدیته( معده می كاهد 
و می تواند در افراد مبتال به ترش كردن و رفالكس  موثر باشد.همچنین برای زخم 
معده و التهاب نیز مفید است. عسل باعث كاهش اسیدهای اضافه معده می شود و به 

عنوان دارو برای درمان زخم معده، ورم معده و روده موثر است. به علت داشتن آهن 
و منگنز، مصرف عسل به هضم غذا كمك كرده و ترشح شیر معده را به حالت 

طبیعی برمی گرداند. عسل با تخمیر و ترشی روده مبارزه كرده و در درمان 
و عفونت های روده بسیار موثر است.برای بیماران گوارشی بهتر است، دو 

ساعت قبل از ناهار یا ناشتا و سه ساعت بعد از شام با مخلوط آب گرم 
مقداری عسل مصرف كنند.
5. عسل و بیماری قلبی

عسل به دلیل داشتن گلوكز كه سهل التجزیه و انرژی زاست، تاثیر مهمی 
روی عضالت قلب در انواع بیماری های قلبی دارد و از طرفی باعث تحریك و 

تقویت قلب و گشاد شدن رگ ها می شود. همچنین عسل جریان خون را افزایش 
می دهد، فشار خون را تنظیم كرده و از سكته قلبی جلوگیری می نماید. عسل به 

كمك دیاستازهایش چربی های اطراف قلب را آب می كند. به همین دلیل مصرف آن به 
سالخوردگان و بیماران قلبی توصیه می شود. مصرف یك لیوان شربت عسل ولرم )عسل 

محلول در آب میوه( قبل از خواب برای درمان بی خوابی بیماران فلبی بسیار مناسب است.

عسل؛
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9.عسل برای ماسك زیبایی
عسل نقش مهمی در حفظ و تجدید جوانی دارد. خانم ها می توانند با تهیه ماسك هایی از عسل 
خالص كه با زرده تخم مرغ و خامه ترش به نس��بت مس��اوی مخلوط ش��ده، بر زیبایی و ش��ادابی 
پوست خود بیافزایند. می توان با عسل انواع ماسك ها را برای تبدیل پوست های خشك به چرب 

و معمولی تهیه كرد كه بسیار موثر است.
10.عسل و سیستم عصبی

مش��اهدات بالینی ثابت كرده عسل برای اعصاب مفید است. بی خوابی، سردرد و ناتوانی را 
در ای��ن نوع بیماری ها كاهش داده و ناتوانی عصبی را از بین می برد و سیس��تم اعصاب 

مركزی را تقویت می كند.
11.عسل و درمان بیماری های کبدی

كبد س��موم باكتری ها را خنث��ی می كند و گلیكوژن عامل اصلی مبارزه با س��موم 
باكتری هاس��ت؛ ب��ا توجه به اینكه مصرف عس��ل ذخیره گلیكوژن كب��د را افزایش 
می دهد، می توان به اهمیت عسل در افزایش قدرت كبد در مبارزه با میكروب ها پی برد.

12.عسل و کلیه ها
عسل ضدعفونی كننده مجاری ادرار است. مخلوط عسل با آب مقطر، باعث زیاد شدن ادرار، 
رفع تش��نگی و خرد ش��دن سنگ كلیه و مثانه می شود. مصرف س��ه بار در روز عسل با روغن 

زیتون و آب لیمو جهت سنگ كلیه مفید است.
13.عسل و خون

عسل تنش و كنش بسیار زنده و مثبتی روی میزان هموگلوبین خون دارد و باعث افزایش آن خواهد شد.

۶.عسل و تقویت حافظه
از نظر علمی صمغ موجود در عسل، جدار عروق را نرم نگه می دارد و در نتیجه مواد غذایی بهتر به مغز 
و اعصاب می رسند، مطالب بهتر در حافظه می ماند و كمتر به دست فراموشی سپرده می شود. از طرفی 

ویتامین D موجود در عسل، اعمال بین كلسیم و فسفر را تنظیم می كند و در نتیجه 
اعصاب كار خود را خوب انجام می دهند.

7.عسل و انرژی زایی
عسل به علت داشتن گلوكز و فروكتوز باعث تولید انرژی سریع) سوختن گلوكز( 

و طوالنی) س��وختن فروكت��وز( می گردد. این قندها ب��دون هضم اولیه جذب 
می ش��وند و از طریق عروق خونی كه دیواره روده ها را پوشانده وارد جریان 

خون شده سپس از طریق ورید وارد كبد می گردند و در آنجا به گلیكوزن 
تبدیل می شوند. این ماده توسط بدن برای تولید انرژی به كار می رود. 

مصرف مرتب عسل برای تقویت قوای جنسی و درمان ناتوانی های 
آن بس��یار موثر اس��ت. از عس��ل با روش های مختل��ف و تركیب با 

عصاره گیاهان موثر، در درمان این ناتوانی ها می توان بهره گرفت.
8.عسل و افزایش طول عمر

عس��ل عم��ر را طوالنی كرده، به تقویت اعضاء و احش��اء ب��دن می پردازد، 
خس��تگی را برطرف می كن��د و در افزایش نیروی جوان��ی و قدرت بدنی 

دخالت مس��تقیم دارد. عس��ل می تواند رادیكال های آزاد را خنثی كند. 
رادیكال ه��ای آزاد نتیجه و پس مانده فعالیت و كار س��لول های بدن 

است. آنها وقتی با سلول های سالم روبرو می شوند آنها را به شدت 
آزار می دهند و مانع از فعالیت طبیعی و سالم سلول می شوند.

14.عسل و چشم
 A عس��ل عامل ش��فا در سوختگی های مخصوص چشم، آماس والتهاب چشم و درمان ش��ب كوری است. عسل همپنین عامل شفای بیماری های ناشی از كمبود ویتامین

و B است.
15.عسل و ریه

عسل در درمان عفونت های ریه بسیار موثر است. شربت عسل برای از بین بردن سرفه و خلط سینه مسلول مفید و موثر است.
1۶.خواص ضد میكروبی عسل

عسل حاوی مواد ضدمیكروبی است و هیچ نوع میكروبی قادر به رشد در آن نیست. عسل دارای تشعشع رادیواكتیو است و چنانچه به نحو احسن نگهداری شود برای مدت 
طوالنی سالم می ماند. عسل، آب درون باكتری ها را جذب می كند و سبب می شود باكتری نتواند زندگی عادی خود را ادامه دهد و رشد و تكثیر یابد. عسل به علت داشتن 
خاصیت ضدقارچی، هیچ گاه فاس��د نمی ش��ود و از پاك ترین مواد غذایی است كه همیشه می توان به سالمتی آن اطمینان داشت.عسل به دلیل داشتن اسید فرمیك، ترش 

نشده، كپك نمی زند وتغییر ماهیت نمی دهد. عسل باعث ضدعفونی زخم ها می شود و میكروب ها را می كشد و مانع عفونت مجدد آن می گردد.
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F-150  فورد
 تاریخ عرضه به بازار 1948

فروش جهانی تاکنون 30 میلیون دستگاه

 تویوتا کروال
تاریخ عرضه به بازار 1966 
فروش جهانی تاکنون 32 میلیون دستگاه

فولکس واگن گلف
تاریخ عرضه با بازار 1974

فروش جهانی تاکنون 25 میلیون 
دستگاه

فولکس واگن بیتل)قورباغه ای(
تاریخ عرضه به بازار 1938

فروش جهانی تاکنون 22 میلیون و 
300 هزار دستگاه

فورد اسکورت
تاریخ عرضه به بازار )1968 تا 2000(
فروش جهانی 20 میلیون دستگاه
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T فورد مدل
تاریخ عرضه به بازار )1908 تا 1927 (

فروش جهانی 16 میلیون و 500 هزار 
دستگاه

هوندا سیویک
تاریخ عرضه به بازار 1972

فروش جهانی تاکنون 17 میلیون و 
 730 هزار دستگاه

فولکس واگن پاسات
تاریخ عرضه به بازار 1973

فروش جهانی تاکنون 14 میلیون و 
100 هزار دستگاه

شورولت ایمپاال
تاریخ عرضه به بازار 1958

فروش جهانی تاکنون 14 میلیون 
دستگاه

فورد فیئستا
تاریخ عرضه به بازار 1976

فروش جهانی تاکنون 12 میلیون و 
500 هزار دستگاه



آب نبات 
چوبی 
در 
دنیای 
موبایل ها

چندی پیش غول تكنولوژی، اندروید ۵ که با نام اندروید 
آبنبات چوبی  معروف اسـت را معرفی کرد. تغییرات 

اعمال شـده در سیسـتم عامل اندروید ۵ را به 
شما معرفی کنیم.

 Ambient صفحه نمایش
ویژگی دیگری كه اندروید 5 آبنبات چوبی از تلفن هوش��مند موتو ایكس ش��ركت موتورال 
اله��ام گرفته، امكان مش��اهده اطالعات مفید و مختصر ب��ر روی صفحه نمایش 
بدون نیاز به باز كردن اپلیكیش��ن های مربوطه اس��ت. این قابلیت در 
نكس��وس 6 كمی پیش��رفته تر است. در واقع ش��ما می توانید 
دو نس��خه مشكی و س��فید از آنچه كه می خواهید در 
صفحه ی قفل نمایش یابد را مشاهده نمایید.

مخفی کردن نوتیفیكیشن ها
ام��كان مخف��ی ك��ردن ی��ا 
بی صدا ك��ردن نوتیفیكیش��ن های 
گوش��ی قابلی��ت جدیدی اس��ت كه 
ع��الوه ب��ر مخفی ك��ردن به ط��ور كلی 

نوتیفیكیش��ن های حس��اس و خصوصیتان را 
غیر فعال هم می كن��د، مطمئنا این عملكرد باعث 
راحتی كاربر خواهد شد. در این حالت زمانی كه گوشی 
ش��ما در حالت قفل صفحه نمایش ق��رار دارد هیچ یك از 

نوتیفیكیشن های شما به نمایش درنمی آید.

باز کردن قفل با تشخیص صورت
 باز كردن قفل با صورت در اندروید هیچگاه 
به این خوبی عمل نكرده اس��ت. در اندروید 
5 آبنب��ات چوب��ی، گوگل ای��ن ویژگی را 
بهینه س��ازی كرده و به محض روش��ن 
كردن صفح��ه نمایش در پ��س زمینه 

فعال می شود.

عدم قطع بازی
در نس��خه جدید سیس��تم عامل در 
هنگام ب��ازی دیگر نیاز نیس��ت برای 
پاسخ دادن به تماس شما از بازی بیرون 
آیی��د ، در ای��ن حالت نوتیفیكیش��نی در 
باالی صفحه نمایش ش��ما ظاهر می شود 
كه این خود یكی از جالبترین اقدامات گوگل 

است.

تکنولوژیتغذیه
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طراحی متریال 
متریال نام فلس��فه جدید طراحی رابط كاربری گوگل 

است، فلسفه ای كه با هواری )تخت و صاف بودن( و سادگی ساخته شده است. اما بر 
خالف رابط های كاربری دیگر كه بیش��تر به تخت بودن گرایش دارند، گوگل با افزودن عمق 
مالیمی به رابط كاربری احساس متفاوت و خوشایندتری به آن افزوده است. برای مثال در هنگام 
جا به جا شدن میان برنامه ها، در تعامل با اطالعیه ها، در هنگام پیمایش در لیست مخاطبین و … 
این عمق به خوبی قابل درك اس��ت. این جلوه ی عمق از طریق اس��تفاده هوشمندانه از سایه ها در زیر 

اشیاء و الیه بندی عناصر در زمانی كه آنها روی یكدیگر قرار دارند، به وجود آمده است.

)Priority Mode( حالت تقدم
یكی از بهینه س��ازی هایی كه گوگل در اندروی��د 5 آبنبات چوبی در 
بخش اعالنات انجام داده ویژگی جدیدی اس��ت كه گوگل آن را حالت تقدم 
)Priority Mode( نامی��ده. این حالت كمی ش��بیه حالت معروف مزاحم نش��وید 
)Do Not Disturb( در آیفون اس��ت، ولی در اینجا قرار اس��ت كمی هوش��مندتر 
عم��ل كند. ش��ما می توانید تعیین كنید كه حت��ی در حالت Priority Mode چه 
اپلیكیش��ن هایی امكان فعالیت داشته باشند.چیزی كه این قابلیت را بهتر هم می كند 
ام��كان تعیی��ن بازه ی زمان��ی برای تبدیل ش��دن اعالنات به حالت معمولی اس��ت. 
همچنین یك حالت بی صدای كلی نیز وجود دارد كه همه ی صداها را خاموش خواهد 

كرد. حتی زنگ ها را می توانید از این طریق مدیریت كنید.

Tap and Go
انتقال تنظیمات و اپلیكیش��ن ها در بین دو تلفن هوش��مند قدیمی و جدید، در اندروید 
هیچگاه تا به این اندازه آسان و راحت نبوده.با قابلیت Tap and Go در چند مرحله ی 
آس��ان می توانید این مش��كل را رفع كنید. اگر شما دو تلفن هوش��مند كه اندروید 5 آبنبات 
چوبی بر روی آنها نصب اس��ت در اختیار دارید، می توانید دو دس��تگاه را با استفاده از NFC با 
یكدیگر مرتبط سازید. تلفن هوشمند قدیمی بعد از آن با استفاده از بلوتوث تمامی موارد و جزئیاتی 

را كه باید در دستگاه جدیدتان نصب شود ارسال خواهد كرد.

قابلیت تعریف کاربر میهمان
 یك��ی از فوق الع��اده تری��ن قابلیت ه��ای جدید در 

اندروی��د 5 قابلیت س��اختن كاربر میهمان برای دس��تگاه 
اندرویدی اس��ت ، بطور مثال وقتی می خواهید گوش��ی یا تبلت 

اندرویدی ت��ان را به یك نفر بدهید تا اس��تفاده نماید می توانید 
از ای��ن روش اس��تفاده نمایید. در این حالت اپلیكیش��ن های 
شخصی ، تصاویر ، مخاطبان و … شما به كاربر میهمان 
نش��ان داده نمی شود و ش��ما كاربر میهمان را محدود 

می نمایید در سیستم تان.
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استفاده از لکمه عبور منحصربفرد و مدیریت رمز های عبور
م��ردم واقع��اً در تولید رمزهای عب��ور قوی، بد عمل می کنن��د. باور کنید که 
یکی از ش��ایع ترین رمزهای س��ال 2014 محدود به 123456 می ش��ده 
اس��ت! بطور مستمر س��ال تولد اغلب افراد متولد 1989 تا 1992 نیز رمز عبور آنها 
ب��وده. فراموش نکینم که هکرها تمام حربه های ما را می شناس��ند پس 
برای هر س��ایت خاص، بای��د از رمز عبور خاص و منحصربفرد اس��تفاده کرد 
که ش��امل اطالعات ش��خصی ما همچون سال تولد، اسم حیوان خانگی، 
اسم فرزندان و … نباشد. اما چیزی که ما را به شدت آزار خواهد داد این 
اس��ت که چگونه می توان این همه پس��ورد را در ذه��ن جا داد؟ راه حل 
ف��رار از این محدودی��ت، باکرگیری برنامه های مدیریت این پس��وردها 
همچ��ون LastPass و Password1 اس��ت. البت��ه مرورگرها خ��ود نیز چنین 
سیستمی را دارند که چندان پیشرفته و قابل اعتماد نیست. این نرم افزارها 
الگین را تس��هیل کرده و حتی در تعیین و ساخت پسوردهای قوی به 

داد ما می رسند.

 استفاده از چاکپ امنیتی گولگ
همانطور که گفته شد گولگ به اکربران خود 2 گیاگبایت فضای 
اضافه درایو را در ازای تس��ت و چاکپ پسوردهایشان پیشنهاد 
داده اس��ت. این چاکپ ش��امل چند تس��ت س��ریع و ساده از 
ااکنت گولگ است. ویژگی های ارائه شده شامل اطالعات 
ورودهای اخیر به سیستم و همچنین اعطای اجازه به اپ ها و 
برنامه های مختلف برای استفاده از حساب گولگی است.

رایانه
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راهکار ساده برای افزایش امنیت در اینترنت

استفاده از احراز هویت دو فاکتوره
احراز هوی��ت دو فاکتوره اکربران را مجبور می س��ازد تا 
عالوه بر ارائه رمز معمول، یک کد را نیز برای الگین 
به س��رویس اس��تفاده نمایند. درا کثر اوقات این کد به 
ش��ماره موبایلتان به صورت پیام ارس��ال می شود و یا 
حتی در موارد پیشرفته تر مثل سرویس های گولگ 
و مایکروس��افت با ش��ما تماس گرفته می شود و آن کد 
به طور ماش��ینی برای ش��ما خوانده می ش��ود. این 
سیس��تم می تواند به طور دائمی و یا برای زمانهایی 
که از یک دستاگه جدید به سایت الگین می کنید بر قرار 
گردد. همانطور که گفته ش��د سایت هایی مانند گولگ به 
عنوان اولین اس��تفاده کننده از این روش ش��ناخته 

می شود. 

بروز رسانی مرورگر و دستاگهها
دیدن پیام بروز رس��انی مرورگر و سیس��تم عامل 
ش��اید عذاب آور باش��د اما نباید اهمی��ت این بروز 
رس��انی را در افزایش امنیت نادیده گرفت. البته 
نباید از این موضوع نیز غافل شد که بروز رسانی ها 
تنه��ا دارای پچ ه��ای حفره های کش��ف 
ش��ده اس��ت با این حال محققان مسئول، در 
ه��ر کمپانی به ط��ور مداوم حفره ه��ای امنیتی را 
جس��تجو و کش��ف می کنند که خود گویای اهمیت 
بروز رس��انی در ارتقای سیستم و دستاگههای 
ماس��ت پس اگر خدایی نکرده پیام بروز رس��انی 
دریاف��ت کردید آن را پس نزنید! ظرف مدت 15 
ت��ا 30 دقیق��ه می تواند هکرها را در پش��ت اکمپیوتر و 

دس��تاگههای ش��ما نگه دارد.

 تا می توانید از رمزگذاری استفاده کنید
HTTPS پروتلک و نس��خه امنی از انتقال هایپرتکس��ت محس��وب می ش��ود. 
این ویژگی باعث رمزگذاری اطالعات بین ش��ما و سرورهای وب سایت 
می شود. البته ناگفتنه نماند که HTTPS نمی تواند شما را در مقابل شنودهای 
حکومت��ی مصون دارد اما می تواند این ام��ر را کمی پیچده کند. مثالً BMW از 
باکرگیری HTTPS در سیس��تم خودرویی ConnectedDrive خود باز ماند 
که خود عاملی ش��د تا هکرها مثل آب خوردن! به خودروهای این شرکت 
آنه��م از راه دور کنترل یابند. اکثر وب س��ایت های ب��زرگ از https بهره 
می گیرند اما بهتر اس��ت همواره آدرس وب س��ایت را چک کنید و آن را به 
Https تغیی��ر دهید، اما اگر حوصله ای��ن اکر را هم ندارید از نرم افزارهایی 
همچ��ون EverywhereHTTPS بهره بگیرید ک��ه آدرس های ایتترنتی 
http را به https بدل می کند. از طرفی برخی سرویس دهنداگن )مثالً 
فیس��بوک( در تنظیم��ات خود این اماکن را برای ش��ما فراهم می آورند تا 

ورودتان به آن سرویس را بر اساس http و یا https تعریف نمایید.
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چرا در بعضی از 
خانه ها خیلی 
به آدم خوش 

می گذرد؟
به بعضی خانه ها كه وارد می ش��وید، گذش��ت زمان را ح��س نمی كنید. بعضی از روزهای تنهایی تان، یاد آن خان��ه و صاحبخانه هایش می افتید و دلتان می خواهد دوباره 
مهمانش��ان ش��وید. ش��اید آرزو كنید كه خودتان هم بتوانید نقش چنین میزبان هایی را بازی كنید اما راز و رمز تبدیل كردن خانه تان به یك خانه گرم را ندانید و از اصول 
مهمان نوازی بی خبر باش��ید. اما باور كنید كه تبدیل ش��دن به چنین میزبانی، كار س��ختی نیس��ت. تنها كافی اس��ت با بعضی از اصول ریز و درش��ت مهمان نوازی آشنا 

باش��ید تا هركس��ی از خانه ش��ما احس��اس آرامش بگیرد.

اولین لحظه؛ مهم ترین لحظه
درس��ت اس��ت كه هزار و یك كار داری��د و غذایتان 
روی گاز می جوش��د اما یكی از بدترین رفتارهایی كه 
در لحظ��ه ورود مهمان هایت��ان می توانید انجام دهید، 
حاضر نبودن مقابل در اس��ت. مهم نیست چقدر با آنها 
صمیمی باشید؛ به عنوان یك میزبان، وظیفه شماست 
ك��ه همه كاره��ا را برای چند ثانیه هم كه ش��ده كنار 
بگذارید و به نش��انه خوش��امدگویی جل��وی در حاضر 
باشید. صبر نكنید كه مهمانتان پشت در حاضر شود و 
زنگ در ورودی را بزند. بهتر است از همان لحظه كه 
در اصل��ی خانه را باز می كنید، در ورودی خانه را هم 
ب��از نگه دارید تا به جای دیدن چوب در، چهره خندان 

شما را در اولین نگاه ببیند.

در آشپزخانه ننشینید
ش��اید بخواهید با درس��ت كردن چند 
جور غذا به مهمانتان بیش��تر احترام 
بگذارید ام��ا فراموش نكنی��د كه او 
بیش��تر از این غذاها به حضور ش��ما 

نیاز دارد پس بیش از اندازه در آش��پزخانه وقت صرف 
نكنی��د و با بیش از حد خس��ته كردن خود، انرژی تان 
را ب��رای پذیرای��ی از مهمان كم نكنی��د. به جای این 
مشغولیت ها، برنامه كم زحمت اما خوبی را برای آماده 
كردن خوراكی ها تعیین كنید و در طول روز چند مرتبه 
ب��ا خوراكی های مختلف از مهمانت��ان پذیرایی كنید. 
كیك و چای، آجیل، پاپ كورن هایی كه به راحتی در 
خانه آماده می شوند، می توانند گزینه های خوبی برای 

شما باشند.

خانه را به او معرفی کنید
در بردن كیف دستی، چتر یا چمدان به او كمك كنید. 
مهمانت��ان را به س��مت اتاق با كمدی ك��ه می تواند 
وس��ایلش را در آن بگذارد راهنمایی كنید تا مهمانتان 
س��رگردان به دنبال جایی برای قرار دادن وس��ایلش 
نگ��ردد. اگ��ر مهمانتان از راه دوری آم��ده، بعد از این 
مرحله، به او جای حمام و دستش��ویی را نشان دهید و 
تا زمانی كه او آماده می ش��ود، میان وعده ای برایش 

آماده كنید.

چشم تان را از دست مهمان بردارید
اگر مهمان ش��ما بچه كوچكی دارد كه ممكن اس��ت 
هنگام بازی به وس��ایل گران قیمت تان یا خودش 
آس��یب بزند، قبل از آمدن او این وس��ایل 
را از دس��ترس اش دور كنید. درس��ت 
نیس��ت كه در زمان حضور مهمان، 
مدام مراقب وس��ایل خود باش��ید 
و با اس��ترس چش��متان به دست 
باش��د. دیگ��ران  رفتاره��ای   و 

خانواده
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قبل از تعارف، شخصیت مهمان را در نظر بگیرید
بگذاری��د مهمانت��ان و خانه ش��ما مث��ل خانه خودش 
باش��د، اما قبل از هر برخوردی، نگاهی به ش��خصیت 
او بیندازید. اگر فرد درون گرایی است كه خیلی دیر با 
محیط كنار می آید، الزم اس��ت از همان لحظات اول 
توجه بیش��تری به او نشان دهید و گاهی نیازهایش را 
پیش بینی كنید اما اگر صمیمیت زیادی دارید و او هم 
آدم گوشه گیری نیس��ت، می توانید مهمانتان را آزادتر 

بگذارید تا از خودش پذیرایی كند.

با تعارف، کار را خراب نكنید
ب��ه مهمان خود بگویید آیا مجاز به آوردن دوس��تان یا 
همراه هس��ت یا خیر. به او یادآوری كنید كه باید قبل 
از آوردن همراه، موضوع را به ش��ما اطالع دهد و اگر 
شرایط پذیرایی از همراه او را ندارید، این موضوع را به 

مهمانتان اطالع دهید.

غذا چی درست کنم؟ 
حتما همه خانم ها وقتی مهمون می خواد بیاد خونشون 
این س��وال و از خودشون و همسرشون بارها میپرسن 
)غذا چی درس��ت كنم؟( طبقه بندی زیر به یك سری 
نكات ریز اش��اره كرده تا ش��اید دفعه بعد كه مهمون 

داشتین با آرامش بیشتری به كاراتون برسید.
مهمانی رسمی 

م��ا خیلی وقته��ا اش��تباه می كنیم مثال می��ز رو پر از 
دس��ر می كنی��م درحالیك��ه از غ��ذا غافلیم. ی��ا همه 
انتخ��اب غذاییم��ون رو از غ��ذای اصل��ی می كنی��م 
كه باعث میش��ه یه عالم��ه اضافه بیاد و ت��ا یه هفته 
غ��ذا داش��ته باش��یم.گاهی ه��م برعك��س اینق��در 
غذاه��ای جورواج��ور و جدی��د می گذاریم ك��ه برای 
 مهمونها خصوصا مس��ن ترها اصال دلچس��ب نیس��ت 
 پی��ش غذا یك س��وپ س��بك ب��ا یك مدل س��االد 
 غذای اصلی دومدل برنج با یك نوع كباب و یك نوع خورشت 
مواق��ع  اینط��ور  جانبی)بنظ��رم  ی��ا  س��وم  غ��ذای 

و  كنی��ن  امتح��ان  اینج��ا  رو  جدی��د  غذاه��ای 
 بذاری��ن بقی��ه غذاها س��بك س��نتی و اصیل باش��ه( 
برای دس��ر بهتره وقتی میخواین چند نوع دسر درست 
كنین همشون از یك نوع نباشن. مثال یكی طعم قهوه 
و كاكائو و یكی میوه ای و یكی دیگه هم سنتی باشه. 

مهمانی فامیلی
با توجه به طیف س��نی مختلف و وجود افراد مس��ن تر   
میش��ه برای پیش غذا سوپ جوی مجلسی تهیه كرد. 
غ��ذای اصل��ی باقالی پلو با گوش��ت و م��رغ، ته چین 
)یا مقدار كمی خورش��ت فس��نجان( و نهایتا س��االد 
ماكارونی. برای دس��رم ژله كه میش��ه یك��ی از انواع 
خوشگلش رو درست كرد. ساالد هم كه میتونه ساالد 

كاهو یا كلم باشه.
مهمانی دوستانه

با توجه به هم س��ن و سال بودن دوستان با هم دیگه 

 میشه غذا های جدیدتری برای این مهمونی تدارك دید.
یه نوع س��وپ، س��وفله مرغ و قارچ، ی��ه نوع كیك یا 
كلوچه غذایی ترجیحا با گوش��ت قرمز، ساالد الویه یا 
ماكارونی،س��االد كلم، ش��ارلوت و ژله از نوع جدید و 
خ��وش آب و رنگترش! یا به جاش ی��ه كیك میوه یا 

تارت میوه و یا ساالد میوه با سس ژله.

زندگی را به خانه بیاورید
بد نیست قبل از رس��یدن مهمان، چند شاخه گل تازه 
در خان��ه بگذارید؛ گل تازه به خانه ش��ما روح می دهد 
و فضای قابل پذیرش ت��ری را برای مهمانتان فراهم 
می كند. تمیز كردن خانه یا درس��ت كردن چیدمان را 
در روزهای قبل انجام دهید. بدترین زمان برای خرید 
كردن وس��ایل مورد نیاز یا رسیدگی به ظاهر خانه، بعد 

از ورود مهمان است.

41شركت هواپیمایی كاسپین





921

921



كشتی ها ی حامل توریستی در حالی روی این 
مرداب ها  شناورند كه نور مشعل راهشان را 

روشن كرده و درختان سرو و رشته ها ی خزه كه 
از درختان آویزانند آنها را احاطه كرده اند. مرداب 

مانچاك به نام »مرداب ارواح« نیز شهرت دارد.

استخوان ها  و اسكلت ها ی بسته بندی شده مثل 
اجناس داخل یك انبار در دو ضلع یك راهرو قرار 
گرفته اند. هوای اینجا خشك است و به همین دلیل 
میزان فساد و پوسیدگی در اینجا بسیار ناچیز است. 
همچنین نوشته ها یی به چشم می خورد كه به طور كلی 
شامل تاریخ انقالب فرانسه، افول دوران پادشاهی و 
اشراف زادگان است. این مكان حدود 187 كیلومتر از 
بخش زیرین كل شهر را دربرگرفته است و اما بخش 
ناچیزی از آن برای عموم قابل بازدید است

یكی از مرموزترین مكان ها ی روزی زمین همین جزیره ایستر است، با 
مجسمه ها ی سنگی غول پیكری كه درون آنها روح هزاران سال رشد كرده 

است. این مجسمه ها  به آسمان خیره شده اند، گویی كه به خاطر برخی 
جنایت ها ی مرموز احساس گناه می كنند.

ترسناک ترین و عجیب ترین 
جاذبه های توریستی جهان

در این كره خاكی افراد زیادی هستند كه از هیجان و ترس 
خوشش��ان می آید و داستان ها  و فیلم ها ی ترسناك یكی از 
تفریحات مورد عالقه ش��ان اس��ت. پس اگر ش��ما از جمله 
افرادی هس��تید كه از هیجان خوشتان می آید و مكان های 
توریستی معمولی برایتان كس��ل كننده هستند با ما همراه 
ش��وید در گشتی بر ترسناك ترین و عجیب ترین مكان ها ی 

توریستی جهان.

سرداب پاریس، فرانسه
جزیره ایستر، شیلی

مرداب مانچاک، لوزیانا

جاذبه
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بخش زیادی از نیروی نظامی  ارتش ژاپن حاال 
در اعماق آب - سمت جنوب غربی  ها وایی 

خوابیده است. در اعماق این آبهای آبی می توانیم 
الشه كشتی ها ی جنگی و هواپیماها را ببینیم. 

اینها سال 1944 به عمق آب فرو رفتند و حاال 
برای توریست ها  نمایش داده می شوند.

موزه موتر تاریخ پزشكی در  فیالدلفیا موزه 
پاتولوژی، شامل تجهیزات قدیمی  پزشكی و 
نمایش اقالم زیست شناختی است. شهرت 
اعظم این موزه به خاطر مجموعه عظیمی  از 
اسكلت ها ی انسان است.

بازار سونورا در مكزیكوسیتی مكزیك همه روزه 
میزبان مسافران و توریست ها یی است كه از راه 

دور برای پیشگویی آینده شان و وعده زندگی 
بهتر به مكزیكو سیتی می آیند. مردم در اینجا 

جنس ها ی »ماوراءطبیعی« مثل خون مار زنگی 
یا مرغ مگس خشك شده را برای داشتن شانس 

در زندگی خریداری می كنند.

تاالب ترانك، جزایر مایكرونیزیا

موزه موتر تاریخ پزشكی،  فیالدلفیا

فروشگاه جادوگری سونارا
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اتاق یك کودک برای او حكم  یك دنیای جدا 
را دارد. دنیایی که آزاد است و در آن کارهای 
مورد عالقه خود را دنبال می کند و خالقیت ها 
و اسـتعدادهای خـود را بروز دهـد. تزئینات 
اتاق کودک به واسطه وجود رنگ های بسیار 
در آن همیشـه جز جذاب ترین کارهایی بوده 
کـه می توان برای تغییر دکوراسـیون داخلی 
فضاهـای خانه انجام داد بـرای تزئین اتاق 
کـودک راه های بسـیاری وجـود دارد. نیازی 
نیسـت هزینه زیادی را بپردازید ، همین که 
سـعی کنید به وسـایل موجـود در اتاق آنها 
جان ببخشید و آنها را با رویاهای کودک تان 

هماهنگ کنید، کافی است. 
خالقیت را به اتاق بیاورید

ش��ما می توانید از ج��وراب های ك��ودك تان برای 
پایه ه��ای می��ز و صندلی اتاقش��ان اس��تفاده كنید و 
مطمئن باشید كودكتان ساعت ها با دیدن این صحنه 
 لبخند به لب خواهد داش��ت و از آن لذت خواهد برد.

برای جان بخشیدن به اتاق كودك تان از رو تختی هایی 
با رنگ های ش��اد و طرح های ش��لوغ استفاده كنید و 
برای دیوارها نیز از تابلو های پر نقش و نگار استفاده 
كنید برای اتاق كودك بهتر اس��ت ب��رای دیوار ها از 
 رنگ های روش��ن و مخصوصا سفید اس��تفاده كنید.

از تاثیر كف پوش ها بر روحیه كودك تان غافل نشوید. 
وجود كفپوش ه��ای رنگی باعث می ش��ود اتاق 

ب��رای كودك جذاب تر باش��د و بخواهد 
كه زمان بیش��تری را در اتاق خود 

س��پری كن��د. می توانید كف 
پوش ها را خودتان با سلیقه 

خود رنگ آمیزی كنید.
بهتر اس��ت ب��رای این 
كودك ت��ان  نظ��ر  كار 
را ه��م بپرس��ید و از او 
بخواهی��د در ای��ن كار 
با ش��ما همكاری كند. 
مطمئن باش��ید ب��ا این 

كار او بی��ش از پی��ش از 
 اتاق خود ل��ذت خواهد برد.

همیشه الزم نیست برای ایجاد 
تغیی��رات به س��راغ وس��ایل بزرگ 

ات��اق بروید. خالقیت خود را می توانید در 
وسایل كوچك اتاق نیز پیاده كنید.

جعبه های دس��تمال كاغذی بهترین گزینه برای این 
كار هستند.آنها را به دس��ت كودك تان بسپارید و از 
آنها بخواهید كه هر جور كه دوس��ت دارند جعبه های 

دستمال كاغذی اتاق خود را تزئین كنند.
وقتی از كودكانتان برای تزئین اتاق خودشان كمك می 
 گیرید حس استقالل بیشتری را به آنها منتقل می كنید.

در ات��اق ك��ودك هم��ه چی��ز هنرمندانه می ش��ود 
حت��ی پرده ه��ای موج��ود در ات��اق. انتخ��اب پ��رده 
كرك��ره ای برای ای��ن اتاق یك انتخاب هوش��مندانه 
بوده اس��ت. ای��ن پرده ه��ای قابلی��ت ای��ن را دارند 
ك��ه ه��ر ردی��ف از آن ها به ی��ك رن��گ دربیاورید 
 و ح��س و ح��ال ات��اق كودك ش��ما را ع��وض كند.

اس��تفاده از بعضی عناصر ج��ذاب در اتاق كودك نیز 
می تواند به شما كمك كند تا اتاق متفاوت تری را برای 
كودك خود درست كنید. برای این كار می توانید یكی 

دیوار های  از 
اتاق كودكتان 
ب��ه تخت��ه  را 
تبدی��ل  س��یاه 
كنی��د و خوش��ی 
بزرگ��ی را به او هدیه 

دهید.
اس��تفاده از رنگ های ش��اد را 
در ات��اق كودك به هیچ عن��وان فراموش 
نكنید، از رنگ هایی اس��تفاده كنید كه كودك شما را 
ب��ه هیجان بیاورد. رنگ های��ی مثل نارنجی ، قرمز و 
آب��ی توانایی زیادی برای خ��الق كردن ذهن كودك 
ش��ما دارند پس حتما از این رنگ ه��ا در اتاق كودك 

خود بهره ببرید.
بالكن رویایی بسازید

در ای��ن روزه��ای پ��ر هیاهوی��ی كه مش��غول تغییر 
دكوراس��یون داخلی منزلتان هستید بهتر است فكری 

هم برای بالكن منزلتان بكنید.
فرقی نمی كند بالكن خانه شما كوچك باشد یا بزرگ 
 م��ا برای هر دو نوع این بالكن ه��ا ایده هایی داریم.

استفاده از تك صندلی های چوبی می تواند فضایی را 
برای آرامش گرفتن شما محیا كند. و از هوای مطبوع 

بهاری لذت ببرید. 

برای تزئین این صندلی ها هم می توانید از كوس��ن ها 
و روی��ه های پارچه ای با طرح ها و رنگ های ش��اد 
استفاده كنید و اطراف صندلی را پر كنید از گلدان های 

رنگارنگ. 
اگ��ر بالكن ه��ای بزرگ��ی داری��د عالوه ب��ر صندلی 
می توانید از ش��ومینه های س��یار ه��م در بالكن های 
قابلی��ت  ش��ومینه ها  ای��ن  كنی��د.  اس��تفاده  خ��ود 
جابجای��ی دارن��د و ش��ما می توانید از آنه��ا را در هر 
 گوش��ه ای از بالك��ن ها كه خواس��تید اس��تفاده كنید.

دی��وار های بالك��ن خ��ود را فراموش نكنی��د. وقتی 
تصمیم می گیرید دكوراس��یون داخل��ی منزل خود را 
تغییر دهید قطعا دیوار ها برایتان در اولویت هس��تند ، 
سعی می كنید با رنگ زدن یا استفاده از كاغذ دیواری 
در آنه��ا تغییر ایجاد كنید.پس چ��را وقتی این قدر به 
دیوارهای داخلی اهمیت می دهید از دیوار بالكن خود 

غافل هستید.
ب��رای تزئین دیوار های بالكن می توانید از تعدادی از 
گلدان های تان استفاده كنید. از همسرتان بخواهید تا 
بس��ت های فلزی را برایت��ان روی دیوار نصب كند و 
بعد از آن گلدان هایتان از این بست ها آویزان كنید.

رنگ گلدان ها ، كف ، رویه صندلی ها و حتی كوسن ها 
را از یك پالت رنگی انتخاب كنید و گل ها را به گونه ای 
انتخاب كنید تا رنگ آن ها مكمل رنگ گلدان باش��د. 
 این كار طراوت بس��یاری را به بالكن شما می بخشد.
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شما حتی می توانید نرده های بالكن خود را نیز تزئین 
كنید، برای انجام این كار كافی است

گش��تی در فروش��گاه های متخص��ص در این زمینه 
بزنی��د و گلدان ه��ای خالقانه ای كه ب��ه منظور زیبا 
س��ازی اتاق كودك طراحی ش��ده اند را بررسی كنید 
و تع��دادی از آنه��ا را خری��داری كنی��د و در طراحی 
دكوراس��یون بالكن خود از آنها اس��تفاده كنید. بهتر 
 اس��ت گلدان ه��ا با رن��گ نرده ها هماهنگ باش��ند.

ای��ن هم نمونه ی دیگ��ری از گلدان های خالقانه كه 
به منظور تزئین نرده ها استفاده می شوند. ما پیشنهاد 
می كنی��م ك��ه گلدان ها را رنگارن��گ انتخاب كنید و 
مطابق با رنگ گلدان ها ، رنگ نرده را نیز تغییر دهید.

خانه های فسقلی اما زیبا
نكته ه��ای چیدم��ان خانه ه��ای كوچ��ك، خانه های 
كوچك ارمغان زندگی مدرن امروز اس��ت كه ممكن 
اس��ت حس��رت خیلی چیزها را به دل ش��ما بگذارد. 
داش��تن اطالعاتی درباره ش��كل طراح��ی و چیدمان 

فضای خانه می تواند كمك زیادی به شما بكند.
اگ��ر دل ت��ان می خواهد بهترین اس��تفاده را از فضای 
خانه كوچك تان داش��ته باشید باید برای خرید و البته 
چیدمان وسایل آن نكته هایی را بدانید. نكته هایی كه 
خانه كوچك شما را دلباز و دوست داشتنی می كند. 

دانس��تن چگونگی چیدمان درس��ت مبلم��ان، نه تنها 
احس��اس راحتی به شما می دهد، بلكه می تواند خانه 

را بزرگ تر نش��ان دهد و به شما كمك كند تا وسایل 
بیشتری در آن فضای كم جا دهید.

چیدمان مبلمان
اگر مبلمان را به ش��یوه ای نامناسب در خانه بچینید، 
فض��ای خانه را كوچك تر خواهید كرد. طرح، رنگ و 

جنس مبلمان در این باره اهمیت ویژه ای دارد.
مبل و صندلی بزرگ، كوچكی اتاق را بیش��تر نش��ان 
می دهد. صندلی های لوله ای و بدون دس��ته به شكل 

ظریفی با فضاهای كوچك جور درمی آید،
البته بهتر اس��ت مبلم��ان چند كاره تهی��ه كنید تا در 
فضا صرفه جویی ش��ود؛ برای مثال می توان دور یك 
می��ز ناهارخوری كوچك را به جای صندلی، مبل قرار 
داد تا فضای ه��ال و غذاخوری را به هم متصل كرد. 
میزهای عس��لی كوچك نیز برای مبلمان كوچك تان 

بسیار مناسب است.
اگر می خواهید كف اتاق را خالی بگذارید، بهتر اس��ت 
مبلمان را در جهت های مختلف بچینید؛ مثال می توانید 
ه��ال خانه را ب��ا یك میز كوچك غذاخ��وری، مبل و 
صندل��ی در گوش��ه ای از اتاق پر كنید. در گوش��ه ای 
دیگ��ر، رایانه، تلویزیون یا وس��ایل كاری خود را قرار 
دهید ب��ه عالوه قرار دادن میزی نی��م دایره زیر یك 
پنجره، فضای صبحانه یا میز كاری ش��ما را تش��كیل 

خواهد داد. 
می توانید از مبل هایی اس��تفاده كنید كه شكلی جالب 
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ولی س��اختاری ظری��ف دارند؛ مثال مب��ل های گرد 
ولی ظریف، هم شیك هس��تند و هم نظم خاصی به 
خانه ت��ان می دهند. همچنی��ن مبلمانی تهیه كنید كه 
رنگ روشن مثل قهوه ای مایل به زرد، سفید یا خاكی 
داش��ته باشند. رنگ های روش��ن تر، فضا را بیشتر و 

بزرگ تر نشان می دهد.

وسایل چندکاره 
وس��ایل چن��د كاره یا كوچ��ك تر از معمول به ش��ما 
كمك می كند تا در استفاده از فضا صرفه جویی كنید. 
ماش��ین ظرفشویی كه روی س��ینك قرار دارد، میزی 
كه می تواند هم برای كار و مطالعه و هم برای صرف 
غذا به كار برود و یخچال ها و ماشین های لباسشویی 

كوچك نمونه هایی از این موارد است.
اگ��ر می خواهید برای خانه خود وس��ایلی مانند بوفه، 
كتابخانه، میز تلویزیون و … بخرید، بهتر است انواع 

چند كاره آنها را انتخاب كنید.
ام��روزه در ب��ازار میز تلویزیون هایی یافت می ش��ود 
كه قفس��ه ای شیشه ای برای گذاشتن كتاب، مجسمه 
و كش��وهایی برای قراردادن وسایل ضروری دارند، با 
خرید این نوع میز تلویزیون دیگر به بوفه، كتابخانه و 

كمدهای كشویی نیازی نخواهید داشت.

رنگ دیوارها
پیشنهاد می كنیم بیش��تر از رنگ سفید استفاده كنید. 

رن��گ هایی مث��ل ك��رم و زرد هم ن��ور را به خوبی 
منعك��س می كنند و هم اتاق را گرم و راحت نش��ان 

می دهند. بهتر است رنگ دیوارها براق باشد.

از ارتفاع نترسید!
بهت��ر اس��ت در خانه های كوچك به جای اس��باب و 
اثاثی��ه عریض از انواع بلند آن ها اس��تفاده كرد؛ مثال 
بوفه ه��ا یا كمدهای بلند و كم عرض نس��بت به انواع 

عریض آنها جای كمتری اشغال می كنند.

در برخی از موارد می توان به جای اس��تفاده از كمد یا 
بوفه، قفسه هایی را روی دیوار نصب كرد و ظرف ها و 

كتاب ها را درون آنها قرار داد.
از وس��ایل بلند، همچون چراغ های ایستاده و تصاویر 
رومیزی بزرگ اس��تفاده كنید. وس��ایل بلند باعث می 
ش��ود چشم به دنبال ارتفاع اتاق برود و زیاد به عرض 
ك��م خانه توجه نكند. پرده تزیینی بلند نیز ارتفاع خانه 

را بیشتر نشان می دهد.



900

900



993

993



شركت هواپیمایی كاسپین52 52

طبیعت

اسـب ها و فیل هـا عمـاًل سـرپا به 
خـواب می رونـد و عضله های پای 
اسـب ها به هنـگام خـواب حالتی 
مسـاعد بـه خـود می گیرند تـا از 

افتادن حیوان جلوگیری کند.

گربه 32 عضله در هر گوش خود دارد. 
این امر قدرت شنوایی او را باالمی برد 

اما نه به اندازه بینایی او.

طول گـردن زرافه ها بـه 5/78 متر می رسـد.
زرافه ها هیچ تار صوتی ندارند.

شگفتی های طبیعت
معصومه صفایی



53شركت هواپیمایی كاسپین

کانگوروها از دم خود برای حفظ تعادل کمك 
می گیرند و اگر شـما  ایـن دم بلند او را جدا 
کنیـد، کانگورو دیگر قـادر به پریدن نخواهد 

بود.

یك شـترمرغ می تواند سـریع تر از اسـب 
بـدود. صـدای یـك شـترمرغ نـر را اگـر 
نشـنیده اید بایـد بدانید که مانند یك شـیر 

نعره می کشد.

ببر نـه تنها خـز راه راهی 
دارد بلكـه پوسـت بدنش 
هـم راه راه اسـت. همین 
طور هیـچ دو ببری در دنیا 
وجـود ندارنـد کـه خطوط 

بدنشان یكی باشد.

زنبور عسـل برای ساختن یك 
سرانگشـت عسـل باید شـهد 
بیـش از 1000 تا 1500 گل را 
بمكد. برای سـاختن این مقدار 
عسل شـكم او ۶0 بار از شهد 

گل ها پر و خالی می گردد. 



عنكبوت بیوه س��یاه تاره��اي خود را در اطراف 
آلونك ها، زیرزمین ها، در قسمت هاي خارجي 
درب هاي ساختمان ها مي تند و در مواقعي كه 
به وسیله انسان تحریك شده و غضبناك شود، 
حمله كرده و نیش مي زند. عنكبوت بیوه س��یاه 
از معروف ترین عنكبوت هاي س��مي است كه این 
عنكبوت پس از جفت گیري شوهر خود را مي كشد 

و به همین دلیل به آن بیوه سیاه مي گویند. 
این نوع عنكبوت برخالف اینكه زیست  شناسان، 
فك��ر مي كردند كه در ایران وجود ندارد، به تازگي  

3 گونه از آنها را در اطراف استان خراسان یافته اند.
نیش عنكبوت بیوه س��یاه بندرت مردم را مي كش��د، زهرش 
تولید هیجانات اعصاب مركزي و محیطي كرده، به صورت فعالیت خودكار 
اسپاس��م عضالت، افزایش فش��ارخون و انقباضات عروقي بروز مي كند. 
بیش��ترین زمان گزش عنكبوت بیوه سیاه فصل هاي بهار و تابستان است. 
در هر حال با بروز گزش مراقبت هاي پزشكي را انجام دهید زیرا زخم هاي 

نیش عنكبوت مي تواند شما را تا حد زیادي بیمار كند.

سالطین اقیانوس هابیوه سیاه در ایران

صداي ارواح با انعكاسی بازتابنده در جنگل هاي درهم تنیده ماداگاسكار نه 
فریادي براي ایجاد رعب و وحش��ت بلكه ابیاتي عاشقانه است كه لمور ها 

براي جفت خود سرمي دهند.
لمورهای آی آی در ماداگاس��كار برای یافتن غذا یكی از انگش��تان خود را 
به شدت گرم می كنند. انگشت میاني لمورها بلند و الغر است و ضخامت 
آن نصف دیگر انگشتان اس��ت. لمورها از انگشت میانی خود برای 
ضربه زدن بر روی درخت اس��تفاده می كنند، آنها با اس��تفاده 
از این انگش��ت، الروهای مغذی و سوس��ك ها را كه زیر 
پوس��ت درخت زندگی می كنند، یافته و از آنها تغذیه 
مي كنند. پژوهش��گران دریافتند كه این انگشت 
س��ردتر از دیگر انگش��تان بوده و به سرعت 
در زم��ان كاوش ب��رای غذا ت��ا 10 درجه 
فارنهایت گ��رم می ش��ود. در واقع این 
كوچك ترین  احس��اس  برای  انگشت 
لرزش الرو سوس��ك در زیر پوسته 
درخت، مجهز به حسگرهاي عصبي 

در انتهای خود است. 

ارواح شب

کوسـه این سـریع ترین و خطرناک تریـن ماهی دریا 
از قدیمی تریـن گروه جانورانی اسـت کـه روی زمین 
زندگی می کنند. قدمت فسـیل های کشف شده از این 
گونه به 250 میلیون سال می رسد. کوسه بزرگ ترین 
ماهی اسـت و طول برخی از آنها از 1۶ متر هم بیشتر 

است.
کوسـه ها به طور مـداوم از دندان هایشـان اسـتفاده 
می کنند و آنها را از دست می دهند. برخی از گونه ها در 
طـول عمر خود نزدیك به 30 هزار دندان درمی آورند. 
بدن کوسـه بدون استخوان و  غضروفی شبیه قسمت 
بیرونی گوش انسـان است. کوسـه ها بسیار سریع و 
بدون این که در آب حرکتی غیرعادی ایجاد کنند؛ شنا 
می کننـد و ایـن باعث غافلگیر شـدن موجودات دیگر 
می شـود. آنها عاشق بوی خون هستند. کوسه ها حس 
بویایـی بسـیار قوی دارند که بوسـیله آن مـی توانند 
یـك بخـش از خون را در یـك میلیون بخـش از آب 

تشخیص دهند. 
هر جا که بوی خون در آب به مشـام برسـد در چشم 
بر هم زدنی آنجاست و هر چیزی که تكان بخورد باید 

زیر آرواره ها کشته و خورده شود!
حفره هایـی در اطـراف پوزه کوسـه ها وجـود دارد که 
بـه کمـك همیـن گیرنده هـای الكتریكی خود شـكار 
می کننـد. بـا اسـتفاده از ایـن گیرنده هـای الكتریكی 
کوسـه ها قادرند پالس هایی در حدود یك هزارم ولت 
از هـر تغییر الكتریكی تولید شـده توسـط هر موجود 
زنده را دریافت کنند و به این ترتیب محل شـكار را با 

میدان های بیوالكتریكی طبیعی خود شناسایی  کنند .
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جزیره سوکوترا
خاستگاه گیاهان ماقبل تاریخ

س��وكوترا جزیره ای دورافتاده از قاره خش��ك افریقاس��ت. وقتی بر تپه ماهورها، 
بلندی ه��ا و پس��تی های آن می نگری��د گوی��ی به س��یاره دیگری رفته ای��د یا به 
زمان ه��ای دور تاریخی مس��افرت كرده اید. قدمت این جزیره ب��ه 6 تا 7 میلیون 

س��ال می رس��د.
بی��ش از 700 گونه نادر گیاهی و جانوری در این منطقه زیس��ت می كنند. جزیره 
س��وكوترا، زیست بومی بس��ته اس��ت، به همین دلیل گونه های جانوری و گیاهی 
منحصر به فردی دارد. نزدیك به یك س��وم جان��داران این جزایر، تنها در همین 

منطقه یافت می ش��وند. 
س��وكوترا ی��ك مجمع الجزایر كوچ��ك یمنی از چهار جزی��ره در مكانی پرت در 
اقیانوس هند و از یك س��و نزدیك س��احل ش��اخ آفریقا قرار دارد و حدود 350 

كیلومتر از جنوب ش��به جزیره عربی فاصله دارد.
ای��ن جزی��ره در اقیانوس هن��د و در 250 كیلومتری س��ومالی و 340 كیلومتری 

یمن واقع ش��ده. پهنه ساحل شنی آن متش��كل از سنگ های آهكی و جلگه های 
مرتف��ع آن پر از غارهایی به طول 7 كیلومتر اس��ت. بلندی كوه های آن به 1525 

متر می رسد. 
درخت��ان و گیاهان این جزیره از لحاظ زمین ش��ناختی قدمتی 20 میلیون س��اله 

داش��ته و به عنوان جزیره ای بكر و محصورش��ده از آب محس��وب می گردد.
آب و هوای گرم و خش��ك آن ش��رایط زیس��تی را دش��وار نموده و در این بین 
وج��ود گیاهانی ش��گفت انگیز ش��ما را به وج��د می آورد. گون��ه ای درخت كه به 
خ��ون اژدها معروف اس��ت، در این منطق��ه فراوان دیده می ش��ود. درختان اینجا 
 Skund ظاه��ری ش��بیه قارچ دارن��د. درخت خون اژده��ا در جلوی ك��وه های
در جزی��ره س��وكوترا ق��رار دارد. دلی��ل ن��ام گذاری ای��ن درخت ب��ه خاطر این 
اس��ت كه هرگاه خراش��ی روی پوس��ته آن ظاهر ش��ود مایع قرمز رنگ غلیظی 
 از آن دفع می ش��ود.درختان رز بیابان كه تنه آنها بیش��تر ش��بیه پای فیل اس��ت.



Travel English

I want some food.                                                                                .مقداری غذا می خواهم

We are eating breakfast now.                                               .االن داریم صبحانه می خوریم

We want some bread.                                                                         .مقداری نان می خواهم

Do you want anything from the supermarket?              آیا چیزی از سوپر مارکت  می خواهی؟

Do you want tea too?                                                                          آیا چای هم می خواهی؟

Yes , we want tea too.                                                                         .بله ، چای هم می خواهم

مایلید با من شام میل کنی؟                                                                     

Do you want to go to a restaurant to geather?               می خواهی با هم به رستوران  برویم؟

 Can you give me a coffee?                                                    می توانی یك قهوه به من بدهی؟

I have to eat breakfast everyday.                                        .من باید هر روز صبحانه بخورم

What would you like to  order?                                                       سفارش شما چیست؟

 I will have the fried chicken.                                               .من مرغ سرخ کرده می خواهم

Would you like rice or potatoes?                                       برنج یا سیب زمینی میل داری؟

   Potatoes , please.                                                                                    .لطفا" سیب زمینی

 Would you like dessert?                                                                      دسر دوست داری ؟

Yes , I would like ice cream.                                                              .بله ، من بستنی دوست دارم

 Would you like anything to drink?                                                             نوشیدنی میل داری ؟

Yes, I would like a large ice tea please.               . بله، لطفا"من یك چای سرد بزرگ دوست دارم

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

Caspian Airlines
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