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 امــروز کمتر کســی را 
می توان یافت که در صنعت 
هواپیمایی دستی بر آتش 
داشته باشــد اما مهندس 

کوچکی را نشناسد.
 او با چهار دهه فعالیت در 
زمینه های مختلف صنعت 

هواپیمایی، چهره ای موفق و شاخص بوده 
و در نهایت فردی با تجربه، متخصص و 
معتمد برای بسیاری از آنان که نیاز به 

مشاوره دارند می باشد.
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A friendly chatگپ و گفت دوستانه 

There may not 
be many people in 
the Iranian aviation 
industry who have not 
heard of Mr. Majid 
Kouchaki.

With over 40 
years of experience in various 
aviation related fields, he is a 
distinguished, accomplished and 
ultimately a trusted source of 
advice for people who need them.
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       امروز کمتر کسی را می توان یافت که در 
صنعت هواپیمایی دستی بر آتش داشته باشد اما 

مهندس کوچکی را نشناسد.
       او با چهار دهه فعالیت در زمینه های مختلف 
صنعت هواپیمایی، چهره ای موفق و شاخص بوده و 
در نهایت فردی با تجربه، متخصص و معتمد برای 

بسیاری از آنان که نیاز به مشاوره دارند می باشد.
        نزدیــک بــه 250 نفر کارمند با میانگین 
سنی 27 سال در مراکز مختلف متعلق به مهماندار 
به کار اشتغال دارند و این اقدام در راستای اشتغال 
زایی جوانان در خور تقدیر است. از اقای کوچکی 
درخواست نمودیم تا گفتگویی دوستانه در خصوص 
فعالیت های فعلی و برنامه های آتی و نهایتا  چشم 
انداز کاری ایشان داشته باشیم و علی رغم مشغله 
بسیار زیاد، مثل همیشه با لبخند دوست داشتنی 

پذیرفتند و اینگونه به ما پاسخ دادند :
     ما مفتخر هســتیم تا به اطالع مردم عزیز 
میهن اسالمی برسانیم که این شرکت با بیش از دو 
دهه فعالیت در زمینه صنعت گردشگری و توریسم 
خدمات شایانی در رشد و شناساندن فرهنگ های 
مختلف به مردم را در کارنامه خود به ثبت رسانده 
اســت.  این شــرکت با در اختیار داشتن کادری 
مجرب و متخصص و مدیر عاملی توانا بنام اقای علی 
اشتری، قصد دارد با توسعه فعالیت خود در داخل 
و کشورهای مختلف، برگ زرین دیگری برکارنامه 
خود بیفزاید. دراین میان کسب گواهی نامه های 

مختلف ISOمانند 
 ISO 2001-2018

 ISO 2001-2015

 ISO 2001-2008

بیانگر وجود انضباط کاری، تالش و بهبود دانش 
کارکنان در راستای دستیابی به مشتری مداری و 
ارتقای خدمات بوده است.    مهماندار، ثبت رسمی 
در فهرســت شرکت های  holding با شش زیر 
مجموعه را در دست اقدام داشته و همواره بدنبال 
توسعه فعالیت های خود می باشد که در این میان 

گپ و گفت دوستانه 
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موارد ذیل قابل توجه خواهد بود:
• همکاری گسترده با دو شرکت شناخته شده 
در صنعت هواپیمایی آلمان به نام Aeroplan  و 

  Let’s  go travel  شرکت
•  تاسیس رستوران در فرودگاه های مهرآباد و  

 M.F.Cامام خمینی)ره( و تهران با برند
• تاسیس جایگاه  Loungeدر فرودگاه مهرآباد 
• ارائه خدمات پستی کاال و بار در مبادی ورودی 
و خروجی دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی) ره ( 

به صورت شبانه روزی   
• فروش انحصاری خاویار و محصوالت دریایی 
در ســالن پذیرش مسافرفرودگاه بین المللی امام 

خمینی)ره(
 IATAاخذ کد عضویت  •

•  برگزاری تورهای کنفرانسی نمایشگاه های 
بین المللی و سمینارهای پزشکی از جمله نمایشگاه 

ESCRS )چشم پزشکی(
• رزرواسیون کلیه هتل ها در اقصی نقاط ایران 

و جهان از طریق سیستم بین المللی 
• نمایندگی فروش بلیت خطوط هوایی خارجی و 

داخلی در دفتر مرکزی و شعب به صورت 24ساعته 
• اخذ ویزای ایران و برگزاری تورهای تخصصی 

ورودی جهت میهمان های خارجی
• انجام تشــریفات فرودگاهی در فرودگاه بین 

المللی امام خمینی)ره(
• برگــزاری تورهای متنوع داخلی و خارجی و 

سفر به جاذبه های توریستی 
• انجام خدمات بار هوایــی )CARGO( در 

فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره(
• صدور انواع بیمه نامه مسافرتی

• اخذ لوح تقدیر و شایســتگی از نمایندگان 
محترم مجلس، مدیران فرودگاهی و سازمان ها 
و نهادهای ذیربط در زمینه توریســم )اخذ لوح 
تقدیر برترین شــرکت خدمات مسافرتی هوایی 
و جهانگردی از سازمان میراث فرهنگی در سال 

 ))2018(1397
 Business  در اختیار قرار گرفتن ســالن  •
Lounge  پــرواز های خروجی فــرودگاه امام 
خمینی)ره( برای ارایه خدمات به مسافرین بیزینس 

کالس و کروی پروازی

• برنامه ریزی تاســیس و راه اندازی توریســم 
سالمت، از جمله اقداماتی است که امیدوارم بزودی 
خبر اجرایی شــدن آن را رسانه ای کنیم و موضوع 
قابل ذکر دیگر درخصوص حضور جدی و فعال در 
کشورهای اروپایی با ارائه خدمات بیشتر و بهتر در 
زمینه سفر هموطنان  ارجمند به میهن اسالمی و عزیز 
است که در حال طی مراحل پایانی است. من به عنوان 
یک عضو کوچک از  صنعت هواپیمایی امیدوارم با 
توسعه حوزه فعالیت  مجموعه تحت سرپرستی بتوانم، 
ضمن ایجاد شغل و فرصت شغلی برای جوانان عزیز، 

دین خود به کشور عزیزم را ادا نمایم . 
با آرزوی بهروزی و سالمت برای تمام هموطنان 
ارجمند.  از مصاحبت با جناب کوچکی سیر نشدیم 
و خیلی دوست داشتیم درباره پروژه های در دست 
اقدام مطالب و توضیحات بیشــتری برای نشریه 
تهیه کنیم که به علت جلسه فوری، قرار شد در 
اولین فرصت مجددا در خدمت ایشان باشیم تا از 
توسعه فعالیت های مهماندار گزارش جدیدتری 
تهیه کنیم، خدا نگهدار تا زمان دیگری که بتوانیم 

خبرهای خوش بیشتری را منتشر نماییم.
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آشنایی با توریسم سالمت 
  امروزه در سراسر جهان  بیماران می توانند 
با کسب اطالعات کافی ، روش درمانی خود را 
انتخاب و به هر مقصدی که می خواهند برای 
درمان بروند.                                                                                                            
 توریسم درمانی اصطالحی است گسترده و 
فراگیر که طیف وسیعی از فعالیت های درمان را 
در بر می گیرد و به عبارت دیگر :  سفر کردن به 
کشورهای دیگر به قصد دریافت خدمات درمانی 
و سالمت را توریسم سالمت و یا گردشگری 

سالمت می  گویند. این درمان می تواند دامنه  
وســیعی از خدمات درمانی و سالمت مانند : 
درمان ناباروری ، پیوند اعضا ، جراحی زیبایی 

و غیره  باشد .
آنچه کلمه گردشگری یا توریسم را در مفهوم 
گردشگری سالمت قرار می دهد این است که 
معموال افراد پس از طی مراحل پزشــکی در 
کشــور خارجی اقامت می کنند و می توانند 
ســفرهای یک روزه یا چند روزه و یا شرکت 
در سایر فعالیت های گردشگری در آن کشور 

داشته باشند.
دالیل و انگیزه های فــردی برای انتخاب 
گردشگری ســالمت به عنوان یک راه درمان 

ممکن است ،کاهش هزینه های درمان، اجتناب 
از زمان انتظار، بهبود کیفیت و یا دسترسی به 
درمان هایی که در کشــور خود در دسترس 

نیست، باشد. 
بــه هر ترتیــب نباید از نظر دور داشــت 
که مدیکال توریســم بر صــادرات و واردات 
سیستم های مختلف پزشکی و درمانی تاثیر 

گذار خواهد بود.
تاریخچه توریسم سالمت

 اولین نمونه ثبت شــده از مهاجرت مردم 
برای درمان، به هزاران ســال قبل برمی گردد. 
زمانی که مسافران یونانی از مدیترانه شرقی به 
منطقه ی کوچکی در خلیج سارونیک به نام 

توریسم سالمت
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اپیداریا سفر کردند. این منطقه پناهگاه خداوند 
شفا، آسکلوپویس بود که اعتقاد داشتند باعث 
درمان بیماری هایشان می شود. شهر های دارای 
چشــمه های آبگرم از مقاصد اولیه به عنوان 

گردشگری درمانی بودند.
 همچنین اروپاییان در قرن 18 از چشمه 
هــای آب گرم بازدید می کردنــد زیرا اعتقاد 
داشتند آب این چشمه ها دارای امالح معدنی 
اســت که بــرای درد هایــی همانند نقرس، 
اختالالت کبد، برونشیت و ... مفید بوده است.

 به همین ترتیب در قرن های بعد کلینیک 
هایی بوجود امد که فرصت های جدیدی را برای 
بیماران نیازمند به درمان )) در محل اقامت خود 
در دسترس نبود((، فراهم می کردند. اما سفر 
بین المللی به منظور عمل جراحی پدیده ای 

است که اخیرا به وجود آمده است. 

فواید توریسم درمانی
گردشگری درمانی به رشد و توسعه اقتصاد 
و استانداردهای زندگی کمک می کند و اهمیت 

آن به شرح زیر است:

•   در توسعه ی اقتصادی بسیار تاثیر گذار است.
•   مشاغل بهداشــتی و درمانی زیادی ایجاد 

می کند.
•   امکانات بهداشتی بیشتری ایجاد می کند.

•   ایجاد دسترسی به فناوری ها نوین در زمینه 
پزشکی

•   مشارکت در بهداشت جهانی
•   افزایش و رشد استانداردهای بهداشت جهانی 

•   مبادله دانش و تجربه بین متخصصان
•   ایجاد درآمد خارجی برای کشور و واردات ارز

انواع گردشگری درمانی و سالمت

گردشگری تندرستی 
)Wellness Tourism(: در ایــن نــوع از 
گردشگری سالمت، فرد برای حفظ و تقویت 
ســالمتی و روحیه خــود و بــرای رهایی از 
تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا، بدون 
مداخله و نظارت پزشکی ، راهی سفر می شود. 
معموال این گردشــگران، بیماری جسمی 
مشخصی ندارند و بیشتر در پی بهره مندی از 
طبیعت شفابخش و دوری از شلوغی ها، تنش ها 

و آلودگی های زندگی شهری هستند.
گردشگری طبیعت درمانی

 )Curative Tourism(: گردشــگری 
طبیعت درمانی به معنای مســافرت افراد به 

منظور استفاده از منابع درمانی طبیعی )آب 
های معدنی، نمک، لجــن و ...( برای درمان 
برخی از بیماری ها یــا گذران دوران نقاهت 
تحت نظارت و مداخله پزشک صورت می گیرد.

گردشگری پزشکی
 )Medical Tourism(: ایــن نــوع از 
گردشگری عموما برای درمان بیماری یا انجام 
عمل جراحی و یا چک آپ سالمت گردشگر در 
کلینیک ها و بیمارستان های کشوری با امکانات 
پزشــکی باال و هزینه های درمانی مناســب 
انجام می گیرد. توریســم درمانی مهم ترین و 
حساس ترین نوع گردشگری است زیرا به طور 

مستقیم با جان و سالمت انسان ارتباط دارد.
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   علم بررسي اثرات مغناطيس بر 
حيات، دانشي پر اهميت و شایان توجه 
است و بزودی در درمان و پيشگيري 
از بيماري ها و حفظ جان انسان ها و 
به طورکلي در حرفه پزشکي جایگاه 
ویژه و گسترده ای پيدا خواهد کرد. 

اولین بار در نوشته هاي یوناني 80  سال قبل 
از میالد مسیح به آهن رباي طبیعي اشاره شده 
است. منطقه اي در یونان به نام گلنزیا وجود دارد 
که در این منطقه معادن آهن ربای طبیعي وجود 
دارد و تصور مي شــد علت نام گذاري به دلیل 
نام این منطقه باشد اما بنابرنظر دیگري اولین بار 
آهن ربا توسط یک چوپان یوناني به نام ماگنس 
کشف شده است. ماگنس روزي هنگام عبور از 
روي تخته سنگي با شگفتي دریافت که عصاي 
دستي اش جذب آن مي گردد. به این ترتیب 
سنگ مذکور مغناطیس نام گرفت. بد نیست 
بدانیم، جالینوس در قرن سوم میالدي از این 
روش در درمان اختالالت فعالیت روده بزرگ 
استفاده مي کرده و یا ابوعلي سینا در قرن یازدهم 
از این روش در درمان مالیخولیا اســتفاده مي 
کرده است. مطالعات و تحقیقات در اروپا از قرن  
18  میالدي آغاز شد. در این زمان نوبل، ضمن 
انجام مطالعات دقیقي در این زمینه، کار خود را 
به انجمن سلطنتي طب فرانسه ارسال مي کند. 
متعاقب آن از طرف انجمن، جمعي مامور بررسي 
خواص درماني مغناطیس مي شوند. انجام یک 
سري از مطالعات توسط محققان ژاپني صورت 
گرفت و نتیجه کار خود را چنین بیان کردند: 
میدان مغناطیسي، بسیاري از عالیم دردناک 

بیماران را برطرف مي کند. 

انواع نیروي مغناطیسي
  نیروي مغناطیسی زمین

      زمین به تنهایي یک مغناطیس عظیم 
کروي با دو قطب شمال و جنوب  است و انرژي 
این میدان مغناطیسي بین قطب شمال و جنوب 
در جریان است. بنا بر یک تئوري، منشاء نیروي 
مغناطیسي زمین بار الکتریکي احاطه کننده 
زمین است پس می توان گفت: زمین یک آهن 
رباي معلق با قطبین شمال و جنوب و خطوط 
و نیروي مغناطیسي است که بر موجودات زنده 
روي زمین اثر مســتقیم دارد. به همین علت، 
حیات و زندگي موجودات در رابطه تنگاتنگ با 
خاک و زمین است. مثال راه رفتن روي چمن 
با پاي برهنه باعث غم زدایي و رفع خســتگي 
مي شود و همینطور خوابیدن به سمت میدان 

مغناطیسي باعث آرامش مي شود.
  نیروي مغناطیسي خورشید

 قدرت مغناطیسي خورشید، بیش از صد برابر 
بزرگتر از قدرت مغناطیسی زمین است. تغییر و 
تحول در میدان مغناطیسي خورشید منجر به 
طوفان هاي مغناطیسي مي شود که منجر به 
تغییراتي در میدان مغناطیسي زمین مي شود. 
به عنوان مثال لکه هاي خورشیدي منجر به 

آشفتگي روي موجودات مي شود.  
  نیروي مغناطیسي ماه 

• در هنگام بدر ماه مایعات بدن با سهولت 
بیشــتري جریان پیدا مي کنند. یا روز اول و 
وسط ماه عالوه بر توصیه مذهبي از نظر علمي، 
موجب حفظ تعادل مایعات بدن مي شــود. 
برگزاري مراسم و دعا خواندن در هنگام رویت 
ماه نیز سفارش شده است. همچنین ستارگان 
بي شمار کهکشان، مغناطیس بزرگي هستند که 

بر زندگي، ذهن و بدن ما اثر مي گذارند.  

اثر مغناطیس بر اندام هاي بدن  
بررسی ها نشان داد، سلول هاي عصبي مغز 
در افراد بزرگسال، روزانه به طور متوسط  30   
وات انرژي الکتریکي تولید مي کنند. قلب، معده، 
اندام ها و عضالت نیز براي پیشبرد اعمال خود، 
الکتریسیته تولید مي کنند. وجود الکترولیت 
هاي مختلف در بدن ازجمله کربن، نیتروژن، 
فسفر و سایر مواد شیمیایي که از راه غذا بازسازي 
مي شوند، مسئول تولید الکتریسیته هستند. اگر 
تولید الکتریسیته به علت بیماري، گرسنگي و 
یا عدم تعادل ذهني نقصان پیدا کند، احساس 

خستگي خواهیم کرد.
فارماکولوژي مغناطیسي  

*   افزایش فعالیت پمپ سدیم و  پتاسیم در 
سطح سلولي  

*   خنثي کردن تحریــک دردناک از طریق 
باالبردن آستانه درد 

*    افزایــش جریان خون بر موضع و متعاقب 
آن افزایش درجه حرارت موضعي  

*  کاهش نفوذ پذیري عروق و خروج مایع از 
رگ ها به داخل فضاي میان بافتي و در نتیجه 

تخفیف تورم موضع  
*   تعدیل عملکرد سیستم عصبي خودکار و 

تقویت آن  
*   افزایش ترشحات مفید بدن  

*  پاک شــدن خون از لخته ها و از بین بردن 
انسداد وریدها 

*   بازسازي سلول  هاي پیر و خسته و افزایش 
رشد آن ها 

آهن رباهاي مورد استفاده در درمان  
یکــی از  ابزارهای مغناطیس درماني، آهن 
رباي ســرامیکي قوسي شکل است که قدرت 
کمــي دارد و در محل هایي از بدن که انحناء 

آینده روشن 
مغناطيس 
درمانی
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دارد، مثل چشم، گوش، گلو، بیني و در درمان 
خردساالن زیر سه سال به کار مي رود. از انواع 
دیگر آهن رباي پرقدرت آلیاژي است که براي 
بزرگساالن به کار مي رود. آهن رباهاي متوسط 
آلیاژي براي جوانان زیر 16 سال و همچنین براي 
بیماران ضعیف به کار مي رود. این آهن رباها در 

حفاظي از چوب نگهداری مي شوند.  
چگونگي استفاده از آهن رباهاي الکتریکي  

درمان مغناطیسي در درمان بیماري هاي 
مختلف موثر است. به عنوان مثال برای درمان 
سردرد،  قطب شمال یک آهنرباي سرامیکي 
را روي شقیقه راست و قطب جنوب آهنرباي 
مشابه را روي شقیقه چپ قرار می دهند و در 
این حالت آهنرباي الکتریکي پنج دقیقه روي 
هر گونه قرار مي گیرد و یا براي درد سیاتیکي 
قطب شمال آهنرباي پریمر در قسمت فوقاني 
جائي که دردشروع مي شود قرار داده مي شود 
و آهنرباي الکتریکي در کنار آن قرار داده مي 
شود، سپس قطب جنوب آهنرباي پریمر دیگري 
کف پاي همان طرف و آهنرباي الکتریکي روي 

پای همان طرف قرار داده مي شود.
انواع بندهاي مغناطیسي  

-  سربند مغناطیسي: این سربند روي پیشاني 
بسته مي شود و براي مشکالت پیشاني، شقیقه 
و کل ســر مفید است و در درمان میگرن، بي 
خوابي، ضعف قواي مغزي و کم حافظه بودن 

به کار مي رود.
-  گلوبند مغناطیسي: دور گلو بسته مي شود 
و براي رفع مشــکالتی نظیر ســرفه، التهاب، 
تحریک گلو،اوریون، گلو درد و التهاب لوزتین 

و غیره مفید است.  
-  مچ بند تنظیم جریان خون: این مچ بند براي 

تنظیم فشارخون به کار مي رود.  

-  شکم بند مغناطیســي: براي رفع بیماري 
هاي شکم و پشت مفید است. همچنین براي 
اختالالت گوارشي، دردشکم، پشت و کمردرد، 
دردهاي عضالني، درد مربوط به سنگ کلیه و 

دیسک به کار برده مي شود.  
-  زانوبند مغناطیســي: براي رفع مشــکالت 
مختلــف زانو نظیر التهاب مفصــل، دردهاي 
عضالني، روماتیســم، خشکي و تورم مفصل 

مناسب است.  
-  گردنبند مغناطیسي: در درمان بیماري هاي 
قفسه ســینه، بیماري هاي ریوي مثل آسم، 

برونشیت، التهاب و درد قفسه کاربرد دارد. 
 مگنت تراپی و فواید آن:

یکی از روش های غیر تهاجمی و ایمنی که 
در فیزیوتراپی در منزل و همچنین در مطب 
های پزشــکان انجام می شود، مگنت تراپی و 
یا به عبارت دیگر مغناطیس درمانی است. این 
تکنیک درمانی که کامال کم خطر می باشد، 
باید توسط متخصص فیزیوتراپی تجویز شود تا 
بیمار بتواند از فواید آن بهره کافی را ببرد. برای 
انجام این کار امواج مغناطیسی استفاده می شود 
تا آسیب هایی که در استخوان، عضالت، اعصاب 
و تاندون ها به وجود آمده است را هر چه سریع 

تر بهبود بخشد.
فواید مگنت تراپی چیست؟

• با اســتفاده از این روش بسیاری از درد های 
عضالنی و مفصلی شما کاهش می یابند.

• تورمی که در بافت های ملتهب و آسیب دیده 
شما به وجود آمده است، به میزان چشمگیری 

کاهش می یابد.
• التهاب های مزمن شروع به کاهش می کنند.

• بافت ها و استخوان های آسیب دیده به مرور 
زمان بازسازی می شوند.

• سیستم ایمنی بدن رو به بهبودی و تقویت 
می رود.

• شکستگی ها به سرعت جوش می خورند.
• زمان بهبود بیمار به سرعت افزایش می یابد و 
شخص به سرعت به روال عادی زندگی قبل از 

بیماری باز می گردد.
• اسپاســم های عضالنی توسط شل کردن 

عضالت کاهش می یابد.
• به منظور ترشح هورمون های طبیعی ضد درد، 

اعصاب مرکزی تحریک می شوند.
• فرآیندی که برای ترمیم آسیب های بافتی است، 

با استفاده از این روش رو به بهبودی می رود.

استفاده از مگنت تراپی برای چه بیمارانی 
مفید است؟

– افــرادی که به کمــر درد های مزمن دچار 
هستند.

– اشخاصی که آرتروز مفصل و به ویژه آرتروز 
در ناحیه ستون فقرات دارند.

– بیمارانی که در مفصل های خود به عفونت 
مبتال هستند.

– این روش برای نقاط ماشــه ای بسیار مفید 
است.

– ایــن تکنیک التهاب های مفصلی را بهبود 
می بخشد.

– افرادی که زخم بســتر دارند این راه درمانی 
برای آن ها کار آمد است.

– بیماری هایی مانند بیماری های خود ایمنی 
مثل MS این روش مداوا، می تواند روشــی 

موثر باشد.
– افرادی که اختالالت خواب دارند.

– عوارض های جانبی که به دلیل برخی سرطان 
ها رخ داده است را کاهش می دهد.

– برای اشــخاصی که پوکی استخوان دارند، 
موثر است.



زیگورات چغازنبيل 

 از جمله جاذبه های گردشگری ایران که در یونسکو به ثبت رسیده زیگورات چغازنبیل است.
چغازنبیل در نزدیکی شوش و در استان خوزستان قرار دارد. قدمت این زیگورات به 13 قرن قبل از میالد و تمدن ایالمی ها باز  می گردد. 

معبد زیگورات، بقایای به جا مانده از یک شهر باستانی چند طبقه است. بنای اصلی شهر یک رصدخانه یا تقویم 
آفتابی بوده و بناهایی که در گذشته به عنوان ساعت و زمان شمار مورد استفاده قرار می گرفته در آن  

کشف شده است.
زیگورات ها بنایی مقدس بودند و به همین علت در ساخت آن ها از بهترین 

مصالح استفاده شده است همچنین بهتر است بدانید زیگورات 
مربعی شکل، یکی از قدیمی ترین تصفیه خانه های آب ایران را در 

خود جای داده است. 

دریاچه تخت سليمان

دریاچه تخت سلیمان در 45 کیلومتری شهر تکاب 
استان آذربایجان غربی قرار گرفته است.

ساکنین منطقه بر این عقیده هستند که این دریاچه 
با کوبیده شدن عصای حضرت سلیمان پدید آمده و در 
گذشته گنج های بی شماری در این منطقه پنهان بوده 
است. اروپایی ها نیز برای پیدا کردن گنج چندین مرتبه به 
اعماق دریاچه رفته اند اما عمق زیاد و رسوبات مانع پیشرفت 

کار کاوشگران شده  است.
چشمه جوشان این دریاچه در عمق  112 متری زمین 
قرار گرفته و باعث شده آب آن تا 40 درجه سانتی گراد 
درجه حرارت داشته باشد. مجموعه تخت سلیمان در 

مکانی سرسبز و خوش آب و هوا واقع شده است.
این مجموعه تاریخی کهن داشته و به باور بسیاری از 

مردم، محل تولد زرتشت بوده است.

دیدنی های زیبای  ایران

Winter 2022۱۴۰۰ زمستان
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شوشتر 

شهر تاریخی شوشتر در شمال استان خوزستان و 90 
کیلومتر از اهواز قرار دارد .

رودخانه های کارون و دز از این شهر عبور می کنند و 
سازه های آبی شوشتر از جمله دیدنی های ایران هستند 
که در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند. قدمت 
این سازه های آبی به دوران حکومت داریوش هخامنشی 
بازمی گردد. مردمان آن دوره مجموعه ای هوشمند از پل ها، 
کانال ها، بند ها و تونل های بزرگ را برای جهت دهی به آب 
طراحی کرده اند. از جمله مکان  های دیدنی دیگر می توان به 
نهر داریون، برج کاله فرنگی، آرامگاه یعقوب لیث صفاری، 
منطقه حفاظت شده کرایی، پل بند لشکر، خانه مستوفی، 
قلعه سالسل، پل بند شادروان، خانه معین التجار، باغ خان 

و مسجد جامع اشاره کرد.

جزیره   هرمز 

جزیره هرمز واقع در 16 کیلومتری بندرعباس، یکی از 
و  سرخ  خاک  ایران،  دیدنی  مراکز  خاص ترین  و  زیباترین 
کوه هایی با رنگ های زرد، سفید و قرمز و خاکی سرخ . جزیره 
هرمز به عنوان جزیره رنگین کمان شناخته می شود و دلیل 
نامگذاری آن هم وجود کوه های رنگین کمانی است که در 
گوشه کنار آن به چشم می خورد. دره رنگین کمان یکی از 
جالب ترین جاذبه های گردشگری هرمز است و مانند رنگین 
کمان پر از رنگ های جذاب و شاد است. جالب ترین منظره در 
نگاه اول، کوهی سرخ رنگ است که محلی ها خاک آن را ِگلَک 
نام گذاشته اند. طعم غذا های جزیره هرمز با تمام غذا های ایرانی 
متفاوت است و دلیل آن نیز استفاده از ادویه ای به نام سوراغ 
است که از همین خاک سرخ تهیه شده است.دیدن طلوع و 
غروب خورشید در طیف های رنگی بی نظیر، آن را به ساحلی 
بسیار زیبا و خاطره انگیز تبدیل کرده است. از دیگر دیدنی های 
هرمز می توان به دره رنگین کمان، فرش هرمز، موزه دکتر احمد 

نادعلیان و دره مجسمه ها اشاره کرد.

دیدنی های زیبای  ایران

Winter 2022 زمستان ۱۴۰۰
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این بارگاه بر روی سنگی مرمرین دو غزل معروف از حافظ حک شده 
بود. به جز این، تاالر زیبایی نیز ساخته شد. این تاالر شامل چهار 
ستون سنگی یکپارچه بوده و مقبره حافظ در پشت و باغ زیبایی در 
جلوی آن قرار داشت. تصویری از حافظیه که امروز ما می شناسیم، 
در ســال 1315 به وجود آمده است. در آن سال رضا خان دستور 
ساخت مقبره ای به شیوه زندیه و با معماری آندره گدار فرانسوی را 

داد و حافظیه امروزی شکل گرفت. 
معماری آرامگاه 

آرامگاه حافظ دارای هشــت ستون سنگی است که این هشت 
ستون نمادی از هشت درب بهشت و قرن هشتم است که حافظ 
در آن قرن می زیسته است. سنگ مزار این شاعر گران قدر یک متر 
از زمین ارتفاع داشته و در دور آن پنج ردیف پله مدور را می توان 
مشــاهده کرد. بر روی بارگاه حافظ گنبدی مسی با ستون هایی با 
ارتفاع 10 متر قرار دارد. کاشی های این گنبد به صورت هفت رنگ 
و معرق هســتند، این گنبد نمادی از آسمان بوده و به مانند کاله 
درویشان ترک است. رنگ های استفاده شده در ساخت این گنبد 
نیز دارای نمادهایی هستند که عبارتند از قهوه ای سوخته نمادی از 
خاک، سرخ ارغوانی نمادی از شراب ازلی، سیاه و سفید نمادی از 

روز و شب و آبی فیروزه ای نمادی از بهشت است.

حافظ شیرازی
خواجه شمس الدین محمد بن بهاءالّدین محمد شیرازی ملقب 
به حافظ شــیرازی  در سال 727 قمری متولد و در سال 792 
قمی چشم از جهان فرو بست. او ملقب به لسان الغیب، ترجمان 

االسرار، لسان العرفا و ناظم االولیاء است.
 گرایش حافظ به شــیوه سخن پردازی خواجوی کرمانی و 
شباهت شیوه سخنش با او، مشهور است. او از مهم ترین اثرگذاران 

بر شاعران پس از خود شناخته می شود. 
حافظ شــیرازی از پرآوازه ترین شاعران ایران و جهان است. 
آرامگاه حافظ که به حافظیه معروف است در شمال شهر شیراز 
و در جنوب دروازه قرآن قرار دارد و یکی از مهم ترین جاذبه های 
گردشــگری ایران محسوب می شود و هرســاله در تاریخ 20 
مهرماه مراسم بزرگ داشت حافظ در محل آرامگاه او و با حضور 

پژوهشگران ایرانی و خارجی برگزار می شود. 
تاریخچه ساخت 

پس از گذشت 65 سال از فوت حافظ، حاکم وقت شیراز دستور 
ساخت مقبره ای باشکوه را برای این شاعر گران قدر داد. این مقبره 
شامل عمارتی گنبدی شکل بود و در جلوی آن حوض زیبایی 
قرار داشت. این مقبره در طی سالیان چند باری مرمت شد تا 
زمان کریم خان زند که دستور ساخت بارگاه جدید را داد. در 
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سعدی، استاد مطلق سخن فارسی
مشرف الدین مصلح بن عبداله شیرازی متخلص به “سعدی” در 
سال 606 قمری در شیراز متولد شد. شیخ اجل، پادشاه سخن، استاد 
مطلق سخن فارسی و … القابی هستند که به سعدی نسبت داده 
شده است وی در بغداد تحصیل نموده و سپس در مقام خطیب به 

شام، مراکش، حجاز، حبشه و … سفر کرد.
سعدی شیرازی در طول عمر گران بهای خود آثار ارزشمند زیادی 
را به رشته تحریر درآورده که هر کدام به تنهایی گنجینه ای ارزشمند 
در شعر و ادب فارسی به شمار می روند. دو کتاب بوستان و گلستان 
معروفترین شاهکارهای این شاعر بزرگ هستند که سهمی بزرگ را 

در معرفی ادبیات فارسی ایفا کرده اند. 
تاریخچه ساخت

آرامگاه ســعدی یا سعدیه، خانقاهی در شیراز بود که سعدی 
اواخر عمر خود را در آن سپری کرده و پس از فوت در سال 690 
قمری در همان جا به خاک ســپرده شده است. تا سال ها پس از 
مرگ سعدی هیچ آرامگاهی در این مکان بنا نشده بود تا اینکه در 
قرن هفتم و توسط شخصی به نام اباقاخان مقبره ای در خانقاه بنا 
می شود. اما این مقبره در سال 998 توسط حاکم شیراز تخریب 
شد و سال ها بعد مجددا به دستور کریم خان زند عمارتی فاخر از 

گچ و آجر بر روی قبر وی ساخته شد.
طراحی اصلی آرامگاه سعدی) آرامگاه فعلی( توسط دو مهندس 
ایرانی به نام های محســن فروغی )استاد معماری و رئیس وقت 
دانشــکده هنرهای زیبا( و علی صادق انجام شد. این بنا در سال 

1331 با حضور دکتر محمود حسابی )وزیر فرهنگ وقت( و تعداد زیادی از 
شاعران و نویسندگان معروف افتتاح شد.

معماری آرامگاه 
آرامگاه از هشت ستون به رنگ های قهوه ای که در مقابل مقبره اصلی قرار 
دارند تشکیل شده است. محوطه اصلی بنا با سنگ های سفید و کاشی کاری 
تزیین شده و نمای بیرونی آن مکعبی شکل دیده می شود. در داخل آرامگاه 
نیز سنگ های از جنس مرمر و الجورد استفاده شده است. اما مهمترین قسمت 
آرامگاه سنگ مقبره می باشد که سنگی با رنگ سرخ مالیم است و ابیاتی از کتاب 
بوستان به خط علی اکبر خان قوام الملک شیرازی بر روی آن حک شده است.

یک حوض ماهی در سمت  چپ محوطه آرامگاه قرار دارد که جلوه ای خاص 
به آن بخشــیده و فضای آرامگاه را  زیباتر کرده است. این حوض مانند خود 
بنا به صورت هشت ضلعی طراحی شده و با پله به بنای اصلی وصل می شود.
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قره کلیسا
        این کلیســا در زبان ارمنی ســورب تادئوسی وانک   
)Surb Tadeosi vank( یعنی کلیسای مقدس تادئوس 
نامیده می شود. تادئوس مقدس یکی از حواریون حضرت مسیح 
)ع( بود. سال 66 میالدی، تادئوس مقدس به همراه سان ُدخت، 
دختر پادشاه و تنی چند، که به دین مسیحیت ایمان آورده 
بودند، به دســتور پادشاه وقت ارمنستان دستگیر و پس از 
شــکنجه به قتل رسیدند و تادئوس مقدس در مکان فعلی 

دیر مدفون شد.
این کلیسا در استان آذربایجان غربی و در 20 کیلومتری 
شــمال چالدران در روستایی با همین نام واقع شده است. 
قره کلیســا نام ترکی این مکان بوده چراکه قسمتی از بنا با 

سنگ های سیاه بنا شده و قره به معنای سیاه است
پیشینه تاریخی

ساخت این کلیسا بنا به روایت موسس خورناتسی )مورخ 
مشهور ارمنیان( به اوایل دوره مسیحیت برمی گردد و بنای 
اولیه آن مربوط به اوایل سده چهارم میالدی است. نباید از 
نظردورداشت که این کلیسا از ابتدا یکی از زیارتگاه های مهم 

ارمنی ها بوده است. 

توصیف کلیسای تادئوس مقدس
کلیسای تادئوس مقدس با ویژگی های تکنیکی و حجم پردازی 
در بنای ســاخته شده، در نوبه خود از کم نظیرترین هنرهای 
تجسمی اســت. با وجود دیوارهای دفاعی پیرامون کلیسا و 
ورودی اصلــی آن، این بنا حکم قلعه نیز دارد. در چهار جهت 

قلعه پنج برج دیده بانی به شکل یک قوس قرار گرفته است.
کلیسای جامع تادئوس مقدس شامل مجموعه ای از فضاهای 
جانبی مشتمل بر دو حیاط شرقی و غربی و 47 اتاق می باشد 
که به راهبان، طلبه ها، محققان و نویسندگان، نگهبانان کلیسا 

و کتابخانه آن تعلق داشته است. 
کاربری کلیسای تادئوس مقدس

این کلیسا به عنوان اولین کلیسای جهان مسیحیت شناخته 
می شود. ارمنی های ایران هر ســال در اواخر تیر و هفته اول 
مرداد که مصادف با قتل تادئوس مقدس و پیروان مســیحی 
اوست در این کلیسا مراسم خاصی برپا می  کنند. این مراسم 
با حضور ارمنی ها و تعدادی از سفرای کشورهای مسیحی در 

ایران برگزار می شود.
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The name of this monastery in the Armenian Surb 
Tadeosi vank language is Saint Thaddeus Church. 

St. Thaddeus was one of Jesus Christ’s apostles. 
In the year 66 AD, St Thaddeus with King’s daugh-
ter, along with a few more who had converted 
to Christianity were arrested by the order of the 
king of Armenia at the time and after much tor-
ture, were murdered. Saint Thaddeus was buried 
in the present location of the monastery.

This church is located in W. Azerbaijan Province, 
about 20 km north of Chaldoran in a village by 
the same name. Ghareh Kelisa, or black church 
is what the Turks called it since some parts of 
the structure were made of black stones, and 
“ghareh” means black in the Turkish language.

As per the famous Armenian historian, Movses 
Khorenatsi, the origin of this monastery dates 
back to the early Christianity era and the original 

St. Thaddeus Monastery

structure was built during the fourth century AD. This 
monastery has been a very important shrine for the 
Armenians since ancient times.

The building features unique and unrivaled technical 
and volumetric characteristics. With the existence of 
tall, defensive fortifications and its main entrance, the 
structure serves as a fort. There are five watch towers 
laid on a semi-circular plane, guarding the church.

St. Thaddeus Monastery is comprised of interesting 
axillary spaces including two courtyards in the east and 
west wings, and 47 rooms that were used by monks, 
scholars, priests, guards, and its library.

St. Thaddeus Monastery is considered the first church 
in Christianity that is still standing. Many Armenian-
Iranians, including a number of ambassadors and dig-
nitaries from Christian countries, commemorate St. 
Thaddeus and his followers by holding a special cer-
emony between mid-July and the first week of August 
when he is believed to have been slain.   
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ویزای شــنگن ویزایی اســت 
که به دارنــده آن اجازه می دهد 
از راه هــوا، دریا و یــا زمین وارد 
کشــورهای عضو منطقه شنگن 
شود ، شــنگن Schengen نام 
خــود را از دهکــده ای به همین 
نام در لوکزامبورگ گرفته است. 
جایی که مرز این کشور با آلمان 
و فرانسه تالقی می کند، معاهده 
شــنگن  قراردادی  است که در 
14 ژوئن ســال 1985 در کشور 
لوکزامبورگ مابین پنج کشور ) 
هلند،آلمان،لوکزامبورگ،فرانسه و 
بلژیک ( امضا شد و با این معاهده، 
تردد ساکنین این کشورها بدون 
ویــزا در این منطقه آزاد شــد تا 

مشکالت رفت و آمد بین مرزی 
برای آن ها  و دو صنعت گردشگری 

و بازرگانی نیز کم شود.
انواع ویزای شنگن 

انواع ویزای شنگن شامل ویزای  
 ، C ویــزای ،   B ویــزای ، A

D ویزای
A ویزای شنگن تایپ

ویــزای نوع A که با نام ویزای 
 Airport( ترانزیــت فرودگاهی
Transit Visa( نیز شــناخته 
می شود. این نوع ویزا به شهروندان 
کشورهای غیرشنگن اجازه می دهد 
تا پرواز خود را در منطقه بین المللی 
فرودگاهی واقع در یک کشــور 
شنگن انجام دهند یا منتظر پرواز 

بمانند. دارنده این نوع ویزا از کشور 
غیرشنگن می تواند پروازهای خود 
را در فرودگاه یک کشــور شنگن 
انجام دهند. دارنــده ویزای نوع 
A مجاز به ورود به کشور شنگن 

مذکور نیست.
B ویزای شنگن تایپ

ویزای نــوع B با نــام ویزای 
 )Transit Visa( ترانزیــت  
شناخته می شود. این نوع ویزا به 
مسافران اجازه می دهد از طریق 
هر یک از کشورهای عضو شنگن 
به کشوری که عضو شنگن نیست، 
رفت و آمد کنند. با این حال، مدت 
رفت و آمد نمی تواند بیشتر از پنج 
روز باشد. گفتنی است، ویزای نوع 

B مربوط به سفرهای کمتر از پنج 
 C روز اســت که به نوعی ویزای
با محدودیت رفت و آمد، تبدیل 

شده است.
C ویزای شنگن تایپ

ویزای نــوع C  با نام )) ویزای 
کوتاه مدت(( شــناخته می شود. 
دارندگان این نــوع ویزا مجاز به 
اقامت در یک کشور شنگن برای 
مدت زمان مشخصی طبق اعتبار 

ویزا هستند. 
دارنده ویزای C می تواند در یک 
دوره 180 روزه، کمتر و یا حداکثر 
90   روز در منطقه شنگن حضور 
داشته باشــد. ویزای نوع  C سه 
نوع می باشد :  ویزای یکبار ورود 

ویزای شنگن
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،  ویــزای دو بار ورود   و   ویزای 
چند بار ورود 

البته دارندگان ویزای چند بار 
ورود باید به خاطرداشــته باشند 
کــه دوره 180 روزه از زمانی که 
دوباره وارد منطقه شنگن می شوید 
محاسبه خواهد شد و باید توجه 
جدی داشت که نباید بیش از 90 
روز در شش ماه ویزا دریافتی در 
حوزه شنگن حضور داشته باشید.

براساس تعداد دفعاتی که افراد 
به منطقه شنگن سفر می کنند، 
می تواننــد متقاضی یکی از انواع 
ویزاهای شنگن چند بار ورود یک 
ساله، چند بار ورود سه ساله و یا 

چند بار ورود پنج ساله باشند.

D ویزای شنگن تایپ
یکی دیگر از انواع ویزا شنگن 
، نوع D آن اســت کــه به نام )) 
ویزای بلندمدت شنگن((  شناخته 
می شــود. هر فردی خارجی که 
تمایل به تحصیل، کار یا زندگی در 
یک کشور عضو شنگن برای مدت 
بیش از 90 روز )حداکثر یک سال( 
 D داشته باشد، باید ویزای تایپ
اخذ کند. ویزای ملی یا ویزای نوع 
D توسط مقامات کنسولی کشور 
مورد نظر شنگن مطابق با قوانین 

ملی صادر می شود.
چــه کســانی می توانند  
   D درخواســت ویزای تایپ

شنگن داشته باشند:
  -  ویزای تایپ D به دانشجوی 
بین المللی که در آســتانه شروع 
دوره کامل تحصیــل در یکی از 
کشورهای عضو شنگن هستند، 

تعلق می گیرد. برای این دانشجویان 
ویزای یک ساله با امکان تمدید 

صادر می شود
  -  این نوع ویزا به کار آموزشی 
در یک مرکز تحقیقاتی  یا حضور 
در شرکت های بزرگ در هر یک 
از کشورهای عضو شنگن نیز تعلق 

می گیرد.
-  یک فرد حرفه ای که به دلیل 
مهارت خود به هر یک از کشورهای 
عضو شنگن سفر می کند. این فرد 
می تواند یک ورزشــکار، هنرمند 
یا هر حرفه دیگــری با هدف به 
اشتراک گذاشتن تخصص خود 

باشد.
 - در مــوارد اضطــراری مانند 
بیماری و درمان نیز که فرد نتواند 
در محدوده زمانی مشخص شده از 
منطقه شنگن خارج شود، اخذ و یا 
تمدید این نوع ویزا امکان پذیر است.

ویزای دارای اعتبار محدود 
 )LTV(

دارندگان ویــزای LTV فقط 
می توانند به کشــور عضو شنگن 
که صادر کننده ویزا می باشد سفر 
کنند و یا در برخی موارد فقط می 
توان به کشورهایی از حوزه شنگن 
سفر کرد که نام ان ها در ویزا درج 
گردیده است. دارنده این نوع ویزا 
نمی تواند به کشورهای دیگر عضو 
شنگن وارد یا از آن ها عبور کند. 
این نوع ویزا در موارد خیلی خاص 
مانند دالیل بشردوستانه یا به عنوان 
یک استثنا تحت تعهد بین المللی 
در سیستم مشترک USV صادر 
می شــود. ویزای LTV می تواند 
برای افرادی صادر شود که هنوز 
سند مسافرتی معتبر ندارند و باید 
سفری اضطراری به منطقه شنگن 

داشته باشند.
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آلمان

آلمان یکی از کشورهای واقع در اروپا و عضو پیمان شنگن است. 
آلمان از شمال با دریای شمال، دانمارک و دریای بالتیک، از شرق 
با لهستان و جمهوری چک، از جنوب با اتریش و سوئیس و از غرب 

با فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک و هلند دارای مرز مشترک است. 
جمهوری فدرال آلمان یکی از کشورهای بسیار پیشرفته در زمینه 
های علمی و اقتصادی و فرهنگی در اروپای مرکزی است و  جمعیت 

آن نزدیک به 83 میلیون نفر است. 
آلمان دارای نظام سیاسی جمهوری فدرال دموکراتیک پارلمانی 
است و 16 ایالت دارد، که می توانند در برخی از مسایل مستقل از 
یکدیگر عمل کنند. آلمان یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان است 
و در جای ثروتمندترین عضو اتحادیه اروپا، موتور اقتصادی حوزه پولی 
یورو به  شمار می رود. آلمان همچنین یکی از کشور های پیشرفته 
در زمینه علم ، هنر و موسیقی است. در زمینه علمی افرادی مانند 
انیشتین، الیبنیتز، هایزنبرگ، ماکس پالنک، کارل بوش، یوهانس 
کپلر، رابرت کخ و فریتز هابر و در زمینه هنر و موسیقی نیز هنرمندانی 
نظیر باخ، بتهوون، فردریش هاندل و هانس زیمر از معروفترین افراد 
جهان می باشند. همچنین گوته و شیلر نیز از شعرا و فالسفه این 
کشور بوده اند  از مراکز بسیار دیدنی و توریستی آلمان می توان از، 
شهر لوبک، شهر هانوفر، نورنبرگ، مونیخ، کلن، هایدلبرگ، هامبورگ 

، الیپزیک و ده ها مکان دیگر نام برد.

Germany is the beating commercial heart of the Euro-
pean Union and, a Schengen member.
In the north of Germany, there is the North Sea, Den-
mark, and the Baltic Sea. From the east, it has common 
borders with Poland and The Czech Republic. Germa-
ny’s southern neighbors are Austria and Switzerland, 
and France, Luxemburg, Belgium, and the Netherlands 
are its western neighbors.
The Federal Republic of Germany, with a population of 
83 million is one the most advanced countries in terms 
of industry, economy, science, and culture in central 
Europe, and it is considered the driving engine of the 
European Union and the Eurozone.
The Federal Republic of Germany is a democratic, 
federal parliamentary republic, and is consisted of 16 
states with a degree of autonomy in respect to their af-
fairs.
Many great scientists like Albert Einstein, Gottfried 
Wilhelm Leibniz, Heisenberg, Max Plank, Kepler, and 
Robert Koch in fields of physics and sub-particles are 
all natives of Germany.
In art, music, and philosophy, Germany is rich with 
notable names like Bach, Beethoven, Hans Zimmer, 
Goethe, and Schiller.
Millions of tourists are attracted each year to Germa-
ny’s many touristic sites in Nuremberg, Hanover, Mu-
nich, Cologne, Hamburg, and many more.        

 Germany
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اسپانیا 

اسپانیا یکی از کشورهای واقع در اروپا و عضو پیمان شنگن 
است. اسپانیا کشوری مستقل و در شبه جزیره ایبری است. 
سرزمین اصلی اسپانیا از جنوب و شرق با دریای مدیترانه و 
تنگه جبل الطارق، از شمال و شمال شرق با فرانسه، آندورا و 
خلیج بیسکای و از غرب و شمال غرب با پرتغال و اقیانوس 
اطلس هم مرز اســت. مرز اسپانیا با پرتغال به طول 1214 

کیلومتر، طوالنی ترین مرز یکپارچه در اتحادیه اروپا است. 
 زبان اســپانیایی زبان رســمی مردم اســپانیا و بیش از

 400 میلیون نفر دیگر شناخته می شود و از لحاظ بزرگی 
دومین کشــور بزرگ اروپای غربی و پنجمین کشور بزرگ 

اروپاست. 
اسپانیای امروزی کشوری دموکراتیک و دارای حکومتی 
پارلمانی تحت قانون اساسی پادشاهی است. این کشور دارای 

سطح باالی استانداردهای زندگی است. 
از مراکز بســیار دیدنی و توریستی اســپانیا می توان از، 
کاســتابراوا، جزایر قناری، مسجد بزرگ کوردوبا، شهرهای 
سفید اندلس، کلیسای جامع سانتیاگو، ورزشگاه نیو کمپ و 

موزه پرادو نام برد.   

Spain is located in Europe and it belongs to 
the Schengen Treaty. Spain is an independent 
country in the Iberian Peninsula. It borders 
the Mediterranean Sea and the Strait of Gi-
braltar from east and south. France, Andor-
ra, and the Bay of Biscayne are in the north 
and north-west. The 1214-km land border be-
tween Spain and Portugal is the longest in the 
European Union.   
The Spanish language is the official language 
of more than 400 million people in many parts 
of the world and has stemmed from Spain.
Today’s Spain is a democratic country with 
a monarch and a parliamentary governing 
body, with high standards of living.
Among the most popular touristic attrac-
tions are Costa Brava, Canary Islands, the 
Mosque-Cathedral of Cordoba, the white 
cities of Aediles, de Compost Ella Cathedral, 
and the Prado Museum attract many tourists 
to Spain.  

 Spain
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یونان 

یونان یکی از کشورهای واقع در اروپا و عضو پیمان شنگن 
است . این کشور از شمال با آلبانی، مقدونیه شمالی و بلغارستان 
و از شرق با ترکیه دارای مرز مشترک زمینی است. سرزمین 
اصلی یونان در جنوب و شرق به وسیله دریای مدیترانه احاطه 
شــده و از غرب به دریای یونان و دریای کرت محدود است. 
پایتخت و بزرگ ترین شهر این کشور آتن و زبان رسمی آن 

یونانی است.
 یونان تاریخی بسیار طوالنی و درخشان در عرصه جهانی 
دارد و ایــن کشــور به عنوان مهد فرهنــگ غربی و زادبوم 
دموکراسی، فلسفه غرب، بازی های المپیک، علوم سیاسی، 
تاریخ نگاری، اصول ریاضیات یونانی، تئاتر و نمایشنامه نویسی 
مورد توجه است. یونان در محل پیوند سه قاره آسیا، اروپا و 
آفریقا واقع شده اســت . یونان کشوری توسعه یافته و دارای 
شاخص کیفیت زندگی باال و شاخص توسعه انسانی بسیار 
باال است.  از مراکز بسیار دیدنی و توریستی یونان می توان از، 
آکروپولیس، معابد متورا، جزیره تسالونیکی، جزیره میکونوس، 

کاخ گراند مستر و ده ها مکان دیگر نام برد.

Greece is one of the most popular coun-
tries in Europe. Greece is also a Schengen 
member. It borders Albania, north Mace-
donia, and Bulgaria from the north, and 
shares a land border with Turkey in the 
east. The Greek mainland is surrounded 
by the Mediterranean Sea.
Greece has an ancient and shining his-
tory in the world stage. It is known for 
being the cradle of western civilization, 
and the birthplace of democracy, Greek 
mathematics, theater, and playwright as 
we know it today. Greece is a developed 
country with good living standards.
Acropolis, Medora Temples, Thessalon-
iki, Mikonos Island, The Grand Master 
Palace in Rhodes Island, and many more 
are what has made Greece’s heritage so 
unique.

Greece
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فرانسه 

فرانسه یکی از کشورهای واقع در اروپا و عضو پیمان شنگن 
است. فرانسه یکی از سه کشوری است که دارای سواحلی در 
دریای مدیترانه و نیز در اقیانوس اطلس  بعد از دو کشــور 
اسپانیا و مراکش می باشد. فرانسه بزرگ  ترین کشور اتحادیه 
اروپا و همچنین سومین کشور بزرگ در سرتا سر قاره اروپا 
محسوب می شود ، فرانسه در رتبه دومین کشور پرجمعیت 
پس از آلمان قرار می گیرد ،پایتخت فرانسه شهر پاریس است 
که بزرگ  ترین شهر این کشور و مرکز اصلی تجارت و فرهنگ 

فرانسه است .
فرانســه چهارمین کشور دارنده بیشترین میراث جهانی 
یونسکو در جهان است و هر ساله حدود 80 میلیون گردشگر 

به این کشور سفر می کنند. 
استانداردهای باالی زندگی، تحصیالت، سالمت، امید به 
زندگی، آزادی و شاخص باالی توسعه انسانی فرانسه را از جمله 

کشورهای مناسب برای زندگی معرفی می کند
از مراکز بسیار دیدنی و توریستی فرانسه می توان از، برج 
ایفل، موزه لوور، کاخ ورســای، صومعه ســنت میشل، اپرا، 

کلیسای نوتردام و بلوار شانزلیزه نام برد.

France is a country in Europe and a member 
of The Schengen Treaty. Like Morocco and 
Spain, it too has coastlines in the Mediterra-
nean and the Atlantic oceans. France is the 
biggest country in the European Union and the 
third-largest country in all of Europe. As per 
the last census data, France is the second most 
populated country in Europe after Germany. 
Paris is the capital and France’s main center 
for art, culture, and commerce.
A quarter of all the official World Heritage 
sites are located in France alone, and it hosts 
more than 80 million visitors a year.
High standards of living, health, and life expec-
tancy have made France one of the ideal places 
to live in.
The Eiffel Tower, The Louver Museum, The 
Palace of Versailles, St. Michelle Monastery, 
the Notre Dame Cathedral, and Champs-Ely-
sées, to name a few, are the most popular at-
tractions in Paris. 

France
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سوییس 

  سوئیس یکی از کشورهای بسیار زیبای اروپایی است. سوئیس 
کشــوری محصور در خشکی است که در تالقی اروپای غربی، 
مرکزی و جنوبی واقع شده و از جنوب با ایتالیا، از غرب با فرانسه، 
از شمال با آلمان و اتریش و از شرق با لیخن اشتاین همسایه 
است. نظام سیاسی سوئیس جمهوری فدرال بوده و متشکل از 
26 ایالت است که کانتون خوانده می شوند، در سوئیس کانتون 
ها مستقل از هم هستند و هر کدام از ان ها مقررات و اختیارات 
خاص خود را دارند.پایتخت سوئیس شهر جذاب و دیدنی بِرن 
و قطب  اقتصادی این کشور دو شهر ژنو و زوریخ هستند .کشور  
ســوئیس از ســال  2008  به عضویت شنگن درآمد.  وسعت 
تقریبی سوئیس 40 هزار کیلومتر مربع و حدودا هشت و نیم 
میلیون نفر جمعیت دارد. بزرگترین شهرها و مراکز اقتصادی  
سوئیس در قسمت فالت آن واقع شده اند. دفاتر سازمان های 
مهم بین المللی، از جمله ستاد مرکزی فیفا، دومین دفتر بزرگ 
 سازمان ملل و مرکز اصلی بانک تسویه حساب های بین المللی

) BIS (، در شــهرهای زوریخ، ژنو و بازل قرار دارد. ســوئیس 
کشــوری چندزبانه است و در آن چهار زبان آلمانی، فرانسوی، 

ایتالیایی و رومانش جزو زبان های سوئیس شناخته می شوند.

Switzerland is one of the most beautiful European 
countries. Being land-locked, Switzerland, like a 
pivot, connects Europe’s south, Center, and western 
regions. Switzerland’s neighbors are Italy, from 
the south, France, from the west, Germany, and 
Austria from the north, and Lichtenstein from the 
east. Switzerland is run as Federative Republic and 
is consisted of 26 states which are called Cantons.  
These cantons are independent in terms of the 
rules and authorities that each has. The capital of 
Switzerland is the beautiful city of Bern, but Geneva 
and Zurich are the commercial hubs. Switzerland 
joined the Schengen treaty in 2008.
The area of Switzerland is around only 40,000 
square kilometers with 8.5 million inhabitants. 
Switzerland’s biggest commercial hubs are located 
in its main plateau. Many important international 
organizations such as FIFA, the United Nation’s 
biggest branch, outside of New York, and the 
headquarter of BIS (The Bank of International 
settlements) are located in Zurich, Geneva, and 
Basel.
Switzerland is a multi-lingual nation. Depending on 
the region, the dominant spoken language may be 
any of German, French, Italian, and Romansch.       

Switzerland
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اتریش 

       اُتریش یکی از اعضای اتحادیه اروپا و عضو پیمان شنگن 
است ،کشوری محصور در خشکی و واقع در اروپای مرکزی است. 
پایتخت آن ویِن با جمعیت تقریبی دو میلیون نفر و زبان رسمی 
آن آلمانی است. این کشور از شمال با آلمان و جمهوری چک، 
از شرق با اسلواکی و مجارستان، از جنوب با ایتالیا و اسلوونی و 

از غرب با سوئیس و لیختن  اشتاین هم مرز است.
 اتریش در معنای لغوی آلمانی به معنی پادشــاهی شرقی 
است ، مساحت اتریش حدود 84 هزار کیلومتر مربع و جمعیت 
تقریبی آن  نه میلیون نفر است و به صورت جمهوری فدرال اداره 
می شود. در اتریش خانواده از جایگاه ویژه ای برخوردار است، 
اغلب افرادی که تازه ازدواج می کنند، زندگی کردن با عمه بی 
همسر، خاله یا مادر بزرگ تنها را، نماد برکت می دانند، از دیگر 
خصوصیات اخالقی مردم اتریش می توان به اهمیت باالی صرف 
شام به صورت دسته جمعی، دیدار با بزرگ خانواده مانند مادر 
بزرگ یا پدربزرگ در یکشنبه ها و تاکید در تمیزی خانه یا محل 
کارکه نماد سربلندی در میان مردم اتریش می باشد را نام برد.

شهرهای مهم و دیدنی اتریش شامل وین، گراتس، اینسبروک، 
زالتسبورگ، کالگن فورت و لینتس است

Austria is a member of the European union and the 
Schengen treaty. Austria is a land-locked country 
situated in Central Europe. Vienna is the capital 
with around two million inhabitants, and the 
official language is German. Austria’s neighbors are 
Germany and Czech Republic to the north, Slovakia 
and Hungary, to the east, Italy and Slovenia to the 
south, and Switzerland and Liechtenstein to the 
west.
The word Austria in the German language, literally 
means Eastern Monarchy. Austria’s area is around 
84,000 square kilometers, with a population of 
approximately 9 million people. The country is run 
as federative republic.
The family has a very special place in the Austrian 
culture. Among the newly-wed couple, often co-living 
with close relatives such as aunts and grandparents 
is symbol of blessing. Another pleasant trait of the 
Austrian culture is their frequent family dinners, 
visiting the elders of the family on Sundays and 
their emphasis of neatness and cleanliness of their 
home and workplace, as a national pride.
Vienna, Graz, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt, 
and Linz are popular with tourists.

Austria
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ایتالیا 

 ایتالیا یکی از اعضای اتحادیه اروپا و عضو پیمان شنگن است 
که در اروپای جنوبی قرار گرفته و پایتخت آن، شــهر تاریخی و 
بسیار زیبای رم است. این کشور از شبه جزیره ایتالیا و دو جزیره 
سیسیل و سارِدنی در دریای مدیترانه تشکیل شده است. ایتالیا به 

دلیل شکل جغرافیایی آن، به کشور چکمه معروف است. 
وسعت تقریبی ایتالیا  30 هزار کیلومتر مربع و جمعیت آن حدود 
61 میلیون نفر است. دو کشور مستقل بسیار کوچک به نام های 
واتیکان و سان مارینو در درون خاک ایتالیا قرار دارند و یک تکه 
از خاک ایتالیا هم در داخل سوئیس قرار دارد که کامپیونه دیتالیا 
نامیده می شود .  بر اساس بررسی های سازمان یونسکو، بیش از 
نیمی از میراث فرهنگی جهان در کشور ایتالیا واقع شده  و هر ساله 
به طور میانگین بیش از شصت میلیون گردشگر خارجی از ایتالیا 
بازدید می کنند. رم، فلورانس ، ونیز و بسیاری از شهرهای دیگرایتالیا 
، از جمله مقاصد گردشگری و توریسم هستند البته برای سفر به 
ایتالیا، فصل بهار و همچنین اوایل فصل پاییز ) از اواخر شهریور تا 
نیمه آبان ماه( را به دلیل آب و هوای مناسب و خلوتی، می توان 
بهترین زمان سفر به این کشور دانست. در فصل تابستان معموال 
ایتالیا میزبان تعداد زیادی از گردشگران است و به همین دلیل  

قیمت هتل ها در این فصل به باالترین حد خود می رسد.

Italy is one of the Schengen-member countries 
and is situated in south of Europe. Italy’s 
capital is the magnificent city of Rome. Italy is 
comprised of main land and two main islands of 
Sardine and Sicily.
Its geographical boundaries have earned Italy 
its nickname, The Boot Country.
Italy has an area of roughly 30,000 square 
kilometers with a population of approximately 
61 million people.
There are two sovereign nations within Italy 
boarders, namely The Vatican and San Marino.
Campione d” Italia is an Italian territory inside 
Switzerland.
As per the World Heritage Organization 
statistics, over 50% of its registered sites are in 
Italy. An average of 6 million foreign tourists 
visit Italy annually.   
Rome, Florence, Venice, and many more are 
important touristic destinations. 
During the Summer season tourists rush to Italy 
and hotels tend to be expensive. The ideal season 
to visit Italy is Spring, and early fall, when the 
climate is mild and cities are less crowded.

Italy
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انگلستان

انگلستان مهم ترین بخش تشکیل دهنده ایاالت بریتانیا است و از 
شمال با اسکاتلند و از غرب با ولز هم مرز است. مرزهای آبی این کشور 
در شمال غرب دریای ایرلند، در جنوب غرب دریای سلتیک و در شرق 
دریای شمال است و در جنوب نیز کانال مانش آن را از اروپای قاره ای و 
کشور فرانسه جدا می کند. انگلستان دارای بیش از یکصد جزیره کوچک 
و بزرگ است . شهر لندن پایتخت انگلستان و در عین حال پایتخت 
پادشاهی بریتانیا است. پرآب ترین رود انگستان، رود تیمز است که از 
میان شــهر لندن می گذرد و به دریای شمال می ریزد. مساحت این 
کشور حدودا 130هزار کیلومتر مربع و جمعیت آن بالغ بر 53 میلیون 
نفر است .انگلستان عالوه بر وضعیت بسیار خوب صنعتی و اقتصادی، 
کشوری غنی از جاذبه ها و مکان های فرهنگی، تاریخی و گردشگری 
است. از قلعه لندن در شهر لندن گرفته تا صخره ی گالستون بری واقع 
در سومرست یا دوربین رادکلیف در آکسفورد از اماکن دیدنی کشور 
انگلستان محسوب می شوند. بریتانیا زادگاه نیوتن، داروین، شکسپیر 
و بیتلز و دارای ثروتمند ترین باشگاه فوتبال دنیا )منچستر یونایتد(، 
  JK میزبانی بزرگترین بازار ارز خارجی جهان، مخترع هواناو و رولینگ
و نویسنده کتاب های هری پاتر است. بریتانیا از اسکاتلند تا کورنوال، 
سرشار از آداب و رسوم و سنت های مختلف است.پس از بریستول، 
ادینبورگ و کاردیف شــهر های یورک، آکسفورد، ردینگ، بیرمنگام 
شهرهایی هســتند که از لحاظ استانداردهای زندگی برای اقامت و 

زندگی مناسب هستند

England is the main part of The United Kingdom. Its 
neighbors are Scotland, to the north and Wales to the 
west. UK’s sea boarders are with the Irish Sea to the 
north-west, the Celtic Sea to the south-west, and the North 
Sea to the east. The English Channel that separates United 
Kingdom and France is to the south of the country. 
The country is comprised of more than a hundred big and 
small islands. The city of London is England’s capital, 
while being the United Kingdom’s capital as a whole.
The River Thames which passes through London, is the 
biggest river in the country and feeds the North Sea. UK’s 
total area is about 130,000 square kilometers, and the 
population is 63 million.
In addition to being highly industrialized, UK enjoys a 
thriving economy, and is rich in historical and touristic 
landmarks. The London Tower, Glastonbury Cliffs, in 
Oxford Redding are among many natural and historic 
attractions. 
UK is the birthplace of some of the most notable people 
in mankind’s history like, Isaac Newton, Darwin, 
Shakespeare, and of course, The Beatles. London hosts 
the biggest currency exchange market in world. From 
Scotland to Cornwall, United Kingdom is filled with 
different and unique cultures and costumes. 
After Bristol, Edinburg and Cardiff, people in cities of 
York, Oxford, Redding and Birmingham enjoy a high 
standard of living.

The United Kingdom
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 International Civil  (
) Aviation Organization

المللی هوانوردی     سازمان بین 
یک    )  ICAO ( )ایکائو  کشوری 
نهاد تخصصی در سازمان ملل متحد 
است که در هفتم دسامبر 1944 پس 
از تصویب و امضای پیمان حمل و 
نقل هوایی موسوم به پیمان شیکاگو 
در  ایکائو  دائمی  مقر  شد.  تشکیل 

مونترال کانادا است.
هماهنگ  سازمان،  این  وظیفه    
سازی استانداردهای بین المللی پرواز 
و مدیریت خطوط هوایی در سطح 
جهان است. موجودیت ایکائو به طور 
رسمی در 1947 روی داد و در 28  
می همان سال، اعضای شورای آن 

انتخاب شدند.
با   1328 تیر   30 در  نیز  ایران   
تصویب مجلس شورا به عضویت ایکائو 
ماده  پیمان شیکاگو در 96  درآمد. 
تدوین و در آن بر اصول کلی حقوق 
بین الملل و هوانوردی از جمله اصل 
حاکمیت دولت ها بر قلمرو و تابعیت 

هواپیما، تاکید شده است.

شورای ایکائو، نهاد اصلی تصمیم 
که  است  سازمان  این  در  گیری 
توسط  عضو،  کشور  نمایندگان 36 
اعضای مجمع عمومی و برای مدت 

سه سال انتخاب می شوند .
منشور ایکائو

–  اطمینان از رشد منظم و ایمن 
در  المللی  بین  هواپیمایی کشوری 

سراسر جهان
–  تشویق صنعت و طراحی هواپیما 

برای مقاصد صلح جویانه
–  ترغیب توسعه خطوط هوایی، 
هوانوردی  تسهیالت  و  ها  فرودگاه 

برای هواپیمایی کشوری بین المللی
به  مردم جهان  نیاز  به  پاسخ    –
حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، کارا 

و با صرفه
–  جلوگیری از تضییع اقتصادی 

ناشی از رقابت مضره
–  حفظ حقوق دولت های عضو و 
تامین فرصت مساوی برای اعضا، برای 

برقراری سرویس هوایی بین المللی
میان  تبعیض  بردن  بین  از    –

کشورهای عضو

–  افزایش ایمنی پروازها در ناوبری 
بین المللی

ابعاد  همه  عمومی  ارتقای    –
هوانوردی

امور  کلیه  توسعه  و  تعمیم    –
کشوری  هواپیمایی   پشتیبانی 

بین  المللی
یاتا

 I n t e r n a t i o n a l A i r (
) Transport Association

انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی 
است  سازمانی   ،))    IATA( یاتا   (
مرزی،  فرا  غیردولتی،  المللی،  بین 
با هدفی  غیرسیاسی  و  غیرانحصاری 
معلوم و امکان عضویت دلخواه در آن. 
شرکت   240 حضور  با  سازمان  این 
در شهر  آوریل 1945  در  هواپیمایی 
پیش  حل  به  تا  شد  راه اندازی  هاوانا 
آمدهایی که بر اثر گسترش سریع حمل 
و نقل هوایی به وجود آمده بود، بپردازد. 
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مقر اصلی یاتا در مونترال کانادا قرار 
گرفته و مرکز کمیته مالی یاتا نیز در 

شهر ژنو مستقر می باشد.
این  مهم  قسمت های  از   
یاتا  حساب  تسویه  اداره   سازمان، 
 )CLEARING HOUSE(
می باشد که شرکت های هواپیمایی 
مسیرهای  از  حاصل  درآمدهای 
اینترالین خود را، از طریق آن تصفیه 

می کنند .

اهداف یاتا
نقل  و  حمل  ترغیب  و  توسعه   •
هوایی ایمن، مرتب و اقتصادی به نفع 
مردم دنیا، تشویق بازرگانی هوایی و 

مطالعه مسائل مربوط به آن
امکان همکاری  و  ایجاد وسیله   •
میان شرکت های هوایی که به طور 
مستقیم یا غیر مستقیم دست اندر 
بین المللی  نقل هوایی  کار حمل و 

می باشند.

هواپیمایی  سازمان  با  همکاری   •
کشوری بین المللی )ایکائو( و دیگر 

سازمان های بین المللی
اعضاء

شرکت های  یاتا،  اعضای 
دارای  که  هستند  هواپیمایی 
خارجی  برنامه ای  منظم  پروازهای 
بوده و دولت آن ها عضو ایکائو باشد، 
این اعضاء به دو گروه اعضای فعال 
و  )ACTIVE MEMBER( 

 اعضای وابسته
 )ASSOCIATE MEMBER( 
تقسیم می شوند، هر دو گروه در 
ولی  یاتا شرکت می کنند  جلسات 

فقط اعضای فعال حق رأی دارند.
 یاتا دارای چند کمیته تخصصی 
بسیار مهم شامل کمیته های مالی، 
نیز  پزشکی  و  ترافیک   حقوقی، 

می باشد.
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   گواهینامه خلبانی شخصی
   ) PPL(  -  Private Pilot License  

و  پرواز  آرزوی  به  رسیدن  در  مرحله  اولین 
این مرحله است که  از  خلبان شدن، عبور 
خلبانی  مقدماتی  و  اصلی  ی  پایه  واقع  در 
تواند  می  فقط  مدرک  این  ی  دارنده  است. 
برای تفریح و در محدوده های مشخص و با 

هواپیمای سبک پرواز کند و به هیچ وجه مجاز 
نیست از پروازهایی که انجام می دهد کسب 

درآمد داشته باشد.
  گواهینامه خلبانی بازرگانی

 ) CPL ( 
   Commercial Pilot License 

دومین مرحله برای خلبانی اخذ گواهینامه 

این  واقع  در  و  است   )  CPL  ( یا  بازرگانی 
خلبانی  برای  قسمت  مهمترین  گواهینامه 
است. دارنده ی این گواهینامه می تواند در 
مسیرهای مشخص و بر فراز شهرها پرواز کند 
و یا به عنوان کمک خلبان فعالیت کند . دارنده 
 این مدرک می تواند از پروازهایی که انجام

 می دهد، کسب درآمد داشته باشد. 

رشته  هوانوردی  دارای  سه  شاخه  خلبانی ، مراقبت  پرواز و ناوبری  هوایی  است ، خلبانی مهمترین گرایش رشته ی 
هوانوردی بوده و داوطلب خلبانی باید ضمن داشتن سالمت کامل فیزیکی از ضریب هوشی خاصی برخودار باشد. در 
آزمون هایی که از داوطلب خلبانی گرفته می شود، میزان واکنش، قدرت تجزیه و تحلیل و هوشیاری داوطلب بررسی و 
اندازه گیری می شود. خلبان , aviator pilot  ,   یا سکاندار به کسی گفته می شود که هدایت یک وسیله ی هوایی مانند 

هواپیمای مسافربری، هواپیمای جنگنده یا نظامی، هلیکوپتر یا پاراگالیدر و مانند آن را بر عهده دارد و انواع آن شامل:

عالقه مندان به خلبانی بخوانند

Winter 2022۱۴۰۰ زمستان
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  گواهینامه خلبانی مسافربری
) ATPL (

Air Transport Passenger License  
 باالترین مدرک خلبانی  از  ATPL    آغاز 
می شود و دارنده  این گواهینامه می تواند در 
شرکت های هواپیمایی شروع به فعالیت کند. 
دارنده این مدرک می تواند در هواپیمایی با بیش 
از ۱۲5۰۰پوند بار و بیش از نه نفر مسافر به عنوان 

Pilot   in  command   فعالیت نماید .
)  IR ( -  Instrument Rating  

  مدرک پرواز با آالت دقیق و یا پرواز کور 
دارنده ی این مدرک می تواند بدون دیدن 
هواپیما  هدایت  به  کاکپیت  خارج  محیط 

پرداخته و آن را هدایت کند.

یعنی پس از اخذ گواهینامه خلبانی مسافربری    
)ATPL(فرد باید مدرک آالت دقیق  )IR( را 

نیز اخذ نماید. 
)  MER ( -   Multi Engine Rating  

  مدرک هواپیمای چند موتوره
دارنده ی این مدرک می تواند با هواپیماهای 
برخی  در  کند.  پرواز  موتور  یک  از  بیش  با 
به همراه سایر  این مدرک  کشورها داشتن 
به صورت  دوره ی مسافربری  برای  مدارک 

پیش نیاز الزامی است.
) MCC ( -  Multi Crew Cooperation  

  مدرک کرو پرواز
واقعی  کار در محیط  این مدرک،  دارنده ی 
آموزش  را  پرواز  ی  خدمه  چندین  با  پرواز 

می بیند. داشتن این مدرک برای اشتغال در 
شرکت های هواپیمایی الزامی است.

Type Rating  
  مدرک تایپ

برای پرواز کردن با یک تایپ خاص از هواپیما باید 
مدارک مربوط به آن هواپیما را اخذ کرد، برای 
مثال برای خلبانی Airbus A300- 600    فرد 
باید مدرک تایپ این هواپیما  را   اخذ کرده  باشد 

تا اجازه پرواز با این هواپیما را داشته باشد.
البته نباید از نظر دور داشت که دوره های تایپ 
صرفا از طریق ایرالین ها و برای خلبان های 

تحت استخدامشان صورت می پذیرد.

Winter 2022 زمستان ۱۴۰۰
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خانواده ی  ایرباس،  شاخص  محصوالت  از  یکی 
هواپیماهای   ، A320هواپیماهای  A320است. 
سری  از  پس  آن  ساخت  که  هستند  پیکری  باریک 
 A300در دستور کار ایرباس قرار گرفت.هواپیماهای    
این  محصوالت  A318و  A319  و A321 سایر 
سال  نخستین A320 در  پرواز  زمان  از  خانواده اند. 
بزرگ  کارخانه ی  به  متعددی  سفارش های   ،1987
بوئینگ  از  این ترتیب A320 بعد  به  ایرباس رسید. 
737 رکورد بیشترین فروش در میان انواع هواپیماها 

طور  به  ایرباس ها  از  مدل  کرد.این  خود  آن  از  را 
دو  فاصله ی  دارد؛  مسافر  ظرفیت  نفر   150 متوسط 
سر بال 35٫80 متر و در بین هواپیماهای باریک پیکر 
  A320ایرباس ارتفاع  و  طول  می شود.  طبقه بندی 
از  هستند .یکی  متر   11٫76 و   37٫57 ترتیب  به 
مسیر  توجه  قابل  کاهش  هواپیما،  این  ویژگی های 
است که کاهش مصرف  فرود  زمان  در  پیموده شده 
سوخت و به دنبال آن کاهش تولید میزان دی اکسید 

کربن را به دنبال خواهد داشت.

A320 ایرباس

مقدمه

  آشنایی با
 انواع هواپيمای  ایرباس

شــرکت ایرباس فعالیتش را در دهه ۱97۰ 
شروع و ســپس به صورت کنسرسیومی از 
تولیدکنندگان هوافضا بنیان گذاشته شد. دفتر 
مرکزی این شرکت در شهر تولوز، فرانسه قرار 
دارد و کارخانجات آن در سراسر اروپا گسترده 
است. این شــرکت دارای 57۰۰۰ کارمند و ۱۶ 
دفتر در کشــورهای آلمان، فرانسه، بریتانیا و 
اسپانیا است. مونتاژ نهایی هواپیماهای ایرباس 
در شهرهای تولوز در فرانسه، هامبورگ در آلمان 

و سویل در اسپانیا انجام می پذیرد.
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ایرباس A300 از هواپیماهای پهن پیکرِ ایرباس فرانسه است که طی 
سال های 1972 تا 2007 میالدی ساخته می شد. تولید کننده ایرباس 
طی این مدت 561 فروند  A300  به ایرالین هایی از سراسر جهان 
تحویل داد و در حال حاضر برخی از خطوط هوایی امریکا، آلمان و ایران 
  A300هواپیماهای B4 از این نوع ایرباس در اختیار دارند.طول مدل
، 53٫61 متر، ارتفاع آن 16٫72 متر، فاصله ی دو سر باِل آن 44٫83 
متر و ظرفیت حداکثر 266 مسافر را دارد. متوسط سرعت این هواپیما 
 حدود 895 کیلومتر بر ساعت و بُرد پرواز آن نیز 7700 کیلومتر است.

ایرباس عالوه بر B4 که پروازهای طوالنی از ویژگی های اصلی اش است، 
بازار  به  نیز  مدل های C4  ،B2 ،B1و F4 و سری A300-600 را 
هواپیمایی جهان عرضه کرده که امکاناتی نظیر ترابری و تغییر کاربری 

از خصوصیات متمایزکننده ی آن ها می باشد.

تولید کننده ایرباس،  هواپیمای  A300-600  را 
 A300/A310 به عنوان بخشی از خط تولید پیشگام
ساخت که استانداردهایی برای هواپیماهای مدرن و 
متوسط   جت تعیین می کند. در نتیجه فناوری هایی 
مانند حفاظت خودکار در برابر باد، سیگنال دهی 
الکتریکی برای اسالت، فلپ ها و اسپویلرها و دستگاه 
های صرفه جویی در مصرف سوخت را در خود جا 
داده و این رکورد برای عملکرد، قابلیت اطمینان و 

سودآوری ) هشت درصد هزینه عملیاتی کمتر( کمک 
شایانی خواهد داشت.

در مجموع  816 هواپیمای A300 و A310   در 
نسخه های مختلف  مانند   A300-600  ساخته و 
تحویل شده و در حال پرواز می باشد و کارشناسان و 
متخصصین تخمین می زنند که 300 فروند از آن ها 
پس از سال 2025 تا سال ها در خدمت باقی بمانند.

A300 ایرباس

A300 - 600 ایرباس

  آشنایی با
 انواع هواپيمای  ایرباس



 تا پیش از دهه 1990، کمپانی ایرباس برای 
انتقال هوایی قطعات حجیم خود مثل بال ها، بدنه 
و دماغه هواپیماهای ایرباس از هواپیمای سوپر 
گوپی استفاده می کرد، اما در سال 1996 برای 
نخستین بار با طراحی و ساخت هواپیمای بلوگا، 
این اقدام تا کنون از طریق این هواپیمای غول 

پیکر صورت گرفته است.
 A 300/600 ایرباس بلوگا مدل تغییر یافته
است که برای حمل و نقل قطعات بزرگ هواپیما 
می رود.  بکار  ایرباس  مختلف  اه های  گ کار بین 
ایرباس بلوگا پرقدرت ترین هواپیمای باری در 
جهان است و دارای دو موتور توربوفن جنرال 
الکتریک 80C2A8 -CF6  است که دست 

یابی به سرعتی برابر با 744 کیلومتر در حداکثر ارتفاع 35000 پا را امکان پذیر می سازد.  بخش بار دارای ارتفاع و پهنایی برابر با هفت متر بوده و طول آن به 38 
متر می رسد.  این هواپیما با داشتن محفظه باری با این ابعاد، توانایی حمل دو فروند هلیکوپتر شینوک با روتورهای تا شده و بدون نیاز به دمونتاژ و مونتاژ را دارد.

 این هواپیما در واقع ساخت چهار کشور است، بدنه آن در آلمان، دم هواپیما و درهای آن در اسپانیا، بال ها و چرخ های 
هواپیمای نهنگ بلوگا در بریتانیا و دماغه و اجزای داخلی در فرانسه ساخته شده و در دو شهر هامبورگ آلمان 

و تولوز فرانسه مونتاژ می شود. تاپایان سال 2021 فقط پنج فروند هواپیمای بلوگا ساخته شده است.

Winter 2022۱۴۰۰ زمستان
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  A380 هواپیمایی پهن پیکر و بسیار بزرگ، از محصوالت کم نظیر ایرباس 
است. در حال حاضر تعدادی از ایرالین ها از جمله لوفت هانزا ، امارات و ایرفرانس 
از این غول چهار موتوره دو طبقه در پروازهای خود بهره می برند. چند کشور از 
اعضای اتحادیه اروپا از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا و بریتانیا در ساخت این هتل 
پرنده سهیم هستند.  با گذشت بیش از 20 سال از ورود هواپیمای موفق بوئینگ 
747 در صنعت هواپیمایی، نیاز به ساخت هواپیمایی تازه تر و به روزتر احساس 
می شد. در اوایل دهه 1990 هواپیماسازی ایرباس با طرح A3XX   و بوئینگ 
با طرح 747X فعالیت خود را برای ورود به این بازار آغاز کردند. اما بوئینگ 
نتوانست توجه شرکت های هواپیمایی را برای سرمایه گذاری جلب کند و در سال 

2001  طرح را کنار گذاشت. 

طرح  A3XX  در نهایت بهA380  تغییر نام داد. این هواپیما در سال 2002  
تولید و نخستین نمونه بازرگانی در سال 2004 آغاز و از اواخر سال 2007 
وارد ناوگان هوایی شرکت های سفارش دهنده شد.  ایرباس A380 بزرگترین 
هواپیمای مسافربری جهان در طول تاریخ هوانوردی است )از لحاظ حجم وتعداد 
مسافران( طول این هواپیما 72٫72 متر، ارتفاع ۲۴٫۰۹ و فاصله ی دو سر بال 

۷۹٫۷۵ متر است. 
ارابه های فرود این هواپیما شامل 22 چرخ و ساخت شرکت گودریچ است .این 
هواپیما گنجایش 544 مسافر را دارد و در کالس اقتصادی، این تعداد تا 853 نفر 
قابل افزایش بوده و برد پروازی  آن بیش از 15 هزار کیلومتر است. ضمنا هزینه ی 

هر فروند هواپیمای ایرباس A380 بیش از 200 میلیون پوند است.

A380 ایرباس
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اگر روزی گذر شما به این فرودگاه بیفتد قطعاً خاطره آن را هرگز فراموش نخواهید کرد . این فرودگاه در کشور نیوزلند واقع شده و طول باند 
آن 1310 متر است . جالبی فرودگاه اینجاست که یک خط راه آهن از وسط باند این فرودگاه عبور می کند بنابراین همیشه باید هماهنگی های 

الزم بین هواپیما و ورود قطار صورت گیرد .

فرودگاه گيزبورن نيوزلند 

فرودگاه جبل الطارق 

معموال باند فرودگاه ها در نقاطی ســاخته می شود که سایر وسایل 
نقلیه در فاصله زیادی از آن ها قرار دارد. اما در مورد این فرودگاه موضوع 
متفاوت است. این فرودگاه که طول باند آن در حدود 1828 متر است 
یک فرودگاه عمومی و نظامی اســت و در کشور جبل طارق واقع شده 
است . نکته جالب این است که خیابان وینستون چرچیل از وسط این 
باند فرودگاهی رد شده و باند فرودگاه با این خیابان )بزرگراه( یک تقاطع 
مشترک دارد. با هر بار صعود یا فرود هواپیما، خیابان بسته شده و این 

اقدام در شبانه روز چند ساعت طول می کشد.

عجيب ترین فرودگاه های   جهان
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فرودگاه بین المللی پرنسس جولیانا با طولی در حدود 2300 متر در 
ساحل ماهو در سنت مارتین هلند واقع شده است . نکته جالب درباره 
این فرودگاه این است که هواپیما از ارتفاع بسیار کم 10 الی 20 متری 
باالی سر افراد روی باند فرود می آید و همین صحنه باعث شده تا هرساله 
مشتاقان زیادی برای دیدن این صحنه شگفت انگیز به این منطقه سفر 
کنند . نزدیکی بیش از حد این فرودگاه به ساحل مهمترین خطری است 
که افراد گردشگر را که برای تماشا به ساحل آمده اند تهدید می کند . 
درواقع شدت هوای خروجی از موتورهای هواپیما گاهی باعث پرت شدن 

افراد به اطراف و در نتیجه جراحات آن ها می شود .

فرودگاه آگاتی هند بسیار زیبا و عجیب بوده و درست از میان اقیانوس هند می گذرد، زمانی که هواپیما بر فراز فرودگاه به پرواز در می آید، برای 
مسافرین داخل پرواز، نمایی خیره کننده را ایجاد می نماید. گویی شاهد یکی از سکانس های تخیلی و هیجان انگیز فیلم های بالیوودی هستید. 

از منظر کسانی که به عنوان گردشگر به منطقه سفر کرده اند، یکی از محبوب ترین فرودگاه های جهان به شمار می رود.

فرودگاه بين المللی پرنسس جوليانا 

فرودگاه آگاتی هند 

عجيب ترین فرودگاه های   جهان
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   آیا اهل سفرهای بین المللی هستید ؟ پس 
حتما تا کنون کلمه Jet Lag    به گوشتان خورده 
است. این واژه دربرگیرنده مجموعه عالیمی است 
که پس از پروازهــای طوالنی مدت )معموال با 
هواپیما( در مسافران دیده می شود و در اغلب 
موارد باعث دردسرهای زیاد در چند روز اول سفر 

یا پس از بازگشت به مبداء می گردد.
  اختالل خواب، زود رنجی، حس گم کردن 
جهت ها وکاهش انگیزه، تنها تعدادی از عالیمی 
هستند که با شدت های گوناگون حتـــی در 
حرفه ای ترین مســافرانی که در مناطـق زمانی 
مختلف پرواز می کنند دیده می شوند. علی رغم 
تصورات رایج،  بزرگترین علت این اختالل نه به 
میزان ساعات پرواز بلکه، به تعداد منطقه زمانی که 
شخص طی می کند وابسته است.     متخصصین 
عقیده دارند تغییر منطقه زمانی، ریتم و ساعت 
شبانه روزی بدن را مختل می کند یعنی قسمتی 
دچار اختالل  می شود که مسئول کنترل ترشح 

هورمون هایی است که به شما یادآوری می کند 
چه زمانی غذا بخورید، چه زمانی باید بخوابیدیا 
چه زمانی بیدارشوید.      اغلب فرایندهای بدن 
ما بر اساس یک مکانیسم 24 ساعته تنظیم می 
شوند که آن را ساعت زیستی )بیولوژیک( بدن می 
نامند و مسافرت سریع بین مناطق زمانی مختلف، 
به طور موقت این ساعت زیستی را دچار اختالل 

کرده و باعث بروز عوارض فوق می شود.
 از آنجا که ساعت بدن فقط به صورت تدریجی 
می تواند تنظیم شود )یعنی هر روزبه مقدار کم( 
لذا تطبیق با موقعیت جدید می تواند فرایندی 
زمان بر باشد ولی در نهایت مغز دست بکار شده 
و این ســاعت را تنظیم خواهــد کرد اما، زمان 

خواهد برد. 
 تحقیقات نشان می دهد جهت حرکت کرۀ 
زمین می تواند در میزان Jet Lag  موثر باشــد 
زیرا ســفر به شرق مشکل زا تر از سفر به غرب 
کرۀ زمین است. شاید این طور بتوان گفت که 

برای بدن آسانتر است که ساعتش را به تاخیر 
بیندازد تا این که آن را ســریع تر کند. براساس 
مقاله ای که در سال 1999 منتشر شده، سفر به 
سمت شرق زمین دشوارتر است، چرا که روزها 
در این جهت فشرده تر می شوند که در نتیجه 
شخص را از ریتم طبیعی بدن خود دورتر می کند 
و برعکس در جهت غرب روزها طوالنی تر می 
شوند که با ریتم بدن کمی سازگارتر است. با این 
حال چند راه حل ساده می تواند به شما کمک 
کند از سفرتان حداکثر لذت و استفاده را ببرید:

1( در طول پرواز مایعات خصوصاً آب را زیاد 
بنوشید.

2( پس از یک ساعت نشستن بر روی صندلی، 
چند دقیقه راه بروید تا خون در تمام بدن شما 

حرکت داشته باشد.
3( قبل و در حین پرواز غذا نخورید و یا بسیار 
کم میل نمایید و خوردن غذای کامل را موکول 

به رسیدن به مقصد نمایید.
4( پس از رسیدن به مقصد حداکثر به میزان 
30 الی 40 دقیقه بخوابید) خواب طوالنی در بدو 
ورود موجب بر هم خوردن ساعت زیستی بدن 

شما خواهد شد(.
5( پس از رســیدن به مقصد و خواب بسیاز 
کوتاه، در صورتی که خورشــید قابل رویت بود، 

خود را در معرض آن قرار دهید.
6( به عوض پناه بردن به هتل، خود را در گیر 
فعالیت اجتماعی نمایید حتی اگر بازدید و خرید 

از یک فروشگاه باشد. 
7( هیجان زیاد، استرس و هرگونه بی نظمی، 

تشدید کننده اختالل خواهد بود.
         سفر خوبی داشته باشد

اختالل خواب ناشی از پرواز طوالنی 
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If you often travel internationally 
by air, you have certainly heard and 
experienced “jetlag”. Jetlag refers to 
symptoms such as sleep disorder, 
irritability, decreased sense of 
direction, and loss of motivation that 
are normally associated with long 
hours of travel by air. Even seasoned 
travelers, to various degrees, may 
suffer any or all of these uncomfortable 
symptoms when they arrive at their 
destination or return to their point 
of origin for a few days. Unlike the 
common belief, jetlag is not caused 
by long, continuous flying hours, but 
rather by the number of time zones 
covered during a flight.
Scientists believe a rapid passage 
through time zones causes our 

internal rhythm to go out of sync and 
affects the secretion of hormones that 
determine when to eat, rest or sleep. 
our biological clock functions on a 24-
hour cycle adapted to the place we 
usually live. Traveling between time 
zones temporarily disturbs this clock 
and the above symptoms.
 Since our biological clock can only 
readjust itself gradually (a small 
amount each day), it might take a few 
days, but eventually, our brain will do 
what it is supposed to do and things 
will return to normal.
Researches indicate that the direction 
in which the earth revolves on its axis 
plays an important role in how jetlag 
affects us since traveling from the east 
is more difficult than traveling to the 

west. When we travel east, we are in 
effect go forward in time in terms of 
day or night and lose a few hours that 
throws our internal clock off-balance, 
while traveling west will extend our 
day and therefore a bit easier to 
tolerate and quicker to adjust.
However, there are a few simple things 
you can do to lessen your jetlag.
1: During the flight drink lots of fluids, 
especially water.
2: Walk for a few minutes each hour 
to help blood circulation throughout 
your body.
3: Eat very light before and during the 
flight, or avoid it altogether. Postpone 
a full meal after you have arrived at 
your destination.
4: Try to sleep for 20 to 40 minutes 
after you reach your destination. 
Avoid sleeping for long hours as this 
could disturb your biological clock and 
will prolong your jetlag.
5: After sleeping for 20 to 40 minutes, 
if the sun was still out, try to expose 
yourself to it.
6: Don’t stay in your room after you 
have arrived. Try to engage yourself 
socially, even if it means window 
shopping.
8: Too much excitement, stress or an 
irregular activity will make jetlag more 
unpleasant.
Have a nice trip.   

Sleep disorder caused by long flights
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and Imam Khomeini Int’l )IKA( 
airports, under the brand name MFC.

Opening an exclusive lounge in 
Mehrabad Airport.

Providing mail and cargo services at 
Mehrabad and IKA passenger terminals 
on 24/7 basis.

The sole authorized vendor of 
premium Iranian caviar and sea food 
products inside the transit hall in IKA. 

IATA membership
Arrangement of specialist medical 

annual seminars abroad such as ESCRS 
in ophthalmology.

Hotel bookings around the world via 
trusted platforms.

Airline ticket sales and 24/7 support 
at its main and airport branches.

Coordination of inbound touristic 
and specialized tours, including Iran’s 
visa and airport formalities, fast track, 
accommodation, land transport permits, 

translator, etc.
Arrangement of tailor-made inbound 

and outbound tours to visit exciting 
attractions.

 Providing international commercial 
cargo services in IKA.

Mr. Kouchaki went on to say that 
he did manage the Business Lounge 
in IKA for a period of time, in which 
he made remarkable modifications 
to its service and atmosphere to make 
it worthy of first and business class 
passengers, as well as airline crew who 
visited the lounge.

His accomplishments have been 
recognized by many certificates on 
display in his office; among them, three 
letters of appreciations by Iranian MPs, 
various Mehrabad and IKA Airport 
managers’ recognition certificates, and 
a certificate of Appreciation for the Best 
Travel and Tourism Company in 2018.

He added that he is committed, and 
has taken the necessary steps to expand 
Mehmandar’s circle of activities outside 
Iran to include Health Tourism as the 
company’s next major project in the 
field of tourism. We will be informed 
on the progress in the near future.

Mr. Kouchaki humbly said he was 
a small member of aviation industry, 
but he wishes to repay his debt to his 
country by creating jobs and improving 
the lives of the young generation and 
wished all the best for all Iranians 
around the world.

Although we immensely enjoyed our 
conversation and did not get to cover 
other topics for publication, due to an 
urgent meeting, he promised us to sit 
together again soon and give us more 
good news which we shall publish in 
our next edition.
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A friendly chat
There may not be many people in the 

Iranian aviation industry who have not 
heard of Mr. Majid Kouchaki.

With over 40 years of experience 
in various aviation related fields, he 
is a distinguished, accomplished and 
ultimately a trusted source of advice for 
people who need them.

As an entrepreneur, nearly 250 
personnel with average age of 27 are 
directly or indirectly employed in 
various fields of activities at Mehmandar 
and its affiliate companies.

As usual, he accepted our request 
for an interview with a great smile and 
replied “we are honored to state that 
in the past two decades our company 
has succeeded in being a key player 
in bringing cultures closer together by 
introducing the rich Iranian heritage to 
the rest of the world and facilitating the 
Iranian nationals, the means to visit all 
four corners of the world”.

To give our readers a summary 
background, the company, with its 
skilled and motivated manpower, under 
the management of Mr. Ali Ashtari at 
the helm as its Managing Director, is 
aiming to expand its activities abroad 
and, add yet another achievement to 
Mehmandar’s impressive portfolio. 
Acquiring various ISO certificates like 
2001:2015, 2001:2018 and 2001:2008 is 
indicative of continued work discipline 
and ethics, enhancement of personnel 

knowledge and skills and enriching the 
overall customer experience.

Mehmandar is being officially 
registered as Holding company with 
below fields of activities. 

Close cooperation with two of 
the most notable travel and tourism 
companies in Germany; namely 
Aeroplan and Let’s go travel.

Establishing restaurants in Mehrabad 
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رنگ قرمز  
رنگ قرمز محرک و باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب می شود. این رنگ نماد 

هیجان، عشق، شور و نشاط و صمیمیت است.
 افراد فعال و پر جنب و جوش معموال طرفدار این رنگ هستند .

 آن ها افرادی عجول بوده و زود عصبانی شده و قضاوت می کنند اما، افرادی خوش 
قلب و مهربان هستند.

رنگ نارنجی
نارنجی رنگ خوش بینی ، مثبت اندیشی ، شادابی و شادی و جنب و جوش است و 
استفاده زیاد از آن، احتیاط در افراد را بر می انگیزاند. افرادی که رنگ نارنجی را دوست 
دارند افرادی اجتماعی، خوش خلق، صادق و فداکارند ولی نفوذ در این افراد سخت 
است. از این رنگ در جهت حفظ انرژی، افزایش اشتها، کمک به جذب کلسیم، کمک 

به بهبودی و حفظ سالمت بدن استفاده می شود.
رنگ زرد

رنگ زرد، رنگ روشنی و شادی است. باعث افزایش تمرکز و افزایش متابولیسم بدن 
می شود. این رنگ کمتر از رنگ های دیگر افراد را به خود جذب می کند و مردم در 
اتاق های زرد رنگ بیشتر عصبانی می شوند. افرادی که به رنگ زرد عالقه دارند، بلند 
پرواز و عاشق پیشرفت بوده و همواره در تکاپو و تالش می باشند. این افراد، اجتماعی و 
شوخ  طبع بوده و مردم جذب آن ها می شوند. رنگ زرد برای افزایش اعتماد به نفس، 

تحریک سیستم عصبی و سیستم گوارش و بهبود تفکر منطقی مفید است.

رنگ سبز
 رنگ سبز آرامش بخش بوده و از پر کاربردترین رنگ ها در طراحی دکوراسیون 
است. از ویژگی های درمانی این رنگ، از بین بردن تنش، افزایش هضم، بهبود تعادل 
توانایی ها، حفظ آرامش درونی و غلبه بر سکته است. افرادی که از این رنگ زیاد 
استفاده می کنند، افرادی با شخصیت مثبت، با اراده و پشتکار زیادند. این افراد برای 

خود ارزش زیادی قائلند، بسیار کنجکاوند و با مشکالت سرسختانه مبارزه می کنند. 

رنگ آبی
آبی را باید یک رنگ معنوی و الهی دانست. این رنگ باعث ایجاد آرامش، اعتماد، 
بهره وری و منطق است. همچنین باعث کاهش اشتها و القاء کننده امنیت است. 
افرادی که به رنگ آبی عالقه مند هستند به صداقت و وفاداری بسیار اهمیت می دهند 
و به دنبال ایجاد نظم در زندگی خود هستند. این افراد وظیفه شناس و مسئولیت 
پذیرند و به طور کلی درونگرایی باالتری دارند. این رنگ برای بی خوابی، کاهش فشار 

خون باال و حساسیت به درد مفید است. 

رنگ بنفش
رنگ بنفش نماد دانایی و احترام است. این رنگ باعث ایجاد حس خالقیت و افزایش 
مهارت های حل مساله می شود. افرادی که این رنگ را دوست دارند افراد جسوری 
هستند. استفاده از این رنگ در محیط و دفتر کار مناسب است. این رنگ برای کاهش 
مشکالت اعتیاد و میگرن، بهبود عملکرد سیستم عصبی، لنفاوی، قلبی و عروقی و 

حفظ تعادل پتاسیم بسیار مفید است.

 در روان شناسی، رنگ ها از معیارهای سنجش شخصیت به شمار می آیند زیرا هر یک از آن ها 
تأثیر خاص روحی و جسمی در فرد باقی می گذارند و عالیق فرد به رنگی خاص، نشان دهنده 
وضعیت روانی و جسمی اوست. رنگ ها به عنوان محرک های محیطی بر سیستم عصبی انسان 

اثرگذار هستند و با این آگاهی، از رنگ ها در تبلیغات، پزشکی، طراحی دکوراسیون، نحوه  
لباس پوشیدن و... استفاده می کنند. رنگ ها به سه دسته گرم، سرد و خنثی تقسیم می شوند.
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رنگ سفيد
به طور کلی رنگ سفید نشان دهنده پاکیزگی و بی گناه بودن فرد در نظر گرفته 
می شود. اشخاصی که رنگ سفید را دوست دارند افرادی با خالقیت باال و آرام بوده 

و شنونده خوبی هستند.
رنگ مشکی

پوشیدن لباس رنگ مشکی نشان دهنده سلطه و قدرت و بروز رفتارهای خودنمایی 
است. این افراد به عقاید و نظرات دیگران احترام زیادی می گذارند و از کمک به 

دیگران دریغ نمی کنند.
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