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ثبت نام تورهای
بهار و تابستان ۱۳۹۷ ایوار آغاز شد
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سالم دنيا    

بهـارستـان
۲۷ »رویش بـاغ در کـویر«           

کولـه پشتـی
گذری بر  تبریــز، »شهر اولین ها«                                     ۳۲
۳۸ »بلگراد شهري در جوار دانوب«     

برترین مقاصـد گـردشگری 
در دیار کمانداران                           ۴۲

   

کـافـه نـادری
۵۰ »شاعِر صلح«  

ردپـای یک اسطوره
۵۶ »داستاِن دستان«   

دنیای گجت ها
»ویلچرها به حرکت درمی آیند«                  ۵۷

دانستني ها
۶۰ اندر عجایب کوبا!      

همراه اب  "همـا"      

  ۶۴ اخبـار  "همـا"                        
راحتی و ایمنی پـرواز با 

هواپیمایAIRBUS 321 "همـا"                ۶۵  

۶۸ راحتـي در پـرواز  

۵ اسفند سالروز تاسیس                               ۷۲

۷۸ مسیـرهای پـروازی "همـا"          
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انقـالب اسـالمی یـک پیشـنهاد جدیـد، یـک حرف نو بـرای زندگـی انسـان ها بود. دنیـای اسـیر قدرتمنـدی و بازی قـدرت قدرتمنـدان کـه به خاطر حفظ 
قـدرت خودشـان مـردم را سـوق می دادنـد به سـمت مهالـک اخالقی و مهالـک گوناگون فکری، احتیاج به یک سـخن نو داشـت؛ این سـخن نـو را انقالب 
اسـالمی تولیـد کـرد، ایجـاد کـرد و آن را عرضـه کرد. این سـخن نو عبارت از این اسـت که بشـرّیت می تواند به پیشـرفت های ماّدی، پیشـرفت های علمی، 
پیشـرفت های بـاب و مناسـِب ارزش انسـانی دسـت بیابـد، همـراه بـا کسـب رضایت پـروردگار و همـراه با حفـظ ارزش هـای الهـی و دنیـا را از جهّنمی که  
قدرت طلبـان عالـم و سیاسـتمداران دور از معنوّیـت بـه وجـود آورده انـد نجـات بدهد و در همین نشـئه یک بهشـت برای بشـرّیت به وجود بیاورد؛ بهشـت 

اطمینـان، بهشـت آرامش، بهشـت احسـاس وظیفه، بهشـت ارتبـاط با خـدای متعال. این پیـام انقالب اسـالمی بود.

بخشی از بيانات رهبرمعظم انقاب در دیدار بسیجیان



بیــش از ۱۰۰ ســال پیــش، زمانــی کــه اولیــن 
چــاه نفــت ایــران در مســجد ســلیمان توســط 
یــک شــرکت انگلیســی کشــف شــد، دولــت 
وقــت ایــران هیــچ درکــی از ایــن اتفــاق 
مهــم نداشــت. امــا کاشــفان آن به خوبــی 
ایــران  در  ثروتــی  چــه  بــه  می دانســتند 
ــود را  ــتعمار خ ــای اس ــت یافته اند و پایه ه دس
در ایــران بــا قراردادهــای اســتثماری اســتخراج، 
تولیــد و فــروش نفــت خــام ایــران بناکردنــد. 
شــرکت های خارجــی، ســال ها ســرمایه مــردم 
ایــران را بــه تــاراج بردنــد و دولت هــای وقــت 
ایــران، هیــچ گونه تــاش و توجهی بــرای احقاق 

ــد. ــردم انجام ندادن ــوق م حق

تصویــب قانــون »ملــی شــدن صنعــت نفت 
ایــران«، نقطــه عطفــی در تاریــخ مبــارزات مردم 
ــرمایه های  ــات س ــرای نج ــوم ب ــرز و ب ــن م ای
ــن حرکــت  ــود. ای ــگان ب ــی از دســت بیگان مل
ایــران  کــه  گرفــت  شــکل  شــرایطی  در 
ــه  ــام خاورمیان ــده نفت خ ــن تولیدکنن بزرگ تری
و چهارمیــن تولیدکننــده معتبــر نفــت خام دنیــا 
در  بین المللــی  شــرایط  محسوب می شــد. 
ایــن دوره به نحــوی بــود کــه کشــورهای 
مختلــف به ویــژه روســیه، انگلیــس و آمریــکا با 
پیشــنهادهایی به دولت ایران، خواســتار کســب 
ــس،  ــه انگلی ــد و از آنجــا ک ــی بودن ــاز نفت امتی
ــوب  ــت جن ــع نف ــرداری از مناب ــره ب ــاز به امتی
ــدد  ــا درص ــت، روس ه ــور را دراختیارداش کش
کســب امتیــاز منابع نفتــی شــمال و آمریکایی ها 
نیــز بــه دنبــال امتیــاز نفــت در ایــران بودنــد.

»دکتــر محمــد مصــدق« کــه رهبــری گروهی 

متشــکل از ۱۶  تــن از نماینــدگان مجلــس 
را برعهده داشــت، در خصــوص  چهاردهــم 
ــت:  ــا گف ــه خارجی ه ــت ب ــاز نف ــذاری امتی واگ
ــت  ــور نف ــک کش ــه ی ــه ب ــه اینک ــه بهان »ب
داده شده اســت، نبایــد بــه هیــچ کشــور دیگــری 
امتیــاز داد چراکــه ایــن دورباطــل تمامــی 
ــان  ــت ایرانی ــدق می گف ــت«. مص نخواهدداش
بایــد خودشــان منابــع نفتــی کشــور را اداره  کنند 
ــرای  ــود را ب ــارزات خ ــب مب ــن ترتی ــه ای و ب
ــم  ــه اه ــرد ک ــت آغازک ــت نف ــردن صنع ملی ک
ــم. ــب می خوانی ــن مطل ــمار آن را در ای روزش

FFF  اوج گیـری مرحلـه  زمسـتان ۱۳۲۹  و  پاییـز 
بـا  بـود.  ایـران  نفـت  ملی شـدن  نهضـت 
ماقـات »آیـت اهلل کاشـانی« و دکتـر مصـدق 
در آبـان مـاه توافـق اصولی بـرای تشـدید این 
جنبـش با هماهنگـی جناح های ملـی و مذهبی 

صورت گرفـت.

FFF  در نفـت  کمیسـیون  گـزارش  آذر،   ۱۹ روز 
مجلس شـورای ملـی، خوانده شـد و در دی ماه 
نماینـدگان جبهه ملـی در مجلـس رسـما طرح 

ملـی شـدن نفـت را مطرح کردنـد. 

FFF  بـا دفـاع »سـپهبد رزم آرا«، نخسـت وزیـر 
وقت، از شـرکت نفت انگلیس و تحویل قرارداد 
الحاقـی بـه مجلس و رد آن توسـط کمیسـیون 
نفـت، درگیـری رزم آرا و اقلیـت جبهه ملـی در 

مجلـس وارد مرحلـه جدیدی شـد.

FFF  کشـور در  جبهه ملـی  نفـع  بـه  تظاهـرات 
اوج گرفـت و سـر مقاله های »دکتـر فاطمی« در 
روزنامـه »باختـر امروز« آگاهی مردم نسـبت به 

ابعـاد حرکـت را بیشـتر می کـرد. 

FFF  نمایندگان مجلس ملی نسـبت به اسـتیضاح
دولـت اقـدام کردنـد و رزم آرا از اواخـر بهمـن 
مذاکـرات فشـرده ای را بـا سـفیران آمریـکا و 

انگلیـس در تهـران انجـام داد.

FFF  در پـی اظهـارات تنـد رزم آرا در مجلـس در
مخالفت با ملی شـدن نفـت و عدم طـرح مفاد 
مذاکـره با سـفیر انگلیـس، دکتر مصـدق قطع 
مذاکـره بـا دولـت را اعام کرد و ملی شـدن در 

دسـتور کار کمیسـیون نفت قرارگرفت.

FFF  ترورشـد رزم آرا  سـپهبد  اسـفند  روز ۱۶  در 
و فداییـان اسـام مسـوولیت آن را به عهـده  

. فتند گر

FFF  ،اسـفند  ۱7 روز  در  رزم آرا،  تـرور  از  پـس 
کمیسـیون نفـت به اتفـاق آرا، اصل ملی شـدن 
نفت در سراسـر ایـران را تصویب کـرد. در طرح 
ملـی شـدن نفت آمـده بـود: »به  نام سـعادت 
ملـت ایـران و به منظـور کمک بـه تأمین صلح 
جهانـی، امضاکنندگان ذیل پیشـنهاد می نماییم 
کـه صنعت نفـت ایـران در تمام مناطق کشـور 
بـدون اسـتثنا ملـی اعـام شـود، یعنـی تمام 
عملیـات اکتشـاف، اسـتخراج و بهره بـرداری 

دردسـت دولـت قرارگیرد.«

FFF  ایـن طـرح در روز ۲۴ اسـفند توسـط مجلس
مجلـس  توسـط  اسـفند  روز ۲۹  در  و  شـورا 
را  ایـران  سراسـر  شـادی  و  به تصویب رسـید 

فراگرفـت.

»سند افتخار ملت ایران« 



   بهـارستــــان                      |                      کــــوله پشتـــــی                   |                      بـرتـــرین مقاصـــد گـردشگـــری     
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کمپیــن حمایتی "همـــا" از 
ــی ــت باف ایران ــرش دس ف

این شماره: فرش نایین 
»بهارسـتان« مجالـی در  مجلـه داخـل پـروازی   "همــا" بـرای شناسـاندن 
شـاهکارهای قالیبافی ایران زمین اسـت.  باشـد که سـهمی هر چند كوچک 

در حفـظ ايـن هنـر بی همتا و ارزشـمند ايرانی داشـته باشـيم.



 |  28  | |  29  |

|  بـرتـرین مقاصــد گــردشگـری  |

مـاهنامه داخل پروازي هواپيمـایي جمهوري اسالمي ایـران "همـا" | شماره ۱۴۳مـاهنامه داخل پروازي هواپيمـایي جمهوري اسالمي ایـران "همـا"| شماره ۱۴۳

|  بهــارستــان  | |  بهــارستــان  ||  بهــارستــان  |

»رویش باغ در 
کویر«

»میـرزا جـال خـان پیـرزاده« مردی جدی و تاشـگر بـود که از سـال ۱۲۹۶ تا سـال ۱۳۰7، 
به عنـوان ناظـم در مدرسـه ناییـن کار می کـرد. او می دیـد کـه برخـی از شـاگردان، پـس از 
پایـان تحصیات ابتدایـی، تـوان ادامـه تحصیـل ندارنـد و به خاطر نبـود شـغل در آن منطقه، 
مجبور می شـوند شـهر و دیار خود را برای امرارمعاش خود و خانواده هایشـان که در محرومیت 
بـــودند، تـرک کننـد. به همین سـبب او در سـال ۱۳۰۲ با هزینه خود، دو نفـــر از اسـتادان 
قالـی بافـی به نام های »میرزا حسـن« و »میرزا جواد سـجادی« را در اولیـن کارگاه قالی بافی اش 
بـه کار دعـوت کـرد و شـاگردان عاقه مند در محضـر آن ها یادگیـری این حرفـه را آغازکردند.

طولـی نکشـید کـه »حـاج مـا قاسـم صادقـی« نیـز کارگاه قالی بافـی دیگـری را در محلـه 
»چهل دختـران« ناییـن برپاکـرد و آوازه کار و بافتـه دسـت آن ها که یک پدیده جدیـد بود، همه جا 

پیچید.

»سیسـیل ادواردز« انگلیسـی که برای تولید قالی دسـتباف در سـال ۱۲۹۰ به ایران آمده بود، 
در مـورد قالـی ناییـن می گوید:»چـون قالی بافـان بـه ریسـیدن کاف هـای ظریف بـرای تهیه 
پارچه هـای نـازک عبا عادت داشـتند، چله های قالیچه را طوری سـاختند که در هـر اینچ ۲۲۲۲ 
گـره به دسـت آمـد و به ایـن ترتیـب، قالیچه هایی تهیه کردنـد که از لحـاظ ریزی بافـت، تا آن 

زمان در ایران نظیرنداشـت.«

پـس از ایـن موفقیت هـا، عـده ای دیگـر از جملـه »بـرادران حبیبیان« کـه ذوقی بـه این هنر 
داشـتند، وارد ایـن عرصـه شـدند. آن ها طرح فرش ناییـن را با الهـام از طبیعت کویر، فرهنگ 
مـردم منطقـه و طرح هـای دوران صفوی، به بازار فرسـتادند و سـبب توسـعه بـازار قالی نایین 
شـدند. در زمانـی کوتـاه و از آنجایـی که سـطح درآمد این شـغل نسـبت به سـایر هنرها باالتر 

بـود، ایـن هنر رونق چشـمگیری گرفت.

آغاز تجارت قــالی نـــایین در تهـــران به حــدود سال ۱۳۱۸ یعنی ســـال های آغــازین 
»جنـگ جهانـی دوم« بازمی گـردد. در آن زمـان در »بازارتهـران« از نظـر کسـانی کـه به تازگـی 
بـه ثروتـی رسـیده بودنـد، هیـچ کاالیـی گـران یا عالـی نبود، این شـد کـه قالیچه هـای  نایین 
را بـه تهـران آوردنـد و در آنجـا، ایـن کاالی گرانبهـا، به عنوان یکـی از ریزباف تریـن و بهترین 

قالیچه هـای ایران شـناخته شـد.

ایـن فـرش از آن دسـته فرش هایـی نیسـت که با اسـتفاده از پشـم های ضخیم بافته شـود. 
پشـم مصرفـی در ایـن فرش ها بسـیار ظریـف اسـت و درصد باالیی از آن، نوعی پشـم اسـت 
کـه بـه آن »ُکـرک« می گوینـد. »ُکرک« از نظـر ظرافت از حد اسـتاندارد پشـم های ایرانی باالتر 

است.

قالی نایین همچنین از درخشـان ترین مظاهر کاربرد رنگ های طبیعی و سـنتی اسـت و سـهم 
بزرگـی از شـهرت خـود را مدیون این کیفیت اسـت. مـواد اصلی طبیعی برای به دسـت آوردن 
ایـن رنگ هـا، پوسـت انار، پوسـت گردو، رونـاس، اسـپرک، برگ مـو و قرمزدانـه اسـت. ایـن 
رنگ آمیـزی طبیعـی که هنر دسـتان رنگرزان ماهـر نایینی اسـت، آن را از قالی های سـایر نقاط 

ایـران، به خصـوص فرش های رنگین عشـایری و روسـتایی، متفاوت کرده اسـت.

یکـی از مشـخصات اساسـی در طراحـی نقش این قالی، بی عاقگی به شـمایل گری اسـت. 
در عـوض پرداختـن بـه نقش های ختایی، شـاه عباسـی، گل و برگ های طبیعی فراوان اسـت. 
به طورکلـی، موضـوع پنهـان در قالی ناییـن، مفهـوم »باروری« اسـت کـه از بازتـاب طبیعت و 
زایـش همـواره آن حکایـت می کنـد که در باغی سرسـبز یا در »بهشـت« می تواند یافت شـود. 

ایـن همـان چیزی اسـت که این سـرزمین نیمه خشـک همیشـه در آرزوی آن به سـر می برد.

امروزه قالی  بافی در شـهر نایین جزو جدانشـدنی زندگی مردم اسـت، به شـکلی که نام این 
شـهر، تصویرگـر شـهری بـا کوچه و گذری پوشـیده از فـرش در ذهـن همگان اسـت. در واقع 
فرشـی که امروز به نام فرش نایین به فرش ایرانی غرور و شایسـتگی بخشـیده اسـت، حاصل 
دسـتان مردمانی هنرمند و کم ادعاسـت که طبیعت کویر، روزگاری نهایت ِخَسـت و سـختی را 

بر شـرایط زندگی آن ها روا داشـته است.

سـا   ل ها پیـش شـهرت ناییـن در عرصـه نسـاجی بـه »عبابافِی« 
بسـیار ظریـف آن بـود کـه از پشـم شـتر بافته می شـد. اما بـه مرور 
زمـان، ایـن هنر جای خـود را به »قالی  بافـی« داد. درواقع قالی  بافی 
در نـایین رواج نــداشت، تــا اینکـه »میـرزا جالل خان پیـرزاده« 

بـه فکـر راه انـدازی کارگاه قالی  بافـی در این شـهر افتاد. 
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تبریـز نامی آشـنا و شـهری کم نظیر اسـت که اغلـب جهانگردان 
آن را خوب می شناسـند. شـهری تاریخی که می توان آن  را به لطف 
نـام بزرگانـی چـون »شـمس تبریزی« و »خاقانـی« و »صائـب«، تـا 
»پروین« و »شـهریار« و دیگر بـزرگان، »مهد فرهنگ و ادب« نامید.

اگـر در آغـاز ورود گردشـگران بـه ایـران، از آن ها دربـاره مقاصد 
گردشکری شـان سـوال کنیـم، قطعـا نـام ایـن شـهر را در لیسـت 
برنامه هایشـان می بینیـم. البتـه کـه تک تـک شـهرهای ایـران یک 
تاریـخ زنده انـد؛ امـا نـام بعضـی از شـهرها در صـدر جاذبه هـای 
گردشـگری قرارگرفته اند و تبریز هم یکی از آن هاسـت. در پاسـخ به 

ایـن سـوال کـه: »چـرا تبریـز؟«، حرف هـا فراوانند. 

البتـه بـی راه هـم  عـده ای آن را »شـهراولین ها« نامیده انـد کـه 
نگفته اند. جدا از »سـینما سـولی«، اولین سـینمای ایران کـه در تبریز 
شـروع به کارکـرد، بزرگان پیشـرویی چون »میـرزا جبار عسـگرزاده«، 
ملقـب به »باغچه بان«، اولین بار مدرسـه کروالل هـا را در تبریز بناکرد 
و »میرزا زین العابدیـن تبریـزی«، پـدر صنعـت چاپ ایران، نخسـتین 
چاپ خانـه سـربی ایـران را در این شـهر راه اندازی کرد و »ملک قاسـم 
میـرزا« اولین بـار فن عکاسـی را در ایـران و شـهر تبریـز آغـاز نمـود.  

بسـیاری دیگـر، تبریـز را بـا نـام غذاهـای لذیـذش، به خصوص 
»کوفتـه تبریـزی« یاد می کننـد؛ همین طـور انـواع »آش« و »دلمه« و 
»آبگوشـت«  که مختص این شـهر زیباسـت و تنـوع آن ها فـراوان و 
طعم شـان هم بی نظیر اسـت. »پنیرلیقوان« و شـیرینی های این شهر 

هـم که دیگر شـهرت جهانـی دارد. 

امـا جـدا از این جذابیت ها، نـام تبریز گره خورده اسـت با نام هایی 
چـون »ارسـباران« و »کنـدوان« و »ائـل گلـی«. در واقـع جاذبه های 
دیدنـی و کم نظیـر این شـهر، آن چیزی اسـت که پای گردشـگران را 
بـه آن باز کرده اسـت. اما ایـن زیبایی ها آنقدر فراوانند که سـخن گفتن 
از تمامـی آن هـا میسرنیسـت و مـا ازمیان انبـوه مسـاجد، موزه ها، 
پارک هـا، خانه هـا و بناهـای تاریخـی، تنهـا بـه معرفی گوشـه ای از 

آن ها بسـنده می کنیم.

بازار تاریخی تبریز

»بـازار تاریخـی تبریـز« بزرگ تریـن بـازار سرپوشـیده دنیاسـت که 
در میـراث جهانـی »یونسـکو« ثبت شـده اسـت و جهانگردانی چون 
»مارکو پولـو« و »ابـن بطوطه« از شـکوه آن بسـیار گفته اند. ایـن بازار 
که داالن ها و تیمچه ها و کاروانسـراهای فراوانی دارد، روزگاری گذرگاه 
هـزاران کاروان از کشـورهای مختلـف بـود. اگـر روزی به دیـدن 
»بازار تبریز« رفتید، از »تیمچه مظفریه« که با سقف  بلند و پنجره های 
کوچک وبزرگ رنگی اش، قشنگ ترین قسـمت بازار است دیدن کنید. 

قدمت این تیمچه، به دوره ولی عهدی مظفرالدین شـاه قاجار می رسد.

مسجد کبود

آن هـا،  از دیدنی تریـن  یکـی  امـا  زیـادی دارد  تبریـز مسـاجد 
بـا  یـا »مسجدجهانشـاه« اسـت. مسـجدی کـه  »مسـجدکبود« 
کــاشی کـــاری های فیـــروزه ای رنگش بـه »فیــروزه اسام« هم 
مشهوراست. »مسجدکبود«، تنها بنایی اسـت که از دوره فرمانروایی 
»قراقویونلوهـا« در پایتخـت آن هـا، تبریز، باقی مانده اسـت. بازرترین 
ویژگی این مسـجد که سـبب شـهرت آن شده، کاشـی کارِی معرق و 

تلفیـِق آجـر و کاشـی و نقوش پـرکار در آن اسـت.

خانه مشروطه

اگر مـــی خواهید بدانید که محل تصمیـم گیــرِی سران مشروطه 
کجـا بـوده اسـت، بـه »خانه مشـروطه« سـری بزنید. ایـن خانـه که 
برجسـته ترین چهره هـای مشـروطه، چـون »سـتارخان«، »باقرخـان« 
و »ثقـه االسـام تبریـزی« در آن جمـع می شـدند، خانه ای اسـت از 
سـنگ و آجـر و خشـت که ُپـر از آینـه کاری و گچ بری هـای خاص و 

اسـت. کم نظیر 

باغ ائل گلی

نمی شـود تبریز رفت و به »باغ ائل گلی« یا »استخرشـاه« سـرنزد. 
ایـن بـاغ از پرطرفدارتریـن مناطـق دیدنـی تبریـز اسـت و درواقـع 
کاخـی اسـت که وسـط اسـتخر بزرگی قـرار گرفتـه و به شـکل جزیره 
درآمده اسـت. سـاخت اولیـه این اسـتخر، بـه دوران »آق قویونلوها« 

برمی گـردد و در دوره هـای بعـدی بـه تدریـج تکمیل شده اسـت. 

موزه قاجار

تبریـز موزه هـای فراوانـی دارد کـه یکـی از زیباتریــن های آن، 
»موزه قاجـار« اسـت. دیدن این مـوزه که خانه »امیرنظام گروسـی«، 
از رجال سیاسـی قاجار، بوده اسـت، سـفری به دوران قاجار اسـت. 
»مـوزه قاجـار« در یکی از محله های قدیمی تبریز به نام »ششـگان« 
قرارگرفتـه اسـت، کـه می تـوان خانه هـای قدیمـی فراوانـی در آن 
پیداکـرد. »مقبره الشـعرا« هـم که مدفن بسـیاری از شـاعران نامدار 
ایرانـی، از جملـه »اسـتاد شـهریار«، »قطـران« و »اسـدی طوسـی« 

اسـت، در ایـن خیابان قـرار دارد.

تبریـز یکـی از قدیمی تریـن مقاصد پـروازی هواپیمایـی جمهوری 
اسـامی اسـت و پروازهای روزانه این شـرکت به تبریز سال هاسـت 

که ادامـه دارد. 

سـوار بـر بال های "همـا" دیدنی هـای تبریـز ۲۰1۸ را تجربه کنید.

چندی پیش، »سـازمان کنفرانس اسـالمی«، شـهر »تبریز« را به عنوان شـهر نمونه گردشـگری جهان اسـالم در سـال ۲۰1۸ انتخاب کرد. این 
انتخـاب براسـاس فاکتورهـای تاریخـی، فرهنگـی، دینی و مذهبی انجام شـد و  شـهر تبریز توانسـت خـود را به عنـوان مدرن ترین، سـالم ترین، 
زیباترین و توسـعه یافته ترین شـهر ایران در جهان معرفی کند. پس به این بهانه هم که شـده، خوب اسـت این شـهربرگزیده را بهتر بشناسـیم.

گذری بر  
تبریــز، 
»شهر 

اولین ها«
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 )AC( شـاید شـما هم داسـتان مخترعی را شنیده باشید که سـهم عمده ای در طراحی سیستم نوین برق رسانی براسـاس جریان متناوب
داشـت و روزگاری از اینکـه جریـان متنـاوب بـرای اولین بار در صندلـی الکتریکی به منظور اعدام قرارگرفت بسـیار ناراحت  بـود. نام او 
»نیـکال تسـال«، طـراح تولیـد برق در آبشـار نیاگارا بـود که به پاس خدماتش یکای SI میدان مغناطیسـی را امروز با نام او، تسـال نشـان 
می دهنـد. در ایـن نوشـته می خواهیـم به دیار این دانشـمند بـزرگ در جوار دانوب برویم، شـهری که اکنـون اموال او در مـوزه ای هم نام 

خودش نگهداری می شـود.

»بلگراد«، پایتخت »صربسـتان«، یکی از کشـورهای شبه جزیره  
پرماجـرا،  تاریخـی  پشت سرگذاشـتن  بـا  کـه  اسـت  بالـکان 
توانسته اسـت بـه یکـی از محبوب تریـن پایتخت هـای اروپایـی 
تبدیـل شـود. ایـن شـهر بـه داشـتن فسـتیوال های گوناگـون 
همیشـه  اوصـاف،  ایـن  بـا  اسـت.  معـروف  بین المللـی اش 
می توانیـد از شـرکت در فسـتیوال های مختلـف و هیجان انگیـز 

آن لـذت ببریـد.

وجـود دو رودخانه بزرگ »دانوب« و »سـاوا« چشـم اندازهای 
بی بدیلـی را در ایـن شـهر جـذاب به وجـود آورده اسـت و بخش 
تاریخی شـهر، موسـوم به »کالمگدان« در کرانه های ایـن دو رود 
قرار دارد. بسـیاری از شـرکت های گردشـگری در صربسـتان از 
موقعیـت بلگـراد اسـتفاده کرده انـد و تورهـای متعـددی بـرای 
گشـت وگذار در ایـن رودهـا را درنظرگرفته انـد و گردشـگران 
می تواننـد در قایق ها غذا بخورند یا در هتل های شـناور اقامت کنند. 

هـزاران  میزبـان  تابسـتان  و  بهـار  بلگـراد،  زیبـای  شـهر 
گردشـگری اسـت کـه در خیابان هـای تاریخـی و زیبـای شـهر 
قدم می زننـد. زندگـی پرجنب وجـوش شـبانه بلگراد در سراسـر 
اروپـا مشهوراسـت. در ایـن شـهر می توانیـد تلفیقـی از بناهـای 
تاریخـی و آثار مـدرن معماری را ببینید. بناهـای تاریخی بلگراد، 
به خصوص قلعه و اسـتحکامات آن، یکـی از زیباترین آثار تاریخی 

در اروپا هسـتند. 

بلگـراد آب وهـوای معتـدل قـاره ای بـا چهـار فصـل متمایـز 
دارد. پاییز آن طوالنی تر از بهار اسـت و فصل زمسـتان سـرمای 
شـدید در ایـن شـهر وجود نـدارد. در مـاه مه هوا عالی اسـت و 
خیابان هـا و میدان های شـهر پر از مردمی اسـت کـه برای لذت 
بـردن از زیبایی هـای بهـار در شـهر می گردنـد. رویـداد فرهنگی 
شـب موزه هـا  در ایـن ماه برگزارمی شـود و موقعیتـی عالی برای 
کسـانی اسـت که به بازدید از موزه ها عاقه دارند. ماه آگوسـت، 
مـاه برگـزاری فسـتیوال های مختلف اسـت. در ماه هـای اکتبر و 
نوامبر هم فسـتیوال های هنر و موسـیقی در بلگراد برپا می شـود.

زمانـی بلگـراد به عنـوان یک مقصد گردشـگری در سـال های 
پـس از جنـگ، جایـگاه خود را از دسـت داده بود، امـا اخیرا این 
مقصـد به یکی از مقصدهای گردشـگری محبـوب در دنیا تبدیل 
شده اسـت کـه در ادامـه بـا تعـدادی از مهم تریـن جاذبه هـای 

گردشـگری آن آشـنا می شویم.

پارک قدیمی »کالمگدان«

ایـن منطقـه پیـش از اینکه بـه یک پارک تبدیل شـود، بخشـی 
از قلعـه  و اسـتحکامات بلگـراد بـود. یـک زمیـن جنگ کـه در آن 
میلیون هـا نفـر از سـرزمین خـود دفـاع می کردنـد. بعـد از رهایـی 
صربسـتان از سـلطه  امپراتـوری عثمانـی، ایـن پارک کم کم شـکل 
گرفـت؛ درختـان کاشـته شـدند، مسـیرها مشـخص شـدند و 
سـاختمان ها و بناهای یادبود به این مجموعه اضافه شـدند. امروزه 
ایـن پـارک مکانی بـرای تفریـح اهالی شـهر و گردشـگران اسـت. 

»Zemun « شهر قدیمی

ایـن منطقـه بعد از پایان جنـگ جهانی اول به طور رسـمی  به 
صربسـتان پیوسته اسـت. برج »گاردو« با معماری رومانتیک در 
میـان بقایـای به جامانده از اسـتحکامات قرون وسـطایی، یکی از 
دیدنی تریـن سـمبل های ایـن شـهر قدیمـی اسـت. تعـدادی از 
بهتریـن آثـار معمـاری حفاظت شـده در بلگـراد در همین منطقه 
قـرار دارنـد؛ منطقـه ای کـه به راحتی قابل دسترسـی اسـت و با 

پـای پیـاده می تـوان از گوشـه و کنـار آن بازدید کرد. 

کلیسای »سنت ساوا«

یکـی از زیباتریـن بناهـای صربسـتان و بزرگتریـن کلیسـای 
ارتدکـس منطقـه  بالـکان، کلیسـای »سـنت سـاوا« اسـت. این 
منطقه عاوه بر اهالی شـهر، مورد توجه گردشـگران هم هسـت 
و بسـیاری از گردشـگران بلگراد، این شـهر را بدون بازدید از این 
کلیسـا تـرک نمی کننـد. این کلیسـا عاوه بـر ظاهـر و معماری 
زیبایـی کـه دارد، نقش مهمی در تاریخ این کشـور داشته اسـت.

موزه  مردم شناسی

ایـن مـوزه یکـی از قدیمی تریـن موزه هـای منطقـه ی بالـکان 
اسـت کـه در سـال ۱۹۰۱ پایه گذاری شده اسـت. در ایـن مـوزه 
می توانیـد آثـار متعددی که معـرف تاریخچه  و تغییـرات زندگی 

اهالـی صربسـتان اسـت را از نزدیـک ببینید.

موزه نیکال تسال

تسـا از دانشـمندان و مخترعین شـهیر دنیا است که اصالتا 
صربسـتانی بـود و آخریـن درخواسـتش ایـن بـود کـه اموالش 
پـس از مـرگ در بلگراد نگهداری شـوند. امـوال او در موزه ای 
هم نـام خـودش در بنایـی مسـکونی و زیبـا کـه در سـال ۱۹۲۹ 
میادی بنا شده اسـت، نگهداری می شـوند. این مـوزه از جمله 

میـراث ارزشـمند جهانی یونسـکو به شـمار می رود.

بازار »کالنیک«

هیـچ کجـا بهتر از ایـن بـازار روبـاز نمی توانیـد زندگی اهالی شـهر را 
از نزدیـک لمس کنیـد. در ایـن بازار، اهالی شـهر محصوالت مـورد نیاز 
خود از قبیل میوه و سـبزی و لبنیات را مسـتقیما از تولیدکننده می خرند. 
در اطـراف ایـن بازار هـم مغازه های کوچـک و بزرگ سـوغات، قنادی، 
نانوایـی، کافه و رسـتوران وجـود دارد. در این مغازه ها خرید »اسـاتکو« 
را فراموش نکنید. اسـاتکو، نوعی مربا و یکی از خوشـمزه ترین سوغات 
خوراکـی صربسـتان بـه حسـاب می آید کـه طرفـداران فراوانـی در این 
کشـور دارد. در ایـن بـازار حتمـا مغازه هایـی را می بینیـد کـه لباس های 

پشـمی مانند کت، جلیقه و یا انواع جوراب را عرضه می کنند. جوراب های 
بافته شـده از پشـم در این کشـور در طرح ها و رنگ های مختلفی نیز وجود 
دارنـد و بـه نوعـی تبدیـل بـه یک برنـد و یک سـوغاتی در این کشـور 
شـده اند. در کل در بلگـراد گزینه هـای فراوانـی بـرای خرید سـوغاتی و 
امتحـان خوراکی هـای خوشـمزه و کـم نظیر وجـود دارد که سـعی کنید 

هیچ کـدام از آن هـا را از دسـت ندهید.

نمايی از شهر زيبای بلگراد

»بلگراد، شهري در جوار دانوب«
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در دیار کمانداران
مغولسـتان یکـی از قدیمی تریـن کشـورهای جهـان اسـت که احتماال بیشـتر ما 
تنهـا چیزی کـه درباره آن می دانیـم ماجرای حمله »چنگیزخان« بـه ایران و منطقه 
اسـت. البتـه ایـن موضـوع بـا توجه بـه تاثیـر او و خاندانـش بر کشـورهای جهان 
تعجب برانگیـز نیسـت، امـا باید بدانید که درباره این کشـور حقایـق جالب دیگری 
هم وجود دارد. تاریخ مغولسـتان با اختراعات عجیب، شـهرهای روان و اسـب های 

کمیـاب پیونـد خورده اسـت. پس بیاییـد درباره آنجا بیشـتر بدانیم.

مغولسـتان برای بیشـتر مـردم دنیا، کشـوری مرموز و ناشـناخته 
اسـت؛ ایـن کشـور نوزدهمیـن کشـور بزرگ جهـان از نظر مسـاحت 
و کم تراکم تریـن کشـور از نظـر جمعیـت به شـمار می آید. کشـوری با 
میانگیـن تقریبـی ۲نفر درهـر کیلومترمربع که یکـی از کم جمعیت ترین 
کشـورهای دنیا به نسـبت مسـاحتش محسـوب می شـود و بیشـتر 

جمعیـت آن، در پایتختـش »اوالن باتـور« زندگـی می کنند. 

این شـهر که بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شـهر این کشـور اسـت، 
حـدود ۱۵۰ سـال یک پایتخـت درحال حرکت بود، چون برای عشـایر 
دشـوار اسـت که سـال ها در یک نقطه سـاکن باشـند. جالب اسـت 
بدانیـد کـه امـروزه در این کشـور هنوز سـنت زندگی چادرنشـینی به 
صـورت گسـترده وجـود دارد و رسـوم قبیله ای و زندگی عشـایری در 

بسـیاری از بخش هـای این سـرزمین رایج اسـت.

مغولسـتان تنهـا با روسـیه و چیـن مـرز دارد و پس از قزاقسـتان 
دومیـن کشـور بـزرگ محصـور در خشـکی در جهان اسـت. فرهنگ 
مـردم این کشـور تـا حد بسـیار زیادی تحـت تاثیر فرهنگ روسـی و 
چینی قرار گرفته اسـت و آنها به سوارکاری و رزم عاقه بسیاری دارند.

بـرای افـرادی کـه در جوامـع مـدرن زندگـی می کننـد، دیـدن 
قزاق هایـی کـه در جلگه هـای وسـیع با کمـک عقاب شـکار می کنند 
می توانـد شـگفت انگیز باشـد. بیـش از ۴هـزارو۵۰۰ سـال اسـت کـه 
مـردم ایـن منطقه برای شـکار از این پرنـدگان اسـتفاده می کنند. این 
حقیقت نشـان دهنده حفظ فرهنگ و سـنت ها در این کشـور اسـت. 
البته مغولسـتان امروز کمی با مغولسـتان گذشـته متفاوت اسـت. با 
رفتـن به آنجـا در انـرژی اوالن باتور غرق می شـوید و با افسـانه های 
شـانگدو، تاریخ گذشـتگان و شجاعت حاکمان آن آشـنا خواهید شد. 

در زمان هـای قــدیم مغولسـتان بـر جهـان حکومـت می کـرد. 
ایـن کشـور پهنـاور کـه از کوه هـای آلتـای آغـاز می شـود، در قــدیم 
سـواران و جنـگاوران بسـیاری را بـه سـرکردگی چنگیـز خـان مغول 
بـه سـرزمین های دور می فرسـتاد امـا ایـن امپراتوری دیـری نپایید و 
زمانـی کـه ارتش هـای آن پراکنده شـدند و بـه خانه خود بازگشـتند، 
ایـن دیـار به روزهای گذشـته خود بازگشـت. قبیله نشـین ها در تپه ها 
پرسـه می زدند،  در دشـت ها  عقـاب  زندگی می کردنـد، شـکارچیان 
و  می کردنـد  قدرت نمایـی  سـرزمین  ایـن  در  برفـی  پلنگ هـای 

تپه های شـنی گابـی از این سـو بـه آن سـو بـرده می شـدند.

هنـوز هـم ایـن زیبایی هـای طبیعـی در ایـن کشـور فـراوان بـه 
چشـم می خورد. همین شـهر قدیمی و افسـانه ای قراقروم که در میان 
تپه هـای سرسـبز و سـنگ های دشـت اورخـون قـرار گرفتـه اسـت، 
از زیبایی هـای بی چـون و چـرای ایـن کشـور اسـت. قراقروم شـهری 
اسـت بـا خرابه هـای انبارهـای قدیمـی، خانه هایی کـه دود اجـاق از 
آن هـا برخاسـته و گنبدهای قدیمـی فروریخته. در این شـهر می توانید 
از اشـکال توتمـی چنگیز خـان، معابـد بودایی و معابد سلسـله یوان، 

دیـدن کنید.

دریاچه »خوشـگول« یکی دیگر از زیبایی های این سـرزمین اسـت. 
ایـن دریاچـه کـه درمیـان قله هـا و دامنه هـای کوه هـای »سـایان« 
هالـه ای آبـی ایجاد می کنـد، دومین دریاچه بزرگ مغولسـتان اسـت. 
ایـن دریاچـه که در مرز روسـیه قـرار دارد با مراتع سرسـبز و درختان 
کاج پوشـیده شده اسـت. گفتـه می شـود کـه آب ایـن دریاچـه قابـل 
نوشـیدن بـوده و تاریخ جغرافیایـی این منطقه به ۲میلیون سـال قبل 

بازمی گـردد.

دشـت »اورخون« که زمانی خانه خان هـا و امپراتورهای مغول بود، 
اقامتـگاه نام هایی چون چنگیـز و قوبای خان بوده اسـت. امروزه این 
مـکان اقامت گاه یورت هایی اسـت کـه در میان درختـان کاج زندگی 
می کننـد و به دلیل تاریخ غنی در میراث یونسـکو ثبت شـده اسـت. 
این دشـت جاذبه گردشـگری مهم مغولسـتان اسـت که گردشـگران 
بـه آنجـا می روند تـا از خرابه های قدیمی قراقروم، قصرهای شـانگدو، 

آبشـارهای یخ زده و معابد روسـتایی بودایی، دید کنند.

و  علف زارهـا  در  می توانیـد  باشـید  خوش شـانس  خیلـی  اگـر 
صخره هـای پـارک ملـی »خوستـــاین نـورو« نـــژادهای کم یـاب 
اسـب های »شوالسـکی« را ببینیـد. اسـب شوالسـکی بر اسـاس نام 
یـک لهسـتانی کـه در قـرن ۱۹ بـر روی این گونـه مطالعه می کـرد، به 
ایـن اسـم معـروف شـد و در مغولسـتان »تاخـی« نامیده می شـود. 
در زمـان جنـگ جهانـی دوم، سـربازهای قزاقـی کـه از ارتـش چیـن 
فرار می کردنـد و از سـرما و گرسـنگی درحـال مـرگ بودنـد، هرچه به 
دستشـان می رسـید می خوردنـد، ازجملـه این اسـب های وحشـی را. 
سـرمای منفی ۴۰درجه زمسـتان، گرمای ۴۰ درجه  تابسـتان و افزایش 
جمعیـت گرگ هـا در سـال ۱۹۶۸، آخرین تاخی ها را از پـای درآورد. اما 
خوشـبختانه اصطبـل داران اروپای غربی این گونـه را حفظ کرده بودند 
و در سـال ۲۰۰۴، ۱۲راس از ایـن اسـب های نایـاب بـه مغولسـتان 
بـرده شـد. امـروزه ۳۰۰ اسـب وحشـی در آنجـا زندگـی می کننـد. 

بازدیـد از شـهر زیبـای »اولگـی« کـه بـا رشتــه  کوه هـای وسـیع 
احاطه شـده اسـت را فرامـوش نکنیـد. در ایـن شـهر می توانیـد 
سنگ های ایسـتاده ۱۲ هزارساله و پتروگلیف)کنده نگاره( های باستانی 
را ببینید و در فسـتیوال سـاالنه عقاب قزاق آلتای که در ماه سـپتامبر 
برگزارمی شـود، با شـکارچیان عقاب مواجه  شـوید کـه نمایانگر حفظ 

سـنت ها  در این کشـور اسـت.

شایــد افسـانه »کمانـداران اردنـت« و دقـت و ذکاوت آن هـا را 
شنیده باشـید. اما شـاید ندانید که زادگاه آن کمانداران امـروزه یکی از 
معدود شـهرهای مغولسـتان اسـت که با 7۵هزار نفر جمعیت دومین 

شـهر بزرگ این کشـور به شـمار مـی رود.

جـدا از زیبایی هـای طبیعـی ایـن کشـور، صومعه هـا و موزه هـا و 
میدان هـای دیدنـی فراوانـی بـرای بازدیـد وجـود دارد و بد نیسـت 
بدانیـد که سـرزمین مغولسـتان یکـی از غنی ترین کشـورها در زمینه 
فسـیل های دایناسـورها و موجـودات ماقبـل تاریـخ اسـت و دیـدن 
موزه تاریـخ طبیعـی فرصتـی بـرای دیـدن فسـیل ایـن موجـودات 

غول پیکـر از نزدیـک اسـت.

شـاید تنها دوره ای که نام مغولسـتان در سـطح جهانی مطرح شـد 
دوره چنگیزخـان باشـد، گرچـه این نام برای بیشـتر مردم دنیـا یادآور 
هـراس و خونریـزی اسـت، امـا بـرای مـردم مغولسـتان ایـن طـور 
نیسـت. تمـام مغولی ها چنگیزخان را همانند یک قهرمـان، یک پدر و 
خدایشـان دوسـت دارند. آن ها معتقدند که تمام مـردان بزرگ تاریخ 

ماننـد لینکلـن، هیتلر و ژولیوس سـزار، افـراد ظالمی بودند. 

به هرحـال در آن زمـان همه چیـز متفـاوت بـوده اسـت و آن روزها 
دیگر قرن هاسـت که به پایان رسـیده اسـت.  گذشته را فراموش کنید 
وبه یاد داشـته باشید که مردم مغولسـتان مردمی بسیار آرام، مهربان 
و صلح طلب هسـتند و از زمان چنگیزخان مغول هم بیشـتر از هشـت 
قـرن می گذرد پس سـفر به این سـرزمین بکـر را حتمـا در برنامه های 

خود قـرار دهید.
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»قیصـر امین پـور« شـاعری بی ادعـا اما محبوب و مشـهور شعردوسـتان روزگار ما بود. شـاعر، نویسـنده و هنرمندی کـه همراه با 
مـردم ایـران به انقالبی مذهبی دسـت زد و در دفاعی میهنی از خاک ایران شـرکت کرد. شـعر قیصر ظاهر و باطنی صمیمانـه دارد. این 
صمیمیت از سرشـت و منشـی صادقانه و دردچشـیده سرچشـمه  می گیرد. او از میان توده غالب مردم این سـرزمین برخاسـته بود و 

بـا دردها و گرفتاری های آنان آشـنایی داشـت. 

»قیصر امیــن پـور« )۱۳۸۶-۱۳۳۸( شاعـر، نویسنــده، 
مـــدرس دانشـگاه و یکـی از مهم تریـن چهره هـای ادبـی 
پـس از انقـاب اسـامی ایران بـود. او درشهرسـتان »ُگتوند« 
خوزسـتان متولدشـد. دوران کودکـی و تحصیـات ابتدایی را 
در زادگاهـش گذرانـد و بـرای ادامـه تحصیـل بـه »دزفـول« 
رفـت، دیپلـم تجربـی گرفت و سـپس تحصیات دانشـگاهی 
خـود را در دانشگـاه تهـــران آغــازکرد. او در بهمـن مـاه 
سـال ۱۳7۶ با دریافت مـدرک دکترای زبان و ادبیات فارسـی 

از دانشـگاه تهران فـارغ التحصیـل شـد.

»قیصـر امین پـور « از شـاعرانی بود کـه از همان سـال های 
آغـاز فعالیـت »حوزه هنری«، به جمع گروه شـعر آنجا پیوسـت 
و همـگام بـا سـایر شـاعران، در بسـیاری از شـب های شـعر 
جبهه هـای دفاع مقدس شـرکت کرد و به شـعرخوانی پرداخت. 
او هرگـز به مضامینی چون صلح و جنـگ بی تفاوت نبود، بلکه 
زاویـه نـگاه خاصـی به آن هـا داشـت. زمانی کـه ایـران درگیر 
جنگ شـده بود، قیصر كه شـاعر زمانه خود بود، نسـبت به آن 
وقایـع بی تفـاوت نبود اما شـعر او تقدیس جنگ هـم نبود و به 
چهـرۀ كریـه جنگ، لباس زیبا نمی پوشـاند، از این رو اشـعارش 

به جان می نشسـت:

شهیدی که بر خاک می خفت
سرانگشت در خوِن خود می زد و می نوشت:

به امیِد پیروزِی واقعی
نه در جنگ،
که بر جنگ!

خـود  مخاطبـان  بـا  روشـن  و  بـاز  دریچـه ای  از  قیصـر 
در  سـنتی  باغـت  و  بـا شـعر  او  آشـنایی  سـخن می گفت. 
مقـام یـک اسـتاد ادبیات فارسـی، اسـتعداد او را بـرای ظهور 
صمیمیـت فطـری اش رخصـت بخشـیده بود. قیصـر تقریبا در 
تمام شـعرهایش نکات باغی را که سـبب تاثیر و نفوذ بیشـتر 
در خواننـده می شـود را رعایـت کرد. یكـی از بهترین غزل های 
او در مجموعـه شـعر »گل ها همـه آفتابگردانند«، آمده اسـت. 
ایـن غـزل، زبان و تصویرهایی چنـان هماهنگ با زمینه معنایی 
غـزل دارد کـه می تـوان آن را یكـی از صمیمانه تریـن غزل هـای 

فارسـی شمرد:

می خواهمت چنان كه شب خسته خواب را
 می جویمت چنان كه لب تشنه آب را

محو توام چنان كه ستاره به چشم صبح

 یا شبنم سپیده دمان آفتاب را
بی تابم آنچنان كه درختان برای باد
 یا كودكان خفته به گهواره تاب را
بایسته ای چنان که تپیدن برای دل
یا آنچنان که بال پریدن عقاب را 

حتی اگر نباشی می آفرینمت
چونان كه التهاب بیابان سراب را

ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی
با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را

امین پـور در آخریـن روزهـای سـال ۱۳77 در یـک سـانحه 
تصـادف بـه شـدت مجـروح شـد. شـدت جراحـات وارده 
تا حـدی بـود که بـه دفعات تحـت عمل های مختلـف جراحی 
و پیونـد کلیـه قرارگرفـت، امـا سـرانجام در سـال ۱۳۸۶ براثر 

بیمـاری کلیه و قلـب، در  بیمارسـتان دارفانـی را وداع گفـت.

بسـیاری از شـاعران معاصر ادعاداشتند كه برای مردم شعر 
می گوینـد، در حالـی کـه ایـن گفتنی هـا را در هالـه ای از ابهـام 
پنهـان می كردنـد و مردمـی كـه شـعر بـرای آنان بـود، چیزی 
از آن درنمی یافتنـد. امـا ابهـام در شـعر قیصـر هیـچ گاه تا آنجا 
نمی رسـد كـه پیونـد شـعر را از فهـم مخاطبان خود جـدا كند. 
حتـی آنجا هم که مسـتقیم برای مردم شـعر نمی گویـد و صرفا 
احساسـات عاطفی خـود را بیان می کنـد، ابهام را تـا آن حد در 
شـعر روا نمی دارد که طیف گسـترده مخاطبانش را محدود کند. 
او بـرآن بـود تـا اسـاس سـبكی از این دسـت را بریزد تا شـعر 
را در حـوزه خـواص محدود نكند و بـه تدریج طیف مخاطبان 

شـعر را گسـترش دهـد، اما دریغ كـه چه زود دیر شـد:

حرف های ما هنوز ناتمام...
تا نگاه می كنی

وقت رفتن است
باز هم همان حكایت همیشگی!

پیش از آنكه باخبر شوی
لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود

آی...
ای دریغ و حسرت همیشگی!

ناگهان
چقدر زود

دیر می شود

»شاعِر صلح«
»و قاف، حرف آخر عشق است؛ 

آن جا كه نام كوچک من، 
آغاز می شود.«
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|  ردپـای یک اسطـوره  |

بزرگ تریـن و نام آورتریـن پهلوانـان ایران در حماسـه های ملی 
مـا از »سیسـتان« برخاسـتند. ایـن پهلوانـان از خانـدان بزرگـی 
بودند که نژادشـان به »جمشـید« می رسـید. یکی از این پهلوانان 
»سـام« پادشـاه سیسـتان و پـدر »زال« بـود. زال پهلوانی  اسـت 
سرشـناس، اما کمتر کسـی می داند که چرا او را »دسـتان« لقب 
دادنـد. واژه دسـتان را در فرهنـگ لغات هم که دنبـال کنید، در 
کنـار دیگر معانی، نوشـته اند: »لقـب زال، پدر رسـتم«. اما چرا؟

زمانـی که سـام فرزند سـپید مویش را در گهواره دیـد، از جهان 
ناامید شـد که چرا خداوند بـه او فرزندی اهریمن نژاد داده اسـت 

و از سـرزنش دیگران سـخت نگران شد که:
چو آیند و پرسند گردنکشان            چه گویم ازین بچه بد نشان؟

او دسـتور داد کـودک را ازآنجـا دور کنند و به دنبـال این فرمان، 
زال را در پای کوه البرز که سـیمرغ در آن النه داشـت رها کردند. 
بفرمود پس تاش برداشتند                   ازآن بوم و بر دور بگذاشتند

به جایی که سیمرغ را خانه بود             بدان خانه این ُخرد، بیگانه بود 
نهادند برکوه و گشتند باز                      برآمد برین روزگاری دراز

پـس از گذشـت سـال ها، شـبی سـام خـواب فرزنـدش را دید و 
پشـیمان از کـرده خویـش، بـه دنبـال او، پـای کـوه البـرز رفت. 
سـیمرغ از فـراز کـوه وی را دید و نـزد زال جوان رفت و داسـتان 
کودکـی اش را برایـش گفـت. زاِل غمگیـن، بـا وعده سـیمرغ که 
هرگز او را تنها نخواهد گذاشـت، آرام گرفت. سـیمرغ گفت:» پری 
از مـن نـزد تو باشـد، هرکجا گـره ای در کارت افتاد آن را بسـوزان 

تا حاضرشـوم.« 
گرت هیچ سختی به روی آورند         ور از نیک و بد گفت و گوی آورند
برآتـش برافگـن یکـی پـّر مـن                  ببینی هم اندر زمان فّر من

در واقع این سـیمرغ بود که به زال لقب »دسـتان« داد. دستان 
بـه معنـی نیرنگ و افسـون اسـت و از آنجایی که زال سـیمرغ را 
بـه افسـون حاضـر می کرد و مشـکل را چـاره می کرد، »دسـتان« 

لقب گرفت. 

اولین دستان زال

زال از سـوی پدرش به پادشـاهی سیستان رسـید و با »رودابه« 
دختـر »مهراب کابلـی« ازدواج کـرد. زمان تولد »رسـتم«، رودابه 
از تنومنـدی او تـوان زایمان نداشـت و از هوش رفـت. زال به یاد 

سـیمرغ افتاد و از او چاره خواسـت. 
به بالین رودابه شد زال زر                  پر از آب رخسار و خسته جگر
همان پر سیمرغش آمد به یاد                   بخندید و سیندخت را مژده داد

سـیمرغ گفـت تـا پهلـوی رودابـه را شـکافتند و کـودک را 
بیرون کشـیدند و گیاهی را با شـیر و مشـک کوفتند، خنک کردند 
و بـر زخم ریختند و پرسـیمرغ را بـرآن گذاشـتند. اینگونه بود که 
رودابـه از ایـن ماجـرا جـان  به دربرد و عـده ای که این داسـتان را 

می داننـد، بـه این شـیوه زایمان »سـزارین« نه، کـه »رسـتم زاد« می گویند. چون 
معتقدنـد پیـش از »سـزار« روس، رسـتم به این روش متولد شـد.

دستان دوم

جنگ »رسـتم« و »اسـفندیار« هم داسـتان دسـتانی دیگر بود. در رزم این دو 
پهلـوان، »رسـتم« ناتـوان مانـد و تا پـای مرگ پیش رفـت، چرا که ضربـه ای بر 
پیکر رویین تن »اسـفندیار« کارگر نبود. »زال« از سـیمرغ چاره  جسـت. سـیمرغ با 
پـر و منقـار، زخم هـای رسـتم و رخـش را مداوا کـرد و گفت که در فان بیشـه ، 
درخـت گـزی پـرورده بـه آب انگور اسـت. باید کـه از شـاخ آن درخـت، تیری 
دوپیـکان بسـازد و در چشـم او بزنـد که چاره مرگ »اسـفندیار« همین اسـت و 

. بس
سـرش برتریـن و تنش کاسـت تر بدو گفت چوبی ُگزین راست تر  
بدان گز بود هوش اسفندیار         تـو این چـوب را خـوار مایه مدار

بـه ایـن ترتیب زال با کمک سـیمرغ، چاره گِر مصایبی بـود که همگان مبهوت 
و مایـوس از حـل آن بودنـد. ازیـن جهت بود که او را »دسـتان« و رسـتم را نیز 
»رسـتم دسـتان« لقب دادند.از سرنوشـت زال پس از اسـارت در غار »البرزکوه« 
سـخنی به میان نیــامده است، اما در ملحقات شاهنـــامه آمده اسـت که زال 
بـه جـادوی جادوگری که »بهمن« را یاری می کرد، قــرن ها در همـــان غار، در 

غـل  و زنجیر بوده اسـت تـا سـرانجام از دنیا رفت.

»داستاِن 
دستان«

|  دنیـــاي گــجت هــــا  |

»ویلچرها
 به حرکت درمی آیند«

Smart-Drive MX2 گجـت جالبـی اسـت کـه در مـاه اوت گذشـته تاییدیـه FDA را گرفت: یک نسـخه سـبک و سـاده از مدل اصلی 
خـود، MX1، کـه بـا اتصـال بـه ویلچـر، صندلـی به صـورت خودکار به سـمت جلـو حرکت می کند و بـا ضربه زدن می ایسـتد.

Smart-Drive MX2  یـک وسـیله الکتریکـی کوچک و سـاده 
اسـت کـه بـا اتصال آن بـه ویلچر، می تـوان اسـتفاده کاربـران را در 

سـطوح مختلف تقویـت کرد.

در این طـــراحی، اگر کـــاربر بخواهد آهستـــه حرکت کنـــد، 
کافـی اسـت چـرخ خـود را به آرامـی بـه جلـو هل دهـد و بـرای 

تند رفتـن، بایـد ایـن کار را سـریع تر انجام دهـد.

SmartDrive  سـرعت صندلـی چرخـدار را براسـاس آخریـن 
مجموعـه تنظیمـات سـرعت به یـاد می سـپارد.

این دسـتگاه حـدود ۵.7 کیلوگـرم وزن دارد و دارای کنترل درایو 

بلوتـوث LE اسـت کـه جهت اتصـال به اسـمارت فون و دسترسـی به 
اپلیکیشن های »ردیابی فعالیت ها« و »تناسـب اندام« استفاده می شود.

MX2  همچنین دارای ویژگی ضد عقبگرد اسـت؛ به این ترتیب، 
اگر در میانه مسیرسـرباالیی بایسـتید، می توانید مسیر را بدون خطر 

سـرخوردن به عقب، ادامه دهید.

بر اسـاس اعام سـازندگان، نصب SmartDrive MX2 بسـیار 
سـاده و سـازگار بـا اغلـب ویلچرها اسـت. هنوز قیمت رسـمی این 
محصـول اعـام نشـده اسـت، امـا باید قیمت حـدود شـش هزار 

دالری را از آن انتظـار داشـت.
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|  دانستنی هــا  | |  دانستنی هــا  |

اندر عجایب 
کوبا

در سـال  14۹۲ »کریسـتف کلمـب« جزیـره ای را در آمریـکای مرکـزی و دریـای »کارییب« کشـف کرد کـه هم اکنون 
»کوبـا« نـام دارد. در آن زمـان این جزیره به امپراتوری »اسـپانیا« تعلق گرفت. اسـپانیا حدود 1۰۰ هزار نفـر از مردم بومی 
را به بردگی گرفت و به جسـتجوی طال واداشـت. به همین شـکل کوبا به مدت 4۰۰ سـال تحت اسـتعمار اسـپانیا بود. 
امـا اکنـون بـا گذشـت سـالیان دراز، »هاوانا«، پایتخت کوبا که ۵۰۰ سـال قدمت تاریخی دارد، از سـوی بنیاد سوییسـی 
»عجایـب هفت گانـه جدیـد« به عنـوان یکی از عجیب ترین شـهرهای جهان معرفی  شده اسـت. در ایـن مطلب با بعضی 

از این عجایب آشـنا می شـوید.

کوبـا با حکومـت کمونیسـتی و چهره هایی افسـانه ای 
چـون »ارنسـتو چه گـوارا« و »فیـدل کاسـترو« معـروف 
اسـت. کاسـترو یکی از شناخته شـده ترین چهره های قرن 
بیسـتم اسـت که وقتی به قدرت رسـید، به طـور واضح 
بـه دنیـا نشـان داد کـه به هـر قیمتی، بـا سـرمایه داری 
غربـی مبـارزه می کنـد. او حتـی دسـتورداد تـا همـه 

بازی هـای »مونوپولـی« را در کشـور نابودکننـد.

البتـه کوبـا فقط بـه دالیل سیاسـی معروف نیسـت. 
در ایـن  کشـور، بـا شـگفتی هایی روبـه رو خواهیدشـد 
کـه در کمتـر کشـوری دیده می شـود. از حیات وحـش 
منحصر به فـرد، تـا شـهرهایی کـه تبدیـل بـه نمایشـگاه 
اتومبیل های کاسـیک شـده اند و زیباترین مناظر طبیعی 
کـه فقـط می تـوان در جزایـر کاراییـب پیدا کـرد و البتـه 

عجایبـی کـه در ادامـه می خوانیـد.

FFF  ۲۰۰۸ شـاید اینکه می گویند شـهروندان کوبایی تا سال
حـق اسـتفاده از تلفن همراه را نداشـتند، بـرای ما عجیب 
یا غیرقابل قبول باشـد، امـا با دیدن خودروهـای دهه ۶۰ 
میادی در این کشـور، بسـیاری از مـوارد دیگر هم برای 

ما باورپذیر می شـود.

فیـدل کاسـترو پـس از پیـروزی انقابـش در سـال 
۱۹۵۹ ورود کلیـه محصـوالت خارجـی را بـه ایـن کشـور 
ممنوع کـرد و تـا قبـل از سـال ۲۰۱۱ شـهروندان کوبـا 
نمی توانسـتند خودروهایی که بعد از پیروزی انقاب وارد 
کـرده بودنـد را خرید و فروش کنند. بنابراین شـهروندان 
کوبایـی تصمیم گرفتند به خودروهای قدیمی خود عشـق 
بورزنـد و بـه ایـن ترتیب شـهرهای این کشـور تبدیل به 

مـوزه ماشـین های کاسـیک شده اسـت.

FFF  کوبـا یکـی از دو کشـور دنیا سـت که فروش نوشـابه
کوکاکوال در آن ممنوع اسـت. در مغازه ها سـراغ کوکاکوال 
را نگیریـد. کوکاکـوال برای ۶۰ سـال در کوبا ممنوع بود و 

گویا خرید و نوشـیدن آن در سـال گذشـته قانونی شد.

FFF  فیـدل کاسـترو برای خیلی چیزها شـناخته شده اسـت
و ریـش او قطعـا یکـی از آن هاسـت. اگرچـه افـراد کمی 
می داننـد کـه دلیـل ایـن مسـاله آن اسـت کـه آمریـکا 
صـادرات تیغ اصـاح به کوبـا را تحریم کـرد و از آن زمان 

کاسـترو دیگر صـورت خود را نتراشـید!

FFF  ارنسـت همینگوی«، نویسـنده معروف، کتاب هایی« 
چـون »پیرمـرد و دریـا« و »زنگ هـا برای که بـه صدا در 
می آینـد« را در زمـان زندگـی اش در کوبا نوشـته اسـت.  
همینگـوی پـس از دریافت »جایزه نوبل« در سـال ۱۹۵۴، 

آن را بـه کوبـا تقدیم کرد.

FFF  »Manjuari« در این کشـوریک نـوع ماهی بـه اسـم
وجـود دارد که به »فسـیل زنده« هم معروف اسـت. این 
ماهـی، یـک گونه قدیمی و کمیاب اسـت کـه متعلق به 
۳۰۰ تـا ۳۵۰ میلیون سـال پیش اسـت و امـروزه فقط در 

آب هـای کوبا یافت می شـود.

FFF  کوبـا زادگاه کوچک تریـن پرنـده دنیا سـت. پرنـده 
مگس خوار کوچک ترین پرنده شـناخته شـده در دنیا ست 

کـه آن را می تـوان در کوبـا دید.

FFF  و در آخـر اینکـه آیا می دانسـتید در کوبا برف نمی آید؟
آخریـن بـارش بـرف در کوبا بـه بیش از  ۱۵۰ سـال پیش 
باز می گـردد و احتمـاال مردم کوبا دیگر کــاما با آدم برفی 

بیگانه  شـده اند. 



همراه اب "همـا"      اخبـــار "همـــا"        |       ایمنی پرواز         |          راحتی در پرواز        |        مسیـــرهای پـــروازی "همـا"      |  صفحه ۶۴  |                   | صفحه ۶۵ |                 |  صفحه ۶۸ |                                     |  صفحه ۷۲  |
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اخبار "همـا"
بــرای اطــاع از آخریــن اخبــار و مشــروح آن هــا و آگاهــی از مســیرهای جدیــد پــروازی "همـــا" بــه آدرس ســایت  مــا ) Iranair.com( مراجعــه کنید.

|  همــراه بـــا همــا  |

مقـدمه :

ایربـاس A321 یـک عضو از خانواده هواپیماهای مسـافری 
کوتاه و میانبرد ۲ موتوره A320 ساخت کارخانه ایــرباس است، 
ایـن هواپیما اولین پـرواز خود را در تاریخ ۲۰ اسـفند ۱۳7۱ انجام 
داده است. هـواپیمای مذکور قـابلیت حمل حداکثر ۲۳۶ مسـافر 
)در نوع CEO( یــا ۲۴۰ مســافر )در نوع NEO( را در محــدوه 
 )NEO ( یا ۶۵۰۰ کیلومتـر )در نوعCEO ۵۹۰۰ کیلومتـر )در نـوع
یا 7۴۰۰ کیلومتــر )در نــوع LR( را دارا است. ایـن هواپیــما در 
نـوع CEO از موتورهای CFM56 یـا IAE V2500 نیرو می گیرد 
اما موتورهای در نظر گرفته شـده برای نوع NEO آن موتورهای 

نسـل جدید CFM LEAP-1 یا PW1100 هستند.

استفـاده کننـدگان:

در حال حاضر بیش از ۱۰۰ شرکت هواپیمایی، A321 را در 
نـاوگان خـود به کار گرفته اند که بزرگ ترین اسـتفاده کنندگان 
عبارتنـد از شـرکت American Airlines بـا ۲۱۹ فرونـد و 
شـرکت China Southern Airlines با ۹7 فروند. شـایان 
 A321 ذکر اسـت شـرکت ایرباس از ابتدای معرفی هواپیمای
تعـداد ۳ هزار و 7۱۸ فروند سـفارش سـاخت بـرای این نوع 

هواپیما دریافت نموده اسـت.

 A321ceo A321neo مشخصات

۴۴/۵۱ متر ۴۴/۵۱ متر طـول

۳۵/۸7 متر۳۵/۸7مترفاصلـه دو سـر بـال

۱۱/7۶ متر ۱۱/7۶ مترارتفـاع

۲۳۶۲۴۰حداکثـر تعـداد صنـدلی

۹7۰۰۰ کیلوگرم۹۳۵۰۰ کیلـوگرمحـداکثر وزن هنگام بـرخاستن

7۹۲۰۰ کیلوگرم77۸۰۰ کیلـوگرمحداکثر وزن هنگام نشستن

۸7۱۸7۱حداکثـر سـرعت

۱۲۰۰۰ متر ۱۲۰۰۰ متر حداکثـر ارتفاع پـرواز عملیاتی

۳۲۹۴۰ لیتر۳۰۰۳۰ لیترحداکثـر گنجـایش سـوخت

۵۹۵۰ کیلومتـرحداکثـر بـرد پـروازی
۶۵۰۰ کیلومتر

LR  7۴۰۰ کیلومتر برای مدل

راحتی و ایمنــی پـرواز با
هــواپیمای AIRBUS 321 "همـا"

پروازهـای "همـا" در پاریس به فـرودگاه 
شـارل دوگل منتقـل می شـود

هم زمـان  سـال ۱۳۹7و  مـاه  تاريـخ 7فروردیـن  از 
هواپیمایـی  پروازهـای  تابسـتانی  برنامـه  آغـاز  بـا 
ایـن  پروازهـای  ايـران "همـا"،  جمهـوری اسـامی 
شـرکت بـه پاریـس بـه جـای فـرودگاه اورلـی، 
 از  /بـه فـرودگاه شـارل دو گل انجـام مـی گـردد. 
بـا توجـه به امکانات و شـرایط بهتـر فرودگاه شـارل 
دوگل نسـبت به اورلی، این تصمیم در راستای ارتقای 
خدمـات "هما" به مسـافران وفادار و همیشـگی "هما" 
اتخـاذ گردیـده اسـت. یـادآور مـی شـود پروازهـای 
تهران-پاریس "همـا" با ایرباس های مـدرن ۳۳۰ و در 
روزهای سـه شـنبه و جمعه هر هفته برگزار می گردد.

مسیرهای جدید "هما" در شبکه پروازی داخلی   
شاهرود مقصد تازه ماست 

هواپیمایی جمهوری اسـامی ایران "هما" در اسـفندماه امسـال سـه 
مسـیر پـروازی جدید به شـبکه پـروازی خـود افزوده اسـت.  

بنـا بـر اعـام شـرکت، پـرواز تهران-شـاهرود- مشـهد و بالعکس 

"همـا" روزهـای جمعـه انجام می شـود. مسـیر تهران-شـاهرود-تهران نیز 
هـر چهارشـنبه برگزار می شـود. مسـیر جدید شیراز-کاشـان "همـا" دو روز 
در هفته میزبان مسـافران این مسـیر اسـت و در روزهای شـنبه و پنجشنبه 
انجـام می گـردد. همه ایـن پروازها با نـاوگان مـدرن ATR72-600 "هما" که 
جوان تریـن هواپیماهای این شـرکت محسـوب می شـود برگـزار می گردد.
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انتخاب هوشمندانه پرواز

انتخاب هایـی کـه قبـل از سـفر می کنیـد می توانـد سـفر شـما را بـه 
یـک خاطـره یـا یـک فاجعـه بدل کنـد. پـدر و مادرهای خوشـبختی که 
کوچولوهایشـان سر سـاعت مشـخص و به راحتی می خوابند، می توانند 
بـا خریـد بلیـت هواپیما طی این سـاعات، سـفر آرامـی را بگذراننـد. از 
طـرف دیگر این نکته را هم به خاطر بسـپارید کـه پروازی را انتخاب کنید 
کـه شـما را یک راسـت بـه مقصـد می رسـاند. اما اگـر هیچ چـاره ای جز 
انتخـاب پروازهـای غیرمسـتقیم نداریـد، پـروازی را انتخـاب کنیـد که 

کمتریـن توقـف را در بیـن دو پرواز داشته باشـد.

زودتر به فرودگاه بروید

اگـر زودتر به فرودگاه برسـید و جز اولین مسـافرانی باشـید که کارت 
پـرواز می گیرنـد، می توانیـد صندلی هایی را بخواهید که فضای بیشـتری 
دارنـد، مثـا صندلی هـای نزدیـک خروجی اضطـراری. از طـرف دیگر، 
بـاال و پاییـن رفتـن در ترمینال هـا، کنترل بلیـت و پاسـپورت و غیره، به 
حـد کافـی بـرای کودکان دشـوار و خسـته کننده اسـت و شـما نباید با 

عجله کـردن، او را خسـته و عصبی کنید.

وسایل الزم در کیف دستی

بـه کودک خـود لبـاس راحـت بپوشـانید. کودکتـان در هواپیما باید 
لباسـی بـه راحتـی لباس خانـه بپوشـد. در بار دسـتی خـود، حتما چند 
وسـیله  بیاوریـد تـا کـودک احسـاس در خانه بودن داشـته باشـد؛ مثل 
اسـباب بازی موردعاقـه، پتـو، کتـاب رنگ آمیـزی یـا خوراکی هـای 
خوشـمزه. این کار باعث می شـود که سـفری راحت تر را تجربه کنید. اگر 
برای سـرگرم کردن کودک از گوشـی هوشـمند یا تبلت استفاده می کنید، 
فرامـوش نکنیـد کـه با همـراه داشـتن یـک هدفـون، از آزار دیگـران با 
سـر و صدای بـازی پیش گیـری  کنیـد. بـه خاطـر داشـته باشـید کـه در 
هر شـرایطی ابتدا به نیـاز کودک خود توجه کنید و هرگز خونسـردی خود 
را از دسـت ندهیـد تـا بتوانیـد آرامش را بـه کودک نیز منتقـل نمایید.

نگران سر و صدا نباشید

بسـیاری از والدیـن گفته انـد کـه ایـن بخـش پراسـترس ترین بخش 
سـفر بـا کـودکان اسـت و بسـیاری از آن هـا می داننـد کـه این مسـاله 
سـبب آزار و اذیت سـایر مسـافران  می شـود. اما به یاد داشـته باشـید 
مسـافران انتظار ندارند که کودک شـما مانند بزرگسـاالن سـاکت و آرام 
بـر روی صندلـی خود بنشـیند. پـس بیش از انـدازه خـود و کودکتان را 
بـرای آرام نگـه داشـتن او آزار ندهیـد. در اغلـب موارد، کنتـرل بیش از 
انـدازه کـودک، او را عصبــی و بـدخلــق می کند، به طـــوری که دیگر 

قـادر نخواهیدبـود او را آرام نگه داریـد. 

|  همــراه بـــا همــا  | |  هـمـراه بـــا هـمـا  |

»کوچولوها را،  راضی کنیم«
همـراه داشـتن کـودکان در سـفر بسـیار چالـش برانگیز اسـت و می توانـد تجربه ای اسـترس زا باشـد. اصوال هواپیما قسـمت 
پرماجرای سـفر اسـت، زیرا آرام نگه داشـتن و سـرگرم کردن کودکان روی زمین هم چندان کار آسـانی نیسـت، چه رسـد به محیط 
بسـته هواپیمـا و سـفرهای هوایـی کـه بچه هـا در فضایی محـدود و همـراه با غریبه هـا باید مدت زمـان مشـخصی را بگذرانند. 
گریه و زاری، بهانه گیری و شـیطنت بچه ها در هواپیما، به خصوص اگر در کنار نگاه خیره سـایر مسـافران قرارگیرد، می تواند سـفر 
بـه بهتریـن شـهر دنیـا را هم با دلخـوری و ناراحتی همراه کند. خوب اسـت نکات زیـر را بخوانید، تا بتوانید عـاوه بر مقصد، در 

حین سـفر هم خاطره لذت بخشـی داشته باشـید.
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در تاریــخ ۵ اسـفند سـال ۱۳۴۰، اولیـن شـركت هواپيمايـی بازرگانـی ملـی در ایـران تاسـيس شـد. ايـن شـركت بـا نام 
بين المللـی IRAN AIR، عنـوان هواپيمايـی ملـی ايـران )بـا نام اختصاری "همــا"( را به خـود اختصاص داد و  امكانات سـاير 
شـركت های خصوصـی كـه تـا پيش از آن تاريـخ در ايران فعاليت می كردند را در اختيار گرفت.نشـان آشـنای »مرغ  "همــا"« 
كـه برگرفتـه از سـازه موجـود از ايـن پرنده افسـانه ای در تخت جمشـيد پـارس بـود را جوانی بـه نـام »ادوارد زهرابيان« در 
سـال ۱۳۴۱ طراحـی کـرد كـه از آن زمـان تاكنـون يكـي از زيباترين نشـانه های طراحی شـده و از برترين لوگوهـای بين المللی 
بـه شـمار مـی رود. "همــا" پروازهای خود را با بهره گيـری از هواپيماهـای داگاس DC3,DC6 ، يونكرز و آورويـورک آغاز کرد 
و در سـال ۱۳۴۳ )۱۹۶۴( بـه عضويـت كامـل ياتـا در آمد. اولين پرواز  "همــا" با هواپيماهای »جت« در سـال ۱۳۴۴، )۱۹۶۵ ( 

بـا اسـتفاده از يـک فروند بويينـگ 100-727 در مسـير تهران-بيـروت- ژنو-فرانکفورت و بالعکس انجام شـد. 

ازسـال ۱۳۴۹ به بعد و با شـروع دهه ۱۹7۰ عصر طايی "همــا"نيز آغاز شـد. در سـال ۱۳۵۰ )۱۹7۱ ( تعــدادی بويينگ 737-100 
و در سـال ۱۳۵۳ )۱۹7۴ ( تعدادی بويينگ 200-727 وارد ناوگان شـركت شـد. همچنيــن تحويل هـواپيماهــای بـويينــگ 
747 از  نـوع 100 و200 و SP از سـال ۱۳۵۴ )۱۹7۵ ( شـروع شـد. در سـال های میانـی دهـه پنجاه شمسـی )ميانـه دهه هفتاد 

يكـی از ايمن تريـن، مدرن تريـن و پردرآمدتريـن شـركت های هواپيمايی 
دنيا نيز به شـمار می رفت. در سـال ۱۳۵۵ )۱۹7۶(،"همــا"پس از شركت 

اسـتراليايی »كوانتاس« ايمن ترين شـركت هوايی جهـان لقب گرفت.

پـس از پيـروزی شكوهمنــد انقـاب اسـامی ملـت ايـران، بـا 
دگرگون شـدن سياسـت ها ، انجـام برخـی پروازهـای بين المللی "همــا" 
تغييـر یافـت و از اسـفند ۱۳۵۸ )فوريـه  ۱۹7۹ ( تعـدادی از آنها به كلی 
تعطيل شـد. آخرين فرود "همــا" در فرودگاه جان اف كندی نيويــورک 
در روز ۱۶ آبـان ۱۳۵۸)7 نوامبـر سـال ۱۹7۹ ( اتفـاق افتـاد. بـا تعطيلی 
خـط هوايـی نيِويورک، هواپيماهای بويينگ SP 747 به طور گسـترده در 
مسيـــرهای آسـيايی و اروپايی به كار گــرفتــه شدند. در سـال ۱۳۶۰،

نام  رسمی شركت، به  هواپيمايی جمهـوری اسامی ايـران "همـا" تغيير يافت. 

هواپيمايـی جمهـوری اسـامی ايـران "همــا"،در سـال های جنـگ 
تحمیلـی بـا عـراق علـی رغـم فشـارها و تهديدهـای موجـود خدمات 
خـود را بـه بهتريـن نحـو ممكـن بـه انجـام رسـاند و اگرچـه پـس از 
پيروزی انقاب اسـامی ايران بـا مسـاله تحريم هـای بين المللی بـه ويژه 
از سـوی آمريـكا و خـروج پرسـنل خارجـی و متخصـص خود دسـت به 
گريبـان بـود امـا به مـدد نيروهـای توانمنـد و متعهـدش توانسـت با 
جايگزينـی نيروهـای بومـی و آمـوزش نيـروی جـوان و تحصيل كـرده، 
نيازهـای خـود را برطـرف نمايد و دانـش تعميرات هواپيمـا را كه زمانی 
تنهـا در اختيـار متخصصـان خارجی بود بومـی سـازد. از چالش هایی که 
"همــا" در دوران جنـگ ایـران و عـراق با آنهـا روبه رو بود مـی توان به 

مـوارد زیـر اشـاره کرد:

روز سه شنبــه ۵ تیرماه ۶۳، هـواپیمـــای 727  "همــا" در مسیــر 
تهـران – بوشـهر ربـوده و بـه عراق بـرده شـد. دولت عـراق هواپیمای 
مذکور را مصادره و مسـافران را آزاد نمود. در روز سه شـنبه ۶ شـهریور  ۶۳، 
نیز یک فروند هواپیمای ایرباس "همــا" در مسـیر شـیراز – تهران ربوده 
و بـه خـاک عراق برده شـد. دولت عـراق این هواپیمـا را هم مصادره 
کـرد امـا مسـافران را بازگردانـد. درادامه درتاریـخ  ۱7 شـهریور ۶۳ هم یک 
فرونـد هواپیمـای 727 "همــا" در مسـیر بندرعبـاس - تهـران ربوده و 
بـه قاهـره برده شـد. هواپیمای مذکـور همراه بـا ۵۲ نفر مسـافر در روز 
سه شـنبه ۲۰ شـهریور ماه به ایران بازگردانده شـدند.در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۶۵ 
یـک فروند بویینگ 737 "همــا" تهران را به مقصـد بندرعباس ازطریق 
شـیراز تـرک کرد که پـس ازتوقـف درفرودگاه شـیراز واعـام وضعیت 
قرمـز تمامی مسـافران وکادر پـرواز ازهواپیما تخلیه شـدند و هواپیمای 
مذکور مورد حمله جنگنده های عــراق قرار گرفت و دچــار آتش سوزی 
شد. این هــواپیما به دلیل شـــدت خسارات وارده از رده خـارج شــد.

اوج حمـات ناجوانمردانـه به هواپیمای جمهوری اسـامی ایران "همــا" 
زمانی بود که هواپیمای ایرباس "همــا" درتاریخ ۱۲ تیرماه ۶7 در مسـیر 
بندرعبـاس بـه دبـی با ۲۹۰ نفر سرنشـین، هدف موشـک پرتاب شـده 
از ناو آمریکایی قرار گرفت ودرآسـمان منهدم شـد.تمام سرنشـینان این 

هواپیمـا به شهـادت رسیدند.

جایگزینـی تجهیـزات زمینـی خدمـات مسـافر در فرودگاه هـای داخل 
کشـور برای تامین رفاه و ایجاد تسهیات بیشتر برای مسافران، بازسازی، 
نوسازی و افتتـــاح دفــاتر جدید از اقدامات "همـا"دردهــه ۹۰میـادی 
اتفاق افتاد. آموزش نیروی انسـانی نیز از دیگر اقدامات زیربنایی "همــا" 
در این دوران محسـوب می شود. در تحقق این هدف، مرکز آموزش "همــا" 

در تاریـخ ۹ تیرمـاه ۱۳7۳ آغاز بـه کار کرد.

ميـادی(، »همــا« پروازهـای بـدون توقف بسـياری را به طـور روزانه به 
قـاره اروپـا داشـت. خط هوايی تهران به فـرودگاه جان اف كندی نيويـورک در 
سـال ۱۳۵۴ )۱۹7۵( بـا بهره گيـری از بويينـگ  747 و بـا يـک توقـف در 
فـرودگاه »هيثرو« لندن آغاز شـد. بـا خريد بويينگ های SP 747،  "همــا" 
اين هواپيماهای دوربرد را در مسـير تهران-نيويورک به كار گرفت و به اين 
ترتيـب طوالنی تريـن خـط هوايی بـدون توقف جهـان را راه انـدازی كرد.

در سال ۱۳۵۶ )۱۹7۸ (،  "همـا"  ۶ فروند ايرباس مدل A300 را برای 
به كارگيری در مسـيرهای محلی از شـركت اروپايی ايرباس خريداری كرد 
و نخسـتين بهـره بردار هواپيماهای ايربـاس در خاورميانه لقب گرفت. در 
سـال های پايانی دهـه هفتاد میـادی، هواپيمايی ملی ايران به عنــوان 
رو به رشــدترين شركت هـواپيمـايی جهان شنـاخته  شد و در عين حال 

۵ اسفند،  سالروز  تاسیس 
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|  همــراه بـــا همــا  |

ایجاد مرکز تعمیر قطعات الکترونیکی با همه امکانات خودکار و فناوری 
پیشـرفته از دیگـر اقدامـات زیربنایـی هواپیمایی جمهوری اسـامی ایران 
در دوران بعـد از پیـروزی انقـاب به شـمار مـی رود. انجـام تعمیرات 
اساسـی هواپیماهای ناوگان خود و دیگر شـرکت های هواپیمایی داخلی 

وخارجی ازدیگر اقدامات اساسـی "همــا"در این مقطـع زمانی بود.

بـا آغـاز دهـه ۸۰ مذاکراتـی با شـرکت ایرباس انجـام و قـرارداد هم 
منعقـد شـد، ولـی متاسـفانه بـه دلیـل تحریم هـای اقتصـادی آمریـکا 
علیـه جمهـوری اسـامی ایران،ایـن قـرارداد به مرحلـه اجـرا درنیامد، 
زیـرا شـرکت های هوایـی ایرانـی مجـاز بـه خریـد هواپیمــاهایی کـه 
بیـش از  ۱۰درصـد قطعات آن آمریکایی اسـت، نبودند. لـذا امکان خرید 
هواپیماهای جدید برای شـرکت های داخل کشـور بسـیار محدود شـد. 
البتـه بـا وجـود تمام محدودیت ها، "همــا" تـا قبـل از توافقنامه برجام 
تعـدادی هواپیمـای فوکـر و ایربـاس 600-300و 320 و نیز سـه فروند 

هواپیمـای بـاری به نـاوگان خـود افزود.

درسـال ۱۳۸۴ تـامین کننــدگان آمریکایــی از جملـه شـرکت هــای 
جنـرال الکتریک)GE( و بویینگ )Boeing( از تعهداتشـان مبنی بر ارایه 
 ،GE خدمـات و تامیـن قطعات هواپیمـا و موتور سـرباز  زدند و حتی شـرکت
ســایر شــرکا و مـراکـز تعمیراتـی موتـور هواپیمـا، مستقـر در اروپـا را 
بـه عـدم همـکاری با "همــا" ملزم نمـود که ایـن امر موجـب زمین گیر 
شـدن ۵فروند هواپیمای ایرباس  A300-310 گردید. "همــا" در راستای 
مقابلـه بـا تحریم و جلوگیـری از آثـار زیانبـار آن بر صنعـت هوانوردی، 

خود بـه اجـاره هواپیما مبـادرت نمود. 

درسال ۱۳۸۶ "همــا" دراولین دوره ازممیزی IOSA توانست  به ۹۵ درصد 
 )AQS Aviation Quality System( از الزامات مربوطه دست یابد. سازمان
با بررسـی مجدد، اقدامات اصاحی "همــا" را در مرداد ماه سـال ۱۳۸7 
مورد بررسی قرار داد و متعاقبا عملکرد هواپیمایی جمهوری اسامی ایران "همـا" 
در زمینـه ایمنی و کیفیت را منطبق با اسـتانداردهای جهانی شـناخت و 
"همــا" مورد تایید »یاتا« قرار گرفت. همچنین "همــا" درمرداد سال ۱۳۸۸ 
مجـددا مـورد ممیـزی IOSA قـرار گرفـت و تاییـد شـد. ایـن روند در 

سـال های بعد نیز همچنـان با موفقیت ادامـه دارد.

ازسـال ۱۳۸۹و بـا افزایـش تحریـم ها، "همــا" با مشـکل عـدم ارایه 
سـوخت بـه هواپیماهای خود درفـرودگاه هـای اروپایی مواجه شـد. در 
کنـار ایـن مسـاله، ممیزی هـای سـافا و محدودیـت اعمال شـده بـرای 
پروازهـای اروپایـی، تحریم هـای  بانکـی بـرای نقـل و انتقال پـول، تهیه 
قطعـات و ترخیص قطعه از گمرک کشـورهای دیگر، تحریـم بار، تحریم 
بیمـه و ... مشـکاتی بودنـد کـه "همــا" با آن با شـدت هرچـه تمامتر 

دسـت به گریبان شـد. 

باوجـود تمامی تحریم های سـخت، "همــا" بـا اتخـاذ تدابیر مختلف 
متعهدانـه تاش کـرد و به عنـوان مثـال بـرای تامین سـوخت بـه روش 
نشسـت و برخاسـت از فرودگاه های ثالـث روی آورد و اجـازه نداد هیچ 
یک از پروازهای اروپایی اش لغـو شـود."همـا"همچنین با هدف جایگزینی 
مسـیرهای خاور دور خـود که به دلیل تحریم های ناجوانمردانـه در ارایه 
قطعـات مورد نیاز، زمین گیرشـدن تعدادی دیگـر از هواپیماهای دوربرد 
"همــا" را بـه دنبـال داشـت،پروازهای منظم به مقصد عتبـات عالیات 
را بـا سـایر هواپیماهـای خود را به مسـیرهای پـروازی اش اضافه نمود. 

امضـای  و  امیـد  و  تدبیـر  دولـت  آمـدن  کار  روی  بـا  درنهایـت 
توافق نامه برجام، "همــا" توانسـت بیشترین اسـتفاده را از شرایط برجام 
داشته باشـد و بـا انجـام مذاکرات سـخت امـا موثر قـرارداد خریـد ۱۰۰ 
فرونـد هواپیمای ایربـاس و ۸۰ فرونـد هواپیمـای بویینـگ و ۲۰فرونـد 
 ATR را بـا شـرکت های معتبـر هواپیما سـازی ایرباس ،بویینـگ و ATR

 ،A321 به امضا رساند و تــاکنون ۱ فروند هواپیمای ایربــاس از نــوع
۲فرونـد ایربـاس A330 و ۸ فرونـد هواپیمـای ATR بـه نـاوگان خـود 
افزوده اسـت. نخسـتین هواپیمای برجامـی "همــا"در تاریـخ  ۲۸ دی ماه  
۱۳۹۵ در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشسـت. دومین هواپیما در اسـفندماه 
 ATR همان سـال و سـومین هواپیما در فروردین ۱۳۹۶ و ۸ فروندهواپیمای

در سـال ۱۳۹۶ به ناوگان "همــا"وارد شـدند.
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Copenhagen

Baku پرواز هاى زیارتى هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران  هما  

Serbia

پروازهاى بین المللى هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران  هما 
پرواز هاى که هما انجام مى دهد

پروازهاى نماد مشترك؛ که توسط شرکت هاى طرف قرار داد هما انجام مى شود
پروازهاى نماد مشترك؛ که توسط هما و شرکت هاى طرف قرار دادش انجام مى شود

IranAir operated Flighs
IranAir CodeShare Flights Operated by IranAir affiliates
IranAir CodeShare Flights Operated by IranAir and affiliates
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On the date February 24th 1962 the first national airline was founded in Iran. This company was given the name Iran 
Air internationally and Iran’s National Airline (abbreviated as HOMA) locally. It took the possession of other private 
companies which had been acting before that. The familiar brand of HOMA bird which was taken from the structure 
of this legendary bird which exists in Persepolis in Fars Province was designed in 1963. It has been one of the most 
beautifully designed logos since then, and it’s regarded as one of the best international logos HOMA started its flights 
using Daglas DC3, DC6 Yonkers and Auroyork, then it became a full IATA member in 1964. The first HOMA flight using 
jet planes was run in 1965 by a Boeing 727-100 on the route Tehran-Beirut, Frankfurt and vice versa. From 1970s the 
golden age of IranAir started. In 1971 some 737-100 Boeings and in 1974 some other 727-200 Boeings were added to 
the company’s fleet. At the same time the delivery of Boeing 747 types 100, 200 and SP started in 1975. In the middle 
years of the seventies, HOMA had many nonstop daily flights to the Europe. The air route between Tehran and John 
F. Kennedy airport in New York was founded in 1975 using 747 Boeings and a layover at Heathrow airport in London. 
After buying long range Boeing 747-Sps, IranAir activated them on Tehran-New York route and therefore lunched the 
longest nonstop air rout of the world. 
In 1978, IranAir bought 6 A300 from Airbus in order to utilize them on local routes. Accordingly IranAir was the first 
airline in the Middle East which utilized Airbus air planes. In the late seventies, IranAir was recognized as the most 
developing airline in the world. It was also considered to be one of the safest, most modern and most profitable 
airlines in the world. In 1976 IranAir was the second safest airline in the world after the Australian airline, Qantas.
After the victory of Islamic revolution, some international flights were run differently in accordance with the 
revolutionized policies.

Some of the flights were completely stopped in 
February 1979. The last IranAir landing in John F. 
Kennedy airport took place in November 1979. 
After IranAir stopped its flights in Tehran-New York 
route, Boeing 747 SPs were widely used on Asian 
and European routes. In 1981 the official name 
of the company was changed to the airline of the 
Islamic republic of Iran (HOMA).
During the imposed war with Iraq, HOMA offered 
its services in spite of the existing pressures and 
threats and had to struggle with international 
sanctions especially those imposed by America. 
USA called all the international specialists to 
abandon working in IranAir. However HOMA 
managed its needs and overcame the difficulties 
by replacing the foreign specialists with the native 
ones and also started to train well educated young 
specialists.
Amongst the challenges HOMA faced during the 
imposed war, we can describe some as follows:
• On Tuesday June 26th 1984 a 727 IranAir 

airplane, on the route Tehran-Boushehr 
was hijacked and taken to Iraq. The Iraqi 
government seized the plane and returned the 
passengers.

• On Sep 8th 1984 another IranAir Airbus was 
hijacked on the route Bandar Abass-Tehran and 
was taken to Cairo. The plane was returned to 
Iran with its 52 passengers on Sep 11th.

• On October 15th 1986 an Iran Air 737 departed 
Tehran to Bandar Abass via Shiraz and as the 
emergency situation announced the plane 
forced to land in Shiraz. All the passengers and 
crew members disembarked and the plane was 
attacked by Iraqi fighter planes and caught fire. 
The plane was abandoned due to the severity of 
damage.

•  The climax of the unfair attacks to the 
airline was when HOMA Airbus carrying 290 
passengers was targeted by a missile fire from a 
US aircraft carrier and was destroyed in the sky. 
The passengers were all martyred by this attack.

• Among the actions taken by IranAir in 1990s, 
were:

• Replacing ground equipment in the interior 
airports in order for the passengers’ welfare and 
facilities, and also the restoration, renovation 
and inauguration of new offices

• Human resources training programs started 
by IranAir in this period of time and in order to 
achieve this goal IranAir training center started 
to work in 1994

• Creating a repair center equipped with all 
automatic modern technology facilities

• The ability to overhaul its own planes and other 
domestic and international airlines’ fleets

At the beginning of 2000 some negotiations were 
held between IranAir and Airbus and a contract 
was signed. But unfortunately the contract was 
never implemented due to the D’amato act. 
Accordingly, there was a severe restriction for 
purchasing new airplanes by domestic airlines. Of 
course IranAir managed to add some Fokker and 
Airbus 300-600, 320, and also three cargo airplanes 
to its fleet.
In 2008 American spare parts providers including 
General Electric (GE) and Boeing refused to fulfill 
their commitments for providing services and 
spare parts of airplanes and engines. It even 
forces GE and its other partners and also airplane 
engine repairing centers based in Europe not to 
cooperate with HOMA. This action led the A300-
600 to be grounded. HOMA lease planes in order 
to overcome the sanctions.
In 2007 HOMA managed to achieve 95% 
conformity. AQS (Aviation Quality System) 
reassessed IranAir amendment actions in Aug 
2008.
Subsequently IranAir performance in the field 
of safety and quality was certified to match 
international standards and IranAir was approved 
by IATA. IranAir was also audited and approved 
again in Aug 2009. This successful onward trend 
continued to the following years.
Since 2010 as a result of increase in sanctions, 
IranAir confronted fuel restrictions in European 
airports, SAFA audits, IATA sanctions and some 
other restraints on flights to Europe, banking 
transactions, spare parts provision, getting spare 
parts through the customs of other countries, 
cargo sanctions, insurance sanctions, etc. 
take different responsive actions. For instance 
for providing fuel, IranAir decided to solve the 
problem by landing and taking off in a third airport, 
so it didn’t allow any of its European flights to be 
canceled .
Also IranAir had some of its long range planes 
grounded because of unfair sanctions on spare 
parts so it replaced its flights with pilgrimage 
flights to Iraq and added regular flights to Iraq 
to its previous ones by the use of its other 
planes. Eventually after signing JCPOA (Joint 
Comprehensive Plan of Action), IranAir could 
get the most out of JCPOA conditions and sign 
contracts with reputable companies Boeing, 
Airbus, and ATR to buy 100 Airbuses, 80 Boeings, 
and 20 ATRs. Accordingly IranAir has added one 
A321, two A330s and 8 ATRs to its fleet so far. 

|  Accompany with IranAir ||  Accompany with IranAir |

24th of February Is 
IranAir Anniversary 
Establishment
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Having children on the trip is very 
challenging and can be a stressful 
experience. Basically, being on a plane is 
the hardest part of the journey, because 
it’s not easy to keep kids entertained 
and relaxed on the ground, let alone the 
closed space of the plane that kids have 
to spend some time in a limited space 
with the strangers. Crying, complaining, 
and archness of the children on the plane, 
especially alongside the stare of the other 
travelers, can bring the travel to the best 
city of the world with annoyance and 
discomfort. It’s good to read the following 
tips so you can have fun on the plane, apart 
from the destination.

Be Intelligent at flight selection
The choices you make before traveling can 
make your journey a memorable one, or 
a disaster. Lucky parents whose little ones 
are sleeping well at a certain time, can 
travel calmly by buying tickets for the flights 
during these hours. On the other hand, 
always keep it in mind to pick a flight that 
takes you directly to your destination. But 
if you have no choice but to select indirect 
flights, choose a flight that has the least 
stop between two flights.

Get to the airport earlier
If you arrive at the airport earlier and 
you are one of the first passengers to get 
the card, you can ask for the seats that 
are more spacious, such as seats near 
emergency exits. On the other hand, going 

up and down at the terminals, tickets 
and passports controls, etc., are hard 
and boring enough for children, and you 
should not make them tired and nervous by 
rushing.

The necessary items in the 
handbag
Wear comfortable clothes to your child. 
Your baby should be dressed up as 
comfortable as home in the airplane. Make 
sure to bring a few things in your handbag 
to make your baby feel at home; such as 
a favorite toy, blanket, coloring book or 
delicious food. This will make it easier to 
experience a comfortable trip. If you use 
a smartphone or tablet to entertain your 
child, do not forget to use headphones to 
avoid disturbing the others by the noise 
of the games. Keep in mind that in any 
situation, first consider the needs of your 
child and never lose your nerves so that 
you can deliver calmness to the child too.

Do not worry about the noise 
Many parents have said that this is the 
most terrifying part of traveling with 
children, and many know that this will 
disturb the other travelers. But remember, 
travelers do not expect your child to seat 
silently on his chair, like an adult. So, do not 
hurt yourself and your child to keep him/
her calm. In most cases, excessive child 
control makes them more nervous and 
insensitive, so that you will no longer be 
able to keep them calm.

“Satisfy 
the little 
Ones”
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IranAir news
For the latest news and details, and to know about the new IranAir routes, subscribe to our 

website Channel ) Iranair.com( 

A321 CEOA321 NEO
Length44.51m44.51 m

Distance between two wings35.87 m35.87 m
Height11.76 m11.76 m

Maximum number of seats236240
Maximum weight when take-off93500 kg97000 kg
Maximum weight when landing77800 kg79200 kg

Maximum speed871871
Maximum operational flight height12000 m12000 m

Maximum fuel capacity30030 l32940 l

Maximum flight range5950 km
6500 km

7400 km for the LR model

|  Accompany with IranAir |

Comfort and Safety 
of Flights with the 

AIRBUS 321 IranAir
Introduction:
Airbus A321 is a family member of short and medium-range passenger two-engine airplanes of A320 manufactured 
by Airbus factory. This airplane made its first flight on Esfand 20, 1371. The mentioned airplane is capable of carrying 
a maximum of 236 passengers (CEO type) or 240 passengers (NEO type) at a range of 5900 km (CEO type) or 6500 
km (NEO type) or 7400 km (LR type). The CEO type of this airplane is powered by CFM56 or IAE V2500 engines, but 
the engines for the NEO type are CFM LEAP-1 or PW1100 new generation engines.

Users:
Currently, more than 100 airlines have used the A321 airplane in their airline fleet, which the largest users are 
American Airlines with 219 and China Southern Airlines with 97 airplanes. It’s worth noting that Airbus Co. has 
received 3718 orders for this type of airplane since the beginning of the introduction of the A321 airplane.

Specifications:

IranAir flights will be transferred 
to Paris Charles De Gaulle

As of 27th of  March2018, and at the same time 
of start of summer programme of the Islamic 
Republic of Iran Airline”Homa”, scheduled 
flights to Paris from Tehran would be launched 
from Charles De Gaulle instead of Orly. 
Considering the better facilities and conditions 
of Charles De Gaulle in comparison to Orly 
airport, the decision has been made to 
improve the service to the loyal and regular 
Homa passengers. 
It should be noted that the Tehran- Paris Homa 
flights are on modern Airbus330 and will be 
held on Tuesday and Friday each week.

The New IranAir routes in domestic network 
is Shahrood

The Airline of the Islamic Republic of 
Iran “IranAir” would Launch 3 new 
routes to their domestic network
According to “IranAir” :  
The TEHRAN-SHAHROOD-MASHAD and return is on 
Fridays. 
TEHRAN-SHAHROOD-TEHRAN on Wednesdays and 
the new SHIRAZ-KASHAN route is twice weekly on 
Saturdays and Thursday’s. 
All these flights are with new modern fleet of ATR72-600 
airplanes which are considered the youngest aircrafts 
of this company.
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Cuba’s 
Wonders!

In 1492, Christopher Columbus 
discovered an island in Central 
America at the Caribbean Sea, 
which is now called Cuba. At 
the time, the island was owned 
by “Spain” Empire. Spain seized 
about 100,000 of the aboriginals 
and forced them to seek for 
gold. Similarly, Cuba was 
colonized for over 400 years 
by the Spain. But now, over 
the years, the Cuban capital 
Havana, with 500 years of 
history, has been introduced by 
the Swiss Foundation of “New 
Seven Wonders” as one of the 
most wonderful cities in the 
world. In this article, you will get 
acquainted with some of these 
wonders.
Cuba is known for its communist 
government and legendary faces 
such as “Ernesto Che Guevara” 
and “Fidel Castro”. Castro is 
one of the most recognizable 
leaders of the twentieth century, 
that when he came to power, 
showed clearly to the world that 
at any price he will fight Western 
capitalism. He even ordered to 
destroy all monopoly games in 
the country.
Of course, Cuba is not only 
famous for political reasons. 
In this country, there are 
wonders that can be seen in 
few countries. From the unique 
wildlife, to the cities that have 
become the classic car show 
and the most beautiful natural 
scenery that can be found only 
in the Caribbean Islands, and of 
course, wonders that you will 
read in the rest of this text.
Perhaps it’s strange or 
unacceptable for us to hear that 
Cuban citizens did not have the 
right to use mobile phones until 
2008, but many of the other 
strange things will be believable 
for us after seeing the cars form 
the 60’s in this country.

After the victory of his revolution 
in 1959, Fidel Castro banned all 
foreign products, and until 2011, 
Cuban citizens could not buy or 
sell cars that were imported to 
the country after the revolution. 
So the Cuban citizens decided to 
love their old cars, making the 
cities of this country a classic car 
museum.
Cuba is one of the two countries 
in the world that prohibits the 
sale of Coca-Cola beverages. 
Do not ask for Coca-Cola at the 
shops. Coca-Cola was banned 
for 60 years in Cuba until last 
year, which it became legal to 
sell and drink.
Fidel Castro is known for many 
things, and his beard is definitely 
one of them. However, few 
people know that the real reason 
is that the US boycotted exports 
of razor blades to Cuba, and 
since then, Castro did not shave 
his beard again!
Famous writer Ernest 
Hemingway wrote some of his 
books such as “The old Man and 
the Sea” and “For Whom the 
Bell Tolls” while his residence 
at Cuba. After receiving the 
Nobel Prize in 1954, Hemingway 
presented it to Cuba.
In this country, there is a fish 
called “Manjuari”, also known as 
the “live fossil”. This is an old and 
rare species that dates back to 
300-350 million years ago and 
currently, it can only be found in 
Cuban seas.
Cuba is the birthplace of 
the world’s smallest bird. 
Hummingbird is the smallest 
known bird in the world, which 
can be seen in Cuba.
And finally, did you know that it 
never snows in Cuba? The last 
snowfall in Cuba dates back to 
more than 150 years ago, and 
probably the Cubans have all 
forgotten about the snowmen.
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The largest and most famous 
Iranian heroes in our national epics 
are from Sistan. These heroes 
belong to the great tribe that are 
Jamshid’s descendants. One of 
them was “Saam”, the king of Sistan 
and the father of “Zaal”. Zaal is a 
famous hero, but few know why he 
is called “Dastaan”. If you look up 
“Dastaan” in any dictionary, along 
with other meanings, you can find: 
“The title of Zaal, Rostam’s father”. 
But why?
When Saam saw his white-haired 
son in the cradle, his world filled up 
with disappointment, asking why 
God had given him a devil-child 
and was afraid of the blame of the 
others as:
What shall I say about this bad baby 
when unrulies come around and 
ask about?
He ordered to move the child away 
from his place and following this 
command, they abandoned Zaal 
at the hillside of Alborz Mountain, 
where the Simorgh was nesting.
“Take him away from me”, he 
ordered; so the child was taken 
away of the land.
To the place in which Simorgh was 
nesting; the little kid was a stranger 
there.
They left him on the mountain and 
returned; days passed one after 
another.
Years later, Saam dreamed of his 
son and ashamed of what he did to 
him, went to the hillsides of Alborz 
to search for him. Simorgh saw 
him from the top of the mountain 
and went to young Zaal and told 
him about his childhood story. Sad 
Zaal, calmed down after Simorgh 
promised that he would never leave 
him alone. Simorgh said: “Keep 
this feather of mine, burn it up 
whenever you were at trouble and I 
will be there.”
If they put you in trouble or hurt 
you,

Burn up my feather and by that, I 
shall be there, full of glory.
In fact, it was Simorgh who gave 
Zaal the nickname “Dastaan”. It 
means trick and gimmick, since 
“Zaal” summoned simorgh for the 
tricks and solved the problems, they 
called him “Dastaan”.

The first “Dastaan” of 
Zaal
Zaal appointed as the king of 
Sistan by his father and married 
“Rudabah”, daughter of “Mehrab 
the Kabulian”. At the birth time of 
Rostam, Rudabeh was unable to 
give birth due to his corpulence, 
and fainted. Zaal remembered 
Simorgh and asked him for help.
Zaal went to Rudabeh’s bed with 
worry and sadness; at the same 
time, he remembered the feather of 
Simorgh and cheered up.
Simorgh told to cut Rudabeh’s 
belly from the side, pull the child 
out and mix a plant with milk and 
musk, cool it down and put it on 
the wound and place one of his 
feathers on it. This is how Rudebah 
survived the story, and some people 
who know this call this childbirth 
as “Rostamzaad” instead of 
“Caesarean”. Because they believe 
that before the “Caesar” of Russia, 
Rostam was born in this way.

The Second Dastaan
The battle between “Rostam” and 
“Esfandiar” was another Dastaan 
story. In the battle of these two 
heroes, Rostam was unable to 
defeat Esfandiar and nearly got 
himself killed, because nothing 
worked on invulnerable body of 
Esfandiar. Zaal consulted with 
Simorgh. Simorgh healed the 
wounds of Rostam and Rakhsh with 
his feathers and beak, and said that 
there’s a tamarisk tree in the Falan 
grove, which is irrigated with grape 
juice. “You should build a two-

“The Story 
of Dastaan”

headed arrow by its wood, 
and shoot Esfandiar in his 
eyes with it; the only way for 
killing Esfandiar.”
He told him to pick a straight 
smooth wood; flawless and 
suitable.
That tamarisk wood is the 
only way to kill Esfandiar; 
don’t underestimate it.
Thus, with the help of 
Simorgh, Zaal found the 
solution to any disaster that 
everyone was unable to 
solve. For this reason, they 
called him as “Dastaan” and 
his son, Rostam as “Rostam 
of Dastaan”.
The fate of Zaal is not clear 
after the captivity in the 
AlborzKuh Cave, but in the 
annexes of Shahnameh, it is 
stated that Zaal was chained 
at that cave for centuries by 
the magic of the magician 
who helped “Bahman”, until 
he died.

“Wheelchairs Are 
Moving”

The MX2 Drive-Smart is an interesting gadget that 
received FDA approval in August; a simple and 
light version of its original model, the MX1, which 
connects to the wheelchair, moves the chair forward 
and stops automatically by tapping.
The MX2 Drive-Smart is a small, simple device 
that can be connected to the wheelchairs and can 
enhance users’ ability at different levels.
In this design, if the user wants to move slowly, he 
should simply push the wheel gently forward and to 
make it faster, it should be done faster.
SmartDrive remembers the wheelchair speed 
according to the latest speed settings. The device 
weighs in at around 7.5kg and features a Bluetooth-
controlled LE drive that is used to connect to the 

smartphone and access “activity tracking” and 
“fitness” apps.
The power of this device comes from a 250 watt DC 
brushless motor, along with a 4.3-A 36V LiFePO4 
battery that is suitable for a range of about 19 
kilometers.
The MX2 also has an anti-rollback feature; so, if you 
stop in the middle of uphill, you can continue the 
route without the risk of slipping back.
According to manufacturers, the MX2 SmartDrive 
installation is very simple and compatible with most 
wheelchairs. The official price of this product has 
not yet been announced, but we should expect a 
price of about six thousand dollars.
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|  Naderi Café  ||  Naderi Café  | GH“And E (Gh) is the last letter of love, where my first name begins.”
“Gheysar Aminpour” was an unclaimed but popular and famous poet 
for the poet lovers of our time. Poet, writer and artist who engaged 
along with the people of Iran, in a religious revolution and participated 
in patriotic defenses of Iran. Gheysar’s poem has a seemingly inner 
face. This intimacy stems from a sincere character and a painful 
personality. He rose from the populace of the people of this land and 
was familiar with their pain and suffering.
Gheysar Aminpour (1959-2007) is a poet, writer, lecturer and one of the 
most important literary figures of Khuzestan after the Islamic revolution 
in Iran. He was born in the city of Gotvand. He spent his childhood and 
elementary education in his birth place and went to Dezful to continue 
his studies and earned his diploma. He then began his university 
studies at Tehran University. He graduated from the University of 
Tehran in February 1997 with a PhD degree in Persian Language and 
Literature.
Gheysar Aminpur was one of the poets who joined the group of poets 
in “Hoze Honari” from the very beginning of its activity, and participated 
in many poetry nights in the sacred defense and read his poems along 
with other poets. He has never been apathetic to themes such as peace 
and war, but he has had a particular view. When Iran was involved 
in war, Gheysar, who was the poet of his time, was not indifferent to 
those events, but his poetry did not sacre war and did not cover it with 
beauty, so his poems were amazing:

“Poet of Peace”

Martyr who fell on the soil
Fingering in his blood and wrote:

Hoping for real overcome
Not in war
But on war!

Kaiser spoke with his audience
with an open and clear view. His 
acquaintance with traditional 
poetry as a Persian literary 
professor gave him the talent 
for the advent of his innate 
devotion. In almost all of his 
poems, Gheysar adheres 
to mature issues that make 
them for the reader more 
influential. One of his best 
sonnets is published in the 
collection of poems “All Flowers 
are Sunflowers”. This sonnet 
has language and images so 
consistent with the meaning 
of the sonnet that can be 
considered one of the most 
sincere Persian sonnets:

I want you as the night desires 
sleep 

I seek for you as the thirsty lips 
seek for water

I am staggered by you as the stars 

by the morning 
Or the dew of the dawn by the sun
I can’t wait for you anymore as the 
trees for the wind / Or the sleeping 

children on cradle for swing
You are perfect for my heart 

As the wings for the eagle
If you don’t exist I will create you 

 As the thirst in the deserts creates 
mirage

You are a demand which is more 
desired than the answer

With you no question needs an 
answer

Aminpur was seriously injured in 
the accident of the last days of 
1999. The severity of the injuries 
was so much that he repeatedly 
undergone various surgeries 
and kidney transplantations, 
but eventually he died in 2007 
in Tehran’s Dey Hospital due to 
kidney and heart disease.
Many contemporary poets 
claimed they would write 
poems for the people, hid these 
facts in a series of obscurities, 
and the people who were the 
purpose of the poetry did not 
find anything in them. But 

ambiguity in Gheysar’s poems 
never goes so far as to separate 
the link between poetry and 
his audience. Even though he 
does not direct the poetry to 
the people and expresses only 
his emotional feelings, it makes 
no ambiguity to the extent that 
poetry limits to the wide range of 
audiences. He was determined 
to lay down the style of such a 
thing to not limit poetry in the 
field of specific crowds, and 
gradually expand the spectrum 
of poetry audience, but pity that 
how soon it was late:

Our words are still unfinished ...
As you look,

It’s time to go
Again, this is the same story as 

always!
Before you get to know

Your departure moment is 
inevitable

Oh...
Habitual regret!

Suddenly
how soon

It’s late
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Mongolia is one of the oldest countries in 
the world, most probably the only thing we 
know about is the attack of Genghis Khan 
on Iran and the other regions. Of course, 
this is not surprising given the his and his 
family influence on the countries of the 
world, but you must know that there are 
other interesting facts about this country. 
History of Mongolia is tied to strange 
inventions, fantastic cities and rare horses. 
So let’s know more about it.
Mongolia is a mysterious and unknown 
country for most people in the world; it 
is the nineteenth largest country in the 
world in terms of its size and the least 
compact country in terms of population. 
A country with an average of 2 people 
per square kilometer, which is one of the 
least populous countries in the world, 
and its most population lives in its capital, 
Ulaanbaatar.
This city which is the 
largest and most 
populous city in the 
country, was moving 
about 150 years ago 
as a capital, because 
it is hard for nomads 
to stay in one place 
for many years. 
It’s interesting to 
know that today the 
tradition of nomadic 
life is still widespread 
in the country, and 
tribal traditions and 
nomadic life are common in many parts of 
the land.
Mongolia borders only with Russia and 
China, and after Kazakhstan, the world’s 
second largest land-locked country. The 
people culture of this country is greatly 
influenced by Russian and Chinese culture 
and they are very interested in riding.
For people living in modern societies, it’s 
amazing to see the Kazakhs who hunt in the 
vast plains with the help of the Eagle. For 
over 4500 years, people in the area have 
been using these birds for hunting. This 
fact represents the preservation of culture 
and traditions in this country. Of course, 
nowadays Mongolia is slightly different from 
past Mongolia. Going there, you drown in 
the energy of the Ulaanbaatar, and you 
will become familiar with the legends of 
Shangdu, the history of the ancients and the 
bravery of its rulers.
In the past, Mongolia ruled on the world. 

This vast country, which starts from the 
Altai mountains, In the past, riders and 
warriors under the command of Chengis 
Khan Mongol sent to distant lands. But 
this empire did not last long, and when 
its armies were scattered and returned to 
their homes, this land returned to its past 
days. The tribes lived in the hills, the Eagle 
hunters wandered in the plains, the snow 
Leopards in the land were mightier, and 
the Gabi sandy hills were taken to the other 
side.
Still, these natural beauties are abundant 
in this country. The old and the legendary 
city of Karakorum that lies between the 
lush hills and Orkhon plain is one of the 
country’s undisputed beauties. Karakorum 
is a city with the ruins of the old caches, 
houses that smoke from the stove and the 
old dome collapsed. In this city you can visit 
forms of Genghis Khan art shapes, Buddhist 

temples and temples 
of the Yuan Dynasty.
The lake Kovsgol is 
another of the beauty 
of this land. This 
lake, which is created 
blue halo among 
mountain peaks 
and the mountain 
slopes of Sayan, is 
the second largest 
lake in Mongolia. 
The lake, located on 
the Russian border, 
is covered with lush 

meadows and pine trees. The water of 
this lake is drinkable and its geographical 
history dates back 2 million years ago.
Orkhon plain, once were homes of kings 
and Mughal emperors, named of Chengis 
and Kublai Khan. Today it is the habitat of 
yurts living among pine trees and have been 
recorded for the rich history of the UNESCO 
Heritage. This plain is an important tourist 
attraction in Mongolia, where tourists go 
there to see the old ruins of Karakorum, the 
Shangdu palaces, the frozen waterfalls, and 
the Buddhist rural temples.
If you are very lucky, you can see the 
rare breeds of Przewalskii horses in the 
grasslands and rocks of the Khustain Nuruu 
national park. Przewalskii horse was named 
after the name of a Polish who studied in 
this century in the 19th century, and it is 
called Equus ferus in the Mongolian. During 
the second world war, the Kazakh soldiers 
who fled the Chinese army and were dying 

of cold and starvation. They eat what 
they get, including these wild horses. 
The cold winter 40 degrees, the heat 
of 40 degrees in the summer and 
the increase in the wolf population 
in 1968 eliminated the last Equus 
ferus. Fortunately, however, the stalls 
owners of Western European keep 
this species, and in 2004, 12 of these 
rare horses were taken to Mongolia. 
Today, 300 wild horses live there.
Do not forget to visit the beautiful 
city of Oglii, surrounded by vast 
mountains. In this city, you can see 
the 12000-year-old stones and the 
ancient Petroglyph and encounter 
the eagle hunters at the annual Kazak 
Altai eagle festival in September, 
which represents the preservation of 
traditions in the country.
Maybe you’ve heard the legends of 
Erdenet Archers and their accuracy. 
But perhaps you do not know that 
the birthplace of these archers 
is today one of the few cities in 
Mongolia, with 75000 inhabitants 
being the second largest city in 
the country.Apart from the natural 
beauty of this country, there are 
many monasteries, museums and 
spectacular squares.. It’s not bad 
to know that Mongolia is one of 
the richest countries in the field 
of dinosaur fossils and prehistoric 
creatures, and seeing the museum of 
natural history is an opportunity to 
see the fossil of these giant creatures.
Perhaps the only time that the name 
of Mongolia was presented globally 
is the Genghis Khan period, although 
this name is a reminder of panic and 
bloodshed for most of the world, 
but this is not the case for Mongolia. 
All Mongols like Genghis Khan like 
a hero, father and their gods. They 
believe that all the great men of 
history, like Lincoln, Hitler and Julius 
Caesar were tyrants.
However, at that time, everything 
was different, and those days have 
passed for centuries. Forget the past 
and remember that the people of 
Mongolia are very calm, kind and 
peaceful people, and since the time 
of the Genghis Khan have spent more 
than eight centuries. So make sure 
you put your trip to this Fantastic 
land in your plans.
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Perhaps you’ve heard the story 
of the inventor, who was a major 
contributor to the design of the 
new electricity system based on 
alternating current (AC), and was 
once again saddened by the fact 
that the alternating current was 
first used in an electric chair to be 
executed. His name was Nikola 
Tesla, who was also the designer 
of power generation at the Niagara 
Waterfalls, and for his service, SI unit 
of magnetic field showed with Tesla. 
In this essay, we want to go to the 
great scientist near the Danube, a 
city where his property is now stored 
in his own names.
Belgrade, the capital of Serbia, is one 
of the Balkan Peninsula countries 
that, having gone through its 
adventurous history, has become 
one of the most popular European 
capitals. This city is famous for 
its various international festivals. 
However, you can always enjoy the 
various exciting festivals.
The existence of two great Danube 
and Sava rivers has created an 
unique landscape in this fascinating 
city, and the historic part of the 
city, known as Kalemegdan, lies on 
the banks of the two rivers. Many 
tourism companies in Serbia have 
used Belgrade position and have 
taken several tours to walk around 
these rivers, and tourists can eat on 
boats or stay in floating hotels.
The beautiful city of Belgrade, spring 
and summer, hosts thousands of 
tourists walking on the beautiful 
and historic streets of the city. 
The Belgrade nightlife is famous 
throughout Europe. In this city, you 
can see a mix of historic monuments 
and modern architectural 
monuments. Belgrade’s monuments, 
especially the castle and its 
fortifications, are one of the most 
beautiful monuments in Europe.

Belgrade has a temperate climate 
with four distinct seasons. The 
autumn is longer than spring, and 
there is no intense cold of winter 
in the city. In May, the weather 
is excellent, and the streets and 
squares of the city are full of people 
who enjoy the beauty of spring in the 
city. The cultural event of museums 
is held this month and is a great 
place for those who are interested 
in visiting museums. August is the 
month of holding various festivals. 
In October and November, art and 
music festivals are held in Belgrade.
Belgrade once lost its status as a 
tourist destination in the post-war 
years, but recently it has become 
one of the most popular tourist 
destinations in the world, and we 
are going to get to know some of the 
most important tourist attractions.

Old Kalemegdan Park
This area was part of the castle and 
Belgrade fortifications before it 
became a park. A war ground where 
millions defended their homeland. 
After the liberation of Serbia from 
the domination of the Ottoman 
Empire, the park was formed little 
by little; the trees were planted, the 
paths were identified, and buildings 
and monuments were added to this 
collection. Today, this park is a place 
for recreation of the city and tourists.

Old Town of Zemun
After the end of World War I, this 
region has officially joined Serbia. 
The romantic architecture of the 
Gardos Tower is among the remains 
of the medieval fortifications, one of 
the most famous symbols of this old 
city. A number of the best works of 
protected architecture in Belgrade 
are located in the area; an area that 
is easily accessible and can be seen 
from all over it.

Belgrade;
The City Along the Danube

Ethonological 
Musuem
The museum is one of the 
oldest Balkan museums 
founded in 1901. In this 
museum, you can see the 
many works that show the 
history and changes in the 
lives of the inhabitants of 
Serbia.

Nikola Tesla 
Museum
Tesla is one of the world’s 
most famous scholars and 
inventors who was originally 
Serbian, and his last request 
was to hold his property in 
Belgrade after his death. 
His property is kept in 
museums of his own name 
in a residential and beautiful 
building built in 1929. The 
museum is one of the most 
valuable UNESCO World 
Heritage Site.

Kalenic Market
No better place than this 
open market can touch the 
life of the city. In this market, 
towns people buy their 
products, such as fruits and 
vegetables, directly from the 
manufacturer. Around the 
market there are small shops 
of souvenirs, pastries, bakery, 
cafes and restaurants. Do 
not forget to buy a slatko in 
these shops. Slatko is one of 
the most delicious Serbian 
souvenirs that has many 
fans in the country. In this 
market, you will see a shop 
that offers woolen clothes 
such as jackets, vests or socks. 
Woolen socks of wool in this 
country have different designs 
and colors and have become 
a brand and a souvenir 
in this country. There are 
plenty of options in Belgrade 
for souvenir shopping and 
delicious food test that you 
can try to avoid losing any of 
them

Church of Saint Sava
One of the most beautiful monuments of Serbia and the largest Orthodox 
church in the Balkans is the Church of Saint Sava. In addition to the city’s 
inhabitants, the region is also a tourist attraction, and many Belgrade 
tourists do not leave the city without visiting this church. In addition to the 
beauty of its appearance and architecture, it has played an important role in 
the history of this country.
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A while ago, the “Islamic Conference 
Organization”, selected the city of Tabriz 
as the sample city of the tourism in the 
Islamic world in 2018. This selection was 
based on historical, cultural, and religious 
factors, and the city of Tabriz was able to 
identify itself as the most modern, healthy, 
beautiful and the most developed city in 
Iran. So, for that reason, it’s good to know 
about this best city.
Tabriz is a familiar and unique city that 
tourists often know very well. A historical 
city that can be called the “Cradle of Culture 
and Literature” thanks to the great names 
of “Shams Tabrizi”, “Khaghani”, “Saeb”, 
“Parvin” and “Shahriar” and other great 
people.
If at the beginning of the arrival of tourists 
to Iran, we ask them about their tourism 
destinations, we certainly see this city’s 
name in their schedule. Of course, every 
single city in Iran is a living history, but the 
name of some of the cities is at the top of 
the tourist attractions and Tabriz is one 
of them. In answering the question: “Why 
Tabriz?”, the reasons are abundant.
Some people call it as the “City of the first”, 
which, of course, has many reasons. Apart 
from “Cinema Sulli”, the first cinema in Iran, 
which began its work in Tabriz, elites such 
as Mirza Jabbar Asgharzadeh, dubbed as 
“Baghcheban”, built the first school for deaf 
mutes in Tabriz and Mirza Zein al-Abedin 
Tabrizi, the father of Iran’s prublishing 
industry, launched the first Iranian lead 
publication in Tabriz and “Malek Qasem 
Mirza” started first photographic techniques 
in Iran and Tabriz.

Tabriz 
Passing 
on “City 
of the 
First”

Many other people remember Tabriz by the name of its delicious foods, 
especially “Koofte Tabrizi” (meatballs), as well as the types of “Ash” and 
“Dolmeh” and “Dizi” which are unique to this city and their variety and taste 
is marvelous. “Lighvan cheese” and the sweets of this city, is still world 
famous.
But apart from these tastes, the name of Tabriz is tied to the names of 
“Arasbaran”, “Kandovan” and “Eal Goli”. In fact, the spectacular and unusual 
attractions of this city are what the tourists have discovered. But these 
beauties are so abundant that speaking of all of them is not possible, and we 
will only mention a few of them to the crowds of mosques, museums, parks, 
houses and monuments.

“Tabriz Historical Bazaar”
The historic Bazaar of Tabriz is the largest indoor market in the world that 
has been registered at the UNESCO World Heritage, and tourists such as 
“Marco Polo” and “Ibn Battuta” have said so much about its glory. This 
market, with its many corridors and stores and caravansaries, was once 
the passageway of thousands of caravans from different countries. If you 
came to “Tabriz market” one day, visit the “Mozafriya Store”, which is the 
most beautiful part of the market with its tall roof and small and large 
colorful windows. The age of this store dates back to the period of the Prince 
Mozafar al-Din Shah Qajar.

Kaboud Mosque
Tabriz has a lot of mosques, but one of the most prominent ones is the 
“Kaboud Mosque” or “Jahanshah Mosque”. The mosque is also famous for 
its turquoise tile as the “Firoozeh of Islam”. “Kaboud” is the only building that 
has remained since the reign of “Qaraqouynlu” in their capital, Tabriz. The 
most popular feature of this mosque, which is the reason of its reputation, is 
mosaic tile and the combination of bricks, tiles and craftsmanship.

Constitutional House
If you want to know where the decision-making of constitutionalists 
was done, go to the “Constitutional House”. This house, where the most 
prominent constitutional faces, such as “Sattarkhan”, “Bagherkhan” and 
“Segha-al-Islam Tabrizi” were gathered there, is a house made of stone, brick 
and clay, full of special plaster and mirror works on its walls and seiling.

Eal Goli Garden 
It’s impossible to travel to Tabriz and not visit “Eal Goli” or “Shah’s Pool”. This 
garden is one of the most popular places in Tabriz, and in fact it is a palace 
located in the middle of a large swimming pool that has become an island. 
The initial construction of this pool dates back to the era of “Aq Quionlu” and 
was gradually completed in subsequent periods.

Qajar Museum
Tabriz has many museums, one of its most beautiful, is “Qajar Museum”. 
The visit to this museum, the home of Amir Nasr-e Grossi, a Qajar political 
reagent, is a journey to Qajar period. The Qajar Museum is located in one of 
the old neighborhoods of Tabriz called “Shesh Gallon”, which you can find 
many old houses around there. The Maqbara-al-Shoa’ra (the tomb of the 
poets) is located on this street, which is a memorial to many famous Iranian 
poets, including “Shahriar”, “Qatran” and “Asadi Tusi”.
Tabriz is one of the oldest destinations Iran Air, and its daily flights to Tabriz 
have continued for many years. Experience the spectacular views of Tabriz 
2018 with Iran Air wings.
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“Garden Growing 
in the Desert”

Years ago, Nayin’s renown in the field of textile was its very delicate “Aba Weaving”, which was 
woven from camel wool. But over time, this art gave its place to “carpet weaving”. In fact, carpet 
weaving was not widespread in Nayin until Mirza Jalal Khan Pirzadeh thought of setting up a 
carpet workshop in the city.
“Mirza Jalal Khan Pirzadeh” was a hard-working man who worked as a vice principal at Nayin 
School from 1917 to 1926. He saw that some students, after the elementary education, were 
unable to pursue their studies, and because of the lack of employment in that area, they had to 
leave their city and family to find a job and support their deprived families. For this reason, in 
1921, he invited two carpet weaving masters named Mirza Hassan and Mirza Javad Sajjadi at his 
own expense, to his first carpet workshop, and students interested in learning this profession 
started to participate.

It did not take long for Haj Molla Qasem Sadeghi to set 
up another carpet workshop in “Chehel Dokhtaran” 
neighborhood, and their flair and hand-woven crafts, 
which was a new phenomenon, wound up everywhere.
English “Cecil Edwards”, who came to Iran in 1911 to 
produce hand-woven carpets, says about Nayin’s carpet: 
“Because the carpenters were used to wrapping fine 
skeins to make delicate fabrics for Aba, they made 
the carpet pockets in each inches of 2222 knots were 
obtained, and thus they produced carpets that were not 
seen in terms of texture until then in Iran.”
Following these successes, others including “Habibian 
Brothers”, who had been interested in this art, entered 
that industry. They introduced Nayin carpet designs 
inspired by the nature of the desert, the culture of the 
people of the region and the Safavid era designs, and 
contributed to the development of the Nayin carpet 
market. In a short time, since this level of income was 
higher than other arts, this art gained a significant boom.
The beginning of the Nayin carpet trade in Tehran 
dates back to around 1939, the early years of World 
War II. At that time, in Tehran “Bazaar”, from the point 
of view of those who had just arrived in wealth, there 
was no expensive or excellent good, it was that they 
brought Nayin’s rugs to Tehran, and there, this precious 
commodity, was known as one of the most rigorous and 
the best rug of Iran.
This carpet is not woven using thick wool. The wool in 
this carpet is very delicate and a high percentage of it is 
a wool that is called “fluff”. “Fluff” is elegantly superior to 
the standard Iranian wool.
Nayin’s carpet is also one of the most striking examples 
of the use of natural and traditional colors and owes its 
great fame to this quality. The main natural ingredients to 
obtain these colors are pomegranate peel, walnut shell, 
madder, spur, grape leaves and red beads. This natural 
coloration, which is the art of Nayin’s hand-dyer artists, is 
different from the rugs in other parts of Iran, especially 
the colorful tribal and rural carpets.
One of the key features in the design of this carpet is 
the lack of interest in the schematics. Instead, paying 
attention to Khatayi, Shah Abbasi, flowers and leaves 
designs are abundant. In general, the hidden subject in 
Nayin’s carpet is the concept of “fertility”, which reflects 
the beauty of nature and birth, which can always be 
found in green gardens or “Paradise”. This is what this 
semi-arid land always dreams of.
Today, carpet weaving in Nayin is an inseparable part 
of people’s lives, as the name of this city is known with 
illustrating the streets and alleys of the carpet in the 
minds of all. In fact, the carpet which today is called 
“Persian carpet” by the name of Nayin carpet, is a product 
of the hands of the artist people and the claim that the 
nature of the desert has once been completely stingy and 
hard on their living conditions.



IranAir supporting campaign 
from Handmade Carpet. 
Nayin’s carpet 

More than 100 years ago, when the first Iranian oil well in Masjed Soleiman was discovered by an 
English company, the Iranian government did not understand any of such important thing. But 
the explorers knew well how much wealth they were going to achieve to, in Iran, and built their 
colonial foundations with exploit contracts for extract, produce and selling Iranian crude. Foreign 
companies have been plundering the wealth of Iran for years, and the government did not make 
any effort to prevent it.
The adoption of the “Nationalization of Iranian Oil Industry” Act was a landmark in the history 
of people’s struggles to save national capital from foreigners. The move came at a time when 
Iran was the largest producer of crude oil in the Middle East and the fourth-most credible crude 
oil producer in the world. The international conditions in this period were such that various 
countries, especially Russia, Britain and the US, were demanding a privilege for oil on behalf of the 
Iranian government, and since Britain had the privilege to exploit its southern oil resources, the 
Russians sought to earn points from the northern oil resources, and Americans were looking for 
an oil privilege in Iran.
“Dr. Mohammad Mosaddegh,” leader of a group of 16 members of the 14th Assembly, said: “we 
should not give any privilege to any other country on the pretext of being given oil to a country, 
because this vicious circle will not end.” Mosaddegh said that Iranians should manage the 
country’s oil resources themselves, and thus began his struggles to nationalize the oil industry, 
which we review the most important issues about it, in this article.
The fall and winter of 1329 were the milestone in the rise of Iranian oil nationalization movement. 
By meeting of Ayatollah Kashani and Dr. Mosaddegh in November, a consensus was reached on 
the intensification of the movement, coordinated by national and religious parties.
On December 19, the report of the oil commission was read in the National Assembly, and in 
January, representatives of the National Front in the parliament formally proposed nationalization 
of oil.
Prime Minister Laureate Razmara, was defending the British oil company and handed over an 
extension of their contract to the parliament, which was rejected by the oil commission; the 
tension between Razmara and the National Front minority in the parliament, entered a new 
phase.
The demonstrations in favor of the national front in the country highened, and Dr. Fatemi’s article 
in “Today’s Bakhtar” newspaper increased the awareness of people about the dimensions of the 
movement.
Representatives of the National Assembly began to defame the government, and since the end of 
February, Razmara has made intensive talks with US and British Ambassadors in Tehran.
Following the rigorous rhetoric speech of Razmara in the parliament in opposition to 
nationalization of oil and the lack of draft negotiating terms with the British ambassador, Dr. 
Mosaddegh announced the suspension of negotiations with the government and nationalization 
was on the agenda of the oil commission.
On March 16th, Razmara was assassinated and the Fadaeeian Islam took the responsibility.
After the assassination of Razmara, on March 8, the Oil Commission unanimously approved the 
principle of nationalization of oil across Iran.
In the nationalization of oil, it was written: “In the name of well-being of the Iranian people and 
in order to contribute to global peace, we, the following signatories, propose to declare Iran’s oil 
industry National in all parts of the country without exception, and all exploration, extraction and 
exploitation operations should be done by the government.”
The law was approved by the council on March 15 and was adopted by the assembly on March 20 
and brought happiness throughout Iran.

The Evidence 
of Honor of the 
Iranian Nation

Baharestan is an opportunity in “HOMA” in- flight magazine to 
introduce Iranian masterpiece carpet to the world. Hope this 
contribution preserve this unparalleled and valuable Iranian art.
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