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آب انبار زنانه بازار قزوین، 
یادگار دوران ناصرالدین شاه!

فروردین
که  را  کسی  زیرا  هستی،  ناراحت 
دوست داشتی از پیش شما رفته و از 
هستی.  ناراحت  و  غمگین  او  دوری 
افسوس را کنار بگذار و کار و تالش 
کن تا به وسیله کار، غم هایت فراموش 

گردد.

    اردیبهشت
قلب تو مملو از محبت و دوستی است 
داری. حق  به درگاه خداوند عزت  و 
شناسی و پایداری ات در دوستی زبانزد 

همگان است.
خرداد: مغرور نباش. کمی به خدا فکر 
کن که همانا عشق واقعی اوست و به 

تو کمک خواهد کرد.

خرداد
شد.

امروز خیلی ها در تالش برای به دست 
آنها  توجه شما هستند و همه  آوردن 
نیاز  و مشورت شما  ها  به کمک  هم 
احساس  شود  می  باعث  این  دارند. 

خوبی به شما دست بدهد 
تیر

.
خود  عهد  به  که  هستی  آدمی  شما 
پایبند است و در زندگی به معنویات 
بیشتر از مادیات اهمیت می دهی و به 
هستی.  دلسوخته  بسیار  خاطر  همین 
آن  از  موفقیت  که  باش  مطمئن  اما 

شماست.

مرداد
و  خوردن  غصه  ورزیدن،  حسادت 
شو  بلند  نیست.  کار  چاره  نشستن، 
و  اصرار  کارت  در  و  کن  همت  و 

پافشاری کن تا به موفقیت برسی.

شهریور
به  مباش.  مردم آزار  و  مال اندوز 
باش.  آن  لذت های  و  زندگی  فکر 
و  سعادتمند  که  کن  تالش  آن قدر 
راحت زندگی کنی. مال زیاد به درد 

مرور  به  هم  قارون  گنج  و  نمی خورد 
می شود. نابود  و  رفته  باد  بر  زمان 

 
مهر

سعی کن از چیزهایی که داری نهایت 
استفاده و لذت را ببری، اما همیشه در 
سالم  عقل  و  تن  که  باش  داشته  نظر 

بهتر از مال است. 

آبان
غصه  و  هستی  دلگیر  کسی  دست  از 
می خوری. اگر به کسی خوبی کرده ای 
افسوس نخور  برای خدا کرده ای. پس 
خدا  که  نباش  دلگیر  آن شخص  از  و 

جواب نیکی تو را می دهد.
آذر

مورد  که  شده  باعث  شما  اشتباه 
سرزنش دیگران قرار بگیری که قباًل 
چون  و  بودند  کرده  سفارش  شما  به 
به سفارش آنها توجه ننمودی شکست 
بیشتر  خیلی  تو  تالش  باید  خوردی. 

باشد تا جبران شکست را بکنی.
دی

دلباخته کسی  به سختی عاشق و  شما 
شده ای، اما مواظب باش که این عشق، 
در  که  نرباید  را  شما  تفکر  و  عقل 
کشیده  نابودی  ورطه  به  صورت  این 

خواهی شد.
بهمن

زمان  رسیده،  پایان  به  سختی هایت 
کامروایی و خوشی در انتظارت است. 
حاال تو خوب ارزش روزهای خوش را 
نرفته،  از دست  تا وقت  می فهمی پس 

یادی از ضعفا کن.
اسفند

شد.
از  بهتر  راهی  که  می دانید  بهتر  شما 
را  آن  ارزش  دنیا  این  نیست.  راستی 
شما  بروید.  خالف  راه  به  که  ندارد 
حرف  بوده اید  شریف  عمر  یک  که 

دیگران را گوش نکنید.

شهر  را  قزوین  سکند:  لست 
میان  در  می دانند.  آب انبارها 
آب انبارهای تاریخی این شهر، آب 
غربی  سمت  که  بازار  زنانه  انبار 
در  دارد،  قرار  قزوین  مسجدالنبی 
انبار  آب  بزرگترین  خود  زمان 
می شده  محسوب  شهر  این  بازار 
پیشنهادات  بخش  در  امروز  است. 
سراغ  به  سکند  لست  ایرانگردی 
ما  با  رفته ایم.  انبار  این آب  معرفی 

همراه باشید.
مناطق  معماری  شاخص  انبار،  آب 

کویری
آب  معرفی  و  بررسی  از  پیش 
در  کمی  قزوین  بازار  زنانه  انبار 
بدانیم.  معماری  و  انبار  آب  مورد 
و  آب  ذخیره  برای  آب انبارها 
معمواًل در زیرزمین ساخته می شدند، 
زیرا در این صورت آب در تابستان 

خنک می ماند.
آب انبار قنات

 این سازه جالب در مناطق کم آب 
معماری  و  می شد  دیده  کویری  و 
جغرافیایی  شرایط  با  متناسب  آن 
این  آب  است.  می شده  بنا  منطقه 
جویبارهای  یا  باران  آب  از  مخزن 
فصلی تهیه می شود. آب انبار اغلب 
پاییز و  مانند  پر آب  در فصل های 
زمستان، پر می گردید و در فصول 
کم آب مانند بهار و تابستان از آب 

مخزن استفاده می کرد.
یکی  انبار  آب  کلی  به صورت 
در  غالب  شاخص های  از 
با  است.  کویری  سکونت گاه های 
توجه به اینکه بخش زیادی از ایران 
)به جز مناطق نزدیک دریای خزر 
بیابانی  زاگرس(  کوه های  رشته  و 
همین  برای  است،  بیابانی  نیمه  و 
در اغلب نقاط ایران بقایایی از این 
سازه عجیب و جالب دیده می شود.

در  آن  نقش  و  آب انبارها  انواع 
زندگی مردم

آب انبار سید باقر- خراسان رضوی
آب را باید منشأ اصلی و هسته اولیه 
تشکیل تجمع های انسانی بدانیم. در 
ایران به علت کمبود آب در کنار 
نگه داری  مخزن های  سکونت گاه 
انبار  به آب  می شد که  آب ساخته 
همان طور  بودند.  مشهور  منبع  یا 
از  انبار  آب  در  آب  شد،  بیان  که 
فصلی،  جویبارهای  باران،  آب 
تهیه  چاه ها  و  قنات ها  چشمه ها، 
در  ایران  در  آب انبارها  می شد. 
مسیرهای  دژها،  روستاها،  شهرها، 
کاروانسراها  داخل  و  کاروان رو 

ساخته می شدند.
از  ایران  در  مردم  کلی  طور  به 
برای  آب  ذخیره  برای  انبار  آب 
و  تابستان  مانند  آب  کم  فصل 
تابستان  در  داشتن آب  نگاه  خنک 
منظور  همین  به  می کردند.  استفاده 
دقت  بسیار  انبار  آب  ساخت  برای 
عایق بندی  و  تصفیه  که  می کردند 
علمی  و  مهندسی  اصول  با  سازه 

مطابقت داشته باشد.
انواع آب انبارها، قاجار

 آب انبار مامونیه

دوره های  تمامی  در  آب انبارهای 
خانگی  نوع  دو  در  ایران  تاریخی 
می شدند.  ساخته  عمومی  و 
به  و  خانه  در  خانگی  آب انبارهای 
منظور استفاده ساکنین ساخته می شد 
و تنها در خانه اعیان و اشراف آب 
انبار ساخته می شد. اما آب انبارهای 
یا  بودند  شخصی  یا  عمومی 
که  عمومی  آب انبارهای  وقفی. 
مانند  مکان هایی  در  بودند  شخصی 
کاروانسراها و سراهای بازار توسط 
مالکین آن ها برای استفاده مسافرین 
و تجار بنا می شد. آب انبارهای وقفی 
اما به صورت تک بنایی یا همراه با 
توسط  و...  تکیه  مدرسه،  مسجد، 
رجال و درباریان یا افراد عادی در 
عموم  استفاده  برای  و  شهر  مراکز 

ساخته و وقف می شدند.
آب انباری در میبد

قاجار،  از  پیش  دوره های  در 
آب انبارها دارای تزییناتی در گنبد 
قوت  نقطه  اما  بودند،  شیر  راه  یا 
قاجار سردرهای  آب انبارهای زمان 
آب انبارها  این  که  بود  آن ها 
خود  پیشینه  آب انبارهای  از  را 
در  همچنین  می کردند.  متمایز 
محل  تنها  آب انبارها  قاجار  زمان 
بلکه  نبودند،  شرب  آب  ذخیره 
فرهنگ  در  آبی  تأسیسات  این 
نیز  دیگری  کارکردهای  زمان  آن 
قزوین  شهر  در  مثال  برای  داشتند. 
محلی جهت گفتگوی  آب انبارهای 
آمدن  فراهم  حتی  و  مراجعان 

مقدمات ازدواج بود.
قزوین، شهر آب انبارها

جغرافیایی  شرایط  علت  به  قزوین 
پیش  و  قاجار  زمان  در  داشته،  که 
مواجه  آب  کمبود  مسئله  با  آن  از 
شده  باعث  امر  همین  است.  بوده 
قسمت های  در  آب انبارهایی  تا 
آب  تأمین  منظور  به  شهر  مختلف 

مردم ساخته شود.
بزرگ- سردار  انبار  آب  تصویر 

قزوین
بنای   100 از  بیش  وقف  و  ساخت 
ذخیره  و  انباشت  منظور  به  باشکوه 
آبی  کم  به  که  شهری  در  آب 
امروزه  شده  باعث  داشته،  شهرت 
معروف  آب انبارها  شهر  به  قزوین 
در  انبار  آب  هر  معماری  گردد. 
و  متفاوت  نقشه  و  طرح  قزوین 
از  انبار  آب  هر  و  داشته  جداگانه 
برخوردار  تزیینات منحصربه فردی 
معروف ترین  از  یکی  است.  بوده 
در  که  قزوین  شهر  آب انبارهای 
 بازار قرار دارد، آب انبار زنانه بازار

است.
آب انبار زنانه بازار قزوین

آب انبار سردار بزرگ- قزوین
دارد.  بسیاری  آب انبارهای  قزوین 
در این میان در اطراف بازار قزوین 
تجار  و  مردم  آمد  و  رفت  دلیل  به 
شده  ساخته  بسیاری  آب انبارهای 
بود که امروزه بقایای برخی از این 
از  یکی  می شوند.  دیده  آب انبارها 
این آب انبارها، آب انبار زنانه بازار 

است.

خواندنیامروز شما

پرواز کانتاس به ناکجا آباد در کمتر از 10 دقیقه فروخته شد!

شده  ایجاد  محدودیت های  با  سکند:  لست 
ادامه دار  و   19  - کووید  ویروس  توسط 
به  سفر  بر  عالوه  دنیا،  در  آن  شیوع  بودن 
رویای  یک  امروزه  که  دوردست  مقاصد 
مسافران  می شود،  محسوب  دست نیافتنی 
همچنین از تجربه یک پرواز هوایی بلندمدت 
اوج گرفتن،  بدون شک  شده اند.  محروم  نیز 
دیدگاهی  با  مناظر  تماشای  و  پرواز  هیجان 
نامتقارن کابین، خود بخش  متناظر از پنجره 

جذابی از یک سفر بشمار می رود.
 ،)Qantas( در همین راستا ایرالیِن کانتاس
در  استرالیا  هواپیمایی  شرکت  بزرگ ترین 
اقدامی بی سابقه شروع به فروش رساندن بلیط 
هیچ  که  هوایی  سفر  این  کرد!  مقصد  بدون 
یک  آغازگر  تنها  داشت  نخواهد  مقصدی 
7 ساعت  بوده که طی  بی هدف  ماجراجویی 
مبدأ  به  را در آسمان می چرخاند و  مسافران 

خود باز می گرداند.
ایرالین  اجرایی  مدیر  جویس،  آلن  گفته  به 
طی  در  سفر  این  بلیط های  تمامی  کانتاس 
احتمااًل  که  است  رفته  فروش  به  دقیقه   10
سریع ترین فروش بلیط در تاریخ این ایرالین 
نمود:  اعالم  بیانیه ای  در  وی  می رود.  بشمار 
و  مسافرت  دل تنگ  مرم  که  است  واضح 
تجربه پرواز هستند. اگر آن ها مشتاق به این 
دوباره  شدن  باز  تا  هستند  پروازها  از  دست 

مرزها این کار ادامه خواهیم داد.
پرواز  به  سیدنی  فرودگاه  در  هواپیما  این 
آسمان های  در  ساعت  هفت  و  درآمد 
و  ولز  ساوت  نیو  کوست،  گلد  کوئینزلند، 
در دل کویرهای دورافتاده استرالیا گشت و 
باری دیگر در فرودگاه سیدنی فرود آمد. در 
مناطق  از  خود  بامهارت،  خلبانان  پرواز  این 
بندرگاه سیدنی  مانند  این کشور  گردشگری 
و صخره های آبی معروف این کشور پرواز 
بوندی  سواحل  مانند  مناطقی  در  و  کرده 
بهتر  استفاده  به منظور  را  هواپیما  ارتفاع 
مسافران از مناظر کاهش دادند. البته در این 
سفر هوایی سرگرمی هایی نیز برای مسافران 

در نظر گرفته شده بود.
سفر،  این  در  کانتاس  هواپیمایی  شرکت 
 787  Boeing( دریمالینر   787 بوئینگ 
که  درآورد  پرواز  به  را   )Dreamliner
مورد  برون مرزی  پروازهای  جهت  معمواًل 
به دلیل  این هواپیما  استفاده قرار می گرفت. 
پنجره های بزرگ قادر است تا نمای جذابی 
به  مسافران  برای  پایی   30.000 ارتفاع  از 

ارمغان بیاورد.
هواپیمای بوئینگ 787 دریمالینر

از  اکتبر  تاریخ 10  پرواز هوایی کانتاس در 
یک فرودگاه محلی در سیدنی انجام شد و بنا 
مختلفی  در کالس های  بلیط   134 شواهد،  بر 

نظیر اقتصادی و VIP به فروش رفت که از 
787 تا 3.787 دالر استرالیا قیمت داشتند.

به دلیل بسته بودن مرزها،  نیز  قاره آسیا  در 
سفرهای  برای  فراوانی  محدودیت های 
آن  به موجب  که  شده  حاکم  گردشگری 
است.  شده  باب  مقصد  بدون  پروازهای 
 8 تاریخ  در  کانتاس،  پرواز  از  پیش تر 
هواپیما  با  تایوان   EVA ایرالین  آگوست 
کودکانه  طرح  با  که   Dream  A330
Hello Kitty تزئین شده بود، آغازگر این 

دست از سفرهای بدون مقصد بود. 
ژاپنی  ایرالین  درآمدن  پرواز  به  با  همچنین 
ANA در همان ماه با 300 مسافر بومی ادامه 

پیدا کرد.  
امروزه  که  مقصد  بدون  هوایی  پروازهای 
تاریخ  در  شده اند،  تبدیل  جهانی  یک ترند  به 
ایرالین  یک  در  دیگر  باری  سپتامبر   19
از  را  گردشگر   120 و  شد  انجام  تایوانی 
جزایر  آسمان های  مقصد  به  تایپه  فرودگاه 
ججو کره جنوبی )Jejo( به پرواز درآورد. 
جنوبی،  کره  گردشگری  سازمان  گفته  طبق 
در این پرواز نمایشی غذاهای محلی کره ای 
برگزار  سرگرم کننده ای  مسابقات  و  سرو 
مدعی  نیز  سنگاپوری  نشریه های  شد. 
در  کشور  این  ایرالین های  که  شده اند 
هستند  مقصد  بدون  سفرهای  وقوع  تدارک 
عملی  اکتبر  ماه  در  اقدام  این  دارد  امکان   و 

شود.
اکنون که سفرهای بدون مقصد به یک ترند 
هدر  پیرامون  نگرانی های  شده اند،  تبدیل 
کرونا  شیوع  و  هوایی  سوخت های  دادن 
است  شده  مطرح  هواپیما  کابین های  در 
فرضیه  وقوع  احتمال  دانشمندان  که 
مناسب  تهویه  سیستم  دلیل  به  را  دوم 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  هواپیما 
تخمین می رسد  نظر  به  آنچه  از   کم تر 

 زده اند.

 این نقشه نشان می دهد که شهر شما همچنان روی زمین 
در حال جابجایی است!

همه  به  تعاملی جدید  نقشه  لست سکند: یک 
کنونی  مکان  بتوانند  تا  می دهد  را  امکان  این 
خانه خود را  طی تاریخچه چند میلیون سالی 
زمین ردگیری نمایند. استفاده از این نقشه در 
سایتی با نام »زمین قدیمی« بسیار آسان است. 
پین  نقشه  در  را  خود  انتخابی  مکان  کاربران 
می کنند، و سپس با انتخاب دوره زمانی حتی تا 
750 میلیون سال قبل می توانند نحوه جابجایی 
مکان مورد نظر، ترکیب و جدا شدن قاره ها را 

مشخص کنند.

تغییرات  می توانند  کاربران  این  بر  عالوه 
میلیون ها سال پیش زمین را هم مشاهده کنند. 
این زمین سه بعدی مانند گوگل ارث است، و 
آن  در  کامل  به صورت  را  چیز  همه  می توان 
ابرهای  مشاهده کرد. کاربران حتی می توانند 
نمای  تا  بزنند  کنار  هم  را  زمین  سطح  روی 

بهتری از مکان مورد نظر داشته باشند.
و  آموزان  دانش  برای  بسیار  که  برنامه  این 
تاریخی  نقاط  یافتن  اجازه  است،  مفید  معلمان 
را هم برای کاربران فراهم می کند. مثال اولین 

گیاهان 430 میلیون سال قبل و در دوره نقره 
انقراض  دوره  این  در  پدیدار شدند.  زمین  در 
تهدید  را  دریایی  بی مهرگان  دسته جمعی 
اولین  بعد،  سال  میلیون   120 سپس  می کرد. 
همه  در  نه  اما  شدند  پدیدار  زمین  در  گل ها 
بخش های آمریکای امروزی. ایالت فلوریدا و 
پیش  سال  میلیون   35 حدود  تا  گلف  ساحل 

هنوز زیر آب بودند.
نقشه های مربوط به پراکندگی زمین و دریاها 
توسط زمین شناس کریستوفر اسکاتز تهیه شد. 
سپس الن وبستر به عنوان دانشمندی کامپیوتر 
از  استفاده  با  را  نقشه ها  این  دیرین شناس  و 
برنامه Gplates تصویرسازی کرد. او گفت« 
پویا  ما  محیط  که  می دهند  نشان  نقشه ها  این 
بوده و مدام در حال تغییر است. تاریخچه زمین 
بسیار بیشتر از تصور ماست و شکل قرارگیری 
قاره ها و دریاها به صورت تصادفی و طی زمان 
شکل گرفته است. شکل زمین در آینده کاماًل 

تغییر خواهد کرد.
پیش  سال  میلیون   750 از  می توانند  کاربران 
به راحتی وقایع را ردگیری کرده  و به راحتی 

به هر نقطه ای که می خواهند سرک بکشند!


