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  :معاون امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه زنجان
  خصوص در حوزه سیاست باید حفظ گرددنشاط دانشجویی ب

 ها، از نقاط ضعف امور دانشجویی می باشد  عدم تبلیغات مناسب فعالیت
 نـشاط : جویی و فرهنگـی دانـشگاه زنجـان گفـت    معاون امور دانـش 

خصوص در حـوزه سیاسـت بایـد حفـظ     دانشجویی به جهات متعدد ب   
ـ  فعالیـت  گردد و با بـروز ایـن نـشاط از    ای زیرزمینـی دانـشجویان   ه

  .عمل آیدجلوگیری ب
دانشجویی و فرهنگی دانـشگاه زنجـان    دکتر حسن مددی، معاون امور
) ایـسنا (ایـران   زاری دانـشجویان  خبرگ،در گفتگو با خبرنگار دانشگاه

 فضای جدید حاکم بر جامعه و: منطقه زنجان، با بیان مطلب فوق افزود
محـدود نـشده    نه تنها   ای پیش برده که فضاها        دانشگاه بستر را به گونه    
در حالی که . بد تعبیر گردیده استنیز موجود  بلکه برداشت از فضای

سیاسی ایـن فـضا را    وهای مختلف دست اندرکاران فرهنگی  در بخش
 هـای دانـشجویی بـدون شـانتاژ و     بستر سالمی جهت انجـام فعالیـت  

  .غوغاساالری قلمداد می کنند
اسالمی را به  وی دلیل لغو مجوز انجمن اسالمی دانشجویان و جمعیت

: ها با دانشگاه داشتند، مربوط دانست و افـزود         مشکالتی که این تشکل   
ر انتخابات شرکت فعـال خواهـد   اسالمی جدید با اخذ مجوز د انجمن
  .داشت

دانشجویی و فرهنگی دانشگاه زنجان با بیان اینکه دانـشگاه   معاون امور
مادر در امر انتخابات به صـورت فعـال وارد    زنجان به عنوان دانشگاه

هـای   منـاظره از برنامـه   جلسات پرسش و پاسـخ و : نشده است، افزود
 .اه زنجـان صـورت گیـرد      باشد که می توانـد در دانـشگ         انتخاباتی می 

عمده فعالیت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی در حوزه         : وی گفت 
تربیت بـدنی، کمیـسیون مـوارد خـاص، کمیتـه       دانشجویی، فرهنگی،

  .باشد انضباطی و تغذیه دانشجویان متمرکز می
ای   هـا دارای زیرمجموعـه      هر کدام از ایـن حـوزه      : مددی ابراز داشت  

گیـرد   های روزمره انجام می  وظایف، فعالیتبراساس شرح باشند که می
ها، مسائل سـلف   تعمیر و تجهیز خوابگاه ها، و ساماندهی امور خوابگاه

هـا   اداره خوابگـاه  سرویس و تغذیه دانشجویی از طریق اداره تغذیه و
  .پذیرد انجام می

 ،اینکه در حوزه فرهنگـی  معاون امور دانشجویی دانشگاه زنجان با بیان
فرهنگی  های متعدد فرهنگی زیرنظر مدیر امور از طریق کانونها  فعالیت

: افـزود  گیـرد،   میان مدت و فوری انجـام مـی   و بلند،به صورت کوتاه
  .باشد مسائل فرهنگی اساتید و کارکنان از بخش دانشجویی جدا می

های آتی ایـن حـوزه بـه دو بخـش      در سال: مسئول ادامه داد این مقام
هـا و مـسائل    کـه اداره خوابگـاه   انـشجویی تقسیم می شود؛ سازمان د

 شـود و معاونـت   مربوط به سلف سرویس دانـشجویی را شـامل مـی   
فرهنگی که کلیه مسائل فرهنگی دانشجویان، کارکنان و هیأت علمی را           

  .گرفت به عهده خواهد
: مددی وظیفه دفتر مشاوره را حفظ اسرار دانشجویان دانست و افـزود           

و مسائل موردی دانشجویان در دفتـر  مختلف روحی، روانی  مشکالت
 .گـردد  ارائه راه حل مناسـب رفـع مـی    مشاوره دانشجویان مطرح و با

در : اظهـار داشـت  ن  دانشجویی و فرهنگی دانـشگاه زنجـا      معاون امور 
 های ورزشی و دانشجویی انجام حوزه تربیت بدنی بخش اعظم فعالیت

لی دانشگاه جهـت    گیرد و در همین راستا توافقی با حوزه اداری، ما           می
ورزشی اعضای هیأت علمـی و کارکنـان زیـر نظـر      های انجام فعالیت

  .اداره کل تربیت بدنی انجام گرفته است
این مقام مسئول با بیان اینکه براساس سیاست کلی وزارت علوم که به             

هـای   فرهنگی و دانشجویی ابالغ شده است، نوعاً برنامه بخش معاونت
هـای مختلفـی کـه در     مناسـبت  هبی وفرهنگی، ورزشی، علمـی، مـذ  

گـردد، ادامـه    می ای اجرا دهد با سازو کارهای ویژه روی میها  دانشگاه
 ها با توجه به اینکه فرهنگ یک در بخش فرهنگی هنوز در دانشگاه: داد

باشد، با اشکاالتی مواجه هستیم که امیـدواریم          مفهوم بسیار گسترده می   
هنگ بـیش از ایـن مظلـوم واقـع     مسئولین دانشگاه، بخش فر با عنایت

  .نشود
دانـشجویی دانـشگاه از دو بعـد سـاختاری و      مددی به مشکالت امور

ها نوعاً برای انجـام   زیرساخت در حوزه: مالی اشاره نمود و یادآور شد
نشده است و  های مناسبی تدارک دیده های فرهنگی، زیرساخت فعالیت

هـای فرهنگـی و       اتاقدر دانشگاه زنجان اوقات فراغت دانشجویان در        
شود که این فضا کافی نیست و باید برای این امـر   سپری می تندرستی

  .دانشگاه احداث شود خانه فرهنگ دانشجویی در
هـا   بودجـه  وی مشکالت مالی دانشگاه را با توجه به اینکه بخش اعظم

  هزار دانشجو و هزار8باید به حوزه فرهنگی سرازیر شود تا بتوان نیاز 
های اصلی دانـست       هیأت علمی را ساماندهی کرد، از دغدغه       کارمند و 

 نـسبت بـه   86بودجه فرهنگـی دانـشگاه در سـال     :کردو خاطرنشان 
 کـه توسـط   87برنامه سـال    درصد کاهش یافته و در10های قبل  سال

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   
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  میلیون تومان جهـت 300مدیر فرهنگی دانشگاه پیش بینی شده است 
  .شدبا های فرهنگی مورد نیاز می برنامه

هـای   فرهنگـی ایجـاد مکـان    های ریزی مددی با بیان اینکه برای برنامه
هـای   فعالیـت  های فرهنگـی،  باشد و از میان برنامه مناسب ضروری می
های   زیرساخت: های اصلی قلمداد می گردد، افزود       ورزشی جزء برنامه  

دانشگاه ناقص بوده و طرح ورزشی دانشگاه شـامل زمـین    ورزشی در
در همـین راسـتا در   . راکد بـود   سال گذشته10تخر طی بسکتبال و اس

 صدد آماده کـردن اسـتخر و زمـین گلـف دانـشگاه و ایجـاد مقطـع       
  .باشیم کارشناسی رشته تربیت بدنی می

بودجه مـشترک وزارت    هزار متر مربع فضای فرهنگی با2وی طراحی 
 علوم و دانشگاه زنجان را از دیگر طرح های دانشگاه زنجـان عنـوان  

  .کرد
این مقام مسئول دلیل اغلب مشکالت مالی دانشگاه را به جهت اینکـه             

دانشگاه زنجان به موقع انجام نگرفته است، ارزیابی نمود و  طرح جامع
موارد بودجـه بـرای سـاخت و سـاز و تجهیـز       در بیشتر: ابراز داشت

مختلف مـورد غفلـت    آزمایشگاه صرف گردیده و مسائل دیگر به علل
 های جدی به دانشجو و دانشگاه وارد  این امر آسیبواقع شده است که

  .سازد می
هـای فرهنگـی خاطرنـشان        مددی در خصوص ارزیابی توسعه فعالیت     

اصالحات در دانشگاه بیشتر به مسائل سیاسی توجـه   در دوره: ساخت
مقدورات دانشگاه انجام گرفته اسـت   ها در حد گردیده و دیگر فعالیت

هـای دانـشگاهی    فعالیـت   گذشته ، بیشترو اخیراً با دگرگونی وضعیت
  .های فوق برنامه شده اسـت  معطوف به مسائل درسی و سپس فعالیت

های سیاسی،    وی از آمادگی مسئولین دانشگاه برای زمینه سازی فعالیت        
بـرای غنـی سـازی    : اجتماعی دانشجویان خبر داد و گفـت  فرهنگی و

هـایی   وه بر برنامـه تربیت بدنی عال اوقات فراغت دانشجویان در حوزه
بـه صـورت    که از طرف وزارت علوم ابالغ شده است، دانـشگاه نیـز  

  .نماید های ورزشی به مسابقات مختلف اقدام می مستقل به اعزام تیم
قریب : های فرهنگی اشاره کرد و افزود بازنگری آئین نامه کانون وی به

اشـد و  ب  کانون فعال مـی 17دانشگاه حضور دارند که   کانون در70به 
  . کانون برسد50تعداد به  شود این در سال جاری پیش بینی می

 800ظرفیـت   این مقام مسئول بهره برداری از سالن اجتماعات غدیر با
سـلف سـرویس   : نفر را از افتخارات دانشگاه زنجان بیان کرد و گفـت   

رسد و تهیـه منـوی     ماه آینده به بهره برداری می8دانشگاه طی  مرکزی
  .باشد اقدامات این حوزه می ب از دیگرغذایی مناس

تبلیغات مناسب  وی یکی از ضعف های حوزه امور دانشجویی را عدم
 امیـدواریم بـا اطـالع   : های این حوزه عنوان کرد و ابراز کـرد  فعالیت

  .ها، این امر محقق گردد رسانی دقیق فعالیت

   پژوهشی دانشگاه زنجان منتشر شد- مجله علمیاولین
 پژوهشی دانشگاه زنجان با عنوان مجله فـن آوری          -لمیاولین مجله ع  

نوین کشاورزی با اخـذ مجـوز از وزارت علـوم و وزارت فرهنـگ و                
  . ارشاد اسالمی منتشر گردید

بهرام ملکی، معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی و مدیر مسئول مجلـه           
 خبرگـزاری   ،فن آوری نوین کشاورزی در گفتگو با خبرنگار دانـشگاه         

ایـن  : منطقه زنجان با بیان مطلب فوق افـزود       ) ایسنا(ن ایران   دانشجویا
 با تالش مسئولین دانـشکده و       86مجله آخرین روزهای اسفند ماه سال       

  . دانشگاه به چاپ رسید
ملکی هیأت تحریریه مجله را از اعضای هیأت علمی دانـشگاه عنـوان             

و مجله شامل راهنمای تهیه مقاالت، وب سایت دانـشگاه          : کرد و گفت  
  . باشد وب سایت مجله می

مدیرمسئول مجله فن آوری نوین کشاورزی با بیان اینکه مجلـه کـامالً             
های مرتبط بـا آن       علمی و پژوهشی بوده و در زمینه کشاورزی و رشته         

 وهـای کـشاورزی بـوده          یکی از رشته   ۀهر شماره ویژ  : باشد، گفت  می
  . باشد بیشتر شامل مقاالتی است که علمی و جدید 

ون پژوهشی دانشکده کشاورزی انتشار نشریات علمی و پژوهـشی          معا
را از آرزوهای دیرین مسئولین دانـشگاه زنجـان عنـوان کـرد و ابـراز                

دهد و در واقع      ای به دانشگاه می     داشتن مجله علمی اعتبار ویژه    : داشت
کنـد، سـنجیده    اعتبار هر دانشگاه با تعداد مجالت علمی که منتشر مـی       

  . شود می
 سال پیش اقدام به اخذ مجوز برای        2از  : ام مسئول اظهار داشت   این مق 

 موفق  86های فراوان در فروردین سال        مجله نمودیم که پس از فعالیت     
 پژوهشی شدیم کـه امیـدواریم بقیـه         -به اخذ مجوز اولین مجله علمی     

  . های دانشگاه نیز اقدام به اخذ مجوز در زمینه فعالیت خود نمایند رشته
ن از کلیه پژوهشگران، محققین و اساتید درخواسـت نمـود           وی در پایا  

  .که با ارسال مقاالت علمی به پربار شدن این مجله علمی کمک نمایند
  

  
  

  هاها                    مناسبت                  مناسبت
   فروردین31

 ش؛ درگذشت حاج محمد میرزا کاشف السلطنه بنیانگذار کشت چای           1308 -
  ).کاری در الهیجان آغاز شد  توسط وی چایربرای اولین با(در ایران 

  اردیبهشت  1
  روز بزرگداشت سعدی، نابغه شعر فارسی: اول اردیبهشت -

ص بـه سـعدی، در اوایـل    خلالدین و م  ن عبداهللا ملقب به شرف    ب  مصلح
سـعدی پـس از     . در شیراز پا به عرصه وجود نهاد      ) ق606(سده هفتم   

 رفـت و در  کسب علم مقدماتی در شیراز برای ادامه تحصیل به بغـداد          
وی پـس از حـدود سـی سـال          . نظامیه مشغول تحـصیل شـد     مدرسه  

حجاز، شام، سـرزمین روم     (جهانگردی و گردش در اقصی نقاط جهان        
اتابکان فارس مقامی ارجمنـد     سعدی در دربار    . به شیراز بازگشت  ...) و

 همـه  ظاهراً . ام اتابک سعدبن زنگی گرفتیافت و تخلص خود را از ن   
تـرین    مهم. خ مراجعت به شیراز به بعد فراهم آمده است        آثار او از تاری   

باشدکه دارای یک دیباچه و هشت        اثر سعدی در نثر، کتاب گلستان می      
 بوستان که آن هم در ده باب تنظـیم          یانامه    است و در نظم سعدی    باب  

، 695، 694هـای   وفات سعدی را در مأخذ گونـاگون سـال    . شده است 
 کیلومتری شمال شرقی شیراز واقع شده       4ر  آرامگاه او د  . اند   نوشته 691
این مکان در ابتدا خانقاه بوده که وی اواخـر عمـر را در آنجـا                . است
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از طـرف یونـسکو     . گذرانیده و در همانجا هم به خاک سپرده شـد           می
  .م به عنوان سال جهانی سعدی اعالم شده بود2004سال 

ویــسنده و نبهــار شــاعر، الــشعراء  تقی ملــکددرگذشــت محمــ: ش 1330 -
  سیاستمدار معاصر

ــرزا ــار  می ــدتقی به ــد محم ــدر،  1264متول ــس از درگذشــت پ ش پ
الشعرای آستان قدس رضوی شد و در مشهد روزنامـه نوبهـار را               ملک

 انجمن ادبـی را در تهـران تأسـیس          1326بهار در سال    . منتشر ساخت 
دیـوان  : توان به این مـوارد اشـاره کـرد          ترین آثار وی می     از مهم . کرد
شناسی در سه جلـد، تـصحیح دو مـتن            ار در دو جلد، کتاب سبک     اشع

التـواریخ و القـصص،       ارزشمند قدیمی یعنی تاریخ سیـستان و مجمـع        
  .الحکایات، کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی تصحیح جوامع

  ها ها و واژه درگذشت سهراب سپهری، نقاش و شاعر رنگ:  ش1359 -
.  ش در کاشان چشم به جهان گـشود        1307 مهر   15سهراب سپهری در    

شهر به پایـان رسـاند و وارد   تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در همین  
 ش در   1332 دانشگاه تهـران شـد و در سـال           یدانشکده هنرهای زیبا  

رشته نقاشی با احراز رتبه اول و دریافت نشان درجه علمـی، لیـسانس              
با مشارکت دیگران   و  وی  تعددی از آثار نقاشی     های م   نمایشگاه. گرفت

 همچنـین سـهراب سـفرهای       .ر ایران و خارج از کشور تشکیل شـد        د
بـه  هـا     خارجی فراوانی داشت که کارهای هنری خود را در نمایـشگاه          

 ش بـرای    1358مـاه سـال       سهراب در دی  . گذاشت  معرض نمایش می  
ند همان سال به     و در اسف   درمان بیماری سرطان خود به انگلستان رفت        

 ش در بیمارسـتان  1359ایران بازگـشت و در تـاریخ اول اردیبهـشت         
وی را در روستای مشهد اردهال      . پارس تهران چشم از جهان فروبست     

: انـد از    دفترهای شعر سپهری به ترتیب عبارت     . کاشان به خاک سپردند   
 1340» آوار آفتـاب   «1332» هـا   زنـدگی خـواب   «؛  1330» مرگ رنگ «
هـشت   «1356» مـا هـیچ مـا نگـاه        «1346» حجم سبز  «1345» مسافر«

  .1364» منتخب اشعار« و 1356» کتاب
   اردیبهشت2

ها به منظور  ها و تعطیلی دانشگاه ش؛ اعالم انقالب فرهنگی در دانشگاه1359 -
  فراهم شدن زمینه تحقق آن

پس از پیروزی انقالب اسالمی، جامعه ایران بـه یـک تحـول بنیـادین               
ها شود، در ایـن   کرد، تحولی که منجر به ساختن انسان  می احساس نیاز 

ب و  به عنوان رهبـر انقـالب ضـرورت انقـال         ) ره(ارتباط امام خمینی    
 مردم بویژه نسل جوان را در مراکز علمی         دگرگونی در افکار و اندیشۀ    

: ها مورد توجه قرار دادند و تـصریح نمودنـد           و فکری همچون دانشگاه   
و یـک کـشوری داشـته باشـیم کـه ایـن             شگاه   یک دان  خواهیم  ما می «

ایشان » هاست نجات بدهد    وابستگی مغزی را که مقدم بر همه وابستگی       
هـای سراسـر      باید انقالبی اساسی در تمام دانـشگاه      «: دندوهمچنین فرم 

ها برای مدتی تعطیل شدند تا بـا          بنابر این دانشگاه  » .ایران به وجود آید   
انشگاهی کشور پدیـد    ین در نظام د   مطالعه و فرصت کافی تحولی بنیاد     

 شد و این سـتاد      گذاشته به عهده ستاد انقالب فرهنگی       این وظیفه . آید
در . شروع به کار کرد   ) ره( ش با فرمان امام      1359 خرداد   22در تاریخ   

حال حاضر شورای عالی انقالب فرهنگی جایگزین این سـتاد گردیـده      
  .است

خـستین بـار در تـاریخ جنـگ بـین           بـرای ن  (استفاده از گاز سمی      م؛   1915 -
  )کشورها

ها از گاز سمی اسـتفاده         آلمانی ،در تاریخ جنگ میان کشورها    اولین بار   
  .کننده مشهور بود کردند، این گاز به گاز خفه

  ش؛ تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی1358 -
در دوم  ) ره(حـضرت امـام خمینـی       جمهوری اسالمی ایران    بنیانگذار  

طی فرمـانی تأسـیس سـپاه پاسـداران انقـالب            1358 اردیبهشت سال 
به منظور حراست و حفاظت از انقـالب و دسـتاوردهای آن     را  اسالمی  

سـپاه گـام    اعالم کردند و شورای انقالب با تشکیل شورای فرماندهی          
 سـپاه پاسـداران     . را در جهت سازماندهی این نهـاد برداشـت         اساسی  

 نیـروی   5لنـده متـشکل از      نقالب اسالمی در حال حاضر یک نهـاد با        ا
باشـد و     نظامی زمینی، هوایی، دریایی، قـدس و مقاومـت بـسیج مـی            

. خدمات بسیاری را در دوران دفاع مقدس و پس از آن ارائه داده است             
های بلندی برداشته است، گذشـته        پاسداران در بعد علمی هم گام     سپاه  

حـسین  دانشگاه امـام  های مطالعاتی و پژوهشی در حال حاظر    از بخش 
از ... ا ، دانشکده فرماندهی و ستاد و دانـشگاه علـوم پزشـکی بقیـه     )ع(

  . باشند عالی وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی میمراکز آموزشی 
   اردیبهشت3

  روز بزرگداشت شیخ بهایی:  اردیبهشت3 -
جبل عامل در بنا نهادن     .  ق در لبنان متولد شد     953در سال   شیخ بهایی   
از قرن هفتم هجری نقش بارزی داشته        در ایران مخصوصاً     مذهب شیعه 

انـد و خانـدان        برخاسـته  آنجابزرگ از   است و در این مدت پیشوایان       
 .های معروف شیعه در جبل عامل بوده است         بهایی نیز از همان خانواده    

 از اتمـام    و پـس  بهاءالدین در کودکی به همراه پدرش به ایـران آمـد            
 قمری به قصد حج     991در سال   . اصفهان شد  »االسالم  شیخ«تحصیالت  

اسـالمی  هـای     بسیاری از سـرزمین   به  سفر طوالنی خود را آغاز کرد و        
. به ایران بازگشت   سال   4ازجمله عراق، شام و مصر سفر کردو پس از          

 و مجموعـه     داشت  تبحّر در علوم فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات      وی  
شـیخ  .  کتاب و رساله اسـت     88 درحدود   لیفاتی که از او برجا مانده       تأ

 و بنابر وصـیت خـودش        ق در اصفهان درگذشت    1031بهایی در سال    
ــد و در جــوار   ــشهد بردن ــه م ــازه او را ب ــر حــضرت جن ــد مطه مرق

از . آستان قدس به خـاک سـپردند      جنب موزه   ) ع(الرضا    موسی  بن  علی
 .به نان حلوا، نان و پنیر اشاره کرد       توان    مثنویات معروف شیخ بهایی می    

آثـار  همچنـین   باشد    امدارترین اثر شیخ بهایی کشکول شیخ بهایی می       ن
الشمـسین و اکسیرالـسعادتین،       مشرق: چاپ شده شیخ بهایی عبارتند از     

، اربعین بهـایی،    االصول  الدین زبده    فی احکام  المتین    جامع عباسی، حبل  
بهایی در عربـی نیـز      . الهاللیه  الصالحین و الحدیقه    الفالح، حدائق   مفاتیح

و بـدیع   نظر است و آثار نحوی        صاحبدانی    دست و زبان    اعری چیره ش
 اثـر او    مهمترین و دقیقتـرین     . ای دارد   او در ادبیات عرب جایگاه ویژه     

 معروف به صمدیه است که با نـام بـرادرش           الصمدیه    در نحو، الفوائد  
و جزو کتب درسی در مرحلـه متوسـط علـم           عبدالصمد نگاشته است    
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توجـه  اشعار عربی بهـایی نیـز شـایان         . میه است های عل   نحو در حوزه  
عرف مردم ایران، شیخ    در  . بسیار است 

بهایی به مهارت در ریاضی و معمـاری    
و هنوز هم بـه     و مهندسی معروف بوده     

همین صـفت معـروف اسـت چنانکـه         
و مهندسی  معماری مسجد امام اصفهان     

دهند و    صار نجف را به او نسبت می      ح
ــز شاخــصی  ــین اونی ــرای تعی ــات ب ق

یـا بـه    از روی سایه آفتـاب      روز    شبانه
ساعت آفتاب یا صـفحه     (اصطالح فنی   

مـسجد  (در مغرب مسجد امام     ) آفتابی
در اصــفهان هــست کــه ) شــاه ســابق

گویند وی ساخته اسـت و بهتـرین          می
 بـاقی   او از اثر     که هنوز  ای است   نمونه

 تقـسیم آب    از کارهـای او   . مانده است 
 قـرای   رود به محالت اصفهان و      زاینده

باشند کـه معـروف       مجاور رودخانه می  
هیئتی در آن زمان از جانب شـاه        است  

عباس به ریاست شـیخ بهـایی مـامور         
شده و ترتیب بسیار دقیق و درستی بـا         

علمـی در بـاب   عدالت و دقت    منتهای  
دیگر از  .  است حق آب هر روستا کرده    

بـاد  آ  ریزی کاریز نجف    دهند طرح   کارهای علمی که به بهایی نسبت می      
  و  در اصفهان مانـده   که هنوز   است  ای    ساختمان گلخن گرمابه   ،اصفهان

مـردم اصـفهان از      .معـروف اسـت   به حمام شیخ بهایی یا حمام شیخ        
را بهـایی چنـان     که گلخـن آن گرمابـه       اند    دیرباز همواره عقیده داشته   

شد و در زیر پاتیل گلخن فضای تهی تعبیه           ساخته که با شمعی گرم می     
بـود و  و آن فـضا را بـسته   آن گذاشته ی افروخته در میان کرده و شمع  

سوخت و آب حمام بـدان وسـیله          های مدید همچنان می     شمع تا مدت  
شد و خود گفته بود که اگر روزی آن فضا را بـشکافند، شـمع                 گرم می 

افتد و چون پس از مـدتی بـه           خاموش خواهد شد و گلخن از کار می       
 را شکافتند، فوراً شـمع خـاموش        تعمیر گرمابه پرداختند و آن محوطه     

همچنـین طراحـی منارجنبـان      . شد و دیگر از آن پس نتوانستند بسازند       
  .شود اکنون نیز پابرجاست به او نسبت داده می اصفهان که هم

نویس معروف انگلیسی و صـاحب        نمایشنامه» ویلیام شکسپیر « م؛ تولد    1564 -
  »یت و ژولیوس سزار و مکبثلیر، رومئو و ژول اتللو، هملت، شاه«آثاری چون 

   اردیبهشت4
  آغاز به کار نخستین فرستنده رادیویی در ایران ش؛ 1319 -

 ش گرفته شد و سـه       1316اندازی رادیو در ایران از سال         تصمیم به راه  
ش 1318در اواخر سـال     . سال طول کشید تا ساختمان آن احداث شود       

بعد از فراهم   .  رسید ها از طرف شرکت آلمانی تلفونکن به ایران         دستگاه
 اردیبهـشت   4شدن مقدمات، باالخره رادیو در سـاعت ده بامـداد روز            

در شروع کار ساختمان رادیو از دو طبقـه در بیـسیم            .  افتتاح شد  1319

هـای   شد، که طبقه اول شامل یک اتاق انتظار و دستگاه      میقصر تشکیل   
ا نصب پـرده  که ببود دوم یک اتاق بود و طبقه کننده  فرستنده و تقویت  

و دوبل کردن در ورودی و خروجـی بـه صـورت اسـتودیو              در سقف   
 که کل تشکیالت رادیو به وزارت اطالعـات         1342تا سال   .درآمده بود 

سـازمان رادیـو    «و جهانگردی منتقل شد و ایـن وضـعیت تـا ایجـاد              
 ادامـه داشـت اداره و تـشکیالت         1350در سـال    » تلویزیون ملی ایران  

رادیـو و   «،  »انتـشارات و تبلیغـات     «:شد   خوانده می  ها  به این نام  رادیو  
اداره کـل   «و  » انتشارات و اطالعات  «،  »انتشارات و رادیو  «،  »خبرگزاری

های رادیـو در       برنامه 1327 تا سال    1319از سال   و  » انتشارات و رادیو  
ولی فاصله نـه کیلـومتری      . شد  همان استودیوی اولیه اجرا و پخش می      

تنها یک اتومبیل برای رفـت و آمـد اعـضای           فرستنده از شهر و وجود      
 در جـوار    باعث شد در ضلع غربی میدان توپخانه      ارکستر و گویندگان    

 در میدان   بنابراین. در نظر گرفته شود   اداره راهنمایی و رانندگی، محلی      
. شد  ارک دو استودیوی کوچک ساختند که اخبار از آن محل پخش می           

 از اسـتادان و نویـسندگان        پس از افتتـاح رادیـو جمعـی        در آن زمان  
ای از بـانوان      صـفا و عـده    ... ا  ازجمله استاد سعید نفیسی و دکتر ذبـیح       

روشنفکر یک سلسله گفتارهای ادبی، تاریخی، جغرافیایی، اجتمـاعی و         
احتیاجـات رادیـو را     قبالً تهیه کرده بودند به طوریکه       که  داری را     خانه

  .دندکر امه آماده می برای پخش برنکرد برای مدت سه ماه تامین می
  آغاز سفر مارکوپولو جهانگرد ونیزی به آسیام؛ 1271 -

    اردیبهشت5
  ق؛ انتشار اولین شماره روزنامه وقایع اتفاقیه1267 -

چاپ این روزنامه در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه و به دسـتور             
 درج  مطالبی که در ایـن روزنامـه        . خان امیرکبیر آغاز گردید     میرزاتقی

دید و بازدیـدهای شـاه، اعطـای         اعم از    شد اخباری از دارالخالفه       می
همچنـین  . القاب و عناوین و صدور فرامین و به شـکار رفـتن او بـود              

در ایـن   اخبار جهان و ترجمه مقاالت علمی از مطبوعات متعدد اروپـا            
از این روزنامه در عـصر صـدارت         شماره   41. یافت  روزنامه انتشار می  

ر شد و چهل و نهمین شماره آن حاوی خبـر درگذشـت             امیرکبیر منتش 
ایـران  یـه   لّ با نام روزنامه دولت عِ     472وقایع اتفاقیه از شماره     . امیر بود 

  .منتشر شد
  تولد مارکونی مخترع ایتالیایی م؛ 1874 -
 ش؛ شکست حمله نظامی آمریکا به ایـران در صـحرای طـبس در اثـر                 1359 -

  طوفان شن
  

   سخن بزرگان                             
پژوهنده دانـش میـان نادانـان       . آموزان فروتن باشند     فرشتگان پیش دانش   -

  )ص(حضرت محمد . ای است میان مردگان چون زنده
 پیش از آنکه کسی از تو چیزی خواهد خواهشش را برآور زیرا چون او -

نچـه بـدو بخـشی از آبـرویش        رستش از خود نیازمنـد کنـی بـیش از آ          را به پ  
  )ص(حضرت محمد  .اهی گرفتخو
 اگر دستم را در دهان اژدها فرو برم خوشتر دارم از اینکه از ناکسی که -

جــوانمرد کــسی اســت کــه دارایــی خــود را . بــه مقــامی رســید،چیزی بخــواهم
  )ع(علی حضرت  .بدهد و آبروی خویش را نگه دارد
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