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 سخن ماه 

 

 

 
 ؟  آیا دولت توان رویارو شدن با مشکالت اقتصادی کشوررادارد

 

 

خچستِه  یادگارهمواره فرارسیدن نوروزاین پیش ازورود به سخن ماه الزم می دانم

به جا مانده از نیاکان خودرا به خوانندگان ارجمنِد خبرنامه و همه  باستتتتتانی و

فارسی زبانان سراسر جهان تبریک گفته بهترین آرزوهای خودرابرای سال درپیش 

 وسال های در پی  نثار آنان کنم. 

الزم می دانم به دور از هرگونه مقدمه  در باال، اما، درپاستتپ پرستتش ننوان  تتده

رایج، اما غیر ضتتتترو، پییرای این وا یی  یا راستتتتتینه از مالحظه کاری  چینی و

، یک "نه" ی رستا  پرستتش صتتاد انهِ  روزرو تتن تر با تتم که با وجود ایناه پاستتپ

و  ستتتنهیده یپاستتتخ ادای می با تتتد، اما تردید نیستتت  که به حام نیم برای

، نخست  باید دید مکتاالم مورد ا تاره کدامین اند که درنظر است  با آنها مدلل

، دراین کارزار این صتتورم استت  کهرو تتده، آنهارا برفرس ستتازیم. زیرا تنها در رویا

 مکخص کرد.  را سنهید ومورد نیاز می توان، توان 

به هر روی نخستین مکال موجود، صرس نظرازنظام ا تصادی بر رار که به تهربه 

ساز کارآیی ستر سیه ی  تا کنون در هیچ جامیه یی ب س ، و تو صادی نبوده ا ا ت

ستری برخوردارنخواهد  از ه تحقیق درآینده نیزوب صادِ چنین ب کال بنیانِی ا ت   د،  م

اگر نه همه اما بیکتترین کارگزاران اداره  فرناس یا ناآگاه بودنِ ، به کوتاه ستتخنآ تتاارا،   ککتتور

بهِ  گاهی وتهر ها ازآ نه تن که  نیمی/نمیی الزم برای اداره  امور ا تصتتتتتادی ککتتتتوراستتتتت  

صادی ککوربرخوردارن ستندامورا ت ستاد پندا تهی  ، از این رو،  اگردی نارده خودرا در مقام ا

صل آن جز تخریب بنیان های به بیان صادی/اجتمانی، وا ت به حا یه می رانند.رویدادی که حا

رو به  سامان براندازِ گسترش زمینه های فساد  همه جانبه، و و بستر ساز فقرفراگیر رو ن تر

 ر د وگسترش نبوده، و نخواهد بود. 

  کنونی  درفرآیندتوسیهِ به هرروی اگرنه کل، اما اهم مسائل ومکاالم سرنو   ساز و اثرگیار

بیانام برخی مقامام و کارگزاران  ار ام رستتمی، و و ا تصتتادی ککتتور، براستتاس داده ها وآمار

  رح در پی می با د:  فهرس  وار به  اداره امورا تصادی ککور

استاندارد تصنیی زندگی بر رار، به ویژه درکالنکهرها وضرورم وفوری  ا دام فوری واجتناب – 1

 وا یی سرانه ککور. با توان ا تصادی یا متوسط درآمد آننا پییربرای انطباق 
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برنامه های اصتتالحی  باالزامام اجراییآن متناستتب وضتترورم اصتتالح ستتاختاراداری ککتتور -2

صاد متمرکزو  موردنیاز، با پرهیز از کوردرا ت صادی ک ذهنی   ال گرفته کارگزاران اداره امورا ت

 دستوری دولتی.

سازی – 3 صی  صو صادیخ صدی های ا ت سه های دولتی ت س به ننوان  در اختیار دول  و مو

ساختاراداری صالح  ساس ا کور ا صادی به ویژ و ک ه تولید و تهارم به واگیاری فیالی  های ا ت

 مردم درحرفهو  ی خصوصیبنگاه ها

 اصالح  وانین ومقررام مغایربا اصالحام مورد نظربه ویژه  وانین پولی/مالی، اداری و . . .– 4

منابع مالی چند صتتتتد میییارد دالری محبوسِ و هزینه بِر  مکتتتتال دوگانه مستتتتان، یای -- 5

ی ساختمانی خالِی که به تحقیق تا چندین مستمر و ساالنه سرمایه گزاری  ده در واحدها

بل فروشِ وخالی، دهه دیگرهمچنان  تامین هز غیر ا ند، دیگری  ما هد  با ی خوا نه زا  ی

 مسان نیازمندان مسان، انم از میای یا اجاره یی . 

ه جهانی صتتنایع  بدون توجه به آیند ی کهگستتترش ستترمایه گزاری وستتییِ  – 6

  در ککور انهام پییرفته اس .اتوماتیو و مونتاژ نامحدود انواع اتوموبیل 

کاهش  -- 7 جایگزین کردن  با  ها  نه  یارا خ   ید نظر درچگونگی پردا هد یِ  ت فور

هزینه زندگی به جای پرداخ  نقدی یارانه، با توجه به استتتتتدالل خنده آوِربرخی 

ص کال اح سانی که نباید یارانه دریاف  کارگزاران مربوف مبنی بر م س  ک اء فهر

 کنند، والبته نه مکموالن دریاف  یارانه 

مکتتتتال تامین منابع مالی مورد نیازبرای پرداخ  بدهی دول  به بانک ها  – 8

وموسسه ها ی خصوصی ونمومی از یک سو، بدهی بنگاه ها وموسسه های 

 از سوی دیگر.دولتی ووابسته به بانک ها و بخش خصوصی

ی/ خصوصی مانند موسسه اصالح ساختاراداری/ اجرایی موسسه های دولت – 9

هزینه نهایی  دهنده  . . . به ننوان نوامل افزایش اتاق بازرگانی واستتتتانداردها، 

تولید ومانع فراراه توسیه صادرام از یک سو، گسترش بستر رواج  اچاق وفساد 

 از سوی دیگر. مالی / اجتمانیفراگیر وهمه جانبه

اصتتتالح نظام مالیاتی ککتتتور با تایه براجرای هماهنا مالیام بر ستتترمایه  – 10

 . .. های کالن نا ی از درآمدهای اتفا ی، فرارمالیاتی و 

ها وموستتستته  رویارویی با درآمدهای نا تتی از ستت رده گیاری های  بنگاه – 11

 . . . ه کل ککور وهزینه بر خزان تحمیلهای دولتی و وابسته و 

س  کم  صادی انمال د سیِه ا ت سخن ایناه الزمه ورود به فرآیند تو ناته پایانی 

کییه موارد مورد ا اره به صورم یک بسته هماهنا اجرایی و نه یک یا چند مورد 

،که به نظر می رسد دول  به جهام بسیار از توان می با د از موارد مورد ا اره 

 ن هم برخوردارنبا ددر هاون کوبیدالزم برای انهام آن درحد آب 
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                                               *  *  * 

 اخبار کوتاه اتاق ها

 

 اخبارکوتاه اقتصادی ایران و جهان 

 

 اخبارکوتاه اتاق ایران وانگلیس

 

 سه هیام رییسه اتاق ایران و انگییبرگزاری جیسة ماهان               

 

سفندجیسه ماهانه هیام رئیسه اتاق بازرگانی ایران و انگییس در  به روال میمول راس ،  ماها

سفند  نبه سهاولین 15سان   اکثری  انضاء درمحل دبیرخانه اتاق بازرگانی  با حضورماه  ا

وصتتتتنتتایع ومیتتادن ایران وانگییس 

ر گردیتتد. در این برگزا تکتتتتایتتل و

  براساس جیسه فبق روال میمول و

دستتتتتور جیستتتته نخستتتت  اخبار 

صادی ککور مبادله و به تفصیل  ا ت

درمورد مستتتتائل ومکتتتتاالم حاکم 

ژه برروابط ا تصتتادی دو ککتتور به وی

یراد مستتایل پولی / مالی  بیاناتی ا

و به برخی پرستتش های انضتتاء در 

 مورد روابط بانای دوککتتتور ایران وا

نگییس و ستتتایر مستتتائل ، ازجمیه 

د به انگییس پاستتپ داده  تتد . بید از تبادل اخبار و ادای پاستتپ به چگونگی صتتدور روادید ورو

ماه را به بهمن پرستتش انضتتاء دکتر امینی  نایب رییس و دبیر کل اتاق گزارش نمیارد اتاق در 

، همراه با  مربوف به خرید محل اتاق ا دامام انهام یافته درخصوص مسائلاختصار بیان و در پی 

 نی ایراد کرد.مه های آتی اتاق سخنابرنا

 .پایان یاف  17جیسه راس سان  

 

 اتاقتخصصی برگزاری جیسه های ماهانه  کمیسیون های                

از سه کمیسیون تخصصی  کمیسیون اینو فناوریهای نوین: ،میدن و  تهارمصنی کمیسیون، 

 راس اتاق تنها کمنیسیونی اس  که در اسفند ماه با بیکترین تیداد انضاء بنا به روال میمول 

نقیب نیی با نضوی   اکثری  انضاء وبا ریاس  مهندس  اسفندماه 13روز دو نبه  16سان  

 چیسه ماهانه خودرا برگزار کرد. دبیری امیرحسین پژوهی و میاون  و
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فبق روال بید از تبادل اخبار ا تصتتادی وبرخی مستتائل حوزه کاری کمیستتیون  دراین جیستته 

براستتتاس پیکتتتنهاد کمیستتتیون وتایید 

نمتتاینتتده هیتتام متتدیره در کمیستتتتیون 

موافق   تتتتد ضتتتتمن تدوین فهرستتتت  

 رک  های فیال در زمینه غیا ودارو در 

سیون های تخصصی اتاق  چارچوب کمی

غیا کمیستتتتیونی با ننوان کمیستتتتیون 

ودارو با نضوی  انضای مایل به نضوی  

ص  هیاتی از  کایل ودر اولین فر درآن ت

ستتوی این کمیستتیون به انگییس انزام 

پایان  18 تتتود.جیستتته راس ستتتان  

 یاف .

  

زجمیه واحد های اجرایی کمیستتیون نضتتوی  که اجیستته ماهانه  کمیستتیون نضتتوی  : - -4

 14سان   سوم اسفندماه، یمول روز سه  نبهبنا به روال ممی با د،  ایران و انگییس اتاق

ییس ریاس  دکتر امینی نایب ر باو  ،مزدا ، آ ای مهندس نیی حمزه نژادحضور خانم فیروزه با 

کایل سه دوبرگزار  و دبیرکل اتاق  ت کایالتی اتاقپاره یی  بارهر گردید .در این جی سائل ت  ،م

ویژه در ستتنهش موارد جاری با موارد مکتتابه در ککتتورها به ویزه  های ستتایراتاق  برخی به

ش دوره های آموز برگزاریککورهای پیش رفته ازجمیه اتریش و فرانسه به تفصیل بحث  د . 

سی زبان  سی آن الین – انگیی صورم کارگاهی  که تهاری و انگیب سینآغاز  ده مورد به   تح

 دوبا  و رارگرف   ستتت س درخواستتت  های جدید نضتتتوی  مطرح و مورد بررستتتی .  رارکرف  

 : واس  به ضرح زیر موافق   د.درخ

     رک  چااد مهرنیان آذر به مدیری  خانم سیده لیال ها می

 آ ای مهید هرسی پس از بررسی مورد تایید  رار گرف .   -

  چاپ گردیده اس .نیز کارم نضوی   11در این ماه ضمنا  -

 تدارک انزام هیام به نمایکگاه ما ین آالم "هییهد "           

ضو ومهمانان  ضو وآمادگی تیدادی از  رک  های ن س   یای از  رک  های ن بنا به درخوا

کگاه ما ین آالم میدنی  سال آینده برای بازدید از نمای "، "هییهدآنها نخستین هیاتی که در 

جون رهستتتت ار انگییس می  تتتتودودرتاریپ 24، در تاریپکه در باکستتتتتون برگزار خواهد  تتتتد

  نفر می با د.  26مراجی  خواهد کرد . تیدادانضاء هیام در حاضر 30

                              

  :ایراناخبارکوتاه اقتصادی 

 

 مرکز آمار ایران انالم کرد؛ 

  اخص امید به زندگی ایرانیان افزایش یاف 
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مرکز آمار ایران انالم کرد:  اخص امید به زندگی مردان و زنان ایرانی فی پنج سال به ترتیب  
 .iسال افزایش یافته اس . 1,٥و  1

 تاخص امید زندگی در بدو تولد  به نقل از پژوهکتاده پولی و بانای،خبرگزاری مهر به گزارش
ساس آخرین نتایج  سان بر ا های گیری از دادهو با بهره 139٥سر ماری نمومی نفوس و م

 در کل ککور برای مر 139٥ثبتی در سال 

 

سبه  د. این  اخص بر 7٥.٥سال و برای زنان  72.٥دان  ای مردان و زنان منافق سال محا
ستایی به ترتیب برابر  7٥.7و  72.7 هری به ترتیب برابر  سال و برای مردان و زنان منافق رو

 .سال اس  74.7و  71.7با 

رود  تتتخص از هنگام تولد هایی استتت  که انتظار میامید زندگی در بدو تولد، متوستتتط ستتتال
پییرد. این های ژنتیای فرد تاثیر میویژگیزندگی کند و به فور نمده از  تتتترایط اجتمانی و 

دهد که هر یک از افراد متییق به یک نستتتل میین تا پایان زندگی به فور  تتتاخص نکتتتان می
 .متوسط چند سال نمر خواهند کرد

سان  سر ماری نمومی نفوس و م ساس آخرین نتایج   اخص امید زندگی در بدو تولد بر ا
ستتال و  72.٥در کل ککتتور برای مردان  139٥بتی در ستتال های ثگیری از دادهو با بهره 139٥

سبه  د. این  اخص برای مردان و زنان منافق  هری به ترتیب  7٥.٥برای زنان  سال محا

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
https://media.mehrnews.com/d/2017/06/18/4/2490730.jpg?ts=1497788129522


   
 

 

 

 

 1396ویژه اسفند ماه  75خبرنامه شماره

 

 اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان وگزارش ویژه سخن ماه،فهرست مطالب:

 

6 
 

 74.7و  71.7ستتال و برای مردان و زنان منافق روستتتایی به ترتیب برابر با  7٥.7و  72.7برابر 
 .سال اس 

ستانی باالترین مقدار امید ز ستان البرز ) 139٥ندگی مردان در سال از نظر ا سال( و  74.4در ا
 تتود و ستتال( مکتتاهده می 73.٥ستتال( و مازندران ) 74.3های تهران )پس از آن در استتتان

 6٥.7های ستتیستتتان و بیوچستتتان )ترین مقدار این  تتاخص در مردان متییق به استتتانپایین
 .بوده اس  سال( 69.9سال( و هرمزگان ) 69.8سال(، خراسان  مالی )

ستتال(، تهران  78های البرز )همچنین باالترین مقدار این  تتاخص برای زنان متییق به استتتان
ترین مقدار این  اخص در زنان مربوف سال( بوده و پایین 77سال( و اصفهان و مازندران ) 77.8)

 72.6سال( و خراسان  مالی ) 72سال(، ایالم ) 69.2های سیستان و بیوچستان )به استان
 .سال( اس 

 71.٥در کل ککور برای مردان و زنان به ترتیب برابر  1390 اخص امید زندگی در بدو در سال  
 74.2و  71.7ستتتال بود که این ار ام برای مردان و زنان منافق  تتتهری به ترتیب برابر با  74و 

حاسبه  ده سال م 73.2و  70.7سال و برای مردان و زنان منافق روستایی به ترتیب برابر با 
دهد در فی پنج سال به ترتیب یک سال نکان می 139٥بود. مقایسه این ار ام با ار ام سال 

 .سال به امید زندگی زنان افزوده  ده اس  1.٥به امید زندگی مردان و 

 پلیس فتا:

  وندهیتالی در فضایی متقیبانه استخراج میدی یهاپول            
کوین یک پول ستتالم نیستت  و با پییس فضتتای تولید و تبادالم افالنام )فتا( گفته استت  بی  

  ود. استفاده از آن مواد مخدر و   اسیحه خرید و فروش و  اچاق انسان می

رجبی، جانکتتین میاون فنی پییس فتا، امروز زاری کار ایران )ایینا( نیی محمد گزارش خبرگ به

های مهازی در خدم  بازارهای زیرزمینی جرایم و استتفند( گفته استت : "پول 15 تتنبه )ستته

 ".پولکویی هستند

هتتای دیهیتتتالی در او همچنین گفتتته پول

 . وندفضایی "متقیبانه" استخراج می

هتتای مهتتازی بتته گفتتته آ تتای رجبی پول

تواننتتد زمینتته و وع جرایم، تواننتتد "میمی

براین ها و پولکتتتویی با تتتند بناکالهبرداری

ضروری اس  تا مردم در مقابل این تهدیدام 

 ".حفاظ   وند

کوین یک روش پرداخ  دیهیتال استتتت  بی 

کوین ارزی نیستت  که  تتود. بی ای از کام یوترها ممان میکه بر مبنای رمزنگاری و با  تتباه

 . ودها با تایید در  باه ممان میبانک مرکزی دا ته با د و نقل و انتقال

 .های جدید استخراج کنندکوینتوانند با حل مسائل ریاضی بی  باه میانضای این 

سوابق تراکنش داردکوین زنهیرههر بی  صورم توزیع (block chain) ای دیهیتال از   ده که به 

  . ودسازی و به روزرسانی میروی  باه ذخیره
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 تتتتود در ایران، بی  می از میان انواع مختیف ارزهای دیهیتال که در بازارهای جهانی میامیه

 .تر اس کوین از سایر رمزنگارها  ناخته  ده

کنند و این در حالی اس  ها ا دام به خرید و فروش بی  کوین میدر این ککور بیضی صرافی

 .اندکه بیضی کارگزاران ایرانی هم اماان نرضه آنالین این ارز دیهیتالی را فراهم کرده

رباره این ارز دیهیتال، بیضی از مسئوالن ایرانی از اساس منار با توجه به سردرگمی  انونی د

 انونی بودن میامیه آن هستند تا زمانی که در 

 .این باره تییین تاییف  ود

س  مکخصی درباره  سیا بانک مرکزی ایران 

ارزهای دیهیتال ندارد ولی بارها درباره "ریسک 

 .باالی" میامیه آن هکدار داده اس 

ی کتته دربتتاره احتمتتال بتتا همتته هکتتتتتدارهتتای

کوین وجود دا تتتت ، "حبابی" بودن  یم  بی 

این ارز دیهیتالی مورد استقبال گسترده تیداد 

 .ها  رار گرف زیادی از ایرانی

 

 صادی جهانکوتاه اقتاخبار 

 'مسمومیت جاسوس روس؛ 'کشف بقایای عامل اعصاب در رستوران

ساری ل  سال  66آ ای ا سیه و آمریاا از زندانی در  2010در  سوس میان رو در جریان تبادل جا

 روسیه آزاد  د و بید از مدتی به بریتانیا پناهنده  د 

سی مطیع  ده در رستورانی که سرگئی اساری ال، جاسوس سابق روس و دخترش بیبی

 .یولیا غیا خورده بودند، بقایای یک نامل انصاب ککف  ده اس  
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 .انالم کرده بود که این دو نفر با گاز انصاب هدس  رار گرفته بودند پیکتر پییس بریتانیا

 هر سالزبری، وا ع  (Zizzi) "بقایای یک نامل انصاب در بخکی از یک  یبه رستوران "زیزی

 .کییومتری جنوب غربی لندن، پیدا  ده اس  140در 

روی نیماتی سرگئی اساری ال و دخترش یاکنبه گی ته حدود دو سان  پس از صرس غیا، 

 .هوش پیدا  دند. حال هر آنها دو وخیم اس در یک مرکز خرید سالزبری بی

گفته می  ود نامل انصاب ککف  ده جان افراد دیگری که در آن رستوران حضور دا تند را 

تهدید نمی کند؛ همچنین مکتتتتریانی که هم زمان با آ ای استتتاری ال و دخترش در رستتتتوران 

 .نیستندبودند، در مظان اتهام 

رستوران میکور همچنان بسته اس  و تحقیقام پییس ادامه دارد. تحقیقام در چهار محل دیگر 

از جمیه منزل آ ای اساری ال، آرامگاهی که همسر و پسرش در آن دفن هستند و نیماتی که 

 .وی و دخترش روی آن پیدا  دند نیز ادامه دارد

کار افتادن سیستم نصبی و با ی انضای  نامل )گاز( انصاب بسیار سمی هستند و بانث از

بدن می  وند. این مواد اغیب از فریق دهان یا بینی وارد بدن می  وند اما اماان جیب آنها 

 .از فریق چکم یا پوس  هم وجود دارد

نفر از پرسنل نظامی از جمیه نیروهایی که در خصوص تسییحام  یمیایی تخصص  180حدود 

 پاکسازی، به سالزبری انزام  ده اند  دارند برای کمک به نمییام

 200مامور پییس امنیتی در این تحقیقام  تتتترک  دارند. پییس می گوید بیش از  250حدا ل 

 . اهد صحب  کرده اس  240 طیه مدرک جمع آوری و با 
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 تحقیقام خبر  "روز  نبه امبر راد، وزیر ککور بریتانیا، ازنمیارد پییس تمهید و از روند "سریع

 

داد. او گف  که دول  منابع نظیمی به این پرونده اختصتتتتاص داده استتتت  تا فرد یا افرادی که 

 .برای به  تل رساندن جاسوس سابق روس و دخترش تالش کرده اند را دستگیر کند

نفر از پرستتنل نظامی از جمیه نیروهایی که در تستتییحام  تتیمیایی تخصتتص دارند  180حدود 

 .ی، به سالزبری انزام  ده اندبرای کمک به نمییام پاکساز

ها این اتفاق را با پرونده الاستتاندر لیتوینناو، یک مومور ستتابق دیگر ستتازمان افالناتی رستتانه

کنند که در بریتانیا با روستتیه و منتقد والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری این ککتتور مقایستته می

 .مواد رادیواکتیو مسموم  د و در نهای  درگی  

ساری ل سال  66 آ ای ا سیه و آمریاا از زندانی در  2010در  سوس میان رو در جریان تبادل جا

 .روسیه آزاد  د و بید از مدتی به بریتانیا پناهنده  د

                   

 ؟خوردفیزیک کوانتومی به چه درد می                      
 سیاوش آذر یر دکترای فیزیک 

 

ارتباف فیزیک کوانتومی و کام یوترهای کوانتومی پرستتتید. چندی پیش دوستتتتی از من در مورد 

 بال هم با ستتوالهای مکتتابه برخورد کرده بودم که  تتاید نا تتی از ا بال روزافزون به فیزیک 

مدرن اس  یا  اید هم تردید در مورد کاربرد آن. تصمیم گرفتم در آستانه صد و بیس  سالگی 

یافته که  ما  تتتتتده های نفیزیک کوانتوم، بررستتتتی کنم  ندگی روزمره  ظری آن چگونه وارد ز

 کام یوتر، تیفن هو مند، تبی ، همگی از ترازیستور برای پردازش افالنام استفاده می .اس 

 سازوکار ترانزیستور در اساس یک پدیده کوانتومی اس . ما از فیزیک کوانتومی یاد  کند
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صی  ذرهگرفته صی  موجی ایم که الاترون هم خا دارد. الاترونی که دور هسته اتم ای هم خا

چرخد به زبان کوانتومی موجی اس  که فضای دور هسته را احافه کرده. سرن  و مسیر می

کند از جمیه این که رستتتتانا هستتتت  یا نه؛ مثال ما این موج، خواص هر ننصتتتتری را تییین می

ااری و با توانیم ستترن  و مستتیر این موج را دور اتم ستتیییستتیم )ستتیییاون( اندکی دستتتمی

افزودن ناخالصی یا تحریک الاتریای، سیییسیوم را از نارسانا به رسانا یا برناس تبدیل کنیم. 

 .این کار همان ساختن صفر و یک اس  که دنیای دیهیتال را بنا کرده

 

 ایم تا ایم و الیه الیه روی هم گیا تهما میییاردها ترانزیستور در ابیاد نانومتر را کنار هم چیده

ترین اتومبیل ها و جدیدترین ترین ابرکام یوترها، پیکتترفتهپرداز تتگرها را بستتازیم. از پرستترن 

های های کم مصتترس و کنترل از راه دور تیویزیون و استتباب بازیتیفن های همراه گرفته تا المپ

 .کنندالاترونیای همگی از ترازیستور استفاده می

 

زنی کوانتومی برای پاک کردن پدیده ای به نام تونل ما در حافظه فیش از:زنی کوانتومیتونل

ستفاده می صادفا کل افالنام ا ساده چراغ برق هم ت کنیم. نه تنها در فیش بیاه در کییدهای 

  .این پدیده به کمک ما آمده اس 

صطالح "تونل زده" و زنی کوانتومی، الاترون میدر تونل سانا به ا تواند از خالل یک الیه نازک نار

ور کند. این پدیده با فیزیک کالستتتیک  ابل توضتتتی  نیستتت  چون نتیهه رفتار کوانتومی ذره نب

استت . در کیید چراغ برق، الاترون الیه چند نانومتری اکستتید فیز روی دو لبه رستتانای کیید را 

  . ود ود و چراغ رو ن میگیرد و از آن "رد" می"نادیده" می

حافظه پاک کردن  یدا برای  مام ترانزیستتتتتورهای داخیش فیش، اگر م به ت کافی  ن الاتریای 

ایم؛ یینی بدهیم، در وا ع با تونل زنی کوانتومی همه آنها را به اجبار به حال  "یک" درآورده

همه افالنام پاک  تتتده استتت . تونل زنی کوانتومی در کنار کاربرد مفید، اثر مخرب هم دارد. 

 ود در نتیهه تمام سرن  باال بانث اتصال کوتاه می هایها و پردازندهاین پدیده در ریزپردازنده

 . ودافتد یا داغ مییا بخکی از دستگاه الاترونیای از کار می
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ستتتیستتتتم مو یی  یاب جهانی )جی.پی.اس( هم به فیزیک کوانتومی محتاج : جی.پی.اس

یافتن استت . ابزارهای مستتیریابی این روزها در هر تیفن هو تتمندی هستت  و ما روزانه برای 

های ها و ستتان ای از ماهوارهکنیم. پکتت  پرده این ابزارها مهمونهآدرس از آن استتتفاده می

یابی را فراهم می ی   اان مو ی که ام ند  که اتمی  رار دار کار الزم استتتتت   ند. برای این  آور

یاب، سیگنال دریاف  کند. این سیگنال حاوی این افالنام مسیریاب ما از چند ماهواره مو یی 

استت : مو یی  د یق ماهواره در لحظه مخابره و زمان د یق آن. با دانستتتن مدم زمان ستتفر 

 سیگنال و سرن 

یاب،  تتود. ابزار مو یی آن که مستتاوی با ستترن  نور استت ، فاصتتیه ما از ماهواره مییوم می 

دهد و نقطه ا تتتتتراک آنها را که ها انهام میمحاستتتتبام هندستتتتی را برای مهمونه ماهواره

س  انالم میمو سان  یی  ما ها باهم کار کنند که البته کند البته به  رفی که همه این 

ها با هم و با یک ستتان  روی زمین همزمان های داخل ماهوارههمینطور هم هستت ، ستتان 

سان  ده سان  اتمی فراهم اند. این  سته و د یق کار کنند؛ اماانی که  ها باید بتوانند پیو

 ر سان  اتمی هم برگرفته از فیزیک کوانتومی اس . یک ثانیه برابر کرده اس . نحوه کا

بار نوسان موج مایاروویوی اس  که بتواند الاترون را در اتم سزیوم برانگیخته  9,192,631,770

کند و از یک تراز انرژی کوانتومی به تراز دیگر ببرد. پس اگر جایی برای یافتن آدرس ستتتتردرگم 

 .هو مند به کماتان آمد، کار، کار فیزیک کوانتوم بوده اس بودید و مسیریاب تیفن 

میییون نفر از تیگرام برای فرستتتتتادن پیام به دوستتتتتان خود  21در ایران هر روز بیش از :لیزر

س  تا یک پیام متنی از گو ی  ما به گو ی مخافبتان  ستفاده میانند. زمانی که الزم ا ا

کند حتی اگر فرستتتنده و برستتد بستتیار ناچیز استت  در حالی که مستتیر دور و درازی فی می

م، مراکز اینترنتی واسطه در ککورهای گیرنده در یک اتاق با ند: گو ی  ما، مرکز مخابرا
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همسایه، یای از سرورهای تیگرام در جاهای مختیف دنیا، برگک  به مسیر اینترنتی منتهی 

  .به مخافب، مرکز مخابرام مخافب و گو ی مخافب

 ود. فیبر نوری مثل کابل برق ولی های فیبر نوری رد و بدل میتمام این افالنام از راه  باه

ال سیگنال نور اس . اما نور میمولی برای این کار مناسب نیس . نور میمولی یا نور برای انتق

های )فول موج( گوناگون اس ؛ مثل نور خور ید که بید از گی تن ای از رناسفید مهمونه

های نور میمولی آید. فول موجاز ذرام ریز باران تهزیه  تتتتده و به  تتتتال رنگین کمان در می

 تتتوند. د بنابراین یادیگر را تخریب کرده و در فواصتتتل فوالنی تضتتتییف میفازهای مختیف دارن

اینها هم فیزیک کوانتومی بصورم لیزر به کمک ما آمده اس ؛ لیزر یینی نور تک فامی که تنها 

های پر توان تولید کند. اساس کار لیزر "گسیل تحریای" تواند سیگنالیک فول موج دارد و می

ومی که در آن یک فوتون با فول موج مکتتتخص با یک الاترون برانگیخته ای کوانتاستتت ؛ پدیده

 تتتتود که در نتیهه آن کند و بر اثر این برخورد، الاترون از حال  برانگیخته خارج میبرخورد می

یک فوتون دیگر با خواص یاستان تکتایل  تده و به فوتون اول میحق و به این ترتیب ستیگنال 

لیستت  کاربردهای لیزر بیاندازید، موارد آ تتنای دیگری هم پیدا   تتود. اگر نگاهی بهتقوی  می

 .های کنترل سرن دی خوان، بارکد خوان و البته دوربینپرینتر لیزری، دستگاه سی :کنیدمی

رد پای کاربرد کوانتوم در پز ای هم کم نیس : نمل جراحی لیزیک، ام آر آی، پرتو :پزشکی

تومورهای ستترفانی کاربرد وستتیع دارد. در این روش ذرام باردار درمانی و غیره. لیزر در درمان 

 وند. ذره در نقطه هدس انرژی خود )یونیزه( مثل پروتون به سوی توده سرفانی فرستاده می

سیب بهرا آزاد می برد.  ود و نهایتا آن را از بین میسیول سرفانی می DNA کند که بانث آ

ای که به د   محاسبه  وند و به اندازهدهنده ایهاد میبهای  تااین ذرام باردار در دستگاه

 تتتوند. فیزیادانان مقدار انرژی الزم برای یونیزه کردن یک  تتتده به داخل بدن بیمار تابانده می

 .کنندذره را از روی تابع موج کوانتومی ذره محاسبه می
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ستت  ولی کاربرد آن اگرچه فیزیک کوانتومی  تتامل مفاهیم مهرد و میادالم ریاضتتی پیچیده ا

زندگی ما را تغییر داده استت  و اماانام جدیدی فراهم کرده که بدون  تتناخ  رفتار کوانتومی 

انرژی و ماده  تتدنی نبود. دانکتتی که هنوز راه درازی برای گستتترش دارد و باید به استتتفاده 

  .های بیکتر آن در آینده امیدوار بود

          

 کربن در بریتانیا ادامه داردروند کاهش تصاعد دی اکسید 

 

ثب   تتد  1890میزان تصتتاند دی اکستتید کربن در بریتانیا به ستتطحی که آخرین بار در ستتال 

 .کاهش پیدا کرده اس ، زمانی که برای اولین بار در فوتبال پنالتی زده  د

درصد کاهش یاف  که تا حدود  2.6در این ککور  2017میزان تصاند دی اکسید کربن در سال 

 .درصدی استفاده از زغال برای تولید انرژی بود 19زیادی به دلیل کاهش 

هم  2016به گفته وبستتای  "کربن بریف" که در زمینه محیط زیستت  فیالی  می کند در ستتال 

درصدی در میزان تصاند دی اکسید کربن  5.8درصد کاهش یافته بود که افتی  52مصرس زغال 

 .را به دنبال دا  

صاند نا ی از اتومبیل ها همچنان درحال افزایش این ار ام از ا س  که ت ین جه  چکمگیر ا

 .اس 

س . دول  بریتانیا نیز به زودی در ماه  ستوار ا صرس انرژی ا این تحییل بر ار ام دول  از میزان م

 .مارس تخمین هایش از میزان دی اکسید کربن را منتکر خواهد کرد

 .یق از آب درآمده بودآمارهای سال پیش وبسای  "کربن بریف" د 

درصتتد پایین تر از  38آمار امستتال نکتتان می دهد کل دی اکستتید کربن تولیدی بریتانیا اکنون 

 .اس  1990سال 

تاکنون به فور پیوستتته درحال کاهش بوده که به خصتتوص در ستتال  2012این میزان از ستتال 

  .چکمگیر بود 2016و سال  2014
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کمی افزایش یاف  اما آنقدر نبود که اف  دی اکسید کربن در این سال ها مصرس نف  و بنزین 

 .سایر سوخ  ها را خنثی کند

کانگر اثر چکمگیری  سی گف : "این داده ها ن سردبیر "کربن بریف" به بی بی  لئو هیامن، 

 ".اس  که اف  سریع نیروگاه های زغالی بر تصاند دی اکسید کربن در بریتانیا دارد

سال  2016این اف  به اندازه " ستان  2017نبود اما در  صرس گاز هم به دلیل زم در کنار زغال م

 ".مالیم تر پایین آمد

یا به اهداس توافق پاریس برستتتتد باید این روند را حف  یا حتی  تان او می گوید برای آناه بری

 .تسریع کند

یای از مکتتتتاالم دول  افزایش میانگین تصتتتتاند اتومبیل هایی استتتت  که تازه وارد بازار می 

استت  که میزان تصتتاند کربن اتومبیل های جدید باال می  2000 تتوند. این اولین بار از ستتال 

 .رود

یل نگرانی از  به دل های دیزلی  یل  یداری اتومب یل دارد: یای پرهیز مردم از خر ند دو دل این رو

دود در  هرها و دیگری تمایل تولیدکنندگان به ساخ  اتومبیل های  اسی بیند )اس  آلودگی

 .یو وی(

 ترامپ از احتمال انعقاد 'بزرگترین توافق' با کره شمالی خبر داد

 

 
 

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریاا، از برنامه دیدارش با کیم جونا اون، رهبر کره  تتتتمالی، 

 .گفته اس  که این دیدار می تواند به بزرگ ترین توافق برای جهان منهر  وددفاع کرده و 

مارس( در جمع فرفدارانش در ایال  پنستتییوانیا گف  زمان صتتی  با  10)آ ای ترامپ روز  تتنبه 

 .کره  مالی فرا رسیده و باور می کند که این ککور در پی صی  با ایاالم متحده اس 
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ردمی که پس از  نیدن نام کیم جونا اون، رهبر کره  مالی را دونالد ترامپ در واکنش به م

هو کردند، آنها را به آرامش دنوم کرد و گف : " تتما بید از نکتتستت   تتاید بخواهید این کار 

 ".)هو کردن( را انهام بدهید اما االن ما باید خوب رفتار بانیم. باید دید چه اتفا ی خواهد افتاد

مهبور بکود خییی زود نکس  سران احتمالی را بدون نتیهه  آ ای ترامپ افزود هرچند  اید

ترک کند، این احتمال هم وجود دارد که پای میز میاکره "بزرگ ترین توافق را برای جهان و تمام 

 ".این ککورها از جمیه، بی رودربایستی، برای کره  مالی به ثمر برسانم

رنگاران گفته بود که فار می کند روند دونالد ترامپ در آستتتتانه ستتتفر به پنستتتییوانیا هم به خب

میاکرام احتمالی خییی خوب پیش برود و به موفقی  بزرگی دستت  پیدا باند. او گف  که کره 

سالح هسته  سر خیع  س  که فیال دس  به آزمایش مو ای نزند و بر   مالی  ول داده ا

 .ای میاکره باند

گتن از جمیه ژاپن از خط مکتتی رئیس جمهوری آمریاا همچنین گفته استت  که متحدان وا تتن

 .جدید بسیار خرسند هستند

 . رار اس  که آ ای ترامپ تا ماه مه )دو ماه دیگر( با رهبر کره  مالی دیدار کند

جمهوری آمریاا، پیکتتتتتر تاکید کرده بود که با وجود  بول دیدار میان مایک پنس، میاون رئیس

یانا همچنان روی میز ها نییه پیونا تتتتمالی، "تمامی گزینهروستتتتای جمهوری آمریاا و کره

 خواهد 

 

 مقامام بهدا تی بریتانیا:

 پیتزاها باید کوچک شوند؛ وقت رژیم گرفتن است                        

و   رژیم گرفتن استت ؛ اندازه ، ستتی بینیک تریگل خبرنگار حوزه ستتالم  بیبنا به گزارش 

توصیه مسئوالن بهدا تی  ها باید کم  ود؛ این ترین غیاهای بریتانیاییپرس بیضی از محبوب

 .بریتانیاس 
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در یک هکتتدار جدید درباره چا ی، مستتئوالن ستتالم  نمومی در بریتانیا انواع پیتزا، غیاهای 

ن کوچک  تتدن اندازه هر پرس این های فراوری  تتده را هدس  رار داده و خواهاآماده، گو تت 

 .غیاها  دند

ستند که در محصوالم خود از مواد سالم صنایع غیایی خوا ستفاده این مقامام همچنین از  تر ا

 .تر تکویق کنندکنند و افراد جامیه را به خوردن غیاهای کم کالری

 2024درصتتدی مصتترس کالری تا ستتال  20ستت  که هدس آن کاهش یا این بخکتتی از برنامه

  .میالدی اس 

دهد، گروه مختیف مواد غیایی را که یک پنهم میزان کالری کودکان را تکایل می 13این فرح، 

 .هدس  رار خواهد داد

گروه  9فرح کاهش مصتترس  تتار از ستتال گی تتته در بریتانیا به اجرا گیا تتته  تتده استت  و 

 .غیایی مختیف را هدس  رار داده اس 

 .هم  رار اس  از ماه آینده در بریتانیا به اجرا گیا ته  ودهای  یرین مالیام بر نو یدنی

دهد که مستتئوالن ستتالم   صتتد دارند به فور مستتتقیم وارد نمل همه این کارها نکتتان می

دهد، های مصتترفی کودکان را تکتتایل میهایی که نیمی از کالری تتوند و بر مصتترس خوراکی

 .نظارم کنند

گوید که این ، می(PHE) مان سالم  نمومی انگیستاناما "دانان سیبی"، مدیر اجرایی ساز

 .ا دامام همچنین  صد تاثیر گیا تن بر رژیم غیایی بزرگساالن را هم دارد

ها رژیم بگیرند. کودکان و بزرگساالن به فور میمول بیش گوید: "الزم اس  که بریتانیاییاو می

ز آنها دچار چا ی مفرف کنند و به همین دلیل استتتت  که خییی ااز حد کالری مصتتتترس می

 ".هستند

به همه تولیدکنندگان مواد غیایی، :مواد غذایی پرطرفداری که باید کنترل شوووود

فودها گفته  تتده که میزان کالری غیاهای زیر را کاهش ها و فستت ها، رستتتورانستتوپرمارک 

 :دهند
  دار و کراکرهاهای فیمانواع بیساوی 

 های خاص مانند چاباتا با زیتوننان 

 و چا نی انواع سس 

 انواع چی س 

 محصوالم تهیه  ده از تخم مرغ 

 محصوالم تهیه  ده از سیب زمینی 

  محصتتوالم تهیه  تتده از گو تت  مانند انواع پای، پیرا تتای گو تتتی، ستتوستتیس و

 کالباس و انواع همبرگر

  انواع ماکارانی، برنج و ر ته 

 غیاهای آماده مصرس و فس  فود 

 هوموسها مانند انواع مزه 

 های آمادهساندویچ 

 انواع سوپ 
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گوید: اگر توصتتتیه آنها درباره کم کردن کالری این ستتتازمان ستتتالم  نمومی انگیستتتتان می

 .خواهد که از فریق  انونی ا دام کندمحصوالم اجرا نکود از دول  می

خرند را به د   این ستتازمان انالم کرده استت  که اجرای این فرح و محصتتوالتی که مردم می

هایی که میزان کالری محصتتتتوالم خود را کاهش یر نظر دارد و آماده استتتت  که نام  تتتترک ز

 .ندادند، انالم کنند

 برنامه صبحانه، ناهار و شام

یک به نظر می ی   نا رستتتتتد، ر

برنامه غیایی ستتتتختگیرانه برای 

افرادی که بیکتتتتتر او ام خارج از 

خ  ختانته غتیا می خورنتد، ستتتت

 .با د

از  یک چهارم غیاهای مصتتتترفی

ها و ستتتاندویچ ها،رستتتتورانکافه

فرو تتتی هاستتت . این ستتتازمان 

ته  نداخ به راه ا کارزاری  همچنین 

کالری و ناهار و  ام هر کدام فقط  400کند که برای صبحانه فقط که بزرگساالن را تکویق می

 .کالری مصرس کنند 600

دونالد، هایی مانند مکگوید که اغییه فرو تتتتیستتتتازمان ستتتتالم  نمومی انگیستتتتتان می

 .وی و گرگز آماده هستند که غیاهایی متناسب با این میزان کالری تولید و نرضه کنندساب

 .کالری بیش از حد مهاز مصرس میانند 300تا  200در حال حاضر بزرگساالن به فور متوسط 

ستان، می سالم  نمومی انگی سازمان  ستون، رئیس بخش تغییه  سون تدا گوید که دکتر آلی

تواند راهنمای خوبی با تتتتد که افراد بتوانند برای هر ونده می 600-600 -400ه الگوی تغیی

 "غیای خود "مواد غیایی سالمتری انتخاب کنند

 ".گوید: "برای دستیابی به این میزان کالری، حهم غیاها باید نوض  وداو می

 

 تواندها نمیقرار دادن چند مورد غذای سوووالم در پایین فهرسوووت غذای رسوووتوران"

چاقی مفرط را که به یک مشووکل ملی تبدیل شووده اسووت حل کند. ما احتیام داریم 

 ".شود مرتب عوض شودمحصوالتی را که روزمره از آن استفاده می

توصتتیه  تتده استت  که :هر شوو چ چه مقدار کالری در روز باید مصوورد کند؟

کالری در روز  2500نند تا تواهزار کالری در روز مصرس کنند، اما مردان می 2زنان نباید بیکتر از 

 .هم استفاده کنند
 .میزان کالری الزم برای بچه ها متفاوم اس  و به سن آنها بستگی دارد

کتر از  ساله نباید بی سرهای  1300مثال یک بچه چهار  صرس کند اما پ ساله  19و  18کالری م

 .توانند تا حدود سه هزار کالری خوراکی بخورندمی

کالری بیکتر از حد تییین  ده کالری  500و چا ی مفرف دارند میموال کودکانی که اضافه وزن 

 .کنندمصرس می

 . ودکم ین مبارزه با چا ی مفرف و کم کردن کالری غیاها بوسییه کار ناسان حمای  می
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سیطنتی  سل وینر، از کالج  پروفسور را

ستتتالم  کودکان و نوجوانان میگوید که 

 .این "یک ا دام مهم و ضروری" اس 

سال گی ته  40گوید که در فول او می

به فور مستمر  اهد بزرگ  دن سایز 

 .انواع پیتزاها و همبرگرها هستیم

به گفته پروفستتتتور وینر، در دستتتتترس 

فودها" و ایناه کودکان و بودن "فستتتت 

توانند نوجوانان با پول تو جیبی خود می

بتته راحتی اینهور غتتیاهتتا را بخرنتتد و 

 .های ناسالم مکال را بیکتر کرده اس و نو یدنیهمچنین تبییغام غیاها 

گوید که برخوردها با این کارزار بستتیار می (FDF) ایان رای ، رئیس فدراستتیون غیا و نو تتیدنی

 .مثب  بوده و تولید کنندگان مواد غیایی از این کارزار کامال حمای  کردند

 گزارش ویژه:

 کهن دزفول شهر آب و آجر/ لذت گردش در میان تاری ی

 

با اس ، و آب و هوایی بسیار دل ییر  دارایدر فصل بهار اس ، که   هری  مال خوزستان دزفول از 

 وضوح دید فردی که دارد، هنوز می توان تاریپ را در دیوارهایش بهبناهای آجری منحصربه

. 

هایی همچون ها با اختصتتاص لقب تتهر دزفول، در تمامی این ستتال: رویا رجبی -خبرگزاری مهر

های های خرو تتتتان، کوهدم تاریپ، ستتتترزمین موجمهد فرهنا و تمدن،  تتتتهری از ستتتت یده

کارهای با اوه،  هر گل صیخیز، های رز و مریم، د  برافرا ته و آب سبز، مزارع حا های 

های ساحیی و مساجد تاریخی ارکها و تاریخی کهن،  هر پ هر میماری غنی،  هر اصال 

http://www.mehrnews.com/
https://media.mehrnews.com/d/2017/03/08/4/2401462.jpg
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های مختیف برای جیب گرد تتتتگر را نظیر خود در حوزهو موزه آجری ایران ظرفی  نظیم و کم

گاهواره خود دارد و در  له را در  ب  کرده استتتتت . دزفول فرهنگی غنی و چندین هزارستتتتتا ثا

وستتت  کوش، مقاوم و فرهنا دجای تاریپ خود همواره کانون ستتترافرازی مردمی ستتتخ جای

 ترین دانکگاه جهان در آن گواه این مدنا اس .بوده اس  که وجود  دیمی

ای  تتمال خوزستتتان با هزار نفر در  ستتم  جیگه 420بر  تتهرستتتان دزفول با جمییتی بال 

های این  هرستان از کییومترمربع وا ع  ده اس . زمین 762مساحتی در حدود چهار هزار و 

 تتوند. فاصتتیه ای تقستتیم میای و جیگهوهستتتانی، کوه ایهلحاظ توپوگرافی به ستته ناحیه ک

 کییومتر اس . 155کییومتر و تا اهواز مرکز خوزستان،  721دزفول تا تهران 

های های ارز مند گرد گری فبییی، تاریخی و میهبی، ا امتگاهدسترسی مناسب به کانون

فرد، تی منحصتتربهدستتهای متنوع، مراکز خرید ستتوغام ستتنتی و صتتنایعمناستتب، رستتتوران

آهن، ترمینال و  تتهرهایی همچون اندیمکتتک،  تتوش و برخورداری از فرودگاه، نزدیای به راه

  و تر دزفول را تبدیل به کانون گرد گری بسیار مهم در  مال خوزستان کرده اس .

های میماری و یای از پایتخ  های  دیمی،دزفول، دیار خانه :تالقی فرهنگ و تمدن دزفول

ها آ تتنا ها و زیباییه هنر ایرانی استت . میماری در دزفول آدمی را با دنیایی از ظراف و  تتاو

کند که  تتتاید همانند آن در کمتر جایی از این مرزوبوم وجود دا تتتته با تتتد. باف  تاریخی می

محیه  دیمی و  28دزفول که تال ی فرهنا و تاریپ مردمان این دیار کهن استتتت ،  تتتتامل 

میروس کرده است . در «  تهر آجری»نظیر آن، دزفول را به ینام میماری بیتزئ که ،تنیدهدرهم

صد اثر تاریخی ثب  میی  ده  امل مسهد، حمام، محدوده باف  تاریخی دزفول بیش از یک

 گیر و بقیه و خانه وجود دارد.
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های خانهها، گیرها و مساجد و سایر اماکن تاریخی موجود در باف ، نالوه بر ساباف ها، حمام

تنهایی جای مانده هر کدام بههای گی ته در این باف  بهتاریخی که به نام صاحبان بنا از دوره

 دارای ارزش فرهنگی، میهبی و تاریخی هستند.

خانه تاریخی در این باف  سبب  ده تا باف  تاریخی دزفول نسب  به سایر  200وجود بیش از 

ستاآثار و مهمونه که دزفول با برخورداری از این فورین متمایز با د بههای تاریخی این  هر

های زیبای میماری این ننوان یک  تتتتهر توریستتتتتی با ردپایی از گی تتتتتهتواند بهها میخانه

مرزوبوم به جهانیان میرفی  تتتود. با وجود تمام تغییراتی که در چهره  تتتهرهای امروزی پدید 

اسالمی  -ن حاای  زیبایی از میماری ایرانی آمده اما باف   دیم و کهن این  هرستان همچنا

هاتاری باف  تاریخی دزفول  اید بتواند  270کند؛ بنابراین باف  گردی در محدوده را روای  می

ترین  سم  حضور گرد گران و مسافران نوروزی در دزفول با د ضمن ایناه بخشیای از لیم

اث فرهنگی دزفول برای نوروز در نظر های باف  گردی متیددی نیز از ستتتتوی اداره میربرنامه

 گرفته  ده اس .

وکار و فیالی  االیام محل کستتتتببازار  دیم دزفول از  دیم:دهدبازاری که بوی تاریخ می

که صادی  هر بوده که پی صنایعا ت ستههایی همچون  سنتی و خدماتی در را ستی،  های د

های آهنگران، خرافان، نمدماالن، مسگران،  یرینی اند. راستهمتیدد این بازار فیالی  دا ته

دا ته و دارند که البته اکنون برخی از آنها منسوخ  ده  پزان و بزازان در این بازار از دیرباز وجود

کاغل جدیدتر داده سنتی و جای خود را به م اند. با این حال هنوز بازار  دیم دزفول رنا و بوی 

ننوان خود را حف  کرده استت ، این بازار که در مرکز  تتهر دزفول  رار دارد در حال حاضتتر نیز به

صیی تهارم  هر د ستهر حال فیالی  اس . وجود  غلیای از مراکز ا های  دیمی با ها و را

 دستی میروس و سوغام دزفول این بازار را ها و فروش برخی صنایع ال خاص میماری مغازه

 به محیی برای تفری  و خرید به یادماندنی گرد گران تبدیل کرده اس .
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توان از نستتل درخ  کنار، کیوچه محیی، حیوا کنهی، از جمیه ستتوغام دزفول در این بازار می

صال  بین ضمن ایناه آثار خرافی و ک وبافی دزفول نیز که مهر ا المییی سییون و ارده نام برد؛ 

  ود.میوفور در بازار  دیم دزفول دیده دارند نیز به

ترین و ممتازترین اثر ستتاله دزفول مهم 1800پل باستتتانی :سال ۱۸۰۰شکوهی به قدمت 

میالدی به دستور  اپور اول ساسانی پس از پیروزی  263تاریخی این  هر اس  که در سال 

کارگیری استتتترای رومی بر روی رود جاری و زالل دز بنا  تتتتده و در فول تاریپ بر والرین و با به

 ها بوده اس .ها و ظهور تمدنهمواره کانون تحوالم مهم از جمیه جنا

 
 

کتر به این میراث گران های مختیف همواره مورد مرم  و بها بانث  د تا در دورهلزوم توجه بی

در ردیف آثار میی  84به  ماره  1310ماه فروردین 15متری در  370بازسازی  رار گیرد، این پل 

صویر پل روی پول میی نیز چاپ  سید و میی  دن آن بانث  د تا در روزگاری ت ایران به ثب  ر

  ود. ود که نمونه آن در حال حاضر در موزه بانک مرکزی ایران نگهداری می

اکنون در مرکز دزفول و بر روی رودخانه دز در میان دو بوستتان ستاحیی رننا و پل باستتانی هم

کند و تا چند ستتال پیش راه نبور ییصتتر  رار دارد و  تترق و غرب  تتهر را به هم متصتتل میول

سبب  کتر به این اثر تاریخی  ضرورم توجه بی کک و دزفول بود اما   هرهای  و تر، اندیم

 د تا کاربری پل از حال  سواره به پیاده تبدیل  ود تا مبادا ههوم خودروهای پر مار در فول 

 ی با د بر پیار ارز مند پل.روز، آوار بانه

ننوان گیرد این اثر بهستتال از ستتاخ  این پل باستتتانی می 800اکنون که نزدیک به یک هزار و 

دهتد و در رسس کتانون توجهتام یتادگتار انصتتتتتار تتاریخی هنوز هم بته حیتام خود ادامته می

 کنند.گرد گرانی اس  که دزفول را مقصد سیروسفر خود انتخاب می

ترین مستتتتاجد تاریخی ایرانی یای از دیدنی:اسووووالمی –باشووووکوه ایرانی  نماد معماری

ترین مساجد اسالمی و بناهای با اوه مسهد جامع دزفول اس . این مسهد یای از  دیمی

دوران بید از اسالم در ایران اس . تاریپ ساخ  این مسهد به  رون اولیه ورود اسالم به ایران 

مسهد الگو گرفته از دوره ساسانی و ترکیبی از میماری گردد. سبک میماری خاص این برمی
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ستان دزفول بوده و در دوره سهد بومی  هر س . م سازی  ده ا صفویه و  اجاریه به های 

در فهرس  آثار میی به ثب  رسید. با توجه به  1315آذرماه  29در  287جامع دزفول به  ماره 

ر که در نقاف مختیف آن مساجد تاریخی  دم  زیاد  هر دزفول و تیدد بناهای تاریخی این  ه

 توان به آن لقب  هر مساجد تاریخی داد.ثب  میی وجود دارد، می

سهد جامع به کریام م سهد جامع تاریخی ایران برگزیده  ده  10ننوان یای از در برخی ن م

 اس . این مسهد در مرکز  هر تاریخی دزفول  رار دارد و دومین اثر تاریخی مهم این  هر بید

های میماری خود از پل ساسانی دزفول اس . این مسهد تا حدود زیادی حال  اولیه و ویژگی

 را حف  کرده اس .

خوبی به استتالمی را به –نظیر این مستتهد،  تتاوه میماری ایرانی های ستتنگی بیستتتون

 نمایش 

 

از این اثر توانید کنید در همه ایام ستتتال میاند. اگر به جنوب ککتتتور ایران ستتتفر میگیا تتتته

 تاریخی دیدن کنید.

افراس این مستتهد را نیز بازار تاریخی  تتهر دزفول و بناهای ارز تتمند دیگری فرا گرفته که در 

مندان به  تتتتناخ  تاریخی و فرهنا ایرانی به انگیزی را برای نال ههای هیهانمهموع لحظه

 آورد.وجود می

یا همان حمام تاریخی  تتتتناستتتتی موزه مردم:ای با ارزشحمامی تاری ی و موزه

های ارز تتتتمند گرد تتتتگری  تتتتهر دزفول استتتت . حمام تاریخی کرناستتتتیون، یای از دیدنی

در ردیف آثار میی ایران به ثب  رسیده  8477 ناسی( به  ماره کرناسیون دزفول )موزه مردم
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و یای از بناهای میماری دوره  اجاریه دزفول بوده که در مرکز محیه کرناستتتتیون وا ع  تتتتده 

  . این بنا اس

 مترمربع دارای دو بخش زنانه و مردانه اس . 880با مساحتی حدود 

دستی  ناسی  ده و بخش زنانه نیز صنایع سم  مردانه آن بازسازی و تبدیل به موزه مردم

نه را نالوه بر موزه مردم به موزه زیبتای دزفول در آن  رار گرفتته و این مهمو  تتتتنتاستتتتی 

 ا دستی نیز تبدیل کردهصنایع

 

 
 

 س . این موزه در جاده ساحیی و در خیابان روبروی  صر روناش  رار دارد.

ستانی سازهسیاب: جلوه مهندسی با های آبی های تاریخی دزفول، بخش مهمی از 

ها به اند.  دم  اولیه این ستتازهاین  تتهر هستتتند که در ستته  ستتم  رودخانه دز وا ع  تتده

ها رسد. به دلیل اهمی  و ارزش این آسیاب هر میگیری زمان با  الدوره ساسانی و هم

سازی  دهدر دوره سازههای مختیف تاریخی، مرم  و به های ارز مند در ردیف آثار اند. این 

 میی ایران به ثب  رسیده و بخکی از آنها تح  ننوان موزه آب مرم   ده اس .
 

ایی آنها در دوره صفویه بوده رسد و اوج  اوفها به دوره ساسانی میبنای اولیه این آسیاب

 های تاریخی، آبکار آسیاب در نرض رودخانه رسیده اس . آسیاب 50اس  که تیداد آنها به 

نکتتین برای ای رؤیایی و دلجواری با رود دز، مهمونهمصتتنونی پل جدید، فضتتای ستتبز و هم

دزفول برجسته  های گرد گریساختن خافراتی زیبا فراهم نموده اس  و آن را در میان جاذبه

 کند.می
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اند. ای، آجر و با مالم ستاروج ستاخته  تدهستنا رودخانهها از مصتالحی چون  یوهاین ستازه

سیاب ستان بوده و به ال میماری آ سبک میماری بومی این  هر صورم یک ها برگرفته از 

 پیوسته ساخته  ده و به هم مرتبط هستند.هممهمونه به

اند که تارار  ده و مالم گچ، خاکستر و آجرها در سه ردیف ساخته  دهها از پایه این آسیاب

 تتود. دیوارها نیز از آجر و ستتنا  یوه رودخانه و مالم هایی از ستتنا ستتاخته میدر  ستتم 

ها به ستاروج که نونی آهک بندی بوده پو تیده  تده است . نحوه کنار هم  رارگیری آستیاب

جای موردنظر هدای  کنند. این دا ته تا آب را به ایی اس  که در گی ته حال  سد مانند 

کند. این سیستم، سیستم پیکرفته ساسانی بوده اس  که  سم  اول رودخانه را  طع می

ها پل بند یا َدمبِِرج نام دارند که نالوه بر ارتباف  ستتتم  غرب و  تتترق رودخانه در زمان ستتتازه

ی و یا تومین آب ککتتتتاورزی در باال یا رستتتتانموردنیاز ستتتتط  رودخانه را برای اموری نظیر آب

ها تا کف رودخانه حدود چهار متر اس  و دس  کاربرد دارد. ارتفاع درون اتا ک این آسیابپایین

 حال  تقارن دارند.

نظیر  هر دزفول هستند های آبی کم مش ها بخکی از سازه:نظیرهای آبی کمسازه

سال می صد سد که بهکه  دم  آنها به چند  سانی زیرزمینی آب را به های آبم کانالصورر ر

سی به این کانالنقاف مختیف  هر هدای  کرده ستر های نمیقی به ها، زیرزمینیاند. برای د

سی دا ته متر حفر  ده 20نمق بیش از  ستر اند تا به آب رودخانه در نقاف مختیف  هر د

 با ند.

ه که بید از به وجود آمدن در  تتتتهر دزفول،  مش ها و ستتتتربطاق های زیادی وجود دا تتتتت

 اند.تدریج کارایی اولیه خود را از دس  دادهککی، بهسیستم لوله

 مش مؤمنان و ستتتتربطاق چو ابافان دزفول یای از این  مش ها استتتت  که درگی تتتتته آب 

کرده استتتت . های ککتتتتاورزی این منطقه را تومین میهاتار از زمین 200موردنیاز یک هزار و 

تسمیه این  مش به نام متولی و   مسهد، صادق  یی چو ابافان اس . این مسهد در وجه
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رسند که در گیرد و نده زیادی به  هادم میزمان جنا تحمییی مورد اصاب  مو ک  رار می

 ود و ها به درون این  مش ریخته میر آوار خاکبرداری و خارج کردن  هدا از زینمییام خاک

یه برای ستتتتتال نان پس از آن وا  یب  مش مؤم هان میبدین ترت  تتتتود. اکنون ها زیرخاک پن

ها این گنهینه آجری باهم  فردی به نام ستتتتیید  ییان که از اهالی محیه باگی تتتت  ستتتتال

های کنون به یای از ماان تتتیدانه امام رضتتتا )ع( استتت  از زیرآوارها رونمایی و احیا  تتتده و ا

 جیاب و گرد گری دزفول تبدیل  ده اس .

ربه فاق چو ابافان در خیابان فالقانی، پکتتت  بقیه ستتتید  ورودی این  مش مؤمنان یینی ستتتَ

محمود و در جنب مستتهد و  تتیدانه امام رضتتا )ع( دزفول وا ع  تتده که در این چند ماه که از 

 مندان مواجه  ده اس .از سوی نال ه نظیریگیرد با استقبال بیافتتاح آن می

ای با همین نام در الدین در محیهبقیه  تتتتاه رکن:نگینی سوووبز در دل بافت تاری ی

س . بخش محیه  اه رکنترین بنای تاریخی و هوی مرکز  هر دزفول  رار دارد و مهم الدین ا

بخش این باف  ین این بنای زیبا در مرکز باف   دیم وا ع  تتتده و با فضتتتایی ستتتبز و مینوی ز

ارز تتمند  تتده و به  تتایستتتگی به آن لقب نگین ستتبز باف   دیم دزفول داده  تتده استت . 

یادماندنی ای بهمیماری زیبا و فضای سبز و باز در میان باف  آجری  هر دزفول منظره و خافره

 تتتتماره نوازی دارد و به گیارد. این اثر زیبا فضتتتتاها و مناظر چکتتتتمدر ذهن بیننده بر جای می

ترین محیه الدین دزفول کاملدر فهرس  آثار میی به ثب  رسیده اس . محیه  اه رکن 8386

دزفول  تاریخی باف   دیم دزفول اس  که نناصر خود را حف  کرده اس . بقیه  اه رکن الدین

 هایی اس  که در بازدید از  هر تاریخی دزفول نباید از دس  داد.یای از جاذبه
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ضتتتیع استتت . در باالی در جنوبی آن پیاان،  14بره، نییگون و مخروفی  تتتال با گنبد این مق

اس . این مهمونه نکین و فاق نمایی وجود دارد که بر باالی آن دو گیدسته بنا  ده خواجه

ها  امل آرامگاه، مسهد، مدرسه و حمام اس  و همچنین آورده  ده که ساختمان گیدسته

بنای بقیه و گنبد مربوف هم به دوره تیموریان در زمان سیطن  در دوره  اجاریه ساخته  ده و 

  ود. اهرخ میرزا فرزند امیر تیمور نسب  داده می

الدین  رار دارد که میموالً بستتته استت  اما در در  دیمی بنای بقیه در کنار مستتهد  تتاه رکن

سنی وا ع  ده ورودی جدید آن در کوچه صی و روبروی خانه تاریخی مح صا س . در ای اخت ا

ای هر  تتب در آن برگزار دهه محرم نیز این بقیه حال و هوای خاصتتی دا تتته و مراستتم ویژه

  ود.می

های ارز مند  هرستان دزفول در یای از جاذبه:دزفول، خاستگاه امامزادگان و سرداران

ستتط  میی، آرامگاه ییقوب لیث صتتفاری استت . ییقوب لیث صتتفاری در دوره حستتاس ایران با 

سردار نامی در  سرزمین فیوع کند. آرامگاه این  سبب  د نام ایران دوباره در این   12 یامش 

ست –کییومتری  هر دزفول و در جاده دزفول  سالم و تر در کنار رو آباد( وا ع آباد ) اهای ا

 تتتده استتت . بنای بقیه از یک چهارفا ی با گنبدی مخروفی و مضتتترس در دوره ستتتیهو ی 

 تکایل یافته اس .

ییقوب لیث نخستتتتین ستتتردار ایرانی بید از ورود استتتالم به ایران استتت  که تالش کرد دوباره 

های تاریخی ه وی به دلیل ارزشگیاری و حاومتی تکایل دهد. بنای آرامگاایرانی متحد را پایه

های اخیر در فهرس  آثار میی به ثب  رسیده اس  این بنا در سال 255و میماری به  ماره 

 پییر اس .مندان بازدید آن اماانمرم   ده و برای نموم نال ه

 

 
هایی که در  تتمال استتتان و در  تتهر دزفول وا ع  تتده آستتتانه متبرکه ترین بقیهیای از مهم

س  که  رن« سبز با»حضرم محمد بن موسی الااظم )ع( میقب به  ها زیارتگاه مردم ایران ا

یام نوروز کارواناستتتت  و به بازدید میویژه در ا کنند به زیارتش های راهیان نور که از دزفول 

د. آستانه متبرکه سبز با برادر امام رضا )ع( در مرکز  هر دزفول وا ع در خیابان امام  تابنمی
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متری وا ع  تتتده و به نی  جایگاه ویژه آن در بین  30خمینی  تتتمالی نرستتتیده به چهارراه 

ننوان روز القیده یینی یک روز پیش از والدم امام رضتتا )ع( بههای ککتتور روز دهم ذیزیارتگاه

ننوان چهارمین حرم پیکتتتنهاد  تتتده و با توجه به ایناه این آستتتتانه متبرکه به میی ستتتبز با

تواند زمینه آ نایی و میرفی بیکتر ایکان را رود میالبی  در ککور به  مار میمینوی اهل

 در سط  ککور فراهم آورد.

ستتتتانه متبرکه محمد بن جیفر فیار )ع( نیز در آ:سوویاحت و زیارت در بقعه بن جعفر

های ه پنج کییومتری  تتتهر دزفول، در  تتتهرکی به همین نام  رار دارد و یای از زیارتگاهفاصتتتی

ستان  مالی به  مار می ستان دزفول و خوز صاحب بقیه فرزند جیفر فیار مهم  هر رود. 

کیثوم( و یای از الستتتتالم ) تتتتوهر امالستتتتالم و داماد امام نیی نییهبرادر امام نیی نییه

بوده اس . فضای افراس بقیه را درختان بسیار سبز زیبایی فرا گرفته  فرماندهان س اه اسالم

آورد. این بقیه به منظور گیران او اتی در فضایی مینوی و آرام به وجود میو فضای خوبی را به

ستان دیدنی 2553 ماره  ستان خوز س . ا سیده ا س  آثار میی ایران به ثب  ر های در فهر

های ارز مندی دارد که آرامگاه محمد بن جیفر فیار یای یارتگاههای میهبی و زفراوان، جاذبه

 هاس .ترین آناز  اخص
های ایران دریاچه  تتهیون دزفول یای از زیباترین دریاچه:های ایرانیکی از زیباترین دریاچه

و جهان در  تتمال غربی دزفول و پکتت  دو کوه  تتاداب و تنگوان در کنار روستتتای گرد تتگری 

پامنار دزفول  تتتتال گرفته و چهره زیبایی به منطقه  تتتتهیون داده استتتت . این دریاچه زمینه 

اسای،  نا و... به وجود آورده اس .  های آبی از جمیه  ایقرانی،مساندی برای انهام ورزش

کوهی به چکتتتتم وجود چند جزیره کوچک و بزرگ که روی آنها انبوهی از درختان کنار و بادام

ای که جزیره بزرگ وستتتط دریاچه با گونهخورد جیوه دیگری به دریاچه بخکتتتیده استتت . بهمی

 60بر مساحتی بال 

 آورده اس . انداز زیبایی را به وجودهزار مترمربع چکم  
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کوهی، کیخنا و بید و همچنین جانوران کوچای بر روی این جزیره درختان کنار )ستتتتدر(، بادام

وحش مانند روباه و خرگوش در کنار پرندگان زیبایی مثل تیهو و کبک و پرندگان دریایی؛ حیام

س  که این جزیره به دلیل مو یبی س . الزم به ذکر ا ی  جغرافیایی نظیری را به وجود آورده ا

منظور احداث مراکز تفریحی و ا امتی و خوب و مستتتط  بودن زمین آن  تتترایط مناستتتبی را به

ساندی که این  س . به دلیل زمینه م کتر گرد گران به منطقه فراهم آورده ا جیب هرچه بی

 تتوند به همین خافر در فصتتولی از ستتال محل دریاچه دارد در آن انواع آبزیان پرورش داده می

ستبی برای صتید ماهی است . بهترین زمان برای استتفاده از این دریاچه فصتل زمستتان تا منا

 برند.اوایل بهار اس . در ایام نوروز نیز گرد گران زیادی از فبیی  زیبای منطقه بهره می

کییومتری مرکز  تتتهر دزفول در  100آبکتتتار  تتتوی دزفول در :آبشوووار شووووی طبیعتی بکر

سفندیاری متر و بین کوه 70متر و نرض  85دهستانی به نام  وی و با ارتفاع  سالن و ا های 

ترین آبکار خاورمیانه لقب گرفته اس   رار دارد. این آبکار با توجه به نرض و ارتفاع خود بزرگ

کارهای ایران به  مار می ستان رود. فبیی  زیو یای از زیباترین آب بای منطقه  مال  هر

نواز های کوهنوردی زیادی از سراسر ککور برای دیدن این مناظر دلدزفول بانث  ده که گروه

 کنند. آبکار  وی زیباترین آبکار خوزستان و ککور ایران اس .به این  هرستان سفر می

 
سرد  ،  هدو مسیر اصیی برای رسیدن به این آبکار وجود دارد که یای  امل مسیر منطق

آهن اس  و پیمودن این مساف  دزفول و پیرچل میی  ود و مسیر دوم از فریق ایستگاه راه

 پییر اس .صورم پیاده یا با  افر اماانفوالنی از  مال خوزستان و به

نخورده با ی ماندن این آبکتتار و فضتتای ستترستتبز زیبای افراس آن، یای از دالیل بار و دستت 

روی چند ستتتانته و های تند استتت  که پس از پیادهپرپیچ با  تتتیب کوهستتتتانی وجود منطقه

 باره در پس کوه دید.یکآبکار را به الیادهتوان زیبایی و  اوه فوقفوالنی می

ماه استت ؛ بهترین زمان برای حضتتور گرد تتگران در این منطقه از اوایل بهار تا اواخر اردیبهکتت 

زمان منابع فبییی استان خوزستان به دنبال فصیی که منطقه بسیار سرسبز و زیباس . سا

هایی از سوی مسئوالن چنین تالشنظیر در فهرس  آثار میی ککور اس . همثب  این اثر بی
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های ارتبافی برای حضور گرد گران در منطقه انهام  ده برای هموارسازی مسیر و ایهاد راه

 و همچنان نیزادامه دارد.

ه در فول هفته چندین بار گرد گران را در  الب تور به این های گرد گری دزفول هموارآژانس

با همااری اداره میراث فرهنگی دزفول و  تتتترک آبکتتتتتار می اه  به این با توجه  ند.  های بر

های نوروزی در مسیر آبکار  وی برای خدمام و اساان مستقر گرد گری مقرر  ده کمپ

ضور دو بر 97 ود در نوروز بینی می وند پیش سافران و گرد گران به این  اهد ح ابری م

 آبکار با یم.

های چهارگانه بخش کوهستتتانی  تتهیون یای از بخش:های طبیعتترین جلوهاسووتانایی

 هرستان دزفول اس  که در  مال  هرستان  رار دارد. این منطقه دارای روستاهای زیاد و 

کار  وی بزرگجاذبه س . آب کار خاورمهای گرد گری متنوع ا یانه، دریاچه  هیون ترین آب

انگیز کول خرستتتون، های ایران و روستتتتای تاریخی لیوس، دره  تتتگف یای از زیباترین دریاچه

های گرد تتگری در این منطقه رؤیایی صتتوفی احمد، کوه زیبای ستتگریون و بستتیاری از جاذبه

 بخش وجود دارند.

نکتتتین استتت . این و دل های آذرماه تا اواخر فروردین بستتتیار دیدنیفبیی  این منطقه در ماه

مندی از فبیی  را پیش روی گرد تتتگران و ریزی و بهرهمنطقه فرصتتت  مناستتتبی برای برنامه

بخش  های ویژهتوستتتیه اکو توریستتتم در  تتتمال خوزستتتتان  رار داده استتت . نالوه بر جاذبه

یادماندنی تواند تفریحی به تتهیون مستتیر افراس این جاده نیز بستتیار تما تتایی استت  و می

 ای گرد گران در ایام نوروز با د.بر

 

های بار فبیی  خوزستتتان، منطقه ترین جیوهبخش کوهستتتانی ستترد تت  یای از استتتثنایی

ستترستتبز و زیبای ستترد تت  استت  که در منطقه کوهستتتانی  تتمال دزفول  رار دارد، وجود 

ستتارها و جویبارها های ستترستتبز و پرآب، مزارع، چکتتمههای ستتر به فیک ککتتیده، درهکوه

خصتتوص در ایام زمستتتان و بهار مو ییتی ممتاز و ویژه را برای استتتفاده مکتتتا ان از هوای به

ترین نقاف بخش فراهم کرده استت ، منطقه ستترد تت  و  تتهیون از  تتیوغپاک، میطر و فرح

آور این منافق دلیل این روند که فبیی  بستتیار زیبا و  تتگف گرد تتگری دزفول به  تتمار می

 گران اس .استقبال گسترده گرد 
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بوستان ساحیی نیی کیه که تفریحگاه ساحیی دز که نیی :ترین بوستان ساحلیمحبوب

های ستتاحیی  تتهرستتتان دزفول استت . این محل  تتود، یای از تفریحگاهکیه نیز نامیده می

های بهار خصوص در فصلهای ساحیی پرفرفدار خوزستان اس  که هرساله و بهیای از پارک

کند. این ستتوی خود جیب میهای مهاور بهادی را از  تتهرها و استتتانو تابستتتان جمیی  زی

 دس  سد تنظیمی دز و  مال  هر دزفول وا ع  ده و یای از پرفرفدارترین تفریحگاه در پایین

 رود.مراکز تفریحی  مال خوزستان به  مار می

 

 
کینا، جریان روان تفریحگاه ساحیی نیی کیه دزفول در  مال  هر با دارا بودن رستوران، پار

نکتتین برای نظیر خود در چهارفصتتل ستتال محیطی دلآبی زالل رودخانه دز و فضتتای ستتبز بی

تفرج در کنار خانواده و دوستتتان استت . نالوه بر این پارک زیبا و ستتاحیی رننا وا ع در ستتاحل 

ساحیی دول  وا ع در  مال  هر و ستان  ستانی و پل جدید، بو  غربی رودخانه دز بین پل با

باالتر از ستتتد تنظیمی، پارک ستتتاحیی دووه وا ع در جاده ستتتاحیی و کنار پل جدید، بوستتتتان 

تر از پل خانواده وا ع در  مال  هر و د یقاً در روبروی پارک دول ، پارک ساحیی ولییصر پایین

 دیم، پارک جنگیی الله وا ع در  مال  هر و باالتر از کوی زیبا هر و پارک و  هربازی بیث  

های های ستتتتاحیی و ماانوحش دز جنب بیمارستتتتتان بزرگ دزفول از جمیه بوستتتتتانیامو ح

 روند.تفریحی و محبوب دزفول به  مار می

نامجاذبه ماکن  ها نمونه کوچای از ظرفی ها و ا های نظیم دزفول در حوزه برده در گزارش تن

به گواه آمارها  96گرد تتتگری فبییی، تاریخی و میهبی استتت ،  تتتهری که در نوروز ستتتال 

 97پییرای  ریب به دو میییون مسافر از نقاف مختیف ککور و خارج از ککور بود، در نوروز سال 

 فرد خود آماده استقبال از مهمانان نوروزی اس .های فبییی و منحصربهنیز با زیبایی

 پایان


