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  سر سخن
   ارتباطي برايله ايخبرنامه وس

 شماست خبرنامـه    يش رو يآنچه پ ! يشان گرام يدوستان و هم اند   
 كـه   -» ي باسـتان  يادمان ها ي نجات   ي برا يگاه اطالع رسان  يپا «ي

تش، آگـاه   ي فعـال  ينـه   يش با كوشندگان آن، آشنا و از زم       يكم و ب  
ـ      ي ا يه  ليبه وس .  است –د  يهست  شـود بـه     ين خبرنامه كه تـالش م

ن خبرهـا   ي به دستتان برسد، شـما را از تـازه تـر           يصورت دوهفتگ 
گـاه  ي پاين كارهايو همچن» وندي سد س ي مل يپرونده   «يدرباره  

 ي را هـم كـه بـر رو        ي برجـسته ا   ينوشتارها. م كرد يآگاه خواه 
ا م تا عالقه مندان، آنهـا ر      ي كن ي م يتارنما گذاشته شده است معرف    

  :د كهيتوجه داشته باش.  تارنما بخواننديبر رو
ـ يران و ايگاه خود را خدمتگزار ا   يچون پا  � ـ يران  دانـد و از  ي م

شند از يــ اندين گونــه مــيــ را كــه اي كــسانين رو همــه يــا
 ينــه ي كــه در زمي شــمرد، از دوســتانيخداونــدان خــود مــ

ـ فعال) ي باستان يادمان ها ينجات  (مشترك   ـ  ي ـ    يت م  ي كننـد م
ـ  از ا  – توانند   ي اگر م  – خود را    يوشتارهاخواهد كه ن   ن راه  ي

  .به دست عالقه مندان برسانند
ـ گين خبرنامه از پ   يرندگان ا ي از گ  يچون ممكن است كس    � ران ي

فـه  ي نباشد و بر حـسب وظ ي باستانيادمان هايمسائل مربوط به   
وند كـرده   ي سـ  ي تارنمـا  ي اعتراض نامه بر رو    ياقدام به امضا  

 اسـت  ي كاف–م ي سپاسگزاري از ون حد همي كه در هم –باشد  
 اقـدام  يما را آگاه كند تا نسبت به قطع ارسال خبرنامـه بـه و    

  .ميكن
 در – شـما    ي ها ياريازمند  ي ن راي شود كه بس   يد م يان باز تاك  يدر پا 

ـ  و پ  –د  ي دان ي كه مناسب م   ينه ا يهر زم   شـما  يشنهادها و نقـدها ي
  .ميهست

  
  خبرهاي پايگاه

  توجه

نماي سيوند كه گه گاه بـه دليـل پـاره اي            تار» امضا كنيد «بخش  
مشكالت فني، غير قابل استفاده مي شد، با كوشـش يـاران پايگـاه              

ما ضـمن پـوزش خـواهي از دوسـتاني كـه قـصد            . بازگشوده شد 
را داشتند و چند باري به      » توقف ساخت سد سيوند   «امضاي بيانيه   

ـ                ي اين بخش سر زده ولي نتيجه اي نگرفته بودند به آنهـا نويـد م
 بـراي پايگـاه خـود را از سـر           دهيم كه مي توانند دوبـاره تبليـغ       

  .گيرند
  

 پيوستن انجمني ديگر به پايگاه

 كه بـيش   كانون ايران شناسي و گردشگري دانشگاه علم و صنعت
از يك سال از بنياد آن مي گذرد به جمع انجمن هـاي مخـالف               

ر ايـن   دبي. آبگيري سد سيوند كه با پايگاه همكاري دارند، پيوست        
كــانون ايــران شناســي و . كــانون آقــاي محــسن مهــدي اســت

 سـال  4  از تقريباً – پيش از اين  گردشگري دانشگاه علم و صنعت
  با نام انجمن فرهنگ و هنر ايـران سـابقه فعاليـت در آن                –پيش  

  . دانشگاه را داشته است
پيوستن اين دوستان را به پايگاه اطالع رساني براي نجات يادمان           

دوست و همراه   شادباش گفته و از     ) دشت پاسارگاد (استاني  هاي ب 
همكـاري را   اي محمد مهدي كريمي كه امكـان ايـن          گرامي، آق 

  .فراهم آوردند سپاسگزاريم

  همايشي درباره سيوند در دانشگاه علم و صنعت
بـه  » پاسـداري از يادمانهـاي باسـتاني، وظيفـه ي ملـي            «همايش

دانشگاه علـم و صـنعت      كوشش كانون ايران شناسي و گردشگري       
اين همايش با همكـاري پايگـاه       . ايران در آن دانشگاه برگزار شد     

اطــالع رســاني بــراي نجــات يادمانهــاي باســتاني و بــا پــشتيباني 
 13سـاعت    فرهنگسراي توليد علم دانشگاه علم و صنعت ايـران از         

نخــست فــيلم پاســارگاد بــه .در تــاالر شــهيد بهرامــي آغــاز شــد
اهـديان پخـش شـد و سـپس محمدمهـدي           كارگرداني مهرداد ز  

. كريمي ازفعاالن دانـشجويي اجـراي برنامـه را برعهـده گرفـت            
عليرضا افشاري دبير پايگاه اطالع رساني بـراي نجـات يادمانهـاي            
باستاني نخستين سخنران بود كه به كوتاهي از معضل سد سيوند و            

ه آسيب رساني آن به يادمانهاي باستاني، و همچنين تالشهاي پايگا         
سـپس  . اطالع رساني براي جلوگيري از اين آسيب ها سخن راند         

محمــدعلي دادخــواه، حقوقــدان و ســخنگوي كــانون مــدافعان 
حقوق بشر پشت جايگاه قرار گرفت و با ارائه توضيحاتي پيرامون           
عبور خط مترو از زير چهاربـاغ كـه كهـن تـرين خيابـان مـورد                 

 و همچنين قطع    استفاده در جهان است با وجود گزينه هاي ديگر        
درختان كهنسال آن خيابان، به واكاوي معضل سيوند از ديـدگاه           

  . حقوقي پرداخت
ديگر سخنران همايش دكتر پرويز ورجاوند، باستان شناس و فعال          
فرهنگي و سياسي بود كه پيش از پرداختن بـه معـضل سـيوند از               
جايگاه تاريخي و باستان شناسي، همـراه بـا تـصوير نـابودي سـد               

 ساله جره در رامهرمز را از نظر حاضـران گذرانـد و             1700قوسي  
توضيحاتي پيرامون كتيبـه ي ارزشـمندي كـه در محـل سـاخت         

همايش با اجـراي تـك      . نيروگاه برق كازرون پيدا شده ارائه داد      
نوازي دف توسط دانشجو محمد صادق فـدايي فـرد نزديـك بـه             

 . به پايان رسيد16ساعت 
  

  يافتتارنماي آريابوم گشايش 
پايگاه پژوهشي آريا بوم از براي پاسـداري از ارزشـها و فرهنـگ              
راستين ايراني كوشيده است با گرد آوري و نگاهداشت آيينهاي          
كهن ايراني و پژوهش در تاريخ و فرهنـگ ايـن مـرز و بـوم در                 

خ امــروز را بــا تــاري  www.aariaboom.comتارنمـاي  
  .با آن همكاري كنيد. پيوسته نياكان پيوند دهد

  
  گاهي نشان واره پاي طراحي برايمسابقه ا

  نيملرزان مرا تا نلرزد زم /نين را منم تاج تارك نشيزم
 يادمـان هـا   ي نجـات    ي بـرا  يگاه اطـالع رسـان    يله پا ين وس يبه ا 

ـ ب د ي از آسـ   ي رفع نگران  ي كه اكنون متمركز بر رو     يباستان دن ي
 و دشت پاسارگاد است از همه هنرمنـدان عالقـه     يالغآثار تنگه ب  

  خـود ي خواهـد تـا طـرح هـا       ي م  راني ا يراث فرهنگ يمند به م  
 خورشـيدي بـه     1385را تـا پايـان بهـار        پايگـاه   ه   براي نشان وار  

 پايگاه ضـمن معرفـي    . بفرستند  info@sivand.com رايانامه
حـان آثـار     از طرا   خود   به نسبت توان       برتر در تارنما،    كارهاي

  .برتر قدرداني خواهد نمود
  

  تازه هاي سيوند
  كشف بقاياي كاخ داريوش بزرگ در تنگه بالغي

 از   بالغي  در تنگه ترانداز واقع  تنگ ها در منطقه  كاوش ترين تازه
   به دهد كه  فرد خبر مي  و منحصر به  عظيم  كاخي  بقاياي كشف
 را  اش   تاريخي ، سابقه  آن در  شده  انجام  ظرافت  كارشناسان گفته

  .رساند  مي  اول  داريوش  دوره هاي  و سازه  هخامنشي  دوران به
 پارسارگاد   پارس  مدير بنياد پژوهشي  طالبيان دكتر محمدحسن

  در حال:   گفت  باره  در اين وگو با خبرنگار اعتماد ملي در گفت
 و   ستون  ته ان اما كاوشگر  درنيامده  كاخ  اين  كامل حاضر پالن

   هم  جالبي  خيلي  مشكي  رنگ اند كه  را درآورده  ستون باالي
   هخامنشيان  دوران  به  كار مربوط  اين دهد كه  مي دارد و نشان

   . است
  هاي  و استراتژي  كاخ  بر روي  گرفته  كار انجام نحوه : افزود وي

   هخامنشي دوران با   آن  ارتباط دهنده  نشان  در آن  شده انتخاب
  .  است
 و   ايران شناسي  باستان  هيات  ايراني  سرپرست  عطايي تقي محمد
   بيشتري  خبر جزئيات وگو با ميراث  در گفت  بالغي  در تنگه فرانسه

  هاي  از آغاز كاوش پيش:   داد و گفت  ارائه  كاخ  اين از كشف
   ژئوفيزيك هاي ش آزماي  بالغي  تنگه35   در محوطه شناسي باستان 

   سد سيوند نشان  آبگيري  نقطه  را در آخرين  عظيم وجود بنايي
   بناي  اين  بود كه  از آن  نيز حاكي  سطحي هاي  بود و سفال داده
   تعلق  هخامنشي  دوره  بايد به  نيست  كاخ  به شباهت  بي  كه عظيم
   و هيات  كاوشگران  از سوي  آمده  دست شواهد به.  باشد داشته
 كار   بولدوزر در تپه  فعاليت دهد كه  مي  نشان شناسي باستان
  .   است  غيرمجاز نبوده حفاران

  
  يادمانهاي باستاني در خطر

  اعتراض به نابود سازي چهار باغ
 كه در اصفهان فعـال      - از ياران پايگاه   -دبير جمعت طبيعت ياران   

 از زيـر خيابـان      است، به نمايندگي از مخالفان عبور قطار شـهري        
ي جبران ناپذير وارد مي كند      يتاريخي چهار باغ كه به آن آسيبها      

ــته و در آن نگرانيهــاي       ــفهان نوش ــتاندار اص ــه اس ــه اي ب ، نام
مـتن كامـل    . تاريخي را بازتاب داده است     دوستداران يادمانهاي 

  . نامه را مي توانيد برروي تارنما بخوانيد
  

  د ساله ساساني زير آب مي رو1700سد 
   :17/2/1385روزنامه ايران 

 ساله هرمز ساساني در رامهرمز خوزستان 1700نجات بخشي سد 
به دليل اختالف ميراث فرهنگي و گردشگري و وزارت نيرو در 

در  »جره«د  ساخت سد مخزني جديزا . ابهام قرار داردپرده
 درصد پيشرفت فيزيكي داشته، آبگيري 80رامهرمز كه تاكنون 

شود، اما تاكنون پيگيري متوليان   نده انجام ميآن تا سال آي
ميراث فرهنگي و گردشگري خوزستان براي نجات بخشي سازه 

 ساله سد هرمز كه با آبگيري سد جديد به زير آب خواهد 1700
   .رفت نتيجه بخش نبوده است

 20 متر در 80 متر و ارتفاع تاج 19 اين سد باستانى با ارتفاع  
در زمان » زرد«مهرمز بر روى رودخانه كيلومترى شمال غرب را

ساسانيان ساخته شده و داراى قناتها و كاريزهايى است كه در 
ها و زمينهاى كشاورزى اطراف را تا  پشت سد تعبيه شده و جلگه

  .كرده است همين اواخر سيراب مى

www.sivand.com


