
کتیبه باستانی دیوار شارستان میبد 
متعلق به این بخش نیست

| در حالــى فــاز دوم عمليات مرمت 
اضطرارى ديوار شهر تاريخى ميبد آغاز شده كه 
در جريان اجراى فاز نخست آن نشانه هاى يك 
كتيبه گچى متعلق به دوران اوليه اسالمى در 
حين آواربردارى و استحكام بخشى اين ديوار 
كشف شد ولى مسئوالن ميراث فرهنگى استان 
يزد معتقد هستند كه اين كتيبه مربوط به اين 

بخش از حصار و برج نيست.
حصار شارستان ميبد همانند ديگر شهرهاى كهن ايرانى به وسيله ى 
برج و باروهايى ستبر و محكم، محدود و محصور و به طور كامل از چينه، 
خشت و گل ايجاد شده و تمام آن با شيب و تپوگرافى زمين تلفيق شده 
اســت به طورى كه بخش هاى زيادى از پى و پايه باروى شهر از بستر 

سخت و رسى زمين تشكيل شده است.
البته با اين كه برج و باروهاى شــهر بر اساس نقشه ى متداول عصر 
ساسانى پى ريزى شــده اما در جريان عمليات مرمت اضطرارى مرمت 
آن از موقعيت هاى طبيعى زمين و ساخت و سازهاى پيشين نيز بهرمند 

گرفته شده است.
كالبد ناموزون شهر به گونه اى ساخته شده كه اوالً دفاع از آن ميسر 
باشد و از طرفى بر اساس تجربه هاى تاريخى موجود از تل هاى سخت 
رسى در جنوب ميبد به عنوان شالوده ى ديوار اصلى شهر و براى در امان 

ماندن از سيل هاى ويرانگر استفاده كرده اند.
ايجاد ديوار شهر از حصارهاى پيرامون نارين قلعه آغاز شده كه اين 
قسمت چون ارگ شهر را در بر مى گرفته استوارترين بخش باروى شهر 

محسوب مى شده است.
بر پايه ى مطالعات ميدانى صورت گرفته، حصار جبهه جنوبى شــهر 
به دليل ناامن بودن و هجوم بيشتر به اين منطقه شهر و حفاظت بهتر 
از دژ نارين قلعه، داراى دو حصار بوده كه امروزه اطالعات زيادى از آن 

در دست نيست.
بخش شرقى حصار شــهر تاريخى ميبد در محدوده ى خندق شرقى 
نارين قلعه به طــول حدودى 100 متر قرار داشــته كه در ســاخت 
آن از بلوك هاى بزرگ چينه اى و خشــت هايى بــا ابعاد 6×30×30، 

5×28×28، 5×25×25 سانتى متر استفاده شده است.
ساشــا رياحى مقدم معاون ميــراث فرهنگى اســتان و مدير پايگاه 
پژوهشى ميراث فرهنگى شهر تاريخى يزد با اشاره به عمليات اجرايى 
حفاظت، مرمت و استحكام بخشــى ديوار شرقى شهر تاريخى ميبد با 
اعتبارى بالغ  بــر 2,5 ميليارد ريال، اظهار كرد: فــاز اول اين عمليات 
اضطرارى كه به صورت مطالعه و مرمت ديوار شهر تاريخى ميبد واقع در 
سمت شرقى شارستان و كهن دژ تاريخى نارين قلعه از خردادماه امسال 

آغاز و در حال حاضر به پايان رسيده است.
وى در اين باره افزود: بالفاصله بعد از اين فاز، فاز دوم اين عمليات آغاز 

شده كه تا اواخر آبان ماه ادامه خواهد داشت.
معاون ميراث فرهنگى اســتان در ادامه ديوار شــرقى شهر تاريخى 
ميبد را يكى از بخش هاى مهم و منحصر به فرد شارستان قديم عنوان و 
اظهار كرد: اين ديوار تاريخى از ساخت مايه و مصالح متفاوت كه همگى 
بر پايه خاك بوجود آمده تشكيل شده و در عمليات مرمت و استحكام 
بخشى آن نيز به طور كامل از مصالح خشت و گلى استفاده شده است. سیستان  پس از طوفان  . عكس: حامد غالمی  

نمایش » خرده ستمگران « از قاب سحر
| ســيماى آذرى شــبكه جهانى سحر ، 
مجموعه اپيزوديك « خرده ســتمگران » را از 18 

مهر روى آنتن مى برد .
به گــزارش كائنــات و به نقــل از روابط عمومى 
معاونــت برون مــرزى صــدا و ســيما ، مجموعه 
تلويزيونى « خرده ســتمگران » قرار اســت در 6 
قســمت 70 دقيقه  اى ، هر شب مهمان خانه هاى 

مخاطبان سيماى آذرى شبكه سحر شود .
بر اساس اين گزارش، اين مجموعه كه توسط صداپيشگان معروف آذرى به 

سفارش شبكه سحر دوبله شده است، محصول سال 1387 است.
كارگردانى و نويسندگى «خرده ستمگران» بر عهده مسعود شاه محمدى 

است كه اولين بار از شبكه سه سيماى جمهورى اسالمى ايران پخش شد.
در هر قسمت از اين مجموعه اپيزوديك داستان مجزايى اتفاق مى افتد. 
اين مجموعه حال و هوايى كامًال جدى دارد و در آن سعى شده به موضوعاتى 
به ظاهر بى اهميت پرداخته شــود كه به آنها توجه نمى كنيم. محور اصلى 
قصه ها درباره خرده ستم هايى است كه انسان ها در روابط اجتماعى در حق 

يكديگر مرتكب مى شوند.
« رامين ناصرنصير » ، « احمد آقالو » ، « احمد ساعتچيان » ، « اليكا عبد 
الرزاقى » ، « امير آقايى » ، « بهار كاتوزى » ، « بهناز جعفرى » ، « حميد 
رضا آذرنگ » ، « فالمك جنيدى » ، « مجتبى رستگار » و « مسعود سخايى 

» به نقش  آفرينى در اين سريال پرداخته  اند .
« خرده ستمگران » هر شب ساعت 21:40 به  وقت تهران روى آنتن مى  

رود و در ساعت  13:00 روز بعد باز پخش مى شود .

آسمان از ناشناخته های علم می گوید
| داود پیشكار - طــى 19سال گذشته، 
چهــارم تــا 10 اكتبر به نــام هفتــه جهانى فضا 
نامگذارى شده است و هر ساله برنامه هاى متنوعى 
در كشــورهاى مختلف جهان در اين حوزه برگزار 
مى شود. اين رويداد به مناسبت بزرگداشت پرتاب 
 «Sputnik1» نخســتين ماهواره جهان به نــام
درتاريــخ چهارم اكتبــر 1957 به وســيله اتحاد 
جماهير شوروى و تصويب نخستين معاهده استفاده صلح آميز از فضاى جو 

در سازمان ملل در 10 اكتبر 1967 مورد توجه قرار گرفته است.
هر ساله انجمن هفته جهانى فضا (WSWA) موضوعى را براى بزرگداشت 
اين هفته انتخاب مى كند تا تمام فعاليت ها و رويدادهاى صورت گرفته در 
جهان در اين هفته پيرامون اين شــعار برنامه ريزى شود. هفته جهانى فضا 
در سال جارى از 12 مهر(4 اكتبر) آغاز شده و تا 18 مهر (10 اكتبر) ادامه 
دارد و شعار هفته جهانى فضا در سال 2018 «فضا جهان را متحد مى كند» 
انتخاب شده است.دنيس استون (Dennis Stone) رئيس انجمن جهانى 
هفته فضا، در بيانيه اى هفته جهانى فضا را بزرگ ترين رويداد فضايى در طول 
ســال معرفى كرد و گفت: در طول سال گذشته در مجموع، 3700 رويداد 
در بيش از 80 كشور دنيا به بررســى علوم و فنون فضايى و نيز ميزان تاثير 
كاوش هاى فضايى بر زندگى انسان پرداختند.در هفته جهانى فضا، آژانس 
فضايى آمريكا، ناسا برنامه ويژه اى به مناسبت 60 سالگى خود در موزه پرواز 
سياتل تدارك ديده است كه در اين برنامه مديران ناسا به بيان دستاوردها، 
پژوهش ها و برنامه هاى دردســت اجــرا پرداختند. عالوه بر ناســا، آژانس 
فضايى اروپا نيز برنامه هاى متنوعى به ويژه در كشــور هلند در زمينه ارائه 
دســتاوردهاى خود اجرا كرد و دانشمندان، فضانوردان و مهندسان به بيان 
تجربه و نظريه هاى خود پرداختند. هم چنين فضانوردان مستقر در ايستگاه 
فضايى بين المللى از فاصله 400 كيلومترى از زمين، از طريق ويدئو كنفرانس 
به سوال عالقه مندان به نجوم و فضا پاسخ خواهند داد.عمران مرادى، عضو 
كميته علمى مركز نجوم اديب اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، يكى از 
مهم ترين اهداف هفته جهانى فضا را ترويج علوم فضايى در ميان عالقه مندان 
به اين حوزه برشــمرد و اظهار كرد: يكى از راه هاى رســيدن به اين هدف، 
عمومى كردن علوم فضايى است. براى اين منظور، مروج علم بايد عالوه بر 
تســلط كامل بر حوزه علوم فضا، دانش انتقال اطالعات به زبان عموم مردم 

را نيز داشته باشد و بتواند مباحث پيچيده علمى را به سادگى ترويج دهد.
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