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کتاب مجموعه سکههای ساسانی موزه بانک ملی معروف به
«مجموعه پیروزان» به کوشش داریوش اکبرزاده و نیکوالوس
شیندل با همیاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر
شد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و
گردشگری ،داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه درباره
کتاب مجموعه سکههای ساسانی موزه بانک ملی ایران گفت :این
مجموعه در اواخر دهه پنجاه خورشیدی توسط بانک ملی ایران
خریداری شده است.
وی با بیان اینکه شماری از سکههای این مجموعه ،در مقطعی کوتاه
در ساختمان سردار اسعد بهعنوان موزه سکه ،به نمایش گذاشته شد
و با تعطیلی موزه این مجموعه بهدرستی مورد حفاظت قرار گرفت،
تصریح کرد :مجموعه سکههای موزه بانک ملی اندکی بیش از
 ۱۰هزار سکه از دوره هخامنشی تا دوران اسالمی است .در این
مجموعه ،شماری ارزشمند از سکههای ساسانی بالغ بر  ۱۲۰۰سکه
نگهداری میشود.
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،گفت:
با توجه به محدودیت زمانی تهیه بروشور جلد اول ،در گام نخست
ثبت ،پاکسازی ،عکاسی ،استخراج دادهها ،آمادهسازی کاتالوگ دو
زبانه انگلیسی -فارسی  ۳۱۲سکه مورد توجه بوده است.

فروردین
کسی که برعکس جریان حرکت
میکند باید عواقب آن را نیز پذیرفته
باشد .تو دوست داری آزاد و رها باشی
و این آزادی بهراحتی بدست نمیآید.

اردیبهشت

کن
.
تخیالت مثل ریسمان درازی است که
هر چه میکشی پایانی ندارد .خود را از
این تخیالت رها کن و واقعبین باش.
کسی را که دوست داری ،دچار توهم
نکن .با او شفاف و روراست باش.

خرداد

اتفاقاتی میافتد که تو را دوباره تو را
امیدوار و خوشبین خواهد کرد .تو
دوستدار زندگی هستی اما نباید خود را
به رؤیاهای دور و دراز سرگرم سازی.
زندگی را از هماکنون باید شروع کرد
و غم فرداها را نخورد.

تیر
به خاطر برخورد اشتباهت ،دچار
بحران عاطفی خواهی شد .فع ً
ال برای
این موضوع نمیتوان کاری کرد .باید
منتظر بمانی تا ابعاد آن مشخص شود و
بعد فکر چاره کنی.

مرداد

در شرایطی قرار گرفتی که تحت
نظر هستی .هر کاری که بکنی ،فورًا
به چشم میآید و دیده میشود .باید
مراقب رفتار و کردارت باشی و خطایی
مرتکب نشوی چون اتفاق بزرگی در
انتظار توست.

شهریور

نباید وقت گرانبهای خود را به مسائل
بیهوده و نزاعهای بیحاصل با کسی که
ارزش تو را نمیداند ،هدر دهی.

مهر
به این سرگردانی باید پایان داد .راه و
هدفت را مشخص کن .در اینصورت
تکلیف تو با دیگران و تکلیف دیگران
با تو روشن خواهد شد و روابط عاطفیت
سروسامان میگیرد.

آبان

در شرایط تازهای قرار میگیری که باید
دست به انتخاب جدیدی بزنی .همیشه
عاقبت کار را در نظر بگیر و دست به
عمل بزن و گرنه ضرر میکنی.

آذر
بیمالحظه به دیگران اعتماد میکنی.
شاید این کار نشانه حسن نیت تو باشد؛
اما باید مراقب بود که دیگران از این
رفتار سوءاستفاده نکنند .چون همه نیت
خوبی ندارند.

وی خاطرنشان کرد :در این کاتالوگ دو زبانه ،اطالعاتی ارزشمند
از پیشینه ساختمان موزه ،معماری آن و چگونگی تبدیل ساختمان
سردار اسعد به موزه و سرگذشت مجموعه سکه آمده است.
اکبرزاده با بیان اینکه وجود دینارها (سکههای زر) در این مجموعه
همچون دینار خاص خسرو پرویز بر اهمیت آن افزوده خاطرنشان
کرد :وجود شمار قابل توجه از سکه اردشیر سوم در تقابل با دیگر
مجموعههای چاپی شناخته شده ،این مجموعه را متمایز کرده است.
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در پایان
تصریح کرد :آزمایشات ( XRFتعیین ماهیت و جنس) این مجموعه
توسط کارشناس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صورت
گرفته است.

کشف سنگقبر  ۳۰۰ساله در میناب بعد از بارندگی

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی هرمزگان از کشف سنگقبر  ۳۰۰ساله در میناب پس
از بارندگیهای اخیر خبر داد.
به گزارش ایلنا ،عباس نوروزی بابیان این مطلب گفت :براثر
بارندگیهای اخیر ،یک سنگقبر با قدمت بیش از  ۳۰۰سال دریکی
از روستاهای میناب نمایان شده است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی هرمزگان افزود :سنگقبر یادشده توسط مردم محلی
کشف و از طریق شورای روستا به پلیس امنیت تحویل و بعدازآن
در اختیار اداره میراث فرهنگی میناب قرارگرفته است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس نوشتههای روی این سنگقبر ،به نظر
میرسد متعلق به دوره صفویان باشد ،خاطرنشان کرد :کارشناسان

میراث فرهنگی برای بررسی بیشتر و کارشناسی تکمیلی به
منطقه اعزامشدهاند و این تختهسنگ بهزودی به موزه مردمشناسی
خلیجفارس بندرعباس منتقل میشود.

معرفی الگوهای برتر به نسل جوان در برنامه «یارآشنا» رادیو فارس
برنامه رادیویی «یار آشنا» به منظور معرفی الگوهای برتر به نسل جوان
هر هفته از رادیو فارس پخش میشود.
به گزارش دریافتی روزنامه طلوع از روابط عمومی صداوسیمای فارس،
در این برنامه با دعوت از چهرهها و شخصیتهای برجسته و مطرح
علمی ،فرهنگی ،هنری ،سیاسی ،ورزشی و غیره و گفتگوی صمیمی با
آنان ،تالش میشود ضمن معرفی ابعاد مختلف زندگی آنها ،نسل جوان
با الگوهای موفق و برتر آشنا شوند.
در برنامه «یار آشنا» از رهگذر گفتگو با مفاخر استان فارس هویت
اسالمی ایرانی برای مخاطب بازنمایی میشود و به جوان و نوجوان استان
این پیام را میدهد که با تالش و کوشش و پشتکار و اراده میتوان
قلههای موفقیت در عرصههای ملی و جهانی را فتح کرد.
چهرههای شاخص علمی کشور از جمله آیت اهلل بهشتی از دانشمندان
برتر جهان اسالم ،پروفسور فیروزآبادی از چهرههای ماندگار شیمی
کشور ،پروفسور رییسی اردکانی چهره برتر آب ایران ،پروفسور

یعقوبی از استادان برجسته مکانیک در جهان ،دکتر سید مونا حسینی از
دانشمندان یک درصد برتر جهان و استاد نعمتی چهره برتر خوشنویسی
کشور از جمله مهمانان این برنامه بودهاند.
برنامه «یار آشنا» پنج شنبهها ساعت  20:05به مدت  30دقیقه از رادیو
فارس پخش میشود و بازپخش آن سهشنبهها ساعت  13:30است.
این برنامه به تهیهکنندگی رضا شامخی و گویندگی اسماعیل حسین
زاده تولید میشود.

تأکید و پافشاری تو در بعضی از کارها
زیانآور است .در زندگی باید انعطاف
داشت و خونسرد بود .باید اجازه بدهی شبکه نمایش با برنامه «سینمایش» چهلمین جشنواره فیلم فجر را
تا زمینههای الزم برای مسائلی که پوشش میدهد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش ،برنامه
ذهنت را مشغول کرده ،آماده شود.
«سینمایش» از  ۱۱بهمن ماه و همزمان با آغاز چهلمین دوره جشنواره
اسفند
فیلم فجر تا شب پایانی جشنواره ،هر شب در باکس ساعت  ۲۱شبکه
نمایش و در ویژه برنامهای به مدت  ۹۰دقیقه ،به پوشش مهمترین
به جای اینکه آسمان و ریسمان به هم رویداد سینمایی کشورمان خواهد پرداخت.
ببافی و خودت را گول بزنی ،بهتر است مرور آثار حاضر در این دوره جشنواره به همراه انعکاس برنامهها و
با واقعیتها روبرو شوی و از اطرافیان و نشستها ،گفت و گو با عوامل فیلمها ،سینماهای مردمی در تهران و
دوستانت شناخت دقیقتری داشته باشی .سایر استانها و آیتمهای ویژهای به مناسبت چهلمین دوره جشنواره از

بخشهای این برنامه خواهد بود.
«سینمایش» با اجرای حمید ترابیان در تأمین برنامه شبکه نمایش تولید
میشود.

دی

بهتر است به جای پرداختن به رؤیاهای
زیبا اما غیرممکن به واقعیتهای
موجود توجه کنی .درست است که این
واقعیات تلخ و دشوار به نظر میرسد
اما تو پیروزیات را از متن همین
واقعیتها مییابی.

بهمن

شهروند عکاس

اولین ویژهبرنامه جشنواره فیلم فجر تلویزیون اعالم وجود کرد

عکس روز:

عکس های حرفه ای خود را با کیفیت
مطلوببهآدرسایمیلروزنامهطلوع
 toloudaily@gmail.comارسال
کنید تا در روزنامه درج گردد

فاکس32344771 :

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

مجموعه سکههای ساسانی موزه بانک ملی ایران در قاب کتاب

امروز شما

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور

آبشار تارم
نیریز

نئاندرتالها در سمنان
هم بودهاند؟

در نتیجه بررسی روشمن ِد
باستانشناختی در منطقه ایوانکی در
غرب استان سمنان ،چشماندازهای
وسیعی از دوران پارینهسنگی و
تعداد قابل توجهی دستساختههای
سنگی نئاندرتال کشف شد.
به گزارش ایسنا ،سید میالد
هاشمی ،عضو هیئت علمی گروه
باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
درباره این یافته توضیح داد :این
بررسی در منطقهای به وسعت حدود
 ۸۹۰کیلومتر مربع با اهدافی چون
مشخص کردن الگوهای پراکنش
محوطههای پارینهسنگیِ احتمالی
ِ
ابزارسازی کهن در
و بررسی سنن
منطقه غرب استان سمنان در شمال
دشت کویر مرکزی انجام شد.
سرپرست این هیئت باستانشناسی
افزود :در این پروژه محوطههایی
از غرب و جنوبغرب در چنداب،
سنگاب ،حسینآباد کورس،
شورقاضی و یوسفآباد تا شرق
و شمال شرق در نزدیکی شهر
جدید ایوان ِکی و جنوب روستای
بوالن و ُک َرک یافت شد .از این
محوطهها که هر کدام ابعاد چند
کیلومتری دارند ،تعداد قابل توجهی
دستساختههای سنگی کشف شد
که تنها بخشی از آنها به منظور
مطالعات آزمایشگاهی ،نمونهبرداری
شدند.
او با بیان این که تمام این محوطهها
روی مخروط افکنههای کهنی
قرار گرفتهاند که برای چندین
هزار سال با رسوبات مختلف آبی
و بادی پوشانده شده بودند ،گفت:
فرآیندهای فرسایشی موجب شده
که پوشش رسوبات ریزدانه به مرور
کنار رفته و قطعات سنگ ریز و
ِ
درشت دوباره آشکار شوند.
هاشمی با اشاره به اینکه چنین
سطوحی را در بیابانها ،سنگفرش
بیابانی مینامند ،افزود :به دلیل
اینکه این سطوح باستانی احتما ًال
هزاران سال است که دوباره آشکار
شدهاند ،سطح تمام قطعه سنگها،
چه ابزارهای سنگی و چه سنگهای
طبیعی ،به تدریج هوازده شده و
پوششی قهوهای سوخته تا سیاه روی
آنها تشکیل شده است که به آن
«جالی بیابانی» میگویند.
او ادامه داد :بررسیهای مقدماتی

حاکی از آن است که این
چشماندازها دستکم به دو
دوره پارینهسنگی میانی و جدید
تعلق دارند و مطالعات مقدماتی
نشان داد که بخش عمدهای از
دستساختههای سنگی را تراشههای
با ابعاد نسبت ًا بزرگ و قابل مالحظه
تشکیل میدهد ،تراشههایی که به
کمک ضربه با چکش سخت از
روی سنگ مادرهای تراشه جدا
شدهاند.
این باستانشناس گفت :عالوه بر
تراشههای ساده ،انواع ابزارهای
روتوشدار از نوع سنت پارینهسنگی
میانی و شواهد بهرهگیری از تکنیک
«لوآلوآ» نیز در میان مجموعه
ابزارها به چشم میخورد.
او افزود :بهرهگیری از این تکنیک
در عرضهای جغرافیایی مشابه با
منطقه ایوانکی (عرض جغرافیایی
منطقه ۳۵ :درجه شمالی) معمو ًال
به نئاندرتالها منتسب میشود ،از
اینرو ،عالوه بر انسان خردمند،
میتوان ردپای انسان نئاندرتال را
نیز در منطقه جستوجو کرد.
به گزارش پژوهشگاه میراث
فرهنگی و گردشگری ،سرپرست
این هیئت باستانشناسی با اشاره
به اینکه مجموعه دستساختههای
گروه دوم که به دوران پارینهسنگی
جدید منتسب هستند ،شامل سنگ
مادرهای تیغه و ریزتیغه حجمی
(منشوری) و برداشتههای تیغه و
ریزتیغه ساده هستند ،افزود :برخی
تیغهها لبههای همگرا یا پیکانی
شکل دارند و برخی دیگر نیز به
کمک روتوش به سرپیکان تبدیل
شدهاند .هاشمی همچنین گفت:
درصد سرپیکانها ،چه روی تراشه
و چه روی تیغهها نسبت ًا باالست و
تعداد قابل توجهی از آنها شواهدی
از قرارگیری در دستههای چوبی
را نشان میدهند که شاید اشارهای
به اهمیت شکار در چشمانداز
پارینهسنگی منطقه ایوانکی باشد.
انسانهای نئاندرتال از جمله
انسانهای نخستین بودند که در
ایران نیز زندگی میکردند و بیشتر
در نزدیکی رودخانهها حضور
داشتند و تاکنون شواهدی از وجود
آنها در مناطقی از ایران از جمله
مازندران و غرب پیدا شده است.

کشف یک جوینده گنج آماتور

یک جوینده گنج آماتور موفق شد
یکی از قدیمیترین سکههای طالی
انگلستان را کشف کند.
به گزارش مهر و به نقل از بی بی
سی ،یک جوینده گنج آماتور موفق
شد با جستوجو در یک زمین زراعی
واقع در «دوون» یکی از قدیمیترین
سکههای طالی انگلستان را کشف
کند .این کاوش نخستین کاوش این
فرد پس از گذشت  ۱۰سال بوده است.
این اکتشاف در سپتامبر سال گذشته
روی دارد و در وهله اول این مرد از
کمیاب بودن این سکه تاریخی مطلع
نبود .به گفته کارشناسان تنها هشت
مورد مشابه از این سکه تاکنون کشف
شده است.حاال قرار است این سکه
به زودی در یک حراجی به مزایده
گذاشته شود و انتظار میرود ارزش آن
به حدود نیم میلیون پوند برسد.
این سکه از جنس طال است و بر
روی آن تصویر «شاه هنری سوم»

نقش بسته است .گمان میرود این
سکه در سال  ۱۲۵۷ضرب شده باشد.
این نخستینباری است که این نوع
سکه طالی کوچک در  ۲۶۰سال
اخیر کشف شده است .تقریب ًا اغلب
سکههای مشابهی که کشف شدهاند در
موزهها به نمایش گذاشته شدهاند.
کارشناسان معتقدند این سکه برای
نخستینبار چهره یک پادشاه انگلستان
را به تصویر کشیده است .در سمت
دیگر این سکه تاریخی نیز صلیب و
گلهای رز دیده میشود.پس از اینکه
کاشف این سکه ،تصویری از آن
را در فیسبوک منتشر کرد با توجه
به اطالعات یک متخصص از میزان
اهمیت و ارزش آن مطلع شد.

