 مهمترين مناسبت در بهمنماه ،جشن سده است  ،جشني كه دربارة آن بسيار نوشتهاند و دربارة انگيزههايبرپايي آن روايتها وجود دارد اين آيين فرخندهدر دهمين روز از بهمن ماه برگزار ميشود.
  12بهمن ماه بازگشت امام خميني به ميهن و بيست و دوم پيروزي انقالب است كه اين ده روز را زرتشتيانتهران برنامههايي به اين مناسبت دارند
 بيست و پنجم بهمن ماه (اورمزد و اسفند ماه) پرسه همگاني است. بيست و نهمين روز از ماه بهمن سپندامزد و اسفندماه جشن اسفندگان است ،اين روز را روز مادر نامنهادهاند.
 روزهاي نبر در اين ماه ششم ( ماه ) هشتم (گوش) پانزدهم (رام) و بيستوششم(وهمن) -مناسبتهايي كه در گاهشمارها به آن اشاره شده روز فناورزي فضايي ( )14روز نيروي هوايي(.)19

یک

گرد آمدیم تا برپا داریم آیینی درخور یاد او
عکس ها  :مهربان افسرکشمیری

بهنام مرادیان :هر چند سالیان درازیست که هر کس که میخواهد از آیین درگذشت اشوزرتشت
بگوید و یا رسانه ای گزارشی تهیه کند ،همه از روز برگزاری این آیین میگویند و آنچه در آن
روی داده است .اما فرازنامه امسال بر آن شد تا برخالف همیشه ،از پشت صحنه و تدارک
این آیین بگوید .از آنانی که دیده نشدند ولی کار بزرگشان را دیدیم .همکیشانی که با هر
شغل و تحصیل و جایگاهی ،گردآمدند تا گوشه ای از کار برگزاری آیین درگذشت پیامبری که
دوستش دارند را بگیرند .کودکان و نوجوانان بودند .پیران و کهنساالن نیز بودند .همه آمدند
و کوشیدند تا روشن بماند ،چراغ یکی از ارجمندترین آیین های دینی زرتشتیان.

نشریه داخلی انجمن زرتشتیان تهران
شماره 24( 33دوره جدید )
دی ماه 1389خورشیدی
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دو

آیین های یادبود اشوزرتشت
در تهران و دیگر شهرها
فیروزه فرودی  :آیین جشن درگذشت اشوزرتشت
مهراسپنتمان از ساعت  8و  30دقیقه بامداد 5
دی ماه در تاالر ایرج از سوی انجمن زرتشتیان
تهران با اوستاخوانی موبدان و باشندگی همکیشان
برگزارشد و پس از آن باشندگان با اتوبوس های
آماده جلوی آدریان ،برای یادبود درگذشتگان
بسوی قصر فیروزه رهسپار شدند.
زرتشتیان کرمان سالگرد درگذشت اشوزرتشت
را با آیین گهنبارخوانی در ساعت  11نیمروز در
آدریان کرمان گرامی داشتند.
آيين درگذشت اشوزرتشت ،پيامبر ايراني ،در خانه
زرتشتيان اصفهان از ساعت  6پسین روز  5دی
با جشن خوانی و سخنرانی موبد درباره اين پيام
آور راستی براي باشندگان برپاشد ودر پایان با
خوراكيهاي سنتي از باشندگان پذيرايي شد.
آیین درگذشت اشوزرتشت خير ايزد و دي ماه از
ساعت 6و 30دقيقه پسین در تاالر روانشاد يزداني شيراز
با نیایش گات ها و نمایشی از سخنان پیام آور راستی
برگزار شد .همكيشان شیرازی از بامداد پنجم دي
ماه با باشندگي در باغ وقفي شيراز به پختن آش و
سيرو و هشوا پرداختند.
زرتشتيان محلههاي نرسيآباد ،مريمآباد و
مهديآباد يزد ،همراه با برگزاري گهنبار در محله
های خود ،همچون سالهای پیش،همازور شدند و
ياد اشوزرتشت را گرامي داشتند.
زرتشتيان يزد در محله و خرمشاه  ٥ديماه ،در
تاالر باشگاه جوانان زرتشتي يزد گردهم آمدند و
همراه با برگزاري گهنبار ،ياد و سالگرد درگذشت
اشوزرتشت را گرامي داشتند .
زرتشتيان محلههاي تفت ،قاسمآباد و كسنويه،
همراه با گهنبار خوانی و پختن آش وسيرو،
در برپایی سالگرد درگذشت اشوزرتشت همازور
شدند.

شماره 33

نشریه داخلی انجمن زرتشتیان تهران

پس بگذاريد كه آنها با انديشه نيك،گفتارنيكو
كردارنيك و با فروتني تمام سرودهاي ستايش
اهورامزدا را سراييده و او را بپرسند.
بشود كه كيگشتاسب و فرشوشتر و
پسرزرتشت اسپنتمان به مردم ياد دهنده
كه در راه راست آيين مزدا ثابت قدم مانند
آييني كه اهورامزدا به توسط پيامبر خويش و
روحانيون آينده فرستاده.
يسنا 2-53
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در مورد انتخاب كنندگان يا كساني كه جهت راي دادن به كانديدهاي مور نظر خوش برای انجمن بايد حضوري فعال
و گسترده را داشته باشند ،نكتهاي است كه بايد به آن توجه ويژه داشت و نبايد بعدها از اينكه فردي با چند راي حتي
کمتر از انگشتان هردو دست انتخاب شود مورد ایراد و شكايت قرارگيرد كه اين خود نشاندهنده بيتوجهي و عدم احساس
مسئوليتپذيري نسبت به هازمان زرتشتي مي باشد و بيانگر اين است كه در وحله اول بايد حضوري گسترده داشته
باشيم.
نكته ديگري كه حائز اهميت است و بايد به آن با نگاه كارشناسائي نگريست ،شناخت و آگاهي كامل و حتياالمكان نسبي
به كانديدها ميباشد و هر فردي از هازمان زرتشتي مسئول بوده و وظيفه ديني و وجداني و اجتماعي وي بايد بیدار گشته
و با ديدي باز و شناختي كافي كانديداهاي مورد نظر خويش را انتخاب نمايد ،در غير اينصورت و بيتوجهي به اين مسئله
باعث خواهد شد كه افرادي با هدفهاي خاص براي پيشبرد مقاصد خويش به انجمن راه يافته و نتوانند خواستههاي
برحق همكيشان هازمان زرتشتي را برآورده سازند.
* سرهنگ دکتر رستم خسرویانی سرنشین انجمن و مدیر مسوول فرازنامه

زايشگاه بهمن محور بحث هاي كنكاش يگانگي بود

 براي مستمريبگيران تهران و يزد  20كيلو برنج2،عدد روغنبراي عيد نوروز مصوب شد.
 كميسيون ساختمان با صورت هزينه تعميرات مدرسه گيو با مبلغ 7،809،280ريال موافقت كرد.
 سرويس مدارس در آذرماه 159،610، 000ريال صورت هزينه لولهكشي گاز قصرفيروزه به مبلغ 11،000،000ريال
 هزينههاي طرح بهبود كيفيت  15،680،220ريال طبق مصوبه ازقبل پرداخت شود.
 صورت هزينه درمانگاه دو ماهه ( 8و  3،566،000 )9ريال مصوبشد.
 چاپخانه فروهر  3،500،000ريال هزينه چاپ فرازنامه هزينههاي جشن سده تا سقف  40،000،000ريال مصوب شد. خريد لرك گهنبار ميديوزرمگاه  3،080،000ريال هزينه صدابرداري همايش كوهنوردي نوآهنگ مبلغ  1،500،000ريال -استراد چك تضمين شركت استاد در مورد ( خانه كيخسروي)

چند خبر از دبستان جمشید جم

دانش آموزان کالس سوم جمشیدجم بامداد  ۱۴دی از
پارک ترافیک منطقه شش بازدید کردند .دانش آموزان
در این پارک که اختصاص به راهنمایی و رانندگی دارد با
دیدن فیلم و اسالید با مقررات راهنمایی و رانندگی آشنا
شدند .همچنین در نشست انجمن اولیا و مربیان دبستان
جمشید جم ،سال تحصیلی  89-90به عنوان سال دری
صحبت کردن ،نامگذاری شد .دومين نشست روانشناسي
با باشندگي «بهزاد دارابي» ،روانشناس تربیتی آموزش
و پرورش نیز برای پدر و مادرهادر دبستان جمشيدجم
برگزار شد .این نشست پنج شنبه  ۱۶دی از ساعت ۹
آغاز شد و با پاسخ به پرسش های باشندگان نزدیک به
 ۲ساعت به درازا کشید .بهزاد دارابی در رابطه با اینکه
عادت ها در کودکان چطور بوجود می آیند و چگونه
رشد می کنند سخنرانی ایراد کرد .دانش آموزان پایه
اول و دوم دبستان جمشیدجم بامداد امروز  ۲۰دی در
فرهنگ سرای ارسباران به تماشای« دو مرغ هپلی»
نشستند .دانشآموزان مدرسه جمشيدجم نیز  22د يماه
به سينما رفتند .دانشآموزان كالس چهارم و پنجم
دبستان جمشيدجم به سينما فلسطين رفتند و فيلم خاله
سوسكه را تماشا كردند.

نشست پسين روز دي به آذر برابر با دوم دي ماه كنكاش
يگانگي به بررسي آخرين وضعيت زايشگاه بهمن در يزد و
كارهاي مناسبي كه ميتوان براي رفع دشواري هاي آن انجام
داد ،ويژه شده بود.
در اين نشست كه مديريت آن را چون هميشه دكتر اسفنديار
اختياري نماينده زرتشتيان در مجلس هشتم به عهده داشت،
افزون بر دكتر رستم خسروياني رييس وچند تن از اعضاي
هيات مديره گردش  ٤١انجمن زرتشتيان تهران ،مهندس اله
يار دانشمند ،مهندس رستم آباديان ،مهندس خدايار معاونت
رييسان گردش هاي پيشين انجمن نيز باشنده بودند و در
مورد وضعيت زايشگاه بهمن در گردش هاي پيشين انجمن
تهران توضيح دادند.
دكتر اختياري و دكتر خسروياني نيز هريك به شرح جزييات

امور و وضع كنوني زايشگاه ،همچنين پيشنهادهايي كه در
مورد اجاره كردن و فعاليت در اين مكان وجود دارد ،اشاره
كردند.
در ادامه نيز نامهاي كه انجمن زرتشتيان تهران در اين زمينه
تهيه كرده بود ،خوانده شد و مورد تاييد قرار گرفت .نماينده
زرتشتيان در مجلس نيز اعالم كرد خود نامهاي را روي آن
ميگذارد و ميفرستد تا اقدامات بعدي صورت گيرد.
باشندگان ( شركت كنندگان) در كنكاش يگانگي همچنين تاييد
كردند كه بهتر است جمعيت هالل احمر و گروهي از پزشكان
اعصاب و روان كه هم اينك در محل زايشگاه بهمن مستقر
هستند ،اين مكان را تخليه كنند و پس از تخليه كامل ،انجمن
زرتشتيان تهران درباره چگونگي فعاليت در اين محل تصميم
نهايي را بگيرد.

توسط درمانگاه یگانگی انجام شد:

معاینه رایگان نونهاالن مهدکودک پرورش
نونهاالن زرتشتي كه به مهدكودك پرورش ميروند ،مورد معاينه
كامل پزشكي قرار گرفتند .اين معاينه ها توسط درمانگاه خيريه
يگانگي و در آذرماه امسال انجام شد.
به گفته دكتر فرشيد زنديان كه مسووليت اداره درمانگاه
يگانگي را پذيرفته است ،نظير اين معاينه ها براي دانش
آموزان سال اول راهنمايي رستم آباديان نيز انجام شد.

در اين معاينه ها كه دكتر زنديان انجام داد ،افرادي كه مشكل پزشكي
داشتند ،به متخصصان مربوط ارجاع داده شدند و آموزشهاي الزم
در زمينه چگونگي حفظ سالمتي ،پيشگيري از چاقي و عوارض آن،
همچنينچگونگيتغذيهدرستكودكاندادهشد.
تعداد افراد معاينه شده در آذر ماه حدود  ٩٠تن بوده است كه
در  ٣نوبت معاينه شدند.

بليت نيم بهاي تئاتر

نمايش ملودرام «رهگذر كوچه ها » در تماشاخانه سنگلج برپا
ميشود.
كميسيون روابط عمومي انجمن زرتشتيان تهران در پي هماهنگي
با روابط عمومي تماشاخانه سنگلج تعداد محدودی بليت نيم بهاي
اين تئاتر را در اختيار همكيشان قرار ميدهد تا همكيشان بتوانند با
نصف قيمت اين تئاتر را ببينند.
داریوش نصيري مسئول روابط عمومي تاالر سنگلج در گفت و گو

با فرازنامه اعالم كرد نمايش ملودرام رهگذر كوچه ها به نويسندگي
علي موسويان و كارگرداني علي اصغر راسخ راد از  89/10/21تا
نيمه هاي بهمن ماه از ساعت  5/30پسين اجرا ميشود.
پيشازاينكميسيونروابطعموميانجمنزرتشتيانتهرانبليتهاي
نيمبهايتئاترهايمختلفراتهيهودراختيارهمكيشانقراردادبود.
اين بليت ها در دبيرخانه انجمن موجود است و همكيشان مي توانند
از ساعت  ٨بامداد تا  ٤پسين بليت ها را از دبيرخانه دريافت كنند.

برگزاري اشتا دایزد در سرای سالمندان زرتشتی

بيستم ديماه برابر بود با اشتادايزد و ديماه و بازهم همچون
هميشه اين جشن در سراي سالمندان زرتشتي برگزار شد.
برنامه با سخنرانی پریسا دبیری ،سرپرست اين سرا آغازشد و
در ادامه ،شیوا جهانگیری به سرايش گات ها پرداخت.
پس از آن شیرین خوبچهر در رابطه با گروه ورزشي ورهرام
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سخن گفت.
زوبین پروین و آذین خسرویان برنامه شاد موسیقی را براي
باشندگان اجرا كردند.
دربرگزاري اين برنامه ،همه مسووالن سراي سالمندان با
همت خود یار و یاور هم ه سالمندان هستند

نشریه داخلی انجمن زرتشتیان تهران

شماره 33

تالش همکاران فرازنامه

امسال نیز مانند هر سال ،زرتشتیان تهرانی ،آیین های دینی درگذشت اشوزرتشت اسپنتمان ،بزرگ پیامبر ایرانی را در
تاالر خسروی و قصرفیروزه تهران برگزار کردند .این آیین ها در بردارنده آیین اوستاخوانی و دیدار از قصرفیروزه به یاد
درگذشتگان بود .اما آنچه «فرازنامه» به عنوان نشریه داخلی انجمن زرتشتیان تهران در پی آن بود تا به نمایش بگذارد،
نه گزارش این رویدادها که نشان دادن خلوص نهفته در پس این آیین هاست .جمع صمیمی و همیشگی فرازنامه ،بر
آن شد تا این آیین را از زوایای دیگر ببیند و آن تالش کسانی بود که چند روز را بدون هیچ چشمداشتی ،صرف آماده
سازی این آیین کردند .در فرازنامه این شماره ،آقای مهربان افسر کشمیری ،عکس های روز نخست و آماده سازی مواد
تهیه آش را در آدریان تهران و آقای بهرام یزدانی ،عکس های مربوط به پختن آش در روز و شب پیش از روز درگذشت
اشوزرتشت در قصرفیروزه را تهیه کرده بود .همچنین دوستان دیگر فرازنامه ،آقای بهنام مرادیان و بانو فیروزه فرودی ،با
قلمشان ،برگزاری این آیین را در تهران و دیگر شهرستان ها پوشش دادند.
به هر روی ،به نمایش درآوردن گوش هایی از این همه راستی و سادگی ،برای همبستگی در راستای برگزاری یک آیین
دینی را یک افتخار بزرگ برای فرازنامه می دانم.
فرهاد رويينتن – سردبير فرازنامه و مسئول كميسيون روابط عمومي

دی ماه
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مادة  52آييننامه
احوال شخصيه زرتشتيان:

اگرفرزندي قبل از پدر و مادر فوت شده باشد پس از درگذشت پدر و مادر در
موقع تقسيم ارث در صورتيكه از آن فرزند درگذشته همسر و فرزندي باقيمانده
باشد سهم فرزندي او به همسر و فرزندان وي تعلق خواهد گرفت و در صورت
نداشتن فرزند ،مطابق مادة  53ارث ميبرد.
مسالهاي كه در مورد اين ماده پيش آمده اين است كه حال اگر پدر و مادر
پس از فوت فرزند فوت نمايند ،تقسيم ارث سهم فرزند درگذشته بين همسر
و فرزندانش چگونه خواهد بود آيا طبق آييننامه احوالشخصيه جديد است
يا قديم؟
پاسخ  :سهم فرزند فوت شده از پدر و مادر ،باتوجه به تاريخ فوت پدر و مادر تعيين
خواهد شد و سهم فرزندان و همسر فرزند فوت شده باتوجه به تاريخ فوت فرزند
درگذشته تقسيم خواهد شد زيرا در هرحالي كه پس از فوت متوفي و تقسيم ارث
وي،ارثي براي ورثه وي پيدا شود ،باتوجه به تاريخ فوت و انحصار وراثي كه براي
خود وي صادر شده تقسيم خواهد شد.
پری سیما آذر کیوان  -وکیل پایه یک دادگستری

ساعت حركت اتوبوسهاي جشن سده
دکتر مهران سپهري سرنشين كميسيون خدمات انجمن
زرتشتيان تهران ،زمان و مكان حركت اتوبوسهاي جشن
س براي آسودگي
سده را اعالم کرد  ،به گفته سپهری  ۶اتوبو 
همكيشان ۱۰ ،بهمنماه ،همزمان با روز برگزاري جشن سده ،به

ماركار تهرانپارس ،مكان برگزاري جشن سده ،خواهند رفت.
اين اتوبوسها 10بهمنماه ،ساعت 4پسین همكيشان را از
ميدان سلماس ،ميدان صادقيه ،ميدان سنايي ،آتشكده و ميدان
نيلوفر به مكان برگزاري جشن سده ميبرند.

آیین نامه بهره گیری از فضای ورزشی آدریان بزرگ آماده شد
در نشست روز  25دی ماه هیات امنای ساخت آدریان بزرگ و
مدیران تیم های ورزشی ،آیین نامه بهره گیری از زمین های
ورزشی آدریان بزرگ ،مورد بررسی دوباره قرار گرفت و تا 6
ماه به گونه آزمایشی اجرا می شود.
در این نشست با توجه به اینکه مدیریت درست یک مجموعه
ورزشی ،نیاز به یک مدیر مستقیم دارد و کمیسیون جوانان،

به تنهایی نمیتواند مدیریت این مکان را پیش ببرد .بنابراین
با توجه به پیشنهاد و ابراز تمایل «شیرین خوبچهر» ،از
ورزشکاران پیشکسوت و دانشجوی مدیریت ورزشی ،به مدت
 6ماه به عنوان مدیر ورزشی آدریان بزرگ و با هماهنگی
کمیسیون جوانان ،ورزش و اشتغال انجمن زرتشتیان تهران
فعالیت خواهد کرد.

کالس اول دبستان گیو ،به دو کالس تقسیم میشود
انجمن زرتشتیان تهران آمادگی خود را برای استخدام آموزگار
دوم اعالم کرد .از آنجایی که کالس اول دبستان گیو با
 44دانش آموز اداره میشود ،برای حفظ کیفیت آموزشی،
در صورتی که آموزگار باتجربه ای به انجمن معرفی شود،

انجمن هزینه استخدام او را پرداخت می کند .هماهنگیهای
الزم نیز با مدیر دبستان انجام شده است .آموزگار كنوني
اين كالس  ٢٠سال سابقه كار دارد و کارش مورد رضایت
خانواده ها است.

نونهاالن مهد کودک پرورش در شاه ورهرام ایزد
نونهاالن مهدکودک پرورش در تهران ۱۴ ،ديماه همزمان با روز
ورهرام در گاهشمار زرتشتي ،به زيارتگاه شاهورهرام ايزد در تهران رفتند.

اين گروه از نونهاالن ،با خواندن بخشهايي از اوستا ،اين روز را گرامي
داشتند .در پايان برنامه از باشندگان با خوراكهاي سنتي پذيرايي شد.

برنامههاي مهدكودك سپند اعالم شد
آموزش گاتها خواني و خطديندبيره توسط دكتر
راشين جهانگيري در روزهاي يكشنبه و سه شنبه
برگزار ميشود .
خانم شيرين سالمتي مدير مهدكودك سپند با اعالم اين خبر
افزود عالوه بر آموزش خط ديندبيره كارگاه فني زير نظر
مهندس اسفنديار بهمردي در روزهاي شنبه برگزار ميشود.
همچنين كالسهاي انگليسي در روزهاي شنبه ،يكشنبه،
سهشنبه و چهارشنبه برگزار ميشود.
سالمتي به خبرنگار فرازنامه از برگزاري كالس موسيقي
ارف و آموزش كامپيوتر توسط خانم ليدا گوهربخش در

روزهاي يكشنبه ،دوشنبه ،سهشنبه ،خبرداد و افزود آموزش
ديني توسط موبد سهرابهنگامي در روزهاي سهشنبه
برگزار ميشود و خانم كيانوش ظهرابي كالسهاي نقاشي
و كاردستي و سفال را در روزهاي دوشنبه و سهشنبه برگزار
ميكند.
سالمتي بازيهاي هدفدار را در روز شنبه ،آموزش باله
روزهاي يكشنبه ،شاهنامهخواني روزهاي دوشنبه و
پنج شنبه توسط خانم شكوهي و كالس حركات موزون را
در روزهای سهشنبه و چهارشنبه عنوان كرد و در پايان از
برنامهاي شاد در روز پنجشنبه هرهفته خبرداد.
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جايگاه نخست مسابق ه «عكاسي از تياتر»
به همكار انجمن رسيد

خسرو پرخيده مدير هنري فرازنامه در دومين مسابقه عكاسي از تياتر،
جايگاه نخست اين مسابقه را به خود ويژه كند.
در اين دوره از مسابقهها كه  ٣٨٠عكاس ،شركت كرده بودند ،خسرو
پرخيده توانست در بخش حاشيه ،جايزه نخست را بهره خود كند .اين
مسابقه ،مسابقه عكاسي از تياتر «حضرت واال» بود كه در تماشاخانه
ايرانشهر ،در اجرا بود .آيين پاياني اين مسابقه سهشنبه ٣٠ ،آذرماه در
تاالر بتهون خانه هنرمندان در ميان دوستداران عكاسي ،عكاسان
تياتر و هنرمندان تياتر و سينما ،برپا شد.

دانشآموزان برتر زرتشتي
در پيكارهاي درسي و ورزشي

جايگاههاي برتر آموزشي و ورزشي مدرس ه راهنمايي گشتاسب به
دانشآموزان زرتشتي رسيد.
نازنين رستمي ،دانشآموز سال اول راهنمايي گشتاسب ،از
دانشآموزان زرتشتي شركتكننده در مسابقات ورزشي منطقه شش
آموزش و پرورش است كه توانسته جايگاه دوم منطقه در رشت ه دو
ت را به دست آورد.
سرع 

سپاسداری از سرنشين كميسيون ورزش و جوانان
انجمن زرتشتیان تهران

 ٩ديماه ،در برنامهاي خودماني كه از سوي گروه كوهنوردان
زرتشتي تهران ،تدارك ديدهشدهبود ،از مهندس فرهاد كشاورزي،
هموند انجمن زرتشتيان تهران و سرنشين كميسيون جوانان ،اشتغال
و ورزش اين انجمن ،سپاسداري شد.
در اين برنامه كه در خانهمهندس كشاورزي و با باشندگي خانوادهاش
برپابود ،كليپي كه از سوي گروه كوهنوردان زرتشتي آماده شده بود،
پخش شد و پس از آن ،نشان سپاسي به خانواده كشاورزي ،پيشكش
شد.

دبيرستان فيروزبهرام و پيروزي دوباره

کسب مقام دومی تیم بسکتبال در منطقه  12تهران و به دست آوردن
رتبه های اول و دوم در آزمون آمادگی المپیادهای علمی کشور ،از
دستاوردهای دانش آموزان دبیرستان فیروزبهرام در ابتداي ماه دي
بود .نیکنام تیراندازی ،رستم رستمیان ،نیما شهریاری ،رشید ذهبی،
پویا باستانی پور ،سهراب مبارکه و لویک باغومیان ،بسکتبالیست های
نوجوان دبیرستان فیروزبهرام توانستند در بازیهای منطقه  12آموزش
و پرورش تهران رتبه دوم را برای یکی از قدیمی ترین دبیرستان های
تهران به ارمغان بیاورند.

نشریه داخلی انجمن زرتشتیان تهران

عسل

همانطور كه مي دانيد عسل از قديمي ترين و نخستين شيرين كننده هايي است كه
انسان استفاده كرده است و شامل قندهايي چون گلوكز ،فروكتوز ،مواد معدني همچون
منيزيم ،پتاسيم ،كلسيم ،كلريدسديم ،گوگرد ،آهن و فسفات است .در ضمن اينكه ويتامين
هايي همچون  B5 ، B3 ، B6 ، B2 ، B1و  Cنيز براساس كيفيت و نوع عسل به نسبت
هاي متفاوت در آن ديده مي شود.
عالوه بر موارد ذكر شده در حد كمي مس ،يد و روي نيز در عسل وجود دارد .عسل
يك ضدعفوني كننده طبيعي است.
ويژگي منحصر به فرد:
 _1به راحتي هضم مي شود _2منبع بسيار خوبي از آنتي اكسيدان است و نقش
بزرگي در جلوگيري از سرطان و همچنين بيماريهاي قلبي دارد _3.سطح كالري
آن پايين است _4به سرعت در خون پخش مي شود  _5 .در سالمت و ساخت
عوامل خوني مؤثر است _6 .عسل هرگز فاسد نمي شود _ 7به خاطر ميزان باالي
فروكتوز  %۲۵شيرين تر از قند است _8.در درمان آلرژي هاي فصلي براي ساكنين
مناطقي كه عسل از گلهاي همان منطقه به دست آمده است ،بسيار مفيد است_9.
تنها غذايي است كه استفاده از آن باعث نابودي چرخه طبيعت نمي شود.

دیدگاه

ضرورتي بهنام مديريت زمان

در بين همه منابعي كه در اختيار داريم زمان با ارزشترين آنهاست ليكن به اندازه اهميت خود ،از جايگاه و منزلتي شايسته برخوردار نيست.
علت بيشتر شكستهاي جبران ناپذير زندگي فردي ،اجتماعي و شغلي افراد ،عدم استفاده مطلوب از زمان است .زمان تنها سرمايهاي
است كه ميتوان از طريق آن به همه خواستههاي خودرسيد ،ولي هيچ نيرويي د رجهان وجود ندارد كه بتواند لحظه از دست رفته را
دوباره بازگرداند .آيا تاكنون فكر كردهايد كه عمر انسان محدود و يا تيكتاك ساعت هرلحظه كمتر و كمتر ميشود و تنها با اعمال
مديريت زمان است كه ميتوان به آرزوها و خواستههاي خود رسيد.
غالب ًا عده كمي از مردم قدر وقت را ميدانند در حاليكه همواره افسوس زمان ازدست رفته را ميخورند و براي زمان حال و آينده خود
برنامهموثري هم طرح ريزي نميكنند اهميت و توجه به زمان در فرهنگ و زبانهاي مختلف دنيا به طور جداگانهاي مورد تاكيد
قرار گرفته است .دراكثر جوامع و فرهنگها به دليل كميابي و ارزشمندي زمان آنرا با طال مقايسه ميكنند در صورتيكه بين اين دو
تفاوتهاي ملموس وجود دارد واز جمله اينكه برخالف طال ،زمان قابليت خريد و فروش ،ذخيرهكردن و  ...را ندارد و در حاليكه زمان
ميتواند طال توليد كند ،طال هرگز قادر به توليد زمان نيست.
يكي از مطلوبترين راههاي استفاده از زمان به كارگيري دائمي و هوشيارانه مديريت آن است .مديريت زمان يعني اينكه كنترل زمان
را در دست بگريم و اجازه ندهيم حوادث ما را هدايت كند و به تعبير ديگر انسان اگر در برخورد با جريانهاي زندگي به طور انفعالي
عملكند فرصت محدود عمر از دستش خواهد رفت .رستم بهدین  -رییس کمیسیون مالی انجمن زرتشتیان تهران

نامه نماينده زرتشتيان درباره زايشگاه بهمن

سايت انجمن زرتشتيان تهران :بهدنبال پيگيريهاي انجمن
زرتشتيان تهران براي تخليه كامل محل زايشگاه بهمن و در
پي آن تصميمگيري نهايي براي راهاندازي دوباره اين مكان،
همچنين نامه نگاري با مراجع ذيربط از جمله استانداري يزد،
دكتر اسفنديار اختياري نماينده زرتشتيان ايران در مجلس
هشتم نيز از اين اقدام انجمن تهران حمايت كرد.
در نامه دكتر اختياري كه براي استاندار يزد فرستاده شده،
آمده است:
جناب آقای مهندس فالح زاده
استاندار محترم استان یزد
با درود فراوان
احترام ًا ،بازگشت به نامه شماره  ٤١/١٥٠٢مورخ ١٣٨٩/٨/٢٣
انجمن محترم زرتشتیان تهران در رابطه با زایشگاه بهمن،
بدینوسیله به پیوست بیانیه اولین همایش پزشکان و
پیراپزشکان زرتشتی استان یزد ،تقدیم میگردد.
همانگونه که در این مصوبه تاکید گردیده است ،تخلیه کامل
مکان زایشگاه بهمن و تحویل به این گروه از متخصصین
زرتشتی که سابقه خدمتگزاری آن ها در درازنای تاریخ به
اثبات رسیده از خواسته های درست و به حق آن ها است.
شایان ذکر است ،این تنها گزینه ای است که صاحبان واقعی
این مکان درمانی با سابقه کشور که همانا جامعه خوشنام و
پرافتخار زرتشتیان باشند ،بر آن اتفاق نظر دارند و توسط مالک
آن ،انجمن زرتشتیان تهران ،مورد تائید قرار گرفته است.
امید است با طراحی مجدد مدیریتی و تخصصی که توسط کادر
پزشکان و پیراپزشکان زرتشتی در قالب یک شرکت تعاونی
درمانی انجام می پذیرد ،شاهد خدمت رسانی بیمارستان بهمن
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به تمامی ایرانیان باشیم.

تصویر نامه دکتر اختیاری

 كميته فني زيارتگاهها و مكانهاي فرهنگيزرتشتي ،هماهنگ با نيازهاي پژوهشي و اجرايي
خود ،از ميان همكيشان متخصص و عالقه مند،
همكار ميپذيرد.
بر پايه فراخواني كه اين كميته اعالم كرده است،
همكيشاني با پيشينه تخصصي در پيوند با كارهاي
ساختماني همچون معماري ،عمران ،برق ،تاسيسات
و همچنين دانشهاي تكميلي چون رايانه ،اقتصاد،
ميراث فرهنگي و  ...ميتوانند با اين كميته همكاري
كنند.
 هفتمین همایش علمی دانشجویان زرتشتیسراسر کشور 5 ،و  6اسفندماه در تاالر دبیرستان
فیروزبهرام ،از سوی کانون دانشجویان زرتشتی
برگزار خواهد.
این همایش در چهار بخش ارایه مقاالت ،ارتباط
با صنعت ،نمایشگاه اختراعات و ایده های برتر،
نمایشگاه عکس و ارایه پوستری با آرمان باالبردن
سطح علمی دانشجویان زرتشتی سراسر کشور،
برگزار میشود.
مهلت نام نویسی در این همایش از  1دی ماه تا 25
دی ماه خواهد بود
 برنامه شب شعري براي گردهمايي گروهياز چكامهسرايان زرتشتي ٢ ،ديماه ،از سوي
دستاندركاران تارنماي برساد ،برگزار شد .اين
گردهمايي ،به مناسبت انتشار بيش از  ١٠٠چكامه
در اين تارنما ،در تاالر لعل نوذر جمشيديان
برپاشد.
 مسابقه آوازخواني با نام آواي زرتشتي براينخستين بار در هازمان(:جامعه) زرتشتي ،برگزار
ميشود.
آرمان از برپايي اين مسابقه ،استعداديابي و باال
بردن سطح كمي و كيفي خوانندگي در جامعه
زرتشتيان هست.

شماره 33

دی ماه

 3748زرتشتی

با سپاس
دکتر اسفنديار اختياري
نماینده ایرانیان زرتشتی

پيش از اين هم ،پزشکان و پیراپزشکان زرتشتی یزد در بیانیه
ای كه در پايان همايش خود منتشر كردند ،از مسووالن
جامعه زرتشتی خواستند تا تالش کنند مکان های درمانی
جامعه زرتشتی را به خود زرتشتیان باز گردانند تا این مکانها
توسط متخصصان زرتشتی مدیریت شود

شماره 33

نشریه داخلی انجمن زرتشتیان تهران

دیدگاه

به سوي فردايي بهتر

به راستي آنچه جوهره اصلي پيام اشوزرتشت را تشكيل ميدهد هدايت انسان به سوي دانايي است .چندي است كه
موسسه پيشه وران زرتشت با هدف رشد دانش و همبستگي صاحبان مشاغل در جامعه زرتشتي پایه گذاری شده است.
این نهاد نوپا در تاريخ  89/9/19اقدام به برگزاري سميناري با عنوان مديريت بحران کرد .این سمینار با واكنش بسیار
مثبت همکیشان رو به رو شد .آنچه در اين ميان اهميت دارد استقبال بي سابقه همكيشان جهت پشتيباني مالي از برگزاري
اين گونه سمينارهاست كه از دو جهت منافع بسياري را در بر دارد الف -به رشد دانش در سطح جامعه زرتشتي كمك
ميكند كه حتم ًا منافع معنوي آن شامل صاحبان خير خواهد شد ب -از طرف ديگر معرفي در بنگاه اقتصادي به عنوان
اسپانسر آن هم در سطح صاحبان مشاغل و صنعتگران جامعه زرتشتي باعث جذب مشتريان همكيش و رونق اقتصادي
هر چه بيشتر اين موسسات خواهد شد و همچنين به خواسته هميشگي زرتشتياني كه براي رفع نيازهاي خود به دنبال
همكيشان فعال در زمينه هاي مختلف ميشود پاسخ مناسبي است لذا با پوزش از همكيشاني كه در سمينار قبلي قادر
به جذب آنها نشديم به اطالع ميرساند تلفنهاي  09198122128و  09198122127جهت نام نويسي و نوبت دهي به
شما جهت حمايت و شركت در سمينار بعدي آماده پاسخ گويي است تا همه ما با گسترش دانايي در ساختن جامعه پويا
و ثروتمند ،دين خود را ادا كنيم.

رييس هيات مديره پيشه وران زرتشت – قباد قبادي
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برای کاهش مضرات آلودگی هوا
شیر و لبنیات بیشتری مصرف کنید

برای کاهش صدمات به دستگاه تنفسی و التهاب دستگاه گوارش ناشی از آلودگی هوا ،مصرف
شیر و لبنیات را افزایش دهید.
مصرف شیر و فرآوردههای آن سبب نرم شدن مخاط تنفسی فوقانی ،مری و معده میشود.
از سوی دیگر به دلیل وجود ترکیبات مناسب برای رشد و نمو باکتریهای مفید که عمل
دفع ادرار و مدفوع و مواد آالینده را تنظیم میکنند ،التهابات و بیماریهای دستگاه گوارش را
کاهش میدهد .کاهش التهابها در مقابله با نقش رادیکالهای آزاد که به صورت آالیندهها
وارد بدن شده اند ،نقش موثری داشته به سالمت بدن کمک میکند.
به اعتقاد متخصصان تغذیه ،مصرف دوغ و ماستهای پروبیوتیک برای مقابله با آالیندههای هوا
انتخاب بهتری به شمار میروند .آالیندههای موجود شامل ترکیبات مختلفی است که از طریق
هوای تنفسی وارد بدن شده ،آثار مخرب آن روی بافتهای بدن ،دستگاه تنفسی و قلب و عروق
بر جای مانده در طوالنی مدت ابتال به پوکی استخوان را تشدید میکند.
از سوی دیگر در زمان آلودگی هوا ،ساخت ویتامین« د» از طریق پوست به شدت کاهش مییابد .به همین
دلیلدرشهرهایبزرگکهمعموالهوایآلودهدارند،کمبودویتامین«د»ازشیوعباالییبرخورداراست.بر
اساسآخرینتحقیقکشوری 60درصدزنانتهرانیبصورمختلفدچارکمبودویتامین«د»هستند.

افتخاري براي رستم آباديان
در پی کسب مقام نخست پیکارهای بسکتبال ۳ ،بازیکن زرتشتی
تیم رستم آبادیان برای همراهی تیم منطقه  ۱۲و شرکت در
بازیهای آموزشگاهی مناطق آموزش پرورش گزینش شدند.

فینال پیکارهای بسکتبال  ۲۸آذر در سالن ورزشی منطقه ۱۲
برگزار شد و تیم رستم آبادیان در رقابتی بسیار نزدیک توانست
با شایستگی رتبه نخست را ازآن خود کند.

آخرين خبر از پنجمين كنگره جوانان جهان در ونكور كانادا
 214نفر براي كنگره جوانان جهان نام نويسي كردهاند.
مهندس فرهاد كشاورزي سرنشين كميسيون جوانان،
اشتغال و ورزش گردش  41با اعالم اين خبر افزود در
پايان زمان ثبتنام كه هفتم ديماه  89بود 214 ،ثبتنام
كردهاند كه تا تاريخ  89/10/27چهارنفر رسم ًا انصراف
دادند.
مهندس كشاورزي افزود اين كنگره از نهم تا چهاردهم تيرماه

سال آينده برگزاري ميشود كه كارهاي مربوط به دريافت
دعوتنامه و تكميل فرم براي ويزا در حال انجام است.
سرنشين كميسيون جوانانواشتغال ورزش از ثبتنام
حدود  10كودك نيز خبرداد و گفت بنا به اظهار
مسئوالن كنگره ونكوور اين كودكان در مركز خاص در
مدت كنگره نگهداري ميشود ولي دربارة چگونگي آن
توضيحي داده نشده است.

برگزاري نخستين گردهمايي پزشكان و پيراپزشكان یزد

 : www.T-z-a.orgنخستين گردهمايي پزشكان
و پيراپزشكان زرتشتي يزدي با هدف تشكيل يك
سازمان هماهنگ درماني ،در سالن بزرگ چمي يزد
برگزار شد.
در اين نشست پس از خوشامدگويي آقاي شاهرخ
باستاني از پرستاران با سابقه زرتشتي ،چند هدف
اين گردهمايي را بدست آوردن جامعه آماري از
كادر درماني زرتشتيان ،چگونگي پراكندگي آنان
در بيمارستانهاي استان ،آشنايي جامعه پزشكي
و پيراپزشكي با يكديگر و هماهنگي براي انجام

كارهاي مشترك ،راي گيري براي ادامه برگزاري
همايش و چگونه فعاليت كميسيون و انتخاب هيات
مديره براي انجام برنامه ريزي ها و اقدامات آتي،
برشمرد.
دكتر رستم خسروياني رييس هيات مديره انجمن خيريه
پزشكي تهران نيز يكي از سخنرانان اين نشست بود.
وي در سخنانش از تشكيل اين نشست اظهار خوشنودي
كرد و افزود :اينگونه گردهمايي ها ميتواند براي
همكيشان سودمند باشد و به پيشرفت هاي زرتشتيان
يزد كمك كند.

شماره حساب هاي انجمن
براي واريز وجوه نيك انديشان
درمانگاه يگانگي

آدريان تهران

سرايسالمندانزرتشتي

صادرات سپهر – شعبه جمهوري
0102534215001

بانك ملت – شعبه كالج
7370941777

بانك سرمايه – شعبه مركزي
1010-800-422241-1

صادرات تهرانپارس
0102619347004

بانك پاسارگاد – شعبه حافظ
256-810-3322222-1

صادرات سپهر -شعبه مسعود سعد
0102533220006

ماركار تهرانپارس

آدريان بزرگ

شاه ورهرام ايزد
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 گهنبارچهره ميدياريمگاه پسین آدینه  ۱۰دی باباشندگی پرشور همکیشان در انجمن تفت و توابع
مقيم تهران(خانه نرگس) برگزارشد.فرامرز پوررستمی
سرنشین انجمن تفت و توابع مقیم تهران از برنامه های
آینده این انجمن در سال جاری سخن گفت.وی در مورد
آیین جاسبز باش درگذشتگان که در نخستین روز سال
اجرا می شود از همکیشان خواست تا موارد را به آگاهی
انجمن برسانند.
 موضوع سخنرانی طرح حساس دي ماه سازمان زناندرباره مواد طبيعي زيست سازگاراست.
مينو كالنتري كارشناس ارشد مهندس پزشكي خويشكاري
سخنراني درباره مواد طبيعي زيست سازگار را بردوش دارد.
 بامداد پنجشنبه  9دیماه ،در پي برگزاري پنجمین دورهانتخابات مجلس دانشآموزی ،فريدون فرودي از يزد ،به
عنوان نماينده دانشآموزان زرتشتي در مجلس ،مشخص
شد.
 سالنماي راستي از باشندگان نخستين نمايشگاه گاهشمارايراني بود .اين نمايشگاه  ٢١ديماه آغاز و تا  ٢٤ديماه
ادامه داشت.
 نخستين نشست آموزشی كارآفرينی ،با رشد دادنايدههای جديد در كالس ،در كانون دانشجويان زرتشتي
پشتسر گذاشته شد.
 انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقیم تهران كالس يوگا،براي بانوان برگزار ميكند .اين كالس از اول بهمنماه در
خان ه نرگس برگزار مي شود و شركت در آن براي همكيشان
آزاد است .عالقهمندان به ورزش يوگا ،از 14تا  24ديماه،
فرصت ثبتنام دارند .براي ثبتنام به خيابان خردمند شمالي،
كوچه شهيداعرابي شرقي(ششم) ،پالك  ،17خان ه نرگس
برويد.
 سومين دوره از نشستهای دينی مركز گفتوگویاديان ايران با شورای اسقفهای سوييس ،با سخنراني
موبد پدرام سروشپور ،هموند انجمن موبدان تهران،
همراه بود
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وقتی اتومبیلی با سرعت
هشتاد کیلومتر در ساعت به مانعی برخورد میکند
در  ۲صدم ثانیه :سپر در هم میشکند .اتومبیل فشاری برابر سی برابر وزن
خود را تحمل میکند.
در  ۴صدم ثانیه :راننده و سرنشینان هر کدام با فشاری برابر  ۲تن به جلو
پرتاب میشوند.
در  ۵صدم ثانیه :بدن راننده با همان نیروی  ۲تنی با فرمان اتومبیل برخورد
میکند.
در  ۷صدم ثانیه :سرنشین جلوئی به داشبورد میخورد.
در  ۹صدم ثانیه :سر سرنشینان به شیشه اتومبیل برخورد میکند.
در یک دهم ثانیه :سرنشینان عقب نیز به سرنشینان جلو میپیوندند.
یادتان باشد که هنوز  ۹۰درصد ثانیه اول باقی مانده…
کمربند ایمنی را ببندید چه در جلو نشستهاید و چه در عقب ماشین ،چه در
مسافتهای کوتاه درون شهری ،و چه در مسافرتهای بلند جادهای

در این برهه از تاریخ که در قرن اندیشه ها به سر می بریم و همه بر انند که توان درست زیستن و درست اندیشیدن را به نمایش بگذارند
جامعه دیر پا و کهنسال زرتشتی نیز باید پای به میدان بگذارد و اندیشه های انسان ساز اشو زرتشت که عصاره آن حول سه محور اندیشه
نیک  ،گفتار نیک و کردار جاودانه مانده است بر مشتاقان تمدن و فرهنگ عرضه بدارد
جامعه چند هزار ساله زرتشتی را نباید هرگز به آفت انشعاب و چند دستگی مبتال کرد چون رمز بقا و موفقیت جامعه ما در یکرنگی و یگانگی
و همازوری و پیروی از انیشه های تابناک اشو زرتشت است
تکروی و سلیقه گرايی نتیجه ای جز جدایی و نفاق نخواهد داشت و رفتن به راهی است که چند دستگی را منجر خواهد شد
جامعه امروز ما بيش از هر چيز به همدلي و همازوري نياز دارد چه در سطح جوانان و چه در سطح بزرگان و چه در سطح انجمن ها و ارگانها
 .و با همبستگی و همازوری  ،حضور فعال در جامعه و آگاهی می توان جامعه پویایی داشت
بينش و فلسفه اشوزرتشت بر اساس اتحاد  ،همازوري و هم فكري است كه نتيجه آن رسيدن به صلح و دوستي بين انسانها است .آرامش
در زندگي و رسيدن به صلح از ديرباز دغدغة انسان بوده و امروز بيش از هر زمان ديگر نياز اوست
در این راستا تارنمای خبری زرتشتیان همازور همایش همازوری را بمناسبت سومین سال فعالیت تارنما در تاریخ پنج شنبه  7بهمن  89در سراسر
ایران با هدف همبستگی بین نهادهای جامعه برگزار میکند و در تهران جشنگاه خسروی میزبان شما همکیشان در جشن همازوری است.
منوچهر ارغوانی -مدير تارنماي زرتشتيان -همازور

آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ( بخش نهم )

تاريخچه انجمن موبدان یزد و تهران

وصيت

ماده :63
هر زرتشتي ميتواند به موجب وصيت ،اموال خود را ميان ورثه و يا
اشخاص ديگر تقسيم كند ويا امورخيريه ديگري كه بخواهد پس از
مرگ خود وصيت كند .تخلف از وصيت جايز نيست.
ماده : 64
در صورتي كه موصي بعد از وصيت فرزندان ديگر پيدا كند يا پس از
درگذشت او حملي ظاهر شد و مسلم نباشد كه موصي قصد محروم
كردن فرزندان بعدي يا حمل را از ارث داشته به هريك از آنها به
قدر سهمي كه بافرض نبودن وصيت ،از تمام دارايي بهرهور ميشده
سهيم ميگردند.
ماده :65
شخص زرتشتي نميتواند وصي غيرزرتشتي براي بازماندگان
خويش تعيين كند.
ماده : 66
در صورت نبودن وصيت و ورثهاي از طبقات اول و دوم ،كليه
داراييهاي خالص درگذشته با رعايت مادة  ،49بطور مساوي متعلق به
طبقه سومي يعني پدربزرگ و مادربزرگ اعم از پدري يا مادري(هريك
زنده هستند) خواهد بود .و در صورت زنده نبودن هيچ يك از آنها ،تمام
دارايي مابين طبقه چهارم ،به طور مساوي تقسيم خواهد شد.
ماده : 67
در صورتي كه شخصي زرتشتي بدون تنظيم وصيتنامه بميرد و
وارثي نيز نداشته باشد ودر صبح چهارم ،نيزپلگذاري تعيين نگردد،
تمام دارايي درگذشته به انجمن زرتشتيان محل سكونت واگذار
ميشود ،تا صرف امور مراسم ديني بهنام درگذشته و امور خيريه
زرتشتيان گردد.
ماده : 68
در صورتي كه انجمن زرتشتياني در محل سكونت نباشد ،در تمام
مواردي كه در اين آييننامه آمده است انجمن زرتشتيان تهران صالح
خواهد بود.
 .12ترتيب طبقات ارث
ماده : 69
در طبقات وراث طبقه اول مقدم بر طبقه دوم و دوم مقدم بر سوم
است و به همين نحو طبقات بعدي بشرح زير:
طبقه اول -زن يا شوهر ،فرزندان ،پدر و مادر و فرزندزاده در مواردي
كه برابر اين آييننامه قائم مقام فرزندان درگذشته واقع ميشوند.
طبقه دوم-برادر و خواهر درگذشته و فرزندان آنها هرقدر پايين برود.
طبقه سوم -جد و جده.
طبقه چهارم -عموهاو عمه ها و خالوها و خالهها و فرزندان آنها.
تبصره:بابودن هريك از وراث درجات اول در طبقه دوم و چهارم،
درجات بعدي ازارث محروم ميگردند.

) (www.atashkadehiran.blogfa.comبوذرجمهر پرخیده

در سال هاي آخر سلطنت خاندان قاجار در ايران ،اكثريت زرتشتيان ايراني ،در
شهرهاي يزد و كرمان و دهات اطراف اين دو شهر تمركز پیداکرده بودند،و زندگی
همراه با رنج و زحمتی داشتند .در پايتخت مملكت ــ تهران ــ تعداد زرتشتيان
چندان زياد نبود  .به موجب آمارگيري دقيقي كه شادروان كيخسروجي خانصاحب
دومين نماينده پارسيان هندوستان در سال  ١٢٦١يزدگردي (  ١٢٧١خورشيدي ) از
زرتشتيان ايران به دست آورده بود؛ تعداد زرتشتيان ساكن شهر يزد و دهات اطراف
آن  6908نفر و تعداد زرتشتيان ساكن شهر كرمان و دهات اطرافش  ١٩٧٣نفر بوده
اند؛ در صورتي كه در آن سال درتهران تنها  295نفر زرتشتي ساكن بوده اند .
كنكاش موبدان یزد
در آن روزها هنوز موبدان به تهران نیامده بودند و همگی در يزد و كرمان مي زيستند.
موبدان ساكن يزد براي اينكه بتوانند هزينه زندگي خود و خانواده خود را تامين
نمايند ،به اجبار هر چند سال يك بار راهي هندوستان می شدند و در شهر بمبئي به
كار موبدي مي پرداختند و پس از چند سال دوري از ميهن با انبانی پر به نزد خانواده
خود بر مي گشتند .در آمار كيخسروجي كه در باال به آن اشاره نموديم ،تعداد موبدان
ساكن يزد در سال  1271خورشيدي؛  ٣٥نفر سرشماری شده و در هرصورت در
سال هاي بعد هم تعدادشان از سي نفر كمتر نبوده ا ست .
امور داخلي موبدان ساكن يزد  ،از قبيل تقسيم بندي محالت مختلف شهر يزد و
دهات زرتشتي نشين اطراف آن از نظر امور مذهبي و تعيين قسمت كار هر موبد
كه به نام« هوشت »معروف بود و تعيين مقدار هديه اي كه بهدينان براي انجام
هر يك از كارهاي مذهبي بايستي به موبدان بدهند و نيز رسيدگي به شكايت
موبدي از موبد ديگر كه در هوشت او دخالت كرده و يا شكايتي كه بهدينان
گهگاه از موبدان داشتند و باالخره رياست كلي موبدان ساكن يزد  ،با دستور
بزرگ وقت بود كه به همه اين كارها رسيدگي مي كرد .
چون روانشاد «دستور نامدار دستور شهريار»  ،دستور بزرگ يزد  ،نيز همانند ديگر موبدان
مجبور بود براي تامين معاش خود و خانواده اش چندسال يكبار به بمبئي سفر نمايد و
برگشتش به يزد اغلب مدت ها به طول مي انجاميد ،براي اينكه هنگام مسافرت دستور
بزرگ ،امور موبدان به گونه ای شايسته پيشرفت داشته و اختالل و کوتاهی در كارشان پيدا
نشود  ،عده اي از موبدان تحصيل كرده و روشنفكر به دور هم جمع شده ،با حضور و شركت
شخص دستور بزرگ به هم اندیشی و هم فكري پرداختند و باالخره پس از گفتگو و شور
طوالنيتصميمگرفتند،گروهیرابهپيرويازانجمنمغانگذشته،معيننمايندتادرزمان
هاییكهدستوربزرگدرسفرهستند،بهكارموبدانرسيدگينمايدتاوقفهايدرامورديني
حاصل نشود و در سال هايي كه دستور بزرگ در يزد حضور دارند ،باز هم خود ايشان به
عنوان رييس آن انجمن و با مشورت و كمك هموندان آن كارهاي ديني و امور مربوط به
حرفه موبدي و موبدان يزد را اداره نمايند  .اين تصميم پس از چندين جلسه شور و مذاكره به
مرحله اجرا در آمد و باالخره در روز ارديبهشت و فروردين ماه ١٢٨٥يزدگردي ( شهريور ماه
 ١٢٩٤خورشيدي)سازمانيبهنامكنگره«اتورنان»دريزدتاسيسشدكهچهارماهبعدبنابه
پيشنهادروانشادكيخسروشاهرخبه«كنكاشموبدانيزد»تغييرنامداد.نخستيناعضاي
كنكاشكهازسويموبدانساكن يزدانتخابشدهبودندعبارتنداز:شادرواناندستورنامدار
دستور شهريار آذرگشسب ( رييس ) ،موبد رستم موبد خسرو صداقت ( نايب رييس ) ،موبد
رستمموبدخدابخشماوندادوموبدمهرباندستورتيراندازمزديسني(بهاشتراكدبيرودفتر
دار )  ،موبد خدا بخش موبد كيخسرو ( عضو ) موبد جمشيد موبد بهمن جمشيدي ( عضو )
،موبدخسروموبدجمشيدموبد(عضو).
در صورت جلسه مجمع عمومي موبدان وگزارش اولين جلسه از سال اول
فعاليت كنكاش موبدان يزد همان گونه که در تصوير می بینید ،چنين نوشته
شده است... «:گروه موبدان در تاريخ روز فرخ ارديبهشت امشاسفند و فروردين
ماه  1285يزدگردي مطابق بيست و سوم برج اسد توشقان ئيل سنه ١٣٣٣
هجري سال  837جاللي در موقعي كه براي گرفتن واج يشت رفتون در پاي
حضرت آتش ورهرام گردآمده بودند .........تصويب نمودند كه يك هيئت هفت
نفري در ميان موبدان به اكثريت آراء انتخاب شود ....و به موجب رأي مخفي
هفت نفر آقايان معينه در ذيل انتخاب و از امروز الي دو سال كليه سرنوشت
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خودمان را بآنها سپرديم كه مطابق مرامنامه ذيل معمول و مجلسي به نام كنگره
اتورنان تشكيل و انشاء اهلل با همت و كوشش عالي و عزم راسخ و رأي مستقيم
عزت و نيكنامي از دست رفته را اعاده دهند »....
اين كنكاش در كار خود بسيار موفق بود و در همان سال هاي اول به اقدامات
مفيدي دست زد كه به چند قسمت آن اشاره مي كنيم :
 ١ـرسيدگيبهامورداخليموبدانوتقسيمهوشتبينآناندراوايلبهارهرسالونيزحل
وفصلمناقشاتبينآنهارسيدگيبهشكاياتواصلهازبهدينان.
 ٢ـ پاسخگويي به پرسش هاي ديني بهدينان وايراد سخنراني ها به منظور آگاه
كردن همكيشان به اصول مذهب و تعليمات اشو زرتشت .
 ٣ـ اقدامات جدي در راه گشايش دوباب مدرسه ابتدايي در محله دستوران يزد
يكي براي تعليم پسران و ديگري ويژه دختران .
دبستان پسرانه موبدان كه در سال  1285يزد گردي (  ١٢٩٥خورشيدي ) از طرف
كنكاش موبدان يزد با كمك مالي روانشاد رستم موبد خسرو صداقت گشايش يافت
پس از درگذشت شادروان دينيار فرزند ناكام مشاراليه به دبستان دينياري تغيير نام
داد كه تا به امروز در يزد مشغول اشاعه فرهنگ است  .ولي مدرسه دختران موبدان
چند سال بعد ،پس از تأسيس مدرسه دخترانه ماركار  ،به آن ادغام شد .
 ٤ـ يكي از اقدامات بسيار ارزنده كنكاش موبدان قدغن كردن قرباني مهرايزد
در بين موبدان و بهدينان ساكن يزد بود  .در آن روزها تقريب ًا همه خانواده هاي موبدان
مقيم يزد در جشن مهرايزد مهرگان ( روز مهر از ماه مهر ) گوسفندي را به نام فرشته مهر
سربريدهقربانميكردندوچوناين كشتاردستجمعيگوسفندانبيآزاربهعنوانقرباني
،بااصولمذهبزرتشتوفرمايشاتپيامبربزرگايرانباستان،كهدرگاتهاياهنودكشتار
بيرحمانهحيواناترانكوهشكردهمغايرتداشت،وازطرفديگرباعثچشموهمچشمي
شده به طوري كه خانواده كم در آمد نيز به پيروي از ديگران هر سال با پول قرضي به اينكار
متوسل مي شدند و تا ماهها بعد كمرشان از زير بار وام سنگين راست نمي شد  ،كنكاش
موبدانباروشنبينيخاصخودكشتاروقربانكردنگوسفندانرادرجشنمهرگانقدغن
نمود كه خوشبختانه بسيار موثر واقع شدواكثريتنزديكباتفاقاز آندستكشيدند .
 ٥ـ گشايش قرائت خانه موبدان در محل گهنبار خانه جنب دبستان دينياري
يكي ديگر از كارهاي مفيد كنكاش موبدان يزد بود كه سال ها مورد استفاده
همكيشان اعم از بهدين يا موبد قرار مي گرفت و چند سال پس از انحالل
كنكاش موبدان يزد تعداد  ١٧١جلد كتاب باقيمانده از قرائت خانه بزرگ موبدان
در سال 1352خ .به كتابخانه هورشت تحويل گرديد .
در رسيد مربوط به تحويل و تحول كتابها چنين نوشته شده است :در ساعت شش
بعد از ظهر روز پنجشنبه هفتم تير ماه ١٣٥٢خ .يك عدد قفسه محتوي  ١٧١جلد
كتاب اهدایي كنكاش موبدان يزد به كتابخانه هورشت طبق صورت پيوست از
طرف آقاي موبد هرمزيار موبد اردشير خورشيديان نماينده كنكاش موبدان يزد
تحويل اينجانب اسفنديار كرمانيان مدير داخلي كتابخانه هورشت گرديد.
 ٦ـ كنكاش موبدان يزد هم چنين به منظور تعليم و تربيت موبدان تحصيل كرده دو
تن از موبدا زادگان را ازيزد به تهران فرستاد تا دركالج آمريكايي آن روز ( دبيرستان البرز
امروز ) تحصيل نمايند و پس از دو سال آن دو نفر را براي تكميل معلومات مذهبي
به بمبئي گسيل داشت و در زير سرپرستي انجمن زرتشتيان ايراني بمبئي در موسسه
كاما اتورنان  CAMA ATHORNAN INSTITUTEبه فرا گرفتن معلومات
مذهبي زرتشتيان پرداختند و در سال  1936ميالدي (  1315خورشيدي ) هر دو نفر
از آن موسسه فارغ التحصيل شده به ايران مراجعت نمودند  .اين دو تن كه از اعضاي
برجسته كنكاش موبدان تهران و از موبدان تحصيل كرده و دانشمند جماعت زرتشتي
و باعث افتخار و سربلندي طبقه موبدان بودند  ،عبارتند از  :موبد فيروز آذر گشسب و
موبد رستم شهزادي  .كنكاش موبدان يزد تا سال  1342خورشيدي به فعاليت خود
ادامه داد و چون در آن سال آقاي موبد رستم آذر گشسب  ،رييس وقت كنكاش
موبدان يزد  ،با خانواده به تهران آمد و در تهران اقامت كردند و اكثريت موبدان
يزدي هم به تهران نقل مكان نموده بودند ،از آن سال كنكاش موبدان يزد و
مانده در شماره آینده
كنكاش موبدان تهران با هم ادغام شدند .

شماره 33

نشریه داخلی انجمن زرتشتیان تهران

دی ماه

 3748زرتشتی

شوربختانه در ترجم ه گاتها مترجمان غرب چون داراي آن احساس را كه
يك نفر ايراني و زرتشتي نسبت به گفتار آسماني زرتشت دارد نميباشند
برخي از آنها مانند بارتولومه پيامبر باستاني ايران را در رديف سقراط و
افالطون مي شمارند .
پروفسور هيفلز اصول حقوق بشر را درگا تها به روشني
ميبيند .
درگاتها تساوي حقوق زنومرد شناخته شده است ،هرجا اشوزرتشت
مردم را به شنيدن پيامش فرا ميخواند از زن (نايري) و مرد(نا) جداگانه
نامميبرد همچنين اوزن و مرد را هنگام اختيار همسر در رده برابر قرار
ميدهد.
ادامه آموزش در شماره بعد
تاجگوهر خدادادكوچكي(خادم)

بازرس انجمن در گفت و گو با فرازنامه:

همه هموندان هیات مدیره تالش می کنند
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بازرس انجمن زرتشتیان تهران  -عکس از شادی ملک پور

اشكان خسروپور:گفت و گوي اين شماره فرازنامه
به بازرس انجمن ويژه است .طبق اساسنامه ،انجمن
زرتشتيان تهران ،در هر دوره مالي انجمن  3بازرس
اصلي و  2بازرس عليالبدل دارد .مهران هرمزدياران
نیز در مجمع عمومي تيرماه سال جاري براي يك سال
مالي به عنوان بازرس انتخاب شد.
مهندس مهران هرمزدياران كارشناس مهندسي هوانوردي
و مراقبت پرواز و بازنشسته شركت فرودگاه هاي كشور
است .او متولد سال  1338و داراي دو فرزند است .عضو
جامعه متخصصان مراقبت پرواز بوده كه به عنوان يك
 NGOو به طور مستقل در ارتباط با مشكالت مرتبط با
حرفه مراقبت پرواز كه يك شغل حساس است و نياز به
پيگيري فراوان داشته ،فعاليت داشته است.
مهران هرمزدياران دو ماه پیشتر بازنشسته شد و حضور
در انجمن را وظيفه خود دانست .او ابراز اميدواري كرد
كه بتواند تمام تالش خود را در انجمن به كار گيرد و
بتواند در كنار هيات مديره و ساير بازرسان سودمند
باشد.
در پاسخ به پرسشي درباره تالش هيات مديره
انجمن گفت :با توجه به مدت زماني كه من به
عنوان بازرس فعاليت ميكنم و در نشست هاي
هيات مديره حضور داشتهام ،در مورد عملكرد
هيات مديره انجمن زرتشتيان تهران دوره 41
اين امر طبيعي است كه كليه اعضاي هيات مديره
تالش خود را در پيشبرد مثبت اهداف جامعه
زرتشتي انجام ميدهند .ولي طبيعت ًا اختالف
نظرهايي نيز به وجود ميآيد كه در بعضي موارد
زمان زيادي صرف مصوب شدن موارد مطرح شده
توسط كميسيون هاي مختلف ميشود و نشست
هاي متعددي را در بر ميگيرد تا به نتيجه نهايي
دست يابند و شايد همكيشان از جزييات فعاليت
هاي انجمن آگاهي نداشته باشند .ولي باتوجه
به اماكني كه فعاليت آن به عهده انجمن است،
كميسيون هاي انجمن وقت را صرف بررسي آنها
ميكنند و در كنار آنها موارد ويژ هاي نيز به وجود
ميآيدكه نياز به تحقيق و بررسي ويژه دارد .براي
مثال مشكالت مربوط به زايشگاه بهمن و زمين
هاي رحمت آباد.

هرمزدياران در پاسخ به سوال فرازنامه درباره كمبودهاي
موجود در انجمن ميگويد :به نظر من دوره هاي متوالي
انجمن زرتشتيان مواردي را در دستور كار داشته است
و تا پايان دوره
انجمن ،بعضي
موارد به نتيجه
نرسيده است .در
دوره هاي بعدي
دوباره از ابتدا
فعاليت در آن باره
شروع ميشود .اما
شوربختانه كمتر
مشاهده ميشود
از افرادي كه در
دوره هاي قبلي
در موارد خاص
فعاليت كردهاند دعوت به عمل آورند تا كارها سريعتر
و بهتر پيش برود .بايد از تجربه دوره هاي پيشين و
اعضاي هيات مديره سابق استفاده كرد.
او از اعتقادش درباره رابطه بازرس ها و هيات مديره
گفت :در كنار يكديگر کار كنند و به هيچ عنوان در
مقابل هم نباشند .براين باور در آينده به اعتقاد و
خدمت خود ادامه ميدهم .متاسفانه در بعضي از
موارد از وظايف بازرسان برداشت درستي صورت
نميگيرد و تصور ميگردد بازرسان منتظر وقوع
خطا يا اشتباهي از هيات مديره هستند تا بتوانند به
آن اعتراض يا انتقاد نمايند در صورتي كه به نظر
بنده وظيفه صحيح بازرسان همگامي ،همفكري و
يكدلي با هيات مديره بوده و همچنين نظارت بر
اجراي صحيح مصوبات و آيين نامههاي انجمن
بوده تا نهايت ًا به هدف اصلي كه همانا پيشرفت
و سربلندي جامعه يكتاپرست و پوياي زرتشتي مي
باشد دست يابيم.
هرمزدياران درباره نامزدي خود براي دوره آينده گفت
كه مطمئن ًا فعاليت هاي خود را ادامه خواهم داد اما
هنوز در مورد اينكه به عنوان بازرس يا هيئت مديره
كانديد كردم تصميم نهايي را به پايان دوره موكول
مينمايم.

 آيا ورود غير همكيشان با تهيه كارت دعوت به جشن سدهامكانپذيراست؟
خير -بر اساس مصوب هيات مديره انجمن ورود غير همكيشان
ممنوع است .
 از زحمات همة دوستان همكيش و هماهنگيهاي انجمن دريادوارهدرگذشت اشوزرتشت سپاسگزارم ،واقع ًا هماهنگياتوبوسها ،
صفآش و همه موارد با نظم و ترتيب بود ،همتهمگی كمنشود.
پیامک رسیده
 حياط آتشكده در مراسم واج يشت گهنبار بسيار سرد استهنگام بامداد است و هوا سرد انجمن چاره اي بينديشد.
رستم  -ف
 انجمن برنامه هاي خود را زودتر به آگاهي برساند.شیرمردیان
 قيمت اسكان در پذيرشگاه پارسايي را پيش از نوروز اعالمفرماييد تا مسافران از قيمت اطالع پيدا كنند.
سیروس بهمنش
 برنامه انجمن براي نوروز چيست؟ مثل هميشه ديد و بازديد خشك وخالي؟ اگر كمي به فكر باشيد برنامه هلي خوبي را مي شود تدارك ديد.
تماس تلفنی
اگرميشودجشنسدهراهممثلجشنمهرگانباشكوهبرگزاركنيد.ن  -خسرویانی

 چرا از صادقيه اتوبوس براي مراسمها گذاشته نميشود؟عدة زيادي از همكيشان در غرب تهران زندگي ميكنند.
ايميل رسيده

 برنامهريزي شود تا برنامههاي مربوط به دهه فجرمتفاوت با سالهاي قبل برگزار شود ،اگر بتوان سطح
برنامهها را باال برد و برنامهها شادتر باشد بهتر است.
س  -سرداري

 ليوان هاي ارايه شده در مراسم مختلف تميز نيستند ،بهتراست انجمن فكري به حال عدم رعايت بهداشت بكند.
مهرداد -س

 -لطف ًا در فرازنامه بيالن مالي  6ماهه گردش 41را اعالم كنيد.

تورج -ف

 كميسيون ساختمان عملكرد خود را اعالم كرد ،چراكميسيونهاي ديگر اعالم نمي كنند.
پيامك دريافتي

فرازنامه  -نشریه داخلی انجمن زرتشتیان تهران
مدیر مسوول  :سرهنگ دکتر رستم خسرویانی
سردبیر  :فرهاد رویین تن
زیر نظر  :کمیسیون روابط عمومی
مدیر هنری  :خسرو پرخیده
نشانی:تهران،خیابانجمهوری،میرزاکوچکخان،شماره، 8کدپستی131656311
تلفن  66707740- 66704369:نمابر  66718127:شماره پیامک 100067290040:
پستالکترونیک info @t-z-a.org:تارنماwww.t-z-a.org:

آرامگاه قصرفیروزه ،در شامگاه تا بامداد پیش از روز  5دی ،میزبان کسانی بود که یک روز پیش از آیین درگذشت
اشوزرتشت ،تدارک کار پخت آش و نان این آیین را فراهم آورند .هر چند کار آنان بسیار بزرگ است ،آنچه از
دست ما برمی آید ،تنها یک یادگاری از آنان است .عکس ها از بهرام یزدانی

