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آگهــی برگــزاری انتخابــات هیــات مدیــره و بازرســان اتحادیــه هــای صنفــی 
ــتناد  ــه اس ــخ 1401/09/14( ب ــماره: 1198 تاری ــاد ) ش ــف آب ــتان نج شهرس
ــره و  ــات هیــات مدی مــاده )11( آئیــن نامــه اجرایــی نحــوه برگــزاری انتخاب
بازرســان اتحادیــه هــای صنفــی ) موضــوع تبصــره 3 مــاده 22 قانــون نظــام 
ــه صنــف »مکانیــک ســنگین« دعــوت  صنفــی(، از اعضــای محتــرم اتحادی
مــی شــود شــخصا بــا همــراه داشــتن اصــل پروانــه کســب، روز چهارشــنبه 
مــورخ 1401/09/30 از ســاعت 9 صبــح الــی 11/30 بــه نشــانی اتــاق اصنــاف 
ــت اداره  ــن بس ــهید مطهری،ب ــان ش ــع در خیاب ــاد واق ــف آب ــتان نج شهرس
ثبــت احــوال) تلفــن 42627819( مراجعــه نماینــد و بــا شــرکت در انتخابــات 
از بیــن داوطلبیــن حائــز شــرایط، اشــخاص مــورد نظــر خــود را ) بــا توجــه 

بــه تعــداد مــورد نیــاز مشــخص شــده در زیــر( انتخــاب نماینــد. 
رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی ) بــه ویــژه ماســک( حیــن برگــزاری 

انتخابــات الزامــی مــی باشــد. 
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جشنواره هنرهای تجسمی فجر 

پیــش از پایــان مهلت ارســال اثر بــه پانزدهمین جشــنواره هنرهای 
تجســمی فجــر، پوســتر این رویــداد هنری طراحی و منتشــر شــد.

 در دوره ی پانزدهــم کــه بــا رویکــرد هنــر خــاق، وحدت بخــش، 
ــردم   ــرای م ــی ب ــر متعال ــب  هن ــد در قال ــن و هویت من امیدآفری
ــای  ــش  طوب ــدان در بخ ــب هنرمن ــار منتخ ــود، آث ــزار می ش برگ
ــی( و  ــا )رقابت ــوع قله ه ــا موض ــژه ب ــش وی ــی(، بخ ــن )رقابت زری
بخــش تجســم هنــر ویــژه ی اســتان ها )غیــر رقابتــی( بــه نمایــش 
ــت و  ــنواره آزاد اس ــن دوره از جش ــوع ای ــد. موض ــد آم درخواه
در رشــته های تصویرســازی، خوشنویســی، عکاســی، کارتــون 
ــرامیک،  ــمه، سـ ــم )مجس ــک، حج ــی گرافی ــور، طراح و کاریکات

ــود. ــزار می ش ــری  برگ ــی و نگارگ ــان( نقاش چیدم
ــار  ــال آث ــام و ارس ــت ثبت ن ــن مهل ــه آخری ــود ک ــادآوری می ش ی
در ســایت جشــنواره، روز سه شــنبه ۲۹ آذر مــاه جــاری )حدأکثــر 
ــای  ــنواره هنره ــن جش ــود. پانزدهمی ــد ب ــاعت ۱۷( خواه ــا س ت
تجســمی فجــر بــه دبیــری ســیدعباس میرهاشــمی، بهمــن مــاه 
ــود. ــا می ش ــور برپ ــتان های کش ــایر اس ــران و س ــال ۱۴۰۱ در ته س

عاقه مندان جهت ثبت نام و کسب اطاعات بیشتر می توانند به 
سایت جشنواره به نشانیwww.fajrtajasomi.ir مراجعه کنند. 

معارفه رییس هیات پزشکی ورزشی 
 

معرفــی مهــدی گلــی بــه عنــوان رییــس جدیــد هیــات پزشــکی 
ورزشــی شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور محمدامیــن موحــد و 
مهــری براتــی رییــس و معــاون ورزش اداره ورزش و جوانــان نجف 

آبــاد و اعضــای هیــات قبلــی در محــل اداره برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
ــا شــاخص هــای  اســتان اصفهــان طبــق ارزیابــی عملکــرد ب
تخصصــی نــه گانــه عملکــرد ادارات فرهنــگ و ارشاداســامی 
ــرار گرفــت  ــی ق شهرســتان هــا در ســال ۱۴۰۰ مــورد ازریاب
و رتبــه هــای اول تــا ســوم مشــخص و معرفــی شــدند.

ــتان آران  ــاد شهرس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــن ارزیاب ــی ای ط
ــاد رتبــه  و بیــد گل  رتبــه اول،کاشــان رتبــه دوم و نجــف آب

ــد. ســوم را کســب کردن
علی تمنایی مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی طی نشســتی 
بــا روســای ادارت برتــر گفت:عملکــرد خــوب ادارات فرهنــگ 
وارشــاد اســامی  شهرســتان بــا ایــن امکانــات انــدک ودر این 
ــاش و  ــن ت ــت و ای ــاد در راه خداس ــه جه ــه منزل ــرایط ب ش
زحمــت شــما قطعــا باید دیده شــود و مــورد توجه قــرار گیرد.

تقدیر از ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی برتر 

ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  مباشــری  موســی 
نجف آبــاد بــه همــراه هوشــنگ نوابــی فرمانــده ناحیــه 
آمــوزش  مدیــر  عابــدی  یــداهلل  و  بســیج  مقاومــت 
کاس  برگــزاری  نحــوه  از  آبــاد  نجــف  پــرورش  و 
کــرد. بازدیــد  دفاعــی  آمادگــی  درس  عملــی  هــای 

ایــن بازدیــد بــا هــدف تقدیــر از حضــور پرشــور دانش آمــوزان 
ــرض  ــن ع ــی و همچنی ــی درس آمادگ ــای عمل در کاس ه
ــی،  ــران آمادگ ــان، دبی ــاتید، مربی ــر از اس ــوت و تقدی خداق
ــه  ــر چ ــور ه ــه حض ــه زمین ــدارس ک ــان م ــران و معاون مدی
ــت. ــد صــورت پذیرف ــوزان را فراهــم نمودن ــش آم باشــکوه تردان

ــان  ــخنانی بی ــاد در س ــف آب ــتان نج ــژه شهرس ــدار وی فرمان

ــد  ــامی بای ــران اس ــان ای ــان و نوجوان ــه جوان ــت: هم داش
ــمنان  ــای دش ــه ه ــا توطئ ــه ب ــرای مقابل ــی الزم را ب آمادگ
ــای  ــت کاس ه ــند.گفتنی اس ــته باش ــامی داش ــام اس نظ
ــرانه  ــای پس ــتان ه ــوزان دبیرس ــش آم ــی دان ــی دفاع آمادگ
ــرت  ــینیه حض ــاد در حس ــف آب ــتان نج ــه شهرس و دختران
فاطمــه زهــرا و پــادگان امــام علــی )ع( آغــاز شــده و تــا دهم 
دی مــاه ادامــه دارد و در ایــن مــدت تعــداد ۷ هــزار نفــر از 
دانــش آمــوزان آمــوزش هــای الزم را فرامی گیرنــد .الزم بــه 
ذکــر اســت در ایــن بازدیــد مســئولین شهرســتان از تــاش 
مربیــان و مســئولین اجرایــی ایــن دوره هــا تجلیــل نمودنــد.

کالس های آمادگی دفاعی دانش آموزان 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
آبــاد در مراســم  اختتامیــه ســی و  شهرســتان نجــف 
چهارمیــن جشــنواره تئاتــر اصفهــان دو نمایــش مــرگ 
ــد  ــی امی ــندگی و کارگردان ــه نویس ــار  ب ــک خی ــگام ی نابهن
ــه نویســندگی رضــا  صالحــی و چاقــوی دم کــرده ی شــب ب
گشتاســب و کارگردانــی احمــد شــکرانه از شهرســتان نجــف 
آبــاد  در بخــش بازیگــری مــرد بــه ترتیــب حائــز رتبــه هــای 

ــدند. ــرد ش ــری م ــوم بازیگ دوم و س
ــه ســی وچهارمین جشــنواره  ــن اختتامی ــی اســت آیی   گفتن
ــووالن و  ــی از مس ــور جمع ــا حض ــان ب ــتان اصفه ــر اس تئات
هنرمنــدان ،شــامگاه  دوشــنبه بیســت ویکم آذر مــاه در تــاالر 

ــر  برگــزار شــد هن

 رتبه دوم و سوم بازیگری مرد از نجف آباد



3سه شنبه 29 آذر 1401 www.dibagaran7.ir 179 شـماره 

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

ــا حضــور عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف  طــی آیینــی ب
ــس شــورای اســامی و اعضــای  ــی رئی ــی مومن ــاد قربانعل آب
شــورا، معاونیــن شــهردار و رضــا رضایــی مدیریــت ســازمان 
ــار و مســافر از فعــاالن حــوزه حمــل و نقــل  حمــل و نقــل ب
شــهرداری نجــف آبــاد و فعالیــن در حــوزه بازســازی نــاوگان 
ــاد قدردانــی بــه عمــل آمــد. حمــل و نقــل شــهرداری نجــف آب

رضــا رضایــی مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر 
ــاوگان حمــل و نقــل نجــف  ــاد گفــت: ن شــهرداری نجــف آب
ــاوگان هــای فرســوده و از رده خــارج شــده  ــه ن ــاد از جمل آب
اســت میانگیــن عمــر نــاوگان مــا بــاالی ۲۰ ســال اســت کــه 

ایــن امــر زیبنــده نجــف آبــاد نیســت.
وی ادامــه داد البتــه بــا همــت شــهرداری نجــف آبــاد اقدامات 
خوبــی در زمینــه جــوان ســازی نــاوگان حمــل و نقل شــهری 
انجــام شــده کــه بــه زودی بــروز و ظهــور خواهــد داشــت و 
جهشــی در صنعــت حمــل و نقــل شــهر پدیــد خواهــد آمــد.

ــامی  ــورای اس ــخنگوی ش ــدی س ــماعیل آخون ــه اس در ادام
شــهر نجــف آبــاد گفــت: ایــن روز یــادآور لبیــک راننــدگان به 

درخواســت حضــرت امــام خمینــی مــی باشــد. خدمــت دهــی 
بــه شــهروندان در زمینــه حمــل و نقــل و ایــاب و ذهــاب آنهــا 

از خدمــات قابــل توجــه شــهرداری بــه شــهروندان اســت.
ــت :  ــاد گف ــف آب ــهردار نج ــی ش ــول امام ــه عبدالرس در ادام
حمــل و نقــل خــوب نشــانه پویایــی و روبه رشــد بــودن شــهر 
اســت. تــاش شــورای شــهر و مدیریــت شــهری بــر ایــن بوده 
اســت کــه شــرایط خوبــی را بــرای حمــل و نقــل شــهر قــم 
بزننــد کــه امیدواریــم بتوانیــم بــه وظیفــه خــود عمــل کنیــم 
ــته  ــا داش ــتگاه ه ــی را در ایس ــن معطل ــافرین کمتری و مس
باشــند و شــهرداری بتوانــد خدمــات بهتــری از لحــاظ کمــی 

و کیفــی ارائــه نمایــد.
در ادامــه دکتــر عیــدی معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابع 
انســانی شــهرداری نجــف آبــاد گفــت حمــل و نقــل یکــی از 
بحــث هــای زیــر ســاختی و توســعه شــهر اســت و بــاال بــردن 
بهــره وری از ســازمان حمــل و نقــل وظیفــه ذاتــی شــهرداری 
ــن  ــن در ای ــد و نوی ــای جدی ــاوری ه ــد از فن ــه بای ــت ک اس

مســیر اســتفاده شــود.

تجلیل از پرسنل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

شــهردار نجف آبــاد بــا بیــان اینکــه بــرای جوان ســازی نــاوگان 
حمل ونقــل عمومــی ایــن شــهر 5۷5 میلیــارد و 8۰۰ میلیــون 
ریــال اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت، گفــت: تعــداد ۲۰ 
دســتگاه اتوبــوس بنــز ۴5۷ کولــردار و 6۲ دســتگاه خــودروی 
ون توســط شــهرداری ایــن شــهر خریــداری شــده اســت کــه 

ــرداری قــرار خواهــد گرفــت. ــه زودی مــورد بهره ب ب
 وی بــا اشــاره بــه مهمتریــن اقدامات انجام شــده و طرح های 
ــل  ــاوگان حمل ونق ــازی ن ــرای جوان س ــده ب ــی ش پیش بین
عمومــی نجف آبــاد، تصریــح کــرد: تعــداد ۲۰ دســتگاه 
اتوبــوس بنــز ۴5۷ کولــردار جدیــد بــه مبلــغ ۲5۷ میلیــارد 
ــده  ــداری ش ــهرداری خری ــال توســط ش ــون ری و ۹۰۰ میلی
اســت کــه بــه زودی مــورد بهره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت.

 شــهردار نجف آبــاد بــا بیــان اینکــه در حــال پیگیــری بــرای 
ــان  ــتیم، خاطرنش ــوس هس ــتگاه اتوب ــداد ۱۰ دس ــد تع خری

ــا ۲66  ــودروی ون ب ــتگاه خ ــداد 6۲ دس ــد تع ــرد: خری ک
ــوس  ــتگاه مینی ب ــال و 5۰ دس ــون ری ــارد و ۹۰۰ میلی میلی

ــری اســت. ــال پیگی ــهرداری در ح دو درب توســط ش
 امامــی بــا بیــان اینکــه بــرای بازســازی تعــداد ۲۰ دســتگاه 
اتوبــوس فرســوده مبلــغ ۲5۷ میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون ریــال 
اعتبــار پیش بینــی شــده اســت، ادامــه داد بازســازی کامــل 
ــا  ــر اســاس نظــر کمیتــه فنــی ب ــوس ب هفــت دســتگاه اتوب
اعتبــاری بالــغ بــر ۱8 میلیــارد ریــال انجــام شــده و مجــدد 

ــرار گرفتــه اســت. ــرداری ق مــورد بهره ب
جایگزیــن  طــرح  نزدیــک  ای  آینــده  در  افــزود  وی   
اتوبوس هــای مــدل بــاال توســط مالــکان و بهره بــرداران 
ــه جــای اتوبوس هــای فرســوده و مــدل  بخــش خصوصــی ب
ــرا  ــاد اج ــف آب ــرانی نج ــوط اتوبوس ــال در خط ــن فع پایی

. د می شــو

 کاهش 7 درصدی حجم سد زاینده رودجوان سازی ناوگان حمل ونقل عمومی

 

براســاس آخریــن آمــار اعام شــده توســط دفتــر مطالعــات 
ــاع  ــاه، ارتف ــا ۲5 آذرم ــی ت ــال آب ــدای س ــع آب، از ابت ــه مناب پای
کل ریزش هــای جــوی کشــور نســبت به میانگیــن دوره هــای 
ــه دوره مشــابه  مشــابه درازمــدت ۳۳ درصــد کاهــش و نســبت ب
ســال آبــی گذشــته ۱۴ درصــد افزایــش را نشــان می دهــد.

ــدای  ــی ابت ــازه زمان ــور در ب ــدهای کش ــی س ــزان کل خروج می
ســال آبــی، نســبت به ســال گذشــته پنــج درصــد کاهــش یافتــه 
ــد  ــور ۱5 درص ــدهای کش ــه س ــزان کل ورودی آب ب ــت. می اس

افزایــش داشــته اســت.
همچنیــن حجــم فعلــی آب موجــود  نســبت بــه ســال گذشــته 
ســه درصــد افزایــش یافتــه اســت. اکنــون پرشــدگی ســدها بــه 
ــودی  ــزارش، موج ــن گ ــاس ای ــت. براس ــیده اس ــد رس ۳۷ درص

مخــزن ۱۷ ســد در کشــور کاهــش داشــته اســت.
براســاس آخریــن آمــار اعام شــده توســط دفتــر مطالعــات پایــه 
ــاه،  ــم آذرم ــا بیست وشش ــی ت ــال آب ــدای س ــع آب، از ابت مناب
حجــم آب پشــت ســد زاینــده رود بــه ۱5۱ میلیــون مترمکعــب 
رســیده کــه برابــر بــا ۱۲ درصــد از حجــم ســد بــوده و نســبت 

ــه ســال گذشــته ۷درصــد کاهــش را ثبــت کــرده اســت. ب

تخفیفات دروغین شب یلدا

بــا نزدیــک شــدن بــه شــب یلــدا ، بســیاری از شــهروندان جهــت 
تهیــه مایحتــاج و خریــد هــای متناســب بــا ایــن شــب از فضــای 
ــیاری از  ــن بس ــن بی ــه در ای ــد ک ــی نماین ــتفاده م ــازی اس مج
مجرمیــن ســایبری بــا انتشــار آگهــی هــای دروغیــن و تخفیفــات 
ــن  ــد از ای ــردم را دارن ــب م ــذب و فری ــعی در ج ــمگیر ، س چش
رو تاکیــد مــی شــود کــه شــهروندان فریــب تبلیغــات اغواکننــده 
ــی  ــراج ب ــای ح ــا وعده ه ــازی ب ــای مج ــده در فض ــر ش منتش
ــی و...  ــدا ، قیمت هــای باورنکردن ــژه شــب یل ــر ، تخفیــف وی نظی
ــگاه های  ــا از فروش ــن صرف ــای آنای ــت خریده ــد و جه را نخورن
اینترنتــی رســمی دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک خریــد نماینــد.

به مناسبت روز ملی صنعت حمل و نقل

نجف آباد در مسیرجریان خدمت : اعتباری نزدیک به 600 میلیار ریال برای 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــاد نمایــش  »مــادر « نوشــته ســیدعلی  شهرســتان نجــف آب
موســوی و بــه  کارگردانــی محمــد علــی هاشــمی از ۲6 لغایت 
۳۰ آذر مــاه ســاعت ۱۹:۳۰  شــب در محــل  ســالن شــهروند   

ــاد در حــال اجــرا اســت. نجف آب
نمایــش آیینــی مــادر روایتــی از شــهادت مظلومانــه حضــرت 

زهــرا )س( اســت کــه بــه همــت بســیج هنرمنــدان و ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی وورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد همزمان 
بــا ایــام شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و دهــه فاطمیــه 

در حــال اجــرا مــی باشــد.
گفتنــی اســت ایــن نمایــش نجف آباد در محل ســالن شــهروند 
فرهنگســرای خــارون پذیــرای عمــوم عاقــه مندان می باشــد

اجرای نمایش آیینی مادر   در نجف آباد

تجلیل از فعالین حوزه کتاب و کتابخوانی

جلســه انجمــن کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان نجف آبــاد در 
محــل ســالن جلســات شــهید حــاج احمــد کاظمــی فرمانــداری 
بــه ریاســت مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان 
نجــف آبــاد بــا حضــور ســایر اعضــا تشــکیل شــد. فرمانــدار در این 
جلســه ضمــن تقدیــر و تشــکر از برنامــه های اجــرا شــده در هفته 
ــی  ــگ کتابخوان ــج فرهن ــرورت تروی ــر ض ــی ب ــاب و کتابخوان کت
ــاب  و  ــن و کت ــروژه   م ــن پ ــرد. همچنی ــد ک ــه تاکی در جامع
ــاد  طــرح   شــب هــای روشــن  کــه توســط شــهرداری نجــف آب
ارائــه شــده بــود تشــریح و بــرای اجــرا بــه تصویــب رســید. ایــن 
ــا اهــدای لــوح تقدیــر بــه فعالیــن کتــاب و کتابخوانــی  جلســه ب
ــان رئیــس اداره  در ســطح شهرســتان ادامــه پیــدا کــرد و در پای
ــاد از رئیــس اداره  ــی شهرســتان نجــف آب ــای عموم ــه ه کتابخان
ــاد درخواســت  ــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آب کتابخان
کــرد در جلســه آینــده طرحــی را بــرای ارتبــاط متقابــل دانشــگاه 
ــد. ــه نمای ــتان ارائ ــی شهرس ــای عموم ــه ه ــه کتابخان و مجموع

 جشنواره یلدایی گلدشت

گلدشت
 باغ بانوان شهرداری گلدشت

مسابقات کونگ فو آقایان 

ــاد در  ــف آب ــتان نج ــان شهرس ــی آقای ــو قهرمان ــابقه کونگ ف مس
ســالن خانــه کاراتــه بــا شــرکت 8۰ کونگ فــو کار شهرســتان در 
ســه بخــش مبــارزه نیمــه آزاد، ممــای و اوســیما  و بــا بازدیــد و 
حضــور محمدامیــن موحــد ریــس اداره ورزش و جوانان، ســیداکبر 
عظیمــی رییــس هیــات کونــگ فــو و محمدرضــا مهدیــه رییــس 

هیــات بدنســازی و پــرورش انــدام شهرســتان برگــزار شــد.
ــاز  ــا 6۹ امتی ــی ب ــد رحیم ــم احم ــا تی ــت ه ــن رقاب ــان ای در پای
ــام دوم و  ــاز مق ــا 56 امتی ــکرالهی ب ــین ش ــم یاس ــام اول،  تی مق
ــد. ــا 5۰ امتیــاز مقــام ســوم را بدســت آورن تیــم ســعید منتظــری ب
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راه اندازی نمایشگاه یاس کبود در تیران

نمایشــگاه یــاس کبــود بــه همــت گــروه جهــادی اهــل البیــت)ع( 
ــا  ــده ت ــا ش ــران برپ ــوروز تی ــا ن ــای مســجد آق ــت بچــه ه و هم
ــد. ــان دهن ــی را نش ــاط خانوادگ ــادگی ارتب ــی و س ــیر زندگ س

شــخصیت حضــرت زهــرا در زندگــی فــردی و اجتماعــی الگویــی 
بــرای همــه جامعــه بــه ویــژه جامعــه زنــان بــوده و تبییــن آن می 

توانــد فرصتــی بــرای اعتــای افــراد باشــد.
 نمایشــگاه یــاس کبــود توانســته بخشــی از زندگــی ایــن خانــواده 
آســمانی را نشــان دهــد و تشــریح کنــد کــه ایــن موضــوع مــی 
توانــد بیشــتر مــا را در ابعــاد مختلــف یــاری کنــد تــا بــه ســبک 

زندگــی اســامی برســد.
حجــت االســام اصغــر ادریســی رئیــس اداره تبلیغــات اســامی 
ــت  ــه هم ــگاهی ب ــه نمایش ــن برنام ــت: ای ــرون گف ــران و ک تی
جوانــان جهــادی رقــم خــورده و بــه عنــوان نخســتین اقــدام در 

ــیر نمایشــگاهی مطــرح اســت. ایجــاد س
 افــزود: روایتگــری ایــن نمایشــگاه از جملــه برنامــه هایــی اســت 
کــه در ایــن مناســبت انجــام مــی شــود و افراد عــاوه بر مشــاهده 

نمایشــگاه از مبانــی و تفســیر آن هــم بهــره منــد مــی شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه عمــوم مــردم مــی تواننــد تــا ۱۳ دی مــاه از 
ایــن نمایشــگاه بازدیــد کننــد، تصریــح کــرد: پیــش بینــی گــروه 

ــرای بازدیــد از نمایشــگاه شــده اســت.. هــای دانــش آمــوزی ب

C بهترین میوه ها و سبزی های سرشار از ویتامین
در حالــی کــه همــه مــا در مــاه هــای زمســتان 
ــرای  ــوی ب ــالم و مق ــای س ــال غذاه ــه دنب ب
ایمنــی خــود هســتیم،  تقویــت سیســتم 
ــو  ــال، لیم ــد پرتق ــی مانن ــه مرکبات ــب ب اغل
ــا گریــپ فــروت روی مــی آوریــم. مرکبــات  ی
ــرای بــدن  سرشــار از ویتامیــن c هســتند و ب
مــا بســیار ضــروری و مهــم هســتند امــا 
ــن  ــبزیجات ویتامی ــا و س ــوه ه ــیاری از می بس
C بیشــتری نســبت بــه پرتقــال دارنــد در 
ایــن مقالــه قصــد داریــم چنــد میــوه و 
ســبزی سرشــار از ویتامیــن c معرفــی کنیــم.

فلفل
5۰ گــرم فلفــل خــرد شــده دارای ۱۲۰ میلــی 
گــرم ویتامیــن C اســت همچنین کپسایســین 
درد مفاصــل و عضــات را کاهــش مــی دهــد. 
ــر ایــن، فلفــل ســبز و قرمــز سرشــار  عــاوه ب
از ویتامیــن C هســتند. فلفــل دلمــه ای منبــع 
سرشــار ویتامیــن A اســت کــه بــرای ســامت 
چشــم بســیار مفیــد اســت. فلفــل ســبز عــاوه 
ــر  ــادی فیب ــدار زی ــاوی مق ــن C ح ــر ویتامی ــوارش ب ــتگاه گ ــث ســامت دس ــه باع و افزایش حس سیری می شود.اســت ک

گل کلم
 C ــن ــی ویتامی ــی و غن ــع عال ــم منب گل کل
ــن  ــت از ای ــن اس ــر وپروتئی ــار از فیب و سرش
گیــاه پــر خاصیــت مــی تــوان در اکثــر غذاهــا 
اســتفاده کــرد و یــا در ســوپ اســتفاده کــرد و 

ــه عنــوان غــذای جانبــی ســرو کــرد. ب
کیوی

ــرم  ــی گ ــاوی ۱۳۷.۲ میل ــوی ح ــدد کی دو ع
ویتامیــن C اســت. کیــوی منبــع ارزشــمندی 
ــر  ــواد مغــذی ماننــد پتاســیم، مــس، فیب از م
ــد در  ــا نبای ــت ام ــن C اس ــژه ویتامی ــه وی و ب

ــرد. ــاده روی ک ــرف آن زی مص
کلم سبز یا سبزی کوالرد

ممکــن اســت مــزه ســبزی کــوالرد را دوســت 
ــکان  ــد ام ــا ح ــد ت ــا بای ــید ام ــته باش نداش
ــواد  ــار از م ــان سرش ــه ت ــای روزان ــده ه وع
ــای  ــن ه ــه ویتامی ــمند از جمل ــذی ارزش مغ
ــرب  ــیدهای چ ــی و اس ــواد معدن K,A,C  و م

ــت. ــباع اس ــر اش غی
زهرا طاهری

راه اندازی خط سوم حمل و نقل درون شهری تیران

تیران

حســن حجتــی، شــهردار تیــران،در آییــن بهره بــرداری 
و افتتــاح خــط ســوم حمــل و نقــل عمومــی شــهر تیــران، 
اظهــار کــرد: ایــن خــط بــه وســیله مینــی بوس هــای درون 
شــهری فعــال شــده کــه جابجایــی مســافران را در منطقــه 

ــد. ــام می دهن ــهر انج ــوب ش جن
بــه گفتــه وی بــا راه انــدازی ایــن خــط تــردد مــردم 
ــاد و منطقــه کوهــان تســهیل شــده و هــر  روســتای عزیزآب
ــه  ــن هزین ــا کمتری ــی و ب ــار ماشــین عموم ــه یکب ۳۰ دقیق

آنــان را جابجــا می کنــد.
حجتــی بــا بیــان اینکــه شــهرداری تیــران ماهانــه بالــغ بــر 
۲۱۰ میلیــون ریــال یارانــه حمــل و نقــل عمومــی پرداخــت 
ــی بوس هــای  ــه مین ــار ب ــن اعتب ــرد: ای ــح ک ــد، تصری می کن

ــد. ــاص می یاب ــهری اختص ش
توســعه  بــرای  خدمــات  گفت:ایــن  تیــران  شــهردار 
زیرســاخت های حمــل و نقــل عمومــی و جلوگیــری از 

دارد. اهمیــت  آلودگــی  و  شــهری  ترافیــک  افزایــش 
وی بــا اشــاره بــه پورتــال اطــاع رســانی و خدمــات 
ــرای  ــتای اج ــت: در راس ــران گف ــهرداری تی ــک ش الکترونی
ــک  ــامانه الکترونی ــمند س ــهر هوش ــه ش ــت ها و برنام سیاس
وب ســایت شــهرداری تقویــت شــده و خدمــات الکترونیــک 

بســتر وب اجــرا می شــود.
بــه گفتــه حجتــی در فــاز اول ایــن پورتــال اطــاع رســانی، 
آگاهــی بخشــی و آمــوزش انجــام و در فازهــای بعــدی ارائــه 

ــرد. ــات الکترونیکــی صــورت می گی خدم

تیران
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عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد، قربانعلــی مومنــی 
ریاســت و اعضــای شــورای اســامی شــهر، مدیــران مناطــق 
پنــج گانــه و جمعــی از مدیــران ســتادی شــهرداری و 
ــور در  ــا حض ــل ب ــل و نق ــازمان حم ــل س ــی مدیرعام رضای
ــیرینی  ــدای گل و ش ــهری و اه ــف ش ــای مختل ــتگاه ه ایس
ــک  ــوت داشتند.ایشــان ضمــن تبری ــک و خداق ــرض تبری ع
ــان  ــبت فرم ــه مناس ــرد ب ــار ک ــل اظه ــل و نق ــالروز حم س
ــل و  ــی حم ــت روز مل ــام و گرامیداش ــرت ام ــی حض تاریخ
نقــل، شــهردار و ریاســت و اعضــای شــورای اســامی شــهر 
بــه همــراه معاونیــن و مدیــران مناطــق بــرای عرض تشــکر و 
خداقــوت بــه منظــور تجلیــل از فعــاالن حــوزه حمــل و نقــل 

ــد. ــف شــهری حضــور یافتن شــهری در ایســتگاههای مختل
 وی افــزود در ایــن دیــدار از ایســتگاههای پایانــه اســتقال، 
گاراژ یزدانشــهر، خــط امیرآبــاد و تیــران، گاراژ اصفهــان، خط 
ویاشــهر بــه نجــف آبــاد، گاراژ یزدانشــهر، خــط بهارســتان، 
ایســتگاه بلــوار باهنــر ویاشــهر، ایســتگاه چهارصــد دســتگاه، 
ایســتگاه بلــوار  شــهدا ویاشــهر، بلــوار جمهــوری امیرآبــاد و 

بلــوار مطهــری امیرآبــاد بازدیــد بــه عمــل آمــد.
ــده  ــدار از ۴۹ رانن ــن دی ــت در ای ــان گف ــدری در پای  حی
ــوس و ۲۷۴ راننــده تاکســی  ــوس ۲۱۷ راننــده مینــی ب اتوب
بصــورت میدانــی و در محــل کار  بــا اهــداء گل و شــیرینی 

ــه عمــل آمــد. تجلیــل ب

تجلیل از فعاالن حوزه حمل و نقل شهری 

ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  مباشــری  موســی 
ــه همــراه احمــد مقیمــی مشــاور  ــاد ب شهرســتان نجــف آب
وزیــر ارشاداســامی و محمدمهــدی فردوســی شــهردار 
گلدشــت از مراحــل تکمیــل پــروژه ســینمای شــهر گلدشــت 
بازدیــد کردنــد. در ایــن بازدیــد مهنــدس فردوســی ضمــن 
ارائــه گزارشــی از رونــد کار  گفــت: پردیــس ســینمایی مهــر 
در فاصلــه زمانــی کمتــر از یکســال اســت کــه بــا مشــارکت 
شــرکت بهمــن ســبز آغــاز شــده و در حــال اجــرای مراحــل 

ــرداری و  ــره ب ــاح و به ــورد افتت ــزودی م ــت و ب ــی اس پایان
ــز قــرار  در اختیــار مــردم شــریف منطقــه و هنرمنــدان عزی

ــت. خواهــد گرف
گفتنــی اســت ایــن پــروژه از حــدود 5 مــاه قبــل آغــاز شــده 
و مراحــل پایانــی خــود را طــی مــی نمایــد. فرمانــدار ویــژه 
ــهر و  ــامی ش ــورای اس ــای ش ــهردار، اعض ــتان از ش شهرس

مجموعــه شــهرداری گلدشــت تقدیــر و تشــکر نمــود. 

بهره برداری از سینمای شهر گلدشت در آینده نزدیک
کمیته تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده

ــواده  ــم خان ــی ازدواج و تحکی ــه تخصص ــه کمیت ــن جلس چهارمی
ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد بــا دســتور 
ــل  ــواده در مح ــم خان ــران ازدواج و تحکی ــند پیش ــی س کار بررس
اداره ورزش و جوانــان و بــا حضــور طیبــه گــودرزی مســوول 
ــداری،  ــی از فرمان ــان،  نمایندگان ــان اداره ورزش و جوان ــور جوان ام
ــال  ــت و ه ــبکه بهداش ــیج، ش ــت بس ــروی مقاوم ــتی، نی بهزیس

ــزار شــد. احمــر برگ
در ایــن جلســه در خصــوص کارگــروه آمــوزش و فرهنــگ ســازی 
بحــث وتبــادل نظــر انجــام شــد و مقــرر شــد جلســات کارگــروه 
مذکــور بــا محوریــت بهزیســتی پیگیــری و نتیجــه در جلســه آینده 

کمیتــه ارائــه شــود.

نایب قهرمانی فاطمه احمدی در مسابقات 
ووشو قهرمانی 

ــامی  ــگاه آزاد اس ــجویان دانش ــی دانش ــو قهرمان ــابقات ووش مس
کشــور ویــژه بانــوان بــه میزبانــی دانشــگاه آزاد واحــد نجــف آبــاد 
ــه مربیگــری  ــاد ب برگــزار شــد کــه فاطمــه احمــدی از نجــف آب

ــه کســب مقــام دوم شــد. آســیه امامــی موفــق ب

گلدشت

 به مناسبت گرامیداشت 26 آذر روز ملی حمل و نقل
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خــاک و منابــع آن از هــر نظــر اهمیــت خاصــی بــرای بشــر 
ــتی  ــه زیس ــه پای ــت دارد ک ــر اهمی ــن نظ ــاک از ای دارد. خ
ــت  ــت. امنی ــر اس ــی بش ــواد غذای ــت م ــتر کش دارد و بس
غذایــی انســان ها وابســته بــه خــاک اســت. آلودگــی خــاک، 
محصــوالت کشــاورزی را آلــوده می کنــد و حیــات و ســامت 
ــه  ــوی آن گرفت ــر جل ــدازد و اگ ــه خطــر می ان انســان ها را ب
ــودی انســان ها می شــود. آلودگــی خــاک  نشــود موجــب ناب
بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر روی بیماری هایــی 
ــواع ســرطان، بیماری هــای پوســتی و تنفســی و ...  ماننــد ان

تاثیرگــذار اســت. 
ــواد  ــه م ــت از جمل ــدد اس ــاک متع ــده خ ــل آلوده کنن عوام
نفتــی و شکســتن لوله هــای مــواد آلــوده، دفــع غیربهداشــتی 
زبالــه، و ... . یکــی از  عوامــل آلوده کننــده خــاک مــواد 
ــه  ــت ک ــا اس ــا و آنتی بیوتیک ه ــه کوده ــاورزی از جمل کش
در دهه هــای گذشــته کمتــر مــورد توجــه قــرار می گرفــت. 

اســتفاده از آنتی بیوتیــک و کودهــا بــرای کنتــرل بیمــاری و 
تقویــت گیاهــان موضــوع جدیــدی نیســت و ســالیان زیــادی 
ــت کــه ایــن محصــوالت بــرای کشــاورزی اســتفاده  اس
کنــار  در  کشــاورزی  در  مــواد  ایــن  کاربــرد  می شــود. 
پیامدهــای مثبتــی کــه داشــته اســت بــا پیامدهــای منفــی 

ــوده اســت.   ــه همــراه ب ــز ب نی
آب هــای  و  خــاک  آلودگــی  ماننــد  منفــی  اثــرات 
زیرزمینــی، باقــی مانــدن ســموم در غــذا و محصــوالت 
غیرهــدف  موجــودات  بــر  مخــرب  تاثیــر  کشــاورزی، 
و ... کــه همگــی بــر روی وضعیــت ســامت انســان و 
دیگــر موجــودات تاثیــر منفــی خواهــد داشــت. ایــن 
تاثیــر  انســان  روی ســامت  بــر  دو طریــق  از  ســموم 
دارد اول تاثیــر مســتقیم بــر ســامتی و دیگــر تاثیــر 
غیرمســتقیم از طریــق مــواد غذایــی کــه مصــرف می شــود. 
احمد شریعتی

عاملی برای گسترش بیماری ها
مسابقات رزمی سالح های سرد بانوان 

ــن  ــات انجم ــود هی ــاع از خ ــرد و دف ــای س ــابقات ســاح ه مس
ــوان ــژه بان ــاد وی ــتان نجــف آب ــی شهرس ــای رزم ــای ورزش ه ه

در اســتایل هــای مبــارزات آزاد و دفــاع شــخصی تیمی در ســالن 
ــن موحــد  ــد محمدامی ــا حضــور و بازدی ــی ویاشــهر ب ــام عل ام
ــات  ــس هی ــی ریی ــعید روحان ــان، س ــس اداره ورزش و جوان ریی
انجمــن هــای ورزش هــای رزمــی و محمدرضــا مهدیــه رییــس 
ــد. ــزار ش ــتان برگ ــدام شهرس ــرورش ان ــازی و پ ــات بدنس هی

ــو  ــه بهال ــارزه : فاطم ــش مب ــابقات بخ ــر مس ــرات برت نف
ــو  ـ رده  ــی ۲۰- کیل ــا یزدان ــاالن و  مبین ــو ـ رده نونه ۴۰- کیل

ــان ــو ـ رده جوان ــان ۲۴- کیل ــاالن و آرزو قدیری نونه
مهشــید پیرعلــی ۲۲+ کیــو ـ رده نوجوانــان و ریحانه هاشــم زاده 
۴۰- کیلو ـ رده جوانان و  مریم نادی 5۲- کیلو ـ رده بزرگساالن

ــر و  ــا کمانگ ــخصی :  آزیت ــاع ش ــش دف ــر بخ ــرات برت نف
ــی ــرا یزدان زه

داوران مســابقه : الهــام فنایی(مســوول داوران(،  مریــم نــادی، 
فاطمــه موســی عــرب، فاطمــه مانــده علــی و مــژگان صالحــی

مسوول برگزاری مسابقات : مریم شاهپوری

ــا  ــاد ب ــه ۱ شــهرداری نجــف آب ــر منطق ــی مدی محمدرضــا کتاب
ــه ۱  ــه وجــود بیشــترین ســرانه فضــای ســبز در منطق اشــاره ب
شــهری نجــف آبــاد گفــت منطقــه یــک پتانســیل هــای بســیار 
ــه  ــارک الل ــن آن پ ــه معی ــبز دارد ک ــای س ــر فض ــی از نظ خوب
ــا باالتریــن مســاحت حــدود ۱۲ هکتــار رتبــه اول را در میــان  ب
ــاد داراســت. ــای شــهرداری نجــف آب ــارک ه ــبز و پ ــای س فضاه

 وی افــزود بــه انضمــام آن پــارک دیگــری بــه نــام هــزار گل که با 
ســه هکتار مســاحت در مجاورت پــارک الله قرار دارد وجــود دارد.

 ایشــان افــزود در ایــن پــارک اللــه مباحــث مختلفــی را برنامــه 
ریــزی کــرده ایــم از جملــه دو بخــش بــرای ورزش صبحگاهــی 
بانــوان در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه شــهروندان بتواننــد صبح 

هــا ورزش همگانــی داشــته باشــند. 
 کتابــی ادامــه داد بخــش دیگــری از فضای پارک اللــه برای تنیس 

روی میــز آقایــان اختصــاص داده شــده و بودجــه مناســبی بــرای 
ســنگ فــرش و اصــاح لــوازم ورزشــی و همچنیــن بــرای اصــاح 
پــارک کــودکان و وســایل بــازی در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا 

بتوانیــم در مســیر جریــان خدمــت به شــهروندان به پیــش برویم.
 وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در منطقــه یــک حــدود ۱۱8 هکتار 
ــار در  ــدار ۳8 هکت ــن مق ــزود از ای ــود دارد اف ــبز وج ــای س فض
ــدود 5  ــتان اســت و ح ــارک و بوس ــامل ده پ ــه ش ــا ک ــارک ه پ
هکتــار در کمربنــد فضــای ســبز و حــدود ۷5 هکتــار در فضــای 

ســبز معابــر وجــود دارد
ــک دو محــور ســامت دارد  ــه ی ــزود منطق ــان اف ــی در پای  کتاب
ــر طــول و دیگــری  ــا حــدود 5۰۰ مت ــی ب ــوار طالقان یکــی در بل
محــور تفریحــی بوســتان زندگــی بــا ۲۲۰۰ متــر طــول کــه 8۰۰ 
متــر آن تــا پایــان ســال و مابقــی آن بــه فصــل خــدای متعــال تــا 

ــرداری خواهــد رســید. ــه بهره ب اواســط ســال آینــده ب

بیشترین سرانه فضای سبز در منطقه یک شهرداری 
نجف آباد در مسیر جریان خدمت

 توجه ویژه به پروژه های محله محور داریم
ســید هاشــم حســینی مدیــر منطقــه ۴ شــهری نجــف آبــاد بــا 
ــر روی  ــژه و خاصــی ب ــی توجــه وی بیــان اینکــه در بحــث عمران
پــروژه هــای محلــه محــور داریــم اعام داشــت حــدود ۳۳ پــروژه 
ــان شــش ماهــه  ــد کــه در پای ــرای ســال ۱۴۰۱ تعریــف گردی ب
نخســت ســال جاری تعــداد 6 پــروژه پیشــنهادی و به درخواســت 
ــه  ــر اســاس نیازســنجی صــورت گرفتــه در منطقــه ب مــردم و ب
ــا مرکــز در  آنهــا اضافــه شــد کــه در همیــن راســتا مکاتباتــی ب
راســتای افزایــش اعتبــار از بودجــه ســالیانه انجــام شــده اســت.

وی افــزود در ردیــف پــروژه هــای محله محــور حــدود ۱۰ میلیارد 
تومــان بــه میــزان 8۰ هــزار متــر مربــع اســفالت انجــام شــده و 
از دیگــر اقدامــات مــی تــوان بــه ســاماندهی حــدود ۳۰۰ متــر از 
بلــوار مطهــری بــه ارزش ۷۰۰ میلیــون تومــان اصــاح هندســی 
ــدود 8۰  ــرفت ح ــا پیش ــی ب ــد گوگونان ــهید نورمحم ــدان ش می

درصــدی بــه ارزش ۷۰۰ میلیــون تومــان، لکــه گیــری آســفالت 
معابــر بــه ارزش یــک میلیــارد و چهارصــد میلیــون تومــان، حفــر 
چــاه هــای جذبــی بــه تعــداد 6 حلقــه بــا هزینــه ای بالغ بــر ۲۰۰ 

میلیــون تومــان و ســاماندهی بلوارشــاهد بــا هزینــه ۷۰۰ میلیــون 
تومــان اشــاره کــرد.

ــن  ــدام ای ــای در دســت اق ــروژه ه ــه ۴ پ ــر منطق ــان مدی در پای
ــع  ــی تقاط ــاح هندس ــرد: اص ــام ک ــهر اع ــن ش ــه را بدی منطق
توحیــد و چنــاران بــا هزینــه یــک و نیــم میلیــارد تومــان، تکمیل 
ــه  ــا هزین ــا ع ب ــام رض ــاز ام ــی روب ــه ورزش ــز مجموع و تجهی
تقریبــی یــک و نیــم میلیــارد تومــان، عملیــات پیــاده روســازی 
ــاماندهی  ــات س ــان، عملی ــون توم ــه 5۰۰ میلی ــا هزین ــر ب معاب
مســیر دسترســی آرامســتان بهشــت فاطمــه بــا هزینــه تقریبــی 
۳ میلیــارد و 8۰۰ میلیــون تومــان و ســاماندهی بلــوار توحیــد بــا 
هزینــه ۳ میلیــارد تومانــی کــه در حــال اتمــام اســت. کــه جــزء 

ــوده اســت. ــارات درخواســتی ب اعتب
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جلســه مدیــران متوســطه نظــری بــا حضــور یــداهلل عابــدی مدیر آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
نجــف آبــاد بــه اتفــاق فتــح اهلل یوســفی نــژاد معاون متوســطه، یاســر حجتی کارشــناس مســئول 
متوســطه نظــری، محســن محمــدی کارشــناس مســئول حراســت و جمعــی از کارشناســان ایــن 

ــت برگزار شــد.  مدیری
ــا اهمیــت آگاه ســازی دانــش آمــوزان از تأثیــر ۴۰ درصــدی   در ایــن گردهمایــی در ارتبــاط ب
ســوابق تحصیلــی )معــدل امتحانــات نهایــی( در تــراز علمــی کنکــور ۱۴۰۲ و همچنیــن نقــش 
موثــر حضــور در کاس هــای مدرســه و توجــه بــه امتحانــات پایــه دوازدهــم در کنکــور ۱۴۰۲ 

نســبت بــه ســالهای قبــل بحــث و تبــادل نظــر شــد.
یــداهلل عابــدی ضمــن تقدیــر از مدیــران بــه منظــور ایجــاد آرامــش در مــدارس، فراهــم ســازی 

فضــای مناســب در زمــان امتحانــات را بــه مدیــران یــادآور شــد. 

جلسه مشترک مدیران و مشاوران مدارس متوسطه نظری شهرستان نجف آباد

شب چـــله، تـــقدیر زیبای فصـــل هاست
بــه  ســریانی  واژه ای  از  برگرفتــه  یلــدا 
ــرن  ــت. در ق ــد  اس ــا تول ــش و ی ــای زای معن
ــاح  ــن اصط ــتان ای ــرا پرس ــادی، میت ۳ می
کــه  شــبی  بــه  اشــاره  در  ویــژه  بــه  را 
ــه  ــود، ب ــده ب ــد ش ــرا در آن متول ــه میت اله
می کردنــد. اســتفاده  آن  از  و  گرفتــه  کار 

شــب چلــه هــم کــه متــرادف شــب یلداســت 
ــه کار گرفتــه شــده کــه چهــل روز  از آن رو ب
اول زمســتان را چلــه بــزرگ و بیســت روز بعــد 
از آن را »چلــه کوچــک« نامیده انــد. مشــخص 
ــه  ــی ب ــه زمان ــدا از چ ــه یل ــه کلم ــت ک نیس
زبــان فارســی وارد شــده اســت. ایــن موضــوع 
ــن  ــه اولی ــان ب ــی کارشناس ــاد برخ ــه اعتق ب
جوامــع مســیحی بازمــی گــردد کــه بــه علــت 
اول  قــرون  در  روم  امپراتــوری  در  تعقیــب 
میــادی بــه قلمــرو ایــران پنــاه آورده بودنــد. 
ایــن جوامــع کــه اغلــب ســریانی ) و یــا حتــی 
ایرانــی بــوده انــد ( بــا فرهنــگ میترایــی 
آشــنا و حتــی آن را بــا اعتقــادات جدیــد 
ــد.  ــرده بودن ــب ک ــز ترکی ــود نی ــیحی خ مس
ــدن  ــلمان ش ــام و مس ــور اس ــال ظه ــه دنب ب
ــام زرتشــتی ایــن جشــن  ایرانیــان، احتمــاال ن
فرامــوش شــد و نــام ســریانی آن کــه بــا 
فرهنــگ مســیحی در ارتبــاط بــود باقــی مانــد.

ایــن جشــن در میــان ایرانیــان از یــک جشــن 
ــی و  ــن خانگ ــک جش ــکل ی ــه ش ــی ب عموم

ــد. ــی مان ــی باق خانوادگ
ایرانیــان قدیــم شــادي و نشــاط را از موهبــت 
هــاي خدایــي و غــم و انــدوه و تیــره دلــي را از 

پدیــده هــاي اهریمنــي مــي پنداشــتند.

علت جشن گرفتن شب یلدا:
نــوروز، جشــن مهــرگان، جشــن  مراســم 
ســده، چهارشــنبه ســوري و شــب یلــدا و 
ســنت هــاي دیگــر در واقــع بیانگــر ایــن 
حقیقــت اســت کــه ایرانیــان پــس از رهایــي 
ــن  ــکرانه بازیافت ــه ش ــتم ب ــري و س از بیدادگ
آزادي، جشــن برپــا مــي ســاختند و پیــروزي 
نیکــي بــر بــدي و روشــنایي بــر تاریکــي و داد 

ــتند. ــي داش ــي م ــتم را گرام ــر س ب

شــب یلــدا نیــز یکــي از ایــن مــوارد اســت. در 

دوران کهــن، شــب مظهــر تاریکــي و تباهــي و 

وحشــت بــوده و اغلــب ســعي مــي کردنــد کــه 

ــزودن  ــش و اف ــن آت ــا افروخت ــگام ب ــب هن ش

نــور، خانــه روشــن باشــد. تــا پلیــدي و تباهــي 

ــن  ــي تری ــدا طوالن ــب یل ــد. ش در آن راه نیاب

ــر  ــي ب ــلط تاریک ــي تس ــت. یعن ــا اس ــب ه ش

ــنایي  ــید و روش ــور خورش ــلط ن ــن از تس زمی

ایــن شــب  فــرداي  کاهــد.  چــون  مــي 

روشــنایي بــر ظلمــت غالــب و روز طوالنــي مي 

شــود، ایرانیــان تولــد دوبــاره خورشــید را کــه 

ــد. ــي گیرن ــر روشــنایي اســت جشــن م مظه

ــاه،  ــي روز م ــک از س ــر ی ــن ه ــران که در ای

ــام فرشــتگان اســت.  ــه ن ــژه دارد، ک ــي وی نام

نــام دوازده مــاه ســال نیــز در میــان آنهاســت. 

در هــر مــاه روزي را کــه نــام روز بــا نــام مــاه 

یکــي باشــد، جشــن مــي گرفتنــد .

دي مــاه، در ایــران کهــن، چهــار جشــن، 

و  مــاه  دي  روز  نخســتین  داشــت.  وجــود 

روزهــاي هشــتم، پانزدهــم و بیســت و ســوم، 

ســه روزي کــه نــام مــاه و نــام روز یکــي بــود. 

و در ایــن ســي روز مــاه، ســه روز آن دي  نــام 

دارد و هــر ســه روز را در گذشــته جشــن 

مي گرفتنــد. امــروز از ایــن چهــار جشــن 

ــا شــب  ــاه، ی ــا شــب نخســتین روز دي م تنه

ــن  ــي آخری ــد، یعن ــي گیرن ــن م ــدا را جش یل

شــب پاییــز، نخســتین شــب زمســتان، پایــان 

ــال.  ــب س ــن ش ــدي و درازتری ــاز ج ــوس، آغ ق


