والدت با سعادت حضرت زهرا(س) و روز زن مبارک باد
شماره بعدی 96/01/14منتشر میشود

پس از وعده یارانه  250هزارتومانی

سالم و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش

قالیبافاینباروعده
تبدیل ایران به سوئد را داد

قالیباف شهردار تهران در گفتگو با ارگان مطبوعاتی خود در حالی وعده
تبدیل ایران به سوئد را داده است که پیش از این حدادعادل وعده تبدیل
ایران به ژاپن اسالمی را داده بود!

شنبه  28اسفند 1395
دادستان کل کشور:

فضای مجازی را

نمیتوان از مردم گرفت
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آفتاب یزد در نظرخواهی خود از فعاالن سیاسی
درخواست کرده که ضمن بررسی وقایع سال95
پیشبینی خود از سال 96را بیـان نمایند
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گزارش میدانی آفتاب یزد

دانشجویان
تحصیلکردهایکه
کارگرخدماتیشدهاند

|قیمت 1000 :تومان  +نقشه آثار تاریخی یزد +آفتاب یزد هفتگی به صورت رایگان|

سال تداوم امید
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عربستان اعالم کرد

حضور زائران ایرانی
در حج سال آینده
4

ضمیمه رایگان روزنامه امروز آفتاب یزد
هر هفته در سراسر کشور

سال دوم شماره  ۵۹شنبه  28اسفند ماه  18 1۳۹۵مارس 2017
 1۶صفحه قیمت 1000 :تومان

ویژه نوروز ضمیمه رایگان روزنامه آفتاب یزد

جشن نوروز
در برخی کشورهای جهان
صفحه ۳

یزد :قنات ،قنوت ،قناعت
صفحه 7

هفت سین وطن

بنفشههانویدبهارمیدهند

صفحه 1۶

صفحه 2

سرمقاله

سالی که
نکوست!

خدایارسعیدوزیری

بیش از چند روز به پایان سال  1395با همه
اتفاقات خوب و بد آن باقی نمانده اســت؛
سالی که پر بود از رویدادهای گوناگون! از
رفع هرچه بیشتر محدودیتها و تحریمهای
ظالمانه علیه کشــورمان و آغاز نوســازی
ناوگان هوایی کشــور تا ادامه روند کاهش
نرخ تورم و در عین حال رشــد اقتصادی
مثبت ،دیپلماســی فرهنگی موفق کشور و
دهها رویداد مهم و مثبــت دیگر و در کنار
اینها ،اتفاقات ناخوشــایندی چون فوت
سردار اعتدال و سازندگی ،حضرت آیتاهلل
هاشمی رفســنجانی ،کارشکنیهای دولت
ایاالت متحده در مسیر اجرای برجام و برخی
بداخالقیهای سیاسی ،در مجموع روزهای
پر افت و خیز این ســال را تشکیل میداد.
حال در آستانه سالی نو قرار داریم که میتوان
گفت اولین رویداد مهم پیش روی ملت بزرگ
ایران در این سال ،یکی از اصلیترین ارکان
مردمساالری یعنی انتخابات ریاست جمهوری
و همچنین شوراهای شهر و روستاست.
از چندمــاه پیش همه احــزاب ،گروهها و
جناحهای سیاسی کشور ،فعالیتهای خود را
برای نقشآفرینی در این رویداد مهم پیشرو
کلید زدهانــد و هرچه به انتخابات نزدیکتر
میشویم ،تالشها برای تشکیل ائتالفها و
اتحادها بیشــتر میشود .در جناح موسوم به
اصولگرایان ،هرچند در ابتدا ائتالف موسوم
به جمنا شــکل گرفت و به ظاهر قرار بود
همه نامزدهای اصولگرا را زیر یک چتر جمع
نماید ،اما از قــرار معلوم این ائتالف دولت
مستعجل بود و چندان توفیقی نداشت.
ادامه در صفحه7

یادداشت

نگاهی گذرا
به نوروز

اميرعباس ميرزاخاني

عيدنوروزبرابربااولينروزفروردينماه«
تقويمشمسي»جشنآغازسالويكي
از كهن ترين جشن هاي به جا مانده
از دوران باســتان اســت .خاستگاه
عيد نوروز در ايران باستان مي باشد
و هنوز مردم مناطق مختلف فالت
ايران عيد نوروز را جشن مي گيرند.
امروزه زمــان برگزاري عيد نوروز ،در
آغازفصلبهاراست.عيدنوروزدرايران
و افغانســتان آغاز سال نو محسوب
مي شود و در برخي ديگر از كشورها
تعطيلرسمياست.
جشن نوروز از لحطه اعتدال بهاري
آغازميشود.دردانشستارهشناسي،
اعتدال بهاري يــا اعتدال ربيعي در
نيم كره شمالي زمين به لحظه اي
گفته مي شود كه خورشيد از صفحه
استواري زمين مي گذرد و به سوي
شمال آســمان مي رود .اين لحظه،
لحظه اول برج حمل ناميده مي شود،
و در تقويم هجري خورشــيدي با
نخســتين روز «هرمز روز يا اورمزد
روز» از ماه فروردين برابراست.
در كشورهايي مانند ايران و افغانستان
كه تقويم هجري شمسي به كار برده
مي شود ،نوروز ،روز آغاز سال نواست.

اما دركشورهاي آسياي ميانه و قفقاز،
تقويم ميالدي متداول است و نوروز
به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته
مي شــود و روز آغاز سال محسوب
نميشود.

شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی
(سهامی عام )

پيدايشعيدنوروز

عيد نوروز را به نخستين پادشاهان
نســبت مي دهنــد ،شــاعران و
نويســندگان قرن چهــارم و پنجم
هجري چون فردوســي ،عنصري،
بيروني،طبريوبسياريديگركهمنبع
تاريخي و اسطوره اي آنان بي گمان
ادبيات پيش از اسالم بوده ،نوروز را از
زمان پادشاهي جمشيد مي دانند .در
خور ياد آوري است كه جشن نوروز
پيش از جمشيد نيز برگزار مي شده
و ابوريحان نيز با آن كه جشــن را به
جمشيد منســوب مي كند ،ياد آور
ميشودكه«:آنروزكهروزتازهايبود
جمشيدعيدگرفت؛اگرچهپيشازآن
هم نوروز بزرگ و معظم بود».
آداب و رسوم عيد نوروز در ايران

مراسم چهارشنبه سوري قبل ازعيد
نوروز يكــي از آيين هــاي نوروزي
امروز  -كه مي بايســتي آميزه اي از
چند رسم متفاوت باشد « -مراسم
چهارشــنبه ســوري » است كه در
برخي شهرها آن را چهارشنبه آخر
سالگويند.
ادامه در صفحه7

آگهيهاي

روزنامه صبح ایران

آگهی مزایده شماره /95/2ی
شرکتکارخانجاتتولیدیشهیدقندیدرنظرداردیکقطعهزمین
جناب آقای محمد زینلی

با کمال تاسف درگذشت داماد عزیزتان

نادر فارغ

را به شـما ،همسر مـحترمهتان ،به ویـژه
همسر گرامی آن مرحوم و فرزندانش
تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان برای
آن مرحوم علو درجات و برای شما عزیزان
و فرزندان و همسر محترمهاش صبر جمیل
و اجر جزیل مسئلت مینماییم.
خانواده مرحوم حاج عزیزا ...مظفری

عموزادههای گرامی آقایان محترم

09128197782
نمابر 88321399

Email: Economy.aftab@gmail.com

روزنامه
آفتابیزد

درسراسرکشورنمایندگیمعتبرمیپذیرد

حاج علی آقا ،حاج احمد و محمود
و همشیرههای گرامی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

نادر فارغ

را به شما تسلیت عرض نموده ،از خداوند
منان برای آن مرحوم علو درجات ،برای
شما عزیزان و خانوادههای محترم صبر
مسئلتمینماییم.

خانواده مرحوم حاج عزیزا ...مظفری
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صنعتی به متراژ 100200متر مربع دارای 42واحد مسکونی و یک

سولهبهمتراژ1610مترمربعواقعدرسایتغربیکارخانجاتخود

را به نشانی یزد -انتهای بلوار شهید قندی بفروش برساند ،لذا
متقاضیان میتوانند با واریز مبلغ2/000/000ریال (دو میلیون
ریال) به حساب  2038097000بانک تجارت شعبه شهید
قندی به نام شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی از تاریخ
سهشنبه مورخ  95/12/24لغایت  96/01/18برای خرید اسناد
و بازدید محل به :یزد -صفائیه -میدان جانباز -انتهای بلوار
شهید قندی شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی ساختمان
اداری شرکت طبقه دوم دفتر شرکت ایساتیس ارتباطات قندی
مراجعه نمایند.
جهت اطالع بیشتر میتوانند با شماره تلفن 035-38226408
تماس یا به سایت  WWW.SGCCIR.COMمراجعه فرمایند.

