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 36معرفی اعضای هیئت مدیره گردش 

 فریبرز آتشنبد

 فرزند دولت و جهانگیر •

    4331زاده  •

 فوق دیپلم •

 ) حسابدار  (رشید ماوندادی 

 فرزند سلطان و کیخسرو •

 4333زاده  •

 لیسانس اقتصاد •

 )کمیسیون فرهنگی (فریبا مالی

 فرزند فیروزه و سهراب •

 4331زاده  •

 دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان ایران باستان •

 بهرام باستانی 

 فرزند همایون و رستم •

 4311زاده  •

 دیپلم •

 اردشیر مالی

 فرزند مروارید و اسفندیار •

 4331زاده  •

 دیپلم •

 فرزاد شهریاری 

 فرزند شیرین و رستم •

 4331زاده  •

 کارشناسی مهندسی عمران •

شایان ذکر است که آقای فرزاد شهریاری به دلیل مهاجرت، از سمت خود انصراف 

 داده و آقای فرشید بهرامشهری، عضو نخست علی البدل، جایگزین ایشان گردید.

 ) خزانه دار (رستم بهرامیان فرشید 

 فرزند روح انگیز و سهراب •

 4331زاده  •

 دیپلم •

 سهراب فیروزفرد

 فرزند فیروزه و رستم •

 4334زاده  •

 کارشناسی •

 ) دبیر (ماندانا مهربانی زردشتی

 فرزند پری بانو و رستم •

 4314زاده  •

 دیپلم اقتصاد •

 ) نائب رئیس(کورش رشیدی شریف آباد 

 فرزند دولت و خدایار •

 4313زاده  •

 دکترای تخصصی زمین شناسی •

 ) رئیس(سپنتا نیکنام 

 فرزند سیمین و ارشام •

 4331زاده  •

 دانشجوی دکترای مدیریت •

 فرشید بهرامشهری 

 فرزند ایران و گشتاسب •

 4313زاده  •

 کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامدات •
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سالهای پیش فقط نام ایشان را شنیده بودم و چند باار ماا ایشاان را 
باا هایاس  ا  شناختمش. فقط شنیده بودم که  دیده بودم، اصال نمی

 . تعارف ندارد و فرد درستکاری است

به عنوان رئیس انجمن زرتشتایاان یاشد شابو  باه  3131وقتی از سال 
باا رویایااا خاا  و بازرس انجما،  فعالیت نمودم، ایشان به عنوان 
 سختگیبانه خود در کنار ما بودند.

 بود.ادامه حر ت سخت که گامی سختگیر و قانونی آنقدر 

با گذشت زمان، شناخت من از ایشان بیشتب شد و شناخت بیشتبی از 
را  دلساوزیروییاتشان به دست آوردم، در پشت سختگیبی مایشان، 

درک خوبی از مساالا  دیدم و علیبغا اختالف سنی زیادی که داشتیا، 
 داشتند.نس  امروز 

گویم اگر موفقیتی در زمان مسائاولایاتام اتاتااه افاتااده   با جرات می
 بخش مهمی از آن را مدیون روشنتکری و حمایت ایشان هستم.

شااباهارا  تندرستی، دلخوشی و باه کااماه زیاوی بابای آاناا  آقاای 
 آرزو دارم.مهررستمی 

 هویت سازمانی
 مویت سازمانی، تصویب آامع از یک ارگان است که در ذمن مبدم تداعی می شود و در واقع شخصیت و مویت بصبی آن را به نمایش می گذارد.

به سبانجام رسایاد،  26فبد مدعی بب روی زمین مای انجمن که پس از سال ما در گبدش پرداخت حق دست رنج  وخرید بخشی از سند مالکیت انجم، از ستاد فرمان اما  پس از 
و مامایانایان  استخدا  پرسانا و فناوری اطالعات ، فرهنگی، امالک و اوقافو ساماندمی بخش مای مختلف آن از آمله با بازسازی و نوسازی ساختمان اداری انجم، این مویت 

این انجمن، اقداماا مثبت دیگبی ممیاون رابایای لاوگاو، رابایای  21دو روز در مفته به تمامی روزمای مفته، آغاز شد و در گبدش از افزایش ساعت فعالیت دبیرخانه انجم، 
 صورا گبفت. اتوماسیون اداری تارنما، و 

شتیان یشد در این اقدام، با در نظب زرتربایی لوگو یکی از مهمتبین بخش ما از این اقداماا می باشد. لوگو، بیانگب مویت و  نماد سازمانی ارگان ما می باشد. از این رو انجمن 

 رتشتی باشد. ه ز گبفتن مفامیا دینی و فبمنگی زرتشتیان، این نشان را آهت ارائه خود معبفی نمود تا عالوه بب نمود یبفه ای ، نشانگب مویت و فبمنگ آامع

 شده است که بارزتبین علت آن ته زیبا که آهانیان خواستگاه زرتشتیان را کشور ایبان می دانند و نام زرتشتیان نیش در ایبان با نام شهب یشد بیشتب از سایب شهب ما شناخ
و بب اساس آن بنابرای، ای، نماد جهت لوگوی انجم، برگزیده شد ، مهم تری، شاخصه ی شناسایی زرتشتیان یعنی آتش ورهرا  در آتشکده یزد می باشدنگه داری از پبچا و 
 ربایی صورا گبفت. 

ه ارالعیه مای انجمن و آگامی از بااممینین با ایجاد تارنمای انجمن زرتشتیان یشد، یضور بیشتب ایاان انجمن در فضاای مجازی امکان پذیب گبدید و  مااوآب سهولاات دساتبسی 
 ببنامه مای آاری این ارگان شد و نیش بسیاری از خدماا از ربیاق این تارنما ارائه خوامد شد.

 سپنتا نیکنا 

 به یاری اهورامزدا



1 3 

 انجم، زرتشتیان یزد  گامی رو به جلو 36انتخابات الکترونیک گردش 

کاندید، اعضای اصلی و علی البدل  62ببگشار گبدید. از بین  33318تا  0318خورشیدی در تاالر بشرگ چمی از ساعت  3132مهبماه  62انجمن زرتشتیان یشد در  21انتخاباا گبدش 
می باشد. این شیوه نوین انتخاباا،   نخستی، انتخابات الکترونیکی انجم،  زرتشتیان در ایرانببگشیده شدند. شایان ذکب است که این  21انجمن زرتشتیان یشد آهت گبدش 

 مورد استقبال انجمن مای دیگب از آمله انجمن زرتشتیان تهبان و ریمت آباد یشد قبار گبفت.

 21گبدش  –سیستا رایانه ای انتخاباا انجمن زرتشتیان یشد 

 انجم، زرتشتیان یزد و دوران  رونا

ان ممان ستانجمن زرتشتیان یشد پبوانه فعالیت خود را دریافت نمود و میئت مدیبه آدید آغاز به کار کبد. اما با آغاز ممه گیبی ویبوس کبونا در زم 21، گبدش 3130آبان  63
حت نظارا آن بوآود آمد، اما ی تسال ، فعالیت مای انجمن زرتشتیان یشد نیش تحت الشعا  قبار گبفت و اختالل مایی در ببگشاری آلساا و امور آاری این انجمن و سازمان ما
ماا قابل توآه درون سازمانی قدااین امب باعث توقف امور نشد و با اتخاد روش مای مناسب و آدیت در تصمیماا، امور آاری را در پیش گبفت و به وظایف خود عمل نمود. از ا

 خود اشاره نمود. حتظ جایگاه شغلی تمامی پرسن انجمن زرتشتیان یشد، با توآه به شیو  ویبوس کبونا و علی رغا نبود درآمد انجمن، با تمام دشواری مای پیش رو، می توان به 

نمود و   تهیه عمده ای، محصوالتاقدام به    میاب شدن ماسک و مواد ضدعتونی  نندهاین انجمن فارغ از مسائل سازمانی، با در نظب گبفتن اممیت سالمت فبدی ممکیشان و 
به مناسبت  3088دی ماه  5اختصا  داده شد. شایان ذکب است، انجمن زرتشتیان یشد، در روز   پکیج های بهداشتی رایگان جهت  ادر درماندر اختیار ممکیشان قبار داد و 

آهت افشایش سطح ایمنی در ببابب ویبوس کبونا با ممامنگی دیگب انجمن مای  وا سیناسیون دوز سو  را در مح  باشگاه و سازمان جوانان زرتشتیدرگذشت اشوزرتشت، 
 زرتشتیان یشد و  مبکش بهداشت استان یشد انجام داد تا باعث آرامش خارب و سالمت ممکیشان گبامی گبدد.

واکسیناسیون دوز سوم در باشگاه و سازماان آاواناان زرتشاتای 
یشد که با ممکاری مبکش بهداشات اساتاان یاشد و اناجامان ماای 

 زرتشتیان یشد ببگشار گبدید

 امدای پکیج بهداشتی به کادر درمان

 ارائه پکیج بهداشتی شامل ماسک و محلول ضدعفونی به ممکیشان



1 4 

 پرسن  انجم، زرتشتیان یزد

 بهنوش نجمی 

 مسئول دبیرخانه •

 مژگان آتشنبد

 مسئول حسابداری •

 آرش شهزادی

 مسئول آتشکده زرتشتیان یزد •

 آرمان جمشیدی کالنتری 

 کمک مسئول بخش امالک و اوقاف •

 سیروس یزدانی بیوکی 

 خدمات انجمن زرتشتیان یزد •

 بهروز بهتاش

 خدمات آتشکده زرتشتیان یزد •

 پویان زندیان حسن آبادی 

 مسئول بخش فناوری اطالعات •

 مهرداد خسرویانی

 مسئول بخش کمیسیون فرهنگی •

 خداداد ماوندادی

 مسئول باجه فروش بلیت •

 شاهین پیرغیبی

 مسئول باجه فروش بلیت •

 بهنام مالی

 مسئول بخش امالک و اوقاف •

 مهنام خسرویانی

 مدیر داخلی انجمن زرتشتیان یزد •

 کامبیز نجمی 

 مسئول باجه فروش بلیت •

 مهربان سهرابی 

 کمک مسئول باشگاه جوانان زرتشتی یزد •

 منوچهر نمیرانیان 

 مسئول امور درگذشتگان زرتشتیان یزد •

 بهرام خسرویانی

 مسئول آتشکده زرتشتیان یزد •

 بهروز شهریاری 

 خدمات آرامگاه و دخمه زرتشتیان یزد •

 چارت سازمانی انجم، زرتشتیان یزد
 مدیب داخلی

 اماکن تحت پوشش امور اداری

 دبیبخانه امالک و اوقاف فبمنگی فناوری ارالعاا باشگاه آوانان زرتشتی یشد دخمه زرتشتیان یشد آتشکده زرتشتیان یشد

 یسابداری

 خدماا

 فبوش بلیت فبوش بلیت خدماا

 خدماا خدماا

 امور عمبانی
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 کمیسیون فرهنگی گامی در راستای هم افزایی

 نخستین نشست ما اندیشی آوانان زرتشتی

 آشنواره قصه گویی "خودا بخوان"

 آیین بشرگداشت زادروز اشوزرتشت

آغاز نمود. تا پیش از آن، آلساتی با یضور ببخی عالقه مندان و اعضای میئت مدیبه   3088کمیسیون فبمنگی انجمن زرتشتیان یشد فعالیت خود را به رور رسمی از خورداد ماه 
با استخدام مسئول بخش فبمنگی، این کمیسیون رسما شبو  به کار نمود و  3088انجمن ببگشار می گبدید و فعالیت مای آن به صورا آمعی انجام می گبفت. اما در خورداد ماه 

 تا کنون فعالیت مای متعددی در زمینه مای گوناگون فبمنگی، دینی، آموزشی و ... انجام داده است.

ر ابتدای امب به صورا ن دبا توآه به آغاز فعالیت کمیسیون فبمنگی در زمان شیو  ویبوس کبونا و عدم امکان ببگشاری مباسا به صورا یضوری، فعالیت مای این کمیسیو 
ستاد رشید شهمبدان. اما ی امجازی بوده و ممکیشان گبامی با ساخت کلیپ و پخش زنده آیین ما و مباسا دینی ما بهبه می شدند، مانند کلیپ آشن تیبگان و یادواره مجاز
کارگاه صنایع دستی، کارگاه ون پس از بهتب شدن شبایط و امکان گبدممایی رفته رفته اقداماا این کمیسیون نیش رنگی دیگب گبفت و با باشندگی ممکیشان ببگشار گبدید، ممی

 شاره شده است.ا امای آموزشی و نشست مای ما اندیشی و آلسه ی نقد فیلا و ساخت و تولید داستان صوتی به گویش زرتشتی که در تصاویب زیب به مها تبین آن م

 با یضور عالقه مندان ببگشار می گبدد. 30تا  32آلساا  این کمیسیون در روزمای دوشنبه مب مفته از ساعت 

یضور در منشل خانواده روانشاد مهیار 
 فبزانه به مناسبت روز امدای عضو

تقدیب از شورای یل اختالف به 
 مناسبت روز قوه قضاییه

امدای یادبود به رتبه مای ببتب زرتشتی کنکور 
از دمش خانواده شادروان  3088سباسبی در سال 

 شامجهان آا زاده

 روز درختکاری در آرامگاه زرتشتیان یشد 

 تقدیب از پبستاران نمونه زرتشتی در روز آشن اسفندگان

سانس اختصاصی نمایش شاد به 
 مناسبت زادروز اشوزرتشت

مباسا نقد مستند شاه آهان در کتابخانه با ارتباط 
 تصویبی با اقای آمشید ورزا 

آشن اسفندگان و مدیه انجمن به 
 بانوان زرتشتی در آتلیه اختصاصی

نخستین کارگاه آموزشی محیط زیستی در کمیسیون 
 بانوان زرتشتی و تشکیل گبوه "نگهبانان چهار آخشیج"
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تقدیب از بازیکنان تیا والیبال بانوان 
 باشگاه و سازمان آوانان زرتشتی

مباسا رو نمایی اختصاصی از تمبب 
 روانشاد پشوتن آی دوسابایی مارکار

امدای یادبود 
شبکت کنندگان در 
 مسابقه نقاشی 

امدای بسته مای کمک 
آموزشی به دانش 
 آموزان مدارس زرتشتی

 ضبط تاریخ شفامی زرتشتیان مهمانی الله ما، بشرگداشت آانباخته رستا آذرباد

ببگشاری آیین پبسه اورمشد و 
 تیبماه در آرامگاه زرتشتیان یشد

مصایبه با دکتب شهبیار مالی به مناسبت 
 بشرگداشت روز آهانی قلب 

دمش فبمنگی در آیین واج یشت گامی 
در راسااتااای افااشایااش دانااش دیااناای و 
 فبمنگی در واج یشت چهبه میدیوزرم

 خوانش اوستای ورمبام یشت در آتشکده 

 ببگشاری مجازی یادمان استاد رشید شهمبدان 

دمش فبمنگی در آیین واج یشت با 
 ممکاری انتشاراا فبومب، ببسا و میبمبا

)کتابخانه روانشاد بانو   خردسرادر یال یاضب، این کمیسیون دارای زیبمجموعه مایی بدین شبح می باشد3 
وکیخسبو بشرگ چمی، فبمنگسبای روانشاد کدخدا(، کارگبوه گبدشگبی، کارگبوه رسانه و تولید محتوا، 

 کارگبوه آموزش و پژومش، کارگبوه تبآمه، گبوه نگهبانان چهار آخشیج

 خرد سرا

ا با ایجاد زیب ساخت مای مناسب، رو انجمن زرتشتیان یشد ببآن شد ت آتشکده ما عالوه بب اماکن دینی، محلی ببای آموزش نیش بوده اند که امبوزه کمتب شامد آن مستیا. از این
 این بخش از آتشکده را اییا نموده تا مورد استفاده عالقه مندان قبار گیبد.

دخدا در آتشکده زرتشتیان یشد منتقل د ککتابخانه روانشاد بانو و کیخسبو بشرگیمی که در ربقه باالیی تاالر بشرگ چمی دایب بود، به دلیل بازسازی ساختمان آن، به محوره روانشا
منابع مبتبط با دین، تاریخ، و  شد. این مجوعه آدید اکنون خبدسبای انجمن زرتشتیان یشد نام دارد و دارای دو بخش کتابخانه زرتشتیان یشد) بانو و کیخسبو( که شامل کتب

 با یضور اعضای میئت مدیبه، خیب اندیشان و آمعی از ممکیشان افتتاح گبدید. 3083مهبماه  3فبمنگ زرتشتی است و بخش فبمنگسبای کدخدا می باشد. این مجموعه در تاریخ 

افتتاح کتابخانه زرتشتیان یشد   
 )بانو و کیخسبو بشرگیمی(

انتقال کتابخانه زرتشتیان یشد به سالن 
 کناری آتشکده زرتشتیان یشد

ایجاد میش کنفبانس آهت ببگشاری دوره 
 مای آموزشی، آلساا نقد فیلا و ...
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  فناوری و اطالعاتبخش 

را به گونه ای  ایطانجمن زرتشتیان یشد در سال مای گذشته با ایجاد زیبساخت مای مناسب و استفاده از سیستا مای رایانه ای در تمام بخش مای این انجمن، شب 
رقا زده تا نیاز خود را در ببوز بودن به صورا مستمب فباما کند و بتواند از ابشارمای 

 سیستا بلیط فبوشی کامپیوتبی  ایجاد سبور مبکشی  الزم ببخوردار گبدد. 
دوربین مای مدار بسته از آمله این   سیستا مای امنیتی و نظارتی از راه دور    

زیب ساخت ما می باشد. ممینین این انجمن آهت یضور در فضای مجازی، اقدام به 
نموده و نیش ابشار  صتحه اینستاگرا ایجاد گبوه مای خببی داخلی در پیام رسان ما و 

مای مورد نیاز از آمله تبلت، لپ تاپ، دوربین فیلمببداری و عکاسی و دستگاه ضبط 
 صدا را خبیداری نموده است.

تارنمای انجمن زرتشتیان یشد )که  ربایی سامانه کارا موشمند عضویت زرتشتیان یشد با قابلیت ابطال یا اعتبارسنجی  به می توان ، ITاز تازه تبین اقداماا بخش 
 سامانه روانشاد در آرامگاه زرتشتیان یشد  دارای بخش مای خببی، گالبی عکس، تاریخیه انجمن، خبید آنالین بلیط و تماس آنالین با دبیبخانه می باشد( 

 تجهیش سیستا پخش زنده چند مقصده  ربایی و اآبای سیستا پیام رسان پیامکی رویدادما با خط اختصاصی  ربایی سیستا آنالین دمش خیباندیشان  
 درگاه پبداخت پبداخت آنالین، اشاره نمود.   

 yza.org.irربایی تارنمای انجمن زرتشتیان یشد به آدرس 

 yza.org.ir/payربایی سیستا آنالین دمش خیباندیشان به ادرس 

با استفاده از سااااا ا  : طراحی سامانه روانشاد در آرامگاه زرتشتیان یزد

روا شاد، همکیشان ای توا ند با اعالم  ام یا  ام خا وادگی، یا تاریخ زادروز و 

یا تاریخ وفات افراد فوت شده در آرااگاه زرتشتیان یزد، اکان دقیق اقبره را 
  با ردیف و شماره پیدا کنند.

 ربایی سامانه خبید آنالین بلیت آتشکده زرتشتیان یشد

 سامانه  ارت هوشمند عضویت زرتشتیان

چاپگب کارا دو ربفه با قابلیت 
 کد گذاری و چاپ مولوگبام

 نمونه ربح کارا چاپ شده
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اسناد زمی، های زی، آباد  ه با پیگیری انجم، 
 زرتشتیان یزد احیا گردید

علی رقا اینکاه خااناا فابناگایاس آذرگشاساب 
متولی موقوفه شهبیار مبیا آبادی وکالت ایان 

به انجمن زرتشاتایاان   3125موقوفه را در سال 
یشد واگذار نموده بود، پبسانال باخاش اماالک و 
اوقاف انجمن با ببرسی دقیق وقف نامه متوآه 
شدند که یکی از نهاد ما، سند  تعدادی از زمین 
مای موقوفه ی فوق را به نام خود اخاذ ناماوده 

 3088که با پیگیبی مای الزم سند ما در ساال 
 به نام انجمن زرتشتیان یشد انتقال یافت.

 بخش امالک و اوقاف

 قطعه زمین وقفی در زین آباد 3باز پس گیبی و اییای  •

 اقدام یقوقی آهت تعیین تکلیف مغازه مای مارکار •

 صدور سند در  مهب قاسا آباد •

 صدور سند کوشک کودک  •

 انتقال اسناد منازل اهدایی از جمله: 

 روانشاد خسبو امانت - 

 روانشادان رشید و سبور ایدون - 

 روانشاد بانو سهیل - 

 روانشاد شهبیار خدایاری - 

 خانواده بیدآبادی - 

 دریافت یکا تولیت منشل وقفی روانشاد بانو سهیل •

 پیگیبی و تعیین تکلیف زمین امدایی روانشاد بانو مبمشان •

 انتقال بخشی از سند دبستان خسبوی به نام انجمن زرتشتیان یشد •

 دریافت وآه نقد از اداره اوقاف و کمک به نیازمندان   •

 اخذ وکالت منشل امدایی روانشاد مهببانو آدرآبادی از خانواده ایشان •

اخذ سند تک ببگ منشل امدایی 
روانشادان رشید و سبور ایدون به 

 نام انجمن زرتشتیان یشد

اخذ سند تک ببگ کوشک کودک به 
 نام انجمن زرتشتیان یشد

اخذ سند منشلی در کوچه دبستان 
امدایی از  3263دینیاری با پالک ثبتی 

روانشاد بانو سهیل به انجمن 
 زرتشتیان یشد

اخذ سند منشل  روانشاد شهبیار خدایاری 
 امدایی خانواده ایشان

اخذ سند تک ببگ زمین امدایی آقای 
مهندس رستا یگانگی به سازمان و 

 باشگاه آوانان زرتشتی یشد

اخذ سند تک ببگ منشل خانواده بیدآبادی 
که با خیباندیشی آقای بوذرآمهب 

بیدآبادی و پبویش مهابادی و دیگب وراث 
 به این انجمن امدا گبدید.
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 حتظ گذشته  ساخت آینده

بده شده تا از آنها در سپ اماکن دینی، تاریخی و مذمبی متعددی تحت نظب انجمن زرتشتیان یشد می باشد. عالوه بب آن، در ری سالیان،  تعدادی ساختمان به این انجمن
گشار گبدد تا سنت مای بب  راستای امداف گوناگون آامعه زرتشتیان استفاده گبدد و نیش آیین مای دینی و کهنی که در آن ساختمان به صورا نسل در نسل انجام می شده،

ور گبدند. لذا عالوه بب مشینه، ا ددینی و اآتماعی یفظ گبدد. باید خارب نشان کبد که این ساختمان ما باید به رور مبتب نظارا، بهسازی و بازسازی شوند تا از گشند آسیب م

ن انجمن زرتشتیان یشد به تماتخصص، تبهب و دلسوزی نیاز است تا امالک تحت نظب این انجمن قابل استفاده و بهبه ببداری باقی بماند که این وظیفه در بخش عمبان و ساخ
 خوبی انجام گبفته و تا کنون بسیاری از ساختمان ما و اماکن دینی تحت نظب این انجمن مورد بازسازی و بهینه سازی قبار گبفته اند. 

بازسازی بخش مایی از  بهسازی فضای دخمه و مبمت ببخی از خیله مای دخمه  متبی مسایت آرامگاه و محوره سازی آن شامل کفسازی و فضای سبش  32888افشایش  
مبمت و بازسازی آتشکده  منشل امدایی دکتب فبین   نخاله ببداری امکانی ممیون درمهب محله تل، منشل امدایی روانشاد بانو سهیل، بهینه سازی محوره اتشکده   آتشکده 
ثبت ملی  ثبت ملی یبیا دخمه زرتشتیان و  تحول سالن بشرگ چمی   سازی و مقاوم رسیدگی و مبمت اضطباری اماکن و منازل امدایی تحت نظب انجمن  آعفبآباد 

 ساختمان انجمن زرتشتیان یشد از اقداماا اخیب این بخش از انجمن زرتشتیان یشد می باشد.

 بخش عمران و تحول

بهسازی اتاق مدیبیت 
 آتشکده زرتشتیان یشد

بازسازی دیوار بیبونی 
 آتشکده زرتشتیان یشد 

 امور انجا  شده در آتشکده زرتشتیان یزد

 بازسازی پشت بام آتشکده زرتشتیان یشد

 

 بازسازی و تغییب داخلی اتاق بازدید آتش آتشکده

 سمپاشی درختان سبو و کاج  محوره آتشکده

سمپاشی ساختمان 
آتشکده آهت آلوگیبی 
  از آسیب مای موریانه

رنگ آمیشی یوض 
میانی آتشکده 
 زرتشتیان یشد 

ایجاد سطح شیب دار و مسیب مناسب ببای بازدید 
  افباد توانیا 

گلکاری و زیباسازی 
 فضای آتشکده

نور پبدازی ساختمان مای 
 آتشکده زرتشتیان یشد

اصالح چیدمان و نور پبدازی گالبی 
 سالن ورآاوند آتشکده زرتشتیان یشد

ربایی و ساخت اتاق 
 تعویض لباس آتشبند

مبمت ورودی اتاق بازدید آتش 
 آتشکده زرتشتیان یشد

مبمت آداره داخلی ییاط 
 آتشکده زرتشتیان یشد

اصالح در  خبوج 
 آتشکده زرتشتیان یشد

 ساماندمی ورودی زرتشتیان

ارتقاء تاسیساا سبمایشی 
 و گبمایشی آتشکده
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 بازسازی آتشکده جعفرآباد

 مرمت بخش هایی از مهدکودک یسنا 

بعد از مدا ما پیگیبی و  3083در اردیبهشت ماه ثبت ملی حریم دخمه: 
انجام مطالعاا و ببرسی مای تخصصی، وزارا میباث فبمنگی، ثبت 

عبصه مجشا تصویب کبد. به موآب این مصوبه  1یبیا ملی دخمه را در 
با ارزش، محدودیت ما و ضوابطی در مقوله ساخت و ساز و کلیه 

 عملیاا عمبانی در یبیا عبصه دخمه اعمال می شود.

اقدا  جهت ثبت ملی ساختمان 
با پیگیبی مای انجم، زرتشتیان یزد: 

انجمن زرتشتیان یشد و اقداماا 
 3083/86/33فباوان سبانجام در تاریخ 

ساختمان انجمن زرتشتیان یشد در 
لیست آثار ملی به ثبت رسید. این بنا 
از دمش روانشاد اربا  فبیدون 

 زرتشتی می باشد.

 مبمت پشت بام تاالر کیخسبوی

مبمت اضطباری  مبمت اضطباری خانه امانت
 خانه بیدآبادی

 مبمت اضطباری ساختمان انجمن زرتشتیان یشد

 بازسازی دیوار باغ انجمن زرتشتیان یشد

 مبمت اضطباری خانه دکتب فبین

 یصارکشی زمین مای وقفی زین آباد

 مرمت و بررسی دیگر اماکن تحت نظر انجمن

 مبمت و اصالح ییاط انجمن

تولیت این مجموعه را عهده دار شد. از این   3132/33/62انجمن زرتشتیان یشد با اخذ سند آتشکده آعفب آباد در تاریخ  
رو اقدام به بازسازی این آتشکده نمود و ری فباخوانی از خیباندیشان دعوا نمود تا در صورا تمایل، با پبداخت مشینه ی 

 بازسازی، این امب را تسهیل کنند که مشینه بازسازی این اتشکده توسط خیباندیشان و دمشمندان فباما گبدید.
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آلسه با فبزندان روانشادان بانو و کیخسبو 
 بشرگیمی آهت بهسازی سالن بشرگیمی

 بازسازی و بهسازی تاالر بزرگ چمی
و نیاز به  تعداد زیاد ستون هاژه از آنجا که در محدوده ی انجمن زرتشتیان یشد، سالن مناسبی آهت ببگشاری مباسا وآود نداشت و با توآه به شبایط خا  سالن بشرگیمی به وی

تصمیا به بازسازی سالن بشرگیمی گابفاتاه  3130و در اوایل سال در گردش پیشی، هیات مدیره انجم، زرتشتیان یزد بودجه الز  مصوب بازسازی سالن در شان آامعه زرتشتی، 
و نهایتا متوقف گردید  8631عملیات عمرانی در اواخر سال شد. پس از گذشت چندین ماه با تغییب شدید قیمت دالر و تجهیشاا و از ربفی دیگب با توآه به شیو  ویبوس کبونا، 

بهدینان ایرج فرودی  گلرخ فرودی و وراث راونشاد  تایون فرودی به سرپرستی و هماهنگی خانم همایون خسروی به نااماگااناه نروانشااد با پبداخت مبلغ ده میلیارد ریال توسط 
. شایان ذکب است که یذف ستون مای سالن و تقویت ساازه باا ناظاارا دکاتاب عالایابضاا اغاز گردید 8011عملیات عمرانی مجددا در اواخر سال   خورشید نوشیروان نرسی ابادین

است. مامایانایان رابایای ده میبآلیلی، دکتبای تخصصی سازه و عضو میاا علمی و مدرس دانشگاه یشد انجام گبدیده و تاییدیه مای الزم در خصو  ایمنی ساختمان اخذ گبدی
و سالن مالصدرا را دارند، انجاام لا پالن و داخلی سالن توسط خانا مهندس مهبی که تجببه ربایی نوسازی سالن مای پذیبایی از آمله مجموعه تاالرمای فبمنگیان، تاالر خانه مع

  سالنی ببازنده در شان آامعه زرتشتی افتتاح خوامد شد. به یاری خدا تا اواخر سال جاریشده است. این بهینه سازی ادامه داشته و 

 تقویت کلیه سازه و شناژ مای سالن

 طراحی داخلـــی

 تاالر بزرگ چمی

 تاالر ممکف 

 آشپشخانه

 البی ورودی سالن کنفبانس

 سالن کنفبانس -ربقه فوقانی 

 روف گاردن -ربقه فوقانی 

 میش پذیبایی -ربقه فوقانی 

 تاالر پذیبایی  -ربقه زیبین 

 دستگاه پله

 مقاو  سازی و حذف ستون 
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 نخاله برداری و مرمت اضطراری اماکن تحت نظر انجمن

 قبل

 بعد

 نخاله برداری خانه ی وقفی روانشاد بانو سهیل   نخاله برداری و مرمت اضطراری در مهر محله تل

 نخاله برداری خانه ی اهدایی روانشاد بانو سهیل   نخاله برداری منزل روانشاد دکتر فرین

درمهب محله ی تل بنایی سپند و کهن است که چندین دمه به صورا مخبوبه رما شده 
بود که با خیب اندیشی ممکیشان و ممت انجمن زرتشتیان یشد، نخاله مای آن پس از 

 دمه ما تخلیه و مبمت مای اضطباری آهت یفظ بنا انجام گبدید.

 بعد قبل

 قبل بعد

 قبل بعد

 قبل بعد

 بعد قبل

 تن نخاله جمع آوری و تخلیه گردید 054از درمهر محله تل بالغ بر 
 504بالغ بر  خانه ی وقفی روانشاد بانو سهیل از 

 تن نخاله جمع آوری و تخلیه گردید

بالغ بر  خانه ی اهدایی روانشاد بانو سهیل از 
 تن نخاله جمع آوری و تخلیه گردید 584

تن  334بالغ بر  از منزل روانشاد دکتر فرین
 نخاله جمع آوری و تخلیه گردید
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 امور انجا  شده در آرامگاه زرتشتیان یزد

 مبمت مقببه شهید آذرباد

نصب نماد فبومب آرامگاه 
 زرتشتیان یشد

 حتر و تعویض خاک  اشت درختان آرامگاه زرتشتیان یزد دیوار چینی جدید به منظور افزایش مساحت آرامگاه زرتشتیان یزد تخریب دیوار قدیمی آرامگاه زرتشتیان یزد

عملیاا انتقال و کاشت درخت 
 در آرامگاه زرتشتیان یشد 

 نقشه ببداری و  عالمت گذاری آهت محوره سازی

 آابجایی در قدیمی به محل آدید در کنار دیوار کشی 

ایجاد پیاده رو مای 
 منتهی به قبور

 نهال کاج در زمین آدید 188کاشت 

اآبای تاسیساا 
بخش آدید آرامگاه 
 زرتشتیان یشد

 عملیاا محوره سازی و آدول چینی در آرامگاه زرتشتیان یشد

 کفسازی بخش آدید آرامگاه زرتشتیان یشد
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 بازسازی و مبمت کامل یکی از خیله مای دخمه زرتشتیان یشد

تهیه عکس مای موایی فتوگبافی از دخمه 
 زرتشتیان یشد

مناسب سازی  سبویس بهداشتی دخمه 
 زرتشتیان ببای استفاده افباد توانیا  

 امور انجا  شده در دخمه زرتشتیان یزد

دیوارکشی مستقل زمین آرامگاه زرتشتیان یشد مجشا از 
 دیوار دانشگاه یشد

اصالح شیب ورودی دخمه 
از تجمع  آلوگیبیآهت 

 سیال   

 بهسازی ورودی دخمه زرتشتیان یشد

 مبمت دیواره مای کناری یکی از خیله مای دخمه زرتشتیان یشد

 مبمت اضطباری استودان دخمه زرتشتیان یشد

مبمت  اضطباری پشت بام خیله مای دخمه 
 زرتشتیان یشد

 نقشه ببداری آهت مسیب دمی آبباه مای دخمه
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 افزایش وا  ازدواج و فرزندآوری

انجمن زرتشتیان یشد در راستای ربح یمایت از خانواده 
اقدام به اعطای تسهیالا ازدواج و  3135از سال 

% نمود که با توآه با تورم روز 6فبزندآوری با کارمشد 
افشون و افشایش قیمت کاالمای مورد نیاز، مبلغ وام 
میلیون تومان افشایش  58به  68اعطایی این انجمن به نوعبوسان و تازه دامادان از 

میلیون  08، 18، 68یافت. ممینین این مبلغ ببای فبزند اول و دوم و سوم به تبتیب 
 تومان رسید. 

 اسکان همشهریان سی  زده در سی  اخیر استان

با توآه به آسیب مای فباوانی که سیل اخیب به شهب یشد وارد نمود، انجمن 
زرتشتیان یشد با تصمیمی اقدام به اسکان خانواده مای آسیب دیده در خوابگاه 
دانشجویی دختبان زرتشتی بشرگیمی نمود تا یس ممنو  دوستی زرتشتیان را بار 
دیگب نمودار سازد. خانواده مای آسیب دیده به مدا دو ماه در خوابگاه دانشجویی 
دختبان زرتشتی اسکان داده شدند و پس از مبمت خانه مای خود در تاریخ 

 ساختمان خوابگاه دانشجویی دختبان زرتشتی را تخلیه نمودند 3083/82/35

تیا والیبال بانوان سازمان حمایت از تیم والیبال بانوان سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی: 
و باشگاه آوانان زرتشتی یشد، تنها نماینده آامعه 
زرتشتیان ایبان در لیگ ببتب والیبال بانوان بود. از 

رو انجمن زرتشتیان یشد در نظب گبفت تا با  این
اختصا  خوابگاه رایگان، مشینه لباس و بخشی از 

 مشینه تیا، یمایت خود را اعالم کند.

 اعطای تسهیالت  مک آموزشی به دانش آموزان مدارس دینیاری و مار ار

از دمش نیک اندیش گبامی اسفندیار شهبیار موبد  
مهدی آبادی به نامگانه ممسبشان روانشاد کتایون 
اسفندیار باستانی اله آبادی، انجمن زرتشتیان یشد 

میلیون  68اقدام به اعطای وام خبید تبلت به مبلغ 
ریال در اقساط ده مامه به دانش آموزان زرتشتی و 
پیشکش بسته مای تشویقی آموزشی به مدارس 

 زرتشتی نمود.

 آرامشکده و سنتی که احیا شد

فرز دان روا شادان رشید و سرور ایدون خا   اجدادی خود را ب   یت خیر در راه اعنویت و 
بازیابی فرهنگ غنی دین زرتشتی ب  ا جمن زرتشتیان یزد اهدا  مود د. باتوج  ب   یت خیر 

این  یک ا دیشان، و با توافق فرز دان آن روا شادان این خا   ب   ام آرااشکده  ااگذاری 
گردید و تصمیم گرفت  شد جهت تجدید و افزایش  یروی اهورایی درون و ایجاد صفات  یک 
و پسندیده در افراد، این خا   ب  احلی جهت آرااش، با سکوت و اوستا خوا ی و با آوای زیبا 

و درست و در احیطی سنتی و اعنوی تبدیل گردد ک  تمام این عواال توسط س  بهدین و 
یک اوبد فرهیخت ، بدون دریافت هیچگو   هزین  ای ا جام ای پذیرد و باعث ایجاد انش 

 پاک اهورایی در ذهن و روح و ایجاد سواالت اا تره گو   و خردورزی در شرکت کنندگان 
ای شود. این خویشکاری  در س  روز برگزار ای شود و همکیشان با هماهنگی قبلی در آن 

 شرکت ای کنند.

 شایان ذکر است ک  هزین  هر دوره توسط ا جمن زرتشتیان یزد و دهش خیرا دیشان تااین ای گردد و حضور همکیشان رایگان ای باشد. 

آیی، های سه گانه یشت خوانی: 
انجمن زرتشتیان یشد در روزمای 

از تقویا  اورمزد  آبان و ورهرا 
زرتشتی در مب ماه، آیین خوانش 
اوستای اورمشد یشت، آبشور و 
ورمبام یشت را در آتشکده ورمبام 

 یشد ببگشار می کند. این آیین ما چندی ست که در یالی ببگشاری می باشد.

 دیگر اقدامات

  مک پارسیان هند به یزد به  مک انجم، زرتشتیان یزد 

در دو نوبت  3133پارسیان ساکن مندوستان و دیگب کشورما در اوایل فبودین ماه سال 
کمکهایی شامل تجهیشاا پششکی و وسایل بهداشتی و دارویی را ببای مقابله با ویبوس 
کبونا به ایبان ارسال کبدند که این کمکها با ممامنگی انجمن زرتشتیان یشد در اختیار 
دانشگاه علوم پششکی شهید صدوقی یشد قبار گبفت و محمد آواد ربیف وزیب امور خارآه 

  ایبان از پارسیان مند و انجمن زرتشتیان یشد سپاسگشاری نمود.


