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سخن نخست
مــزدا را شــاکریم کــه امســال نیــز ماننــد  18ســال گذشــته ایــن توانایی
را بــه مــا بخشــید کــه بتوانیــم بــا همــت بلنــد همونــدان انجمــن یانــش
.وران مانتــره میزبــان شــما عزیزان باشــیم
در ایــن راه نیــک اندیشــان بســیاری یــارو یــاور مــا بودنــد وگام بــه گام
.در جهــت رســیدن بــه اهدافمــان مــا را همراهــی کردنــد
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الکترونیــک اســتفاده شــده اســت.
امیدواریــم همانگونــه کــه مــا تمــام تالشــمان را بــر آن
گذاشــته ایــم تــا رشــد و پیشــرفت جامعــه مــان را شــاهد باشــیم
تیــم هــای مــا نیــز بــه ســمت تخصصــی شــدن حرکــت کننــد و
اخــاق ورزشــی را ســر لوحــه کار خــود قــرار دهنــد و بــا نشــان
دادن همدلــی خــود مــا را یــاری کننــد تــا ایــن جــام نیــز ماننــد
ســال هــای گذشــته بــه خوبــی برگــزار گــردد و خاطــرات خوبــی
برایمــان از آن بــه یــادگار بمانــد .

سخن نخست

سوگند انهم

اینــک بــه یــاری مــزدا آغــاز مــی کنیــم نوزدهمیــن دوره پیــکار
هــای والیبــال جــام وهمــن را  ،جامــی کــه نــوزده ســال پیــش ،بــذر آن
توســط همونــدان بلنــد همــت انجمــن یانــش وران مانتــره کاشــته شــد
جامــی کــه ســالیان ســال جوانــان برومندمــان آن را آبیــاری کردنــد تــا
ســر زنــده بمانــد جامــی کــه از نســل جوانــان غیــور ایــن مــرز و بــوم
بــه مــا رســیده اســت و بــر مــا بایســته اســت کــه بــا جــان و دل آن
را ارج نهیــم و گام در جهــت بــارور شــدن ایــن درخــت نــوزده ســاله
مــان گذاریــم اینــک در حضــور شــما باشــندگان کــه همیشــه یــاور و
پشــتیبان مــا بــوده و دســتانمان را بــه گرمــی فشــرده ایــد ســوگند یــاد
مــی کنیــم  ،ســوگند یــاد مــی کنیــم بــه بزرگــی اندیشــه هــای پــاک
پیامبرمــان اشوزرتشــت مهراســپنتمان کــه جــز راســتی وصداقــت بــه
کار نبریــم ســوگند یــاد مــی کنیــم بــه خــوش نامــی اجدادمــان کــه
جــز اندیشــه،گفتار وکــردار نیــک را بــه کار نبریــم و جســم و دل خــود
را پــرورش دهیــم تــا روحــی اســتوار داشــته باشــیم ســوگند یــاد
مــی کنیــم کــه راه راســتین مبــارزه را بــه دور از هرگونــه کژاندیشــی و
گمراهــی پیمــوده تــا همــواره حــواس و روح خــود را آمــاده نگــه داریــم
مــا همــواره بــه یــاد پــروردگار تواناییــم و هرگــز موهبــت انســان بــودن
را فرامــوش نخواهیــم کــرد همــواره بــه عقــل و قــدرت مــی اندیشــیم
و خواســته هــای دیگــران را از خــود مــی دانیــم بــر تــک تــک دســتان
پرمهرتــان بوســه مــی زنیــم و هــزاران بــار در تــار و پــود وجودمــان مــی
نویســیم کــه تــا جــان در بــدن داریــم از راهــی کــه بــرآن ســوگند
خــورده ایــم بــاز نگردیــم و مــی کوشــیم تــا بــه هــدف واقعــی مــان
دســت یابیــم هدفــی کــه جــز از راه حــق و حقیقــت بــه دســت نیایــد
همــت تــک تکتــان اســتوار و گرمــای وجودتــان پایــدار.

ایدون باد

امســال وهمــن نامــه رو ســبز پیشــتون آوردیــم  ،مــا ســبز فکرکردیــم و خواســتیم ســبز هــم عمــل کنیــم چــون ســبز مونــدن زمیــن مــون برامــون
مهمــه چــون نگفتیــم بیخیــال باباحــاال ایــن دوتــا بــرگ کاغــذ وهمــن نامــه قــرار نیســت جهانــی رو ســبز بکنــه
چون دیدیم اگه ما از خودمون شروع نکنیم توقع بی جاییه که از بقیه بخواهیم حواسشون به یکی یدونه زمین مون باشه
چــون بــاور داشــتیم کــه بــی تاثیــر نیســتیم چــون دیدیــم مدیــون نســل هــای آینــده مونیــم اگــه بیایــم وهمــن نامــه اضافــه چــاپ بکنیــم و کســی
نخونــه و ســر انجامــش ایــن باشــه کــه آخرشــب از دور ســالن دســترنج زحمــت هامــون رو جمــع کنیــم و بندازیــم دور
شــاید باورتــون نشــه ولــی ایــن وهمــن نامــه بــرای مــا حرمــت داره چــون بــراش وقــت گذاشــتیم ،از درس و کار و زندگــی مــون زدیــم اصــا حرفــم ســر
ایــن نیســت کــه حــاال منــت بــذارم کــه مــا فــان کردیــم و بیســار کردیــم حــرف مــن اینــه کــه مــا عاشــق تــک تــک وهمــن نامــه هامونیــم وقتــی مــی
بینیــم نســبت بهشــون بــی مهــری میشــه و زیــر دســت و پــا لگــد میشــه خســتگی هاشــه کــه بــه تــن مــون مــی مونــه
امســال خودمــون بــرای وهمــن نامــه مــون حرمــت قائــل شــدیم تعدادشــو کــم کردیــم واســه اینکــه هــم کاغــذ کمتــری مصــرف بشــه هــم اینکــه
کســایی کــه وهمــن نامــه رو بــرای خــود وهمــن نامــه میخــوان ورش دارن و بخوننــش
راستش رو بخواهید مخاطبین وهمن نامه چند دسته هستن:
دســته اول کســایی هســتن کــه تــوی ســالن نشســتن و مــا میاییــم وهمــن نامــه هــا رو پخــش مــی کنیــم و اونــا بــا ذوق از مــا میگیرنــش و الی اون
رو درســت از وســط بــاز مــی کنــن و بعــدش بــا اون بــرای خودشــون بســتر گرمــی رو ایجــاد میکنــن و خیلــی محترمانــه روش میشــینن ایــن دســته
رکــورد بیشــترین مخاطبــان وهمــن نامــه رو دارن.
دســته دوم یــه کــم مهربــون تــرن اونــا اول یــه نگاهــی بــه وهمــن نامــه مینــدازن در حــدی کــه ببینــن ســوتی داره یــا نــه اگــه داشــت یــه کــم
میخنــدن بهمــون و بعــدش اونــا هــم همــون کار دســته اول رو انجــام میــدن.
دســته ســوم کــه معمــوال وهمــن نامــه بهشــون نمــی رســه افــرادی هســتن کــه یــا ازشــون مصاحبــه شــده یــا عکسشــون تــوی وهمــن نامــه چــاپ
شــده و دوســت دارن وهمــن نامــه رو یــادگاری نگــه دارن.
دســته چهــارم جــزو دســته نــادر هســتن افــرادی کــه وهمــن نامــه رو واقعــا بــرای خــود وهمــن نامــه میخــوان ،اونــو بــا دقــت میخونــن اگــه جایــی
مشــکلی هــم داشــت خیلــی دوســتانه بــه مســئول کمیتــه وهمــن نامــه اطــاع میــدن و مــا رو خــوش حــال میکنــن
چون ما عاشق اینیم که یکی ازمون انتقاد کنه
این برامون به این معنیه که مهم بودیم براتون که وقت گذاشتید ،خوندید مطالب رو،ایراداتش رو َدر آوردید و بهمون گفتید
امیدواریم امسال وهمن نامه منتقدین خوبی داشته باشه

گزارش بازی

تسلیم ناپذیری جوانان آینده دار
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف  0-2سپنتای کوچه بیوک
نخســتین بــازی ،یــک روز پیــش ازافتتاحیــه نوزدهمیــن دوره پیکارهــای والیبــال جــام وهمــن در نیمــروز 21بهمــن مــاه بیــن دو تیــم ســازمان و باشــگاه جوانــان
زرتشــتی الــف و ســپنتای کوچــه بیــوک بــا ســرویس هومــن آبیــاری ،بازیکــن تیــم ســازمان آغــاز شــد.
تیــم ســازمان در همــان ابتــدای بازی،قــدرت خــود را بــه رخ تیــم حریــف کشــید و توانســت بــا اختــاف زیــادی از رقیــب کــم ســن و ســال خــود پیشــی بگیرد.ولــی بــا
ایــن حــال تیــم جــوان ســپنتای کوچــه بیــوک تســلیم قــدرت نمایــی تیــم حریــف نشــد و بــا تمــام وجــود جنگیــد و در نهایــت ســت نخســت بــا اختــاف  15امتیــاز
بــه نفــع تیــم ســازمان بــه پایــان رسید.ســت دوم بــا ســرویس هــای امتیــاز آور پــی در پــی هومــن آبیــاری ،بازیکــن تیــم ســازمان ،شــروع شــد.
بلند قامتان تیم سازمان ست دوم را نیز به نفع خود به پایان رساندند و نخستین گام خود را در جام محکم برداشتند.
دست به توپ شدن به یاد جوانی
زرگان گشت0-2جوانان قدیم یزد
دومیــن بــازی در رده آقایــان بیــن دوتیــم زرگان گشــت و جوانــان قدیــم یــزد بــه نحــوی برگــزار شــد کــه دوتیــم بــدون توجــه بــه بــرد و باخت،بــازی دوســتانه ای را
انجــام دادند.تیــم جوانــان قدیــم یــزد کــه بــه یــاد دوران جوانــی و بــه منظــور ترویــج مــرام و جوانمــردی در ایــن ســری از مســابقات شــرکت کــرده انــد ســت اول را
بــا امتیــاز  25-14بــه حریــف خــود واگــذار کردنــد.
در ســت دوم جوانــان قدیــم کــه شــور جوانــی در آنهــا زنــده شــده بــود تــا اواســط ســت،پایاپای بــا تیــم زرگان گشــت پیــش رفــت امــا در نهایــت بــازی بــا نتیجــه2
بــر  0بــه نفــع تیــم زرگان گشــت بــه پایــان رســید.
دربی سازمانی ها
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد الف 0-2سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ب
در سومین بازی رده آقایان دوتیم هم باشگاهی به مصاف یکدیگر رفتند.
تیــم ســازمان الــف در ابتــدای ســت نخســت از هــم باشــگاهی خــود پیشــی گرفــت امــا بــه دلیــل آشــنایی کــه دوتیــم نســبت بــه بــازی یکدیگــر داشــتند تیــم ســازمان
ب توانســت فاصلــه امتیــازات را کــم کنــد امــا ایــن رونــد تــداوم زیــادی نداشــت و تیــم ســازمان الــف بــا اختــاف 7امتیــاز بــه برتــری رســید.
در ست دوم اشتباهات تیم سازمان ب ،فرصت مناسبی را برای رقیب فراهم کرد که بتواند اختالف خود را زیاد کند و پیروز این رقابت رفاقتی باشد.
برد با نبود ستاره
پوالد1-2زرگان گشت
چهارمین بازی رده آقایان بین دوتیم پوالد و زرگان گشت در حالی برگزار شد که هوشنگ یزدانی،ستاره تیم پوالد در این بازی حضور نداشت.
ســت اول تیــم پــوالد تمــام تــاش خــود را کــرد تــا نبــود بازیکــن اصلــی خــود را جبــران کنــد و در نهایــت ایــن ســت را بــا نتیجــه  22-25بــه نفــع تیــم خــود بــه
پایــان رســاند.
در ست دوم زرد پوشان با وجود خستگی بازی صبح ورق را برگرداندند و بازی را به سود تیم خود به پایان رساندند و بازی به ست سوم کشید.
در ست سوم تیم پوالد با وجود مصدومیت یکی ازیاران خود نتیجه بازی را  9 -15به اتمام رساند.

بازی
دفاع روی تور

اسپک

پاسور

دریافت

سرویس

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف
سپنتا کوچه بیوک

سهراب
خسرویانی

شادمهر یزدانی

هومن آبیاری

رامین آبیاری

سهراب خسرویانی

زرگان گشت
جوانان قدیم یزد

جهانگیر یزدانی

کامران رستمی

رامین پایسروی

آرشام ماوندادی

رامین پایسروی

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ب

سپند ایزدی

فربد بهشاد

هومن آبیاری

فرشاد پشوتنی
زاده

سهراب خسرویانی

پوالد کسنویه
زرگان گشت

جهانگیر یزدانی

افشین یزدانی

شروین کاووسی

شاهین سبزه

رامین پایسروی

خیراندیشان جام وهمن 18
انجمن زرتشتیان تهران

20.000.000ریال

انجمن زرتشتیان یزد

 50.000.000ریال

بنامگانه روانشاد فریبرز خسروی

25.000.000ریال

انجمن زرتشتیان مریم آباد

 4.000.000ریال

جناب آقای رشید ماوندادی

 5.000.000ریال

بنیاد خیریه نجمی
جناب آقای مرزبان قدیر

 12.000.000ریال
 500.000ریال

دکتر امید جهانگیری فرد

 4.500.000ریال

جناب آقای آرین دهنوی زاده

 2.000.000ریال

سرکارخانم تهمینه ماوندادی

 2.000.000ریال

خیراندیش خوشنام جامعه زرتشتی

23.550.000ریال

خانم فرنگیس سرخابی

 3.000.000ریال

تبلیغ

طنز

