ايران زمين
آبفاء اصفهان قهرمان واليبال بانوان وزارت نيرو شد

بهمن رضايي -روابط عمومي انجمن
واليبال وزارت نيرو
سيزدهمين دوره مسابقات سراسري واليبال
خواهران وزارت نيرو که به مناسبت گراميداشت
شهداي صنعت آب و برق به ميزباني شرکت
آب و فاضالب خراسان رضوي درشهر مقدس
مشهد برگزار گرديد ،با قهرماني تيم قدرتمند
بانوان آب وفاضالب اصفهان به پايان رسيد.
دراين دوره سيزده تيم (آب وفاضالب
خراسان رضوي الف وب،برق مازندران،آب
وفاضالب هرمزگان،آب وفاضالب اصفهان،برق
منطقهاي کرمان،حوزه ستادي وزارت نيرو،
آب وبرق اراک،برق اصفهان،آب وبرق يزد،برق
آذربايجان ،برق تهران،توزيع برق زنجان )
درسه گروه بصورت دورهاي رقابت کردند،که
پس ازانجام بازيهاي دورهاي وحذفي سرانجام
تيم برق کرمان عليرغم تالش درديدارفينال برابر آبفاء اصفهان دردوگيم نتيجه را واگذاروبه
نايب قهرماني رضايت داد.
قبل ازبازي فينال،تيم حوزه ستادي وزارت نيرو بابازي خوب يارانش از سد تيم آبفاء

هرمزگان بانتيجه دو بر صفر گذشت ودرجايگاه سوم ايستاد .ضمنا کميته برگزاري مسابقات،
تيم آبفاء هرمزگان راشايسته دريافت کاپ اخالق دانستند وهمچنين فرشته رسول زاده به
عنوان برترين بازيکن ازآب وفاضالب مشهد ازسوي کميته فني انتخاب شد.
مسابقات بصورت چهارنفره با سرويس چرخشي ودوگيم از سه گيم ،طبق قوانين ومقررات

فدراسيون واليبال جمهوري اسالمي ايران برگزار گرديد.
به تيمهاي برتر جوايزي شامل (کاپ،مدال،حکم قهرماني ونقدي)ازطرف مهندس حسين
زاده دبيرشوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو و مسئوالن محلی خراسان رضوي اهداء گرديد.

آبفاء گلستان
قهرمان
واليبال وزارت
نيرو

يازدهمين دوره مسابقات
واليبال کارکنان صنعت
آب وبرق کشوربا حضور
نوزده تيم درقالب دويست
وسي ورزشکار که به
ميزباني هيات ورزش
(شرکت توزيع نيروي برق )استان اردبيل از بيستم لغايت بيست وششم آبان درشهر زيباي
اردبيل برگزارگرديد ،با قهرماني تيم قدرتمند آب وفاضالب گلستان به پايان رسيد و تيمهاي
خوب توزيع برق آذربايجان غربي وصنعت برق اصفهان درجايگاه دوم وسوم قرارگرفتند.
براساس تصميم کميته فني وبرگزاري مسابقات تيم صنعت آب وبرق استان اردبيل شايسته کاپ

اختصاصي از اروپا

ايراندخت صادقي وند)Bayreuther Gold Karten( -
پولي و بيكاري به جاي دچار يأس شدن ،از مردم كمك
جوانان اروپائي در مواقع بي
شوند.
طلبند كه اغلب هم موفق مي
مي

سفرجوانانبايككولهسادهومقداركميپول

آلمان ـ جوانان در همه جاي دنيا اكثر كمپول و يا بيپول هستند .اين مسئله ساده و
گاهي هم الزمه جوان بودن است .زيرا جوان تازه مانند درخت نارس در حال رشد است .اگر
درآمدي داشته باشد اندك است و اين هم عادي است.
ً
ولي جوانان راه حل زيادي براي حل اين مشكالت دارند .مثال به هنگام سفر مقداري وسائل
بند درست كرده و آنها را ميفروشند .و
ساز هنري جوانانه نظير انگشتر ،النگو و دست
دست
هاي شهرهاي كوچك و دهات كه هميشه منتظر
دهند .در باغ
يا چند هفته درس زبان مي
پردازند .من خبرنگار
كمك هستند به ميوه چيني و كمك به باغداران و مزرعهداران مي
ام و حاال هم انجام
ايراني با بسياري از اين جوانان سالهاست كه مصاحبه و گفتگو كرده
دهم.
مي
دولتها هم گاهي به كمك اين جوانان ميآيند و امكاناتي نظير خانههاي جوانان ،هواپيما و
بليطهاي ارزان در اختيار جوانان قرار ميدهند.
اما امسال كه در اوايل اكتبر و سپتامبر در آلمان بودم با موضوع جالبي روبرو شدم كه اغلب
نظير آن را در ديگر كشورها ديده بودم.
چند جوان آلماني به هنگام افتتاح فستيوال موسيقي بايرت كه توسط بنياد واگنر و فرزندان
شود در روز اول با حضور بانو مركل صدر اعظم
هاي او بعد از 70سال هنوز اجراء مي
و نوه
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اخالق وايوب مرادي ازتوزيع برق
ترين بازيکن شناخته شدند.
کردستان به عنوان فني
درمراسم اختتاميه جوايز تيمها توسط مسئوالن وزارت نیرو اهدا شد.
آلمان و همسرش افتتاح شده بود با دوكيسه خواب در نزديكي تاالر و ساختمان فستيوال
واگنر دراز كشيده و دو برگه بزرگ در كنار كيسه خوابهايشان گذاشته بودند :لطفا به ما
بليط ورودي فستيوال واگنر را بدهيد .ما منتظر و مشتاق شنيدن موسيقي واگنر هستيم.
آنها ثروتمند نبودند .فقير هم نبودند و طبقه عادي جامعه آلمان بودند كه حقوق والدين و
شايد خودشان كفاف خريد بليطهاي 30يوروئي كه گاهي در بازار سياه تا 300يورو به فروش
ميرسيد را نميداد بنا به نوشته يك هفتهنامه اقتصادي چاپ آلمان به نام هندس ـ بالت:
( )Handes blattبازار سياه بليطهاي موسيقي واگنر اين طوري بود كه مردم بليطها را
هاي مختلف به
خريدند ولي بعدا ً به بهانه
هايشان و يا كسان ديگر مي
براي خود و خانواده
فروختند و شايد باور نشود كه
برنامه نمايش نرفته آنها را در اينترنت به بهاي گزاف مي
نامه در (شواترز ماركت) بازار سياه قيمتش
بليطهاي  25و  30يوروئي بنا به نوشته اين هفته
به  1500يورو هم در شب افتتاحيه ميرسيد.
ولي جوانان با روحيه
خدمت و هنر دوستي
مردم هرچقدر كم و
قليل از آنها كمك گرفته
و گاهي موفق به رفتن
به برنامه مورد عالقهشان
شوند .چون بسياري
مي
ازجوانان ميدانند كه
تقاضاي عادالنه ،انساني
و سازنده خجالت ندارد
و برنامهساز و حتي
ساز است.
زندگي

