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رر هاآ
کارشناسان و متخصصان، سال 1392 را سال بیداري محیط زیستي ایرانیان نام نهاده اند. 
اقداماتي مانند هدف گذاري و برنامه ریزي دولت و نهاد هاي مسئول همچون شهرداري ها، 
سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارتخانه هاي مربوطه     براي رفع آلودگي هواي شهرهاي 
بزرگ و توجه به جبران آسیب هاي وارد شده به منابع آبي، خاکي و جنگل هاي کشور 

نشانه هایي از این بیداري اند.
یکي از رویدادهاي امید آفرین در عرصه حفظ محیط زیست، نقش بستن تصویر یوزپلنگ 
ایراني، بر پیراهن بازیکنان تیم ملي فوتبال ایران است که در مسابقات جام جهاني 2014 
برزیل پوشیده خواهد شد. این پیشنهاد شگفت انگیز عالقمندان محیط زیست که براي 
جلب توجه جهاني و کمك به حفظ این گونه در حال انقراض مطرح شد، پس از موافقت 
فدراسیون فوتبال، به وسیله دکتر معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
در دیدار با رییس فدراسیون جهاني فوتبال به خوبي تشریح و پیگیري شد و در حالي 
مورد موافقت بي سابقه فیفا قرار گرفت که نقش بستن هرگونه تصویر یا نوشته  بر پیراهن 

ورزشکاران جام جهاني فوتبال به جز نشان هاي رسمي، ممنوع است. 
با مشارکت در دو فراخوان زیست محیطي شهرداري ها و  نیز  با آغاز سال 93 مردم 
سازمان هاي محیط زیستي مردم نهاد، نشان دادند که از خواب گران بي توجهي به محیط 

زیست بیدار شده اند. 
مشارکت گسترده در خاموشي یك ساعته چراغ ها همراه با مردم سراسر جهان به مناسبت 
ساعت زمین که اقدامي نمادین براي جلوگیري از گرم شدن بیش تر زمین است و همکاري 
در پاکیزه نگاه داشتن کوي و برزن، پارك و بوستان از زباله و  عدم تخریب طبیعت در روز 

سیزده به در، که چند سالی است روز طبیعت نام گرفته است.
اگر در سال هاي نه چندان دور، توجه عمومي به محیط زیست و کوشش براي حفظ آن یك 
آرزوي بزرگ دست نیافتني برای بخش کوچکی از مردم به نظر مي رسید، امروز اما به یك 
خواست ضروري و غیرقابل چشم پوشي براي بسیاري از مردم تبدیل شده است. خواستي 

که ادامه حیات انسان و حیوان و گیاه به آن وابسته است.

                                                                                                                         معصومه فروغ

گبریور
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دکتر نیما کیهان  - مدیر نمایندگی استان آذربایجان غربی

نمایشگاه تجهیزات ورزشی )سالن الغدیر- ارومیه(

کیدراتربرنینافرآر
کارآفـرین متخصص

دکتر نیما کیهان،  نماینده ارکیـد در آذربایجان غربي

یکي از مهم ترین عوامل موفقیت نمایندگي  گروه صنایع ورزشي ارکیدمهر در آذربایجان غربي، 
سر و کار داشتن روزمره و مستقیم مدیریت این نمایندگي با مساله مهم سالمت جامعه  است. 
دکتر نیما کیهان که یک دندانپزشک است، به دلیل آگاهي کامل از اهمیت حفظ سالمتي براي 
باال بردن کیفیت زندگي، در کنار تخصص اصلي خود، عرضه دستگاه هاي ورزشي را با همکاري 
ارکیدمهر در سال 86 آغاز کرد. ورود دکتر نیما کیهان به تجهیزات ورزشي با دستگاه هاي خانگي 

آغاز شد و به زودي به عرضه دستگاه هاي باشگاهي نیز گسترش یافت.

تجهیز باشگاه هاي اداره گاز، برق، آب و فاضالب شهري و روستایي، راه و ترابري و سازمان تربیت 
بدني شهر ارومیه از جمله فعالیت هاي موفقیت آمیز این نمایندگي بوده است. به طوري که اکنون 
مجهز  نمایندگي،  این  فروش  تیم  مشاوره  با  ارومیه ،  نهادهاي  و  سازمان ها  باشگاه هاي  بیش تر 
به دستگاه هاي حرفه اي بدنسازي برندهاي ارکیدمهر شده اند. همچنین برخي سازمان ها، مانند 
وزارت دارایي با در اختیار قرار دادن تسهیالت، کارکنان خود را براي خرید دستگاه هاي ورزشي 

پشتیباني مي کنند.

استقبال روزافزون از تجهیزات ورزشی ارکید باعث شد فعالیت نمایندگی آذربایجان غربی از مرکز 
استان فراتر رفته و به زودی شعبه ای در شهرستان خوی تاسیس شود و شهرستان های دیگر از 

جمله نقده و بوکان نیز زیر پوشش این نمایندگی قرار گیرد.

این نماینده کارآفرین، رضایت مشتري را سنگ بناي موفقیت هاي به دست آمده ارزیابي مي کند 
و اعتقاد دارد باید به کمک دانش، تجربه و برخورد متفاوت فروشندگان، عرضه خدمات در این 

نمایندگي از سطح متعارف در جامعه باالتر باشد.

دکتر کیهان معتقد است علیرغم باال رفتن هزینه زندگی، نیاز به ورزش، به عنوان یکی از مهم ترین 
عوامل سالمتی، می تواند سبب گسترش فعالیت در زمینه عرضه تجهیزات خانگی و باشگاهی باشد. به 
همین دلیل نه تنها گسترش فروشگاه مرکزی استان آذربایجان غربی بلکه کار در زمینه های مرتبط، 

همچنان در دستور کار این نمایندگی قرار دارد.

او کیفیت خوب محصوالت ارکید، تنوع دستگاه ها، مشاوره تخصصي، ایجاد شرایط مناسب خرید 
براي مشتریان، اطالع رساني درست و ارائه خدمات پس از فروش سریع را عامل رضایت مشتریان 
مي داند. همکاري با افراد حرفه اي مانند خانم رادمنش، خانم و آقاي مافي و سایر همکاران سبب 
شده است که دستاورد کوشش هاي امروز در آذربایجان غربی، دست مایه گسترش و تعمیق کار 

در آینده این استان قرار گیرد.

کا

فروشگاه ارکید

فروشگاه ارکید

هاهزتا

بر مبنای تکنـولوژی  را  خود   2014 DK City محصوالت  شرکت 
روز، طراحی و تولید کرده است. 

در این کاتالوگ با این محصوالت آشنا می شوید.

قطعات و لوازم جانبی، بخش جدایی ناپذیر دوچرخـه های حرفه ایست.
در این کاتالوگ با محصوالت 5 برند معتبر آشنا می شوید.

زامبرلن در سطح جهان، برند شناخته شده ای در زمینه 
تولید کفش های ورزشی و لوازم جانبی آن است.

کسانی  و  طبیعت  دوستداران  ای،  حرفه  کوهنوردان 
که پیاده روی را به صورت جدی برای سالمتی خود 
برگزیده اند، می توانند از آن چـه در این بروشور موجود 

است، بهره ببرند.

اگر می خواهید با مـدل های تجهیزات خانـگی
2014 شـرکت  DK City آشنـا شوید، این

بروشور را ورق بزنید.

بروشور 2014 دی ِکی سیتی

بروشور 2014 زامبرلن

کاتالوگ 2014 قطعات و لوازم جانبی

کاتالوگ 2014 قطعات و لوازم جانبی

کاتالوگ  2014  دی ِکی سیتی
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چرا؟
اما  بکنم.  باید  کار  بدانم که دقیقا چه  باید  و  نیست  اروپا، جای سعی و خطا 
زماني که به اروپا رفتم، بیش تر در خانه دوستانم اقامت داشتم و فقط چند روز 

درهتل بودم.
به کجاها رفته اید؟

تا به حال به 37 کشور رفته ام. به 12 کشور اروپایی، 23 کشور آسیایی و به استرالیا 
سفر کرده ام. کشورهای امریکایی و افریقایی را هنوز شروع نکرده ام. ممکن است از 

سال 2014 شروع کنم.
در مجموع چند کیلومتر رکاب زدید؟

در این هفت سال نزدیک به 44000 کیلومتر رکاب زدم.
در سفرها، کجا اتراق مي کنید؟

اگر آدم ها نباشند، در جاهاي قشنگ و خوش منظره چادر مي زنم. اما در جایی 
که انسان ها زندگی مي کنند، نزدیک آن ها چادر مي زنم تا مراقبم باشند و بتوانم 

با آن ها ارتباط برقرار کنم.

we 
need 
Trees

حهار نردبسه

تا به حال دچار مشکل یا حادثه ای جدی نشده اید؟
نه! خوشبختانه برایم اتفاق بدی نیفتاده است.

شما عکاسي هم مي کنید. آموزش دیده اید؟
عکاسي را از یکي از بهترین عکاس ها یعني ابراهیم صافی، یاد گرفتم. 

وقتی که عکاسی را یاد گرفتم او به من پیشنهاد همکاري داد. هر چند قبول نکردم 
اما فهمیدم که عکاس خوبی هستم که چنین پیشنهادي به من داده شده.

عکاسي باید برایتان منبع درآمد خوبي باشد.
من عکس هایم را نمی فروشم. اما اگر کسی بخواهد مجانی می دهم.

پس هزینه سفرتان را چگونه تامین مي کنید؟
من بر روی یک پروژه آموزشی کار می کنم با عنوان ما به درخت ها نیاز داریم. بر 
اساس این پروژه، در شهرهای مختلف به مدارس می روم و کالس های آموزشی با 
هدف باال بردن آگاهی بچه ها نسبت به محیط زیست اطرافشان برای آن ها برگزار 
می کنم. یک سری از انسان ها در جاهای مختلف دنیا به این پروژه عالقمندند و 

به من برای هزینه سفرم کمک می کنند.
چند سال دارید؟

37 سال و در مشهد به دنیا آمده ام.
در مشهد هم مردم دوچرخه سوارمي شوند؟

در شهر مشهد نه تنها مردها بلکه خانم ها هم دوچرخه سواري مي کنند. امکان 
ندارد روزی بیرون بروید و دوچرخه سوار خانم نبینید. 

یک خاطره فراموش نشدني از سفرهایتان بگویید.
در اروپا براي تدریس به مدرسه ای مي رفتم. ده ماه بعد از این که از اروپا 
خارج شده بودم، بچه ها کتاب های دست دوم را از خانه هاشان جمع 
کردند، بعضی از مادرها هم شیرینی پختند و در مدارس شیرینی ها و 
کتاب ها را در بین خود فروختند و پولش را برای ادامه سفرم فرستادند.

به نظر مي رسد کساني که مثل شما سفر مي کنند، افرادي مرفه هستند و نیاز 
مالی ندارند. 

من سه سال داشتم که پدرم را از دست دادم. با توجه به این که مادرم خانه دار بود، 
از نظر اقتصادي شرایط متوسطی داشتیم. سفر کردن با دوچرخه نشانه مرفه بودن 

نیست. اول اعتماد به نفس خود را بازیافتم و بعد به سفر رفتن پرداختم.

گفت و گو با محمد تاجران
دوچرخه سواِر جهان گـرد

www.weneedtrees.com

محمد تاجران یك مسافر است. هفت سال پیش سفرش را در این جهان 
بزرگ آغاز کرد. از خیلي چیزها گذشت و به راه هاي دور رفت، تا آن چه را 

که مي خواهد بیابد.
محمد تاجران کوله بار بزرگي از تجربه هاي تلخ و شیرین را روي دوچرخه اش 
گذاشته و گرد جهان مي گردد. او رکاب مي زند و بذر آشنایي و دوستي 
مي پاشد. به این امید که بذرها روزي ثمر دهند، جهان جاي امني براي 
سفر یا زندگي کردن باشد و انسان ها فارغ از ملیت، ن   ژاد و مذهب بتوانند 
با یکدیگر همدلي و همنشیني کنند. او مي گوید: "آدم ذاتا میل به وصل 
شدن، میل به ثبات و مالکیت دارد. اما من هفت سال پیش سفرم را شروع 
کردم تا بفهمم چه کار مي توانم در این دنیا انجام دهم." او همچنان، به دنبال 
خواسته اش که صلح، حفظ محیط زیست و امنیت کودکان است، مي گردد. 

با محمد تاجران در دفتر ارکیدمهر گفت و گو کرده ایم که می خوانید.

سفرتان را با جهانگردي شروع کردید؟
نه اول یک سفر پنج روزه در ایران داشتم. بعد از آن سفرم به دور دنیا را با دوچرخه 

شروع کردم.
چه شد که این نوع سفر کردن را انتخاب کردید؟ 

همه آدم ها میل به دیده شدن دارند که مهم ترین انگیزه انسان برای انجام کارهاست. 
زماني که کوهنوردی هم می کردم برایم مهم بود که کوهنورد خوبی باشم، تا دیده 

شوم.
تنها سفر مي کنید؟ 

یاد گرفتم که خودم را قوی کنم. کسي مثل من اگر دو روز جایی بماند باید ریشه 
بدواند و بتواند با آدم  های دور و برش رابطه برقرار کند. شاید فکر کنید که اگر قرار 
بر دل کندن است پس دل نبستن راه ساده تري است. اما اگر دل نبندیم لذت و 

عمق رابطه و عشق و دوستی را دیگر حس نمی کنیم.
هر چند وقت به ایران مي آیید؟

من سالی یک بار به ایران می آیم تا خانواده ام را ببینم چون به مادرم قول داده ام 
که هرسال پیش او باشم.

جهانگردي را از کجا شروع کردید؟
از سمت آسیا شروع کردم تا تجربه کسب کنم و بعد به اروپا بروم.
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THE PERFECT COMBINATION 
OF AESTHETICS, PERFORMANCE 
AND TECHNOLOGY.

T22
Treadmill

انتظار   قابل  با همه ویژگي هاي  Vertex 22 یك تردمیل قدرتمند 
از یك دستگاه هوازی نوین: سازگاري با iPod و Nike+ ، صفحه 

HD نمایش لمسي 18.5 اینچي با کیفیت
و بیارکا،بیببار

یروآفن

HD صفحه نمایش لمسي 18.5 اینچي با کیفیت
صفحه 18 اینچي به ورزشکار این امکان را مي دهد که روند 
تمرین خود را به راحتي دنبال کند و تنها با لمس کردن صفحه 

به برنامه هاي نصب شده بر روي دستگاه دسترسی یابد.

دسترسي به اینترنت
اتصال به اینترنت با استفاده از شبکه هاي داخلي و شبکه  هاي 

بي سیم  
26 برنامه تمریني

دارای برنامه هاي کامال حرفه اي گوناگون

تلویزیون دیجیتال
امکان دریافت شبکه های تلویزیوني 

+Nike و iPod سازگاري با
برای پخش موسیقي و فیلم در زمان تمرین با دستگاه

موتور 4 اسب بخار
تمرین روان با موتور قدرتمند 4 اسب بخار

تسمه پهن وبدنه محکم
آزادي حرکت و تمرین نرم و روان

دستگیره  ارگونومیك
دارای پرکاربردترین دکمه هاي تنظیم و

 حسگر نبض دست 

دارای جایگاه بطري بزرگ و سیني وسایل
قابل استفاده براي نگه داري تلفن همراه، بطري

 آب و ...

Series Vertex
2014DK City
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تیم بانوان آباریس با حضور چهار نفر، فرانک پرتو آذر، بهنوش برزگر، شادی نوروزی 
و نوشین لواسانی در این دوره از مسابقات شرکت کردند. مریم جاللیه از اعضای این 
تیم به دلیل مصدومیت، موفق به حضور در این مسابقه نشد. نتایج به دست آمده 

به شرح زیر میباشد:

نفر اول : فرانک پرتو آذر از تیم آباریس با ثبت زمان 48:36 کسب مدال طال
نفر دوم : بهنوش برزگر از تیم آباریس با ثبت زمان 51:54 وکسب مدال نقره

نفر سوم : شادی مرادی از تیم هیات کردستان با زمان 56:39 و کسب مدال برنز
در این مسابقات، تیم بانوان آباریس به مقام اولی تیمی این مسابقات نایل آمد.

مسابقات کراس کانتری نیز در پارک تفریحی کیو در روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه 
در ساعت 11:35 در 8 دور به مسافت تقریبی 24 کیلومتر برگزار شد. در خط 
نخست نفرات برتر کشور از جمله اعضاء تیم آباریس قرار گرفتند. پس از حدود 

یک ساعت و سی دقیقه مسابقه پایان یافت و نفرات برتر مشخص شدند.

 نفر اول پرویز مردانی دارنده مدال نقره آسیا از تیم آباریس با ثبت زمان 1:34:14 
و امتیاز 100 به مقام قهرمانی و مدال طال نایل آمد

نفر دوم فراز شکری از تیم جاینت با ثبت زمان 1:25:55 و امتیاز 85 و مدال نقره 
و نفر سوم شاهین همای اقدم از تیم هیات دوچرخه سواری خوزستان ب با ثبت 

زمان 1:28:10 و امتیاز 75 به مدال برنز بسنده کردند.
در پایان تیم آباریس مقام اول تیمی را با امتیاز 208 و با فاصله چشم گیری از تیم های 

دوم با امتیاز 141 و سوم با امتیاز 126 کسب کرد.

/ //

/ //

/ //

/ //

/ //

مرحله اول لیگ بانوان در رشته کراس کانتری

اردیبهشت ماه 1393، استان لرستان شهرستان خرم آباد مخمل کوه و سرانجام 
شروع اولین دوره مسابقات لیگ دوچرخه سواری کوهستان در دو رشته دانهیل 
و کراس کانتری، اولین مسابقه در روز جمعه مورخ 1393/02/12در دو رده سنی 
نوجوانان و بزرگساالن برگزار شد که در رده سنی بزرگساالن، 47 نفر در قالب 15 
تیم حضور داشتند. نخست، نفرات برای زمان گیری آماده شدند، پس از مشخص 

شدن زمان هر ورزشکار، همگی در صف استارت ایستادند.

نتیجه مسابقه به این شرح اعالم شد؛
نفر اول طاها قابلی از تیم ارکیدمهر با ثبت زمان 1:47:16 و کسب امتیاز 100 

و مدال طال 
نفر دوم حسین زنجانیان با ثبت زمان 1:47:17 و امتیاز 85 مدال نقره 

نفر سوم آیدین صرافی از تیم ارکیدمهر با ثبت زمان 1:48:57 و امتیاز 75 و 
مدال برنز 

/ //

/ //

/ //

/ //

ببرگر
 در مسابقات مرحله یك

لیگ کوهستان

یروبکسرا
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Robert Brady
designer

Removable battery

دوچرخه برقـي تاشو dbo7 برنده جایزه هاي مختلف  - با قدرت 
بیش تري به بازار عرضه شده است. با تنظیم دلخواه 36 ولتي، سریع تر 
از تپه ها باال بروید و مسافت هاي طوالنی  تري دوچرخه سواري کنید. 
DK City تعریف دوچرخه هاي تاشو 20 اینچي را کامال دگرگون 

کرده است.

 DK City سري دوچرخه هاي برقي تاشو، توسط شرکت تایواني dbo7
 ،ROBRADY با همکاری طراح مشهور DK City .تولید شده است
فن آوري نیروي کمکي و مکانیسم تاشوندگي را توسعه داده و آن را 

به ثبت رسانده است.
فناوري نیروي کمکي به دوچرخه سوار اجازه مي دهد نیروي کم تري 
را براي پدال زدن مصرف کند و از دوچرخه سـواري بیش تر لذت 
ببرد. dbo7، راه حلي ساده، عملي و خالقانـه تر از دوچرخه هاي 

برقي معمولي است.

سبرا

DKCity، طراحي متفـاوت و مـدرن ROBRADY را با ساختار کامال جدید به بازار دوچرخه معرفي مي کند.
.Shimano دارای سه مرحله نیروي کمکي و تعویض دنده هفت سرعتي

شرکت DK City در سال 1987 تاسیس شد. این شرکت محصوالت متنوع خود را براي افرادي تولید مي کند که به دنبال سالمتي و شادابي هستند. هر جا که زندگي 
هست امید به زندگي سالم و تندرستي هم وجود دارد. برآورده کردن این امید، ماموریت اصلي DK City است، تا با نوآوري در طراحي و تولید به نیازها پاسخ دهد.

شناخت نیازها، نوآوري، به کارگیري فناوري نوین و البته سازگاري با محیط زیست، DK City را براي تولید محصوالت متنوع، توانمند ساخته  است. دستگاه هاي هوازي، 
قدرتي و تقویت عضالت قلب، صندلي، مبل هاي ماساژ، اسکوترهاي الکتریکي و ماشین هاي گلف، محصوالتي هستند که به وسیله این شرکت تولید مي شوند.

جدیدترین پروژه هاي مطرح DK City تولید دوچرخه ها و موتورسیکلت هاي بدون آالینده محیط زیست است که در حقیقت، کوشش شرکت را براي حفظ و نگه داشت زمین 
براي نسل هاي آینده نشان مي دهد.

در سال 2014 رویکرد شرکت، تولید محصوالتي با طراحي زیبا و با کیفیت همیشگي DK City است که دست مشتریان را در انتخاب دستگاه مورد نیازشان باز مي گذارد.

Skyline & Manhattan

Removable battery

حلهر
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لمسانیحهاستنادیابر
بمربکاحتردهمباهمه

و کیفیت خـوب  و کم هزینـه تر است  موثرتـر  بسیار  بروز مشکالت،  از  پیشگیـري 
محصوالت، در نتیجه یک سیستم درست تولید به  دست مي آید.

بنابراین در تولید محصوالت اینتزا، سیستم دقیق کنتـرل به کار گرفته مي شود تا از 
درستي طراحي اجزا و قطعات و کارکرد آن ها در آزمایش هاي پیش از تولید انبـوه، 

اطمینان حاصل شود. 

""
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درکوه هاي  کوه  نوردي  به  که  زیادي  باعالقه  زامبرلن  در سال 1929 جوزپه 
ازجدید ترین روش هاي  استفاده  با  زادگاهش، Piccolo Dolomiti داشت، 
تولید آن زمان، از کفش هاي سنتي ایتالیایي پوتین هایي با دوام ساخت که به 

محصوالتي قابل عرضه در بازار جهاني تبدیل شدند.
امیلیو، پسر جوزپه، کار پدر را در جهت صادرات ادامه داد. کیفیت مثال زدني 
پوتین هاي زامبرلن به اندازه اي باال بود که به سرعت یکي از محبوب ترین هاي 
بازار اروپا شدند. سال ها بعد در1992، مارکو و ماریا، فرزندان نسل سوم زامبرلن، 
محصوالت شرکت را به آمریکا بردند و یک مرکز پخش ملي در سان دیگو- 

کالیفرنیا به راه انداختند.
اکنون، عالوه بر بازار پر رونق آمریکا و اروپا، زامبرلن به بازار هاي جدید دیگري 

نیز وارد شده است.
زامبرلن با پیشینه 85 ساله در بازار جهاني کفش کوه، از نوآورترین شرکت هایي است که براي ارتقا کیفیت محصوالت خود، با تولیدکنندگان معتبري مانند Vibram و 

Gore-Tex همکاري مستمر و پایدار دارد.
یکي از خط هاي تولید تخصصي این شرکت، ICONA نام دارد که بازتاب دهنده ارزش ها و قدمت زامبرلن است. مقاومت، دوام و سبکي بي نظیر ICONA وی ژگي ایتالیایي 

آن را به خوبي نشان مي دهد. این ویژگي ها جایزه هاي معتبري مانند Outdoor Industry Awards 2010 را براي ICONA به همراه داشته است.

مخصوص سفرهاي طوالني،
،)Snowshoeing( پیاده  روي روي برف

مناسب براي هر مسیر و آب و هوا

Backpacking

ویژگي   کفش هاي زامبرلن در یك نگاه

ICONA
خط تولید انحصاري در ایتالیا،

طراحي کالسیک با تکنیک هاي نوین،
Climbing

جای گیري کامل پا، مواد اولیه با کیفیت، 
مناسب براي هر کوه  نوردی

Alpine
مخصوص ارتفاعات باال؛ 

 عایق بسیار مقاوم

طراحي ویژه براي پاي کودکان؛ راحت و مجهز، 
با رنگ هاي متفاوت

Junior

Speed Hiking
وزن سبک و طراحي دینامیک براي کوهنوردي 

سرعتي، محکم و سبک
Trial Hiking

ایده آل براي دوستداران گردش. کاربري چندگانه 
استفاده روزانه، فعالیتهاي ورزشي

Explorer
مناسب براي پیاده روي سبک و

سرعتي وزن بسیار پایین

سوحروسحوبر6لهسا85
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2013لسایهاعکسمننحب
Pink Bikes
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متسالتغذیه و

هم زمان با تغییر فصل ها ما با طیف جدیدي از خوراکي ها روبه رو مي شویم. تنوع در 
این خوراکي ها هم به خصوص در مورد گروه میوه ها و صیفي ها در فصل بهار و تابستان 
بیش تر از همیشه به چشم مي آید. این تغییرات همراه با پاره اي تغییرات اقلیمي 

نا خودآگاه، الگوي خوراکي ما را تغییر مي دهند.
در راستاي همین تغییرات، آب میوه ها در شمار نوشیدني هاي محبوبي قرار دارند که 

در فصل بهار و تابستان تمایل به استفاده از آن ها بیش تر از همیشه مي  شود.
متاسفانه در بین مردم، این باور غلط رایج است که خوردن مایعات تاثیر چنداني 
براضافه وزن ندارد! در حالي که به هیچ وجه اینطور نیست. به طوري که نه تنها 
خوردن آب میوه  بلکه خود میوه  هم براضافه وزن بي تاثیر نیست. مصرف یک لیوان 
آب میوه معادل عصاره گرفته شده از تمام میوه هایي است که براي تهیه آن استفاده 
شده، بنابراین کالري تمام میوه ها را یک جا دارد. نکته دیگر در مورد این نوشیدني ها 
این که بسیاري از آب میوه هایي که ما از مغازه ها به عنـوان نوشیدنـي هاي طبیعـي 
تهیه مي کنیم عالوه بر قنـد طبیعـي خود میـوه ، براي خوش طعم شدن مقدار قابل 
توجهي شکر هم دارد که خود این شکر مي تواند کالري اضافه  به بدن ما وارد کند. 
این درحالي است که اغلب ما بر این تصوریم که در خوردن آب میوه و حتي میوه ها 
به دلیل قند طبیعي که دارند هیچ محدودیتي وجود ندارد، چون این مواد منجر به 
اضافه وزن نمي شوند! به هر حال میوه و آب میوه ها هم به سهم خود مقدار مشخصي 
کالري دارند که مصرف بیش از مقدار نیاز آن ها مي تواند افزایش وزن را به دنبال داشته 

باشد.

اتفاقا این حساسیت در مورد آب میوه ها بیش تر هم مي شود. وقتي آب میوه مصرف 
مي کنیم در حقیقت بدن مان را از فیبري که درون میوه  وجود دارد محروم کرده ایم. 
در حالي که این فیبر خاصیت هاي بسیاري دارد از جمله این که از ابتال به برخي 
سرطان ها جلوگیري و کارکرد دستگاه گوارش و میزان قند خون را تنظیم مي کند. به 
طور کلي منظور از این توضیحات صرف نظر کردن از نوشیدن آب میوه ها نیست بلکه 
توصیه اکید بر این است که با توجه به مردود بودن این تصور که خوردن آب میوه 

منجر به اضافه وزن نمي شود، مصرف آن تا حد امکان محدود شود.
همچنین این نکته مهم را فراموش نکنیم که چاقي و اضافه وزن امري نیست که 
یک شبه رخ دهد؛ چاقي به صورت خزنده در سالیان زندگي و در مقابل دریافت 
تدریجي کالري هاي اضافه در بدن ایجاد مي شود و از آنجا که خالص شدن از شر 
چربي هاي اضافي کار ساده اي نیست بهتر است الگوهاي درست تغذیه را رعایت 

کنیم تا بتوانیم از خطر بروز چاقي و عوارض آن در امان بمانیم.
اقبال  با  تابستان  بهار و  از خوراکي هایي است که در فصل  بستني یکي دیگر 
بیش تري روبه رو مي شود. در مورد این خوراکي پرطرفدار باید گفت اگر بستني 
فقط بستني باشد، یعني ترکیب شیر با اسانس و مقدار کمي شکر، میان وعده 
نامناسبي نیست اما نکته اینجاست که نه تنها مقدار شیریني بستني هایي که 
مقدار  آنها هم  در  رفته  کار  به  بلکه چربي  باالست  بسیار  دارد  بازار وجود  در 
قابل توجهي است و اتفاقا همین ویژگي است که آنها را لذیذ و باب طبع تر هم 
احتیاط  بستني  خوردن  در  ما  تا  سازد  می  ضروری  ویژگي ها  همین  مي کند. 
بیشتري به خرج بدهیم. البته منظور نخوردن بستني نیست بلکه پاي میزان 

مناسب مصرف آن در میان است.
در مورد افرادي که رژیم غذایي ویژه اي دارند پزشک متخصص، مصرف کردن 
یا نکردن بستني و حتي مقدار آن را مشخص مي کند. اما توصیه به افرادي که 
مشتاق هستند خودشان مراقب وضعیت سالمت جسماني شان باشند این نیست 
نظر داشته  باید در  افراد  این  برنامه غذایي شان حذف کنند،  از  را  بستني  که 
باشند که میزان مصرف آن ها کنترل شده باشد. این افراد مي توانند هفته اي یک 
تا دو بستني بخورند البته با در نظر گرفتن این نکته که در حجم همین یکي 
دو وعده هم زیاده روي نکنند. چون بدون شک، کالري اضافه به بدن شان وارد 
مي شود و این کالري اضافي هم به نوبه خود مي تواند منجر به اضافه وزن شود.

دکتر محمد هاشمي
دبیر انجمن علمي پیشگیري و درمان چاقي ایران

خوراکی های فصل گرما

شاید براي شما هم پیش آمده باشد؛ ماه بعد، عروسی یکی از دوستان یا یکي از 
اعضای خانواده است و چون خیلی چاق شده اید لباس تان اندازه نیست. به همین 

دلیل مجبور هستید که تا آن موقع دست کم 5 کیلو یا بیش تر وزن کم کنید.

از دست می دهید،  توصیه نمی شود چون وزنی که  کاهش وزن سریع معموالً 
بیش تراز بافت های عضالنی و آب بدن تان است. شما به تدریج و به مرور زمان 
وزن اضافه می کنید؛ در طول سال ها - پس باید به تدریج و آرام آرام هم آن 
را پایین بیاورید. آن زمان است که بیش ترین وزن از دست رفته از چربی های 

بدن تان خواهد بود.
آن قدر  زمان تان  و  هستید  روبه رو  خاص  موقعیت  و  مشکل  یک  با  اکنون  اما 
کم است که فکر نمی کنم چنین رژیم های غذایی بتواند شما را به هدف تان 
برساند. اجازه بدهید اول کمی به مساله رژیم غذایي بپردازیم. همه ما می دانیم 
که رژیم های غذایی چندان کارآمد نیستند. آن ها بدن را به حالت گرسنگی 
می کشانند و باعث می شوند با همان مکانیزمی که انسان های اولیه در دوران 

گرسنگی و قحطی وزن کم می کردند، وزن شما پایین بیاید.
مصرف کالری بسیار پایین باعث می شود که متابولیسم بدن هم پایین بیاید 
برای  اخطار  را کاهش می دهد. در همین زمان،  بدن  قابلیت چربی سوزی  که 
گرسنگی افزایش یافته و شما شروع به خوردن غذاهای با کالری و انرژی بسیار 
باال می کنید و شکم تان از قند و چربی انباشته می شود. یعنی دقیقاً همان غذاهایی 

که سعی می کردید از آن ها دوری کنید.
تحقیقات نشان می دهد که گرفتن رژیم غذایی به طور پیوسته، کاهش وزن را 
دشوارتر و افزایش وزن را آسان تر می کند. چون وقتی رژیم غذایی را کنار گذاشته 
و به عادات غذایی سابق خود برمی گردید، افت متابولیسم بدن که به خاطر رژیم 
ایجاد شده است، به این معناست که عادات غذایی سابق شما با مصرف کالری های 
بیش تر همراه است. پس نه تنها چربی هایی که با آن همه سعی و تالش از بین برده 

بودید، برمی گردد، بلکه ممکن است اضافه هم شود.
با دانستن این موضوع، حاضر نمی شوید که خودتان را وارد این موقعیت دشوار 
کنید، اما شاید مجبور باشید که برای یک مناسبت خاص این کار را انجام دهید. 
پس، اول از همه باید متابولیسم بدن که با رژیم های غذایی پیاپی، کند شده است 
را باال ببرید. برای این منظور باید تمرینات قدرتی و بدنسازی و تمرینات هوازی را 
انجام دهید تا جرقه ای در متابولیسم بدن ایجاد شود. با افزایش حجم عضالنی بدن 
که از طریق تمرینات ورزشی میسر می شود، متابولیسم باال خواهد رفت و در 

عین حال چربی سوزی هم می کنید.
گرچه کالری های مصرفی طی تمرینات اهمیت زیادی دارد، افزایش متابولیسم، 
به ویژه بعد از تمرینات قدرتی و بدنسازی مدت زمان زیادی بعد از اتمام تمرینات 

هم ادامه خواهد یافت و همچنان چربی سوزی انجام می شود.

است.  تمرینات  از  بعد  ریکاوری  و  تمرینات  تکنیک شدت  این  اصلی  دو جزء 
جلسات تمرینی بدنسازی کوتاه تر، دیر به دیرتر و با شدت باالتر، به اضافه یک 
مدت معین ریکاوری بعد از آن و افزایش قدرت، به همراه ورزش هوازی برای 

افزایش حجم عضالنی و کاهش حجم چربی بدن مورد نیاز است. 
برای کاهش چربی های بدن و حفظ عضالت، باید یک برنامه خوب برای زندگی 
مهم  اصول  از  بیش تر  انرژی  بازده  و  باکیفیت  غذاهای  باشید. خوردن  داشته 
هستند. غذاهای حجیم که شکم شما را پر می کنند اما باعث چاق شدن تان 
نمی شوند، و غذاهای کم چربی و کم قند باید در راس برنامه غذایی شما قرار 

گیرد.
باید در طول روز وعده های غذایی کوچک تر اما بیش تری داشته باشید که در 
هرکدام از آن ها مقداری پروتئین برای حفظ توده عضالنی و سطح انرژی بدن 
وجود داشته باشد. مصرف کافی از مکمل های ویتامین و موادمعدنی نیز باید 

در طول روز مورد توجه شما قرار گیرد.
مثل گذشته می توانید کالری های خود را از غذاهای باکیفیت تامین کنید اما 
توانید، فقط کافی است که مراقب میزان کالری های مصرفی خود  نمی  اگر 
باشید. با استفاده از برنامه غذایی هفت روزه و شمارش گر کالری، مقدار متوسط 
کالری های مصرفی خود را حساب کنید. وقتی این عدد را به دست آوردید، 
1000 کالری از آن کم کنید و این مقدار میزان کالری خواهد بود که در برنامه 

غذایی جدیدتان باید مصرف کنید.
 1000 کردن  کم  با  و  است،  کالری   3500 چربی  کیلو  نیم  که  باشد  یادتان 
کالری در روز  با میانگین 7000 کالری در هفته، می توانید در هفته یک کیلو از 
وزن تان را فقط از طریق رژیم غذایی پایین بیاورید. روش دیگر برای کم کردن 
میزان کالری های مصرفی، توجه به میزان چربی های مصرفی است چون این 

مواد غذایی بیش ترین مقدار کالری را در خود دارند.
اگر بخواهید این مقدار وزن را در این مدت کوتاه کم کنید، فعالیت های خود 
را افزایش دهید. به این ترتیب مي توانید حداقل نیم کیلو دیگر از وزن تان را در 
هفته کاهش دهید. بهترین ورزش برای چربی سوزی، پیاده روی تند چه در 

محیط بسته و روی تردمیل و چه در هوای آزاد است.
با سرعتی راه بروید که خیلی کم به نفس نفس بیفتید و اگر دیدید که تمرینات 
ایروبیک باعث می شود که نفس کم بیاورید، شدت آن را کم کنید. چون در این 
حالت انرژی مورد نیازتان از ذخیره کربوهیدرات تامین می شود نه چربی ها. سعی 

کنید هر روز حداقل یک ساعت پیاده روی تند داشته باشید.
با استفاده از این تکنیک ها می توانید وزنتان را خیلی سریع پایین بیاورید اما 
این رژیم  پایین کالری های مصرفی ممکن است حفظ  به خاطر میزان بسیار 

کمی دشوار باشد.
به همین دلیل توصیه من این است که کالری های مصرفی تان را هر روز 500 
کالری پایین بیاورید و نه بیش تر تا کمی از دشوار بودن رژیم کاسته شود. به 
این طریق می توانید هفته ای نیم تا یک کیلو از وزن چربی بدن تان را پایین 

بیاورید، بدون این که تغییر چندانی به شیوه زندگی تان وارد شود.
هرچه می توانید زودتر برای کاهش وزن اقدام کنید. با این روش می توانید در 
شش ماه 15 تا 20 کیلو از وزن تان را پایین بیاورید. اگر روند کاهش وزن تان از 
آن چه در این نوشته گفتیم سریع تر باشد، آن چه از دست می دهید آب و بافت های 

عضالنی خواهد بود نه چربی ها.

دکتر سعید ساسانی
عضو کمیته پزشکی و آموزشی فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام

بعسرنروهسکا
سبتمنایابر
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سری جدید محصوالت
2014فِنیکس

تجربه چندین ساله پاناتا در طراحی دستگاه های ورزشی به خوبی در دستگاه هوازی 
فنیکس خالصه شده: بدنه زیبا، رابط کاربرِی هوشمند همراه با برنامه های

ورزشی مناسب برای هر ورزشکار. فنیکس یک»ساخت ایتالیا « واقعی
است که تنها پاناتا می تواند ارائه دهد.
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شکیپزومتسال

مي گویند خنده بر هر درد بي درمان دواست. هر چند این یک ضرب المثل است 
اما اکنون یک دانشمند ژاپنی مشغول آشکار کردن اسرار خنده است. به اعتقاد 

وی خنده باعث نشاط ژن های افراد می شود. 
همکاران  مشارکت  با  که  است  امیدوار  ژنتیک  علم  دانشمند  موراکامی  کازو 
تحقیقاتی خود یعنی کمدین ها، خنده را به یک درمان کم هزینه و موثر تبدیل 
کند. ژن ها اغلب تغییرناپذیر در نظر گرفته می شوند اما در واقع بیش از 90 
درصد آن ها غیرفعال هستند و یا در تولید پروتئین فعالیت کمی دارند. بنابراین 

برخی محرک ها می توانند ژن ها را بیدار و فعال کنند.
فرضیه تجربی موراکامی عنوان می کند که خنده یکی از این محرک هاست که 
با تحریک انرژی درون DNA افراد می تواند به درمان بیماری ها کمک کند. 
موراکامی70ساله که مدیر بنیاد پیشرفت علوم بین المللی کشور ژاپن است، 
می گوید: "اگر ما ثابت کنیم که افراد می توانند ژن ها را با استفاده از یک حالت 
احساسی مانند خنده روشن و خاموش کنند، ممکن است به یافته قرن دست 
بیابیم که ارزش دریافت جایزه نوبل و حتی بیش تر از آن را خواهد داشت." 
سه سال پیش، موراکامی و شرکت یوشیموتو کوگیو که یک شرکت پیشرو در 
زمینه امور تفریحی است، اولین آزمایش خود را به طور مشترک انجام دادند. 
طی این آزمایش موقعیتی ایجاد شد که افراد مبتال به دیابت بعد از گوش دادن 
به یک سخنرانی دانشگاهی خسته کننده به تماشای یک نمایش کمدی که 
توسط کمدین های حرفه ای این شرکت اجرا شد، نشستند. این آزمایش دو 
روزه نشان داد که سطح گلوکز خون این افراد با خندیدن در زمان نمایش و 
در مقایسه با زمانی که به سخنرانی خواب آور گوش می دادند کاهش یافت. 

گلوکز معیار اصلی برای تعیین بیماری دیابت است. 
به گفته موراکامی "خنده درمانی عوارض جانبی ندارد؛ بدین معنی که روش 
درمانی بسیار مهمی برای طب بالینی است. این که روزی مشاهده کنیم بیماران 
به داروخانه مراجعه کنند و نسخه یک کمدی ویدیویی را جهت درمان دریافت 
کنند، خنده دار نخواهد بود". مدت ها است که خنده واقعی و خوب به عنوان 
یک عامل درمانی در نظر گرفته می شود. استادان یوگا در هند خنده را آموزش 
می دهند. در این کشور تعداد زیادی باشگاه خنده وجود دارد که اعضای آن فقط 

برای لذت بردن از خنده گرد هم می آیند. 

هزینه های  زیرا  است  زیاد  ژاپن  در  به وی ژه  موراکامی  تحقیقات  از  انتظارها 
درمانی در این کشور که جمعیت آن به سرعت در حال پیر شدن است، هرساله 
است،  اولیه  مراحل  در  موراکامی  تحقیقات  این که  با  است.  افزایش  حال  در 
یک شرکت انتشاراتی بهداشتی تحت راهنمایی های تیم تحقیقاتی موراکامی 
شروع به فروش DVDهایی کرده که در آن ها به افراد دیابتی آموزش خنده 

داده می شود. 
یکي از مقامات وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن می گوید: "اگر رابطه بین 
خنده و سالمتی به طور علمی ثابت شود، ممکن است تاثیر بزرگی بر روش های 

بهبود سالمتی ایجاد کند."

این  مالی  حمایت  با  ژاپن  غرب  در  سانگیو  اوزاکا  دانشگاه   2004 سال  در 
پروژه تحرک کرد که  نام  به  تاسیس یک موسسه شراکتی  به  اقدام  وزارتخانه 
محققان، بنگاه ها و پزشکان در آن فعالیت می کنند. این موسسه برنامه کاملی 
از  ترکیبی  که  می کند  فراهم  سالخورده  افراد  برای  پزشکی  مراقبت های  از 

آموزش های فیزیکی و خنده درمانی است.
در  تحرک مستقر  پروژه  دانشگاهی  از مسئوالن  یکی  نیشیکاوا،  میتسوتوشی 
شهر اوزاکا می گوید: "این اولین تالش کشور و همکاری دولت، بخش صنعت 
و آموزشـگاه های عالـی برای راه انـدازی یک بخش مـراقبت های پزشـکی با 

به کارگیری خنده است."
نیشیکاوا می گوید: "اوزاکا محل ایده آلی برای آغاز پروژه است زیرا این شهر به خاطر 
فرهنگ شوخ طبعی خود معروف است و مردم آن در مقایسه با اهالی کم حرف توکیو 
از خندیدن در مالء عام تردید نمی کنند." طی این پروژه، شرکت کنندگان ضمن لذت 
بردن از نمایش های کمدی که توسط کمدین های حرفه ای اجرا می شود، تمرینات 
ژیمناستیک و معاینات پزشکی را دریافت می کنند. برای آن ها ، کالس های آموزش 
تهیه غذاهای سالم نیز ارائه می شود. بر اساس گزارش مسئوالن این برنامه، 92 نفر از 
شرکت کنندگانی که از آن ها نظرخواهی شد گفتند که بعد از پیوستن به این برنامه 

هزینه های سالیانه مراقبت های پزشکی شان 30 درصد کاهش نشان داده است. 
و  شاد  امری  به  را  پزشکی  درمان  آینده  در  داریم  "قصد  می گوید:  نیشیکاوا 
ما  اصلی  این هدف  نه یک موضوع دلگیرکننده.  تبدیل کنیم  سرگرم کننده 

است." 

زندگی،  گوناگون  زمینـه های  در  را  انسان  نفس،  به  اعتمـاد  داشتن 
شگفت انگیز نشان مي دهد. افراد با اعتماد به نفس باال، موفق تر و شادتر 

هستند و از زندگی لذت بیش تری می برند.
برای افزایش اعتماد به نفس چه باید کرد؟

•  عدم مقایسه خود با دیگران
یکی از بهترین روش ها برای افزایش اعتماد به نفس، این است که از 
مقایسه خود با دیگران دست بردارید. چون شما فقط قسمت کوچکی 
هستید،  خودتان  با  مقایسه اش  حال  در  که  را  فرد  آن  شخصیت  از 
می بینید. هر شخص، به صورت متفاوتی فکر می کند، درک می کند، 
احساس می کند و یاد می گیرد. شما تنها فرد در این جهان هستید 
که قابلیتی خاص دارید. یعني راه و روش شما برای حل یک مساله 
منحصر به فرد است. یادتان باشد هیچ دو اثر انگشتی یکسان نیستند. 
وقتی شما خود را با دیگری مقایسه می کنید، او را درهمه چیز، بهتر 
به  نیست.  خودتان  ارزیابی  برای  خوبی  روش  این  می بینید.  خود  از 
جای این کار، بهتر است نگران این باشید که چقدر خودتان را دوست 
دارید. کساني که خود را دوست دارند، بسیار شادتر از افرادی هستند 

که خود را دوست ندارند.
•  برقراري ارتباط چشمی با دیگران

بیش ترمردم، خیلی زیاد نگران این هستند که دیگران چگونه در مورد 
آن ها فکر می کنند. با ایجاد ارتباط چشمی می توانید خود را یک فرد 
شایسته، نترس و با اعتماد به نفس نشان دهید. اگر از نگاه مستقیم 
به چشم طرف مقابل مي ترسید، به فاصله میان دو ابروی او نگاه کنید. 
در این حالت، نه شما مستقیم به فرد نگاه کرده اید و نه آن فرد متوجه 

این موضوع می شود. 
•  داشتن تغذیه سالم و ورزش

ظاهر انسان، علت اصلی افزایش یا کاهش اعتماد به نفس است. بهبود 
پي  در  را  نفس  به  اعتماد  افزایش  شگفت انگیزی  طرز  به  فرد  ظاهر 
دارد. بهترین راهی که هم می توانید حس خوبی داشته باشید و هم 
اندامی مناسب، ورزش کردن است. هر ورزشی که انجام دهید، خوب 
است، چون باعث ترشح اندورفین می شود. این ماده شیمیایی موجب 
به خودی  رفتن روحیه می شود. ورزش کردن  باال  و  نشاط  احساس 
خود باعث افزایش اعتماد به نفس می شود و ادامه آن باعث تناسب 
داشت.  احساس خوبی خواهید  و  لبخند می زنید  بیش تر  اندام. شما 

لبخند بیش تر موجب افزایش اعتماد به نفس می شود. 
•  داشتن ظاهر تمیز و آراسته 

داشتن ظاهر تمیز و آراسته تأثیري مثبت بر خود و دیگران دارد. براي 
تمیز،  لباس  کافي است  نیست.  زیاد  هزینه  به  نیاز  آراستگي همیشه 

راحت و متناسب با اندام خود بپوشید.
•  تعریف کردن از دیگران 

مثبت اندیش باشید. این به شما اجازه می دهد تا نقاط قوت دیگران را 
ببینید و از آن ها تعریف کنید. وقتی از دیگران تعریف می کنید، آن ها 
هم همین گونه با شما رفتار می کنند و از نقاط قوت شما می گویند و 

این موجب افزایش اعتماد به نفس می شود.

•  کمك به نیازمندان
افرادی که به صورت داوطلبانه به نیازمندان کمک مي کنند، معموالً افراد با اعتماد 

به نفس و با اراده ای هستند. آن ها مي دانند که راز زندگی، در بخشش است.
•  همراه داشتن اعتماد به نفس 

-  با صدا و تن مناسب صحبت کنید.
-  نسبت به طرز ایستادن خود آگاه باشید.

-  حالت دست ها و بازوهایتان را مناسب و درست نگه دارید.
•  وانمود کردن

نفس  به  اعتماد  که  کنید  وانمود  نفس مي کنید،  به  اعتماد  احساس کمبود  اگر 
باالیی دارید. همیشه فکر کنید فردي با اعتماد به نفس و محکم هستید و خود 

را در این حالت تجسم کنید.
•  روبه رو شدن با ترس ها

از  ما  وقتی  داریم.  خود  از  ما  که  دارد  احساسی  با  مستقیم  رابطه  ما  ترس های 
این موجب  ناتوان هستیم و  چیزی می ترسیم، حس می کنیم که در آن زمینه 
کاهش اعتماد به نفس می شود. برای رفع این مورد، باید بدون وحشت، با ترس ها 
رو به رو شد و فهمید چرا این ترس ها به وجود آمده اند. به یاد داشته باشیم همه 
انسان ها در زندگي با شکست روبه رو مي شوند. آن چه مهم است درس گرفتن از 

شکست وحل مشکل است.

دارویی از جنس خنده

بسافرا
نفسبهدعتماا
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ورزش آن گونه که اینک در دنیا و به خصوص در بازی های المپیک مطرح است، از 
امری یک وجهی به مجموعـه ای تبدیل شـده که از هر گـونه دانش و ابزار استفاده 
می کند. کافی است به مراکز ورزشی دنیا که با اصول علمی کار می کنند، نگاهی 

بیندازیم تا درستی مفهوم تراکم دانش در یک پدیده را دریافت کنیم.
همان طورکه می دانید داشتن بدن سالم از اساسی ترین نیازهای بشر است و بدون 

وجود جسم سالم، سالمت روانی فرد به مخاطره می افتد.
او قدرت،  برای  انسـان  – حرکتی  ایجـاد هماهنگی دستگاه عصبی  با  ورزش 
اعتماد به نفس و گسترش مهارت های زندگی به همراه می آورد که برای داشتن یک 

زندگی لذت بخش توام با سالمتی ضروری است.
امروزه ورزش فقط راهی برای سرگرمی و تفریح نیست، بلکه به عنوان یک ضرورت، 
راهی برای کسب سهم از آینده ای سالم است. داشتن سالمتی گرانبهاترین سرمایه  

انسان است که باید از آن محافظت شود. 
کلینیک پزشکی ورزشی انرژی به عنوان یکی از تخصصی ترین کلینیک های ورزشی 
در کشور معرفی شده که با توجه به تمایزهای ساختاری، توانسته است با ارائه خدمات 
ویژه به بخش اصلی ورزش کشور یعنی تیم های ملی در رشته های مختلف ورزشی، 

ورزشکاران حرفه ای و افراد دیگر نقش بسیار پر رنگی داشته باشد.
بزرگ ترین ویژگی متمایز کننده مجموعه انرژی نسبت به سایر مراکز، حضور پرسنل 
حرفه ای و متخصصان پزشکی ورزشی، فیزیوتراپیست های ورزشی، کارشناسان 
آسیب شناسی ورزشی، کارشناسان تغذیه، کارشناسان تربیت بدنی و علوم ورزشی، 
مدرسان و مربیان ورزیده است که همگی با انگیزه بسیار در این مجموعه فعالیت 

می کنند.
گروه انرژی با استفاده از جدیدترین وکامل ترین تجهیزات پزشکی ورزشی همچون 
دستگاه های پیشرفته فیزیوتراپی ورزشی، سیستم ایزوکنتیک، تونل وکیواسپورت و 
همچنین پیشرفته ترین تجهیزات ورزشی با تکنولوژی AIR SYSTEM محصول 

کمپانی PANATTA ایتالیا، ارائه کننده خدمات تخصصی است.

www.energysmg.com                                                                                

سراگر

گروه پزشکی - ورزشی انرژی
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سازمان حفاظت محیط زیست را بهتر بشناسیم!
تخریب محیط زیست و بهره برداري بیش از حد منابع در کشور ما نیز همانند بسیاري 
از کشورهاي جهان در طي قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال 
1335 منجر به تشکیل دستگاهي مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ 

نسل شکار و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به آن شد.
در سال 1346 در پي تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکارباني و نظارت بر صید 
جایگزین کانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکارباني و نظارت بر صید، 

مرکب از وزیران کشاورزي، دارایي،  جنگ و شش نفر از اشخاص با صالحیت بود.
بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شکارباني و نظارت بر صید از محدوده 
نظارت و اجراي مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتي و مطالعاتي مربوط 
به حیات وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشي و حفاظت از زیستگاه آنها و 

تعیین مناطقي به عنوان پارک وحش و موزه هاي جانورشناسي را نیز در بر گرفت.
در سال 1350 نام سازمان شکارباني و نظارت بر صید به "سازمان حفاظت محیط 
زیست" و نام شوراي عالي شکارباني و نظارت بر صید به "شوراي عالي حفاظت محیط 
زیست" تبدیل شد و امور زیست محیطي از جمله پیشگیري از اقدام هاي زیانبار براي 

تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلي آن افزوده شد.
در سال 1353 پس از برپایي کنفرانس جهاني محیط زیست در استکهلم و با تصویب 
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانوني 
تازه اي برخوردار شد و از نظر تشکیالتي نیز تا اندازه اي از ابعاد و کیفیت سازگار با 

ضرورت هاي برنامه هاي رشد و توسعه برخوردار شد.

برخي از وظایف اساسي سازمان
•  حفاظت از اکوسیستم هاي طبیعي کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط 

زیست
•  پیشگیري و ممانعت از تخریب و آلودگي محیط زیست

•  ارزیابي ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهره وري معقول و مستمر از منابع 
محیط زیست

•  نظارت مستمر بر بهره برداري از منابع محیط زیست
•  برخورد فعال با زمینه هاي بحراني محیط زیست شامل آلودگي   هاي بیش از 

ظرفیت 
قابل تحمل محیط

•  بررسي، مطالعه و تحقیق درباره ؛
-  عوامل آلوده کننده و مخـرب محیط زیست در زمینه آب، هوا، خاک، مواد زائد، 

آفت کش ها، کودهاي شیمیایي، سر و صدا و نظایر آن ها
-  چگونگي استقرار پدیده هاي عمراني و توسعه کشور مانند واحدهاي صنعتي، 
نیروگاه ها، سدها، مجتمع هاي کشاورزي و عمراني و سکونت گاه هاي انساني و نظایر 

آن
-  استفاده از تکنولوژي سازگار با محیط

-  گونه هاي با ارزش خاص و نادر در حال انقراض گیاهي و جانوري و زیستگاه هاي
آن ها و روابط اکولوژیک و تعیین پراکندگي آن ها

• تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهاي زیست محیطي در زمینه هاي؛ هوا، منابع 
خاک، سر و صدا، مواد زائد، آفت کش ها و کودهاي شیمیایي، پوشش گیاهي و 
جانوري و آموزش زیست محیطي به منظور اشاعه و ارتقاء سطح دانش و بینش 
زیست محیطي افراد جامعه براي ایجاد عالقه، حس مسئولیت و مشارکت عمومي 
مردم کشور در حفاظت از محیط زیست با همکاري مراکز آموزشي و پژوهشي 
و رسانه هاي گروهي، تشکل هاي غیردولتي و بهره گیري از کلیه امکانات داخل 

کشور و در سطح بین المللي
•  ارزیابي و نظارت به منظور حصول اطمینان از کاربرد و کارآیي ضوابط و استانداردهاي 

زیست محیطي
•  ایجاد موزه و نمایشگاه به منظور جمع آوري و نگهداري و نمایش نمونه ها و 
گونه هاي گیاهي و جانوران وحشي با توجیه جنبه هاي آموزشي و تحقیقاتي آنها و 

تاکسیدرمي جانوران وحشي جهت استفاده در نمایشگاه و موزه ها 
• مطالعه و بررسي اکوبیولوژي دریا و آلودگي هاي دریایي و تاالبهاي ساحلي 

•  ایجاد توسعه و گسترش مراکز آموزش علمي و کاربردي زیست محیطي به منظور 
تامین و تربیت نیروي انساني مورد نیاز محیط زیست کشور با هماهنگي و همکاري 

وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سایر مراجع ذیربط 

•  مطالعه و ارزیابي وضعیت کمي و کیفي اجزاي تنوع زیستي و ذخایر ژنتیکي کشور

                                       برگرفته از سایت سازمان حفاظت محیط زیست

باسنهگدتامبر
هبند آنت ماا

ترکیب دو کلمه محیط و زیست در فارسي به معناي جایگاه و محل زندگي است 
که امروزه مفاهیم گوناگوني از آن دریافت مي شود. مفاهیمي مانند شناخت قوانین 
طبیعت و جلوگیري از ایجاد آلودگي و تخریب آن و همچنین راه هاي حفظ و نگه داري 
از آب و هوا، جنگل، کوه، گیاهان وجانوران. به دیگر سخن، محیط زیست در اصطالح به 
همه آن چه که عامل تهدید کننده یا بهبود دهنده محیط زندگي است، گفته مي شود. 
آن چه که مفهوم محیط زیست را با طبیعت متفاوت مي کند، این است که طبیعت 
شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی است؛ در حالي که محیط زیست، 

هم کنش های میان انسان و طبیعت را نشان مي دهد. 

باوجود پیشرفت هاي چشمگیر در همه عرصه هاي علمي وتکنولو  ژیک، به نظر مي رسد 
که انسان امروزي همچنان در برابر طبیعت ناتوان است. گرم شدن زمین، بروز سیل، 
سونامي، آتش سوزي در جنگل ها و... همه و همه واکنش هاي طبیعت در برابر زندگي 
و فعالیت انسان در زمین است که با نادیده گرفتن قوانین طبیعت و دست اندازي به 
منابع طبیعي، مصرف بي رویه و تخریب شدید آن ها، این سیاره زیبا و ساکنانش را با 

خطرات جدي روبه روکرده است.

از سال ها پیش دانشمندان، کارشناسان و فعاالن محیط زیست در جهان، ضمن 
هشدار درباره آلودگي محیط زیست وخطرهاي در کمین زمین، شروع به تحقیق و 
روشنگري کردند. فعالیت هاي زیادي انجام گرفت تا جایي که پیمان نامه هاي زیست 

محیطي به امضاي کشورها رسید که مهم ترین آن ها پیمان کیوتو است. 

در سال های اخیر به سبب افزایش گازهای متان، دی اکسید کربن، بخار آب و اکسید 
نیتروژن یا همان گازهاي گلخانه ای در جو زمین، دمای کره در حال افزایش است و 

تغییرات ناخوشایندي در محیط زیست بروز کرده است.

در سال 1997 در کیوتوي ژاپن، کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف ده سال 
آینده میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را ٪5 کاهش دهند و با در اختیار گذاشتن 
کمک مالي، کشورهای در حال توسعه را در افزایش ضریب استفاده از انرژی های 

تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی، یاري کنند. 

این پیمان، یک سند بین المللی در چارچوب سازمان ملل و براي کشورهاي امضا کننده 
الزام آور است. ممنوع شدن استفاده از گاز CFC که یک گاز صنعتی و از گازهاي 
گلخانه اي است و در گذشته به  طور وسیع در کندانسورهاي یخچال براي خنک کردن 
درون آن به کار مي رفت، در بسیاري ازکشورها و در کشور ما، یکي از دستاوردهاي این 

جنبش محیط زیستي بین المللي است.

هرچند دولت ها وظیفه دارند با تصویب قوانین و الزام به اجراي آن ها، گام هاي جدي 
و موثر براي حفظ محیط زیست بردارند، اما آگاه شدن و افزایش سواد محیط زیستي 
شهروندان هر کشور ضمانت اجراي این گونه قوانین است. اگر فرهنگ احترام به 
طبیعت و اجزاي آن - آب، خاک، هوا - تبدیل به فرهنگ زندگي همه شهروندان 

شود، آن گاه مي توان امیدوار بود که زمین جاي امني براي زندگي  است. 

محیط زیست چیست؟                  

بستز محبط
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Instagram

اندیشیدن به خود، یکی از بزرگ ترین تکالیفی است که بر عهده ماست. ما باید به 
خود فکر کنیم و خود را بهتر بشناسیم. برای این که دریابید خود را چه قدر خوب 
می شناسید، سعی کنید ظرف 3 دقیقه خود را به مخاطب فرضی، چنان معرفی کنید 
که در پایان صحبت های شما، او شما را خوب بشناسد. بداند که شما چه زمان هایی 
خوشحال می شوید و درکدام شرایط ناراحت می شوید. چگونه انگیزه می گیرید و 

چگونه آن را از دست می دهید، وخالصه دید خوبی از شما بدست آورد.
اگر موفق نشدید، نگران نباشید، خیلی از انسان ها قادر نیستند خود را خوب معرفی 
کنند. به همین دلیل هم هست که در کاری مثل فروش و متقاعد کردن دیگران، 

موفق نمی شوند.
خودآگاهی اولین گام در این راه است.

کسی که از خود آگاهی نداشته باشد، چطور ممکن است بگوید که چه می خواهد؟ تا 
آن را به دست آورد و به هدف هایش برسد؟

برای تمرین این مساله و ارتقای سطح خودآگاهی باید تمرین کنید. خیلی ساده است. 
روزی 2 دقیقه به خودتان فکر کنید. سعی کنید به این سواالت پاسخ دهید:

•   چه زمانی خیلی خوشحال شدم؟
•  تحت چه شرایطی ناراحت شدم؟

•  چه عواملی به من انگیزه داد و احساس کردم که در اوج هستم؟
•  چه زمانی احساس کردم که کامالً بی انگیزه شده ام؟

•  نقاط قوت من کدام اند؟
•  در چه حوزه هایی ضعف دارم؟

حتما پاسخ این سوال ها و زمان هایي که چنین احساس هایي داشته اید را در جایی 
ثبت کنید. اطالعاتی که ثبت نشوند، فراموش می شوند. شک نکنید که در پایان اولین 

هفته به نتایج جالبی خواهید رسید. با همان زمان کمی که صرف کردید.
حاال که خود را شناختید، نوبت آن است که به نقش خود در زندگی فکر کنید؛

مرکز کنترل افراد یا درونی است یا بیرونی. افرادی با مرکز کنترل درونی، خودشان، 
رفتارشـان و انتخاب هایشان را درشـرایط کنونی خود دخیل می دانند. بر عکس 
افرادی با مرکز کنترل بیرونی، بیش تر بر تاثیر عواملی مانند شانس و اقبال و تصمیمات
دیگران، در سرنوشت خود باور دارند. این که مرکز کنترل شما درونی یا بیرونی باشد،

نماینده عزیز
از خود، فروشگاه و محصوالت خود عکس بگیرید، آن را بر روی صفحه اینستاگرام ارکید به نمایش 
بگذارید، عکس های دیگران را ببینید، نظر بدهید و ... پس حتما حتما حتما صفحه اینستاگرام ارکید را 

دنبال کنید.

1. برای این که بتوانید از نرم افزار اینستاگرام استفاده کنید در ابتدا باید در 
آن نام نویسی )Register( کنید.

2. پس از نام نویسی، با کلیک کردن نشان                در سمت راست نوار 
پایین صفحه، به صفحه شخصـی خود بروید و سپس با کلیک روی نشـان            
این بخش در فضـای خـالی  بروید. در  به بخش »جستجـو«          
 Search for نـوشته  روی  و  بنـویسید  را   orchid_inshape نام 
orchid_inshape کلیک کنید و سپس بر روی لوگوی ارکید کلیک 

کنید.

3. به اینستاگرام ارکید مهر خوش آمدید ! حال برای دنبال کردن این صفحه 
روی نشان                   کلیک کنید. از این پس به راحتی در جریان عکس ها 
و ویدئوهای ارکید خواهید بود. برای دیدن عکس های ارکید می توانید روی 

نشان          کلیک کنید.
4. اگر می خواهید عکس هایی را ببینید که دیگران از ارکید به اشتراک 

گذاشته اند، روی نشان          کلیک کنید. 
5. همچنین برای دیدن عکس های این صفحه، بر روی کامپیوتر می توانید 

به آدرس instagram.com/orchid_inshape سر بزنید.     
   چگونه عکسی از خودم را روی صفحه ارکید به اشتراك بگذارم؟

1. برای فعال سازی دوربین گوشی، روی نشان             کلیک کنید.
اشتراک  به  را  گرفته اید  این  از  پیش  که  را  عکسی  می خواهید  اگر   .2

بگذارید، هنگامی که دوربین گوشی فعال شده است می توانید به جـای

چگونه ارکید را در اینستاگرام دنبال کنم؟
توجه کنید که برای استفاده از نرم افزار اینستاگرام باید به اینترنت متصل 
باشید. برای اتصال به اینترنت می توانید از شبکه بی سیم )wi-fi( و یا شبکه 

اینترنت موبایل)GPRS(  استفاده کنید.

گرفتن عکس روی نشان              کلیک کنید.
3. پس از گرفتن عکس می توانید برای جذاب تر کردن آن، از افکت ها و 
فیلترهای برنامه استفاده کنید و سپس برای ادامه، روی تیک باال سمت 

راست صفحه را فشار دهید.

4. در این بخش می توانید تعین کنید چگونه و با چه کسانی عکس خود را 
به اشتراک بگذارید. در قسمت  Add Caption می توانید توضیحی کوتاه 

در مورد عکس بنویسید.
5. قسمت مهم این است که عکس را با ارکید به اشتراک بگذارید. به این 
منظور روی گزینه Add People کلیک کنید تا عکس بزرگ نمایی 
شود. اکنون روی هرکجای عکس کلیک کنید تا فضای نوشتن نام، نمایان 
شود. سپس در فضای موجود، نام orchid_inshape را بنویسید )یا به 

اصطالح tag کنید( و آن را جستجو کنید.
نام  که  تفـاوت  این  با  مـی شوید  هـدایت  پیش  صفحـه  به  سپس   .6

orchid_inshape را جلوی Add people می بینید.

7. حال برای نهایی کردن عکس رویتیک باال سمت راست کلیک کنید تا 
عکس خود را روی صفحه خود و همچنین ارکید به نمایش بگذارید. حاال 

هر کسی که به صفحه ارکید سر بزند عکس شما را خواهد دید!

(4) (5) (6)

ماگروکبدرا
در اینستاگرام با هم باشیم!

منگیندرردمن

هیچ کدام بد یا خوب نیست، بلکه هر کدام شرایطی را برای شما در پی خواهد داشت.
نقش من در زندگی خودم چیست؟

من قربانی حوادث و عوامل و شرایط محیطی هستم؟ یا این من هستم که آینده 
و سرنوشت خود را در دست دارم؟ جایگاه امروزی من حاصل چیست؟ چه چیزي 

آینده ام را رقم خواهد زد؟
پاسـخ شـما به این سـوال ها به مبحثـی در روانشناسـی مربـوط می شود که به 

نام مـرکز کنتـرل یا Locus of Control  شناخته می شود.
Locus  کلمه التین معادل مکان است.

سال  در  روتر  جولیان   ، آمریکائی  رواشناس  توسط  بار  اولین  برای  مبحث  این 
1954مطرح شد که از آن پس در مطالعات شخصیت افراد، مورد استفاده وسیع 

قرار گرفت.
تحقیقات نشان داده که بیش تر افراد برجسته و موفق، افرادی با مرکز کنترل درونی 
هستند، چون با باور جدی تر به این که خودشان در سرنوشت شان نقش دارند، منتظر 
تغییرات بیرونی نمی مانند، بلکه شرایط را به نفع خود تغییر می دهند. آن ها چون 
کم تر نگران تغییرات بیرونی خارج از کنترل هستند، پس کم تر دچار اضطراب 

مي شوند.
در این حوزه تحقیقات زیادی شده، و در طراحی کار راهه شغلی افراد هم به این 
عامل توجه می شود. برای شغل های رقابتی و چالشی، افرادی با مرکز کنترل بیرونی، 
با احتمال بیش تری عقب نشینی می کنند، در حالی که افراد با مرکز کنترل درونی، در 

مقابله با شرایط سخت، بر تالش خود می افزایند.
حاال فکر کنید. چه کارهایی می خواستید انجام دهید که تا به حال نشده است؟ در 
انجام نشدن این کارها چقدر شما مقصر بوده اید؟ چه کاری می توانستید بکنید که 

آن کارها انجام شوند و به آن هدف ها برسید؟
بگذارید مثالی بزنیم. همه می دانیم که سالمتی اولین رکن هر زندگی موفق و ورزش 
جزیی از آن است. شما برای سالمتی خود چه اقداماتی کرده و چه برنامه ای دارید؟ 
ورزش می کنید؟ وقت ندارید؟ پول ندارید؟ امکانات نیست؟ حاال چقدر وقت صرف 
کارهای بیهوده می کنید؟ از امکانات موجود، ولو ناکافی چه استفاده ای کرده یا 
می کنید؟ سهم شما و عوامل محیطی در این که شما به سالمت خود فکر نمی کنید 
و به طور مشخص ورزش نمی کنید، چیست؟ آیا مِن شما واقعا نقش خود را ایفا 

می کند؟ 
مراقب باشید: اگر به نقش خود در زندگی توجه نکنید، این دیگران هستند که برای 
آینده شما برنامه می ریزند و شما بخشی از برنامه آن ها برای زندگی آن ها خواهید بود. 
در سال های بعدی عمر، وقتی به گذشته نگاه می کنید، آیا این که دیگران مانع رشد و 

موفقیت من شدند، برایتان پاسخ قانع کننده ای خواهد بود؟ 
بیایید باور کنیم که مِن ما نقش مهمي دارد و باید در هر مقطعی به خوبي آن را ایفا 

کند.
سربلند باشید.

رومسا فلم
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In 1929 Giuseppe Zamberlan, the company’s 
founder, driven by his big passion for his local 
mountain range, the Piccole Dolomiti, took the 
traditional Italian craft of shoes and applied modern 
manufacturing method. Some ears after, Emilio, 
Giuseppe’s son, began to export the product. Later, 
Marco and Maria Zamberlan, the third generation, 
took the product to San Diego, CA, America in 
1992. And now Zamberlan is making in-roads into 
new markets.

We believe that problem prevention is more 
effective and less costly than fixing malfunctions. 
Good product quality begins with the correct 
product development process.  We follow a clearly 
documented development system that is rigorously 
controlled, at each stage, to ensure every 
component is well designed, verified and tested 
before being released for mass production.

The Inteza Philosophy

DK City Corporation, founded in 1987, 
is committed to meet the needs of 
everyday life through the use of 
latest technology and innovation with 
an emphasis on being GREEN and 
environmentally friendly. DK City 
produces a wide variety from cardio 
and strength fitness equipment, high-
end furniture and massage chairs to 
recreational electric-scooters and golf 
cars. DK City’s latest award winning 
projects focus on the innovation of 
pollution-free bicycles and motorcycles, 
all attempting to protect the 
environment.

The long time experience of Panatta is best 
expressed in the new cardiofitness Fenix. 
The design purity revives into the essence of 
technology: clean shapes, simple and intuitive user 
interface with training programs suitable to satisfy 
the needs of every user. At last with Fenix the real 
Made in Italy with a quality/price ratio that only 
Panatta can offer.

Style and technology 
suitable for all.
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The treadmill with the perfect 
combination of fashion, function and
innovation!The VERTEX T22 has all the 
features and design elements
users expect from a high-end treadmill. 
From its integrated iPod
connectivity, high definition 18.5” 
capacitive touch screen display, to
its powerful 4hp AC drive motor. The 
wide-open sturdy frame of the
T22 guarantees an effective and 
enjoyable running experience!

A championship in the 
mountain league.

On 2 May 2014, in Khoram-abad, 
Lorestan, mountain league began with 
adults and teenage cyclists in Downhill 
and Cross Country races. 15 teams 
of total 47 cyclists pedaled. At the 
end ORCHID’s Taha Ghabeli and Aidin 
Sarrafi came, accordingly, first and 
third with Hosein Zanjanian coming 
second.

T2
2
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we 
need 
Trees

Instagram

He has gone a long way to find what he seeks. Cycling 
around the world, he is spreading love and friendship 
which he believes enable all humanity live together 
peacefully as one, regardless of nationality, race and 
religion. He puts it: “Although human has a tendency 
towards stability, title and ownership, I began my 
journey 7 years ago to realize what I can do in this 
world.” Peace, saving the environment and children’s 
security is what Mohammad Tajeran pursues. “Having 
cycled 44000 kilometers, I have been to 37 countries; 
12 European, 23 Asian countries and Australia.
But I haven’t yet been to American and African 
countries, I will probably do it in 2014. I am
actually working on an educational project
‘We Need Trees’ for which I go to schools in
different cities to raise children’s
awareness of the environment. Who are
I sometimes find some people really
interested in the project and they help
me finance my journey.”
When asked whether or not people
in Mashhad bike, He replied:” It
would not be possible if you went out
 in the streets and not see women
biking. In Mashhad men and women
DO bike.”

Today, sports are not only every day hobbies, but also essential to a 
healthy future. Sports are now much more sophisticated than ever, 
especially since they are organized in such significant event as the 
Olympics. Consequently, this calls for various kinds of expertise and 
equipment. Energy is a highly specialized Sports-medical clinic in the 
country serving Iran’s national sports teams and other professional 
athletes, with its distinctive feature being the professional staff, sports 
medicine experts, physiotherapists, sports pathologists, nutrition experts, 
sports science specialists and skilled trainers and teachers.
Utilizing the latest and most sophisticated sports-medical equipment such 
as advanced sports physiotherapy machines, Isokinetic systems, Vecchio 
sports tunnel and the latest Air System technology machines of Italy’s 
Panata, Energy group is ready to serve.

Follow us on Instagram. How? Just look for Orchid_inshape 
and tap Follow on the page.
You can also be a part of us on our page by taking
photos and tagging on Orchid_inshap. Make sure
you tag us as a contact in the final stage
where you see Caption and Add Contact blanks.
It’s all simple as that!

Orchidogram – Let’s be together on Instagram

Energy sports-
medical group
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