




سال 1391 در حالي به پایان رسید که به گفته مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران،  این شهر از ابتدای سال فقط سه روز هوای پاک را تجربه کرد. تعداد 
روزهای سالم پایتخت در سال گذشته 213روز، ناسالم 118 روز و بسیار ناسالم 
)اضطرار( یک روز بود. اما در فروردین و اردیبهشت 1392 باد و باران چهره شهر 
را چنان تر و تازه کردند که تهراني ها  توانستند هر وقت مي خواهند دماوند، 
کلک چال، کوه هاي بي بي شهربانو و حتي برج میالد که در بیش تر روزهاي سال 
از دید پنهان بود را،  به بچه هایشان نشان بدهند . این  لطف الهي آرزویي را در دل 

پایتخت نشینان زنده کرد؛  زندگي در هواي پاک! 
همه می دانیم که نفس کشیدن در هواي آلوده  باعث چه بیماري هایي مي شود و 
چه هزینه هنگفتي از سرمایه جامعه را به شكل هاي گوناگون به هدر مي دهد و 
هنگامی که زماني طوالني از زندگي با ارزش خود را در راه بندان ها صرف مي کنیم، 

مي اندیشیم آیا کاري نمي توان کرد؟
به باور کارشناسان حوزه مدیریت شهري،  بزرگ ترین منبع آلودگي شهرهاي بزرگي 
چون تهران، افزایش تردد اتومبیل ها  براي رفت و آمد مردم در سطح خیابان هایي 
است که براي این تعداد وسیله بنزین سوز طراحي نشده اند. آن ها امیدوارند که با 
گسترش سیستم حمل و نقل عمومي، مردم کم تر نیازمند به استفاده از اتومبیل 
شخصي خود باشند. روشن است که تصمیم گیري و اجراي چنین برنامه هایي در 
حوزه اختیارات مدیران جامعه است.  اما چه کاري از دست خود ما بر مي آید؟ کم تر 
از اتومبیل استفاده کنیم؟ چگونه مي توانیم از اتومبیل استفاده نكنیم و خود را از 

خانه در یک سر شهر به محل کار در سر دیگر شهر برسانیم؟ 
شاید نتوانیم  همه مسیرها را پیاده روي کنیم اما آیا فكر کرده ایم که چند درصد از 
اتومبیل سواري ما درطول روز قابل حذف است و کدام مسیرها را مي توان پیاده یا با 

وسیله اي بدون آلودگي به نام دوچرخه طي کرد؟
شاید دوچرخه سواري در شهري مانند تهران سخت و نا ایمن باشد،  اما خبر خوش 
آن است که برخي مناطق شهرداري هاي تهران، مسیرهایي را براي رفت وآمد 
دوچرخه سواران ایجاد کرده اند و خانه هاي دوچرخه با به امانت دادن دوچرخه،  

مردم را تشویق به استفاده از این وسیله پاک  مي کنند.
چه خوب است که درهمه شهرها، مسیرهاي دوچرخه رو ایجاد شود. چه خوب 
است که مردم، مسئوالن و مدیران شهرشان را ببینند که با دوچرخه به محل 

کارشان مي روند وچه خوب است زندگي در365 روزهواي پاک!
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هاهزتا

در هفته های پایانی اسفندماه 1391 گروهی از همکاران شرکت ارکیدمهر با تشکیل گروه کوه نوردی، پایبندی خود به فرهنگ ورزش را نشان دادند.
قرار است برنامه کوه نوردی هر دو هفته یکبار در روزهای جمعه برگزار شود و همکاران و خانواده ها از ورزش در هوای خوب لذت ببرند.

 برخورد مسئوالنه، موفقیت روزافزون  

اسـتان فارس و بوشهر

ارکید  با  همکاري  از  پیش  سال  چند  به  ورزشي،  تجهیزات  زمینه  در  شیراز  نمایندگي  کارآفریني 

بازمي گردد. اما آقاي مهدي رضوي زادگان نماینده جوان و موفق ارکید در استان هاي فارس و بوشهر، 

شروع همکاري با ارکید درسال 87 ، را نقطه عطف فعالیت هاي خود در این زمینه مي داند که با فعالیت 

در زمینه محصوالت باشگاهي شروع شد و از امرداد 1389 به فعالیت در زمینه تجهیزات خانگي نیز 

گسترش یافت. حضور ارکید در شیراز با توجه به پیشینه فعالیت شرکت در این شهر، مورد توجه و 

استقبال شهروندان شیرازی قرار گرفت و دامنه افزایش فعالیت نمایندگي به استان بوشهر نیز رسید. به 

این ترتیب در تابستان 89  فروشگاه ارکید در شهر بوشهر، به وسیله این نمایندة فعال گشایش یافت. 

کار در استان بوشهر با عرضه تجهیزات ورزشي خانگي شروع شد و اکنون در زمینه فروش و خدمات 

پس از فروش تجهیزات باشگاهي نیز ادامه دارد.

تجدید سازمان نمایندگي شیراز در بهار 1390، پاسخي به رشد روزافزون و استقبال کم سابقه مخاطبان 

این نمایندگي بود و حضور بسیار موفق در نمایشگاه بین المللي تجهیزات ورزشي شیراز، نتیجه بخش 

بودن این تجدید سازمان را نشان  داد.

آقاي مهدي رضوي زادگان، کیفیت باالي تجهیزات ارکید و خدمات پس از فروش مناسب که بر مبناي 

رضایت مندي مشتري صورت مي گیرد را عامل موفقیت خود مي داند و مي گوید: "بسیاري از مشتریان 

ما به خصوص در زمینه باشگاهي با تحقیق گسترده تري اقدام به خرید مي کنند و با توجه به رضایت و 

توصیه هاي مشتریان قبلي به سراغ ما مي آیند." او رضایت مشتري را حاصل همکاري تیمي و تخصص 

همکاران خود در بخش فروش و خدمات پس از فروش مي داند که با ارائه مشاوره هاي تخصصي به 

مشتریان، سهم مهمي در موفقیت نمایندگي داشته اند.

این نمایندگي تا کنون ده ها باشگاه را دراستان هاي فارس و بوشهر تجهیز کرده است که از آن بین 

مي توان هتل بزرگ شیراز، باشگاه خشایار، ویهان، ساالر، نیرومند، آب شناسان، باشگاه هاي ارشک 1 و 

2 در شیراز و باشگاه های المپیک و پرشین گلف در بوشهر را نام برد.

کیفیت باالي محصوالت، خدمات پس از فروش مناسب و برخورد همراه با احساس مسؤلیت و مشتري مداري، 

سبب استقبال باشگاه هاي دولتي و خصوصي شده است و آن ها براي توسعه باشگاه، تکمیل یا جایگزیني 

دستگاه ها به این نمایندگي مراجعه مي کنند.

آقای مهدی رضوی زادگان - مدیر نمایندگی شیراز

افتخاري دیگر براي ارکید
تیم دوچرخه سواری ترافیک تهران، بازهم قهرمان شد.

نخستین مرحله از مسابقات لیگ باشگاه هاي کشور سال 1392، در رشته هاي کوهستان -  دانهیل 
و کراس کانتری، ازچهارم تا هفتم اردیبهشت ماه، در پیست دوچرخه سواري سرخه حصار برگزار شد. 
دربین 30 تیم شرکت کننده در این مسابقات، تیم ترافیک  تهران در هر دو رشته به مقام قهرماني رسید.
گفتني  است در مسابقات زنان نیز که از 24 تا 26 فروردین ماه در پیست استادیوم آزادي برگزار شده 

بود، تیم ترافیک در بین 10 تیم شرکت کننده، مقام نخست را از آن خود کرد.
ارکید مهر نماینده انحصاري دوچرخه هاي                           و حامي تیم ترافیک تهران، این پیروزي 

را به همه اعضا، مربیان و مسؤالن این تیم شادباش مي گوید.

همزمان با شروع به کار گروه صنایع ورزشی ارکید مهر، سایت اینترنتی آن نیز به دو زبان انگلیسی و فارسی و با  آدرس www.orchid.ir  فعالیت خود را آغاز کرده.
محوریت مطالب سایت، معرفی محصوالت، برند ها و فعالیت های شرکت است. همچنین صفحاتی به خبرهای ورزشی روز ایران و جهان،  اطالعات تغذیه و سالمت و دانستنی های 

علمی ورزشی اختصاص داده شده که همواره به روز می شود. این سایت دارای امکان بررسی تاریخ گارانتی و پیگیری مشکالت محصوالت است.
خبرنامه  ارسال  و صفحه عضویت جهت  اصالحی  های  ورزش  تمرین  متحرک  تصاویر  مجموعه  و  غذایی  های  رژیم  انواع  نزدیک  ای  آینده  در  مهر،  ارکید  با گسترش سایت 

الکترونیکی در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
گروه IT صنایع ورزشی ارکید از دریافت پیشنهادات و انتقادات استقبال می کند.

IT@orchid.ir

فروشگاه  شیراز

باشگاه خشایار  شیراز

فروشگاه  بوشهر

نمایشگاه تجهیزات ورزشی - سال 1390
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نیبالی به جنگ با جاده های آسفالت و سنگ فرش رفت.

وینچنزو نیبالی یک هفته از مسابقات جاری را با پیروزی کامل برای 
رقم زد. پس از تالش مضاعف، مسابقه به زمان اضافه کشید که در نهایت استقامت 

او منجر به ثبت رکوردی درخشان شد.
بردهای                           با مرحله افتتاحیه شروع شد. این مرحله در شرایط بد و مرطوب آب 
و هوایی برگزار شدکه مورد اعتراض شرکت کنندگان قرار گرفت. قهرمان تورنومنت های 
جهانی تونی مارتین و هم گروهش مارک َکوندیش هر دو عملکرد تحسین برانگیز 

الستیک                          تحت کشش و فشار زیاد در شرایط سخت را، به اثبات رساندند.

آلبرتو کونتادور یک مرحله زیبا را در سن لوئیس برد. 
  

سه طبقه بندی در لیست صعود پلوتون در مسافت 156 کیلومتر 6 مرحله ای در تور د سان 
از کوینز تا میرادور وجود داشت. یک سرباالیی 7 کیلومتری با یک شیب متوسط بیش 

از 8 % پایان بزرگ را تشکیل می داد.

   مارتین  دوبلز در آلگارو در رده جی سی  
 

 قهرمان تورنومنت جهانی هیچ شکی را باقی نگذاشت که پادشاه تپه نوردی است. او با                                         
یک دوره آزمایشی تا مرحله قهرمانی را در قالب برنامه ای چهار روزه در جنوب پرتغال طی کرد.  مارتین  دوبلز 
گفت: این اصال کار راحتی نبود. صعود از جاده های باریک سخت بود اما من ریتم خودم را پیدا کردم. این 

یک صعود بی نقص بود. 

 - Venge 
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من یک حرفه ای هستم )                           ( ، موآروی برودا     
  

قبل از سال RUBI ،2013 در اتاق نمایش قرار داده شد. سرعت آن به وسیله زنان 
حرفه ای پروژه بلک )  I AM SPECIALIZED ( در یک برنامه تست اولیه که برای همه 
دوچرخه های                            اجـرا می شـود، تست شد. مالـوری بـوردا ، یکی از بهتـریـن 
دوچرخه سواران است که برنامه جدید سفیر زنان را برای معرفی شیوه زندگی و آینده  

                    اجرا می کنند.                        

ونیماقهر
ناارسوخهچردوا ناآستاتیمر

لیایتااوجیرتبقامسارد
Italian Giro's Champion

2013

لینیباوینچنز



نخستین مرحله از رقابت های لیگ دوچرخه سواری باشگاه های کشور در رشته کوهستان از عصر روز پنجشنبه 5 اردیبهشت 
ماه 1392در پیست دوچرخه سواري سرخه حصار تهران برگزار شد.

در رشته دانهیل
1 - طاها قابلی از تیم ترافیک "ب" با زمان یک دقیقه و 59 ثانیه و 70 صدم ثانیه

2 - امین تاکندی از تیم ترافیک "الف" با زمان یک دقیقه و 59 ثانیه و 81 صدم ثانیه
3 -  حسین زنجانیان از تیم ترافیک "الف" با زمان دو دقیقه و 76 صدم ثانیه

در رشته  کراس کانتری بزرگساالن                                                در رشته کراس کانتری جوانان
1 - پرویز مردانی از تیم ترافیک الف                                             1 - امین اهلل ناروئی از هیات همدان

2 - مهدی عباس زاده از تیم ترافیک الف                                       2 - حامد یاری از تیم آفتاب سرخ بیجار
3 - محسن رمضانی از تیم ترافیک الف                                          3 - محمدرضا فخیمی از تیم هیات همدان

نخستین مرحله از رقابت های لیگ کوهستان باشگاه های کشور در رشته کراس کانتري، در رده بزرگساالن، با حضور 
تیم های آفتاب سرخ بیجار، میثاق خراسان رضوی، ترافیک الف، ترافیک ب، هیات تهران، هیات قزوین، هیات سمنان، 
هیات قائمشهر، دبیری تبریز، شهید خانجانی نوشهر، هیات اصفهان، هیات همدان، هیات بوشهر، هیات مرکزی، کندوان 

چالوس، هیات کرمانشاه، تکاپو، هیات زنجان و آفتاب سرخ گروس برگزار شد.
قائمشهر،  آفتاب سرخ گروس، هیات  تهران،  تیم های دوچرخه سواری هیات  کانتری هم  رده سنی جوانان کراس  در 
دبیری تبریز، هیات همدان، تکاپو، هیات رشت، کندوان چالوس، هیات بوشهر و میثاق خراسان رضوی حضور داشتند.

همچنین در رشته دانهیل، تیم های ترافیک الف، ترافیک ب، هیات قزوین، هیات قائمشهر، میثاق خراسان رضوی، هیات 
کرمانشاه، کندوان چالوس الف، کندوان چالوس ب، تکاپو، هیات بوشهر، هیات همدان، هیات اصفهان و هیات زنجان 

با یکدیگر به رقابت پرداختند.
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نخستین مرحله از رقابت های لیگ کوهستان برگزار شد

یک
نیماقهر

دیگر

.آقای امیدفر از چه زمانی به دوچرخه سواری عالقمند شدید؟
از حدود پنج - شش سالگی

.به صورت حرفه ای؟
ابتدا مدت کوتاهی دوچرخه سواری می کردم اما بعدها در حد قهرمانی به شنا - رشته اصلی خودم - پرداختم.

.به جز شنا و دوچرخه سواری چه ورزش دیگری انجام می دهید؟
پاورلیفتینگ و تنیس روی میز.

.در این ورزش ها هم در حد قهرمانی هستید؟
بله.

.در تیم های دوچرخه سواری هم رکاب زده اید؟
در زمان ما ورزش دوچرخه سواری به صورت لیگ و مسابقه به صورت امروزی نبود.

.مقام هایی هم به دست آورده اید؟
در شنا بله. سال ها عضو باشگاه نیروی زمینی و باشگاه آتش نشانی و درحدود شش - هفت سال نجات غریق بودم .

.چند سال است که مربیگری تیم ترافیک را به عهده دارید؟
از سال 85 تا کنون.

.پیش از آن مربی کدام تیم ها بوده اید؟
تیم کانال مثبت، جاینت تهران، مربی استان تهران در قهرمانی کشور و ...

.چه عواملی را باعث موفقیت های پی در پی تیم ترافیک می دانید؟
برای موفقیت باید با سخت کوشی تمرین کرد که آن هم زمان می خواهد. تیم ترافیک مدیریت خوبی دارد و حمایت هم می شود. همه این ها عوامل موثر بر موفقیت یک تیم 

ورزشی است.
.حمایت ارکید مهر از تیم ترافیک چه تاثیری بر کیفیت کار تیم داشته است؟

خیلی زیاد! در واقع حمایت ارکید از تیم و تامین دوچرخه و پوشاک ورزشکاران، بسیار تاثیرگذار بوده است.
.به نظر شما چه عواملی  بر موفقیت دوچرخه سوار اثر گذار است؟

مهم ترین عامل خود ورزشکار است که باید استقامت روحی و جسمی داشته باشد. داشتن دوچرخه خوب، پوشاک مناسب و امکانات الزم برای تمرین هم به ترتیب اهمیت دارند. 
.پس دوچرخه خوب عامل مهمی در ورزش دوچرخه سواری است. به نظر شما دوچرخه SPECIALIZED این ویژگی را دارد؟

بله این دوچرخه در بین سه برند اول دنیاست و قهرمان های زیادی با آن پا می زنند. 
.چه سنی برای شروع تمرینات قهرمانی دوچرخه سواری مناسب است؟

از شانزده سال به باال.
.آیا همه می توانند دوچرخه سوارهای خوبی بشوند؟

همه می توانند دوچرخه سواری کنند و از آن لذت ببرند. اما برای رده قهرمانی، ویژگی های ژنتیکی الزم است. بنابراین افراد مستعد خیلی بهتر نتیجه می گیرند.
.دوچرخه سواری چه تاثیری بر روح و جسم انسان دارد؟

دوچرخه سواری ورزشی مفرح است. اگر در فضای باز دوچرخه سواری کنید، از طبیعت هم لذت می برید. اما ورزش سنگینی است و دوچرخه سوارهای حرفه ای برای بازیابی توان 
جسمی، بعد از تمرینات، وارد مرحله ریکاوری می شوند. این ورزش آرامش روحی و جسمی فراوانی را به ارمغان می آورد. 

.برای گسترش و رونق دوچرخه سواری در شهری مانند تهران چه می توان کرد؟
شهر تهران گوشه چشمی به این ورزش داشته است. قرار دادن کانکس های رایگان دوچرخه، یکی از آن هاست. اما باید معابری با ایمنی الزم برای استفاده دوچرخه سوار درست 
شوند که انجام آن به عهده شهرداری است. همه می دانیم استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله رفت و آمد، باعث سالمت جسم و روان شهروندان می شود، به روان شدن ترافیک 

و رفع آلودگی هوا کمک می کند.

یقاآباحبهمصا
فرامیدآشر

مربی تیم ملی دوچرخه سواری
و تیم دوچرخه سواری ترافیک 

شهرداری تـهران 

ORCHID INSHAPE7

تیمیابر
فیکاتر



ORCHID INSHAPE 8ORCHID INSHAPE9

FSA در پایان سال 2009 گشایش کارخانه مدرن و جدیدی را جشن گرفت که در زمانی کوتاه و درچهارساختمان با فضایی به وسعت 125000 فوت کبفببمسبرردیربرابریندبر
مربع به یكی از بزرگ ترین و کارآمدترین کارخانه های تایوان در صنعت دوچرخه تبدیل شد.

سال 2011 سالی پر از موفقیت و نو آوری برای FSA بود و نتایج خوبی برای این شرکت به دست آمد و درسال 2012 رقابت در عرصه کیفیت همچنان ادامه 
یافت. اشتیاق حرکت به جلو سبب شد، مشتریان با خاطری آسوده به قطعات و اجزای مورد اطمینان خود دست یابند. 

رشد و تعهد شرکت به صنعت دوچرخه سواری امكان افزایش ظرفیت تولید با جدیدترین تكنولوژی را ایجاد کرده است. میزان کربن پرس شده و سبک به کار 
رفته در قطعات  افزایش یافته است و در روند تولید از ماشین های CNC پنج محوره با سرعت باال استفاده می شود. بنابراین افزایش ظرفیت کربن طوقه ها 
و به کارگیری سیستم کنترل کیفیت برای همه محصوالت، بیش از گذشته، ممكن شده است. ضمن آن که از ایتالیا گرفته تا آمریكا سیستم مونتاژ دستی چرخ ها 

به طور کامل ارتقا یافته است.



از پا نیفتید

از پا افتادگی و خستگی مفرط سبب پرخاشگری مي شود و می تواند انسان بالغ را به کلي از نفس 
بیندازد. برطرف کردن این مشکل به شما کمک خواهد کرد تا به پتانسیل کامل دوچرخه سواری تان 

دست یابید.
از پا افتادگي زمانی پیش می آید که بدن همه ذخیره گلیکوژن خود را هنگام رکاب زدن مصرف 
کرده است و به ناچار براي تامین انرژی مورد نیاز، سوزاندن چربی را آغاز مي کند. شوک شدیدی که 
در اثر این تغییر ناگهانی منبع انرژی به بدن وارد می شود و به اصطالح "برخورد با دیوار مخوف" 

نام دارد، باعث خستگی، بی حالی و احساس نیاز به استراحت و تجدید قوا می شود.
برای جلوگیری از این مشکل سری به آشپزخانه بزنید و براي خود خوراکی مخصوص دوچرخه سواری 
فراهم کنید تا در طول رکاب زدن سرحال و پر انرژی باقي بمانید. خوراکی خوب برای دوچرخه سواران 

شامل کره بادام زمینی، سیب، ساقه کرفس، سیب زمینی پخته و نان و پنیر است. 

رکاب زدن با آهنگ مناسب

براي بهبود عملکرد در دوچرخه سواري، الزم است آهنگ مناسب رکاب زدن خود را پیدا کنید. 
آهنگ رکاب زدن یا همان تعداد دور پا، بستگي به سرعت رکاب زدن دارد. این چگونگي تنظیم 

سرعت است که عملکرد دوچرخه سواري را بهبود مي بخشد. 
تعداد دور پای مناسب چه قدر است؟ کارشناسان مي گویند: دوچرخه سواران حرفه ای می توانند با 
آهنگ 140 تا 170 دور در دقیقه رکاب بزنند. اگر حرفه ای نیستید، دور پای حدود 100-80 در 
دقیقه براي شما مناسب است و اگر تازه کار هستید، دور پای 60 تا 70 در دقیقه را هدف قرار دهید.

برای محاسبه دور پا، تعداد دوران یک پا را در 15 ثانیه بشمارید و آن را چهار برابر کنید.

تمرین گروهی دوچرخه سواری

اگر آن قدر مهارت پیدا کرده اید که همراه با گروه رکاب بزنید، این فرصت را از دست ندهید چون 
در  گروهی،  سواری  دوچرخه  مهارت  افزایش  برای  بود.  خواهید  نیز  ایمن تر  و  مي شوید  ورزیده تر 
رویدادهای دوچرخه سواری شرکت کنید تا بیش تر با چگونگي دوچرخه سواري تیمي آشنا شوید.

هنگام دوچرخه سواری گروهي، ترمز ناگهاني نکنید، به طور روان و قابل پیش بینی برای دیگران 
حرکت کنید و با اطرافیان خود حرف بزنید. دوچرخه سواران با دیدن خودروها در مسیر یا شنیدن 
صداي آن ها، به افراد گروه هشدار مي دهند، شما نیز چنین کنید. همچنین باید از تغییرات مسیر 
آگاه باشید. بنابراین حواستان به پیچ های تند، گودال ها و هرگونه دست انداز باشد و وجود آن ها را 

به دیگران نیز هشدار دهید.

تجدید قوا

گردید،  می  باز  خانه  به  کنید؟  می  فرسا چه  طاقت  و  دوچرخه سواری سخت  یک  پایان  از  پس 
دوچرخه تان را تمیز مي کنید و دوش مي گیرید؟ اگر این کارهاي ضروري را بدون تجدید قوا انجام 

دهید، یک اشتباه بزرگ دوچرخه سواري را مرتکب شده اید. 
پس از هر فعالیت ورزشی بدن براي بازیابي توان خود، نیاز دارد تا دوباره مواد مغذی از دست داده 
را دریافت کند. از آن جا که پس از پایان هرتمرین، بدن آمادگي زیادي براي جذب کامل مواد مغذی 

دارد، بهتر است هر چه زودتر این کار صورت پذیرد.
 

رویدادهاي دوچرخه سواري

شرکت در رویدادهای دوچرخه سواری به تنهایی برای بهبود عملکرد دوچرخه سواری کافی نیست. 
باید در گونه های متفاوتی از این رویدادها شرکت کنید تا تجربه هایي جدید به دست آورید. با رکاب زدن 
در مسیرهای جدید و رویارویي با هیجان ها و چالش هاي متفاوت، پیشرفت های بزرگی در دوچرخه سواري 

به دست خواهد آمد.
اگر به طور معمول، مسیرهاي 30 کیلومتري را رکاب مي زنید، در یک تور دوچرخه سواري که نیاز به 
نقشه خواني و جهت یابي دارد، شرکت کنید و  اگر در سرعت انفرادی مهارت دارید، با گروهي  همراه 

شوید که مسیرهاي طوالني، بین 50 تا 120 کیلومتري را برنامه ریزي کرده اند. 
اگر خیلي خشک و جدي دوچرخه سواری مي کنید، کمی تفنن را نیز چاشنی فعالیت ورزشي خود 
کنید. همراه داشتن یک دوربین و توجه به چشم اندازهای پیرامون، دوچرخه سواري را براي شما 

دلچسب تر مي کند.

 5 راز بهبود عملكرد در دوچرخه سواري
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استاد دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، گفت: دوچرخه سواری یكی از فعالیت های هوازی است که تاثیرات مثبتی بر سالمت جسمی و روحی 
افراد دارد و با جلوگیری از بروز انواع بیماری ها، به آنها کمک می کند زندگی سالم و شادي داشته باشند.

دکتر رحمان سوری گفت: دوچرخه سواری یکی از فعالیت های هوازی است که هر شخصی در هر سنی می تواند از آن بهره مند شود. به طور کلی دوچرخه سواری از دو بخش مهارت 
و فعالیت تشکیل شده است. افرادی که در این رشته ورزشی مهارت کافی دارند و از تعادل پویا برخوردارند، می توانند در محیط هایی مثل پیست ها و فضای باز به این فعالیت 

بپردازند، در غیر این صورت بهتر است از دوچرخه سواری ایستا که به صورت پدال زدن روی یک صفحه ثابت انجام می شود، استفاده کنند.
وی افزود: به طور کلی فعالیت های ورزشی هوازی برای بهبود و سالمت قلب و عروق و دستگاه تنفسی و سیستم های متابولیکی بدن بسیار مفیدند. اصلی ترین ویژگی دوچرخه سواری 
تاثیر بر متابولیسم اصلی بدن یعنی متابولیسم اسیدهای چرب و تا حدودی کربوهیدرات ها است. در حین این فعالیت مصرف اکسیژن افزایش پیدا می کند و انرژی مصرفی را باال 
می برد و همین امر تاثیر قابل مالحظه ای بر کاهش وزن و بهبود سازگاری ها هورمونی برای کنترل وضعیت فشار و قند خون دارد. در واقع این تاثیرات با تاثیرات فعالیتی مثل 

دویدن برابری می کند.

سوری به تاثیر دوچرخه سواری بر سیستم های بدن اشاره و تصریح کرد: دوچرخه سواری در بهبود فشار خون، جلوگیری از بیماری های عروق کرونر از طریق کنترل کلسترول و قند 
خون، کنترل وزن و وضعیت متابولیکی بدن موثر است. این فعالیت یک ویژگی خاص دیگر هم دارد و آن این است که عالوه بر مفرح بودن، می تواند در روزهای سرد و آلوده، در 

خانه، سالن و با دوچرخه سواری ثابت یا دوچرخه هایی که روی ریل های گردان تعبیه شده اند هم انجام شود.
این استاد دانشگاه همچنین به مفید بودن دوچرخه سواری برای برخی از افراد با شرایط خاص اشاره کرد و گفت: از آن جا که در تمرینات دوچرخه سواری کنترل و عدم تحمل 
وزن وجود دارد، فعالیت مناسبی برای افرادی است که وزن باالیی دارند و انجام برخی ورزش ها فشار زیادی به مفاصلشان وارد می کند. دوچرخه سواری وزن را تحمل می کند و به 
تقویت عضالت کمک می کند و برای افراد سالمند و کسانی که درصد چربی باالیی دارند و یا دچار محدودیت های حرکتی نیز هستند توصیه می شود. البته کسی که این فعالیت 

را انجام می دهد باید با توجه به هدفی که از این ورزش دارد، شدت و مدت مناسبی را برای آن در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: شدت را معموال با ضربان قلب اندازه می گیرند. اگر کسی برای بهبود ظرفیت قلبی – عروقی، قلبی – تنفسی، کاهش کلسترول، قند و فشار خون دوچرخه سواری 
می کند، باید شدت تمرینات را بین 65 تا 75 درصد ضربان قلب بیشنیه خود قرار دهد. به این صورت که عدد 220 را منهای سن خود کرده و 65 تا 75 درصد عدد به دست آمده 
را حساب کند و شدت فعالیت را به همان میزان قرار دهد و زمان را هم بین 20 تا 30 دقیقه در نظر بگیرد. اما اگر شخص برای کاهش وزن این کار را انجام می دهد بهتر است 

شدت را بین 55 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه در نظر بگیرد و در مدت 30 تا 40 دقیقه به فعالیت بپردازد.
سوری در پایان خاطر نشان کرد: فدراسیون دوچرخه سواری می تواند با تشکیل کالس های آموزش برای آموزش و ترویج دوچرخه سواری در بهبود جایگاه این ورزش بین مردم موثر 
باشد، عالوه بر این شهرداری ها ، مدارس و دانشگاه ها هم در آموزش دوچرخه سواری در سن مناسب می توانند نقش موثری داشته باشند. ساختن پیست های مخصوص برای این 
فعالیت هم می تواند مردم را تشویق و ترغیب کند و باید سعی کنیم این فعالیت را به صورت یک فرهنگ در بین مردم نهادینه کنیم تا هم از آلودگی محیط زندگی کم شود و هم 

از انرژی موجود در بدن بهترین استفاده و بهره را ببریم.

دوچرخه سواری راهی برای خالصی از صافی کف پا
یک فوق تخصص ارتوپد گفت: ورزش هایی از جمله دوچرخه سواری یکی از مهم ترین ورزش هایی است که می تواند عضالت پا را قوی کند و از ابتال به صافی کف پا جلوگیری کند.

دکتر شیرین زمانی، فوق تخصص ارتوپد کودکان گفت: یکی از مشکالت جامعة امروزی کف پای صاف است که معموالً بین کودکان در سنین 3 به باال اتفاق می افتد.
وی افزود: کسانی که کف پای صاف دارند در کف پای آن ها الیه ی چربی به خوبی مشاهده می شود و تا سنین 6 تا 7 سالگی قرص مصرف می کنند تا حالت کف پای آن ها برگردد.

وی خاطر نشان کرد: درصد بسیاری از جامعه کف پای صاف دارند اما این صاف بودن پا هیچ مشکلی برای پا ایجاد نمی کند و همچنین کف پا به دو دسته تقسیم می شود که 
عبارتند از انعطاف پذیر و غیر قابل انعطاف، کف پای انعطاف پذیر نیاز به درمان دارویی ندارد و با فعالیت و تحرک ورزشی بهبود می یابد اما کف پای انعطاف پذیر احتیاج به درمان 

دارویی و جراحی دارد.
علت اصلی صاف بودن پا می تواند سابقة خانوادگی داشته باشد و اگر این صاف بودن پا انعطاف پذیر باشد با پوشیدن کفش، صافی پا بهبود می یابد.

زمانی در پایان توصیه می کند: ما پزشکان ارتوپد توصیه می کنیم پدران و مادران فرزندان خود را با ورزش وفق دهند و از کودکی ورزش هایی از جمله دوچرخه سواری انجام 
دهند تا عضالت پای آن ها قوی شود و منجر به صافی پا نشود.

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                   منبع سایت رسمي فدراسیون دوچرخه سواري

باتنفسیهدستگاوقلبدعملکردبهبو
یراسوخهچردو



با شروع فصل بهار و بازگشت مجدد طراوت و شادابی طبیعت، سلول های بدن ما نیز متعاقباً عملکرد و نیازهای جدید و متفاوتی در مقایسه با فصل زمستان خواهند داشت. به عبارت دیگر، 
تغییرات ایجاد شده در بدن ما منعکس کننده تغییرات ایجاد شده در طبیعت است. میل و کشش به خوردن مواد غذایی و تنقالت خاص در فصول مختلف را که همگی تجربه نموده ایم ناشی 
از همین حقیقت است. البته هرچه بیشتر به خوردن مواد غذایی طبیعی و تازه گرایش داشته باشیم و کمتر به سراغ خوراکی های صنعتی و فست فودها برویم، پیام های طبیعی صادره از بدن را 
در زمان مناسب بهتر درک می کنیم. با چنین دیدگاهی بر آن شدیم تا در این مطلب نکاتی درباره خواص غذایی و دارویی فصل بهار با شما سخن بگوییم. آنچه مسلم است، عادت های غذایی 
در سالمتی ما و تداوم این سالمتی بسیار موثر هستند و این خود ما هستیم که تا حد زیادی با لحاظ کردن عادت های غذایی مناسب و صحیح، می توانیم از ابتال به بسیاری از بیماری ها در 

بدن خود پیشگیری کنیم. 
همه ما فکر میکنیم که خوردن میوه یعنی خرید میوه، پوست کندنش و فقط گذاشتنش توی دهان اما به این سادگی که فکر می کنید نیست بسیار مهم است که بدانیم چگونه 

و چه وقت باید میوه بخوریم.
راه صحیح خوردن میوه ها این است که میوه ها را بعد از مصرف غذا نخورید. میوه ها باید زمانی خورده شوند که معده خالی است.

محققان دریافته اند پوست سیب در برابر حداقل سه نوع سلول سرطاني انساني شامل سرطان هاي سینه، کولون و کبد اثر محافظتي دارد.
سیب همچنین داراي ویتامین هاي C، A،B1، B2، B3 پروتئین، کلیسم، فسفر و آهن است. البته این را بدانید که ویتامین هاي موجود در سیب بیشتر در پوست سیب و زیر پوست آن 
قرار دارد، بنابراین اگر شما مي توانید پوست سیب را هضم کنید، بهتر است که آن را با پوست میل کنید و اگر مي خواهید پوست آن را بَکنید بهتر است که سیب را خیلي نازک پوست بگیرید.

از دیگر خواص دارویی سیب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. سیب یک میوه قلیایی است و تمیز کننده بدن است و بعلت دارا بودن پکتین زیاد، آب اضافی بدن را خارج می سازد.

2. سیب را می توان برای برطرف کردن اسهال حتی برای کودکان بکار برد. بدین منظور سیب را باید رنده کرد و استفاده نمود سیب را می توان پخت و برای آنهایی که روده تنبل دارند آن را 
روی آتش مالیمی بپزید البته حتما ازظرف لعابی یا تفلون استفاده کنید زیرا به این طریق پکتین و ویتامین های آن حفظ می شود.

3. شربت سیب بهترین دارو برای درمان سرفه و گرفتگی صدا می باشد. برای تهیه شربت سیب یک کیلو سیب را شسته و با پوست قطعه قطعه کنید و در یک لیتر آب بپزید سپس آنرا با پارچه 
نازکی صاف کنید و چند تکه قند به آن اضافه کنید و دوباره روی آتش مالیم قرار دهید تا قوام بیاید و آن را از روی آتش بردارید روزی سه تا چهار فنجان از این شربت بنوشید.

4. سیب دارای مقدر زیادی کلسیم است و کلسیم سیب به بدن کمک می کند که کلسیم غذاهای دیگر را نیز جذب کند.
5. خوردن سیب یبوست را برطرف می کند و برای رفع خستگی مفرط مفید است.

متسالتغذیه و

خواص درمانی یک میوه بهشتی، سیب

تقریبا نیمی از شکالت را چربی اشباع نشده تشکیل می دهد ولی شکالت تلخ حاوی مقادیر زیادی آنتی اکسیدان است که فشار خون را 
پایین می آورد و از قلب محافظت می کند. 

                              
                                                 

غذاهای دریایی دارای امگا 3 هستند، که بهترین نوع چربی برای قلب و عروق محسوب می شوند. مصرف ماهی به صورت 2 وعده در هر 
هفته می تواند خطر حمله قلبی را تا ٪۳۶ کاهش دهد.

زیتون و روغن  زیتون، هر دو حاوی مقادیر زیادی از چربی اشباع نشده اند و روغن زیتون پایه و اساس رژیم مدیترانه ای محسوب می شود. 
تحقیقات نشان می دهد که زیتون می تواند از قلب در مقابل حمالت حفاظت کند و به بدن در مقابله با دیابت کمک کند.

مصرف روزانه کره بادام زمینی می تواند خطر ابتال به نوع دوم دیابت را تا ٪۲۱ کاهش دهد. با این حال تحقیقات نشان داده است که 

مصرف روزانه خشکبار می تواند خطر بروز حمله قلبی را تا ٪۳۵ کاهش دهد.

تلختشكال

هیما

نزیتو

خشكبارومینیزمادباهکر

سیب حامی قلب               
سیب به حفظ سالمت سیستم عروق قلبی کمک می کند . ابتد ا د انشمند ان ایتالیایی و بعد اً محققان ایرلند ی و پس از آن د انشمند ان فرانسوی همه متفقاً به این نتیجه رسید ند  که سیب د ر 

کاهش کلسترول خون موثر است.
یک تیم از د انشمند ان به سرپرستی د کتر سابله آمپلی د ر د انشگاه پل ساباتیه، موسسه فیزیولوژی د ر تولوز از اولین گروه هایی بود ند  که د ر آزمایش های خود  د ریافتند  که خورد ن سیب باعث 

کاهش 28د رجه کلسترول خون د ر هامستر سالم )نوعی موش آزمایشگاهی( و حد ود  52 د رجه د ر جانورانی که د ارای کلسترول باالیی هستند ، می شود .
این بررسی ها، د کتر آمپلی را تشویق کرد  از گروهی متشکل از 32 نفر از د انشگاهیان مرد  و زن خواهش کند  بد ون اینکه هیچ تغییر د یگری د ر رژیم غذایی معمولی خود  بد هند  هر روز د و سه 

عد د  سیب را برای مد ت یک ماه بخورند ، یک سیب د ر ساعت 10 صبح و د ومی د ر ساعت حد ود  4 بعد ازظهر .
د ر آخر یک ماه مشاهد ه شد  کلسترول خون 24 نفر، یعنی 80 د رصد  آنها کاهش یافته است. د ر نصف آن عد ه کاهش بیش از 10د رصد  بود  و د ر یکی از آنها 30 د رصد  پایین آمد ه بود .

آشنایی با چهار چربی مفید برای بدن

افراد چاق همیشه یادآور رژیم های سرسخت و ضد چربی هستند. ولی به راستی آیا گونه ای از چربی هم وجود دارد که برای بدن انسان مفید باشد؟ جواب مثبت است، این 4 ماده غذایی را 
بخورید که برایتان مفیدند.
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 Fit99 دستگاه های هوازی سری 
زماني که  شرکت DK CITY به عنوان یکی از بزرگ ترین و پیشرفته ترین تولید کنندگان تجهیزات ورزشی در تایوان، تولید دستگاه های باشگاهی را در دستور کار خود قرار داد، 
همه مي دانستند که این برند موفق در زمینه تولید دستگاه هاي ورزشي خانگي، در عرصه اي پر از چالش وارد شده است. اما نتیجه کار شگفت انگیز بود. غول هایي ساخته شدند 

که محکم، قوي و در عین حال زیبا و مهربان بودند.
تریدمیل های سری DK1-2-3 با موتورهای AC سه فاز و اینورتری پرتوان برای تبدیل برق تک فاز به سه فاز و کنترل دور موتور با کار کرد طوالنی و طول عمر باال که هنوز 
پس از کارکردی درحدود 6 سال به طور مداوم تعداد خرابی شان از شماره انگشتان دست بیش تر نشده است. پس ازدگرگوني هایي چند در عرصه های تولید، نسل پیشرفته تری 

با پسوند Fit99  وارد بازار جهانی و در مدت کوتاهي به  وسیله شرکت ارکیدمهر وارد بازار داخلی شد.
این تردمیل ها عالوه بر زیبایي، از سازه اي محکم  و حرفه ای برخوردارند. داشتن بدنه استیل،  صفحه نمایشگر لمسی، قابلیت اتصال کمربند پالر و سطح های تمریني تفکیک شده 
از مزیت هاي مهم آن هاست. وجود درجه بندی های بسیار زیاد درگزینه های شیب و سرعت آزادي عمل خوبي را براي کاربر فراهم مي کند، به طوری  که در وضعیت شیب 15 

درجه، 150سطح تمرین قابل دسترس است. در واقع هر درصد از شیب به ده قسمت قابل تنظیم تقسیم شده است.
تغییرات سرعت دستگاه نیز در اندازه 0/1 کیلومتر امکان پذیر است. 

از مزیت هاي دیگر، کم صدا بودن این تردمیل ها در سرعت هاي زیاد است. حتي در 25 کیلومتر بر ساعت که دستگاه به باالترین سرعت خود مي رسد. این مزیتي است که در 
حفظ آرامش فضای باشگاه و تمرکز ورزشکار تاثیر بسیار مهمي دارد.

تست هاي فیتنس ، فیزیکال و HRC ، در برنامه های پیش فرض وجود دارند و با اتصال به کمربند پالر می توان با دقت عملکرد باال از آن ها استفاده کرد. موتور و اینورتر پیشرفته 
3/5HP  خرابي این تردمیل ها را به صفر نزدیک کرده است. این در حالي است که همه پایگاه های ورزش قهرمانی، رزمی و دومیدانی که تریدمیل هاي ضعیف و ساده نیازهایشان 

را برطرف نمی سازد، سال هاست که با اطمینان خاطر از این برند استفاده مي کنند.
دوچرخه های Rollfit و Stepfit با طراحی ارگونومیک در بدنه و صندلی و جای پدال ها، تمرینی راحت، موثر و لذت بخش را فراهم می کنند. کامپیوتر های لمسی با امکان اتصال 
برنامه های پیش فرض تعیین شده همانند دستگاه های دیگر سری Fit ، در کنترل فرمان و ایجاد حالت های مختلف استقامتی، قدرتی و سرعتی در بدن به کاربر یاري مي رساند.

الپتیکال Crossfit99 با کنسولی مشابه دوچرخه ها با داشتن شاسی بسیار قوی و پدال های دقیق و استاندارد به تمرینی راحت و موثر کمک می کند. زوایای دقیق و مهندسی شده 
آن به هنگام حرکت رفت و برگشت پدال ها از آسیب به پاها، زانو ها و کمر ورزشکار جلوگیري مي کند. 

بازدید و استفاده از این دستگاه ها در فروشگاه مرکزی شرکت ارکیدمهر و یا باشگاه های تابان 2 ، یزدان راد و سرای محله اوین امکان پذیر است.

هندزسا
یــبازیهالغو
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 زامبرلن در سال 1929 کمی پس از جنگ جهانی توسط پدربزرگ " جوزپه زامبرلن " تاسیس شد. او در آغاز به عنوان کفاش شروع به 
کار کرد . عالقه فراوان جوزپه به کوه "Piccoli Dolomote " جایی که کارگاهش در آنجا واقع شده بود و استعداد ذاتی او در هنر 
که می توانست از کار تعمیرات به هدف واقعی اش که تولید کفش بود، تغییر جهت بدهد. کفش های زامبرلن در بیش از 35 کشور معرفی 
شده است و بیش از 90% تولید آن به 45 کشور اروپایی و غیر اروپایی صادر می شود و امروز 80 سال بعد از تاسیس، به فعالیت در زمینه 

تولید مدل های معتبر کلكسیونی ادامه می دهد.

Your Passion
Our Mission

لنمبرزازهنوو
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پیکر شناسی ورزشی سنجش و بررسی کاربردی ابعاد و اندازه های بدن انسان 
است. دانش پیکر شناسی ورزشی زیر مجموعه علم پیکر شناسی آنتروپومتري 
معرفی  و  استعدادیابی  برای  دانش  این  کاربرد  است.   Anthropometry
رشته ورزشی مناسب با استعدادهای جسمی فرد است که با بررسی ساختار 
عضالنی و اسکلت بندی، مناسب ترین رشته ورزشی را برای تضمین سالمت 

و موفقیت، تعیین می کند.
ممکن است بپرسید برای فعالیت در یک رشته ورزشی مگر به چیز دیگری 
جز عالقه  هم نیاز داریم؟ از نظر پیکر شناسی ورزشی اگر در رشته ورزشی 
متناسب با ویژگی های بدن خود فعالیت کنید، هم احتمال آسیب دیدگی کم 
می شود و هم پیشرفت بیش تری خواهید داشت. کاربرد پیکر شناسی ورزشی 
به ویژه در کودکان اهمیت زیادی دارد. چرا که ممکن است خانواده ها تحت 
تاثیر تبلیغات و با صرف وقت و هزینه زیاد کودکان را در کالس های مختلف 
ورزشی ثبت نام کنند و پس از مدتی شاهد باشند که نه تنها پیشرفتی به دست 
فراهم  کودک  برای  هم  جسمی  آسیب  و  سرخوردگی  احتمال  بلکه  نیامده، 
شده است. پیکرشناسان ورزشی معتقدند که بر اساس نوع نژاد و ژنتیک، هر 
انسان اندامی متناسب با یک ورزش خاص دارد که از شش سالگی به باال قابل 
بافت عضالنی،  انجام تست های پیکرسنجی ورزشی وضعیت  با  ارزیابی است. 
هرم استخوانی و نمره تیپ جسمانی معلوم و بر اساس یک استاندارد بین المللی 
برای  نیز  بزرگساالن  بررسی در  این  مناسب مشخص می شود.  رشته ورزشی 
تعیین فعالیت مناسب ورزشی، حفظ سالمتی و پیش گیری از بیماری ها به کار 
می رود. انجمن پیکر شناسی ورزشی ایران زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی  
  http://anthropometry.ir آن  اینترنتی  سایت  آدرس  و  می کند  فعالیت 

است.

سیشناپیکر
رسیرو
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•  انجام بیش از 300 حرکت ورزشی استاندارد
Step و Pull ,Push به همراه سه نیمکت  •

Accessories Wall به همراه  •

Free
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آزادی عملكرد در استفاده از فضایی که در اختیار دارید.

     آموزش و تمرین انفرادی و گروهی  
        • چیدمان تکی

             • چیدمان پشت به پشت، ترکیب چند دستگاه، برای ایجاد دیواره جداکننده 
و                 تقسیم فضا

                      • چیدمان ستاره ای، ترکیب سه دستگاه، برای آموزش و تمرین گروهی

آزادی عملكرد در آموزش و تمرین
دستگاهی برای تمرینات قدرتی و افزایش کارایی ورزشکاران 

حرفه ای و غیر حرفه ای
• جوانان، زنان، مردان، سالمندان

• در برج های مسکونی، ادارات، باشگاه ها و مجموعه های ورزشی، 
مراکز درمانی، هتل ها و مراکز اقامتی 

ید ینساا یدازآ
دعملکر



Expression of  innovation 
Expression of  power of performance

زیبا و شكوهمند، مدرن و از نظر بیومكانیكی کامل.
طراحی ویژه ایكس پی لوکس پاسخی برای آن دسته 

از باشگاه ها است که به تجهیزاتی منحصر به فرد نیاز 
دارند.
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سیمهندهجلو
هشکوبا

تاناپا



ُخرُخر شبانه یکی ازشایع ترین اختالالت خواب است که سبب می شود بسیاری از افراد شب ها خواب مناسبی نداشته باشند. این بیماری ناشی از انسداد نسبی در مسیر جریان هوا هنگام 
خواب است و دالیل بسیار متفاوتی دارد. ُخرُخر شبانه بر حسب علت آن و شدت آن درمان های متنوع زیادی از تغییر سبک زندگی، ورزش و جراحی دارد. 

دالیل ُخرُخر شبانه
• گردن کوتاه : به خصوص در خانم ها

• بزرگی لوزه ها
• آلرژی : می تواند نسبت به آب و هوا، غذا و... باشد.

• چاقی : چاقی از علل مهم و شایع ُخرُخر شبانه به علت فشار توده چربی گردنی روی راه هوایی خلفی است.
• بزرگی زبان کوچک

• شل بودن و ضعف عضالت گردن
• علت های ژنتیکی

تاثیر ورزش بر ُخرُخر شبانه
ورزش می تواند در کاهش یا رفع این مشکل نقش موثر داشته باشد. آن چه در این زمینه اهمیت دارد این است که ورزش باید به صورت منظم انجام شود و جزیی از زندگی روزانه فرد باشد 

تا اثرات مفید خود را نشان دهد. چه ورزش های عمومی و چه ورزش های خاص ناحیه حلق و گلو در کاهش این عارضه خواب موثرند.
ورزش هوازی: ورزش های پیاده روی، دوچرخه سواری، دوچرخه ثابت و شنا در کاهش انسداد مجاری هوا هنگام خواب موثر است. این ورزش ها سبب کاهش وزن و کم شدن فشار توده 
چربی گردن بر روی مجاری هوایی در ناحیه گردن شده و در نتیجه انسداد را کم می کنند. همچنین به دلیل افزایش شدت تنفس در ورزش هوازی، عضالت تنفسی راه های هوایی تقویت 
شده و از روی هم افتادن راه هوایی جلوگیری می شود. این ورزش ها باید حداقل سه مرتبه در هفته و هر بار حداقل به مدت30-45 دقیقه با شدت متوسط انجام شوند. انجام ورزش شدید 

و غیر منظم کمکی به درمان ُخر و پُف شبانه نمی کند.

ورزش های تقویت کننده حلق و راه های هوایی 
 یک مجموعه از ورزش های تقویت کننده عضالت می توانند مشکل ُخرُخر شبانگاهی را کاهش دهند یا آن را به طور کامل رفع کنند. نکته مهم و کاربردی در انجام این ورزش ها این است 

که همه آن ها باید با فاصله کمی قبل از خواب انجام شوند تا موثر باشند. به سه نمونه از این ورزش ها توجه کنید. 
• یک خودکار را بین دندان های خود به مدت 5 دقیقه محکم، بدون آن که درد ایجاد شود، نگه دارید.

• دهان را کمی بازکنید و روی فک پایین، با دست از جلو به عقب فشار وارد کنید و کم تر از سه دقیقه نگه دارید. 
• زبان را به قسمت پشت دندان های فک پایین به مدت پنج دقیقه فشار دهید.

                                                                                                                                                                                    منبع : سایت پزشکی ورزشی ایران

ُخرُخر شبانه و ورزش

کاریزما )یا َجَذبه( همیشه یک موضوع جذاب و بحث بر انگیز بوده 
است. وقتی به کسی بگویید که )می خواهم کاریزما را به تو یاد بدهم( 
بالفاصله سینه جلو خواهد داد و به شما خواهد گفت: ) اما من فکر 
می کردم این چیزی است که یا داری، یا نداری!(  بعضی ها آن را 
یک ویژگی غیرمنصفانه می دانند، دیگران مشتاق آموختنش هستند 
ولی بدون شک همه مسحور آن هستند و حق هم دارند که باشند. 
آدم های کاریزماتیک دنیا را تحت تأثیر قرار می دهند، آنها پروژه ها یا 

کمپانی ها یا امپراطوری های جدیدی را بنا می کنند.
بر خالف نظر عموم مردم، هیچ کس به طور مادرزادی کاریزماتیک 
نیست. اگر کاریزما یک ویژگی ذاتی بود، آدم های کاریزماتیک همیشه 
مسحورکننده بودند ولی این طور نیست. حتی برای یک فوق ستاره 
هم، کاریزما می تواند یک لحظه حضور داشته باشد و لحظه ای بعد 

خیر. 
آدم های کاریزماتیک بی شماری را می توان نام برد که برای به دست 
آوردن این ویژگی مهم، سخت کار کرده اند و قدم به قدم آن را 
افزایش داده اند ولی از آنجا که ما در اوج جذبه فردی شان آنها را 
شناخته ایم، سخت است که باور کنیم این فوق ستاره ها همیشه به 
این خوبی نبوده اند. مدیر اجرایی اسبق اَپل، استیو جابز، به عنوان 
یکی از کاریزماتیک ترین مدیران اجرایی دهه اخیر شناخته می شد. 
اگر نخستین جلسات معرفی محصوِل او را دوباره تماشا کنید، خواهید 
دید که خجالتی و بی دست و پا روی صحنه می آمد و حاالت رفتاریش، 
از »بیش از حد نمایشی« تا »کامالً غیرجذاب« در نوسان بود. ولی 
او به مرور و در طول سال ها کاریزمای خودش را افزایش داد و این 

پیشرفت تدریجی در حضورهای بعدی اش به وضوح دیده مي شد. 

براي ایجاد کاریزما باید یاد بگیرید؛
با اعتبار باال عمل کنید. افرادي که در رفتار خود ثابت قدم هستند، 
دیگران را به سمت خود جذب مي کنند. براي ایجاد کشش در 
دیگران باید صداقت داشته باشید. در مورد اعتقاد خود با دیگران 

صحبت کنید و شفاف باشید و بر طبق اعتقادات خود عمل کنید.
جذاب باشید. با شخص مقابل خود به گونه اي برخورد کنید، گویا 
مهم ترین شخصي است که امروز مالقات مي کنید. به آنها لبخند 
بزنید، نه یک لبخند کوتاه از روي اجبار بلکه یک لبخند جادویي 

دو - سه ثانیه اي.
بي ریا نظر خود را ابراز کنید. افرادي که با شما کار مي کنند به 
نظر شما در مورد خود اهمیت مي دهند. یک یادآوري یا قدرداني از 

کار خوب کارمندان و همکاران، براي آنها ارزشمند است. 
تعاریف را پذیرا باشید. پس زدن یک ستایش همیشه سبب 
احساسات ناخواسته و تحقیر کردن خود و طرف مقابل مي شود. 
فقط بگویید »متشکرم« آنگاه احساس دلپذیرتري در هر دو طرف 

به وجود مي آید.
افراد  نباشید.  برابر کسی  در  اما  موضع خود را مشخص کنید 
دوست ندارند با کساني که فکر مي کنند در مقابل آن ها هستند، 

همکاري کنند.

؟چیستمابر رکا
قدرت کاریزمای افراد
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ومتسال شکیپز



                     دستگاه های هوازی سری  550 ساخته         
در                              تایوان

 هوشمند، با طراحی ارگونومیک، زیبا، مستحکم و امکانات بی نظیر

 قابلیت اتصال از طریق WiFi به شرکت سازنده، برای ارسال و دریافت 
اطالعات کارکرد یا خرابی دستگاه

 USB  قابلیت اتصال 

  EUP - 2013   دارای سیستم صرفه جویی مطابق با استانداردهای 
 HRC با برنامه های نصب شده، تنظیمی و

 دارای امکانات سرگرمی، تلویزیون و پخش فایل های صوتی و تصویری

 تحمل وزن تا 180 کیلوگرم
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550 TE - 550 TI

550 UBI - 550 UBE
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550 RBI - 550 RBE

550 ETI



UT - 2610

EVerytime.......
Veryone........
Very where...

Cycling Chair

کالـری بسـوزانید!

صندلی چرخ  UT - 2610 ساخت کارخانه SEG تایوان

دوچرخه نشسته )ثابت(

دست ورز )توان بخشی(

پا دوچرخه خوابیده )یوگا(

نصب و استفاده آسـان
دارای پدال با حـرکت دوسویه

زین از جنس پلی اورتان
دستگیـره زین برای جا به جایی

چرخ گردان مگنتی، بی صدا و نرم 

دستگاه ورزشی مناسب برای همـه
 زیبا و شیک 

در دو رنگ قرمز و مشکی 
هماهنگ با دکوراسیـون های گوناگون

جـای زیادی نمی گیـرد.
آسـان جا به جا می شود.

با قابلیت استفاده در حرکات  اصالحی و توانبخشی

برای همه افراد خانواده
مدیران و کارمندان پشت میز نشین

کارکنان آرایشگاه ها
آزمایشگاه ها
دندانپزشکان

C
yc

lin
g 

C
ha

ir
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در خانه
محل کار

آرایشگاه ها
مطب ها



آن چه باید قبل از ورزش بخوریم!
بسیاری از موادی که به عنوان سوخت در طی ورزش در بدن مصرف می شود، از آن چه ما 
قبل از تمرینات ورزشی خورده ایم به دست نمی آید. در واقع از کربوهیدرات که گلیکوژن 
نامیده می شود و چربی که در ماهیچه ها، کبد و سلول های چربی ذخیره می شود، به 

دست می آید.
هرکسی می داند ورزشکاران باید برای تغذیة مناسب شان، برنامه ای دقیق از نوع مواد غذایی 
مصرفی و زمان مصرف وعده ها داشته باشند تا به اهداف تمرینات و عملکردشان برسند. ما 
تالش می کنیم 30 تا 60 دقیقه تمرینات را در روزهای هفته انجام دهیم. اما آیا به آن چه 

قبل و بعد از ورزش مان می خوریم نیز دقت می کنیم؟  
رعایت یک برنامه غذایي سالم و دریافت و انرژی کافی سبب مي شود که سطح فعالیت و 

تمرینات حفظ شود. باید بدانیم که پیش و پس از ورزش چه باید خورد. 
 این نکته کمک می کند تا بدانیم بدن  ما به چه چیز هایي نیاز دارد تا بهترین کارایی را 
داشته باشد. ما باید کالری کم تری نسبت به آن چه عادت داریم، دریافت کنیم ولی نه 

کم تر از نیاز بدن  .
اندازه، محتوی و زمان میان  وعده ها و وعده هاي اصلي غذا، پیش و پس از تمرین، نقش 
مهمی در میزان انرژی  در طول ورزش، چگونگی بازیافت انرژی پس از ورزش، مصرف به 

عنوان سوخت و یا ذخیره چربي در بدن دارد. 
 مایعات مورد نیاز پیش از ورزش 

با تأمین آب کافی برای بدن، ورزش راحت تر و موثرتر می شود. یک تا دو ساعت پیش از 
ورزش، 1 تا 2 لیوان آب بنوشیم.

 غذاي مورد نیاز پیش از ورزش
بسیاری از موادی که به عنوان سوخت در طی ورزش در بدن مصرف می شود، از آن چه 
پیش از ورزش خورده شده، به دست نمی آید. این سوخت از کربوهیدرات که گلیکوژن 
نامیده می  شود و چربی که در ماهیچه ها، کبد و سلول های چربی ذخیره شده، تامین 
مي شود که براي 1 تا 2 ساعت تمرین شدید کششی یا 3 تا 4 ساعت تمرین متوسط 
کششی کافی است. پس  اگر برنامة غذایی همیشگی تأمین کنندة  این میزان سوخت  باشد، 

نیاز به خوردن ماده غذایي پیش از تمرین ورزشی نیست. 
اگر ناشتا ورزش کنید، ممکن است دچار افت قندخون در 15 تا 20 دقیقه اول تمرین 

شوید که  سبب خستگی، سرگیجه خفیف و حتی غش کردن مي شود .
مبتالیان به دیابت و یا قند خون پایین ، باید پیش از ورزش چیزی بخورند به خصوص 
اگردر طول ورزش احساس گرسنگي شدید همراه با عصبي شدن و کاهش توان جسمي  

و تمرکز به آن ها دست دهد.
دو روش برای برآوردن نیاز بدن به غذاي پیش از ورزش

1. خوردن میان وعده ای کوچک پیش از تمرین )100 تا 200 کیلو کالری(
این میان وعده باید شامل کربوهیدرات زود هضم و مقدار خیلی کمی چربی از جمله 

آب میوه، مخلوط میوه های مخلوط شده مانند آناناس، موز، انبه و هندوانه باشد. 
2. خوردن وعده متعادل و مغذی 1 تا 2 ساعت پیش از ورزش.

خوردن وعده بزرگ تر و چربی و پروتئین بیش تر، بهترین روش برای بسیاری از مردم است.
سعی کنید نیمی از انرژی تقریبی را که در طی تمرینات ورزشی خواهید سوزاند، دریافت 
کنید. پس اگر در نظر دارید 600 کیلو کالری بسوزانید، 300 کیلو کالری دریافت کنید 
و یا کمی بیش تر. اگر ورزش سنگین مي کنید )باالی 75 % از حداکثر  ریتم  قلب تان(، 
حداقل 50 تا 60 درصد از این انرژی از کربوهیدرات باشد تا قند خون و میزان انرژی را 
در طی تمرینات ثابت نگه دارد و حاوی کمی پروتئین باشد تا از شکست ماهیچه ها در 
جهت تأمین سوخت در طی ورزش و همچنین در بازسازی پس از ورزش جلوگیری کند. 
ترکیب ماست و میوه، آجیل، غالت صبحانه و شیر، ترکیب نخود، تخم مرغ سفت شده، 

پنیر خامه ای و سبزیجات، شیر و  شیر کاکائو. 
                                                                                         

                                                                                            منبع اینترنت

چه کسي چاق است؟
کالري، مقدار انرژي است که به وسیله غذا خوردن در بدن تولید مي شود. کربوهیدرات، 

پروتئین و چربي موجود در غذاها، کالري را به وجود مي آورند. 
بخشي از مغز به نام هیپوتاالموس، به بدن فرمان مي دهد که چه مقدار از کالري موجود در 
غذاهاي خورده شده را بسوزاند و چه مقدار از کالري اضافي غذاها را در بدن ذخیره کند. 

کالري اضافي در بدن به شکل چربي ذخیره و باعث افزایش وزن مي شود. 
مقدار کالري مورد نیاز 

مقدار کالري بر اساس ترکیب بدن، جنس و سن تنظیم مي شود. 
ترکیب بدن : افراد عضالني، احتیاج به کالري بیش تري دارند. 

به کالري  نیاز  افراد میانسال  به خانم ها و  افراد جوان نسبت  و  آقایان   : جنس و سن 
بیش تري دارند. 

در مواقع تب و بیماري، نیاز به کالري زیاد مي شود. 
در هنگام فعالیت، کالري بیش تري احتیاج داریم.

چاقي 
چاقي یک بیماري متابولیکي مزمن است. امروزه چاقي به شکل یک معضل درآمده است 
زیرا منشا انواع و اقسام بیماري ها از چاقي است. بیماري هایي مانند: سرطان روده بزرگ ، 
سرطان سینه، شکستگي استخوان، دیابت، فشار خون باال، بیماري هاي ریوي و قلبي و 
سنگ کیسه صفرا. چاقي باعث بروز افسردگي، افزایش خطر در عمل جراحي، نامنظمي 

قاعدگي، افزایش آمار طالق و خودکشي مي شود.
عوامل تاثیر گذار بر چاقي

1. ژنتیک : اگر پدر و مادر هر دو چاق باشند،  65 تا 70 درصد، اگر یکي از والدین چاق 
باشد،40  تا 50 درصد و اگر والدین الغر باشند، 9 درصد احتمال چاقي در بچه ها وجود 

دارد.
2. سن: با افزایش سن، تحرک بدني و سوخت و ساز عضالت کم مي شود. پس احتیاج 

به غذا کم تر است. بنابراین اگر مقدار غذا را کم نکنید، با افزایش وزن روبرو خواهید شد.
3. جنس: افزایش وزن در خانم ها بیش تر از آقایان است. خانم ها داراي مقدار کم تري 

عضله نسبت به آقایان هستند، پس کالري کم تري مي سوزانند. 
4. زیاد غذا خوردن: خوردن غذاهایي چرب با کالري زیاد.

5. ورزش نکردن: باعث مي شود کالري مصرف شده نسوزد.
6. ترک سیگار:  به علت آن که نیکوتین موجود در سیگار، مقدار سوخت و ساز بدن را زیاد 
مي کند، با ترک سیگار، سرعت سوخت و ساز بدن کم شده و افزایش وزن به وجود مي آید. 
همچنین ترک سیگار باعث مي شود که از مزه و طعم غذاها بیش تر لذت ببرید. بنابراین  
همراه با ترک سیگار، براي جلوگیري از افزایش وزن، یک برنامه جدي ورزشي را آغاز کنید.

با رژیم غذایي  زایمان،   از  زیاد شود. پس  باید  مادر  بارداري وزن  بارداري: در هنگام   .7
صحیح، شیر دادن کودک و ورزش، وزن مادر به همان میزان پیش از بارداري برمي گردد.

8.  مصرف برخي داروها: به خصوص داروهاي ضد افسردگي.
9. عوامل متابولیکي بدن: کم کاري تیروئید ، برداشتن بیضه، نارسایي تخمدان، ورم مفاصل 

و... وجود ورم مفاصل باعث درد، کم تحرکي و افزایش وزن بیمار مي شود.  
آیا اضافه وزن دارید؟

محاسبه شاخص توده بدن یا BMI  ) وزن برحسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد برحسب 
متر( نشان دهنده وضعیت وزن بدن است.

1.  در بزرگساالن عدد  BMI  بین 18 تا 25 نشان دهنده وزن متعادل،  BMI بیش از 
25 نشان دهنده اضافه وزن و BMI  بیش از 30 نشان دهنده چاقي پُرخطراست. 

2.  اندازه گیري دور کمر: با متر دور شکم خود را اندازه بگیرید. اگر اندازه دور کمر بیش تر 
از 89 سانتي متر در خانم ها و بیش تر از 102سانتي متر در آقایان باشد، احتمال خطر 

بیماري هاي قلبي و دیابت زیاد مي شود.
3.  نسبت دور کمر به دور باسن: این نسبت باید کم تر از 0/8براي خانم ها و کم تر از 1 

براي آقایان باشد.

ORCHID INSHAPE 32

!کهنیمابد






	Jeld 04 roo copy.pdf
	in 02 15 right copy.pdf
	Bulletin spring & summer.pdf
	in 02 15 left copy.pdf
	Jeld 04 posht copy.pdf

