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اردیبهشت هرسال پیام آور باد و باران و نمایشگاه کتاب است. تهران در اردیبهشت امسال 
نیز بیش از سال های گذشته سرسبز بود.هزاران نفر از سراسر ایران به تهران آمدند و  ده ها 
هزار نفر نیز در خیابان های این شهر جا به جا شدند تا هجوم مردم به سوی کتاب را هر چه 
بیش تر به نمایش بگذارند. هر چند شاید نتیجه این شلوغی و ازدحام چندان بازار کتاب را 
پر رونق نکند، اما برای ناشران و اهل فرهنگ کورسویی را به وجود می آورد که وقت گذرانی 
بسیاری از مردم در فضای نمایشگاه کتاب و داغ شدن بازار بستنی و نوشیدنی و فست فود، 
شاید محرکی باشد برای قرار گرفتن کتاب در فهرست نیازها و خرید مردم. ناگفته پیداست 
که بازدیدکنندگان و جویندگان واقعی کتاب هم به امید دستیابی به تازه های نشر و استفاده 

از قیمت های نمایشگاهی، خود را به این رویداد مهم می رسانند. 
           اما آن چه تهران روزهای نمایشگاه کتابی امسال را نسبت به سال های قبل متفاوت کرد، 
برچیده شدن تبلیغات تجاری از سطح بیلبوردهای شهر و اکران تصویرهایی از آثار نقاشان، 
مجسمه سازان، مینیاتوریست ها و خوشنویسان ایرانی و خارجی  بر آن ها بود. اقدامی که به 
ابتکار سازمان زیبا سازی و به نام "نگارخانه ای به وسعت یک شهر" انجام شد. این پدیده 
فرهنگی که اجرای آن اشکاالت زیادی مثل کوچک بودن تصاویر و توضیحات، جانمایی 
و کنار هم قرار دادن آثار، بدون توجه به سبک و دوره  خلق آن ها داشت، اما تهرانی ها را 
غافلگیر و هیجان زده کرد. چشم پوشی از درآمد حاصل از تبلیغات تجاری هرچند فقط برای 
ده روز به نیت کمک به رفع آشفتگی بصری شهر و ایجاد فضایی هنری و فرهنگی، برای 
مردمی که واقعیت تلخ تبدیل شدن شهرشان  به یک کاالی سرمایه ای و فروش آسمان، 
زمین، درخت و کوه آن برای ساخت ساختمان های بی قواره را دیده اند، خوشحال کننده 
بود؛ با این امید که تغییر برخی دیدگاه ها از کسب درآمد به هر قیمت، از تخریب هر چه 
بیش تر آن چه از محیط زیست تهران باقی مانده و از تبدیل این شهر به یک اتوبان بن بست، 

جلوگیری کند و شهر جایی باشد برای نفس کشیدن؛ برای زندگی؛ برای انسان.
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کاله Trail RS، پس از دریافت جایزه PlusX Award دوباره به عنوان 
محصول برتر سال 2014، جایزه معتبر دیگری را دریافت کرد؛ 

The Design & Innovation Award 2015

همه چیز عالی است!

اگر از کودکی به ورزش عشق بورزید و از اولین سال های تحصیل شروع به تمرین یک 
رشته ورزشی کنید؛ آن هم با شور و اشتیاق، ورزشکاری نمونه خواهید شد و اگر شم 
اقتصادی تان از نوجوانی به کار بیفتد و پرورش یابد، در تجارت هم موفق خواهید بود. 

این راهی است که آقای یوسف گرامی نماینده ارکید در ارومیه پیموده است.

یوسف گرامی در دوران تحصیل در رشته های فوتبال، هندبال، بسکتبال، پینگ پونگ، پرورش 
اندام و ورزش های رزمی فعال بوده، می گوید:" در پرورش اندام به قهرمانی در سطح استان رسیدم 

و توانستم در این رشته و رشته های بوکس، دومیدانی و پاورلیفتینگ مربی شوم".
عالقه به ورزش، او را به سمت و سوی مطالعه در زمینه سالمت هم کشاند و پس از مدتی عالوه 
بر دریافت مدرک کارشناسی تغذیه در زمینه طب سنتی ایران و پزشکی عمومی هم مطالعات 
خود را ادامه داد. این مهارت ها  در دستیابی به موفقیت یوسف گرامی سهم به سزایی داشت؛ چون 
مشتریان او را نه تنها یک عرضه کننده کاالی ورزشی، بلکه مشاوری مطمئن و کاردان می دانند. 
او در سال 1379 باشگاه بدنسازی گیو را تاسیس کرد. در این باشگاه دستگاه های قدرتی وجود 

داشت که دست ساز بود و زیر نظر خودش ساخته شده بود.
به عقیده آقای گرامی، با فعالیت در هر زمینه کاری می توان آن را اقتصادی کرد. پس به دلیل عشق 
به ورزش از عرصه تجارت، صادرات و واردات، به سمت فعالیت تجاری در زمینه ورزش کشیده شد 
و همکاری با ارکید را برگزید. او می گوید: "یک سال مشغول تحقیق و مذاکره بودم و عاقبت ارکید 
را انتخاب کردم و به چند علت پای بند ارکید شدم؛ انتخاب و عرضه برندهای قوی، ارائه خدمات 
پس از فروش متمایز، وجود حمایت همه جانبه از نماینده حتی بیش تر و خارج از رویه معمول در 
شرکت های دیگر". و چنین بود که فروشگاه نمایندگی ارکید در ارومیه، چهار راه مافی، رسالت، در 

ارومیه، مرکز آذربایجان غربی تاسیس شد.
یوسف گرامی رقابت در بازار را امری جدی می داند و اعتقاد دارد در بازار خوب، کار کردن هنر نیست، 
رشد کردن در همین بازار با همین شرایط موجود هنرمندی می خواهد.  او در باره چشم انداز آینده 
می گوید: "همه چیزعالی است! آماده می شویم فروشگاه و حیطه فعالیتمان را گسترش دهیم. هر قدر 
تنوع تجهیزات و رده های قیمتی آن متنوع تر باشد، سهم بیش تری را در بازار خواهیم داشت. در رقابت 
مزیت مهم است و در موقعیت فعلی بازار شرایط  آسان خرید برای مصرف کننده از مزیت های مهم 

هر کاال و هر شرکت است".
این نماینده مثبت اندیش علت موفقیت خود را در سه عامل خالصه می کند؛ دانش در زمینه تغذیه، 
تجربه عملی در ورزش و مدیریت فروش با اعتقاد بر این امر که در تجارت، مشتری مداری اصل 

و مقدم بر هر عامل دیگری است.
برای این نماینده محترم درهمه عرصه های زندگی آرزوی موفقیت داریم.

فروشگاه ارکید - ) آذربایجان غربی( ارومیه

آقای یوسف گرامی -  نماینده ارومیه

کبدرانربرنبنافرآکار

رقابت های آرنولد کالسیک 2015 آمریکا پنجم تا هفتم مارس گذشته برگزار شد.
بنیامین جهرمی از تیم ایران موفق شد در دسته قدی 182 سانتی متر فیزیک در میان 23 ورزشکار به مقام قهرمانی دست یابد. او همچنین توانست مجوز 

حضور در رقابت های اوورالی را کسب کند. 
جهرمی سرانجام با کسب 10 امتیاز منفی و با 6 امتیاز اختالف نسبت به نفر دوم به عنوان اورالی رشته فیزیک در رقابت های معتبر آرنولد کالسیک 2015 

آمریکا دست یافت.
مجید غالم قمری نیز، دیگر ورزشکار ایرانی حاضر در رقابت های بادی کالسیک این دوره موفق شد در دسته قدی خود به عنوان با ارزش نایب قهرمانی 

دست یابد.
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2B       ACE اندازی راه   www.2bAce.com اینترنتی پایانی سال 93 فروشگاه  در روزهای 
شد. آغاز به کار این فروشگاه اینترنتی و عرضه محصوالت شرکت ارکید از جمله 
و  خانگی  ورزشی  محصوالت  همچنین  و  سانتاکروز  اسپشیاالیزد،  دوچرخه های 
باشگاهی گام دیگری برای ارتباط مستقیم با مشتریان و سرعت بخشیدن به تامین 

سفارشات آنان است. ننیبننراهسگاوفر

آقای یوسف گرامی، نماینده استان آذربایجان غربی) ارومیه(

هز
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اول و دوم  از مسابقات پیست در رشته های مختلف روزهای  برتر کشوری  اولین مرحله لیگ 
اردیبهشت ماه، در پیست مجموعه دوچرخه سواری ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

در این مرحله تیم های ارکید تهران، فوالد مبارکه سپاهان، صنعت مس کرمان، هیات تهران و چند 
تیم  از شهرهای مختلف ایران شرکت داشتند.

شرکت کنندگان درهمه رشته های پیست از جمله کایرین، 1000 متر، رشته مدیسون، اومنیوم 
4000 متر، تعقیبی انفرادی، دور امتیازی و اسکرچ با هم به رقابت پرداختند. در این مسابقات 
تیم های فوالد مبارکه اصفهان و هیات تهران خوش درخشیدند و توانستند سکوی اول را نصیب 

خود کنند.
تیم ارکید مهر با درخشش صالح تفرشی موفق به کسب مقام سوم در رشته 4000 متر تعقیبی 

انفرادی و 1000 متر شد.
یکی از رویدادهای مهم در این مسابقات، شکسته شدن رکورد رشته 4000 متر تعقیبی ایران توسط 

حسین ناطقی از تیم فوالد مبارکه اصفهان بود.

یرومریراگربرسراگر
یرسوحهود

ل کسولبگحلها
احر

اولین مرحله مسابقات لیگ برتر جاده در بخش مردان از تاریخ 10 تا 12 اردیبهشت1394به 
میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان در مبارکه برگزار شد.

دراولین مرحله از این رقابت ها، مسابقه استقامت جاده به مسافت 130 کیلومتر و با شرکت 
60 دوچرخه سوار در قالب 13 تیم برگزار شد. نتایج به دست آمده به این شرح است؛                                                                                         

حسین جهانبانیان از تیم شهرداری تبریز نفر اول
رضا حسینی از تیم سپاهان اصفهان نفر دوم
داود فروغی از تیم سپاهان اصفهان  نفر سوم

در این مسابقه محسن یحیایی و مهدی آرمون اعضای تیم ارکید، به ترتیب پنجم و ششم  
شدند.

همچنین دررقابت تایم تریل انفرادی به مسافت 35 کیلومتر که به صورت رفت و برگشت 
برگزار شد و دوچرخه سواران تیم های پیشگامان کویر یزد و پتروشیمی تبریز در مکان های 

اول تا سوم قرار گرفتنند؛
   حسین عسکری از تیم پیشگامان کویر یزد نفر اول

   آروین معظمی گودرزی از تیم پیشگامان کویر یزد نفردوم
   بهنام خلیلی خسرو شاهی از تیم پتروشیمی تبریزنفر سوم

ازتیم ارکید مهدی آرمون  و ... قمری به ترتیب دوازدهم و نوزدهم شدند.

اولین مرحله از لیگ برتر جاده ای با این نتایج به پایان رسید؛
تیم اول سپاهان اصفهان، تیم دوم پیشگامان کویر یزد و تیم سوم شهرداری تبریزشدند. 

در این رقابت ها  تیم ارکید مقام پنجم را کسب کرد.

هدن،ر حانرمبر لبگبر با مباکه
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حضور تیم های پیست و جاده ارکید تهران، در مسابقات
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فصل مسابقات کوهستان شروع شده و اولین مرحله از مسابقات پر طرفدار و پرهیجان رشته دانهیل 
در دامنه عطا کوه شهرالهیجان با .حضور 41 نفر به کار خود پایان داد

دوچرخه سواران تیم دانهیل ارکیدمهر با دریافت  دوچرخه های جدید 2015 خود در اواخر فروردین 
ماه شروع به تمرین های مربوطه و قلق گیری در مسیرهای سرخه حصار، اصفهان، قزوین و تبریز 

کردند.
رایدرهای تیم ارکید سه روز قبل از شروع مسابقه الهیجان برای بازدید و تست مسیر، به این شهر 

رفتند. 

ساعت 10:30 روز یکشنبه 3 خرداد با آغازمسابقه، دوچرخه سواران رقابت دورمقدماتی را شروع کردند. 
از تیم ارکید مهر امین نجفی نفر اول، میثاق پرتو نفر دوم، طاها قابلی نفر چهارم وآیدین صرافی نفر 

دوازدهم شدند تا خود را برای دور دوم - فینال - آماده کنند.

امین نجفی که در دور مقدماتی با کسب بهترین زمان، نفر اول شده بود، در دور فینال به  دلیل 
زمین خوردن  زمانی را از دست داد اما با این حال، نفر دوم شد.

طاها قابلی  به دلیل زمین خوردن و از دست دادن زمان، به رتبه هشتم بسنده کرد.

آیدین صرافی نیز به دالیل مشابه  در جای نهم ایستاد.

 میثاق پرتو که اولین رکاب زنی در تیم ارکید را تجربه می کرد، در دور مقدماتی توانست زمان خوب  
2:48 را ثبت کند اما در دور فینال به دلیل زمین خوردن و مشکالت مسیر، زمان زیادی را از دست 

داد و به رتبه 26 قناعت کرد. 

تیم دانهیل ارکید تهران، به همراه 
کاپ قهرمانی سال 1393 نهسناکوتبفامسارعاآ

تور جیرو ایتالیا 2015 در 21 مرحله، در تاریخ 30 – 9  ماه مه به مدت 21 روز در ایتالیا برگزار شد.
آلبرتو کونتادور از تیم TINKOFF-SAXO  با زمان کلی 88:22:25 و اختالف 1:53 نسبت به نفر دوم توانست با دوچرخه و اسپانسری اسپشیاالیزد مقام اول تور 

جیرو ایتالیا را کسب کند
در قسمت تیمی نیز تیم معروف قزاقستان , ASTANA با اسپانسری اسپشیاالیزد توانست با زمان کلی264:42:31 و با فاصله 43 ثانیه نسبت به تیم بعدی مقام 

نخست تیمی را به خود اختصاص دهد. 
اولین تور دوچرخه سواري جیرو ایتالیا در سال 1909 برگزار شد و به جز سال های جنگ جهانی دوم، از آن زمان تا کنون به طور مرتب برگزار شده است. این مسابقه 
در خود ایتالیا برگـزار مي شود اما مسیـر آن گاهي اوقات از کشـورهاي مجاور مانند فرانسه، سوییس، آلمـان و بلژیک نیز عبـور مي کند تا مسیـرهاي بهتري برای 

شرکت کنندگان، وجود داشته باشد. از اوایل ماه ژوئن و اواخر ماه مه، دوچرخه سواران معروفي از سرتاسر جهان به مدت سه هفته در این تور رکاب می زنند. 

آن ها در طول این سه هفته، تنها 2 روز استراحت دارند. تور جیرو ایتالیا شامل مراحل امتیازي براي دوچرخه سواران سرعت، کوهستان براي دوچرخه سواران 
سرباالیي رو؛ در قالب تایم تریل انفرادي، تایم تریل تیمي، مرحله کوهستان و مرحله استارت همگاني است. درپایان به دوچرخه سواراني که در مجموع بیش ترین 

امتیاز و کم ترین زمان را به دست بیاورند، عنوان قهرماني و پیراهن صورتي داده مي شود.
شهرها و کشورهاي همسایه ای که میزبان مسابقات هستند، براي میزباني و بهبود کارهای اجرایی، هزینه هایی را می پردازند. در سال 2009 مراسم صدمین سالگرد 

اجراي این تور، در شهر رم برگزار شد.
پیراهن صورتي در سال 1931 به قوانین تور جیرو ایتالیا اضافه شد که به نفر برتر هر مرحله اهدا می شود. این پیراهن از آن سال به بعد از جمله نمادهاي تور جیرو 

ایتالیا محسوب مي شود. اولین دوچرخه سواري که این پیراهن را برتن کرد Learco Guerra بود.
یکي از پرافتخارترین رکابزنان تور جیرو  Eddy Merckx است که در تور 5 سال بهترین زمان و بیش ترین امتیاز را کسب کرد.

2015بنالبااوحبر

آلبرتو   کونتادور
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برتر سال  عنوان محصول  به  دوباره   PlusX Award دریافت جایزه  از  Trail RS، پس  کاله 
The Design & Innovation Award   2015  2014، جایزه معتبر دیگری را دریافت کرد؛

وقتی تولید کنندگان محصول جدید و تعیین کننده ای را روانه بازار می کنند و دوچرخه سواران 
با دیدن آن شگفت زده می شوند، مهندسان هنوز به توسعه آن محصول مشغول اند. رقابت سالم 
بین تولید کنندگان بزرگ و کارگاه های محلی تضمین کننده بهبود کاال و نوآوری در تولید است.

Richie Schley یا RS ، کسی است که تجربه شخصی اش را به فرآیند توسعه تبدیل کرده و 

Trail RS او کالهی است پر کاربرد با طراحی خالقانه و جاگیری استثنایی روی سر. روزنه های 

برای  کاله  پشت  و  می کند  جلوگیری  دمای سر  افزایش  از  ورزشی،  زیبایی  بر  عالوه  آن  بزرگ 
بیش ترین محافظت از سر، طراحی ویژه ای دارد.

9 8

بر هندiXS TRAIL RSه
سد

ه برحاکال
Design & Innovation Award

پس از سال ها ماویک مدل  Crossmax  XL  را دوباره طراحی کرد. 
یکی از تغییرات این مدل افزایش پهنای داخلی آن به میزان 23 میلیمتر است 
مقاوم تر  و  پهن تر   Enduro از جمله  ماویک  مدل های  بقیه  به  نسبت  را  آن  که 

کرده است.
توپی این مدل همانند  Crossmax Enduro  بلبرینگی است و مغزی آن دارای 

چهار خار است که باعث ایجاد مقاومت در برابر فشارهای زیاد، می شود.
از ویژگی های این توپی می توان به سازگاری آن با دوچرخه های 11 سرعته شیمانو 
از  با استفاده  از مغزی مخصوص و دوچرخه های 11 سرعته اسرم  بدون استفاده 
مغزی مخصوص اشاره کرد که کمپانی ماویک خود، طراح این نوع مغزی بوده  است. 
این توپی برای سازگار کردن چرخ های عقب و جلو با انواع دوچرخه ها در سبک های 
مختلف، تبدیل های متنوعی دارد. این تبدیل ها یکی از بزرگ ترین ویژگی های توپی 

طوقه های ماویک است که آن را از برندهای دیگرمتمایز می کند.
وزن این طوقه که در بین انواع غیر کربن از سبک ترین ها به شمار می آید، در سایز 
27/5 برای چرخ جلو  815 گرم و برای چرخ عقب 895 گرم وهمراه با الستیک های 

مناسب سبک تریل و اندورو 3270 گرم است.

Crossmax XLبدحد اطر حیبا
Topeak prep 25

این بار تاپیک آچار همراهی را طراحی کرده که ظاهری متفاوت نسبت به 
آچارهای قبلی این برند دارد.

مدل prep 25 شامل 28 ابزار و تبدیل کاربردی برای سرویس دوچرخه در 
خانه و محیط بیرون از جنس فوالد سخت است که برای کارهای سنگین 

ساخته شده است.
این آچار شامل دو تایلیور از جنس فلز و پالستیک است که در یک کیف 

مخصوص برای حمل و نقل آسان ارایه می شود.
اندازه این آچار به همراه کیف مخصوص آن 17.5*7.5 سانتی متر و وزن 

آن 367 گرم است.
اصلی،  قطعه  بودن  کاربردی  بر  عالوه  آچار،  این  مهم  ویژگی های  از  یکی 
سازگاری داشتن آچار زنجیر آن با زنجیرهای 11 سرعته است. مشخصات 

کامل Topeak prep 25 را در ادامه ببینید؛

mm Allen bits 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 	•
T10/T15/T25/T30 Bits 	•

mm box wrenches 8/10/15 	•
Phillips	&	#6	flathead	screwdriver #2 	•

14g/15g Spoke Wrenches 	•
Chain tool 	•

Plastic, 1 Metal Tire Levers 1 	•
Bottle Opener 	•

)16.2x3.1x1.4cm )Tool 	•
)17.5x7.5x1.8cm )Bag 	•

367g 	•

ببکنارابدحد
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دوچرخه سواری از ورزش ها و تفریح های پر طرفداری 
است که بیش تر مردم از کودکی به آن عالقه مندند.

اگر می خواهید دوچرخه سواری را شروع کنید، با 
توجه به رشته و سبک  مورد نظر و بازار گسترده 
دوچرخه  می توانید  مفرح،  ورزشی  وسیله  این 
مناسب خود را بخرید. در ادامه با انواع دوچرخه  

و رشته های مختلف آن، بیش تر آشنا می شوید؛

کوهستان
پرطرفدارترین رشته دوچرخه سواری، کوهستان است. 
عالقه مندان به طبیعت و هیجان، بیش تر به رشته 
کوهستان و دوچرخه های مربوط به آن روی می آورند. 
رشته کوهستان به سبک های مختلفی تقسیم می شود؛

دوچرخه های این رشته بر خالف کراس کانتری 
عالوه بر کمک جلو دارای کمک عقب نیز هستند. 
و  سخت تر  مسیرهای  برای  دوچرخه  نوع  این 
سنگین تر مناسب است. برای جلوگیری از اتالف 

انرژی، کمک های وسط  می توانند  قفل شوند. 
در این صورت مانند دوچرخه کراس کانتری مورد 

استفاده قرار  می گیرند.
تریل، بدون این ویژگی نیز برای استفاده روزمره 
منـاسب است اما کمـی نسبت به دوچـرخـه

کراس کانتری سخت تر رکاب می خورد.
 13 تا   11 بازی  دوچرخه،  این  دیگر  ویژگی 

سانتیمتری کمک جلو و رام عقب آن است.

دوچرخه های دانهیل از پر طرفدارترین، این 
هیجـان انگیزترین رشته دوچرخه سواری 

است. 
مسیرهای طوالنی، سنگالخ، پر پیچ و 
خم با شیب های شدید و پرش های بلند، 

مسیرهای رشته  دانهیل هستند.
دوچرخه های دانهیل برای رکاب زدن 
طراحی نشده اند و برای استفاده معمولی 
مناسب نیستند. باید یک تکه از کوه را 
انتخاب کنید و با این دوچرخه پایین بیاید. 
ویژگی این دوچرخه، بازی 20 سانتیمتری 
کمک جلو و رام عقب است. در ایران همه 
رشته ها و دوچرخه های آن ها وجود دارد. 
همچنین مسابقات رشته کوهستان در 
رشته کراس کانتری و دانهیل در طول 

سال در سرتاسر ایران برگزار می شود.

دوچرخـه این رشتـه پرطـرفدار 
کوهستان، برای مسیرهای سنگین و 
پر پیچ و خم وپرهیجان ساخته شده 

است.
با  دراین مسیرها،  دوچرخه سواران 
پرش های نسبتا بلند رکاب می زنند.

بازی  اندورو،  دوچرخه  بارز  ویژگی 
16 سانتیمتری و در بعضی مدل ها 
رام  و  جلو  کمک  17 سانتیمتری 

عقب است.

دوچرخه  و  پرطرفدار  رشته های  از 
این  است.  معـروف  کـورسی  به  آن 
دوچرخه از دوچرخه های سرعتی است و 
دوچرخه سواران بیش تر به خاطر سرعت 
ویژگی  می کنند.  انتخاب  را  آن  زیاد، 
دوچرخه کورسی الستیک بسیار باریک، 
تنه ظریف با وزن سبک آن است تا اتالف 
انرژی به حداقل برسد و دوچرخه سوار 
بدون  را  طوالنی  مسافت های  بتواند 

خستگی رکاب بزند. 
مسابقات و تورهای بین المللی در این 
رشته که در سطح جهان و ایران برگزار 
می شود، ازمسابقات محبوب و مورد توجه 
است و از معروف تـرین آن ها می تـوان 
تور دو فرانس و تور جیرو ایتالیا را نام برد.

بیش تردوچرخه های این رشته فقط دارای کمک 
جلو هستند  و مدل های خیلی کمی نیز با کمک 

وسط تولید می شود.
دوچرخه های کراس کانتری برای استفاده روزمره در 
شهر گرفته تا تورهای کوهستانی و پرش های سبک 
و کوتاه در مسیرهای کوهستانی مناسب هستند. 
ویژگی این دوچرخه ها بازی 9تا10سانتی متری 

کمک فنر جلو و رام عقب است.

کراس کانتری

تریل

اندورو

دانهیل

جاده 

این دوچرخه کوچک مخصوص  
مورد  و  نمایشی  حرکت های 
جـوانان  و  نوجـوانان  عالقه 

است.
به دلیل طول کم آن، به راحتی 
و  می شود  بلند  زمین  روی  از 
دوچرخه سوار می تواند حرکات 
از جمله حرکت های   گوناگون 

پرشی  را انجام دهد. 

فری استایل

حهود حرننحا با

کارهـای  بـرای  دوچرخـه ها  این 
و  شهر  در  استفاده  روزمره  و 
مسیرهای طوالنی بین شهری و 
سفرهای توریستی طراحی و تولید 
می شوند و نسبت به دوچرخه های 
کوهستان، تنه ای ظریف تر و لوازم 
معمولی تر و ارزان قیمت تری دارند. 
بـه همین دلیـل، دوچرخـه سوار 
می تواند لوازم مورد نیاز خود را در 
شهـرهای مختلف به راحتی پیدا 
کند و از نظر تعمیـر و رفع مشکل 

احتمالی هم  خودکفا  باشد.

شهری و بین شهری 
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دوچرخه های فت بایک از سال 2014 وارد بازار دوچرخه شدند و جای خود 
را در بین مدل های دیگر دوچرخه با موفقیت باز کرده اند.

این مدل دوچرخه با داشتن الستیک های پهن و امکان کنترل زیاد، بیش تر 
در  سواران  دوچرخه  و  می شود  استفاده  ساحلی  و  برفی  مسیرهای  برای 

مسابقاتی که درنقاط مختلف دنیا برگزارمی شود، شرکت می کنند.
تایرهای این مدل، 4/6*26 با زاویه پیشانی 70/5 درجه ای برای رکاب زدن 

و تمرینات مقاومتی بسیار مناسب است.

سنوییحهود براا فبرحر

 
دوچرخه دانهیل اسپشیاالیزد با طراحی کامال متفاوت و جدید روانه بازار شد. 
در این مدل تنه ازجنس کربن است و با آن که در طراحی آن، از سیستم تعلیق 
معروف اف اس آر استفاده شده، با برداشتن یک قسمت از سیستم تعلیق و 
رساندن رام عقب از سه به دو قسمت، دوچرخه ای سبک تر و سریع تر به وجود 
آمده است؛ در حالی که مدل قبل از جنس آلومینیوم و دارای رام سه قسمتی 

بود.
وجود چرخ های 27.5 و زاویه پیشانی 63.5 درجه ای در این دوچرخه به شما 
کمک می کند تا سخت ترین مسیرهای دانهیل را با لذت و بدون کوچک ترین 
از  اسپشیاالیزد  دانهیل  جدید  مدل  تردید  بدون  کنید.  تجربه  مشکل 

برترین های سال 2015 خواهد بود.

DEMO 8 Carbon
FAT BOY
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حرحهود ینبادرد
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Auto Sag

Auto Sag یکی از تکنولوژی های پیشرفته ای است که در کمک های وسط دوچرخه های 
specialized به کار می رود. 

برای استفاده از این سیستم ؛
1-  ابتدا کمک را تا 300psi باد بزنید.

2-  روی دوچرخه بنشینید و خود را ثابت نگه دارید )کوله، قمقمه آب و یا هر وسیله سنگین 
دیگری که هنگام سواری به همراه خود دارید را در محاسبه وزن خود در نظر بگیرید.(

3-  همچنان که بر روی چرخ ثابت نشسته اید، درپوش والف قرمز رنگ را باز کنید تا باد 
اضافه خالی شود.

4-  هنگامی که خروج باد از والف قطع شد در پوش را ببندید. 
 

اکنون   می شود.  تنظیم  شما  وزن  به  نسبت  باال  دقت  با  و  دردسر  بدون  وسط،  کمک  باد 
می توانید با خیال راحت دوچرخه سواری کنید. این سیستم که به وسیله  specialized به 

ثبت رسیده در دوچرخه های این برند به کار می رود.

سبسنمو

SP آگهی

فروشگاه شماره1: خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک،
نرسیده به میرداماد،پالک 2608

تلفن : 40 - 7139 8820     ،     16 - 0315 8864

گـروه صنایع ورزشی ارکیدمهـر

جدیدترین کاله ساخته شده توسط اسپشیاالیزد در سبک 
trail- enduro  به بازار آمد.

سبک ترین  از  دارد،  وزن  گرم   279 فقط  که  کاله  این 
کاله های ساخته شده در این سبک با اسکلت بندی از جنس 
aramid است؛ این ماده به دلیل استحکام در جلیقه های 
از  استفاده  دارد.  کاربرد  نظامی  کاله هـای  و  گلـوله  ضد 
عینک های دانهیل و اسکی در این کاله با توجه به طراحی 

ویژه آن ، بسیار راحت است.

 ambush
کاله

نماینـده انحصـاری دوچـرخه های اسپشیاالیزد
و سانتا کـروز در ایران

15
14
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سانتاکروز از برندهای معتبر و پرطرفدار امریکایی است که با طراحی های منحصر به فرد خود 
توانسته است نظر دوچرخه سواران سراسر جهان را جلب کند.  

NOMAD بعد از موفقیت های سانتاکروز در رشته ایندورو که مدل عنوان چرخ سال را به دست 
آورد، این بار در سبک دانهیل هم موفق به کسب این عنوان شد.

در طراحی جدید تنه وی 10، تغییراتی در زاویه پیشانی، طول دوچرخه، سایز طوقه ها و ارتفاع 
دوچرخه، به وجود آمده است.

در این دوچرخه سایز طوقه ها از 26 به سایز 27.5 تغییر کرده است. این تغییر باعث می شود 
دوچرخه سوار در مسیرهای مشابه نسبت به دوچرخه های با طوقه  سایز 26 سرعت بیش تر و 
زمان کم تری را تجربه کند. همچنین وجود کربن در طوقه ها، دوچرخه را مناسب سرازیری 

و دانهیل کرده است.

نهبلادحرحهود سبک لسا
V10

وجود زاویه پیشانی 63.5 درجه ای در این 
دوچرخه،عبور با سرعت باال و بدون محدودیت در
سراشیبی وهر رمپ پرشی را برای دوچرخه سوار

امکان پذیر می کند. 
تنه دوچرخه نسبت به سری پیش، ظریف تر و مقاوم تر

شده، و سایز کمک وسط آن هم به 8.75" کاهش
پیدا کرده است.

با توجه به این که سیستم تعلیق تنه مانند سری های قبل
از سیستم پیشرفته و معروف Vpp بهره برده است.

در مسیرهای کفی و رکاب خور، نسبت به دوچرخه های دیگر در
مسابقات عملکرد بهتری را نشان می دهد. 

به

16
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کمپین " مواظب دوچرخه سواران و موتورسیکلت سواران باشید " روزهفتم اردیبهشت ماه، با تالش 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و طی مراسمی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران فعالیت رسمی 

خود را آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران در آیین آغاز 
به کار این کمپین، نمایندگان برخی از سازمان ها و ارگان های مرتبط از جمله کانون جهانگردی 
فدراسیون  تهران،  تاکسیرانی، شهرداری  راه های کشور، سازمان  ایمنی  کارگروه  اتومبیلرانی،  و 
و  دوچرخه سواری  قهرمانان  از  جمعی  و  نیاوران  تاریخی  فرهنگی  مجموعه  دوچرخه سواری، 

موتورسواری کشورحضور داشتند.
در بخشی از این مراسم ابوالقاسم ایرجی، مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در سخنان 
خود از موضوع ایمنی راه ها به عنوان یک مساله اساسی در کشور یاد کرد و گفت: "علیرغم این 
که دستگاه های مسئول سال ها در این زمینه تالش کرده اند، اما همچنان میزان تلفات، ضایعات و 

خسارات ناشی از سوانح رانندگی و جاده ای زیاد است." 
وی افزود:" کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حوزه ایمنی راه ها و فرهنگ سازی در این زمینه 
رسالت و مسئولیت ذاتی دارد که پیش از این مغفول مانده بود اما از سال گذشته و در پی نام گذاری 
دهه حاضر از سوی سازمان ملل متحد با عنوان دهه "تالش برای ایمنی راه ها"، با هماهنگی و 
همکاری فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی )FIA( فعالیت در این زمینه را با ارائه طرح های مختلف 

به صورت جدی تر دنبال کرد."
ایرجی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم تالش در راه فرهنگ سازی و تغییر رفتاربرای ایمنی 
راه ها و جاده ها، گفت:" برای محافظت از جان دوچرخه سواران و موتورسیکلت سواران، هم باید 
رانندگان خودروها به راکبان این وسائل نقلیه دوچرخ بیش ترتوجه داشته باشند و هم خود راکبان 

نیز بیش از پیش به نکات ایمنی و عالئم و هشدار ها توجه کنند."
وی در پایان اظهار داشت: "موضوع ایمنی راه ها مقوله ای است که همه دستگاه ها، ارگان ها، سازمان ها 

و ... باید به طورهمه جانبه به آن بپردازند و توجه ویژه به آن داشته باشند."

Think Bike
کمپین "مواظب دوچرخه سواران و موتورسیکلت سواران باشید" آغاز شد.

فراز شکری ملی پوش تیم دوچرخه سواری ایران و علی هاشمی، قهرمان 
طرح  به  داشتند،  حضور  مراسم  این  در  که  نیز  کشور  موتورسواری 
مشکالت خود در برخورد با رانندگان خودروها در خیابان ها، جاده ها و 

راه ها پرداختند. 
طی فعالیت این کمپین که تالشی عمومی برای فرهنگ سازی، ایجاد 
حس همدلی و توجه در میان رانندگان خودرو نسبت به دوچرخه سواران 
از سوی  شده  ارسال  برچسب  هزار  است، 60  موتورسیکلت سواران  و 
فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی )FIA ( به منظور نصب روی آینه های 
کناری خودروها میان رانندگان اتومبیل های شخصی و عمومی توزیع 

خواهد شد. 

هنوز به نیمه سال 2015 نرسیده ایم که اسپشیاالیزد با روانه کردن دوچرخه ای جدید، نگاه همگان را به سمت خود کشانده است؛ دوچرخه ای که با طراحی منحصربه فرد 
جیومتری توانست نظر همه دوچرخه سواران را جلب کند.

 specialized stumpjumper fsr 2016  از مدل های معروف در بین دوچرخه های دو کمک محسوب می شود که عالوه بر توانایی پایین آمدن از سراشیبی های تند، 
یک دوچرخه دو کمک رکاب خور است که این مزیت درمدل جدید باز هم تقویت شده است.

در مدل 2016 محل قرارگیری زنجیر- chainstay - به انداره 15 میلیمتر کوتاه تر شده که رکاب خور بودن این چرخ را باز هم نسبت به مدل قبلی بهبود بخشیده است. 
همچنین زاویه پیشانی - angle head tub - به  67 درجه رسیده که نسبت به stumpjumper evo 2015 یک درجه بیش ترشده تا این دوچرخه برای سراشیبی های 

تند و موانع مناسب ترشود.
تغییر پهنای طوقه های این دوچرخه از 24 به 29 میلیمتر، به دوچرخه سوار اطمینان می دهد که بدون ترس از ایجاد مشکل برای طوقه ها، به راحتی از موانع سخت تر و 

پرش های بزرگ ترعبور کند.
از ویژگی های مهم دیگر این دوچرخه محل قرارگیری سیستم swat است که این بار در خود تنه جاگذاری شده و محلی مناسب برای قرار گرفتن لوازم جانبی از جمله 

تیوپ، آچار، یک تغذیه کوچک و حتی یک لباس اضافی است.
stumphumper fsr  در مدل جدیدتری به نام fattie6  نیز تولید می شود که تایرهای پهن 2.8 اینچی و توپی عقب 148 میلیمتری نیز برای مسیرهای خاص به آن 

اضافه شده است.

stumpjumper fsr
2016
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دستگاه های وزنه آزاد پاناتا سری HP برای توسعه قدرت و سرعت طراحی شده اند 
و بسیاری از قهرمانان بین المللی در سراسر جهان آن را برای تمرین روزانه خود 

انتخاب کرده اند. 

MORGAN ASTE
BODYBUILDING - STRONGMAN

SUR SUPER HORIZONTAL BENCH PRESS PANATTA

بهترین  ایمنی و راحتی تمرینات،  از دستگاه ها، در  این سری  عملکرد بی نظیر 
بیومکانیک را از خود نشان می دهد. از ویژگی های بیومکانیکی مهم این موارد را 

می توان نام برد:
1.فشار متعادل و ثابت در طول دامنه حرکتی

2.قرارگیری بدن در موقعیت صحیح
3.صندلی و تکیه گاه قابل تنظیم با استفاده از پمپ هیدرولیکی طراحی دقیق 
بیومکانیکی این امکان را می دهد تا تقویت هر گروه عضالنی به شیوه ای دقیق و 
به طور کامل، انجام شود. همچنین فشار در طول دامنه حرکت ثابت و یکسان توزیع 

می شود و در آغاز و پایان حرکت، بیش ترین تاثیر را برعضله وارد می کند.
 

FREE WEIGHT
HP: HIGH PERFORMANCE

وزنه آزاد با عملکرد باال یعنی : هنر بیومکانیک، حداکثر 
کارایی و طراحی مدرن

21 20



23 22

تمرین هوازی نوعی فعالیت ورزشی با هدف بهبود سیستم مصرف اکسیژن است. 
این تمرینات به شما کمک می کنند تا انرژی بسوزانید. یکی از اصول اساسی 
تمرینات هوازی مداومت در آن است.  برای کسی که تناسب اندام را به عنوان یک 
هدف دنبال می کند این تمرینات بخشی جدانشدنی از برنامه روزانه اش خواهد بود .
سیستم  استقامت  و  کارایی  میزان  بردن  باال  برای  ورزشی  دستگاه های 
کدام  هر  انتخاب  از  قبل  اما  هستند؛  مناسبی  گزینه های  عروقی   – قلبی 

با ویژگی ها و تفاوت هایشان بیش تر آشنا شوید. بهتر است 

تردمیل
پیاده روی و دویدن  از بهترین ورزش های ضروری برای سالمتی همه افراد است.  
اگر شرایط مساعدی برای انجام این دو  ورزش در فضای آزاد فراهم نباشد، بهترین 

گزینه استفاده از تریدمیل، یکی از محبوب ترین دستگاه های ورزشی است. 
تمرین با تردمیل می تواند از مؤثرترین فعالیت های ورزشی برای کالری سوزی باشد.  
به جای این که راه رفتن را در یک حالت پایدار و بدون تغییر انجام دهید، می توانید 
از برنامه های جامع تمرینی دستگاه استفاده کنید؛ با وارد کردن مشخصات فردی 
خود از جمله سن، جنسیت، قد و وزن و مشخص کردن هدف تان از تمرین، اینتنزا 
برنامه تمرینی مناسب با شرایط شما را پیشنهاد خواهد کرد. در این دستگاه امکان 
اتصال تلفن همراه هوشمند یا آیپاد برای گوش دادن به موزیک یا دیدن فیلم های 

مورد عالقه وجود دارد. 

الیپتیکال (  ( اسکی فضایی 
را  الزم  فشار  که  است  هوازی  تمرینات  برای  دیگری   دستگاه  الیپتیکال 
همزمان  و  می کند  ایجاد  تنفسی  سیستم  و  قلب  کارایی  بردن  باال  برای 

قسمت های باال و پایین بدن را درگیر تمرین می سازد. 
بدن  کنید.  توجه  روی دستگاه  بدن  قرارگیری  به وضعیت  باید  برای شروع 
باید کامال صاف و بدون هیچ گونه خمیدگی باشد. در الیپتیکال توان به طور 
مساوی میان باالتنه و پایین تنه تقسیم شده است. با فشار دادن اهرم ها به 
جلو و کشیدن شان به عقب، عضالت شانه، کتف و بازو را نیز درگیر می کنید.

طراحی شده   پیش  از  برنامه های  اینتنزا  برانگیز،  چالش  تمرین  یک  برای 
بهتری  شرایط  آن ها  انجام  با  که  می کند  پیشنهاد  را  )تناوبی(  اینتروال 
تمرین  در طول یک  آورد.  به دست خواهید  یکنواخت  تمرینات  به  نسبت 
اینتروال شما با تغییرات شیب، میزان مقاومت و گام روبه رو خواهید شد.

 

FIBO 2015 Thank you Dinner

ثابت دوچرخه 
اگر هدف شما کاهش وزن است، ورزش با دوچرخه ثابت گزینه مناسبی است. 
تمرین با این دستگاه، همچنین به تناسب عضالت پا و باسن هم کمک می کند. 
دوچرخه ثابت برای افرادی که دچار کم توانی عضالت پا هستند نیز بسیار مفید 

است. 
پیش از شروع تمرین، دستگاه را با بدن خود تنظیم کنید. ارتفاع زین را طوری 
تنظیم کنید که در هنگام قرار گرفتن پدال دوچرخه در پایین ترین حد، زانو اندکی 
خم شده باشد. هنگام پا زدن، مفاصل لگن نباید به عقب و جلو ضربه بزند. اگر زین 
بیش از حد باال باشد، فشار بیش از حدی روی کشاله ران وارد می آید و ممکن است 
باعث درد یا بی حسی شود. به دلیل طراحی دوکی شکل پدال، هیچ گونه فشاری 

به زانو وارد نمی شود و می توانید با خیال آسوده رکاب بزنید. 
برنامه های تمرینی اینتزا به گونه ای طراحی شده است که با تغییرات متوالی سطح 

مقاومت، کالری بیش تری می سوزد.

پیش از شروع به این نکات توجه کنید؛
•  اگر هر گونه بیماری یا شرایط پزشکی خاص دارید، پیش از شروع هر برنامه 

ورزشی با پزشک خود مشورت کنید. 
•  اگر هنگام ورزش دچار حالت تهوع، سرگیجه یا دردهای عضالنی شدید، فوری 

تمرین را قطع کنید.
با  با حرکات کششی، بدن را گرم کنید و در پایان  از شروع تمرین،   •  پیش 

سردکردن، به حالت اولیه برگردید.
•  در طول تمرین روی عضالت و نحوه قرارگیری بدن روی دستگاه تمرکز کنید.

•  فعالیت ورزشی باعث تعریق می شود تا درجه حرارت بدن تنظیم شود. پس از 
پایان ورزش دوش بگیرید تا پوست از مواد زائد دفع شده همراه عرق پاک شود.

•  جسم شما مهم ترین دارایی شماست، از آن را به بهترین نحو،  نگه داری کنید. 

سبک
یراهوبننمر

ابنننرابه

مراسم شام سپاس از نمایندگان  اینتنزا در روز دهم آوریل در رستوران زیبایی در 
کنار رود راین و مقابل کلیسای کلن با حضور نمایندگانی از سراسر دنیا و صاحبان 

برندهای معتبر و رئیس و مدیران برجسته اینتنزا برگزار شد.
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سب
اسپینینگ دوچرخه سواری شبیه سازی شده در فضای داخل سالن است. ورزشی 
مفید برای بهبود وضعیت قلبی – عروقی و کاهش چربی های موضعی که در نهایت 

تقویت فاکتورهای آمادگی جسمانی را به دنبال خواهد داشت. 
اسپینینگ استفاده از دوچرخه، بدون تحمل فشار خاصی است که سبب تقویت 
ماهیچه های پا و ران، عضالت سرینی و تاندون ها می شود و بهترین گزینه برای 

کسانی است که می خواهند پاهای قوی داشته باشند.
اسپینینگ عملکرد سیستم قلبی – عروقی را ارتقا می دهد. این به معنای بهبود 

گردش خون و اکسیژن رسانی مطلوب است.

در کالس های اسپینینگ چه می گذرد؟
کالس با وجود نور و موزیک مناسب جهت ایجاد یک فضای پر انرژی برگزار 
در  مربی  است.  دقیقه  الی 75  بین 30  معمول  به طور  آن  زمان  و  می شود 
همه مراحل تمرین از گرم کردن تا مراحل سخت و سرد کردن پایانی، همراه 

ورزشکاران است. 
ذهن نقش بسیار مهمی در اسپینینگ دارد.

با راهنمایی هایی که در کالس ارائه می شود ورزشکار تمرین در شرایط متنوعی را 
تجربه می کند؛ در نتیجه گاهی آهسته و گاهی با حداکثر سرعت رکاب می زند.

مربی اسپینینگ در همه مراحل از گرم کردن تا مراحل تمرین و سرد کردن 
پایانی، همراه ورزشکاران است.

دوچرخه ها مجهز به سیستم تنظیم مقاومت هستند که مي توان با افزایش مقاومت، ورزش 
هوازي را برای باال بردن قدرت عضالنی، شدت داد. شدت ورزش در طول یک جلسه تمرین 

به سه عامل مهم بستگی دارد :
1-  آهنگ و تعداد پدال زدن. 

2-  مقاومت پدال در برابر فشار ورزشکار که قابل تنظیم است.
3-  موقعیت قرارگیری ورزشکار، که به صورت ایستاده یا نشسته بر روی دوچرخه قرار 

می گیرد.

اسپینینگ برای چه کسانی مناسب است؟
بدن ورزشکار باید به اندازه کافی بزرگ باشد که روی دوچرخه بنشیند و پاهایش به پدال 
برسد. دوچرخه نیز باید متناسب با شرایط فرد تنظیم شود، یعنی فاصله زین با زمین و 
زین تا رکاب ها و زین با فرمان متناسب باشد. نوجوانان  دارای شرایط مناسب از نظر اندازه 

قد، می توانند در تمرین اسپینینگ شرکت کنند.
استفاده از این دوچرخه ها به افرادی که اضافه وزن دارند یا ورزشکارانی که می خواهند 
خود را برای مسابقات آماده کنند یا کسانی که می خواهند اندام متناسب داشته باشند 
توصیه می شود. این ورزش برای افرادی هم که دچار پوکی استخوان هستند، به دلیل 
امکان شکستگی استخوان هنگام دویدن یا راه رفتن، مناسب است به شرط این که زیاد 
روی فرمان دوچرخه خم نشوند و تنه شان در حالت صاف قرار گیرد. اسپینینگ برای 
افراد دیابتی که دچار زخم پا هستند و راه رفتن طوالنی مدت باعث زخم شدن پاهایشان 

می شود نیز مناسب است.
این ورزش برای افرادی که اخیرا روی زانوی خود عمل جراحی انجام داده اند توصیه 

نمی شود.

نمونه ای از تمرینات اسپینینگ

استقامتی
یک تمرین استقامتی )زمان طوالنی( با سرعتی آرام و متعادل انجام می شود. این تمرین 
در حالت سبک، 5 تا 10 دقیقه شروع می شود تا عضالت را گرم کند و درجه حرارت بدن 
باال برود. هدف اصلی این نوع تمرین کاهش وزن است. میزان زمان مناسب برای رسیدن 
به این هدف، 60 تا 90 دقیقـه است. اگر برای انجـام این تمرین زمـان کافـی نداریـد، 

می توانید در طول روز چند نوبت با مجموع زمان الزم تمرین کنید. 

اینتروال 
تمرینات اینتروال نیروی ورزشکار را به صورت کار- استراحت و از شدت زیاد تا کم درگیر 
می کند. مزیت استفاده از این نوع تمرین سوزاندن مقدار زیادی کالری و باالبردن ظرفیت 
هوازی است. برای اجرای یک تمرین متناوبی، 5 دقیقه با شدت کم گرم کردن را شروع 
کنید. سپس با 80 درصد حداکثر تالش به مدت 20 ثانیه پدال بزنید. پس از آن 40 
ثانیه سرعت خود را به نیمه کاهش دهید، سپس دوباره سریع پدال بزنید. برای ادامه 
تمرین به صورت تناوبی کار- استراحت را انجام دهید و تمرین را با برگشت به حالت 

سبک تمام کنید.

    TABATA  تمرین
برای انجام حداکثر تمرین در یک مدت زمانی کوتاه برنامه ریزی شده است. انجام این تمرین 
مقدار زیادی کالری را می سوزاند و متابولیسم را افزایش می دهد. این تمرین به طور معمول 
با تمرین های بدنسازی انجام می شود. تمرین را با گرم کردن سبک شروع کنید. سپس به 
مدت 20 ثانیه با حداکثر سرعت پدال بزنید، به مدت 10 ثانیه استراحت کنید. این سیکل 
را 8 بار تکرار کنید. این تمرین در مجموع 4 دقیقه طول می کشد. زمانی که آن را به طور 

کامل انجام دادید، می توانید مدت انجام هر بخش را افزایش دهید.

ننامعحره ا
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مجتبی گازرانی یکی از ورزشکاران شناخته شده در رشته های رزمی و بدنسازی 
در دی ماه گذشته باشگاه ورزشی  پارسیا را در تهران، خیابان شریعتی، سهیل،  

راه اندازی کرد. 
گازرانی در یک خانواده ورزشکار بزرگ شده؛ پدرش، مسعود گازرانی از قهرمانان رزمی 
و بوکس در ایران و موسس باشگاه عمار است که یکی از اولین باشگاه های بدنسازی 
و رزمی در تهران به شمار می رود. عموی او مجید گازرانی هم از بنیانگذاران ورزش 
رزمی در ایران است. بزرگ شدن در کنار این ورزشکاران، سبب شد تا مجتبی گازرانی 
از کودکی به ورزش عالقه پیدا کند. او که در 1361 به دنیا آمده از شانزده سالگی به 

ورزش بدنسازی رو   آورد.

آقای گازرانی ورزش را چگونه شروع کردید؟
از رشته های کونگ فو و بوکس شروع کردم و سپس به فول کنتاکت پرداختم. در این 

رشته  تا دان 3 پیش رفتم.
مقامی هم کسب کردید؟

چند مقام استانی و دو مقام قهرمان کشوری به دست آوردم. در رشته کونگ فو هم 
 یک مقام سومی و یک مقام اول کشوری دارم. در رشته بادی کالسیک هم یک مقام 

سومی جایزه بزرگ دارم.
اکنون چه می کنید؟

در حال حاضر دانشجوی رشته تربیت بدنی هستم و مربیگری رشته های مختلف 
ورزشی مثل بدنسازی، اسکی،کونگ فو و فول کنتاکت را انجام می دهم.

چه شد که باشگاه پارسیا را تاسیس کردید؟
تاسیس باشگاه بدنسازی از همان ابتدا که ورزش حرفه ای را شروع کردم،  هدف 
من بود. چون به این کار خیلی عالقه مند بودم، در این زمینه فعالیت زیادی کردم 
و آموزش دیدم. همیشه در فهرست اهداف بلند مدت من نه تنها یک باشگاه، بلکه 

تاسیس مجموعه های ورزشی مختلف وجود داشت.
چرا دستگاه های پاناتا را برای باشگاه پارسیا انتخاب کردید؟

درمورد زاویه حرکتی، نوع آلیاژ دستگاه ها و این که روی چه عضله ای چه فشاری 
باید وارد شود، مدت زیادی تحقیق کردم . چون خیلی کنجکاو بودم همیشه سعی 

می کردم بهترین را انتخاب کنم.

با
جایی که وزنه و آهن هم انرژی مثبت دارند!

سباررروه با سیسگا

آیا خودتان هم با این دستگاه ها تمرین کرده اید یا نتیجه تحقیق  برای انتخاب تان 
کافی بود؟

من با انواع دستگاه های بدنسازی کار کردم. در این سال ها که ورزش می کنم، با همه 
دستگاه هایی که در ایران موجود بوده و یک سری دستگاه هایی که در کشورهای 
اطراف ایران بوده کار کردم. من با دستگاه های پاناتا از چهار سال پیش در باشگاه 
آرسین به مدیریت آقای فریدون حقی که حکم استادی به گردن من دارند، آشنا 

شدم.
در آن باشگاه، دستگاه های دیگری هم وجود داشت اما کیفیت پاناتا خیلی متفاوت  
بود؛ هیچ وقت برای قطعه ای از دستگاه های پاناتا به تعمیرات خاصی نیاز پیدا نکردیم. 

این موضوع باعث آشکار شدن تفاوت دستگاه های پاناتا با برندهای دیگر بود.
ویژگی های یک دستگاه خوب را در چه می دانید؟ 

یک دستگاه باید چند ویژگی داشته باشد تا بهترین باشد. دستگاه های پاناتا این 
ویژگی ها را دارند؛ زیبا هستند، دامنه حرکتی مناسب دارند و در فشارهای مختلف 
مقاومت زیادی نشان می دهند. در ورزش بدنسازی شما با آهن و وزنه سرد و بی روح  
سر و کار دارید. دستگاه باید بتواند به ورزشکار انرژی مثبت دهد و با او همراه باشد. 
من از دستگاه های پاناتا این انرژی خوب را گرفتم. اجرای حرکات هیچ گونه فشاری 
روی تاندون ها و مفاصل و همچنین فشار غیر استاندارد روی اندام ها نمی آورد. 100% 

فشار استاندارد روی تارهای عضالنی وارد می شود.
پس به سراغ پاناتا رفتید؟

بله به سراغ شرکت ارکیدمهر و پاناتا. 
مربیان باشگاه پارسیا را چگونه انتخاب می کنید؟

چند اصل را همیشه رعایت می کنیم. مهم ترین آن ها، کار آزمودگی، داشتن تجربه، 
آگاهی از علم روز دنیا و برخورد مناسب با مراجعان است. ما از افرادی که دارای 
مدارک مربیگری بودند و تمایل به همکاری داشتند، آزمون ورودی گرفتیم. برای 
این کار از تخصص آقای علیرضا طاهر اسدی استفاده کردیم که سرمربی پارسیا و از 
قهرمان های کشـور در رشته پرورش اندام و بادی کالسیک در سال 84 و 85  و 

ورزشکار رشته بوکس هستند. 
باشگاه پارسیا چه امکاناتی دارد؟ 

در حال حاضر رشته های پیالتس، یوگا و ورزش های گروهی مثل زومبا و ایروبیک 
همچنین ماساژ و LPG داریم. فضایی هم برای رشته های رزمی آماده کرده ایم. 

برای پارسیا چه برنامه هایی را در نظر گرفته اید؟
سیستم سونا و جکوزی پارسیا در تابستان مورد بهره برداری قرار می گیرد و من 
امیدوارم در سال های آینده بتوانیم مجموعه های پارسیای 2 ، 3 و پارسیای بانوان را 
افتتاح کنیم. یقین دارم در آینده هم از پشتیبانی و کمک کسانی که تا کنون در کنارم 
بودند، بهره مند خواهم شد. از خانواده ام ، پدرم ، عمویم و دوستان دیگر؛ آقای فریدون 
حقی ، علیرضا طاهر اسدی و آقای شاهین نادری شریک من در پارسیا، تشکر می کنم 
که همواره در کنار من بودند. همچنین از ارکیدمهر و کارشناسان ورزیده این شرکت 

تشکر می کنم که در مراحل تجهیز مجموعه مرا یاری کردند. 
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آمادگی بدن "نه تنها برای هدف شناخته شده بلکه برای هدفی نامشخص" شعار کراس فیت است.
کراس فیت یکی از برنامه های آمادگی جسمانی و قدرتی است که تعداد طرفداران آن به سرعت رو به افزایش است. 

این یک برنامۀ سنتی و خاص مانند وزنه برداری جداگانه برای یک عضلۀ خاص یا ایروبیک نیست.

کراس فیت چیست؟
کراس فیت ترکیبی از تمرین مقاومت، پالیومتریک انفجاری، تمرین سرعت، وزنه برداری به سبک قدرتی و المپیک، 

تمرین با کتل بلز )دمبل روسی(، تمرین با وزن بدن، ژیمناستیک و تمرین های استقامتی است.
کراس فیت، دستیابی به اجزای اصلی تناسب اندام را هدف قرار می دهد؛ تناسب ریوی و قلبی، استقامت، قدرت و 

استحکام عضالنی، انعطاف، نیرو، سرعت، چاالکی، تعادل، هماهنگی و دقت.
آموزش کراس فیت به 3 تا 5 روز کار در هفته نیاز دارد. حرکت ها شدید و کوتاه هستند و 5 تا 15 دقیقه بیش تر 

طول نمی کشند. انجام این حرکت ها برای کسانی که فعالیت ورزشی ندارند، در آغاز سخت است. 
این حرکت ها از انواع ورزش  انفجاری هستند که به شکل مداری اجرا می شوند، حرکت بعدی بدون فاصله از 

حرکت قبلی انجام می شود و استراحت بین آن ها بسیار کوتاه است. 
حرکت های کراس فیت تمریناتی برای سرتاسر بدن است؛ شامل فشار دادن، کشیدن، دویدن، پارو زدن و چمباتمه 

زدن زیر وزنه.

چند نمونه از تمرینات کراس فیت
Power Cleans : بلند کردن یک میله وزنه از زمین، آوردن آن به سمت باال و جلوی شانه ها به صورت سریع 

و قدرتی.
Burpees : این تمرین وزن بدن با وضعیت ایستاده آغاز می شود، ورزشکار به سرعت روی زمین می افتد، بلند 

می شود. سپس در وضعیت چمپاتمبه قرار می گیرد و به سمت باال پرش انفجاری انجام می دهد.
Snatch : ورزشکار میلۀ وزنه را به سرعت از روی زمین برمی دارد و خیلی سریع، با دست های صاف  باالی سر 

نگه می دارد.
Thruster : ورزشکار صاف می ایستد و میلۀ وزنه را جلوی شانه ها نگه می دارد. چمباتمه می زند، سپس دوباره 

می ایستد و وزنه را باالی سر می برد.
شنا، دراز- نشست و بارفیکس از تمرینات دیگری  هستند که در کراس فیت اجرا می شوند. در این ورزش تجهیزاتی 

مانند کتل بلز، توپ های طبی، طناب های کوهنوردی، طناب پرش و دستگاه پاروزنی به کار می رود.
اگر می خواهید به تنهایی و در خانه به کراس فیت بپردازید، باید بدانید که این ورزش به سطح خوبی از آمادگی 
جسمانی نیاز دارد. همچنین باید از چگونگی اجرای بدون خطر و ایمن حرکت ها آگاهی کافی داشته باشید تا دچار 

آسیب نشوید.
اما با وجود باشگاه هایی که کراس فیت را در برنامه خود دارند، می توانید از ورزش گروهی لذت ببرید و هیجان و 
تحرک بیش تری را تجربه کنید. باشگاه های کراس فیت کلوب های بدنسازی و سالمت معمولی نیستند. در این 

باشگاه ها اثری از دستگاه های هوازی یا قدرتی دیده نمی شود.
در عوض، این باشگاه ها مانند یک انبار پر از تجهیزاتی چون وزنه های مدور المپیک، جعبه های پالیومتریک، 
توپ های طبی، دمبل و کتل بلز است. میله های بارفیکس، طناب های کوهنوردی و حلقه های ژیمناستیک هم از 
سقف آویزان هستند. تنها تجهیزات هوازی موجود، دستگاه های پاروزنی هستند. در این نوع باشگاه ها، ورزش  به 

صورت گروهی و با یک برنامه روزانه انجام می شود.
هر باشگاه یک دورۀ مقدماتی یک ماهه دارد که تازه واردها باید آن را کامل کنند تا فنون الزم برای تمرین های 

اصلی برنامۀ کراس فیت را یاد بگیرند.
پس از شروع ورزش کراس فیت، ممکن است دچار دردهای عضالنی شوید. در این صورت، شاید قبل از نوبت بعدی، 

به یکی-دو روز استراحت نیاز داشته باشید تا عضالت شما به طور کامل بهبود یابند.

تغذیه در کراس فیت
کراس فیت برنامۀ خوراک روزانه ای توصیه می کند که شامل 40 درصد کربوهیدرات، 30 درصد پروتئین و 30 
درصد چربی است. به توصیۀ کراس فیت، این برنامه بدون شکر، با مصرف گوشت و سبزیجات، آجیل و دانه ها، چند 

نوع میوه، کمی مواد نشاسته ای مانند سیب زمینی، نان و برنج، اجرا می شود. 

سبکبهحسماگیآماد Cross Fitنی
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بورپی :
1-  حرکت را در حالت ایستاده آغاز کنید. 

2-  با یک پرش وارد مرحله اسکوات شوید و دستان خود را روی زمین 
بگذارید.

3-  پاها را در یک حرکت سریع به پشت ببرید و در حالت حرکت پالنک رو  
به جلو قرار بگیرید.

4-  در یک حرکت سریع دوباره به حالت اسکوات برگردید.
5-  در آخر دوباره به حالت ایستاده قرار بگیرید.

النگز پرشی )کالری سوز باور نکردنی( 
1-  یک گام بلند به جلو بردارید، پشت خود را صاف نگه دارید. زانوی جلو را حدود 90 درجه خم کنید. 

2-  وزن خود را روی انگشتان پای عقب نگه دارید و زانوی عقب را به طرف زمین ببرید. اجازه ندهید زانوی 
عقب زمین را لمس کند. 

3-  سپس پرش کوتاهی انجام دهید و در این فاصله وضعیت پاها را تغییر دهید .
4-   این بار با پای مخالف در وضعیت النگز قرار بگیرید.

در زندگی پر مشغله امروزی چگونه در مسیر تناسب اندام قرار بگیریم؟

شاید شما هم جزو آن دسته از افراد باشید که به دلیل مشغله زیاد فرصت کافی برای رفتن به باشگاه و پیروی از یک برنامه تمرینی  را نداشته باشید. 
حتما برایتان جالب خواهد بود اگر بدانید با یادگیری چند حرکت ورزشی ساده و بدون نیاز به تجهیزات ، تنها با استفاده از وزن بدن خود می توانید 

در مسیر تناسب اندام و سالمتی قدم های مثبتی بردارید.
برای شروع کافیست تصمیم بگیرید و اجرا کنید.

درازونشست قیچی 
1-  با دست و پای کشیده و صاف روی زمین دراز بکشید.

2- در حالیکه دستها و پاها بصورت کشیده است به سمت باال حرکت نموده تا دست ها 
با کف پا تماس پیدا کند. دقت نمایید که در این حرکت نیز سر و تنه صاف باشد.

3- به وضعیت اولیه برگردید و حرکت را تکرار کنید.

اسکوات پرشی 
1-  ابتدا در حالت اسکات قرار بگیرید و سعی کنید که کمرتان خم نشود. 

2-  سپس به سرعت ایستاده و تا جایی که می توانید بپرید. 
3-  سعی کنید طوری روی زمین بازگردید که به زانوهایتان فشار نیاید.

کوهنوردی
1-  دست ها را روی زمین بگذارید و پاها را رو به عقب نگه دارید.

2-  به نوبت پاها را به طرف داخل بیاورید. به نحوی که زانو تا محدوده آرنج و مماس با آن جلو بیاید.
3-  سپس حرکت را با پای مخالف تکرار کنید. بهتر است پشت سر هم و بدون مکث اجرا شود.

شنا سوئدی
1-  دست ها را بیش تر از عرض شانه باز کنید و کف دست ها را روی زمین قرار دهید. نوک پا ها با زمین 

در تماس باشد.
2-  اکنون در این وضعیت آرنج ها را خم و سینه را به زمین نزدیک کنید.

3-  یک مکث کوتاه داشته باشید و سریع به حالت اول برگردید. 
در این حرکت بدن کامال باید در یک راستا باشد. از قوس دادن به کمر و بلند کردن باسن خودداری 

کنید.

پروانه 
1-  بایستید، پاها را جفت کنید و دست ها را کنار بدن قرار دهید.

2-  در یک حرکت بپرید و پاها را از هم دور کنید و دست ها را باالی سر ببرید.
3-  کمی مکث کنید و سپس با پرشی به موقعیت قبلی برگردید و حرکت را دوباره تکرار کنید.

4-  باال بردن دست و پای مخالف.

چرخش روسی 
1-  روی زمین در حالیکه تنه کمی به عقب تمایل دارد نشسته و پاها را به صورت 

خمیده از زمین جدا نمایید.
2-  همراه چرخش تنه کتف، کف دست ها را به چپ و راست هدایت نمایید.

پشت بازو دیپ
1-  دست ها را روی نیمکت بگذارید و یک گام پاها را از نیمکت دور کنید. 

2-  پاها را جفت کنید و دست ها را به اندازه عرض شانه باز کنید. به این نکته توجه داشته 
باشید که هنگام اجرای حرکت آرنج ها از موقعیت فعلی که دارند بیشتر از هم فاصله نگیرند 

یعنی موقعیت آن را در تا آخر حرکت حفظ کنید. 
3-  پس از این که در موقعیت مورد نظر قرار گرفتید و آماده انجام حرکت شدید، به آرامی 

پایین بروید تا جایی که آرنج های شما به زاویه 90 درجه برسند.
4.  سپس با فشار دست ها به موقعیت اول برگردید.

نهحاردررو س
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AIR ROUND GTX® RR 132 محصولی بسیار راحت و سبک از سری 
کفش های SPEED HIKING زامبرلن است.

می کنند،  انتخاب  را  ترکیبی  مسیرهای  که  آنان  برای  سری  این  مدل  های 
مناسب ترین کفش  ورزشی است. این مدل ها برای دوچرخه سواری، پیاده روی 
در طبیعت و دویدن، طراحی شده اند؛ به همین خاطر عالوه بر راحتی از کیفیت 
باالیی برخور دارند. محصوالت این گروه بسیار نرم، راحت و سبک و همچنین 

بسیار محکم و قابل اعتماد هستند.

با الیه  زامبرلن   Vibram® Speed Hiking Lite این کفش  بیرونی  کفی 
GORE-TEX® SURROUND™ است. این تکنولوژی قابلیت تنفس و 

ضد آب بودن را ایجاد کرده است. 
در این تکنولوژی، حرارت و رطوبت از الیه GORE-TEX®  عبور می کند و 
به فضای spacer می رسد. سپس از کناره ها به خارج از کفش منتقل می شود. 

در نتیجه حتی در هوای گرم پاها خشک می مانند. 
عالوه بر تکنولوژی GORE-TEX® SURROUND™، این مدل به زیره 
اصلی ترین  است.  شده  نیزمجهز   VIBRAM® SPEED HIKING LITE
ویژگی این زیره، طراحی ویژه آن برای جلوگیری از جمع شدن ِگل و الی است.

3233

ومحکم
دعنماابلفا
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موي سر اندامي است که در زیبایي ظاهري ، نقش بسزایي ایفا مي کند بنابراین سالمت آن 
هم براي مردان و هم براي زنان از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

استفاده از برخي محلول هاي گیاهي یا شیمیایي گرچه مي تواند بر روي ظاهر مو تاثیرگذار 
باشد اما نیازهاي تغذیه اي فولیکول مو که ضامن رشد و سالمت آن است، از طریق مواد 
غذایي تامین مي شود. به عبارت دیگر ابتدا باید بر سبد غذایي خود تمرکز کنیم چون 
محلول هاي موضعي در درجه دوم اهمیت قرار دارند. یک رژیم غذایي متعادل و متنوع که 
مبتني بر هرم تغذیه اي باشد، نیازهاي بدن براي رشد و سالمت موها را نیز تامین مي کند.

کدام مواد، کدام خوراکی ها؟
• پروتئین    اصلي ترین ماده غذایي الزم براي سالمت موها پروتئین است که بنا بر 
نیازهاي بدن انسان باید از پروتئین هاي حیواني تامین شود تا اسیدهای آمینه ضروري 
تامین شود. انواع گوشت بخصوص گوشت ماهي به دلیل سهولت جذب و چربي پایین،  

تخم مرغ و لبنیات منابع بسیار خوبي براي تامین پروتئین هستند. 
دانه هاي گیاهي نظیر حبوبات و سویا نیز از منابع خوب پروتئین گیاهي محسوب مي شوند 
که عالوه بر تامین بخشي از پروتئین مورد نیاز، مي توانند قسمتي از ریز مغذي های الزم 

براي رشد مو را فراهم کنند. 
• آهن   یکي از مواد معدني بسیار مهم موردنیاز براي سالمت موها به شمار مي آید. این 
عنصر که تنها در شکل دو ظرفیتي آن براي دستگاه گوارش قابل جذب است، در گوشت 

قرمز و دانه ها یافت مي شود. 
در نظر داشته باشید که فقر آهن مي تواند منجر به کم خوني و درپی آن ریزش مو شود 

که که افراد مبتال باید برای بررسي علت آن به پزشک مراجعه کنند.
• روي   یا زینک ماده اي معدني است که امروزه در ترکیب بسیاري از داروهاي مکمل 

یافت مي شود و خودسرانه به شکل گسترده اي توسط افراد جامعه مصرف مي شود. 
این فلز معدني از عناصر ضروري براي سالمت موهاست و به فراواني در دانه هاي گیاهي 

نظیر انواع آجیل و حبوبات و همچنین انواع گوشت وجود دارد. 
• مس   از جمله مواد معدني است که به مقدار کمی از آن مورد نیاز بدن است. 

سبزیجات ، دانه ها، مغز و جگر از منابع مهم گیاهی و حیوانی تامین مس هستند.
• کلسیم    یکي دیگر از مواد معدني ضروري براي سالمت جسمي است که نقش آن در 
کارایي غشاء سلولي و نیز رشد و نمو اندام هاي مختلف ثابت شده است. لبنیات کم چرب، 

میوه ها و سبزیجات بویژه خانواده کلم، غني ترین منابع کلسیم در سبد غذایي هستند.
• ویتامین هاي گروه ب   انواع ویتامین هاي گروه ب در واکنش هاي شیمیایي حیاتي 
بدن، نقشی موثردارند. برای داشتن موهایی سالم از این ویتامین نباید غافل شد. میوه ها 
و سبزیجات از منابع اصلي تامین این ویتامین هستند. سبوس گندم وسبوس برنج نیز از 

جمله منابع بسیار غني ویتامین هاي این گروه به شمار مي آیند.
مصرف  از  را  ما  درست  تغذیه اي  الگوي  یک  از  پیروي  که  کنیم  توجه  باید 
مکمل های دارویي اضافه بی نیاز مي کند و به جز موارد خاص و توصیه پزشک، 

نیازي به مصرف این مکمل ها نیست.

دکتر محمد هاشمي
دبیر انجمن علمي
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فلفل تند، فلفل شیرین یا فلفل دلمه ای، محتوی فیبر و آب وحاوی ویتامین 
C و مقادیر زیادی آنتی اکسیدان و ترکیبات کاروتنوئیدی هستند؛ ترکیبات 
کاروتنوئیدی مواد محلول در چربی که باعث ایجاد رنگ های مختلف از قرمز 
و نارنجی تیره تا سبز و بنفش و سیاه، می شود. البته طعم تند برخی فلفل ها 
به دلیل مواد قلیایی است که در آن ها وجود دارد و طعمي تند و کمی تلخ 
را ایجاد می کند. البته فلفل تند، ویتامین C زیادی دارد و حتی می توان گفت 
غنی ترین منبع ویتامین C است اما از آنجا که در غذاهای ایرانی کم تر استفاده 
می شود، منبع غذایی مهمی برای تامین ویتامین C افراد محسوب نمی شود. در 
کل همه فلفل ها می توانند به باال رفتن متابولیسم بدن کمک کنند اما فلفل تند 
می تواند انرژی غذا را تا حد زیادی باال برده، باعث گرمازایی در بدن شده و در 
نهایت منجر به کالری سوزی و کاهش وزن شود. با این که استفاده بیش از حد 
از فلفل تند عوارضی ندارد و افراد هندی یا ساکنان آسیای دور با وجود مصرف 
غذاهای بسیار تند که برای ما ایرانی ها غیرقابل تحمل است، دچار مشکل 
نمی شوند اما از آنجا که در فرهنگ غذایی ما، خوردن غذاهای تند چندان 
متداول نیست، سیستم گوارشی بسیاری از افراد به این نوع غذاها عادت ندارد 
و ممکن است بعضی افراد با خوردن این غذاها دچار سوزش معده، باال رفتن 

فشار خون یا افزایش تپش قلب شوند. خوردن فلفل های تند

35

بنسبربانند فلفل

مومتسالواعد

تغـذیه و سالمت
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برای افرادی که دچار مشکالت گوارشی بوده، به ویژه افراد مبتال به هموروئید، 
به هیچ عنوان توصیه نمی شود چون باعث وخیم تر شدن حال شان می شود.

فلفل تند موثرتر است.

هر دو فلفل، هم تند و هم شیرین خواص زیادی دارند که مشابه هم است؛ انواع 
فلفل حاوی مقدار زیادی آنتی اکسیدان های مختلف با خواص ضد سرطانی، ضد 

بیماری های قلبی-عروقی و ضد بیماری های مزمن است.
خاصیت ضد التهابی شان بسیار زیاد است. البته تمام این خواص در فلفل تند 
بسیار بیش تر از فلفل شیرین و شدت تاثیر گذاری اش هم بیش تر از فلفل 

شیرین است.
تنها مشکل فلفل تند این است که برخی افراد نسبت به آن حساسیت دارند و 
به هیچ عنوان نباید این نوع فلفل را مصرف کنند، بنابراین به همه بیمارانی که 
برای مصرف فلفل تند مشکل دارند، توصیه می شود از انواع فلفل های شیرین 

و فلفل های دلمه ای با رنگ های متفاوت استفاده کنند.
خواص  کدام  هر  که  هستند  متفاوتی  رنگدانه های  حاوی  فلفل ها  این 

آنتی اکسیدانی بسیار مفیدی دارند.
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9. به مدت یک ماه دور مصرف غذاهای سرخ کردنی مانند سیب زمینی سرخ 
کرده، مرغ و ماهی سوخاری یا حتی ته دیگ را خط بکشید.

10. تغذیه سالم شرط داشتن زندگی سالم است. پس نه تنها در طول دوران 
رژیم، بلکه در تمام سال، آب ساده یا دوغ کم نمک را جایگزین نوشیدنی های 

شیرین و نوشابه های گازدار کنید.

یک  یا  خرما   2 و  چرب  کم  شیر  لیوان  یک  می توانید  عصرانه  عنوان  به   .11
بیسکویت سبوس دار با یک پیاله ماست کم چرب با تکه های میوه یا دو میوه 
متوسط میل کنید. چای، قهوه یا نسکافه به همراه 2 بیسکویت سبوس دار هم 

می تواند برای عصرانه مناسب باشد.

چای  کاهو،  خیار،  فرنگی،  گوجه  مصرف  رژیم،  این  مدت  طول  تمام  در   .12
و قهوه تلخ به میزان دلخواه، آزاد است. این خوراکی های کم یا بدون کالری 

می توانند جلوی اشتها یا وسوسه به خوردن تنقالت پرکالری را بگیرند.

13. در طول مدت رژیم می توانید به جای قند یا شکر، 2-3 توت خشک یا 
کشمش بخورید.

14. قید رفتن به رستوران و خوردن فست فودهای چرب و پرکالری و سرشار 
از سس و پنیر پیتزا را بزنید. برای این که در محل کار وسوسه نشوید که غذا 
از بیرون سفارش دهید، هر شب مقداری غذای خانگی برای ناهار فردای خود 

کنار بگذارید.

15. به جای خوردن کیک و کلوچه در محل کار، چند میوه یا سبزی کم کالری 
با خود داشته باشید.

16. غذایی ساده و سبک را برای شام انتخاب کنید. یک بشقاب ساالد سبزی های 
مختلف که با یک پیاله ماست کم چرب مخلوط شده است با یک برش کوچک 
مناسب  شام  برای  می تواند  بخارپز،  گوشت  یا  خورش  کمی  و  سبوس دار  نان 
باشد. نان و پنیر و گردو با یک لیوان شیر کم چرب و 4 خرما هم شام کاملی 

به حساب می آید.

17. شام را پیش از ساعت 8 شب میل کنید.

18. در صورت امکان، حدود یک ساعت بعد از شام، برای پیاده روی سبک با 
اعضای خانواده به نزدیک ترین پارک محل سکونت تان بروید.

از خواب یک میوه  19. در صورت احساس گرسنگی، حدود یک ساعت قبل 
یا نصف لیوان شیر کم چرب ولرم یا نصف پیمانه ماست کم چرب میل کنید.

آلودگی  خواب  و  خستگی  احساس  بخوابید.  ساعت   8-7 روزی  حداقل   .20
می تواند شما را به سمت خوردن خوراکی های چرب و پرکالری بکشاند.

21. هر 2-3 روز یک بار می توانید یک بستنی کوچک را هم به عنوان عصرانه 
در برنامه غذایی خودتان داشته باشید.

22. در مصرف چربی  مانند انواع روغن، حد اعتدال را رعایت کنید. همه روغن ها 
انرژی یکسانی دارند و این که متخصصان تغذیه مصرف روغن های مایع را نسبت 
یک  آن هاست. پس چه  متفاوت  اثر سالمت بخشی  می کنند،  توصیه  جامد  به 
قاشق روغن زیتون بخورید و چه یک قاشق روغن حیوانی، کالری دریافتی تان 

تفاوتی نخواهد کرد.

23. روزی 15 دقیقه ورزش کنید. ورزش به هر نوع فعالیتی گفته می شود که 
ضربان قلب و تنفس را باال ببرد. بنابراین پیاده روی برای خرید و راه رفتن و کار 

در خانه ورزش محسوب نمی شود.

24. همه افراد، چه آن هایی که رژیم دارند و چه آن هایی که ندارند، باید حداقل 
روزی 150 گرم قند به بدنشان برسانند تا بدن برای به دست آوردن انرژی آن 
را بسوزاند. اگر این مقدار قند در بدن وجود نداشته باشد، تامین انرژی از منبع 
دیگری مانند عضالت انجام می شود. میوه ها، خرما، عسل، توت خشک، انجیر 
رژیم  در  را  آن ها  می توانید  و  دارند  مفیدی  قندهای  مویز  و  خشک، کشمش 

غذایی تان بگنجانید.

برخی افراد پس از گذراندن تعطیالت به خصوص تعطیالت نوروز که پای 
شیرینی و آجیل هم به میان می آید، به خاطر خوردن و خوابیدن زیاد، چند 
کیلو اضافه وزن پیدا می کنند. هر چند که این افزایش وزن بیش تر از 3 تا ٤ 
کیلو نیست، اما همه می خواهند به سرعت به وزن پیش از تعطیالت برگردند. 
توصیه هایی که در ادامه می خوانید، برای کاهش وزن در حدود ٤ کیلوگرم در 
یک ماه است. اگر می خواهید وزن بیش تری کم کنید، الزم است به متخصص 

تغذیه مراجعه کنید.

1. برای رفتن به محل کار 20 دقیقه رفت و 20 دقیقه برگشت را پیاده روی 
کنید.

2. برای صبحانه یک کف دست نان سبوس دار و یک تکه پنیر کم نمک و کم چرب 
با یک لیوان شیر کم چرب و 2 خرما یا فقط یک تخم مرغ آب پز بخورید.

3. یک میوه به عنوان میان وعده صبح انتخاب کنید. اگر این میوه سیب است، 
بهتر است آن را با پوست بخورید تا فیبر بیش تری دریافت کنید. اگر صبح شیر 
نخورده اید، می توانید یک لیوان شیر کم چرب یا نصف بیسکویت سبوس دار هم 

میل کنید.

4. پیش از ناهار، یک لیوان سبزیجات بخارپز )مانند هویج، کلم بروکلی و لوبیا 
سبز( یا 2 لیوان ساالد سبزی های خام )مانند کاهو، کلم، خیار، گوجه فرنگی، 
هویج، جعفری و گشنیز( به همراه کمی آبلیمو و یک قاشق مرباخوری روغن 

زیتون بخورید.

5. حدود 8 - 6 قاشق غذاخوری برنج یا دو کف دست نان سبوس دار با یک 
لیوان ماکارونی پخته برای ناهارتان کافی است.

6. به عنوان خورش در وعده ناهار می توانید انواع گوشت های کم چرب را به 
اندازه 250-200 گرم انتخاب کنید؛ مثال سینه مرغ، گوشت گوساله، گوشت 

بوقلمون، گوشت شترمرغ یا ماهی و میگو.

7. انواع خوراک ها و خورش های سنتی مانند قیمه، قورمه سبزی، کرفس یا بادمجان 
هم به شرطی که پرچرب نباشند، می توانند به اندازه یک پیاله در وعده ناهار به جای 

گوشت خالص گنجانده شوند.

بخارپز  یا  از غذاهای آب پز  ماهه  رژیم یک  این  در  تا می توانید  است  بهتر   .8
استفاده کنید؛ مثال گوشت ها را به جای سرخ کردن با آب یا بخار آب بپزید یا 
ماهی و میگو را به جای سرخ کردن روی برنج در حال دم بگذارید تا پخته شود.

نعطبالتردفیحا
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ننفا

سالمت و پزشکی

بسیاری از ما در صورت رو به رو شدن با یک انتقاد، حالت دفاعی می  گیریم و 
سخن گوینده را نادرست و نامطلوب تلقی می کنیم. درحالی که پذیرفتن برخی 
انتقادها می تواند روش کار یا زندگی ما را اصالح کند؛ اما الزم است که انتقاد 
مخرب را از انتقاد مفید تشخیص دهیم. برای این کار داشتن اعتماد به نفس و 

شناخت و آگاهی از عقاید، افکار، رفتار و احساسات خود ضروری است. 
اگر برای سنجش خود، مالک هایی نداشته باشیم، انتقاد نادرست دیگران را هم 
به سادگی می پذیریم. برای مثال، اگر همواره به ما بگویند که کم کار می کنید، 
حتی اگر بدانیم کمیت کار ما مناسب است، کم کم آن را باور خواهیم کرد و اگر 
اعتماد به نفس کافی و ارزیابی درستی از خود نداشته باشیم، همیشه از رفتار خود، 

شرمنده می شویم یا احساس گناه می کنیم. 

چرا مردم انتقاد می کنند؟
دانستن دلیل انتقاد کمک می کند تا آن را تحلیل کنیم. ممکن است کسی که 
انتقاد می کند، خود مورد انتقاد است اما نمی خواهد آن را بپذیرد و به دنبال شانه 

خالی کردن از مسئولیت است.

البته ممکن است مردم به دلیل انتقام یا حسادت نیز ازیک دیگر انتقاد کنند.
اما انتقاد مفید نشان دهنده احساس وظیفه و اهمیت دادن به طرف مقابل در 

جهت رشد و تکامل اوست.

 

 چگونه با انتقاد برخورد کنیم؟مفبدبابمحردا
تایید کنیم  را  بودن خود  ارزشمند  باید  انتقاد در ذهن،  پژواک  با  مقابله  برای 
حتی اگر رفتار نامناسب و مورد انتقادی از ما سرزده باشد. از آن جا که هیچ کس 
کامل نیست و امکان اشتباه برای همه وجود دارد، بنابراین  از  انتقاد سازنده برای 

پیشرفت بیش تر خود استفاده کنیم.

چگونه انتقادکنیم؟
به جای برچسب زدن به طرف مقابل، از رفتار او انتقاد کنید. به جای این که بگویید: 
"تو واقعاً تنبلی!" بگویید: "وقتی سهمت را در کارهای خانه انجام نمی دهی، عصبانی 

می شوم."

انتقاد را با اندکی تحسین، همراه کنید. به طور مثال بگویید: "من همیشه شما 
را به خاطر وظیفه شناسی تان تحسین می کنم اما انتظار دارم برای این کار هم، 

بیش تر وقت بگذارید."

پیشنهادهای سازنده و روشن مطرح کنید تا طرف مقابل متوجه شود و رفتارش را 
در آن راستا تغییر دهد. به جای جمله مبهم "بیش تر مالحظه مرا بکن." بگویید: 

"لطفاً هر وقت می خواهی دیر بیایی، از قبل به من خبر بده."

به یاد داشته باشید که اگر از کسی انتقاد می کنید، ظرفیت کنار آمدن و پذیرش 
انتقاد دیگران را هم در خود باال ببرید.

شواهد اخیر نشان می دهد آمادگی جسمانی درحد مطلوب با پایین بودن فشار 
و  دارد. همچنین کم شدن وزن  ارتباط  استراحت  خون سیستولی در حالت 
پرهیز از مصرف دخانیات به کاهش بیش تر فشارخون کمک می کند. تحقیقات 
نشان داده است که ورزش با شدت متوسط می تواند درکاهش فشارخون موثر 
باشد در حالی که انجام فعالیت های فیزیکی سبک مانند راه رفتن یا باغبانی 
کردن که نشان دهنده زندگی کم تحرک است، در کاهش آن نقش زیادی ندارد. 
هرچند افراد سالمند وضعیتی ویژه  دارند که باید به آن ها توجه شود. تمرین 
کردن با شدت متوسط که مصرف اکسیژن را 50 درصد افزایش دهد، به طور 
کامل فشار خون صبح هنگام را در فرد پایین می آورد و بر کیفیت تمرین 
فیزیکی هم تاثیری مفید دارد. اهمیت کم شدن فشارخون در هنگام صبح از آن 
جهت است  که دراین زمان به علت تغییر یافتن کنترل اعصاب  نهایی سمپاتیک 
به پاراسمپاتیک، احتمال خطر ناتوانی و مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی 

بیش تر است.

چه قدر ورزش الزم است؟
ورزش کردن به طور مرتب، باعث جلوگیری یا کنترل فشارخون باال می شود. 
ورزش های متوسط هوازی، مانند پیاده روی به مدت 30 دقیقه در روز ممکن

است نیاز به مصرف دارو را کم کند و کمک کند تا کارهای خود را بهتر انجام 

دهید. به تدریج بر شدت ورزشی که انجام می دهید، بیفزایید تا فشار خونتان
پایین بیاید. اگر مدتی است که ورزش نکرده اید، به آرامی شروع به ورزش کنید 
تا آسیبی به شما وارد نشود. در آغاز، ورزشی که به آن عالقه دارید را 10 تا 
15 دقیقه انجام دهید. هنگامی که قوی تر  شدید، شدت و مدت زمان ورزش را 
افزایش دهید تا به روزی 30 دقیقه برسد. برای پیشگیری از آسیب های ورزشی، 

از انجام حرکت های ناگهانی و شدید دوری کنید. 
موزون حرکت کنید.

اگر تازه به ورزش رو آورده اید، آهسته قدم  بردارید و ورزش های با شدت کم را 
انتخاب کنید؛ مثل یوگا، دوچرخه سواری آهسته، پیاده روی، ورزش های هوازی 

در آب یا شنا با سرعت متوسط.
آسیب نبینید.

برای کاهش احتمال آسیب های ورزشی، برنامه ورزشی خود را به آرامی شروع 
کنید.

قبل از شروع ورزش به مدت 15 دقیقه خود را با انجام حرکت های کششی 
گرم کنید.

در زمان ورزش، به خود فشار زیادی وارد نکنید و بیش از توان  فعالیت نداشته 
باشید.

بعد از انجام ورزش، با 5 دقیقه پیاده روی آرام، بدن را سرد کنید.
اگر قصد انجام ورزش های تقویت عضله یا کششی شدید دارید، حتما با پزشک  
خود مشورت کنید. برخی از انواع ورزش های قدرتی به دلیل حبس کردن نفس،  
باعث افزایش فشارخون می شوند و افراد مبتال به فشارخون باال، نباید آن ها را 

انجام دهند.
اگر در خانه دستگاه فشارسنج دارید، پیش از شروع هر جلسه تمرین، فشارخون 

خود را کنترل کنید؛ در صورت باال بودن، ورزش نکنید. 

نحورفسابرسررونبرنا
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صرفه جویی در مصرف آب، موضوعی موقت و تعطیل شدنی نیست. با توجه به بحرانی شدن وضعیت این ماده حیاتی در 
سراسر جهان، باید صرفه جویی همیشگی در مصرف آب را به یکی از اصول زندگی خود تبدیل کنیم و روش های جدیدی 

را برای این کار به وجود بیاوریم.
این روش های صرفه جویی زحمت چندانی برای افراد ندارد؛ اما انجام آن ها در مقیاس ملی و حتی جهانی تاثیر حیرت آوری 

برای ادامه زندگی در این سیاره زیبا خواهد داشت.

5 راه خالقانه برای صرفه جویی در مصرف آب
در مراسم بدرقه تیم ملی والیبال برای حضور در بازی های لیگ 
جهانی 2015، سعید معروف، کاپیتان پر افتخار این تیم، به عنوان 
سفیر آب معرفی شد. در این مراسم که وزیر نیرو و وزیر ورزش و 
جوانان حضور داشتند، کاپیتان تیم ملی، تندیس آب با شعار" آب 
هست ولی کم است" را دریافت کرد تا در بازی های بین المللی 
چیت چیان  حمید  کند.  اهدا  حریف  تیم های  به  را  آن  رو  پیش 
ولی کم است"  گفت:  " آب هست  به شعار  اشاره  با  نیرو  وزیر 
برای مدیریت درست آب در کشور، نیازمند یک فرهنگ صحیح 
مصرف هستیم و گروه های مرجع جامعه مثل دانشمندان، اساتید 
مردم جای  قلب های  در  که  هنرمندان  و  ورزشکاران  دانشگاه ها، 

دارند می توانند در ایجاد این فرهنگ صحیح تاثیرگذار باشند.
وزیر نیرو افزود: از بازیکنان تیم ملی والیبال ایران که عازم مسابقات 
جهانی هستند درخواست داریم که به عنوان سفیران آب کشور، 
پیام ما را به مردم دنیا برسانند و پیام آن ها را برای مردم کشور 
با  نیز در سخنان خود  و جوانان  وزیر ورزش  بیاورند.  ارمغان  به 
اشاره به پرطرفدار بودن والیبال گفت: با توجه به آن که مسابقات 
نفر  میلیون   500 از  بیش  جهان  در سطح  والیبال  جهانی  لیگ 
بیننده دارد که 40 میلیون آن در ایران هستند، این فرصت خوبی 
است تا از مقبولیت بازیکنان تیم ملی والیبال برای رساندن یک 
پیام فرهنگی که بحران آب است، استفاده کنیم. یادآورمی شود 
تیم والیبال ایران در لیگ جهانی سال 2015 با تیم های آمریکا، 
روسیه و لهستان هم گروه است. بازیکنان روز 20 اردیبهشت ماه 
به فنالند رفتند تا بعد از دو اردو در کشورهای فنالند و جمهوری 

چک راهی آمریکا شوند.

آب حاصل از شست وشوی میوه و سبزی  را  برای استفاده های گوناگون مثل 
آبیاری گیاهان و باغچه یا به جای آب فالش تانک توالت استفاده کنید.

بیش ترین ظرفیت ماشین ظرفشویی و لباسشویی را در هر بار استفاده بکار بگیرید.

زمان دوش گرفتن را کوتاه کنید و هنگام شامپو یا صابون زدن، شیر آب را ببندید.

آبیاری باغچه یا گیاهان بالکن را قبل از ساعت 10 صبح  انجام دهید. مراقب باشید 
آب از گلدان ها سرریز نشود.

فالش تانک های جدید با ظرفیت  یک لیتر را جایگزین فالش تانک های قدیمی کنید که هر 
بار 6 لیتر آب قابل آشامیدن را به فاضالب تبدیل می کنند. در غیر این صورت با قرار دادن 

بطری های نوشابه پر از آب، ظرفیت فالش تانک را کم کنید.
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نقش چربی سوزی کارنیتین در ورزشکاران  و افراد غیر ورزشکار
کارنیتین نقشی اساسی در چربی سوزی از طریق متابولیسم درونی و تغذیه خارجی ایفا می کند. این ماده نقشی موثردرکاهش پارامتر های پالسمای بیماران 

دیابت نوع دوم دارد.
کارنیتین تسریع کننده سوخت و ساز بدن از طریق بهبود امر چربی سوزی است، اما به عنوان ماده نیروزا نقشی در متابولیسم بدن ندارد. این مهم )چربی سوزی( از طریق 

انتقال اسید های چرب به داخل میتو کندری ها جهت اکسیداسیون آن ها صورت می پذیرد.
سنتز کارنیتین در بدن توسط دو ارگان کبد و کلیه صورت می گیرد و کارنیتین مورد نیاز برای سنتز از منابع غذایی مانند لبنیات و گوشت قرمز به دست می آید.

عدم تاثیر بیش تر کارنیتین در دوزهای باالتر به تایید رسیده است. طبق بررسی های انجام شده روی دو گروه دریافت کننده کارنیتین، شامل دوره کوتاه مدت 
2-1 هفته ای با دوز روزانه 6-4 گرم و دوره دراز مدت 12 هفته ای با دوز روزانه 2 گرم نشان می دهد که تفاوتی در باالبردن کارنیتین عضالت وجود نداشته 
است و هر دو دوره نتیجه ای یکسان داشته اند. نتایج تحقیقات اخیر حاکی از تاثیر کارنیتین بر روی افراد دارای دیابت نوع دوم بوده است و بر همین اساس 

تجویز کارنیتین را در افراد غیر ورزشکار دیابتی مورد تایید قرار می دهد.
نتایج ناشی ازاین تحقیقات بر روی بیماران دیابت نوع دوم پس از استفاده از مکمل های حاوی کارنیتین نشان دهنده کاهش میزان گلوکز،کلسترول،LDL  است؛ 

در حالی که تغییرات واضحی در میزان تری گلیسیرید،(HBA1C( مشاهده نشده است.
کارنیتین از دو راه به چربی سوزی کمک می کند؛

1- از طریق افزایش تجمع عضالنی به واسطه مصرف منظم خوراکی
2- با افزایش تجمع عضالنی کارنیتین، اکسیداسیون چربی ها نیز باال می رود و باعث کاهش تدریجی ذخایر چربی می شود.

مطالعات اخیر نشان داده است که اگر تجمع عضالنی کارنیتین افزایش یابد، ذخایر گلیکوژن عضالت کم تر شکسته می شوند و احتماال متابولیسم چربی افزایش می یابد.
نکته مهم این است که اگر کارنیتین به منظور کاهش وزن مصرف می شود باید با مقادیری از کربوهیدرات باشد چون کربوهیدرات باعث تحریک ترشح انسولین 

و افزایش کارنتین عضالت می شود.
مطالعات درباره استفاده کارنیتین بر روی افراد غیر ورزشکار همچنان ادامه دارد.

CLINICAL SPORTS MEDICINE     : منابع                                                                                                                                    
META-ANALYSIS ARTICLE  2015                                                                                                                                             

دکتر محمد امین سلطان سلیمی
پزشک ورزشی

ننبنرکایرسوبیحر

قلم مشاور
 نمایندگی انحصاری فروش  و خدمات پس
از فروش استان های فارس و بوشهـر
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ا نحا

گروه صنایع ورزشی ارکید مهر

lx5 - 38

  قدرت موتور                             1.5
 برنامه تمرینی                          18                          
برنامه قابل تنظیم               دستی      

km 1-16            تغییرات سرعت
 شیب برقی                    12% - 0
482*1350mm      فضای دویدن

)16 Levels)

گـرگان، خیابان مطهـری جنوبی، نبش مطهـری 15، فروشگاه ارکیـد
تلفن:  2154110 - 0173

 تجهیزات مدرن ورزشی ارکید

www.orchid.ir
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2B       ACE
نبکلکنرتر

تجارت الکترونیک یا اینترنتی از جمله فعالیت های بازرگانی است که این روزها با سرعتی رو به رشد در جهان مواجه 
و هر روز حوزه های متنوعی از تجارت های سنتی را به سمت خود می کشاند. بی شک توسعه کسب و کارها بر بستر 
اینترنت مزایای بی شماری را می تواند برای کاربران به همراه داشته باشد که صرفه جویی در وقت، حذف سفرهای 
زاید درون شهری و همچنین کاهش آلودگی هوا در کنار حذف واسطه های بازار و کاهش قیمت از مهم ترین فواید 

این نوع از تجارت محسوب می شود.

در همین راستا با توجه به مزایایی همچون داشتن یک ویترین و نمایشگاه مجازی همیشگی و در دسترس و نیز احترام 
به حقوق مصرف کنندگان در جهت خرید بی واسطه و سریع، در اسفندماه 1393 فروشگاه اینترنتی ارکید راه اندازی شد 
و با آغاز به کار این فروشگاه، عرضه محصوالت شرکت، عالوه بر دوچرخه های اسپیشیاالیزد و سانتاکروز، محصوالت 

ورزشی خانگی و باشگاهی نیز در این سایت آغاز شد.
آغاز به کار این سایت با نگاه حرفه ای و مشتری مدار، خدمت دیگری  است که ارکیـد در اختیار ورزشکـاران، مشتـریان 

و مخاطبان خود قرار داده است

Treadmill
 نمایندگی انحصاری فروش  و خدمات

پس از فروش استان گلستان

و

2 B
AC

E
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021-66438114
sales@2bAce.com به سایت 2BACE خوش آمدید.



47 46

آموزشی  تولید محتوای  با هدف  ماه 1393  آذر  از  را  فعالیت خود  این صفحه 
انگیزشی آغاز کرده است و در حال حاضر بیش از 2500 نفر دنبال کننده دارد. 
با توجه به آن که اینستاگرام شبکه ای اجتماعی با تکیه بر تصویر است، محتوای 
تولید شده در این صفحه نیز بیش تر تصویری و برخی مطالب مرتبط با آن ها 

بوده است. 
افرادی که صفحه ارکید فیتنس را دنبال می کنند؛ عالقه مند، فعال و یا متخصص 
در زمینه تناسب اندام هستند. این صفحه فضایی است برای ارائه مطالب آموزشی 
تناسب اندام و تغذیه، معرفی برترین های ورزشی و ایجاد انگیزه در عالقه مندان 

به این رشته. 

Instagram
  orchid_bike
orchid_fitness

این صفحه نیز در اینستاگرام فعال است و اکنون پس از گذشت کم تر از یک 
دوچرخه سواری،  قهرمانان  از  که  دارد  کننده  دنبال  نفر  از 1600  بیش  سال، 

دوچرخه سواران حرفه ای و آماتور و عالقه مند هستند. 
اطالع رسانی در مورد تکنولوژی های روز ورزش دوچرخه سواری، اخبار مسابقات 
داخلی و خارجی، علم تغذیه در دوچرخه سواری و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری 

از زمینه های فعالیت ارکیدمهر در این صفحه است.

orchid_fitnessorchid_bike

اینستاگرام یکی از قوی ترین شبکه های اجتماعی برای اشتراک گذاری عکس و ویدیو است و به کاربران امکان می دهد تا عکس ها و ویدیو های خود را در دیگر 
شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر و .... به اشتراک بگذارند. از ویژگی های سرویس اینستاگرام وجود افکت ها و فیلترهای جذاب با استفاده از نور، رنگ 
و کنتراست برای استفاده خالقانه و تغییر، و به وجودآوردن تصویرهای جدید است. اینستاگرام از زمان به وجود آمدن در اکتبر 2010 به سرعت محبوب شد و تا 
دسامبر 2014 بیش از 300 میلیون نفر کاربر فعال را جذب کرد که روزانه حجم زیادی محتوای تصویری تولید می کنند. اینستاگرام یکی از 10 اپلیکیشن برتر در 
فهرست محبوب ترین اپلیکیشن های تلفن های همراه هوشمند است و هم چنان نیز در حال برنامه ریزی برای پیشرفت و بهبود جایگاه خود در این فهرست است.

شرکت ارکید نیز با ایجاد دو صفحه  orchid_bike  و  Orchid_Fitness تالش کرده است تا با تقویت ارتباط با مخاطبان، سهم خود را در گسترش فرهنگ 
ورزشی و کمک به افزایش سطح سالمتی جامعه ادا کند.

حنمااسبکههای
ردرا کبد

عی

تغذیه و سالمتکوهنوردیبدنسازیدوچرخه سواریصفحه نخستگروه صنایع ورزشی ارکیدمهر

اشتراک در خبرنامه

کاربر گرامی به منظور ثبت اشتراک در 
خبرنامه از این بخش استفاده نمایید.

نام:
نام خانوادگی:

ایمیل:

اشتراک

برای عضویت و دریافت اشتراک خبرنامه، می توانید یکی از دو راه زیر را انتخاب کنید؛
1-  مراجعه به آدرس بالگ Blog.orchid.ir و پرکردن اطالعات جدول مربوط به خبرنامه

2-  ارسال آدرس ایمیل به سامانه پیامکی ارکید به شماره 22258228

در بالگ ارکید منتظر شما هستیم.

به مجموعه بالگ های گروه ارکید خوش آمدید!

شرکت ارکیدمهر با اعتقاد راسخ به فعالیت های فرهنگی برای ترویج فرهنگ ورزشی، و ایجاد ارتباط نزدیک تر با مخاطبان، پس از تجربه موفق انتشار مجله 
ارکید و راه اندازی شبکه های اجتماعی شرکت، اقدام به راه اندازی بالگ ورزشی در چهار زمینه مختلف، دوچرخه سواری، بدنسازی، کوه نوردی، تغذیه و 

سالمت کرده است و برای ارائه مطالب روزآمد از تخصص مشاوران و کارشناسان رشته های مختلف بهره می گیرد. 
بالگ ارکید، فرصت مغتنمی است تا از نظر و پیشنهادهای شما در بخش های مختلف بهره مند شویم و بیش از پیش برای معرفی الگوهای سالم کوشش کنیم.
از دیگر امکانات بالگ ،خبرنامه ورزشی آن است که به صورت هفتگی برای عالقمندان ارسال خواهد شد و حاوی مطالب جدید بالگ در هفته گذشته است.

فهرست بالگ ها

دوچرخه سواری
بدنسازی

کوهنوردی
تغذیه و سالمت

دوچرخه سواری

کوهنوردی

بدنسازی

تغذیه و سالمت

آخرین مطالب در بالگ ارکید

تماس با ما

تماس با ما
ما با شما تماس می گیریم

Specialized stupmjumper fsr 2016

گفت و گو با محمد تاجران، دوچرخه سوار 
جهان گرد

فواید کوهنوردی

بلندترین قله جهان

نکات ایمنی استفاده از تردمیل

قفسه سینه با دستگاه پک بک

یک برش گرم و شیرین در روزهای گرم 
تابستانی

ورزش مهم تر است یا تغذیه؟

blog.orchid.ir
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FREE WEIGHT
HP: HIGH PERFORMANCE

Spinning is a simulated indoor-cycling.
It not only helps burn fat, but also is extremely
beneficial to cardiovascular health-
improves blood circulation in body,
which will bring overall fitness.
The use of Spinning bike, with no
excessive constrain, strengthens
tendons and the gluteus and leg
muscles. It is the key to strong legs.

FREEWEIGHT High performance  means : state-of-
the-art biomechanics, maximum performance and 
futuristic design. A unique training experience.
Freeweight HP was created to develop strength, 
power and speed, so much so that internationally 
renowned athletes choose it for their daily training. 
Freeweight High Performance is unequalled on the 
market and represents the best joint biomechanics 
to train at maximum levels in safety and with 
comfort.
Its main biomechanical pluses are: physiological 
planes of motion; balanced and constant tension 
along the full range of motion; correct positioning of 
the joint centres; preload levers for a physiological 
stree-free joints; counterweights to make lifted kg 
real; gas assisted seat/backrest adjustment.
The trajectory of the Free Weight machine is 
biomechanically correct. You will target every 
muscle group in a perfect manner.

Spinning is a simulated indoor-
cycling. It not only helps burn fat, 
but also is extremely beneficial to 
cardiovascular health, improves 
blood circulation in body, which 
will bring overall fitness.
The use of Spinning bike, with no 
excessive constrain, strengthens 
tendons and the gluteus and leg 
muscles. It is the key to strong 
legs.

132 AIR ROUND GTX® RR is a lightweight comfortable shoe of the Zamberlan’s SPEED HIKING range.
The shoes in this range are sport products that are perfect for those facing binding ascents and routes.
Developed for biking, nordic walking, trail/hiking routes and running, this models allow comfortable walking as well as 
high perfomarnces.
The products of this category are very comfortable and lightweight, yet robust, stable and precise.
This model peculiarity is the GORE-TEX® SURROUND™ technology that allows this product to be the first hiking shoe 
completely breathable and waterproof at the same time.

Benyamin Jahromi, from Iran, became the champion of the 182 cm Physique category. He also was determined qualified for overall 
competition. In the end in the overall Physique category of Arnold Classic 2015- America.
Majid Gholam Ghamari, was the other Iranian athlete who came second in his height category of Body Classic of these competitions.

Arnold Classic 2015
competitions were held
from March 5th to 7th.

Mojtaba Gazerani is a well-known athlete in martial arts 
and body building, who just opened Parsia gym located 
in Soheil, Shariati- Tehran. Majid was raised in an athletic 
family and began to workout when he was only 16. His 
father, Masoud Gazerani, is of martial arts and Boxing 
champions in Iran and has opened one of the very first 
gyms in Tehran. Majid’s uncle is also a champion in 
martial arts. Parsia gym has been equipped with Panatta 
equipments..

Even metal and weights are of positive energy here.
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The Crossmax XL wheelset is 
important for Mavic. While their 
Crossmax Enduro wheelsets were 
undeniably popular, they were based 
on the well-established Crossmax ST 
and SX platforms - where the XL is the 
first all-new platform we've seen from 
the French wheelmaker in a couple of 
years. Unquestionably there was some 
pressure on Mavic to deliver with these 
wheels. 

           25 robust tools in a handy bag: The Topeak Prep 25 is       
         a tool set that offers the right tool for numerous maintenance    
   works on your bike. 
Included are: hex and star bits made of hardened steel, cross-head 
and flat-head screwdrivers, box wrenches, spoke wrenches and 2 tyre 
levers made of plastic and metal. The plastic inserts protect the rims. 
The single tools are made of high-strength stainless steel. The included 
bits are simply put into the magnetic bit holder which adds leverage. An 
extra compartment provides space for your patches. A special feature of 
the set is the chain tool made from high-grade chromium-molybdenum 
steel. 
The tool set comes with a nylon bag that can be easily attached to the 
top tube thanks to the integrated straps. 

Fun-loving riders like you are looking for a bike for 
every occasion, whether on snow, sand, or one-
of-a-kind trail experience. Don’t let the large tires 
fool you, Fatboy offers lightweight performance 
perfect for the snow race you’ve been circling 
on your calendar, or whatever unique riding 
experience you have on your radar.

Fat Boy

The Stumpjumper's carbon front triangle maintains 
a similar aesthetic to the previous model, but now 
has internal cable routing via channels molded 
into the frame, and a more svelte look around the 
junction of the seat and top tube. When last year's 
Stumpjumper 650b came out it wasn't exactly a 
new bike - it was the front triangle of the existing 
29er joined to a new rear end, with a spacer under 
the head tube to correct the geometry. That's no 
longer the case, and there's now a dedicated 
frame for each wheel size. The bridge that used 
to be between the seat stays has been removed, 
and the rear end stiffness now comes from the 
beefed up linkage instead. 

Frame Details
Stumpjumper Fsa

The bigger wheels are only part of the story, 
however, as we suspect that there are some 
changes to the bike that are far less obvious. 
Santa Cruz wouldn't comment, of course, but 
I don't think it's too out of line to assume that 
although the frame looks nearly identical to the 
previous model, it likely sports a revised carbon 
layup that either makes it a) lighter, b) stronger 
or c) both. This is 100% speculation on my part, 
but if Santa Cruz invested in new and expensive 
molds for the 650B frame, they have also likely 
applied what they've learned about carbon fiber 
since they debuted the first V10c. There are 
slight differences in the bike's top tube and seat 
mast area as well, with the new bike featuring a 
straighter but lower top tube and a more angular 
shape at the seat mast, differences that can be 
seen in the rough overlay of the old and new 
bikes pictured to the right. Small differences, 
no doubt, but indicative of tweaks to its carbon 
layup.
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The new Specialized Ambush weighs a mere 
247g, making it significantly lighter than its 
competitors. Given the low rear construction, its 
patented form boasts maximum protection and 
great head coverage. When developing the shell 
of the helmet, Specialized focused on the same 
principle behind their successful Prevail model, 
by combining the Aramid-reinforced Inner Matrix 
with the well-knownDual Density EPS foam. 
This combination is designed to offer maximum 
protection for both blunt hits and rotation.

The helmet cavity is roomy and it seems to 
fit a lot of heads, both round shaped and 
oval, and it is complemented by a great set 
of pads. Similar to the Bell Super, iXS did 
not skimp on the pads, as it offers a one-
piece unit that is comfortable and easy to 
remove and wash. Retention system is 
rubberized for comfort around the temples 
and has pads near the big dial on the rear.

1.Remove the cap to the black air valve. 
Attach your hand pump and regardless of 
your body weight, fill the shock to 300 psi
2.Remove the red air release valve cap 
and set it aside where you won't lose it. 
3.Position your bike next to a wall or table 
to support yourself, or as shown below, 
have someone hold and steady your 
bike as you settle your full weight into the 
saddle. 
4.Reach down and depress the red air 
release valve until the hiss of releasing air 
pressure completely stops.
Replace the red air release valve cap, and 
you're done, ready to ride.

Setting the FOX/Specialized 
Auto-Sag Rear Shock
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In a bon voyage gathering for Iran’s national 
Volleyball team to the 2015 word league, Saied 
Maourf, the team’s captain was introduced as 
“water ambassador” and was granted the water 
icon to pass to opposing teams. The minister 
of sports and youths said:” There will be 500 
million people watching the games, Therefor it is 
a unique opportunity to spread the word about 
water crisis around the world.”

Captain is the Ambassador

Foulad Mobarake Sepahan, on 29th and 30th April, hosted the first level of Iran’s road premiere league- men. At the end of the 
road race Orchid’s Mohsen Yahyaei and Mehdi Armoun came 5th and 6th respectively. And also, in individual time trial race, 
Pishgaman e kavire Yazd and Petroshimi e Tabriz ranked 1st to 3rd. In the end Orchid ranked 5th overall.

Mobarake hosts road race

The first level of Iran’s track premiere 
league was held on 21st and 22nd 
April in Tehran’s Azadi sport complex. 
Teams present in the competitions 
included Orchid Tehran, Foulad 
Mobarake Sepahan, San’at Mes 
Kerman, Hey’at Tehran and others. In 
the end, the competition concluded 
with Orchid Tehran’s Saleh Tafreshi 
coming third in 4000-meter pursuit 
and 1000-meter run.

The first level of Iran’s track premiere league

Instagram
  orchid_bike
orchid_fitness

Orchid established its presence on Instagram as orchid_fitness and orchid_
bike. With over 2500 and 1600 followers respectively, the two pages are 
running promoting health, fitness, nutrition as well as reflecting latest cycling 
news, technology, techniques and workout.
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