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بر آستانه در ایستاده است؛ آن که همیشه می دانیم می آید اما وقتی به 
شاخه های خشکیده و سرما زده  پیرامون نگاه می کنیم، تصوری از تغییر 
بزرگی که به زودی به وجود می آورد، نداریم. به همین دلیل یک روز با 

دیدن فوران شکوفه برتن درختان شگفت زده می شویم.
شاید زیبایی زندگی به همین شگفت زده شدن است از چیزی که تکرار 
می شود و شاید زیبایی زندگی آن است که تکرار، هیچ شرایطی را 
به وضع سابق برنمی گرداند. درچرخش روزگار این ما هستیم که باید 
مراقب باشیم و فرصت را دریابیم. اگر قصد ایجاد تحولی در زندگی 
داریم؛ اگر قرار است ورزش کنیم، الغر شویم، کتابی را بخوانیم، چیزی 
یاد بگیریم، به پزشک مراجعه کنیم، سفری برویم، سیگار نکشیم و یا  

منظم تر باشیم، زمانش فرا رسیده است.

از بهار می آموزیم که امید در ذات زندگی است. درست در زمانی که 
آغاز  و رویش  از جایی جوانه ای سرک می کشد  نداریم  را  انتظارش 

می شود.

سال 1395 را با آرزوی صلح، شادی و سالمتی آغاز می کنیم و دعا 
می کنیم در هنگامه ی تغییر زمین و زمان، قدرت ایجاد تغییر در زندگی 

را به دست آوریم؛ تغییری به سوی احساس رضایت درونی. 

                                                                                 معصومه فروغ

مبدهرر



3 2

تا   ها هزبا

چنـد سال پیش که باشگـاه هتل بـزرگ شیـراز با تجهیزات باشگاهـی پاناتا 
راه اندازی شد، کم تر کسی به جز مسئـوالن ارکید فکر می کرد که این برند با 
چنین سرعتی مورد توجه باشگاه داران و ورزشکاران قرار گیرد، اما چنین شد 
و هم اکنون تجهیزات باشگاهی پاناتا برندی معتبر و مورد اطمینان در میان 

دوستداران و ورزشکاران بدنسازی شیراز است.
بر این اساس مجموعه ورزشی سرو جدیدترین باشگاهی است که با دستگاه های 
قدرتی پاناتا و دستگاه های هوازی شناخته شدهDK CITY توسط نمایندگی 

شیراز ارکید، آقای مهدی رضوی تجهیز شده است.
این مجمـوعه در زمینـی به مسـاحت 650 متـرمربـع در محلـه تاچارا 

)بلوار میرزای شیرازی( در بهمن ماه افتتاح شد.
در این مجموعه غیر از سالن ورزش، امکانات کامل مورد نیاز ورزشکاران مانند 

استخر، سونای خشک و بخار و جکوزی نیز وجود دارد. 
دستگاه ها،  باالی  کیفیت  از  رضایت  ضمن  مجموعه  مدیر  پورکیانی  آقای 
به خصوص زاویه بندی و ویژگی های ارگونومی دستگاه های قدرتی پاناتا اظهار 
می کند که مربیان باشگاه نیز از کارکرد علمی درست و روان دستگاه ها رضایت 

کامل دارند.
کیفیت باالی کارکرد این دستگاه ها باعث شده است که بسیاری از ورزشکاران 
باشگاه سرو را به باشگاه های دیگری که چنین تجهیزاتی ندارند، ترجیح دهند.

برای آقای پورکیانی و همکاران شان در ارائه خدمات ورزشی به ورزشکاران 
شیرازی موفقیت آرزو می کنیم.

بروشور ۲۰1۶ دوچرخه های اسپشیاالیزد منتشر شد.
در این بروشور با مجموعه ای از 18 مدل دوچرخه این برند معروف آمریکایی آشنا خواهید شد که در کالس های آماتور، نیمه حرفه ای 
و حرفه ای معرفی شده اند. بروشور 2016 اسپشیاالیزد را در تهران از فروشگاه و دفتر مرکزی ارکید و در شهرستان ها از نمایندگی های 

ارکید دریافت کنید.

بروشور DKCity ۲۰1۶  منتشر شد.
در این بروشور مجموعه ای از دستگاه های هوازی خانگی این شرکت معتبر تایوانی معرفی شده  است.  این بروشور جدید از دفتر مرکزی 

تهران و نمایندگی های ارکید در سراسر کشور قابل تهیه است.

راسبروسرهسگا

کسب 7 مدال پرورش اندام ایران در مستر المپیای 
آماتوری روسیه

نمایندگان پرورش اندام و بدنسازی ایران در مسابقات 
مستر المپیای آماتوری روسیه به هفت مدال دست پیدا 
کردند. تیم منتخب تهران که به نمایندگی از ایران در 
مسابقات مستر المپیای روسیه حضور پیدا کرده بود، با 
کسب 4 مدال طال، 2 نقره، یک برنز، دو مقام چهارمی و 
دو عنوان پنجمی، به کار خود در این رقابت ها پایان داد. 
این رقابت ها با حضور رافائل سانتونخا، رئیس فدراسیون 
تهران  منتخب  تیم  از  و  برگزار شد  بدنسازی  جهانی 
محسن زارع بیگی در وزن 75 کیلوگرم، بابک اکبرنیا 
در وزن منهای 85 کیلوگرم، خلیل اسدی در دسته 100 
کیلوگرم و مجتبی نوترکی در سنگین وزن به نشان طال 

دست یافتند. 

مرتضی اویسی پاک نیت در دسته ی وزنی 100 کیلوگرم نشان نقره را به گردن آویخت.
آیت نجد باقری و یاسین امانی پور نیز به ترتیب عنوان های چهارم و پنجم این وزن را به خود اختصاص 
دادند. همچنین محسن بختیاری در وزن 85 کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفت و مهدی پیرسراندیب 
در وزن 90 کیلوگرم به مقام پنجم دست یافت. در این رقابت ها مقام اوورالی نیز به بابک اکبرنیا رسید. 
هدایت تیم اعزامی ایران را رضا سلطانی، مدیر تیم های ملی و نایب رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام 

استان تهران بر عهده داشت.
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آخرین مرحله لیگ برتر پیست با حضور ۶۰ دوچرخه سوار در قالب 7 تیم در 
روز دوشنبه 94/۰9/3۰ آغاز شد. در اولین روز این رقابت ها شش رشته شامل 
امنیوم و در روز دوم  انفرادی و  اسپرینت 4۰۰۰ متر تیمی، اسکـرچ  4۰۰۰ متر 
رشته های یک کیلومتر کایرین، امنیوم و مدیسون برگزار و نتایج مسابقات به 

این شرح اعالم شد؛

مسابقات کورسی در رشته پیست :

•  رشته ۲۰۰ متر
نفر اول محمد دانشور از تیم مس کرمان

نفر دوم علی علی عسگری از تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان
نفر سوم احسان خادمی از تیم مس کرمان

و رضا جابری از تیم ارکید تهران نفر چهارم شد.

• رشته یک  کیلومتر 
نفر اول احسان خادمی از تیم مس کرمان

نفر دوم حسین ناطقی از تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان
نفر سوم مهدی امیر سرداری از تیم هیات بروجرد

• رشته کایرین 
نفر اول محمد دانشور از تیم مس کرمان

نفر دوم علی علی عسگری از تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان
نفر سوم فرشید فارسی نژادیان از تیم مس کرمان

نفر چهارم رضا جابری از تیم ارکید تهران 

• رشته مدیسون به ترتیب :
شهاب  و  رجبلـو  محمـد  ترکیب  با  تهـران  ارکیـد  تیم 

جدیداالسالم
تیم مس کـرمان با ترکیب علیرضـا حقـی و بهنـام خلیلی 

خسروشاهی 
تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان با ترکیب حسین ناطقی و 

امیرحسین جمشیدیان

امتیازات مرحله سوم به شرح زیر اعالم شد: 
تیم اول  سپاهان اصفهان با مجموع امتیاز 1388

تیم دوم مس کرمان با مجموع امتیاز 1293
تیم سوم ارکید تهران با مجموع امتیاز 1217

مجموع تیمی سه مرحله
تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان با 4090 امتیاز

تیم مس کرمان با 3755 امتیاز
تیم ارکید تهران با 3314 امتیاز و کسب مقام سوم 

•  رشته تیم اسپرینت به ترتیب:
تیم مس کرمان با زمان 47 ثانیه و 96 صدم ثانیه

تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان با زمان 49 ثانیه و 49 صدم ثانیه
تیم ارکید تهران با زمان 51 ثانیه و 81 صدم ثانیه

• رشته 4۰۰۰ متر تیمی  به ترتیب:
تیم مس کرمان با زمان 4 دقیقه و 44 ثانیه و 53 صدم ثانیه

تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان با زمان 4 دقیقه 45 ثانیه و 20 صدم 
ثانیه

تیم ارکید تهران با زمان 4 دقیقه 48 ثانیه و 12 صدم ثانیه

• رشته 4۰۰۰ متر انفرادی 
نفر اول محمد اسماعیل چایچی از تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 

با زمان 4 دقیقه و 48 ثانیه و 20 صدم ثانیه
نفر دوم صالح تفرشی از تیم ارکید تهران با زمان 4 دقیقه و 53 

ثانیه و 11 صدم ثانیه
نفر سوم علیرضا حقی از تیم مس کرمان با زمان 4 دقیقه و 53 

ثانیه و 63 صدم ثانیه

• رشته اسکرچ 
نفر اول حسین ناطقی از تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان

نفر دوم بهنام خسروشاهی از تیم مس کرمان
نفر سوم محمد اسماعیل چایچی از تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان

نفر چهارم صالح تفرشی از تیم ارکید تهران

• رشته امنیوم
نفر اول محمد رجبلو از تیم ارکید تهران

نفر دوم مرتضی رضوانی از تیم شهر خورشید میبد   
نفر سوم سجاد کوکبی از تیم امیدنیا مشهد

سراگر
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سومین و آخرین مرحله لیگ برتر جاده سال 1394 با برگزاری 
مسابقه استقامت جاده و حضور 45 دوچرخه سوار در قالب 
8 تیم در فاز غربی پارک چیتگر تهران برگزار شد. آخرین 
مرحله رشته تایم تریل نیز روز قبل از مسابقه استقامت در 
جاده فرودگاه امام خمینی برگزار و نتایج به این شرح اعالم 

شد؛

مسابقات کـورسی در رشته جاده:
تایم تـریل انفرادی به ترتیب:

محمد رجبلو از تیم ارکیـد تهران با زمان 38دقیقه و 46 ثانیه و 50 
صدم ثانیه

علیرضا حقی از تیم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان با زمان 39دقیقه 
و 48 ثانیه و 72 صدم ثانیه

امیر زرگری از تیم پیشگامان کویر یزد با زمان 39 دقیقه و 58 دقیقه 
22 صدم ثانیه

در این رقابت ها تیم ارکید تهران با امتیاز 161 اول شد. تیم پیشگامان 
کویر یزد با امتیاز 122 در جای دوم ایستاد و شهرداری تبریز با امتیار 

107 سوم شد.

استقامت جاده به ترتیب:
سعید صفارزاده از تیم شهرداری تبریز

محمد رجبلو از تیم ارکید تهران
حمید بیک خورمیزی از تیم پیشگامان کویر یزد سوم

در این رقابت تیم شهرداری تبریز اول، تیم پیشگامان کویر یزد دوم 
و تیم ارکید تهران سوم شدند.

هر  در  مرحله  امتیازی سه  درمجموع 
دو رشته

پیشگامان کویر یزد تیم اول با امتیاز 817
تیم ارکید تهران نایب قهرمان لیگ 94 با 

امتیار 736
تیم شهرداری تبریز تیم سوم با امتیاز 734

 
رشته دور امتیازی

مدال طال تیم ارکید تهران با ترکیب محمد 
رجبلو و احمد قمری

مدال نقره تیم سپاهان اصفهان با ترکیب  
رضا حسینی و امیر حسین جمشیدیان

مدال برنز تیم مس کرمان با ترکیب بهنام 
خسرو شاهی و حامد عبادی
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دوچرخه سواری نیز مانند ورزش های دیگر به تجهیزاتی نیاز 
دارد که شناخت و استفاده از آن ها، دوچرخه سواری را بسیار 

لذت بخش می کند.
مخصـوص  پنجه ی  و  کفش  مهم،  تجهیزات  این  از  یکی 
دوچرخه سواری است که سبب می شود هنگام رکاب زدن 
انرژی کم تری مصرف کنید. این کفش های مخصوص، در زیر 
کفی خود، جای مخصوصی برای بستن پل پنجه دارند که پس 
از نصب کردن آن، پای دوچرخه سوار در پنجه فیکس می شود 

و با راحتی و قدرت بیش تر می تواند رکاب بزند.
رکاب زدن با کفش و پنجه غیر مخصوص، فقط می تواند به 
سمت پایین بر روی پنجه و قامه فشار بیاورد که بخشی از 
انرژی دوچرخه سوار به هنگام باال آوردن قامه به هدر می رود. 
اما پوشیدن کفش و پنجه مخصوص، سبب می شود هم به 
سمت باال و هم به سمت پایین بر روی پنجه و قامه فشار وارد 

شود و قدرت رکاب زدن به دو برابر افزایش یابد. 

کفش های مخصوص کوهستان:
با توجه به بخش های مختلف رشته کوهستان، از کفش های مختلفی 

می توان استفاده کرد؛

• تریل و اندورو 
یکی دیگر از کفش های مناسب در رشته کوهستان، کفش  ترکینگ است که 
به دلیل طراحی متفاوت کفی آن، در تورهای دوچرخه سـواری و پیاده روی 
طوالنی استفاده می شود. این نوع کفش برای رشته های تریل و اندورو مناسب 

است. 

•  دانهیل 
کفش مناسب برای رشته دانهیل دارای کف با چسبندگی زیاد و پنجه ی صاف  
است تا پای دوچرخه سوار بر روی پنجه نلغـزد. این نـوع کفش در دو مـدل 

لوک خور مناسب پنجه های مخصوص و مدل ساده تولید می شود.

•  جاده 
در رشته جاده از دوچرخه های مخصوص با وزن کم استفاده می شود؛ بنابراین 
ملزومات این رشته نیز باید سبک وزن باشند. با توجه به آن که در این رشته 
دوچرخه سوار به هیچ عنوان در طول مسابقه و یا تمرین از روی دوچرخه 
پیاده نمی شود و پیاده روی ندارد، کفش این رشته دارای کف صاف و سخت 

است تا انرژی رکاب زدن را به طورکامل منتقل کند.

•  سه گانه 
از دیگرکفش های مخصوص جاده، مربوط به رشته سه گانه با طراحی بسیار شبیه به کفش های جاده است با این تفاوت که طراحی قسمت پشت آن به 

گونه ای است که به راحتی پوشیده و به راحتی از پا خارج می شود.

•  کراس کانتری
رایج ترین کفشی که در این رشته استفاده می شود کفش های کراس کانتری 
است که کفـی آن آج های بلنـد دارد تا اگر در مسیـر به راه رفتن نیـاز 
باشد، دوچرخـه سوار بتواند با این کفش پیاده روی کند. با توجه به آن که 
در کراس کانتری کم تر نیاز به پیاده روی پیش می آید، این کفش برای راه 

رفتن های طوالنی مناسب نیست. 

ودکفسنوا یراسوحهحرعا
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Hydraulic seatpost
لوله زین های هیدرولیک

امروزه در بسیاری از دوچرخه های دوکمک، لوله زین هایی دیده می شود که می توانید به راحتی و بدون پیاده شدن از دوچرخه، ارتفاع آن ها را تغییر دهید. 
این لوله زین ها، هیدرولیک هستند. با سایزها و مدل های مختلف از نظر ارتفاع، قطر و بازی لوله زین ها تولید و روانه بازار می شوند. نکته دیگر در مورد این 
مدل لوله زین ها نوع نصب بر روی دوچرخه است که به دو صورت سیم از داخل و سیم از خارج تنه بر روی چرخ انجام می گیرد. برخی از تنه ها این قابلیت 
را دارند که هر دو نوع لوله زین را بر روی شان نصب کنید. این به سلیقه دوچرخه سوار بستگی دارد. این نوع لوله زین بیش تر در مسیرهای پر فراز و نشیب 

کارایی خود را نشان می دهد و در سبک های تریل و اندورو استفاده می شود.
کارکرد لوله زین  هیدرولیکی بسیار ساده است. هنگامی که مسیر سرپایینی می شود، با فشار دادن ریموت لوله زین مانند ریموت دوشاخ، لوله زین به 

اندازه دلخواه پایین می آید و با رسیدن به مسیر سرباالیی، می توان به همان شکل آن را باال برد و مسیر را ادامه داد.

Specialized Demo  رکورد دار محبوبیت
بر اساس آمارهای تهیه شده در پارک دوچرخه سواری ویستلر کانادا  %17 دوچرخه هایی 
برند  از  قرارگرفته است،  استفاده دوچرخه سواران  پارک در سال 2015 مورد  این  که در 

Specialized مدل Demo بوده است که بیش ترین تعداد را نیز تشکیل می دهد. 
ویستلر از معروف ترین پارک های دوچرخه سواری و آموزش دوچرخه سواری در دنیا است 

که دوچرخه سواران زیادی برای تمرین از آن استفاده می کنند.

11
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تور دبی یکی از تورهای حرفه ای و جدید در میان تورهای دوچرخه سواری معروف دنیا است که سومین دوره آن در روزهای 14 تا 17 
بهمن سال 94 برگزار شد و در آن تیم ها و دوچرخه سواران مشهوری از سراسر جهان رکاب زدند. از تیم های معروفی که در این دوره 
رکاب زدند می توان از astan، ettix-qicksteps،movistar team ،trek-segafredo و bmc racing team نام برد.

تور دوچرخه سواری دبی در چهار مرحله برگزار شد که نتایج هر 
مرحله به این شرح اعالم شده است؛ 

مرحله اول تور دبی به مسافت 179 کیلومتردر Fujairah برگزار 
شد. 

•  نفر اول مارک کیتل از تیم  Etixx-QuickStep با زمان 3 
ساعت و 35 دقیقه و 1 ثانیه

Dimension Data   نفر دوم مارک کاوندیش از تیم  •
Trek-Segafredo نفر سوم جیاکومو نیزولو از تیم  •

مرحله دوم به مسافت 188 کیلومتر در
)Palm Jumeirah (Atlantis برگزار شد با این برندگان:

 Sky نفر اول الیا ویوانی از تیم  •
Lampre-Merida نفر دوم ساشا مودولو از تیم  •

Trek-Segafredo نفر سوم جیاکومو نیزولو از تیم  •
 Hatta Dam در  کیلومتر  مسافت 17۲  به  سوم  مرحله 

برگزار شد. برگزیدگان: 
Movistar Juan نفر اول یان خوزه لوباتو از تیم  •

Trek-Segafredo نفر دوم جیاکومو نیزولو از تیم  •
BMC Racing نفر سوم سیلوان دیلیر از تیم  •

مرحلـه چهارم و پایانی نیز به مسافت 13۲ کیلومتر در 
برج الخلیفه برگزار شد و مقام های اول تا سوم به این افراد 

رسید: 
Etixx-QuickStep مقام اول مارک کیتل از تیم  •

Sky مقام دوم الیا ویوانی از تیم  •
Dimension Data مقام سوم مارک کاوندیش از تیم  •

در پایان نتیجه کلی مسابقه ها پس از چهار مرحله به مسافت 
مجموع 671 کیلومتر، به این شرح  اعالم شد؛

مارک کیتل نفر اول، جیاکومو نیزولو نفر دوم، یان خوزه لوباتو نفر سوم

United
Arab

Emirates
Tour

2016

نمافهرنیلماآراسوحهحرود
2016بیدرنو
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برند آمریکایی ساریس از سال 1989 که به وسیله یک خواهر و برادر امریکایی پایه گذاری شد، به طور تخصصی باربندهای صندوقی و پشت صندوقی 
با تنوع بسیار زیاد می سازد. این برند  به مشتریان امکان می دهد که بر اساس بودجه، تعداد دوچرخه و همچنین نوع اتومبیل خود، باربند  مناسب 

را انتخاب کنند.
یکی از باربندهای صندوقی ساریس bike porter trunk است که در دو مدل bike-2 و bike-3 تولید و به بازار عرضه می شود.

همه ی  باربندهای صندوقی ساریس  از جمله این بار بند، یک ویژگی مهم دارند و آن سازگاری با اتومبیل های صندوق دار، شاسی بلند، هاچ بک، 
استیشن و .... است.

این باربند در دو مدل تولید می شود و می توان دو یا سه دوچرخه بر روی آن قرار داد. قسمتی که بر روی سپر اتومبیل قرار می گیرد با یک فوم یک 
تکه پوشیده شده و انتهای میله باالیی آن از پالستیک سخت  است تا آسیبی به بدنه وارد نشود.  این باربند با وزن 10 پوند و بدنه آلومینیومی امکان 

تحمل وزن سه دوچرخه با مجموع 48 کیلوگرم را دارد و به راحتی می توان دوچرخه های سنگین مانند دانهیل را روی آن قرار داد.
bike porter trunk  در سایت های معتبر آمریکایی و اروپایی از 5 ستاره بین 4 تا 5 ستاره کامل را دریافت کرده است.

ایمن و ساده
کاله جدید ixs مدل xult با طراحی ساده و جمع و جور خود توانست در سال 2016 

جایزه بهترین طراحی و نوآوری را در بین انواع کالها کسب کند.
در این مدل به جای استفاده از فیبر کربن برای تقویت آن از الیاف پلیمری استفاده 

شده که بیش تر با محیط زیست سازگار است.
در مدل xult برای تهویه، نقاط بسیار زیادی نسبت به کاله های سبک دانهیل تعبیه 
از پشت سر  راحتی  به  و  زیادی داخل کاله شده  به گونه ای که هوای  شده است؛ 

دوچرخه سوار خارج می شود.  این کاله برای مسابقات اندورو بسیار مناسب است.
سیستـم  یا   EPR جملـه  از  الزم  مـوارد  ایمنی   xult کاله  طـــراحی  در 
)Emergency Release System( پیش بینی شده است. این سیستم ایمنی 
کمک می کند تا در زمان بروز حادثه، با بیرون آوردن پدهای درونی، فضای کافی برای 
درآوردن کاله از سر دوچرخه سوار بدون وارد کردن آسیب به سر او به وجود آید. این 
کاله همچنین در همه نقاطی که امکان آسیب رسیدن به سر زیاد باشد، مجهز به 

ضربه گیرهای مخصوص است. 
xult تایید دوچرخه سواران زیادی مانند Cedric Gracia را بر خود دارد.

ینبادبدحدتماوملر
یراسوحهحرود
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تلمبه همراه تاپیک مدل Turbo Morph یکی از 
معدود مدل های تلمبه همراه تاپیک دارای شیلنگ 
است. سری این تلمبه با والف های پرستا و شریدر 
سازگار و استفاده از آن آسان است. از ویژگی های 

: Turbo Morph مهم
•  شیلنگ آن با قابلیت تنظیم در جهت های مختلف 
•  پایه نگه دارنده آن با کارکردی مانند تلمبه های 
ایستاده برای استفاده آسان هنگام باد زدن الستیک

•  سیلندر از جنس آلومینیوم
•  وجود گیج با تحمل فشار 160psi با قابلیت نصب 

آسان بر روی تنه دوچرخه
•  وزن 280 گرم 

دوچرخه های شهری و بین جاده ای در مسیرهای مستقیم و 
جاده های آسفالت استفاده می شوند و بر خالف دوچرخه های 
کوهستان و کورسی، ظاهری ساده و فاقد قطعات حرفه ای سطح 
باال هستند چون دوچرخه سوار نیازی به این تجهیزات ندارد و 

وجود آن ها امتیازی برای او به شمار نمی آید.
برای رکاب زدن استفاده  از پنجه های ساده  این دوچرخه   در 
می شود و پنجه مخصوصی برای آن به طور اختصاصی طراحی 

نشده است.
برند Crankbrothers که به صورت تخصصی به ساخت و 
عرضه پنجه رکاب می پردازد، به این سبک از دوچرخه سواری 
پنجه ای  تازگی  به  این شرکت  است.  کرده  نگاه حرفه ای تری 
مخصوص برای دوچرخه های شهری و سایکل توریست طراحی 
کرده که Double shot نام دارد. این پنجه به تازگی وارد بازار 

شده است.
   Crankbrothers این مدل پنجه بر خالف مدل های دیگر
که چهار طرفه و دو طرفه اند، یک طرفه است به گونه ای که 
دوچرخه سوار می تواند از یک طرف پنجه به عنوان پنجه لوک و 

از طرف دیگر به عنوان پنجه ساده استفاده کند.
این پنجه همانطور که گفته شد برای مسیرهای صاف و آسفالته 
طراحی شده است و مناسب سایکلتوریست سواران می شود که 

به راحتی از آن در مسیرهای مختلف استفاده کنند.
وزن کلی این پنجه 395 گرم است که شامل 5 سال گارانتی نیز 
هست و پا همانند باقی پنجه های Crankbrothers  به دو 

صورت 15 درجه و 20 درجه می تواند خارج شود.
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کفش mavic scree بـرای استفـاده دوچرخـه سواری درکوهستان است 
که توسط کمپانی مویک به بازار عرضه شده است. این کفش با داشتن 
رویه  ی gore-tex  ضد آب و در برابر سرما مقاوم است. به همین دلیل 
دوچرخه سوار می تواند از مسیرهای گل آلود و گودال های آب، بدون خیس 
شدن پا عبور کند. همچنین کف مدل scree به گونه ای طراحی شده 
است تا در مسیرهای خاکی و خشک هم به راحتی بتوان با آن پیاده روی 

کرد.
بلندی ساق این کفش تا زیر مچ پا است تا هم از ورود سرما و هم در مقابل 

ضربه هایی که هنگام رکاب زدن به مچ پا وارد می شود، جلوگیری کند. 
مدل scree با استفاده از چهار بند چسبی که بر رویه کفش طراحی شده 
است بسته می شود. مدل scree در سایز 42 وزنی برابر با 920 گرم دارد.

mavic scree

کمپانی مویک در سال 2015 با معرفی توپی و طوقه 
جدید خود دوباره نگاه ها را به سمت خودش کشاند.
جایگزین  با طراحی جدید،   Crossmax sl مدل 

مدل crossmax slr شده است.
در  موجود  توپی طوقه های  از سبک ترین  مدل  این 
سبک کراس کانتری و تریل است که برای مسابقات 

کراس کانتری طراحی شده است.
از ویژگی های مهم این توپی و طوقه نسبت به مدل 
است که کل   Ism 4d از تکنولوژی  قبلی استفاده 
پوشانده  مخصوص  باروکش  را  طوقه  داخلی  فضای 
است. در حالی که در مـدل های قبل، با استـفاده از 
تکنولوژی Ism 3d تنها قسمت های رویی و کناره ها، 

با روکش، پوشانده مي شد.
ویژگی مهم دیگر جنس بدنه توپی جلو از فیبر کربن 
است که در سبک شدن وزن توپی و طوقه تاثیر دارد.
 Slr پهنای داخلی و بیرونی مدل جدید همانند مدل
است و وی ـژگي ها از جملـه تیوبلس بودن و تبـدیل های 
 Sram مربوط به توپی ها را دارد و با ست 11 سرعته

هماهنگ است.

18

Mavic crossmax sl
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اگر مربی دوچرخه سواری کودکان و نوجوانان هستید، برای اطمینان 
از حفظ ایمنی آنان، در طراحی و برگزاری جلسات تمرین، مواردی 

را باید در نظر داشته باشید؛ 
کنترل دما

دوچرخه سواران جوان نسبت به بزرگساالن توانایی کم تری در برابر دمای 
زیاد دارند؛ چون بدن آن  ها کوچک  تر است. بنابراین نسبت به حجم کلی 
بدن، سطح بیش تری از پوست آن  ها در تماس با هوای گرم قرار می گیرد. 
و  می کنند  دریافت  را  گرما  زودتر  خیلی  کودکان  گرم،  محیط  های  در 
می آید  پیش  گرمایی  بیش  برود،  باال  خیلی  آن  ها  بدن  مرکز  دمای  اگر 
یا شوک گرمایی منجر شود.  واماندگی گرمایی  آبی،  به کم  که می  تواند 
همچنین در محیط  های سرد خیلی زود گرما از دست می دهند که ممکن 
است هیپوترمی یا پایین آمدن درجه حرارت بدن را به وجود آورد. در ایجاد 
هیپوترمی و از دست دادن حرارت بدن، هم تماس سطحی زیاد پوست 

نسبت به حجم کلی بدن و هم میزان کم چربی بدنی موثر است.
برای  قوانین  رعایت  و  محدودیت  ها  شناخت  جوان  سواران  دوچرخه  در 
جلوگیری از آسیب به اندازه بزرگساالن وجود ندارد. بنابراین در جلسات 
از  نکردن  استفاده  یا  و  حرکات  برخی  که  خطرهایی  با  را  آن ها  تمرین، 
تجهیزات مناسب ممکن است برای شان به وجود آورند، آشنا کنید. به آن ها 
آموزش دهید که در صورت احساس ناراحتی یا درد، رکاب زدن را متوقف 
کنند. همیشه پیش از آغاز تمرین گرم کردن و سرد کردن را یادآوری و 

کنترل کنید.

بیماری
دوچرخه سواران جوان باید از خطرهای فعالیت بدنی در هنگام بیماری 
استراحت  باید  ریکاوری  زمان  در  که  کنید  گوشزد  آن  ها  به  شوند.  آگاه 
باید از وجود هرگونه شرایط ویژه  ای که ممکن است به  کنند. همچنین 
بیاورد  وجود  به  آن ها  سالمتی  در  مشکلی  یا  شود  تشدید  ورزش  سبب 

)مانند آسم یا دیابت( آگاه و با والدین در تماس باشید. 

موارد دیگر
همه ی وسایل و محیط دوچرخه سواری را پیش، هنگام 
و پس از تمرین، بررسی و از ایمنی آن  ها اطمینان حاصل 
وارد  تازه  سواران  دوچرخه  برای  را  ایمنی  اصول  کنید. 
الگوی  که  کنید  تشویق  را  قدیمی ها  و  دهید  توضیح 
کنید  یادآوری  آن ها  به  باشند.  واردها  تازه  برای  خوبی 
که از تجهیزات )دوچرخه، کاله، لباس( مناسب و ایمن 
استفاده کنند و چگونگی حفظ و نگه داری تجهیزات را 
آموزش دهید. از نکته های مهم آموزشی، آگاهی از تاثیر 
شرایط آب و هوایی بر تمرین است. به عنوان مثال این که 
لغزندگی زمین در یک روز بارانی چگونه بر سرعت دور 

زدن و فواصل ترمز گرفتن تاثیر می گذارد.
بیش تر  مانند  دوچرخه سواری  که  باشید  داشته  به یاد 
ورزش  ها برای بزرگساالن توسعه داده شده است؛ بنابراین 
رشد  و  نیاز  با  هماهنگ  آن را  قواعد  و  اصول  است  الزم 

دوچرخه سواران جوان، مناسب سازی کنید. 

                                                                  محسن سلگی
دبیر کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری

ننااحونوونکادکویراسوحهحرود



23 22

فعالیت  ها، گروه و دوچرخه سواران
 مسیر و منطقه باید برای فعالیت  ها، اندازه  ی گروه و تجربه  ی دوچرخه سوارانی که مربی 
آن  ها هستید، مناسب باشد. برای مثال، هنگام کار کردن با دوچرخه سواران مبتدی 
ممکن است استفاده از بخش شیب  دار یک مسیر بیرونی، مناسب نباشد. همچنین، 
محیط نباید مستلزم مهارت دوچرخه سواری در هر نوع تکنیک دوچرخه سواری )ویژه- 

رشته( به منظور ایمنی دوچرخه سوار باشد. 
دید دوچرخه سواران

مسیر و منطقه دارای یک اندازه/ طول باشد و حصار  هایی که )برای مثال درختان و 
ساختمان  ها( که اجازه بدهد دوچرخه سواران 14 ساله در هر زمانی توسط مربی یا 
دستیار او دیده شوند. هنگام مربیگری دوچرخه سواران 14 تا 18 ساله، اجازه ندهید 
حتی در بخشی از مسیر دور از دید شما باشند. چون ایمنی دوچرخه سواران در اولویت 
است. در صورت نیاز مربیان یا داوطلبان  بیش تری را در نقاط مشخصی از مسیر با 

ابزار های ارتباطی مناسب مستقر کنید.
نگهداری

مسیر و منطقه باید در سطحی نگهداری شود که تمرین در آن ها بدون خطر انجام شود. 
برای مثال، مسیرهای دوچرخه سواری خارجی باید به خوبی خشک و عاری از زباله، 
برگ، و مانع باشد. منطقه  ی اطراف مسیر هم باید بدون وجود مانع بوده و به اندازه  ی 
کافی عریض باشد که به دوچرخه سواران اجازه بدهد بدون خطر از زمین و منطقه 
خارج شوند، به جز برای مسیرهای بیرونی که باید نوعی حصار در اطراف داشته باشند.

سطح
سطح و شرایط آن باید برای دوچرخه  هایی که در جلسه و فعالیت مورد استفاده قرار 

می  گیرند، مناسب باشند و باید طول کافی برای دوچرخه سواری داشته باشند. 
شیب  ها و تپه  ها

زمین شیب دار باید متناسب با توانایی دوچرخه سواران، دوچرخه  های مورد استفاده و 
فعالیت برنامه  ریزی شده، انتخاب شود. 

آب و هوا و شرایط محیطی
به عنوان یک مربی شما باید مراقب سالمتی و ایمنی دوچرخه سواران، دیگر افراد حاضر 
در جلسه و خودتان، بویژه هنگام مربیگری در هوای آزاد باشید. آب و هوا و شرایط 

محیطی باید برای تمرین مناسب و بی خطر باشد.  
شرایط اورژانس 

مربی و دوچرخه سواران هرگز نباید به اندازه بیش از 10 دقیقه پیاده روی از جاده و 
پناهگاه دور شوند. امکانات کمک رسانی در شرایط اورژانس را پیش بینی و به دیگران 
اعالم کنید. همیشه باید حداقل یک راه ارتباط با افراد یا سازمان  های مناسب در شرایط 
اورژانس وجود داشته باشد. از پیش، آنتن دهی منطقه را برای استفاده از تلفن  های 

بی سیم یا همراه کنترل کنید.
                                                                                                       محسن سلگی
                                          دبیر کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری

برای دوچرخه سواری یک محیط امن فراهم کنید.
محیط  های مناسب برای جلسات مربیگری دوچرخه سواری می تواند 

یکی از محیط  های آرام زیر باشد:
یک محل/ مکان داخلی یا خارجی آرام، مانند یک ورزشگاه، محل تفریحی، 
زمین بازی مدارس، محل پارک ماشین یا محل مشابه، با سطحی که 
مناسب دوچرخه و فعالیت ورزشی  باشد )مانند چمن، آسفالت، بتون، 
خاک، چمن مصنوعی(. منطقه ممکن است شامل بخش  هایی دارای 
شیب یا سرازیری باشد که به دوچرخه سواران امکان تمرین تکنیک  هایی 
مانند باال رفتن یا پایین آمدن را می  دهد. به یاد داشته باشید قبل از 
استفاده از محل/ مکان بررسی کنید که آیا دوچرخه ها اجازه  ی ورود دارند.
مسیری دارای یک جاده  ی بسته؛ مسیری در یک منطقه  ی دارای حصار 
است، مانند یک مسیر هدفمند )ساخته شده برای منظوری خاص( در 
یک جاده  ی بسته، راه  های موجود در یک پارک یا یک پارکینگ که بدون 
رفت و آمد هستند. سطح باید از آسفالت، سنگفرش یا مواد مشابه باشد.

مسیرهای مالرو که مستلزم مهارت  های حرکتی به منظور دسترسی 
نباشد و یا بتوان به طور بی خطر در آن  ها دوچرخه سواری کرد، مانند 
سواری  دوچرخه  مسیرهای  جنگلی،  جاده  های  جنگلی،  مسیرهای 
مشخص. منطقه  ها باید دارای مسیرهای به اندازه  ی کافی عریض، و حفاظت 
شده باشند و الزم نباشد دوچرخه سواران به خاطر سواری بی خطر در آن  ها، 
مسیر خود را انتخاب کنند. تمرین در این محیط باید در ساعات روشنایی 
روز و در زمانی باشد که دوچرخه سواران بتوانند به تنهایی فعالیت خود 

را انجام دهند.
یک مسیر دوچرخه سواری با سطح آسفالت، چوب، سنگفرش یا چمن، که 

برای همه  ی دوچرخه  ها مناسب است.

یببگرمرمحبط
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Calisthenics

در ورزش کلیستنیکس، تقریبا هر نوع تمرینی وجود دارد، اما بدون 
استفاده از هیچ وزنه ای. این تمرین ها را با نام تمرین هایی با استفاده 
از وزن بدن می شناسیم. تمرینات کلیستنیکس، می توانند به خودی 
یا  بدنسازی،  الغری،  برنامه ی  ورزشی،  روتین  یک  به عنوان  خود،  

تناسب اندام به کار گرفته شوند.
زیرا  می شوند؛  ساخته  تدریجی  مقاومت  اصل  بر  عضالت  ورزش  این  در 
ورزشکار تنها با وزن خود این تمرینات را انجام می دهد. این ورزش برای 
کسانی که مایل هستند رشد عضالنی معتدلی داشته باشند، ایده آل است. 
به هر حال این ورزش نمی تواند جایگزین تمرین قدرتی برای بدنسازان و  

عالقمندان به عضالت توده ای باشد.
زمانی که هیچ وزنه یا دستگاهی وجود ندارد، شما باید برای ساختن 
عضالت و اندام متناسب کمی خالق باشید. چنین کاری بدون استفاده 
از وزنه ها قدری مشکل است؛ اما می توانید از مقاومت استفاده کنید. 
تمرینات متنوع بسیاری با وزن بدن وجود دارد که با وارد کردن فشار 
و مقاومت به اندازه کافی به تحریک هر چه بیش تر عضالت کمک کند. 

زمانی که بدن شما از طریق انجام دادن حرکات کلیستنیکس قوی تر 
این  آورد.  خواهید  دست  به  قبل  به  نسبت  بیش تری  انعطاف پذیری  شد، 

انعطاف پذیری در هنگام ساختن ماهیچه ها در این ورزش انجام می شود.
تاثیرکلیستنیکس ایجاد کشش و انقباض در عضالت ضعیف است. بنابراین 
تقویت عضالت در این ورزش با سهولت و دامنه ی بیش تری انجام می شود. 
هستید،  خود  اندام  تناسب  وضعیت  بهبود  یا  وزن،  کاهش  دنبال  به  اگر 
تمرینات کلیستنیکس راهکار خوبی برای چربی سوزی است و به شما در راه 

رسیدن به تناسب اندام کمک می کند. 
تمرینات  است  بهتر  هستید،  عضالنی  حجم  افزایش  دنبال  به  اگر  اما 
با وزنه پیش ببرید. به طور مثال  کلیستنیکس را در کنار جلسات تمرین 
برای  با وزنه، یک جلسه  انجام سه روز در هفته تمرین  از  می توانید پس 

تمرینات کلیستنیکس داشته باشید.
مزیت اصلی تمرینات کلیستنیکس این است که در هر جایی قابل اجراست و 
به تجهیزات زیادی هم نیاز ندارد. این تمرینات باعث افزایش قدرت عضالنی، 

استخوان ها و مفصل ها می شود و از آسیب دیدن شان پیشگیری می کند.

چهار تمرین پایه ای و اصلی 
این چهار تمرین از حرکت های اصلی و پایه ای کلیستنیکس هستند که همیشه 

در برنامه تمرینی وجود دارند؛
بارفیکس،  شنا سوئدی، دیپ، اسکوات 

مهم نیست چه هدفی از ورزش کردن دارید:
رشد عضالنی، بهبود تناسب اندام، یادگیری یک حرکت خاص، چربی سوزی، 

افزایش یا کاهش وزن و یا فقط داشتن یک بدن سالم؟
کلیستنیکس ورزشی است برای همه !

باکلبسننبکس
Straight work out
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اگر شما هم از آن دسته از افراد هستید که دنیای بدنسازی و کار با وزنه 
را به طرفداری از تمرینات هوازی نادیده می گیرید، باید بدانید که بخش 
قدرت  همچون  فایده هایی  گرفته اید.  نادیده  را  اندام  تناسب  از  مهمی 
عضالنی، سفت شدن بدن، سوزاندن کالری بیش تر و کمک به ساخته 
از برنامه  ناپذیری  با وزنه را بخش مهم و جدایی  ، کار  شدن استخوان 

تناسب اندام شما می کند. 
می توان گفت بدنسازی زیربنای همه ی ورزش هاست و آمادگی بدنی که الزمه ی 
پیشرفت در هر رشته ی ورزشی است، از طریق تمرینات بدنسازی به دست می آید. 
شما می توانید با انجام تمرینات بدنسازی به عضالت حجیم دست یابید؛ اما دامنه ی 
کاربرد تمرین با وزنه تنها به این مهم محدود نمی شود و می توان از آن برای 
دستیابی به کارکردهای متفاوتی همچون سرعت، قدرت، استقامت و تناسب اندام 
استفاده کرد. سه تا چهار جلسه تمرین در هفته با وزنه به شما کمک می کند تا از 

فایده های آن بهره مند شوید.
نیازی نیست یک ورزشکار حرفه ای و یا یک قهرمان ملی باشید تا نیاز به قوی تر 
شدن را در خود احساس کنید؛ افزایش قدرت در هر سنی به  سود انسان است. با 
رسیدن به میانسالی، کسانی که عضالت قوی تری دارند، فعالیت های روزانه ی خود 

را راحت تر انجام می دهند. 
در هنگام تمرین با وزنه، عضالت تحت فشار قرار می گیرند و در نتیجه براستخوان ها 
هم نیرو وارد می شود. در این حالت بدن به استخوان  سازی می پردازد. هرچه 

استخوان ها قوی تر باشند، خطر ابتال به پوکی استخوان کم تر می شود. 
عضالتی که به واسطه تمرینات بدنسازی می سازید، به افزایش میزان سوخت و 
ساز کلی بدن می افزاید. این بدین معنی است که حتی هنگامی که استراحت 
می کنید نیز، کالری بیش تری می سوزانید. هرچند برای سوزاندن کالری بیش تر، 
نیازی نیست صبر کنید تا عضالت تان شکل بگیرند؛ تمرین با وزنه سوخت و ساز 

بدن را به مدت دو ساعت باال نگه می دارد. 
و همسترینگ، عضالت  مانند سینه ای  اصلی  گروه های عضالت  به جز  ما  بدن 
کوچک تر زیادی به نام عضالت تثبیت کننده دارد. این عضالت، به ثبات و استواری 
بدن کمک می کنند. هنگامی که برای تقویت عضالت خم کننده تان وزنه می زنید، 

این عضالت کوچک هستند که شما را سر پا نگه می دارند و انجام کارهای روزانه را 
ممکن می کنند. تمرین قدرتی این گروه عضالت را هم تقویت می کند. 

وقتی از نظر جسمی قوی تر باشید، از نظر روحی هم احساس قدرت بیش تری 
می کنید. بلند کردن وزنه به ورزشکار می آموزد که برای به چالش کشیدن مشکالت 
باید ایستادگی کرد. وقتی وزنه می زنید، به جایی می رسید که عضله ناتوان می شود و 
به سوزش می افتد. اکنون باید انتخاب کنید؛ یا متوقف شوید و در سطح راحت تری 
تمرین کنید یا ادامه دهید. این تصمیمی است که در بخش های دیگر زندگی نیز 

کمک خواهد کرد. 
تمرین با وزنه بهترین راه برای داشتن بدنی جذاب و قدرتمند است. می توانید هر 
چقدر که می خواهید تمرینات هوازی انجام دهید، اما بدون برخی از تمرین های 
قدرتی، به عضالت بدون چربی و قوی دست نخواهید یافت. این عضالت هستند که 
بدن را تغییرشکل می دهند. اما انجام فعالیت جسمی در سطحی یکسان، تغییری 
در بدن ایجاد نمی کند. با آغاز تمرین وزن بدن کم می شود اما پس از مدتی، به 
مقدار اول باز می گردد. پس تغییر نوع و سطح تمرین ضرورت پیدا می کند. اگر 
با ورزش  هوازی راحت هستید، باید تمرین قدرتی را برای افزایش حجم عضالت 
و بافت ها اضافه کنید. یا اگر برای حفظ توده عضالنی فقط تمرین قدرتی انجام 

می دهید، بهتر است به ترکیبی از تمرین های هوازی و قدرتی بپردازید. 
اگر ندانید چگونه و درست از یک دستگاه ورزشی استفاده کنید، ممکن است 
چندان کالری نسوزانید. گاهی درست انجام ندادن تمرین، آسیب دیدگی را هم در 

پی دارد و در نتیجه دیگر نخواهید توانست به تمرین ادامه دهید.
این مشکل به ویژه هنگامی بروز می کند که فرد بر انجام تمرین ها با تکنیک هایی 
که در گذشته آموخته و اکنون نادرستی آن ها معلوم شده، اصرار می کند. علوم 
ورزشی در چند دهه گذشته تحوالت بسیاری داشته است و دستگاه های ورزشی 
نیز تغییرات زیادی کرده اند. از یکی مربی با تجربه و کارآمد سالن بخواهید که 
برتمرین شما نظارت کند. تمرین با وزنه خود به خود یک چالش است و کسب 
نتیجه فقط با استمرار ممکن می شود. برای به وجود آوردن انگیزه ی بیش تر، با 
افرادی که با شما هم فکر هستند و می خواهند تمرین کنند در ارتباط باشید. دست 
به کار شوید و اولین گام را بردارید. با پشتکار به نتیجه ی درخشانی خواهید رسید.

یربدنسابیطالفرصت
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نکا
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تریدمیل یکی از محبوب ترین تجهیزات باشگاه های ورزشی است. 
استفاده از این دستگاه دشوار نیست، اما بسیاری از ورزشکاران 
به روش نادرست از آن استفاده می کنند. آموزش نحوه استفاده از 

تریدمیل می تواند به داشتن یک تمرین ایمن و موثر کمک کند.

آشنایی با صفحه کنترل تریدمیل
پیش از روشن کردن دستگاه، راهنمای روی کنسول را بخوانید و یا از یک 
مربی در باشگاه ورزشی بخواهید تا چگونگی استفاده از صفحه  ی کنترل 
تریدمیل را به شما آموزش دهد. بیش تر مدل های تریدمیل  ویژگی های 
مشابهی دارند. از جمله انتخاب برنامه های از پیش تعیین شده یا وارد 
کردن برنامه به صورت دستی، دگمه شروع و توقف، تنظیمات سرعت و 
شیب و وارد کردن وزن کاربر. اینتنزا با قرار دادن مانیتور تمام لمسی و 
تفکیک امکانات مختلف دستگاه، استفاده از آن را برای کاربر بسیار ساده 

تر کرده است.

آشنایی با ویژگی های ایمنی 
نحوه متوقف کردن دستگاه در مواقع اضطراری را یاد بگیرید و آن را امتحان 
کنید. این کار به طور معمول، با یک دگمه بزرگ قرمز رنگ انجام می شود 
که در وسط کنسول دستگاه قرار دارد. در صورت احساس سرگیجه، حالت 
تهوع و یا کوتاه شدن تنفس، دستگاه را متوقف و ادامه تمرین را به وقت 

دیگری موکول کنید. 

نحوه شروع تمرین
پیش از آن که روی تسمه ی گردان قرار بگیرید پاهای خود را دو طرف 
صفحه تریدمیل قرار دهید. یک برنامه تمرینی را انتخاب، با سرعت پایین 
شروع به پیاده روی کنید و کم کم سرعت را افزایش دهید. مطمئن باشید 

خیلی دور از موتور دستگاه یا خیلی نزدیک به آن نیستید. 

ایمن شروع کنید.
افراد مبتدی برای شروع پیاده روی باید از دستگیره ها یا کمربند ایمنی 
استفاده کنند. زمانی که با سرعت تریدمیل هماهنگ شدید، دیگری نیازی 

به استفاده از دستگیره ها یا کمربند ایمنی نیست.

یک برنامه انتخاب کنید.
اگر یک برنامه از پیش تعیین شده را انتخاب کنید، دستگاه همه ی مراحل 
گرم کردن، ورزش و سرد کردن را اجرا خواهد کرد که روش مناسبی برای 
کاربران مبتدی است. اینتنزا این امکان را می دهد تا برنامه تمرینی را با 
توجه به ویژگی های فیزیکی خود انتخاب کنید. شما می توانید با وارد کردن 
اطالعات خواسته شده، با اطمینان کامل برنامه تمرینی مناسب با شرایط 

خود را داشته باشید. 

ستفادیمنی
دوی آرام و دوی سرعت را امتحان کنید.

اگر مبتدی هستید هنگامی که راه رفتن بر روی تریدمیل برای تان آسان 
شد، می توانید دوی آرام و سپس دویدن سرعتی را آغاز کنید. رسیدن به این 
مرحله کمی زمان الزم دارد. ممکن است در دفعه های اول کمی احساس 

سرگیجه به شما دست بدهد، پس مراقب این احساس غیر منتظره باشید.

دستگیره ها را نگه ندارید.
بزرگترین اشتباه کاربران تریدمیل نگه داشتن دستگیره در هنگام دویدن 

است. این کار باعث ایجاد مشکالت زیر خواهد شد: 
•  کاهش شدت ورزش )سوزاندن کالری کم تر(

•  به خطر افتادن مکانیک و وضعیت بدن
•  افزایش خطر ابتال به فشار عضالنی 

•  کاهش هماهنگی و تعادل 

استفاده از شیب 
شما می توانید برای افزایش شدت تمرین خود شیب دستگاه را افزایش 
دهید بدون این که سرعت را تغییر دهید، اما همچنان دستگیره ها را نگه 
ندارید. در این حالت به طور طبیعی زانوها و باسن کمی به جلو خم می شوند. 
در فهرست برنامه های پیش فرض اینتنزا، برنامه هایی بر پایه ی پیاده روی در 

29شیب های مختلف نیز وجود دارد. 

هاات
مبلدنررا

توقف تریدمیل 
چند راه برای متوقف کردن تریدمیل درحال حرکت وجود دارد؛

•  کاهش سرعت با استفاده از صفحه کنترل و سپس توقف کامل
•  استفاده از دکمه بزرگ قرمز رنگ برای توقف اضطراری

•  قرار دادن پاها دو طرف صفحه تریدمیل و خاموش کردن دستگاه 
برای کاربران مبتدی استفاده از دو روش اول توصیه می شود.

HOW
TO USE
TREADMILL
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تریدمیل و اسکی فضایی )الپتیکال) هر دو از رایج ترین دستگاه های 
هوازی موجود در باشگاه های ورزشی و خانه ها هستند. با استفاده از 
هر یک، توان هوازی فرد به طور موثری تقویت می شود، مصرف کالری 
افزایش می یابد و در نتیجه تناسب اندام به دست می آید.  اما هر کدام از 

این دستگاه ها دارای مزیت های منحصربه خود هستند.
فعالیت هوازی باعث می شود که قلب تان سریع تر بزند، شما تندتر و عمیق تر 
نفس می کشید و بدن تان اندورفین ترشح می کند. پیشنهاد می شود برای 
داشتن یک زندگی سالم تر و طوالنی تر، پنج بار در هفته حداقل 30 دقیقه 
با دویدن،  را  فعالیت های هوازی تان  روز ورزش کنید. شما می توانید  در 
استفاده  یا  ایروبیک، شنا  در کالس  پیاده روی، دوچرخه سواری، شرکت 
از دستگاه الپتیکال افزایش دهید. دویدن و تمرین کردن روی دستگاه 

الپتیکال، یک تمرین هوازی خوب برای بدن  است و برای کسانی که درد 
مفاصل دارند نیز مفید است.

دستگاه های الپتیکال دی کی سیتی طوری طراحی شده اند که با فراهم 
کردن مقاومت و شیب های قابل تنظیم در تمرین هوازی به شما کمک 
می کنند تا به تجربه های متفاوتی از تمرین هوازی دست یابید. با توجه 
دارد و  به زمین و محل ورزش بستگی  باز،  به آن که دویدن در فضای 
ورزشکار مجبورنیست یا نمی تواند یک سرعت خاص را حفظ کند، شیب 
و سرعت قابل تنظیم در تردمیل های دی کی سیتی، پتانسیل الزم برای

بانر بیفصاسکیامبلد

E22
VERTEX

چالشی کردن تمرین را در اختیار ورزشکار قرار می دهد. 
دویدن  فرصت  می کنید،  زندگی  مسطح  ناحیه  یک  در  اگر  همچنین 
روی تپه ها یا شیب را ندارید. بنابراین تمرین با دستگاه الپتیکال، فعالیت 
هوازی شما را بیش تر می کند که باعث قوی تر شدن قلب، بهتر شدن خلق 

و خو، افزایش استقامت و کاهش وزن می شود.
دستگاه های الپتیکال برای استفاده در فضای سرپوشیده طراحی شده اند، اما 
انواع مختلفی دارند. دستگاه های الپتیکال دی کی سیتی دستگیره هایی 
یا کـراس کانتری را شبیه سازی  متحرک دارند که اسکی صحرانـوردی 

می کند.
دستگاه های الپتیکال، فایده های دویدن را دارند اما نسبت به دویدن، مزیت های 
روی  دویدن  به  نسبت  الپتیکال  دستگاه های  با  تمرین  دارند؛  هم  بیش تری 
تردمیل، فشار کم تری بر زانوها، باسن و پشت وارد می کند. الپتیکال های دی کی 
سیتی این امکان را به شما می دهند که بازوها را هماهنگ با پاهای خود حرکت 
دهید. دستگیره های دستگاه مقاومتی ایجاد می کنند که در هنگام دویدن، برای 
باالتنه  به وجود نمی آید. دستگاه های الپتیکال دارای گزینه رکاب زدن برعکس 

نیز هستند که با این کار، روی عضالت مختلف پایین تنه اثر می گذارد.
نکته!!

به یاد داشته باشید که هیچ گاه بدون کفش روی تردمیل یا الپتیکال تمرین 
نکنید. باید کفش  ورزشی برای دویدن بپوشید. کفش باید اندازه پای شما 
باشد. پوشیدن کفش  بزرگ یا کوچک یا استفاده از تجهیزات ورزشی که 
متناسب با بدن تان نباشد، ممکن است منجر به آسیب دیدگی شود. طول 
گام  طول  کنید.  بررسی  را  می کنید  استفاده  که  الپتیکالی  دستگاه  گام 

دستگاه الپتیکال باید متناسب با گام شما باشد.
دستگاه های الپتیکال دی کی سیتی ، طول گام قابل تنظیم دارند. دستگاه

طبیعی  حرکت  مانع  و  باشد  نیز  بدن تان  سایز  با  متناسب  باید  الپتیکال 
شما نشود. از دستگاه الپتیکالی که اجازه می دهد زانوهای شما به کنسول 
برخورد کنند یا دستگاهی که در آن، محل قرار گرفتن پاها بیش از حد 
کوچک است، استفاده نکنید. اگر اندازه دستگاه الپتیکال یا کفش ورزشی 

مورد استفاده، درست نباشند، تمرین هوازی به درستی انجام نمی شود.
با توجه به  آن که الپتیکال فشار کم تری بر مفاصل وارد می کند، برای افراد 
مبتال به درد مفاصل یا آرتریت مناسب تر است که برای تمرینات هوازی از 

آن استفاده کنند. 
اما همه افراد پیش از شروع هر برنامه ورزشی یا خرید دستگاه ورزشی، باید 
با پزشک  خود مشورت کنند؛ به ویژه اگر دچار یک بیماری مزمن هستند 

و یا دوره نقاهت یک آسیب عضالنی اسکلتی را می گذرانند.
اگر مدتی است که ورزش نکرده اید، تمرین هوازی تان را به آرامی با روزی 
10 دقیقه پیاده روی بدون دستگاه، شروع کنید و کم کم آن را به 30 دقیقه 
به سراغ  پیاده روی عادت کردید،  به  از آن که  افزایش دهید. پس  روز  در 
الپتیکال بروید. اگر سرگیجه،  از دستگاه  یا استفاده  دویدن روی تردمیل 
سبکی سر یا هرگونه درد شدیدی در بدن تان احساس کردید، بدون درنگ 
تمرین را متوقف کنید. اگر در ناحیه مفصل ها احساس درد دارید از دویدن 

خودداری کنید.

EXCEED
YOUR
EXPECTATIONS!
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باال رفتن از کوه از سوی برخی به عنوان یک ورزش سخت و سنگین به شمار 
می آید در حالی که کوه نوردان و ورزشکاران این رشته، آن را به سادگی یک 
تفریح و سرگرمی هیجان انگیز می دانند. با این حال هدف نهایی در این 

ورزش افزایش قدرت، استقامت و از خودگذشتگی است. 
کوه نوردی ممکن است بسیار خطرناک نیز باشد به ویژه برای غیرحرفه ای ها 
و در زمانی که کوه نورد با چالش هایی مانند هوای نامناسب، یخ و برف و 

مسیر سخت، روبه رو باشد.
تاریخ کوه نوردی نشان داده  است که نداشتن سرپرست با تجربه، برنامه ریزی 
ضعیف و تجهیزات نامناسب، سبب آسیب رساندن یا در مواردی مرگ افراد 
شده اند. بنابراین اگر می خواهید به طور جدی به این ورزش بپردازید، نخستین 
گام، آگاهی از نکته های اولیه و مهم در اجرای هر صعود است چه حرفه ای 

باشید و چه آماتور.
نیز  این ورزش  است.  و هیجان انگیز  لذت بخش  بسیار  تجربه ای  کوه نوردی 
مانند دیگر فعالیت های ورزشی به ویژه آن دسته که با طبیعت سر و کار دارند، 
سرشار از لحظه هایی  است که باید با استقامت و خالقیت با مشکالت روبه رو 

شد و تصمیم درست گرفت.
•  کوه نوردی ورزشی گروهی است. برای جلوگیری از خطر به صورت انفرادی 

کوه نوردی نکنید.
•  پیش از اجرای برنامه، درباره ی مهارت های مورد نیاز، توانایی خود و تجربه 

افراد گروه تحقیق کنید.
مواد  و  آب  عینک، کاله،  کوله،  مانند کفش،  مناسب  تجهیزات  داشتن    •
الزامات غیرقابل چشم پوشی است.  از  برنامه ها  غذایی حتی در سبک ترین 
تجربه نشان می دهد که به عنوان مثال نداشتن کفش مناسب یک نفر، عالوه

بر آسیب به خود او، سبب کند شدن حرکت و یا بر هم خوردن برنامه ی 
گروه شده است.

•  دانش خود را درباره ی طبیعت و کوه نوردی باال ببرید. امروزه 
دسترسی به مطالب علمی و کاربردی در این زمینه چه به وسیله 

اینترنت و یا مطالعه ی کتاب بسیار آسان شده است.

MOUNTAINEERIN
Enjoyable and

exciting

نگبرانهبحاوبحستلد

•  خواندن خاطرات کوه نوردان بزرگ، برای رسیدن به قله، یک کالس 
روش های حل  درباره ی  اطالعات  بندی  به جمع  که  است  آموزشی 
مساله، استقامت و از دست ندادن امید در رویارویی با شرایط دشوار 
کمک می کند و نشان می دهد که یک کـوهنـورد عالوه بر آمادگی 
جسمانی باید از آمادگی ذهنی هم برخوردار باشد. اگر بخواهیم کتابی 

را در این زمینه معرفی کنیم،
 "Mountaineering: The Freedom of the Hills"
نوشته Steve M Cox و Kris Fulaas است که در ایران با عنوان 
"کوهنوردی: لذت آزادی در اوج بلندی ها" در چهار جلد توسط رحیم 
دانایی ترجمه شده است. اگر به این کتاب دسترسی ندارید، جزوه کارآموزی 
خوبی                                                                                                                                            دستمایه ی  می تواند  ایران  کوهنوردی  فدراسیون  کوه پیمایی 

برای آغاز مطالعه باشد.
•  کسب اطالع در مورد بهترین زمان برای صعود در مناطق مختلف 
داخل ایران و یا کشورهای دیگر. به عنوان مثال بهترین زمان صعود 
برای اروپا از ماه ژوئن تا سپتامبر، در نیوزیلند از دسامبر تا مارس، 
در آالسکا از ژوئن تا ژوییه است. تغییرات آب و هوایی هیچگاه به طور 
دقیق قابل پیش بینی نیست و تا زمانی که رخ ندهند نیز نمی توان گفت 

که فصـل برای صعود خوب است یا بد.
• بهترین زمان صعود کوه های ایران از اوایل تیرماه تا اواخر شهریورماه 
است، البته با توجه به گسترگی ایران و تنوع آب و هوایی این زمان 

متغیر است.

•  در مورد کوهستان ها و شرایط آب و هوایی همه چیز را بدانید. کوه ها خود 
با سیستم آب و هوایی خودشان ایجاد شده اند. مطالبی را درمورد نشانه های 
پیش از آب و هوای بد، ابر شناسی، باد شناسی و تشخیص جهت باد، حمالت 
رعد و برق و مقابله احتمالی با آن و... را درک و آنچه در تغییرات آب و هوا در 

طول روز ممکن است رخ دهد را مطالعه نمایید.
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گفت و گو با وحید اسالمی بنیان گذار مجموعه ورزشی المپیک در ایالم
"یک فکر رهایم نکرد حتی زمانی که در رشته کارگردانی سینما در دانشگاه تهران قبول شدم؛ این که 

باید به رشد ورزش در شهرم کمک کنم."
وحید اسالمی با این جمله ها سخن را آغاز می کند. او که مجموعه ورزشی المپیک را در شهر ایالم 
ساخته است، ادامه می دهد: "مجموعه ای مدرن و مجهز که نه تنها در ایران که در خاورمیانه به دلیل 
استفاده همزمان همه اعضای خانواده خاص و یگانه است. مجموعه ای که در یک زمین 1000 متری با 
زیر بنای 1600 متر مربع در 3 طبقه جداگانه برای مردان، زنان، کودکان و نوجوانان ساخته شده است." 

ادامه گفت و گوی ما با  وحید اسالمی را بخوانید.
آقای اسالمی چه شد که به فکر ساخت مجموعه ورزشی افتادید؟

به دبیرستان که می رفتم، چندین بار در رشته آمادگی جسمانی استان قهرمان شدم اما به خاطر نبودن بودجه کافی ما را به مسابقات کشوری اعزام نکردند. همیشه 
فکر می کردم که در ایالم صدها جوان و نوجوان هستند که مثل من می خواهند ورزش کنند اما امکاناتی وجود ندارد. بزرگ تر که شدم تصمیم گرفتم خودم کاری کنم.

چه کار بزرگی هم انجام داده اید.
همشهریان من شایسته بهترین ها هستند. من در این شهر رشد کرده ام؛ طبیعی است که سعی کنم برای همشهری هایم کار بزرگی انجام دهم.

مجموعه المپیک چه ویژگی هایی دارد؟
این مجموعه با بهترین مصالح و تجهیزات ساخته شده. بسیاری از آن ها را به طورمستقیم از اروپا وارد کرده ام. حتی برای رنگ آمیزی سالن ها از مشاوره روانشناسان 
استفاده کرده ام. ما درسالن ها با استفاده از گل و گیاه، فضای سبز طبیعی به وجود آورده ایم. به نظر من کسانی که به مجموعه المپیک می آیند، باید هم ورزش کنند و هم 
از مجموعه فضایی که درست کرده ایم، انرژی مثبت زیادی بگیرند و هنگام خروج، حال خوبی داشته باشند. به این ترتیب ورزش کردن آن ها در این مجموعه استمرار 

پیدا می کند.

در انتخاب دستگاه ها هم همین دقت را به خرج داده اید؟
دقیقا همین طور است. وقتی می خواستم دستگاه بخرم، زیاد تحقیق 
کردم. دیدم در بازار برندهای زیادی وجود دارد اما من دستگاه هایی 
می خواستم که در خود اروپا یا آمریکا ساخته شده باشد تا با اطمینان 
کامل بتوانیم در اختیار ورزشکاران قرار دهیم؛ برای همین به سراغ 

تجهیزات باشگاهی ارکید رفتم.
باشگاه را با کدام دستگاه ها تجهیز کردید؟

با دستگاه های پاناتا چون در خود ایتالیا ساخته می شود.
گفتید که مجموعه به طور همزمان برای اعضای خانواده قابل استفاده 

است، شما برای این کار سرمایه زیادی گذاشته اید، چرا؟
ببینید آلمانی ها 50 سال پیش در پی تحقیقات گسترده به این 
نتیجه رسیدند که ترویج ورزش و هنر در مردم آلمان می تواند هم 
بر سالمتی جسمی شان اثر بگذارد و هم در میان آن ها امید به وجود 
خانوادگی،   به صورت  هنر  و  ورزش  به  پرداختن  همچنین  بیاورد. 
بنیان خانواده را نیز مستحکم می کند. زمان، ثمربخش بودن این 
برنامه ریزی ها و انجام آن ها را نشان داده است. من هم با توجه به این 
تجربه اقدام کردم و هر چند مدت زیادی از تاسیس مجموعه نمی 
گذرد، کم کم آثار آن را می بینم. پدر، مادر و فرزندان در یک حرکت 
مشترک با هم به این جا می آیند و هر کدام در محیطی شاد  ورزش 
می کنند. در صورتی که اگر قرار باشد هر کدام به تنهایی به باشگاه 

بروند، چنین نتیجه ای به دست نمی  آید. 
خانواده های ورزشکار کودکان خردسال شان را هم می آورند؟

بله! برای کودکان 2 تا 7 ساله فضایی درست کرده ایم که در واقع 
مهد کودک ورزشی است. به همین سبب مادران می توانند کودکان 
خردسال خود را هنگام ورزش با اطمینان به ما بسپارند تا آن ها هم 

ورزش و بازی کنند.
پس راضی هستید؟

همین طور است. موفقیت در زمینه ورزش مرا به فعالیت درعرصه هنر 
هم ترغیب کرده است. می خواهم مجتمعی در 7 طبقه بسازم که هر 

طبقه به یک هنر اختصاص پیدا کند.
برای توسعه فضای ورزشی هم برنامه ایی دارید؟

در طراحی ساختمان اضافه شدن یک طبقه دیگر پیش بینی شده اما 
چگونگی ساخت آن پس از نظرخواهی از اعضا باشگاه و با صالحدید 

صاحب نظران مشخص می شود.
تجربه کار با ارکید را چگونه ارزیابی می کنید؟

در این مدت که با شرکت ارکید همکاری داریم، هیچ مشکلی پیش 
نیامده است. ورزشکاران و همین طور مربیان ما آقایان محمد جواد 
رازی و سعید خسروی که از قهرمانان به نام کشورند از دستگاه ها 
رضایت کامل دارند. همسرم که مدیر باشگاه زنان هستند نیز درباره  

دستگاه ها همین نظر را دارند.
من درباره هر چیزی که به مجتمع مربوط می شود، تحقیق می کنم 
و انتخاب هایم با دقت زیادی همراه است. برای انتخاب تجهیزات هم، 
با بیش تر برندهای مطرح و موجود وارد مذاکره شدم. دو نکته برایم 
خیلی مهم بود؛ یکی این که دستگاه ساخت اروپا یا آمریکا باشد و 
نکته دیگر فرهنگ و نوع برخورد فروشنده که ایجاد اعتماد کند. 
مشتری مداری و برخورد خوب مجموعه ارکید مرا متقاعد کرد که 

خرید از ارکید مناسب ترین گزینه است.

بالنگبنی مارد
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ر
تعطیالت نوروزی در پیش است. این روزها فرصت خوبی را برای سفر و دید و بازدید فراهم می کنند؛ اما سفر یا مهمانی های نوروزی با 
خوردن انواع آجیل، شیرینی ، شکالت  و تعطیل شدن ورزش همراه است که نتیجه ی آن برخی مشکالت از جمله چاقی است که از همین 
اکنون باید برای کنترل آن برنامه ریزی کنیم. نوروز یک شروع تازه است. پس از همان روز اول باید تازه شدن را شروع کنیم و برنامه های 
جدید را در زندگی پیاده کنیم. بنابراین تا پایان تعطیالت صبر نکنیم و از روز اول عید به جای رخوت و سستی فعال و پر تحرک باشیم. 

برای آن که از هر فرصتی برای فعالیت و تحرک استفاده کنید؛ چند پیشنهاد برای شما داریم؛

و

Don't lose your mind

LOSE
Y   UR
WEIGHT

تنعطبالردسر

یک گروه ورزشی تشکیل دهید.
ورزش کردن با گروه، هم ورزش است و هم تفریح. عضو یک گروه ورزشی 
بودن، انگیزه اعضای گروه را  افزایش می دهد و ادامه یافتن آن را تا حدودی 

تضمین می کند. 

پیاده روی کنید.
پیاده روی یکی از ساده ترین و ارزان ترین راه ها برای ورزش کردن و حفظ 
تناسب اندام است. به یک جفت کفش مناسب نیاز دارید و یک جای مناسب 

که هر روز در ساعت مشخصی همراه دوستان راه بروید.

طبیعت گردی کنید.
طبیعت گـردی و نفس کشیدن در هوای پاک بهاری نیز یک راه عالی 
و  شادی  احساس  است.  کالری  سوزاندن  و  قلب  ضربان  افزایش  برای 
این  از گشت و گذار در کوه و دشت، کم ترین فایده ی  سرزندگی پس 

ورزش است.

در خانه ورزش کنید.
اگر در نوروز میهمان دارید و مسئولیت میزبانی نمی گذارد بیرون از خانه 
ورزش کنید و یا اگر باشگاه ورزشی تان تعطیل است، می توانید درخانه 
ورزش کنید. بدن ما یک ماشین فوق العاده است که از آن به عنوان یک 
دستگاه بدنسازی می توان استفاده کرد. جایی را در خانه برای ورزش در 
نظر بگیرید و برنامه ریزی کنید. شما در خانه، برای ایجاد تغییر در زمان 

ورزش با توجه به کارهای روزانه آزادی کافی دارید. 

به راحتی  و  وقتی که در خانه ورزش می کنیم تمرکز بیش تری داریم 
با  را کنترل کنیم. ما می توانیم  اجرا  تعداد حرکت ها و زمان  می توانیم 
خود رقابت کنیم و هر روز نسبت به دیروز نتیجه ورزشی بهتری بگیریم.
با توجه به وجود انواع فیلم های آموزشی یا برنامه های تلویزیونی ورزشی، 
یک لباس مناسب بپوشید و شروع کنید. این کار کمی اراده می خواهد. 
اگر ورزش کردن برای شما آسان نیست و فکرش هم برای تان سخت 
است، از 5 دقیقه شروع کنید. مهم ترین کار آن است که هر روز 5 دقیقه 
ورزش کنید و آن را ترک نکنید. اطمینان داشته باشید که این زمان هر 

روز بیش تر خواهد شد. 
پس بدون آن که نگران اندام و ظاهر خود باشید و به جای استرس درباره ی 
طوالنی بودن ایجاد تغییرات ناشی از ورزش بر اندام تان، از این سبک جدید 
زندگی تان لذت ببرید و اطمینان داشته باشید که دستاوردهای درخشان 
یک زندگی پر تحرک، زودتر از آن چه انتظار دارید نصیب تان خواهد شد. 
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سال 94 را چگونه به پایان رساندید؟ با افزایش وزن و حجم عضالنی یا با کاهش چربی و عضالتی تراشیده! آیا به هدف خود دست 
یافتید؟

بسیاری از افراد به بهانه آمدن سال نو و تغییر فصل، به دنبال تغییر و بهبود جنبه های مختلف زندگی در جهت پیشرفت و دستیابی 
به یک زندگی ایده آل هستند. این دسته از مردم با درس گرفتن از شکست ها و پیروی از موفقیت ها، همه ی تالش خود را در جهت 

برنامه ریزی هرچه بهتر مسیر زندگی برای دستیابی به موفقیت هر چه بیش تر در سال جدید به کار می گیرند. 
با سرمایه گذاری روی یک رژیم غذایی سالم و انجام تمرینات ورزشی منظم می توان از آسیب های زندگی ماشینی همچون استرس 
و اضطراب در امان ماند. تمرینات ورزشی ابزاری موثر برای حفظ و ارتقاء سالمت جسمی و روانی در اختیار ما قرار می دهد. سالمت 
جسم و ذهن نیز تضمین کننده دستیابی به موفقیت در جنبه های زندگی فردی و اجتماعی است. با استراحت و خواب کافی از خطر 

دچار شدن به استرس در امان می مانیم و با افزایش اعتماد به نفس، احساس بهتری نسبت به خود و محیط اطراف را تجربه می کنیم. 
در این بخش به نکته هایی می پردازیم که به کارگیری آن ها به شما برای پیشبرد هدف های تان کمک می کند.

هدف های مشخص
با انتخاب هدف های خاص و تغییر در شیوه زندگی، می توان برای دستیابی به 
تناسب اندام در سال جدید روش مناسبی را در پیش گرفت. نوشتن هدف  و مرور 
آن در ذهن، الزمه دستیابی به موفقیت در آینده است؛ اما تنها نوشتن برنامه 
تمرینی همه ی کار نیست؛ این اجرای برنامه است که شما را به هدف می رساند. 

برنامه ریزی برای تغذیه    ی سالم 
مهم ترین اصل برای دستیابی به یک شیوه زندگی سالم و پایدار، پیروی از 
یک رژیم غذایی سالم و مناسب است. بدون داشتن تعادل در مواد مغذی 
مناسب بر اساس نیازهای فردی، هیچ گاه نمی توان انرژی الزم برای اجرای 
سرشار  مناسب  غذایی  مواد  داد.  قرار  بدن  اختیار  در  را  ورزشی  تمرینات 
فرایندهای  بهبود  برای  الزم  آنزیم های  و  چربی  کربوهیدرات،  پروتئین،  از 
بیولوژیکی در جهت رشد عضالت و همچنین کاهش چربی های انباشته شده 
در بدن است. بدون داشتن برنامه غذایی مناسب، دستیابی به تناسب اندام 

تنها یک رویا خواهد بود. 
تهیه و اجرای فهرست

ایجاد یک فهرست روشن از وظایف روزانه و کارهای الزم برای انجام آن ها، دو 
استراتژی مهم برای پیمودن راه موفقیت در سال جدید است. یک فهرست شامل 
فعالیت های روزانه و برنامه غذایی تان تهیه و هر روز آن را بررسی کنید. یادآوری 
کردن کارهایی که باید انجام دهید و یادداشت کردن کارهایی که انجام داده اید، 

پس از مدتی شما را به پیشرفت تان دلگرم می کند.
حمله به آهن سرد

ورزشکـاران زیادی سـال گذشته را به امیـد از دست دادن چربی ها بر روی 
تریدمیل گذراندند، بی آن که تالش شان نتیجه  داشته باشد. تمرینات مقاومتی 
باعث تحریک کامل متابولیسم و توسعه رشد عضالنی می شود. توسعه عضالت 
به معنای نیاز بیش تر به کالری است. درنتیجه به روند چربی سوزی سرعت 

می بخشد. در مقایسه نیز اندام عضالنی در زمان استراحت کالری بیش تری 
می سوزاند. بنابراین تمرین با وزنه اهمیت زیادی دارد. هرچند به هیچ عنوان 

تمرینات هوازی را فراموش نکنید.
لذت بردن از مسیر

با برنامه ریزی دقیق در جنبه های مختلف بدنسازی در کنار یک روز کاری تمام 
وقت هم می توان به موفقیت دست یافت. بدنسازی تنها یک رشته ورزشی نیست، 
بدنسازی یک شیوه زندگی برای به کارگیری قدرت ذهن و جسم برای دستیابی 
به هدف هایی است که از نظر بسیاری از غیر ممکن هاست. یک بدنساز بدون 
لذت بردن از تغذیه، تمرین و تفکر هیچ گاه نمی تواند به موفقیت برسد. کسب 
دانش درباره ی مواد غذایی و تاثیرگذاری هر حرکت بر سیستم بدن، رضایت از 
اجرای برنامه را برای ورزشکار به همراه دارد و اعتماد به نفس الزم برای رسیدن به 

موفقیت های ورزشی، شغلی، اجتماعی، خانوادگی را ایجاد می کند.
تمرین، تمرین و استراحت 

بدون استراحت از سرگیری تمرین غیرممکن است. در برنامه ریزی خود، اختصاص 
یک بخش ویژه به استراحت کامل به اندازه یک برنامه ی تمرینی، ضرورت دارد. 
عضالت در زمان تمرین دچار حالت شبه تخریب می شوند و در زمان استراحت 
بدن شروع به بازیابی و ساخت آن ها می کند. برای رشد و توسعه عضالت هیچ چیز 

به اندازه ی خواب کامل شبانه موثر نیست. 
شروعی پر قدرت

برنامه ریزی درست و اجرای آن برای دستیابی به تناسب اندام نیازمند یک ذهن 
قوی است. حفظ دستاوردهای سال گذشته، انجام کارهای درست و حذف کارهای 

اشتباه، در جهت افزایش انگیزه یک وظیفه به شمار می آید. 
تبدیل شدن به یک بدنساز موفق، مستلزم دوری از کسانی است که زندگی 
بی هدفی دارند. این گونه افـراد تالش می کنند تا بی هدفـی و سستی خود را 
فراگیر و شما را از مسیرتان دور کنند. امسال سال شماست. با امید و پشتکار به 

موفقیت های بیشماری در دنیای بدنسازی دست خواهید یافت.

نو ند،سا نومیاالی
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تغـذیه و بهداشت

اگر می خواهید فرزند نوجوان شما برای آموختن یک رشته ورزشی و 
یا آمادگی جسمانی وارد باشگاه ورزشی شود، باید درباره رژیم غذایی 
او، از یک پزشک متخصص پزشکی ورزشی آگاهی الزم را کسب کنید. 
و  قوی  حرکت های  انجام  به  مسابقات،  و  تمرینات  شروع  با  نوجوانان 
تمرین های استقامتی می پردازند بنابراین باید اطمینان داشته باشیم که 

مواد مغذی کافی به آن ها برسد.
• غذا سوخت بدن است !

ما هرگز تالش نمی کنیم که در باک ماشین خود بنزین بدون کیفیت بریزیم 
چون می دانیم به ماشین آسیب می رسانیم اما میبینیم که ورزشکاران نوجوانان 

سراغ مواد غذایی بی ارزش یا همان junk food می روند!
پسرها  در  کالری  تا 4000  به 3000  روزانه  میانگین  به طور  فعال  نوجوانان 
این گروه،  برای  انتخاب  تا 3000 کالری در دخترها است. بهترین  و 2200 
کالری های با کیفیتی مانند میوه ها، سبزی ها، نان سبوس دار، غالت، حبوبات، 
لبنیات کم چرب، پروتئین بدون چربی و چربی های دوستدار قلب است. این 
تامین  راحتی  به  را  ورزشکار  یک  نیاز  مورد  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  مواد 

می کنند.
صبحانه خوب شامل غالت کامل همراه با شیرکم چرب و میوه، یا شامل یک 

صبحانه با کره بادام زمینی، موز و آب میوه است.
نوجـوانان یاد بگیرند در بوفه مدرسه به جای انتخاب غذاهای سـرخ شده و 
فست فودی، غذایی را انتخاب کنند که به افزایش عملکرد بدن شان کمک کند. 
یک ساندویچ مرغ کباب شده همراه با ساالد کلم یک انتخاب مناسب برای 

تامین مواد مورد نیاز بدن برای تمرین عصر آن هاست.
برای شام، ماکارونی با گوشت به همراه ساالدی که روغن کانوال یا زیتون در آن 

استفاده شده است، یک شام کامل است.

•  کربوهیدرات ها پادشاه خوراکی ها
کربوهیدرات ها یک سوخت مهم برای ورزشکاران هستند. کربوهیدرات ها به 
عنوان سوخت، در داخل عضالت ذخیره می شوند و قبل از شروع هر جلسه 
تمرینی یا مسابقه، باید به میزان کافی در عضالت وجود داشته باشند و پس از 

پایان تمرین هم برای جلسه بعدی ذخیره شوند.
کربوهیدرات ها تنها سوختی هستند که در حرکات قدرتی باید استفاده شوند. 
برای آنکه بتوانید سریع بدوید و یا با سرعت به خط دروازه نزدیک شوید، تنها 

چیزی که عضله شما نیاز دارد همین کربوهیدرات است.
مصرف کربوهیدرات ها را در شب پیش از تمرین یا مسابقه را فراموش نکنید. 
به عالوه در نیم ساعت تا یک ساعت پس از تمرین و مسابقه هم، برای ریکاوری 

و پر کردن ذخایر، کربوهیدرات مصرف کنید.
ریکاوری نیم تا یک ساعت بعد از تمرین باید شروع شود و به تناوب های مناسب 

ادامه یابد.
•  عضالت خود را با استفاده از پروتئین های واقعی بسازید !

نیست.  پروتئینی  مکمل های  از  استفاده  به  نیازی  واقعی  غذاهای  خوردن  با 
عضالت انسان توانایی دارد که همه پروتئین مورد نیاز خود را از غذاهایی که 
می خورد به دست بیاورد. گوشت قـرمز بدون چـربی، گوشت مـرغ، ماهـی، 
تخم مرغ، شیر کم چرب، پنیر و ماست منابع خوبی از پروتئین هستند. برای 
کمک به ریکاوری بهتر عضالت، سعی کنید در تمامی وعده های غذایی خود 

پروتئین را مصرف کنید.
•  همیشه اسنک به همراه داشته باشید !

به عنوان یک نوجوان فعال، همیشه نیاز دارید طی ورزش به بدن خود کالری 
برسانید. برای این کار می توانید از میان وعده های سالم و نوشابه های ورزشی 
مناسب استفاده کنید. هیچ گاه فراموش نکنید بدن شما برای آنکه بتواند سالم 

کار کند، به یک سوخت سالم نیاز دارد.

                                                                دکتر بهار حسن میرزایی
                                                               متخصص پزشکی ورزشی 

در  اما  دوستان  و  خانواده  دیدارهای  کردن  تازه  برای  است  فرصتی  نوروز 
میهمانی های نوروزی مصرف شیرینی و تنقالت آن قدر زیاد است؛ که بیش تر 
افراد پس از تعطیالت، با یک واقعیت تلخ روبه رو می شوند؛ لباس های تنگ شده!
برای آن که تصوری از میزان کالری مصرفی در تعطیالت نوروزی داشته باشید، 
جدول میزان کالری برخی شیرینی ها را ببینید. به این ترتیب، با آگاهی از میزان 
کالری که در طول یک میهمانی دریافت کرده اید، می توانید برای جلوگیری از 
اضافه وزن، میزان ورزش و تحرک خود را افزایش دهید و یا روز بعد از هر 

میهمانی برنامه کاهش خوردن و افزایش نوشیدن آب را اجرا کنید. 

میزان کالریشیرینی ها میزان مصرف

آبنبات ساده
120 عدد کوچک

15 عددآدامس

13 عددآلبالو خشک

قلوا 100500 گرمبا

180 عددبامیه 
بستنی 
100200 گرمپاستوریزه

100250 گرمبستنی سنتی
بستنی قیفی 

1125 عددپاستوریزه
بیسکویت 

120 عددساده
بیسکویت 
160 قرصساقه طالیی
بیسکویت 

140 عددکرم دار

میزان کالریشیرینی ها میزان مصرف

شیرینی 
100500 گرمخامه ای

شیرینی
100 گرم خشک

1 قاشقشکر
20 مرباخوری

شکالت
30سادکوچک

شکالت
140 عددمغزدار کوچک

65عسل

125 لیوانفالوده

1125 قاشقفرنی

110 عددقند

12کاکائو )پودر(

360کرم کارامل

میزان کالریشیرینی ها میزان مصرف

100300 گرمپاستیل
پف فیل 
145 لیوانبا روغن
پف فیل 

125 لیوانبدون روغن

15 عددپفک

110 عددچیپس
چیپس 

100245 گرممیوه

1 قاشق حلوا
50غذاخوری

100500 گرمحلوا ارده

100450 گرمزولبیا

1125 لیوانژله )دسر(

1180 لیوانسمنو

450

1 عدد

1 قاشق
غذاخوری

1 قاشق
غذاخوری

100 گرم

کره بادام 
590زمینی 100 گرم

500کلوچه 100 گرم

370کورن فلکس 100 گرم

500کیت کت 100 گرم

300کیک ساده 100 گرم
کیک

400 شکالتی 100 گرم
کیک یزدی 

125کوچک 1 عدد

میزان کالریشیرینی ها میزان مصرف

1165 عددبستنی چوبی
بستنی
1275 عدد شکالتی

100500 گرمگز

20مربا 1 قاشق
 مرباخوری

100500 گرمنان خامه ای
نان خامه ای 

1300 عددمتوسط

400نبات 100 گرم

560پسته 100 گرم

630فندق 100 گرم

580بادام 100 گرم
565بادام زمینی 100 گرم

580بادام هندی 100 گرم

560انواع تخمه 100 گرم

بمرحومینحهآ
درادیلرکارحفد

low calorie

رسکارروناحونوردلمسابهنعد
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نمیمو بندفقفر
فنا

سالمت و پزشکی

بودن می کنند و برخی دیگر احساس  چرا برخی آدم ها احساس موفق 
می کنند غرق در روزمرگی کاری و شکست هستند؟

روانشناسان می گویند حالت روحی و نگاه ما نسبت به زندگی شخصی و 
حرفه ای ، در انتخاب واژه هایی که برای حرف زدن به کار می بریم، موثر است 
و واژه ها هم دارای بار مثبت یا منفی هستند. نوع حرف زدن ما نخستین 
تاثیرگذاری مثبت یا منفی را بر خود ما می گذارد و سپس بر دیگران. در 

ادامه ببینید که افراد موفق چه عبارت هایی را به کار نمی برند؛
غیرممکنه!

"غیر ممکنه" در فرهنگ عبارت های آن ها وجود ندارد. افراد موفق می دانند 
که همیشه یک راه حل برای هر مشکلی وجود دارد. گاهی باید خالق باشید 
و راه های جدید پیدا کنید. اگر یک هدف آن قدر بزرگ است که رسیدن به 
آن دشوار به نظر می رسد، آن هدف را به تکه های کوچک تر تقسیم می کنند. 
بلندترین کوه ها  قله  به  با گام های کوچک هم می توان  موفق ها می دانند که 

دست پیدا کرد.
برام مهم  نیست!

این  افراد موفق است. شما هیچ گاه نمی شنوید که  اشتیاق در خون  عالقه و 
افراد بگویند "من از شغلم متنفرم!" یا "برام مهم نیست!" اگر شما اشتیاق و 
عالقه نداشته باشید هرگز نمی توانید بر مشکالت پیروز شوید و برای پیشرفت 

ریسک کنید.
این قدر سوال نکن!

آن ها  ندارد.  وجود  احمقانه"  "سوال  نام  به  چیزی  که  می دانند  موفق  افراد 
پایان  هم  نوآوری  و  ابداع  کنجکاوی،  و  پرسش  از  جلوگیری  با  که  می دانند 
می یابد. برخی از افراد منحصربه فرد مانند استیو جابز و جیمز دایسون تیم های 
ببرند و  زیر سوال  را  انجام کارها  نحوه  را تشویق می کردند که همواره  خود 
دانش قراردادی را به چالش بکشند. سواالت محبوب افراد موفق این هاست: 

"چرا؟" "چرا نه؟" "چه می شد اگر؟"
چرا من باید این کار را انجام بدم؟

در هر کسب و کاری به خصوص در کسب و کارهای رو به رشد و توسعه، افراد باید 
چندین و چند وظیفه را انجام دهند. افرادی که جاهای خالی را شناسایی می کنند 
بیش تر شناخته  پر می کنند کسانی هستند که  را  داوطلبانه خودشان آن ها  و 
می شوند، مسئولیت ها و تیم های خود را گسترش می دهند و از آن ها کارهای 

شگفت انگیز سر می زند.
من فکر نمی کنم درست باشه که نحوه انجام کارها را تغییر بدیم.

افراد موفق همیشه نحوه انجام کارها را به چالش می کشند. آن ها روش های بهتر، 

سریع تر و مؤثرتر برای انجام وظایف و اجرای استراتژی های درست می یابند. آن ها
خودشان را به سمت حوزه هایی می برند که شاید آسان  نباشند، اما در آن حوزه ها 
می توانند به رشد و ترقی ادامه دهند و به تیم های خود کمک کنند تا روی خط 
است الزم  تغییر  گاهی  که  می کنند  درک  موفق  افراد  بمانند.  پیشرفت 

و همیشه با راحتی و آسودگی و ادامه مسیر صاف و هموار پیش از خودشان، به 
موفقیت ماندگار نمی رسند. 

خیلی ممنون، اما من نظر شما را نپرسیدم.
برای موفقیت، باید از تجربه ها، ایده ها و چشم اندازهای نو استقبال کنید. فرد موفق 
همیشه نسبت به بازخورد و نظر دیگران روی باز نشان می دهد. این افراد نه تنها از 
سوی تیم ها و همکاران خود مورد احترام قرار می گیرند، که شانس ارزشمندی برای 
نگاه کردن به خودشان از دیدگاه دیگران می یابند. هیچ یک از ما کامل نیستیم 
و همیشه می توانیم از بازخوردهایی که می گیریم استفاده کنیم و رشد کنیم. در 

پایان روز شاید چیزهایی را در خود کشف کنید که نیاز به تغییر دارند.  
اگه شکست خوردیم چی؟

شکست بخشی از کسب و کار است. جیمز دایسون قبل از آنکه جاروبرقی بدون 
کیسه معروف خود را اختراع کند، 5126 بار شکست خورد. توماس ادیسون قبل از 
اختراع المپ 10000 بار شکست خورد. برای آن ها شکست فقط پله محکم دیگری 
برای نزدیک شدن به هدف است و یک راهنمای خوب که نشان می داد چه کاری 

را نباید انجام دهند.
خودم بهتر می دونم!

شاید درباره ی آدم های خود ساخته داستان های زیادی بگویند اما در پشت سر 
هر فرد موفق یک تیم با هوش و کارآمد وجود دارد. رسیدن به موفقیت یک کار 
تیمی است. درست کردن یک تیم عالی بدان معناست که شما می پذیرید همه 
چیز را نمی دانید و از تیم خود کمک می گیرید تا حفره های خالی دانش، تجربه 
و دیدگاه تان را پر کنند. به آن ها اعتماد می کنید تا به شما در ساختن موفقیتی 

بی نظیر کمک کنند. 
اما این کار خیلی سخته.

در  هرگز  می یابند  دست  موفقیت  بیش ترین  به  خود  زندگی  در  که  افرادی 
موقعیت های مهم، در راه آسان گام برنمی دارند. آن ها عالقه، پشتکار و جسارت 
شکل دادن به راه های تازه دارند. گاهی باید از اشتباه ها و موفقیت های دیگران 
درس بگیریم تا به طراحی راه تازه ی خود کمک کنیم اما زمانی که آن لحظه مهم 
و حیاتی می رسد که باید سرنوشت خود را بسازیم، اگر می خواهیم موفق باشیم، 

آسان ترین راه را انتخاب نمی کنیم. 

حه !گوادا

چرا ناهنجاری افتادگی شانه به وجود می آید؟
طوالنی  رفتن های  راه  و  خوابیدن  ایستادن،  نشستن، 
دهد.  شکل  غیرطبیعی  وضعیت  در  را  بدن  می تواند 
اندازه از یک  از  همچنین فعالیت و به کارگیری بیش 
طرف بدن در برخی ورزش ها مانند بدمینتون یا حمل 
یک طرفه وسایل، بدن را به سمت افتادگی شانه سوق 

می دهد.
بلند کردن چیزهای سنگین یا پرکردن بیش از اندازه ی 
کیف به خصوص کیف هایی که وزن آن تنها روی یک شانه 
می افتد، افتادگی و دردهای شانه ای را به دنبال دارد. این 
دردها در دانش آموزان و کسانی که کیف های سنگین 
خود را روی یک شانه می اندازند، نیز دیده می شود که 
در جوانی زودگذر است اما با افزایش سن و توجه نکردن 

به آن به دردهای دایمی تبدیل می شود.
به علت  که  بدن  سمت  یک  عضالت  ضعف  همچنین 
به وجود  در  نیز  اندازه رخ می دهد  از  بیش  کشیدگی 
آمدن این عارضه موثر است. به طور معمول در کسانی که 
عارضه کج گردنی یا کج پشتی وجود دارد نیز افتادگی 
ساده  ورزشی  تمرین  چند  انجام  دارد.  وجود  شانه 
می تواند در درمان ناهنجاری و جلوگیری از پیشرفت آن 

موثر باشد؛

تمرینات کششی  
1- در حالت ایستاده قرار بگیرید. با دست راست مچ دست 
چپ را پشت تنه بگیرید. اکنون سعی کنید دست ها را به 
سمت عقب بکشید. این حرکت در بافت های نرم اطراف 
شانه کشش ایجاد می کند. هر تمرین به مدت یک دقیقه 
انجام دهید. پس از 5 ثانیه استراحت، تمرین را با دست 

دیگر تکرار کنید. 
باالی  به  پهلو  از  را  دست  دو  هر  ایستاده  حالت  در   -2
سر ببرید و در هم قفل کنید و تا جایی که می توانید به 
سمت باال کشش دهید به طوری که کشش عضالت زیر 
بغل را احساس کنید. همین تمرین را در حالت خوابیده 
آرنج ها  آنکه  بدون  کنید  دهید سعی  انجام  هم  به پشت 

خم شوند پشت دست ها را به زمین برسانید.
پشت  از  را  و دست ها  بگیرید  قرار  ایستاده  حالت  در   -3
روی میز قرار دهید. سعی کنید از حالت ایستاده به نشسته 
درآیید. برای این منظور، زانـو ها را خم کنید و آرام آرام 
پایین بروید. این تمرین در بافت های نرم جلو شانه و سینه 
دقیقه  یک  مدت  به  را  تمرین  این  می کند.  ایجاد  کشش 
تکرار  را  تمرین  کوتاه،  استراحتی  از  پس  و  دهید  انجام 

کنید.

حرکات اصالحی تقویت عضالت باالبرنده کتف
باال  را  کتف  دارد  افتادگی  شانه  که  در سمتی  کنید  ایستاده سعی  وضعیت  در   -1
بیاورید و حدود ده تا پانزده ثانیه نگه دارید. این حرکت را به حالت پرتاب شانه ی 

افتاده به سمت باال به طور پی در پی انجام دهید.

2- در حالت ایستاده قرار بگیرد و سعی کنید شانه ها را به سمت باال ببرید. سپس 
سعی کنید شانه ها را پایین تر از حد طبیعی بیاورید. تمرین بعدی جلو و عقب بردن 

شانه هاست. به طوری که کتف ها از هم دور یا به هم نزدیک شوند.

3- در حالت ایستاده دو وزنه در دست های خود بگیرید. اکنون شانـه ها را باال ببرید و 
برای لحظاتی در این وضعیت نگه دارید و سپس پایین آورید. این تمرین قدرت عضالت 

باال برنده کتف و وضعیت شانه ها را بهبود می بخشد.  
به یاد داشته باشید:

•  هنگام کار، استراحت، راه رفتن و نوشتن, شانه ها را در یک سطح نگه دارید.
•  هیچ گاه کیف و کتاب خود را فقط با یک دست حمل نکنید. این کار را به صورت 

متناوب و با هر دو دست انجام دهید.
این  برای رفع  •  رعایت بهداشت حرکتی و حفظ وضعیت درست، مهم ترین عامل 

عارضه است.

تکاحرونهساگیدا
نآحیصالا



45 44

سنت

محیط زیست
لحظه ای چشمان خود را ببندید و خود را در جهانی تصور 
کنید که در آن درختی نیست. چه احساسی از زندگی در 
این برهوت دارید؟ درخت پیش ازچشم گشودن انسان 
بر روی این کره ی خاکی حضور داشته است و همیشه 
برای انسان منبع  غذا، نور، گرما، آسایش و در زمان های 
بعدتر الهام بخش تخیل، شعرها و قصه هایش بوده است.

درخت در فرهنگ ما ایرانیان، جان داشته است، حق و 
حقوقی همچون یک انسان داشته است. رفتار پیشینیان 
ما با درخت، رفتاری احترام آمیز همراه با داد و ستد 
بود. آن ها از درخت مراقبت می کردند و از آن میوه و 
سایه سار می گرفتند. اگر هم به ناچار درخت خشکیده 
در  اما  می نشاندند.  به جایش  را  درختی  می بریدند،  را 
سال های اخیر ما انسان ها بالی جان طبیعت و درختان 
خود شده ایم؛ از تخریب جنگل ها و قاچاق چوب گرفته 
بلند  برای  شهری  باغ های  درختان  کردن  خشک  تا 
مرتبه سازی و درعوض دریافت هوای آلوده، فرسایش 

خاک، راه افتادن سیل و تغییر اکوسیستم. 
بهار است. در گشت و گذارهای نوروزی هوای درختان 
را داشته باشیم و به فرزندان مان یاد بدهیم که درختان 
زنده اند و نباید کوچک ترین آسیبی به آن ها وارد شود. 

به آن ها بگوییم که چرا درختان مهم هستند؛
تولید اکسیژن

هر درخت بالغ در یک فصل برای تنفس یک سال 10 انسان 
اکسیژن تولید می کند.

 پاک سازی خاک
درختان می توانند با جذب مواد شیمیایی خطرناک خاک و در 
نتیجه روان آب ها را پاک سازی و یا میزان این مواد را کم کنند.

 جلوگیری از انتقال آلودگی صوتی
وجود درخت در حاشیه خیابان ها و بزرگ راه ها، از انتقال آلودگی 

صوتی جلوگیری می کند.
جلوگیری از جاری شدن سیل

درختان با کم کردن سرعت روان  آب ها، سفره های آب زیرزمینی 
را تغذیه و از جاری شدن سیل جلوگیری می کنند.

جذب دی اکسید کربن
گاز دی اکسید کربن متهم شماره 1 گرم شدن زمین است. 

درختان برای ساخت غذا این گاز را جذب می کنند.
تهویه مطبوع

درختان محیط خود را در تابستان  خنک می کنند  و در زمستان  
عایق سرما هستند. 

جلوگیری از فرسایش خاک
تولید یک سانتیمتر خاک حاصلخیز بین 700 تا 1000 سال 
طول می کشد. درختان از فرسایش خاک حاصلخیز جلوگیری 

می کنند. 

هرسنارابرد
ربهارابرحسمت

حتردیابیببار
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اینستاگرام یک شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس و ویدیو است که این امکان را به کاربران خود 
می دهد که عکس ها و ویدیو های خود را در دیگر شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توئیتر، تامبلر 
و فلیکر به اشتراک بگذارند. اینستاگرام به دلیل در دسترس بودن بیش تر و سهولت کار با آن به سرعت 

در حال رشد است.
در ایران هم اقشار مختلف جامعه از چهره های معتبر سیاسی، فرهنگی، تا هنری و ورزشی، در اینستاگرام 
حضور دارند. جالب آن که تعداد مخاطبان برخی از چهره های سرشناس آن قدر زیاد است که عالقمندان 

برای ستاره های مورد عالقه خود "فن پیج" یا صفحه هواداری هم درست کرده اند.
یکی از پرطرفدارترین ها در این شبکه، آرنولد شوارتزنگر؛ بدنساز، بازیگر، کارگردان و سیاستمدار شناخته 

شده است که در اینستاگرام بیش از 4 میلیون دنبال کننده دارد.
او هفت بار قهرمانی در مسابقات مسترالمپیا را به دست آورده و یکی از پرافتخارترین قهرمانان جهان است. 
بنا بر گفته ی آ رنولد، او زیاد طعم شکست را در مسابقات نچشیده است. آرنولد از 25 مسابقه رسمی و 

بین المللی فقط در دو مسابقه حرفه ای اول نشده و مقام دوم را کسب کرده است. 
نام آرنولد در کتاب رکوردهای گینس به عنوان بهترین و کامل ترین بدن انسانی ثبت شده است. 

امروزه بدنسازان سراسر دنیا در جشنواره آرنولد کالسیک رقابت می کنند. این جشنواره در واقع یک 
همایش ساالنه ورزش های چند رشته ای است که در شهر کولومبوس ایالت اوهایو آمریکا برگزار می شود. 
یادآور می شود که شرکت پاناتا در سال های 2012، 2013 و 2015 اسپانسر رقابت های آرنولد کالسیک 

بود.

در روزگاران نه چندان دور، برای خرید تجهیزات ورزشی و لوازم مورد نیاز آن، باید با برنامه ریزی و صرف 
هزینه زیاد، به پایتخت و شهرهای بزرگ و یا بازارهای خاص آن محصول می رفتیم.

اکنون با گذشت زمان و نیاز سنجی بازار، فروشگاه اینترنتی لوازم ورزشی 2bAce  با طراحی جذاب و 
سبد کامل محصوالت که به طور مستقیم از تولید کننده تامین می شود، در اختیار مشتریان در سراسر 
ایران قرار گرفته است. این فروشگاه با پیش بینی مشکالت خرید حضوری، شرایطی مناسب را برای 

مشتریان خود فراهم کرده است.

www.2bace.com
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Safety notes on using treadmills
Treadmill is one the most popular workout machines. It is 
not so difficult to work with, but many misuse this machine. 
So, learning how to correctly use a treadmill helps having an 
effective and safe exercise.
Display
Before turning on a treadmill read the instructions on the 
console, or get help from a gym trainer to help you use the 
display properly. With the user-friendly touch-screen display 
on an Intenza treadmill, all functions are easily accessible.
Safety features
Make sure you learn how to stop the machine immediately in 
case of emergency, and try it.
How to safely begin the exercise
Before getting on the running belt, step onto the sides. Choose 
your workout plan in the standby mode of the treadmill. 
Then switch it on and start walking on the slow-running belt.
Gradually increase the speed and Try to run in the middle of 
the belt, not close to the ends.
Choose a plan
Intenza treadmills makes it possible for the user to choose an 
exercise plan according to their physique.
Using incline
To boost the intensity of the workout, you can increase the 
incline with no change to the speed. There are many pre-
determined plans in Intenza treadmills with variations on 
inclined walking.
Stopping the machine
There are three ways to stop the treadmill: 
1. Using the console to slow the treadmill down gradually to 
a standstill
2. Pressing the red button for an emergency stop
3. Placing each foot on either side and then switching off, 
which is not recommended for novice users.
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It is said that for a long and healthy life doing 
cardio-exercises at least for 30 minutes, five 
times a week, is essential. For that reason 
DK City elliptical trainers are of the most 
popular cardio-exercise machines used at 
home and gym, which also do the trick for 
those with joint pain.
When running outside is not possible, DK City 
elliptical comes in handy especially if specific 
amount of speed and tilt are desirable. These 
ellipticals, compared with treadmills, have 
significant pluses including less pressure 
on knees, hips and back. Handlebars on 
these machines create such resistant in the 
exercise that does not happen while running. 
Also, it is possible to pedal backwards which 
engages the lower-body muscles.

EXCEED
YOUR
EXPECTATIONS!

If cardio exercises are all you do to keep fit, you are actually 
neglecting weight training- an important component of 
keeping fit that brings muscle strength, calorie burning 
and bone building improvements.
Not only does weight training help building muscles, it also 
improves speed, strength, endurance and the shape of the 
body. When training, muscles and, as a result, bones are 
under pressure which triggers bone building. The stronger 
the bones become, the less likely Osteoporosis occurs. 
Also, the muscles built while working out increase the 
metabolism, which means even while sleeping, the body 
burns more calories. Although, there’s no need to wait for 
your muscles to grow bigger then burn calories. Training 
with weights keeps the metabolism high for around two 
hours.

Weight train!

Canada’s Whistler bike park is one the most 
well-known bike parks for cycling and training. 
According to statistics from Whistler bike 
park, 17% of bikes ridden there in 2015 were 
Specialized Demo.
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Saris Bike Porter
The Bike Porter is a budget-friendly steel-frame 
trunk rack that offers the essential features - 
ratcheting straps that hold your bikes securely 
to the rack arms, anti–sways that prevent bikes 
from rubbing against each other and high-
density foam mounts that protect the finish 
on your vehicle. Plus, they have added rubber 
cradles that separate your brake and shift 
cables from your bike frame to protect the finish 
on your bike.

Designed to fit a variety of frame sizes and 
types, the Bike Porter’s Easy Attach fit system 
adjusts snugly to your vehicle. Its intuitive two-
position design makes it easy to install. And, 
when you’re not using the Bike Porter, it folds 
and stores with a single adjustment.

Mavic bills its mid-height Scree shoe as a 'cross-mountain' design, 
which does little to describe a clear mission for an exceptional off-
road cycling shoe that defies such categorization. I asked for a 
pair because I was searching for a winter shoe that had lots of 
grip for digging, pushing and hiking, and one that would accept 
SPD cleats. The mid-ankle Scree has an aggressively lugged sole 
with a good rocker for walking, yet it does not sacrifice pedaling 
action. At its heart is a stiff S-curved sole which is the hallmark 
of all high-performance cycling shoes. Mavic's Scree is protected 
from the elements by a Gore-Tex membrane, and rubber-
reinforced at the toe and heel against rock strikes. Our size-nine 
shoes (42.5) weighed 920 grams. 

The iXS XULT helmet is engineered from FRP (fibre reinforced polymer) rather 
than the more commonly used carbon fibre, offering a more environmentally 
friendly option.
Meeting all the full face standards, the XULT offers more ventilation than 
most DH-orientated helmets, making it an excellent choice for enduro 
racing. The XULT is bristling with safety features such as the EPR emergency 
release system, but it’s the impact-absorbing Xmatter inserts at key impact 
zones that impress the most, helping to minimize rotational injuries. All this 
technology is combined in a very compact and stylish shell.

The Double Shot is a 'hybrid' pedal aimed at 
commuters, tourers, fat-bike users and newer 
riders A first for Crankbrothers, the Double Shot 
offers a flat on one side, with the ability to clip in 
on the other. It’s an alloy platform with moulded 
ribbed ribs and pins along with a ‘diamond-plate’ 
surface for traction.
Weighing in at 395g for the pair

Hydraulic Seatpost
With hydraulic seatposts, the height is easily 
adjusted. When riding downhill or uphill, with 
a press on the seatpost remote, just like a fork 
remote, the height is adjusted to the desired 
amount.
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The final stage of the track cycling premiere league began on 
21.12.2015 with 60 cyclists in 7 teams. On the first day, the cyclists 
pedaled in 4000m Sprint, individual 4000m Scratch and Omnium; and 
the next day the competitions continued with 1km Keirin, Omnium 
and Madison.
As for the third and the last stage of the 2015 road endurance 
cycling premiere league, 45 cyclists in 8 teams took part in the 
competitions held in Tehran Chitgar Park. Also, the final stage of 
the time trail race was held the day before road race, in Imam 
Khomeini Airport road.
In the final results, Orchid came second in track and third in road 
races.

All Orchid cyclists taking part in the competitions 
included (women’s category) Maryam Jalalieh, 
Adele Nouri, Najmeh Hosseinpour, Zahra Sadegh-
zadeh, Solmaz Karbalaei, Reyhane Khatouni, Mina 
Elahi, Fatemeh Yousefi, Sara Fallah, Somayye 
Pour-pasha, Somayye Yazdani, Maede Nazari, 
Narges Abdi, Pegah Pourjam; and (men’s category) 
Mohammad Rajablou, Saleh Tafreshi, Milad Seyyed-
ghalichi, Mehdi Armon, Shahab Jadid-aleslami, 
Mohsen Yahyaei, Ahmad Ghamari, Gholamreza 
Cheraghi, Ebrahim Sayyah, Reza Jebreili. 
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The Final Race
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