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دوازده سال پیش زماني که ارکیدمهر فعالیت خود را آغاز کرد، همگان رویکرد این شرکت 
در انتخاب شرکاي تجاري از کشورهاي ایتالیا، آلمان، تایوان و آمریکا و عرضه تجهیزات 
و روحیه  گرا، جسارت  نگاه کیفیت  از  ناشي  را  این کشورها  ورزشي ساخته شده در 
ریسك پذیر بنیان گذار آن مي دانستند. نوآوري، تنوع وعرضه محصوالت با کیفیت ، ایجاد 
شبکه گسترده توزیع وتدوین اولین سیستم تضمین کیفیت خدمات پس از فروش، 
همگي خط مشي ارکیدمهر براي ایجاد رابطه برد – برد با مشتریان و دست یافتن به 
بازاري پایدار را نشان مي دهد. هریك از محصوالت و خدماتي که تا کنون به وسیله ارکید 
ارائه شده، ارتقا دهنده استانداردهاي موجود در این عرصه است. به عنوان مثال خدمات 
پس از فروش، وجود قطعاتي مانند ضربه گیر در تریدمیل هاي خانگي، وجود زاویه بندي هاي 
ارگونومیك و دقیق در تجهیزات باشگاهي براي حفاظت از سالمتي استفاده کننده از 
مواردي به شمار مي روند که براي نخستین بار به وسیله ارکید عرضه شدند اما امروز از جمله 
مطالبات مشتریان تجهیزات ورزشي هستند. حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللي 
تجهیزات ورزشي تهران یك بار دیگر نشان داد که ارکیدمهر براي برطرف کردن نیازهاي 
بازار به محصوالت متنوع و با کیفیت از تردمیل هاي خانگي و ایستگاه هاي باشگاهي  گرفته 
تا دوچرخه و تجهیزات آن، کفش هاي کوهنوردي و به تازگي ویلچیربراي افراد سالمند یا 

معلول ، قدرتمند تر از گذشته همچنان خط مشي خود را پیش مي برد.

14 نوامبر برابر با روز جهاني دیابت است و امسال در کشور ما  روز هاي 21 تا 28 آبان به 
عنوان هفته  دیابت اعالم شد تا مردم در قالب برنامه هاي پیش بیني شده، هرچه بیش تر با 
این بیماري روبه گسترش قرن که بیماري خاموش نام گرفته آشنا شوند. مدیرعامل انجمن 
دیابت ایران مي گوید:" درحال حاضر 11.3 درصد جمعیت کشور دیابت دارند یا در معرض 
خطر ابتال به این بیماري هستند. عوامل مختلفي در بروز دیابت نوع دوم نقش دارند که 
مهم ترین آنها عبارتند از چاقي و اضافه وزن، تغذیه نامناسب و پرکالري، ورزش نکردن و 
کم تحرکي، استرس و مصرف دخانیات که متأسفانه میزان همه این عوامل خطر در کشور 
ما رو به افزایش است." با توجه به آن که کم تحرکي و تغذیه نامناسب، زمینه ساز بسیاري 
از بیماري ها از جمله دیابت است، امیدواریم با آگاهي بیش تر مردم و برنامه ریزي مسئوالن 
دولتي و شهري براي ایجاد امکانات ورزشي به خصوص مسیرهاي وی  ژه دوچرخه سواري، 

آرزوي همه ما براي به وجود آمدن هواي پاك، شهر سالم و شهروندان سالم تحقق یابد.

                                                                                                                معصومه فروغ

نماررانرحلو
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هاهزتا

آقای حامد دوزدوزانی  - مسئول فروشگاه ارکید قم

کیدراتربرنینافرآر
راه موفقیت

آقای غالمحسین دوزدوزانی نماینده استان قم
کارآفرینی به معنای راه اندازی کسب و کارهای جدید است و در این راه وجود شم تجاری یعنی قدرت 
تشخیص زمینه فعالیت که نتیجه آن، بازدهی خوب باشد، اولین ضرورت است. روشن است که ترکیب 
شور کارآفرینی با شم تجاری، به عنوان موتور محرک یک فعالیت اقتصادی زمانی به موفقیت می رسد 

که با ریسک پذیری و توانایی مدیریت نیز همراه باشد.
زمانی که آقای دوزدوزانی در سال 84 با ارکید آشنا شد، سابقه ای در زمینه تجهیزات ورزشی نداشت، 
اما شوق کار آفرینی و شم تجاری او را به سمت و سوی همکاری با ارکید هدایت کرد. او ریسک وارد 
شدن به عرصه فعالیت جدید که با پیشینه شغلی ایشان، نساجی،  همخوانی نداشت را پذیرفت و با 

استفاده از تجربه سال ها کار و مدیریت، یکی از موفق ترین نمایندگی های ارکید را راه اندازی کرد.
کسانی که تا مدت ها پس از گشایش فروشگاه ارکید قم به آن جا می رفتند، مسحور آکواریوم زیبایی 
می شدند که پس از ورود به فروشگاه در زیر پایشان تعبیه شده بود، هر چند با توجه به دغدغه های 
محیط زیستی، آن آکواریوم پرچیده شد، اما موفقیت در کسب و کار جدید ادامه یافت و هر روز خانه های 
با اعتقاد به نسل جوان و  با وسایل ورزشی ارکیدمهر تجهیز شد. به زودی  بیش تری در شهر قم 
رشد آنان، آقای دوزدوزانی، مسئولیت فروشگاه را به فرزند خود حامد که دانشجوی مهندسی بود 

سپرد و گذر زمان صحت این تصمیم گیری و ریسک را ثابت کرد.
راهی که بوسیله نمایندگی قم پیموده شد، مسیری بود که همه کارآفرینان موفق ارکید در آن گام 
برداشتند یعنی رشد و توسعه همراه با ارکیدمهر. ورود به فاز های جدید فعالیت از تجهیزات خانگی به 
باشگاهی که در نتیجه آن باشگاه های خصوصی مانند ایلیا، مجتمع قصر آبی و نهاد هایی همچون اداره 
دارایی، بنیاد مسکن، سازمان محیط زیست با دستگاه های هوازی و قدرتی ارکید در قم تجهیز شدند. 

افق فعالیت در زمینه های دیگر کاری شرکت ارکیدمهر در برابر ایشان روشن است.
آقای دوزدوزانی رمز و راز موفقیت خود را چنین ارزیابی می کند:کیفیت خوب کاال، خدمات پس از 
فروش مناسب،ایجاد رابطه برد-برد با مشتری و در نهایت رضایت مشتری که حضور در بازار را پایدار 
می کند و باعث تضمین موفقیت می شود. او دریافت گواهی نامه ایزو 9008 در فروش و خدمات پس 
از فروش را که اولین بار به وسیله گروه صنایع ورزشی ارکید مهر دریافت شد نمونه ای از تعهد به بهینه 

سازی و روزآمد بودن شرکت در جهت ارائه خدمات بیش تر و احترام به مشتری می داند.
در پاسخ به علت روی آوردن به عرصه تجارت تجهیزات ورزشی می گوید" عالوه بر نیاز و توجه به 
ورزش به علت کم تحرکی ناشی از زندگی ماشینی، بافت فرهنگی قم باعث می شود نیمی از مردم قم 
برای ورزش کردن کم تر از خانه خارج شوند و این امر سبب می شود روی آوردن به ورزش در خانه، 
در قم بیش تر از سایر شهر های ایران باشد. بنابراین فکر کردم فروش تجهیزات ورزشی خانگی نیز در 

قم بیش تر از سایر شهر ها خواهد بود.
وقتی در مورد آینده این کسب و کار می پرسیم می گوید "آمار های چاقی بخصوص در دانش آموزان که 
سرگرمی آن ها در تجهیزات دیجیتالی خالصه می شود، نشان می دهد که نیاز به این وسایل در آینده، بیش تر 
خواهد بود. در ضمن مردم هر روز بیش تر به این مسئله پی می برند که ورزش هم پیشگیری و هم درمان بسیاری 

از بیماری هاست و هزینه ورزش کردن بسیار کم تر از هزینه درمان است."
برای این نماینده محترم و همکاران گرانقدرشان آرزوی موفقیت روز افزون داریم.

کا
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نشان تجاري ارکیدمهر به عنوان بخشي از هویت برند شرکت، بر بستر تاریخچه و جایگاه شرکت 
طراحي شده است. نشان جدید با استفاده از عناصر بصري موثر، در حالي انرژی، چابکي و حرکت 
پیش رونده را نشان مي دهد که ارکیدمهر اکنون پس از دوازده سال فعالیت مستمر به عنوان سازماني 
پیشرو، توانمند و پایدار در عرصه تجهیزات ورزشي، فرهنگ سازي در ورزش و ارتقاء سبک زندگي 

شناخته مي شود.

نشان تجاري ارکیدمهر رونمایي شد.

با همـراه  کاتالـوگ  این  در 
SPECIALIZED به پیشباز سال 
جدید میالدی رفته ایم و مدل های 
متنوع 2015 دوچرخه های این برند 
جهانی را با ذکر مشخصات کامل 

به تصویر کشیده ایم.
های  دوچرخه  دوستداران  برای 
حرفه ای جالب خواهد بود، تصویر 
اولین اسپشیاالیزدهای وارد شده 
به ایران را در این کاتالوگ مشاهده 

کنند.

کاتالوگ جدید 
SPECIALIZED

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی از 16 تا 18 مهرماه، در محل 
مصلی تهران برگزار شد و غرفه ارکیدمهر، پذیرای بازدیدکنندگان و عالقمندان به ورزش 

از سراسر کشور بود.

SPORTEX 2014

در صد و یکمین دوره از مسابقات مشهور توردوفرانس،
وینچنزو نیبالی، با دوچرخه SPECIALIZED بر سکوی قهرمانی 

ایستاد.

SPECIALIZED  قهرمانی نیبالی با
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مسابقات مرحله دوم سوپر لیگ ایران در رشته پیست در روزهای 18 تا 20 
مهرماه در ورزشگاه آزادی برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد؛ 

1 - رشته امینیوم: نفر اول موسی مصطفوی از تیم سپاهان اصفهان با امتیاز 
265. نفر دوم محمد رضا ایمانی از تیم شهرداری تبریز با امتیاز 215. نفر سوم 

محمد چایچی با امتیاز 210 از تیم ارکید مهر تهران.
2 - رشته یک کیلومتر: نفر اول فرزین عرب از تیم پیشگامان کویر یزد با زمان 
1:05:98 و امتیاز 100. نفردوم حسین ناطقی از تیم سپاهان اصفهان با زمان 
1:06:37 با امتیاز 85. نفر سوم صالح تفرشی از تیم شهرداری تبریز با زمان 
1:09:91 با امتیاز 75 .همچنین یاسین گنجی از تیم ارکید مهر تهران با زمان 

1:14:04 در مقام هفتم ایستاد.
3 - رشته 4 کیلومتر انفرادی : نفر اول امیر زرگری از تیم پیشگامان کویر یزد با 
زمان 4:33:70 و امتیاز 100. نفر دوم موسی مصطفوی از تیم سپاهان اصفهان 
با زمان 4:35:26 و امتیاز 85. نفر سوم رضا حسینی از تیم سپاهان اصفهان با 
زمان 4:38:46 و امتیاز 75. در این رشته شهاب جدیداالسالمی و حامد عبادی 
از تیم ارکیدمهر تهران به ترتیب با زمان های 4:50:77 و 4:50:72 و امتیازهای 

51 و 47 به مقام های هشتم و نهم رسیدند.
 4 - رشته 200 متر: نفر اول محمد دانشور از تیم مس کرمان با زمان 9:98:95 و 
امتیاز 100. نفر دوم محمد پراش از تیم پیشگامان کویر یزد با زمان 10:24:21 
و امتیاز 85. نفر سوم حسن علی ورپشتی از تیم پیشگامان کویر یزد با زمان 
با زمان   ارکیدمهر تهران  از تیم  امتیاز 75. همچنین رضا رشنو  10:37:30 و 
11:26:18 و امتیاز 39 نفر دهم و غالمرضا چراغی با زمان 11:79:29 و امتیاز 

20 به مقام شانزدهم رسیدند.
5 - رشته 4 کیلومتر تیمی:  تیم پیشگامان کویر یزد با زمان 4:20:51 و امتیاز

200 مقام اول. تیم سپاهان اصفهان با زمان 4:30:91 و امتیاز 170 مقام دوم. 
تیم شهرداری تبریز با زمان 4:37:36 و امتیاز 150 مقام سوم. در این مسابقه 

تیم ارکیدمهر تهران با زمان 4:44:41 و امتیاز 122 به مقام پنجم رسید.
6 - رشته مدیسون: تیم پیشگامان با 200 امتیاز اول. تیم سپاهان اصفهان با امتیاز 
170 دوم. تیم سنگ آهن بافق با امتیاز 150 سوم  همچنین تیم ارکیدمهر تهران 

با امتیاز 122 به مقام ششمی این رقابت رسید.
7 - رشته اسکرچ: نفر اول حمید بیک خورمیزی از تیم پیشگامان کویر یزد با 
امتیاز 100. نفر دوم حسین ناطقی از تیم سپاهان اصفهان با امتیاز 85. نفر سوم 
مهدی ارمون از تیم شهرداری تبریز با امتیاز 75. همچنین از تیم ارکیدمهر، 
شهاب جدید االسالمی با امتیاز 43 مقام نهم و یاسین گنجی با امتیاز 18 مقام 

هفدهم را کسب کردند.
8 -  رشته دور امتیازی:  امیر زرگری از تیم پیشگامان کویر یزد با امتیاز 100 
اول، داود فروغی از تیم سپاهان اصفهان با امتیاز 85 دوم و بهنام آریان از تیم 
سنگ آهن بافق با امتیاز 75 سوم شدند. حامد عبادی از تیم ارکیدمهر تهران با 

امتیاز 61 پنجم شد.
امتیاز  و  با زمان 1:02:38  یزد  تیم پیشگامان کویر  اسپرینت:  تیم  9 - رشته 
200 اول، تیم مس کرمان با زمان 1:03:73 دوم و تیم سپاهان اصفهان با زمان 
1:04:84 و امتیاز 150 سوم شدند. تیم ارکیدمهر تهران هم با زمان 1:07:89 

و امتیاز 112 ششم شد.
10 - رشته کرینگ: محمد دانشور از تیم مس کرمان با امتیاز 100 نفر اول و 
ابوالفضل زرزاده از تیم سنگ آهن بافق با امتیاز 85 نفر دوم شدند. نفرات سوم 
تا ششم به دلیل مسائل پیش آمده از دور مسابقات کنار گذاشته شدند. تیم 

ارکیدمهر تهران در این رشته رکابزن نداشت.

مودحلهمر تبفامسانرسو
نانرالبگ

مرحله اول لیگ بانوان در سال 1393 در بخش پیست در روزهای 25 الی 27 
شهریور با پذیرش تیم های شرکت کننده در دو گروه بزرگساالن و جوانان در پیست 

آزادی انجام شد .
تیم های شرکت کننده در این مسابقات، عبارت بودند از:

باشگاه دوچرخه سواری پاسارگارد - هیات دوچرخه سواری اردبیل، هیات دوچرخه سواری 
آذربایجان شرقی، هیات دوچرخه سواری خوزستان،  هیات دوچرخه سواری همدان،  باشگاه 
دوچرخه سواری سیبک امیدنیا ،  تیم های دوچرخه سواری صنایع ورزشی ارکیدمهر 

)الف و ب(
نتایج اولین روز مسابقات به این شرح اعالم شد ؛

رشته 3000متر انفرادی - بزرگساالن :
1-  مریم جاللیه 2-  سولماز کربالیی 3-  فرزانه شریفی

رشته 200 متر انفرادی - بزرگساالن :
1-  مریم جاللیه 2- میناالهی 3- ریحانه طالبی

رشته 500 متر انفرادی - بزرگساالن :
1-  مریم جاللیه 2-  شیوا بزرگمهر 3-  میناالهی

رشته 200 متر جوانان :
1-  فاطمه یوسفی 2- فروزان عبداللهی 3- فاطمه هداوند

در مجموع روز اول مسابقات، تیم ارکید )الف( در مقام اول و تیم ارکید )ب( در مقام 
دوم و تیم پاسارگاد تهران در مقام سوم جای گرفتند.

در این مسابقات، نتایج انفرادی و تیمی به این شرح به دست آمد؛
در رشته تیم اسپرینت بزگساالن :

1- تیم ارکیدمهر )الف( 2- تیم پاسارگاد تهران 3- تیم ارکیدمهر )ب(
در رشته اسکرچ بزگساالن :

1- مریم جاللیه از ارکید مهر ) الف( 2- شیوا بزرگمهر از ارکیدمهر )ب(
 3- فاطمه فیضی ازآذربایجان شرقی

در رشته دور امتیازی بانوان بزرگساالن ؛
1- سولماز کربالیی از ارکیدمهر )الف( 2- فرزانه شریفی از ارکیدمهر )ب( 

3-  شیوا بزرگمهر از ارکیدمهر )ب(
در رده سنی جوانان در رشته تیم اسپرینت ؛

1- ارکیدمهرتهران 2- پاسارگاد تهران 3- سیبک امید نیا مشهد
در مجموع مسابقات، نتایج تیمی لیگ بانوان در رشته پیست چنین اعالم شد؛

تیم ارکیدمهر)الف( با امتیاز 979 اول شد.

تیم ارکیدمهر )ب( با امتیاز 818 دوم شد.
تیم پاسارگاد تهران با امتیاز 628 سوم شد.

ا نبم

مریم جاللیه
فاتح مسابقات

دوچرخه سواری 
لیگ پیست بانوان

شدلوامهرکبدر
در مرحله اول لیگ بانوان
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Vincenzo
Nibali

TOGHEDER
WE
WIN

تور دو فرانس یا تور فرانسه معروف ترین مسابقه دوچرخه سواری دنیا 
است که از سال 1903 در فرانسه آغاز شد و هر ساله به مدت سه هفته 

در فصل تابستان برگزار می شود.
در سال 2014، صد و یکمین دوره از این مسـابقات برگزار شد و تیم های 
 ...... و   ,astana tinkoff-saxo,sky,movistar جمله  از  معروفی 
از  نیبالی  وینچنزو  مسـابقـات،  این  پایان  در  کـه  کردند  شرکت 
دوچـرخه  با  رقبا  بقیه  از  دقیقه  زمانی هفت  اختالف  با  آستانا  تیـم 

specialized tarmac s-work فاتح این دوره از تور شد.

وینچنزو نیبالی با دوچرخه اسپشیاالیزد و قطعات
حرفه ای )اف اس ای(، فاتح تور دو فرانس 2014 شد. 

7 6

دبرالسبسباا
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آرنولد کالسیک از مهمترین رویدادهای مربوط به تندرستی و بدنسازی است. این 
رویداد که از سال 1989 توسط آرنولد شوارزنگر در آمریکا پایه ریزی شد، امسال در 

مادرید اسپانیا برگزار شد.
ادواردو پاناتا- مدیر شرکت پاناتا- هم در این رویداد حضور داشت و با آرنولد شوارزنگر 
دیدار کرد. شوارزنگر پس از مدتی که فرماندار ایالت کالیفرنیا بود، دوباره به فعالیت های 
مورد عالقه اش، بازیگری و ورزش، بازگشته است و برای همین به غرفه پاناتا رفت تا با 

کارکنان پاناتا آشنا شود و دستگاه های پاناتا را امتحان کند.
آرنولد در سال 1968 به آمریکا رفت. او پیش از این که بازیگری را به طور جدی دنبال 
کند، شش بار پیاپی برنده عنوان Mr. Olympia  مهم ترین عنوان در مسابقات 

بدنسازی شد.

 پاناتا، حامی مالی
مسابقات آرنولد کالسیك 2014

سبککاللدنورآ
2014

در رویداد آرنولد کالسیک مادرید، شرکت کنندگان در 40 رشته 
ژیمناستیک،  بوکس،  کاراته،  فیتنس،  بدنسازی،  کردند:  رقابت 

کشتی، وزنه برداری، هاکی، پارالمپیک، ...
شرکت پاناتا حامی اصلی مالی این رویداد بزرگ بود و در غرفه خود 
تعدادی از سری دستگاه هایش را معرفی  کرد. از این سری دستگاه ها 
می توان به Pininfarina، Fenix، Fit Ages، Sec اشاره کرد.

9 8
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EXCEED YOUR EXPECTION

Vertex E22

گام های Vertex E22 یک فناوری ثبت شده است که نسبت به بدن و 
تمایل ورزشکار قابل تنظیم است. یک تمرین بدون محدودیت حرکتی! 
پس، قدم های شما بلند است، مشکلی نیست! اگر قدم هایتان کوتاه است، 
مشکلی نیست! مسیر شیب  دار را ترجیح می دهید؟ مشکلی نیست! همه 
این قابلیت ها به راحتی قابل تنظیم هستند و شما با تعادل و استحکام 

تمرین خواهید کرد.

اندازه گام قابل تنظیم – ثبت شده
متناسب با گام ها و میزان سختي اندازه گام را تنظیم کنید. بیش ترین 
فاصله گام 550 میلیمتر است که همه بدن را درگیر تمرین مي کند 
و کم ترین فاصله 350 میلیمتر است که حرکتي با شیب بیش تر را 

ممکن می سازد.

کنترل یك دکمه ای و کنترل ضربان قلب
شدت سختی تمرین را به دلخواه تنظیم کنید و با استفاده از حسگرهای 

دست می توانید ضربان قلب خود را به هنگام تمرین کنترل کنید.

HD صفحه نمایش لمسي 10.1 اینچي با کیفیت
با صفحه 10 اینچي شما این امکان را دارید که روند تمرین خود 
را به راحتي دنبال کنید و به راحتی وارد برنامه هاي نصب شده بر 

روي دستگاه شوید.

طراحي پهِن پدال ها و فاصله کم بین پدال و بدنه
می توانید در راحت ترین و طبیعي ترین حالت بدن، تمرین کنید.

دسترسي به اینترنت
با استفاده از شبکه هاي داخلي و شبکه  هاي بي سیم  می توانید  از اینترنت 

استفاده کنید.

21برنامه تمریني
برنامه هاي کامال حرفه اي گوناگون بر روي دستگاه نصب شده است.

تلویزیون دیجیتال
هنگام تمرین، شبکه تلویزیوني دلخواه خود را تماشا کنید.

+Nike  و  iPod سازگاري با
برای آن که موسیقي و فیلم هاي مورد عالقه خود را بر روي صفحه 

نمایش دستگاه پخش کنید.

سیستم خود القایی
با مقدار وات باالی خروجي ، بدون صدا و کم ترین مقدار لرزش 

تمرین کنید.

11 10

ونبدبننمر
بتدومحد
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اگر مي خواهید یک ویلچر انتخاب کنید، موارد زیادی را باید مورد 
توجه قرار دهید. ویلچر مناسب مي تواند به شما کمک کند تا بسیاري 
از فعالیت هاي مورد نظرتان را انجام دهید. صندلي و محل نشستن، 

باید با بدن، توانایي و شیوه زندگي شما متناسب باشد.
درموقع تصمیم گیري در مورد اینکه ویلچر دستي براي شما بهتر 
است یا ویلچر برقي، الزم است که توانایي ها و میزان انرژي خود را 
بشناسید. پزشکان و فیزیوتراپ ها مي توانند درمورد نحوه تاثیر ضایعه 

بر روي دامنه حرکات و قواي جسمي توضیح دهند.
دارد.  نیاز  باالتنه  اندام هاي  قدرت  به  دستي  ویلچرهاي  از  استفاده 
برخي از ویلچرهاي دستي، ویلچـرهاي سبک وزن نامیده مي شوند. 
مواد جدیدي که امروزه در ساخت چارچوب و چرخ هاي آن ها مورد 
استفاده قرار مي گیرند، وزن کمي دارند. این ویلچـرها ممکن است 
بین 12 تا 45 پوند )حدود 5/5 تا 20 کیلوگرم( وزن داشته باشند. یک 
سیستم برقي به همراه یک باتري مي تواند به ویلچرهاي دستي اضافه 
گردد. برخي از سیستم هاي برقي کوچک، جهت راه هاي مشکل و یا 

طوالني مدت مفید هستند.

Skyline & Manhattan

جدیدترین پروژه هاي مطرح DKCity تولید دوچرخه ها و 
موتورسیکلت هاي بدون آالیندگی محیط زیست است که در 
 حقیقت،کوشش شرکت را براي حفظ و نگه داشت زمین 

براي نسل هاي آینده نشان مي دهد.

شرکت DK City در سال 1987 تاسیس شد. این شرکت محصوالت 
متنوع خود را براي افرادي تولید مي کند که به دنبال سالمتي و شادابي 

هستند. هر جا که زندگي هست امید به زندگي سالم و
 تندرستي هم وجود دارد. برآورده کردن این امید، ماموریت

 اصلي DK City است، تا با نوآوري در طراحي و تولید
 به نیازها پاسخ دهد.

شناخت نیازها، نوآوري، به کارگیري فناوري
نوین و البته سازگاري با محیط زیست،

DK City را براي تولید محصوالت
متنوع، توانمند ساخته  است.  دستگاه هاي

هوازي، قدرتي وتقویت عضالت قلب،
 صندلي، مبل هاي ماساژ،  اسکوترهاي

 الکتریکي و ماشین هاي گلف،  محصوالتي
هستند که به وسیله این شرکت تولید مي شوند.

ZINGER

بحوبلحروبکبننحاا

برای خانه یا فضای باز
- ویلچرهای برقی زینگر دارای باطری لیتیوم- یون، 36 ولت- 6/6 

آمپر
- دارای موتور Brushless DC، 36 ولت- 250 وات- 7 آمپر

- قابلیت حرکت در شیب 10 درجه
- تحمل وزن تا 120 کیلوگرم

بر ساعت،   slow )الک پشتی(- 1/5 کیلومتر  دارای سه سرعت   -
Medium-  کیلومتر بر ساعت، fast )خرگوشی(- 9/5 کیلومتر بر 

ساعت
- وزن صندلی 5/17 کیلوگرم

فقط کابل آزاد کردن را بکشید تا زینگر 18 کیلوگرمی تنها در یک 
لحظه جمع شود.  چند ثانیه الزم است تا یک نفر، یک زینگر و یا حتی 

دو عدد از آن را جمع کند و در صندوق عقب خودرو جای دهد.
سیستم کنترل ثبت شده زینگر، قابلیت چرخش سریع را به کاربر می دهد 
و این قابلیت، دستگاه را برای استفاده در داخل و خارج مناسب می کند.

 ، Li-ion زینگر خود را در بسته بندی استاندارد به همراه یک ست باتری
شارژر و همچنین در جعبه ای استاندارد تحویل خواهید گرفت.

5

یررسایهاحهحرود
بارگارسا

ربستمحبط
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Doing things right
right design.
right quality.
right service.

اینتنزا
از گروه   ISO-9001:2008 دریافت گواهینامه
TUV Rheinland که برترین شرکت  صادرکننده 

این گواهینامـه است، تضمین کننده کیفیت از 
طـراحی تا تـولید است.

فلسفه اینتنزا
پیش گیری از بروز مشکل بسیار اثر بخش تر 
باالی  کیفیت  است.  تعمیر  از  کم هزینه تر  و 
محصول، نیازمند فرآیند صحیح طراحی است. 
اینتنزا از یک سیستم طراحی پیروی می کند 
که طی آن همه اطالعات ثبت می شود، فرآیند 
در هر مرحله با دقت کنترل می شود تا اطمینان 
حاصل شود که تمام اجزای دستگاه، پیش از 
آزمایش  و  طراحی  درستی  به  انبوه،  تولید 

شده اند.

اینتنزا چگونه کار مي کند؟
هدف این است که با کمک فرآیندهای خود کار، 
تا حد امکان خطای تولید کاهش یابد تا به طور 
مداوم کیفیت و بهر وری افزایش پیدا کند. در 
راستای این هدف، محصـوالت، تک تک مونتاژ 
و سپس به یک مرحله سی دقیقه ای آزمایش 
منتقل می شوند. کاالها پیش از ورود به بازار به 

طور %100 آزمایش می شوند.

تردمیل  اینتنزا

•  موتور تردمیل  اینتنزا با قدرت معادل 4 اسب بخار دارای تبدیل کننده 
AC است.

•  بلبرینگ های بزرگ  این تردمیل  توسط غلتک هایی با ضریب دقت باال، 
به نرمی کارمی کنند.

•  این تردمیل با فضای دویدن و کنترل زیاد، به دونده احساس راحتی و 
ایمنی می بخشد.

•  طراحی جذاب Z  شکل این تردمیل، تصویری حرفه ای از باشگاه و هتل 
ارائه می دهد.

•  پایه های آلومینیومی این دستگاه نمادی از زیبایی، ظرافت و دوام هستند.
•  طراحی کنسول معلق، به دستگاه ظاهری از یاد نرفتنی می بخشد.

•  مهندسی ارگونومی این دستگاه دسترسی کاربر به کنترل سرعت را 
بسیار آسان ساخته است.

الپتیکال  اینتنزا
•  الپتیکال اینتنزا با بی نیازی از جریان برق به هتل ها و 

باشگاه ها برای چینش دستگاه ها آزادی عمل می دهد.
•  بدنه این دستگاه، بادوام و محکم است و طراحی پایه 

جلویی، آن را زیباتر کرده است.
•  قابلیت تنظیم شیب به ورزشکار امکان تغییرحرکت و 

برنامه  های گوناگون تمرین را می دهد.
•  درگیر شدن باال تنه و پایین تنه به صورت همزمان، به 

ورزشکار امکان تمرین کل بدن را می دهد.
•  سیستم دیجیتال اندازه گیری ضربان قلب ورزشکار را از 

وضعیت بدن خود آگاه می کند.

14

.،ابنننرا
کبفبتفلسفه
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اصل  در  سیستم  این  مجازی  محوری  نقطـه 
با هم  اختراع دو لینک کوتاه چـرخی مخالف 
است که از پیشرفته ترین سیستم های تعلیق در 

دنیای دوچرخه سواری به حساب می آید.
زیبایی سیستم تعلیق دوچرخه های سانتاکروز 
در این است که در تنه، لوالیی مجازی طراحی 
شده است. جای این لوالی مجازی در فضا تغییر 
می کند و آن ها در بهترین موقعیت خود قرار 
می گیرند تا موقع رکاب زدن، دوچرخه سوار، 

کم ترین اتالف انرژی را داشته باشد.
از دیگر ویژگی های این برند سیستم گریس خور 
بودن تنه های سانتاکروز است که تعمیر و نگه داری 
بلبرینگ های تنه را بسیار راحت و طول عمر آن ها 

را طوالنی تر می کند.

17 16

روکرنناسا
سبسنمبک

فنهببسر



19 18

شرکت Topeak با طراحی WaterproofRideCase with PowerPack برنده جایزه  reddot design award 2014 شد.
امروزه دوچرخه  سواران با داشتن GPS و نرم افزارهای ورزشی بر روی گوشی تلفن همراه خود، از امکانات دیگری به جز توانایی رکاب زدن استفاده می کنند. اگر دوچرخه سوار 
بخواهد با همراهان خود تماس بگیرد، برای آنها پیامک بفرستد و از GPS برای راهیابی استفاده کند، قاب ضدآب  Weatherproof RideCase از شرکت Topeak به او 
کمک شایانی می کند. این دستگاه که برای iPhone 5 و 5S طراحی شده با داشتن محافظ IP6 عمر باطری گوشی را تا 5 / 1 برابر افزایش می دهد و همه کارایی و قابلیت 
لمسی گوشی را در هر شرایط آب و هوایی خشک و نمناک حفظ می کند. این قاب بوسیله یک گیره با قابلیت تنظیم زاویه، روی فرمان دوچرخه نصب می شود که به کاربر 
اجازه می دهد تا گوشی خود را در هر یک از دو وضعیت عمودی و افقی قرار دهد. همچنین سیستم QuickClick™ باعث می شود دوچرخه  سوار بتواند RideCase را به 

آسانی از روی دوچرخه باز کند و از آن به هنگام پیاده  روی استفاده کند.

VINCENZO NIBALI
WON
THE TOUR DE FRANCE

reddot design award
product design 2014 وینچنزو نیبالی

در مسابقات تور دو فرانس
با استفاده از فرمان، کرپی فرمان و
 K-Force FSA لوله زین سری

برنده شد.

VINCENZO
NIBALI

EGGBEATRE 11: جزو معدود پنجه رکاب های کوهستان 2015
است که وزنی زیر 190 گرم دارد و همه قطعات و بدنه آن از آلیاژ 

تیتانیوم ساخته شده است.
بلبرینگ چهار طرفه و ضد گل بودن از مزیت های بزرگ این 

پنجه رکاب است.

19 18

رده های  در   :  CROSSMAX ST

وزن  با  و  دارد  جای   XC,TRAIL,AM

1590 از سبک ترین ها در سبک خودش 
به شمار می رود.

عرض 19میلیمتری و پره های پهن، این 
طوقه را از ضربات و فشارهای شدید حفظ 
می کند. از دیگر ویژگی های این طوقه 

تیوبلس بودن آن است.

بربرفطعات



21 20

منن13

21 20

مهرکبدرا

مهر
هنمایسگا

همابا1618سررو
1393

رد



23 22

2015

SPORTEX 2014

23 22

حمید حب علیشادی نوروزیامین نجفی بزینوشین لواسانی

طاها قابلی

سعید پورموسوی سمیه پورپاشا

مریم جاللیهسولماز کربالیی

قهرمانان تیم
دوچرخه سواری ارکید
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گردش و پیاده روی در طبیعت و یا کوهنوردی با چه میزان کالری سوزی 
همراه است و نحوه تغذیه ما در این ساعات چگونه به سالمت و افزایش 

توان ما کمك می کند؟
اگر شما با سرعتی متوسط حدود سه کیلومتر پیاده روی داشته باشید حدوداً 45 
دقیقه به طول می انجامد و تقریباً 200 الی 250 کیلوکالری انرژی مصرف می شود 
که معادل خوردن یک میان وعده سبک نظیر دو کف دست نان و یک قوطی کبریت 
پنیر است. می بینیم که از منظر مصرف کالری ورزش کردن، گرچه برای سالمتی 
امری ضروری است ولی به هیچ وجه نمی تواند به تنهایی عاملی برای کاهش وزن 
محسوب شده زیرا کالری مصرفی آن به سرعت توسط خوردنی های روزمره جایگزین 

می شود.
این مقدار کالری سوزی هنگام کوهنوردی افزایش قابل مالحظه ای می یابد.

به طوری که 4 ساعت کوه پیمایی حدود 2000 کیلوکالری یعنی معادل انرژی 
مورد نیاز یک روز انسان بالغ مصرف می کند.

در هنگام ورزش چه واکنش شیمیایی در بدن رخ می دهد که ممکن 
است مضر بوده و برای مقابله با آن چه باید کرد؟

با افزایش فعالیت بدنی مصرف اکسیژن نیز افزایش می یابد که بالطبع باعث ازدیاد 
رادیکال های آزاد شده. در نتیجه شرایط برای استرس اکسیداتیو مهیا می کند.

استرس اکسیداتیو با بر هم زدن تعادل میان تولید رادیکال های آزاد و دفاع های 
آنتی اکسیدانی می تواند اثرات نامطلوبی بر سالمتی ما داشته باشد، نظیر افزایش 
خطر ابتال به سرطان و یا سکته های قلبی. البته سیستم دفاعی بدن به خوبی با

این پدیده مقابله می کند به خصوص افرادی که به طور مرتب و دائم ورزش 
می کنند از دفاع قدرتمندتری نیز برخوردار می باشند ولی اصوالً بایستی

دکتر محمد هاشمي
دبیر انجمن علمي

 پیشگیري و درمان چاقي ایران

 با مصـرف مواد آنتی اکسیدان به این سامانه دفاعی کمک کرد.
اما این مواد آنتی اکسیدان که به یاری سیستم دفاعی بدن می آیند کدامند؟

ویتامینهای E و C و همچنین بتاکاروتن موثرترین آنتی اکسیدان ها هستند که 
به وفور در میوه جات و سبزیجات یافت می شوند. لذا اکیدا توصیه می شود تا برای 
حفظ تندرستی در ایام اینچنین روزانه 3 تا 4 عدد میوه به اضافه حدوداً دو لیوان 

سبزی خام خرد شده )ساالد( در جیره غذایی خود لحاظ کنیم.
آب چرا و به چه میزان مورد نیاز است؟

انسان به ازاء هر یک کیلو کالری مصرف انرژی به یک سی سی آب در بدن نیاز دارد. 
با انجام پیاده روی به دلیل افزایش مصرف انرژی از یک سو و هدر رفتن مایعات بدن 
از طریق تعریق، نیاز به آب برای تعادل در سوخت و ساز، زیاد می شود. برای آن که 
دچار کم آبی و عوارض ناشی از آن به ویژه در ایام گرم سال نشویم، توصیه می شود 

تا هنگام پیاده روی به ازاء هر 15 الی 20 دقیقه یک لیوان آب بنوشید. 

عدم استفاده از آب عالوه بر عوارض متعدد دراز مدت، در همان روز موجب تجمع 
الکتات در بدن و بروز  خستگی زودرس در افراد می شود.

در کنار همه موارد یاد شده نیاز به کربوهیدرات های ساده و پروتئین نیز در این 
شرایط متفاوت خواهد بود. در طی فعالیت بدنی، گلیکوژن که شکل ذخیره شده 
کربوهیدرات داخل عضالت است مصرف می شود. برای حفظ آن و پیشگیری 
از پایین آمدن سطح قند خون بعد از ورزش، از خوراکی هایی با نمایه گلیسمی 
باال که موجب جبران سریع قند خون می شوند استفاده کنیم. یک لیوان شربت 
آب لیمو یا شیرکاکائو یا چند تکه شکالت گزینه های مناسبی برای این منظور 

هستند.
پروتئین های با کیفیت باال و هضم آسان نیز از دیگر خوراکی های توصیه شده 
است که در سبد خوراکی پیاده روی توصیه می شود. نان و پنیر به همراه مقادیری 
سبزی و چند عدد خرما جیره مناسبی است که می تواند تکمیل کننده یک 

گردش فرحبخش باشد.
به خاطر داشته باشید که موارد ذکر شده یک سری توصیه های عمومی است و 
افرادی که تحت درمان های خاص نظیر رژیم های تغییر وزن، دیابتی و یا قلبی 
عروقی هستند، باید در خصوص نوع تغذیه به صورت جداگانه با پزشک خود 

مشورت کنند.

تغـذیه و سالمت

متخصصان تغذیه تاکید دارند که زیتون گیاهي بسیار 
بروز  از  مي تواند  و  است  انسان  سالمتي  براي  مفید 

بیماري هاي قلبي پیشگیري کند.
کاهش  در  نیز  زیتون  برگ  مي گویند  متخصصان  این 
فشارخون نقش دارد. اگرچه میوه این گیاه، حاوي چربي 
باالیي است اما با این وجود منبع خوبي از اسید اولئیک 
یا اسیدهاي چرب اشباع نشده امگا - 9 و ویتامین »اي« 
است. زیتون همچنین مي تواند اشتها را نیز افزایش  دهد.

برگ زیتون کاهش دهنده فشارخون است و جوشانده آن 
براي تسکین درد دندان مفید است. برگهاي زیتون غني 
از ماده اي تلخ به نام »اولئوروپئین«، حاوي مقداري اسید 
چرب، عناصري چون نیتروژن، فسفر، کلسیم، منیزیم و 
حاوي مواد قندي است. در طب قدیم بیشتر از روغن 
زیتون به عنوان ملین و همچنین براي معالجه دردهاي 

عصبي استفاده مي شده است.
و  خون  بد  کلسترول  کاهش  بر  عالوه  زیتون  روغن 
رسوب  از  مانع  عروقي،  مشکالت  بروز  از  پیشگیري 
کردن کلسترول بر دیواره عروق و سرخرگ ها و تنگ 
شدن آن ها مي شود. این گیاه و روغن آن میزان قند 
خون را تنظیم مي کنند و خاصیت ضد سرطان و ضد 
التهابي دارد تا جایي که ممکن است از التهاب روده 
نیز پیشگیري  کنند. خاصیت زیتون براي پیشگیري و 

درمان آسم و آرتروز نیز شناخته شده است.

زیتون خواص درماني دیگري نیز دارد از جمله اینکه 
زیتون سنگ هاي صفراوي را دفع و یبوست هاي مزمن 
ناشي  قولنج هاي  دهنده  تسکین  و  مي کند  درمان  را 
مفید  بسیار  میوه  این  همچنین  است.  کلیه  ورم  از 
آفتاب  در تسکین درد و سوزش سوختگي ها، درمان 
زدگي و سرمازدگي، گزش حشرات، مار و عقرب نقش 

قابل توجهي دارد.

روغن  مصرف  که  هستند  معتقد  همچنین  پزشکان 
زیتون خطر سرطان سینه را در زنان کاهش مي دهد. 
آنها مي گویند اسید اولئیک موجود در روغن زیتون اثر 
ژن سرطان زاي این بیماري را کاهش مي دهد. روغن 
زیتون به موها نرمي و لطافت خاصي مي بخشد و باعث 

تقویت مو مي شود.

عصاره زیتون براي چین و چروک پوست بسیار مفید 
است و باعث لطافت و نرمي و شادابي پوست صورت 
مي شود. به این ترتیب پزشکان تاکید دارند که روغن 
زیتون سالم ترین روغن است که عالوه بر محافظت در 
برابر امراض قلبي از بروز انواع بیماري ها مانند دیابت 

جلوگیري مي کند.

                                              منبع: اینترنت

نربتوصاحو
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باشگاه ورزشی تالشگران در محله کوهك تهران گشایش یافت. امیرحسین 
نظری از مربیان رسمی فدراسیون پرورش اندام و از همکاران پیشین دفتر 
خدمات شرکت ارکیدمهـر پس از سال ها فعالیت ورزشـی، بدنسـازی و 
کسب تجربه در زمینه دستگاه های ورزشی در شهریور ماه گذشته، باشگاه 

ورزشی خود را راه اندازی کرد
 در مراسم گشایش این باشگاه، اساتید، مربیان بزرگ و مسئوالن پرورش اندام همچون 
از  که  داشتند  کاکلـی حضور  و  زارع  داریـوش  اکبــرزاده،  وحید  امیربیات،  آقایان 
 PANATTA دستگاه های قدرتی و هوازی این باشگاه شامل دستگاه های قدرتی
  Health Stream ، DKcity, Intenza ایتالیا و سیستم های پیشرفته هوازی

بازدید کردند. 
نظری درباره امکانات باشگاه می گوید: "با حضور مربیان ورزیده و با تجربه، قصد داریم  
در زمینه فیتنس، افزایش و کاهش وزن به مردم کمک کنیم؛ به عالوه، مربیان این 
باشگاه با  ارائه تمرینات استقامتی و قدرتی برای آمادگی ورزش های مختلف از قبیل 
پرورش اندام و بدنسازی رشته های والیبال، فوتبال، بوکس و ... در کنار ورزشکاران 

آماتور و حرفـه ای کشور خواهند بود."

مبیسالیابرهیسگابا
او اضافه می کند: " تجهیز باشگاه با دستگاه های مدرن و خوشنام مانند دستگاه های 
ایران دستگاهی  بازار دستگاه های ورزشی  در  ایتالیا که    PANATTA قدرتی 
شناخته شده و حرفه ای است، به دلیل دارا بودن زوایا و دامنه های حرکتی دقیق، 
استاندارد های بیومکانیکی -  ورزشی اروپا، باعث بهبود کارآیی و تمرینات بهتر 
از بابت کاهش آسیب دیدگی مفصل ها و باال رفتن راندمان تمرین و تاثیر گذاری 
مناسب بر نقاط درگیر عضالت می شود و ورزشکاران حرفه ای را برای تمریناتی 

بهتر تشویق می کند." 

نظری با اشاره به تریدمیل های Health Stream ، دوچرخه های Intenza و 
الپتیکال های  DKcity  می گویـد:" امروزه کم تر کسـی است که ندانـد وجود 
دستگاه هـای هـوازی که از فن آوری هـای روز دنیا در سیستـم الکترونیـکی و 
برنامه های حرفه ای از پیش تعیین شده استفاده می کنند، تا چه حد در تکمیل 
تمرینات و شاداب تر شدن ورزشکاران در آغاز و پایان برنامه های تمرینی شان 

نقش دارد."

او درپایان آرزو می کند که باشگاه تالشگران با کمک به ترویج ورزش در بین اهالی 
منطقه نقش خود را در سالم سازی جسمی و روحی آنان ایفا کند.
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حر
نمی

و
مردم بر این باورند که اگر فردي ضریب هوشی باال و عملکردي بسیار 
خواهد  موفقي  حرفه اي  آینده  باشد،  داشته  تحصیل  دوران  در  خوب 
داشت. اگرچه ضریب هوشي باال عاملي موثر در موفقیت حرفه اي  افراد 

است، اما تضمین  کننده آن نیست.
هوشي  ضریب  داشتن  وجود  با  مدیران  از  برخی  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
باال، بهره هوش هیجاني پاییني دارند و در نتیجه در شناسایی، ارزیابی و کنترل 

احساسات خود، دیگران و افراد زیر مجموعه خود توانمند نیستند.

اجزای اصلی هوش هیجاني

شناخت احساسات خود
توانایی تشخیص و درک احساسات شخصي، اولین کلید موفقیت است. با درک 
احساسات خود، می توانید آن ها را به رسمیت بشناسید و بدانید که چگونه قادر 
هستند افکار و رفتار شما را تحت تاثیر قرار دهند، نقاط ضعف و قوت خود را 

شناسایي کنید و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.
مدیریت احساسات خود

کلید مدیریت موفق، توانایي تغییر سریع در صورت پي بردن به رفتارهاي نادرستي 
است که کمکي به تحقق اهداف یا برقراري ارتباطات نمي کنند. احساس خشم 
براي همگان قابل درک است. افرادي که هوش هیجاني باالیي دارند به خوبي 
مي دانند برقراري ارتباط با کارکنان در حالت عصبانیت کمک زیادي به تحقق 
اهداف نمي کند، به همین دلیل آنان آگاهانه در این حالت تصمیم مي گیرند تا در 
این موقعیت با افراد صحبت نکنند تا زمانی که بتوانند در موقعیتي بهتر احساسات 

خود را بدون خشم ابراز کنند و به نتایج مورد نظر خود دست یابند.
تفسیر دقیق احساسات دیگران

توانایي تفسیر ارتباطات کالمي و غیرکالمي دیگران و آگاهي از احساسات پنهان 
پشت هر ارتباط یکی دیگر از اجزای هوش هیجانی است.

مدیریت روابط خود و دیگران
احساسات  مدیریت  و  درک  به  قادر  شما  باال  هیجاني  هوش  صورت داشتن  در 
شخصي خود و درک احساسات و افکار دیگران هستید و مهم تر از همه این که 
از هر آن چه خود انجام مي دهید و به زبان مي آورید، شناختي مناسب دارید. این 
نکته تاثیر منحصربه فردي بر اعمال، ارتباطات و احساسات اطرافیان شما خواهد 

داشت.
مطالعات انجام شده تایید کرده است که ضریب هوشي افراد به اندازه 10 الي 20 
درصد بر میزان موفقیت شغلي آنان تاثیر دارد. برخورداري از ضریب هوشي باال 
تاثیر زیادی بر توان رهبري شما دارد، اما هوش هیجاني تاثیر به مراتب بیش تري 

خواهد داشت. 
برای افزایش هوش هیجاني و برقراري روابط مستحکم تر و تجربه یك 

مدیریت موفق چه باید کرد؟  

• گوش کنید.
زماني كه به سخنان ديگران گوش مي كنيد، آن ها بيش تر پذيرای نظرات شما 
هستند. با گوش دادن به حرف های ديگران، به عقايد آنان احترام مي گذاريد. با 
اين كار نه تنها نشان می دهيد كه براي افكار آنان ارزش قائل هستيد، بلكه نکته اي 

جدید در تعامل با آن ها یاد مي گیرید.
• احساس را بشناسید.

 نه تنها توانایي شناخت و درک احساسات خود، بلکه قدرت شناخت احساسات 
دیگران عاملي کلیدي در برخورداري از هوش هیجاني است.

• رفتارها و اعمال غیر کالمي را درك کنید.
 نه تنها توانایي شناخت و درک احساسات خود، بلکه قدرت شناخت احساسات 

دیگران، عاملي کلیدي در برخورداري از هوش هیجاني است.
• خود را در موقعیت دیگران قرار دهید.

یکي از بهترین روش ها براي شناخت و درک احساسات دیگران این است که از 
خود بپرسید"اگر من در این موقعیت قرار مي گرفتم، چه احساسي داشتم؟" اگر 
قادر باشید خود را در موقعیت دیگران فرض کنید، مي توانید به راحتي احساسات 

آنان را درک کنید.
• به سرعت سازگار شوید و آماده تغییر باشید.

پس از شناخت احساسات خود و دریافت بازخورد از دیگران، باید در صورت ضرورت 
توانایي سازگاري و تغییر داشته باشید. بهترین نمونه زماني است که در پي راهي 
براي حل مشکل دیگران هستید، اما خیلي سریع متوجه مي شوید که آنان تمایلي به 
دریافت کمک شما ندارند. در واقع آن چه آنان واقعا مي خواهند گوش دادن شما به 
سخنان شان است. رهبراني که هوش هیجاني باالیي ندارند باید به این نکته توجه 

داشته باشند.
•  از نقاط ضعف خود باخبر باشید.

در صورتي که از نقاط ضعف خود آگاه باشید به راحتي از کمبودها باخبر می شوید 
و در پی برطرف کردن آن ها بر می آیید.

•  آرام باشید.
افرادي که داراي هوش هیجاني باال هستند، در صورت بروز تناقضات و استرس 
قادرند آرامش خود را حفظ کنند، به طور مناسب اظهار نظر و به درستی رفتار 
کنند. در نهایت هدف آنان فقط حل کردن مشکل نیست، بلکه برقراري رابطه اي 

مستحکم تر است.
•  از بازخورد دیگران استفاده کنید.

 درخواست بازخورد نشانه اي از اعتماد و قدرت است. این که شما قادر باشید بر 
اساس بازخورد دریافت شده عمل کنید و در برقراري ارتباطات با دیگران سازگارتر 
باشید، نه تنها نشانه اي از درک مناسب شما از هوش هیجاني است، بلکه توانایي شما 
را در کنترل موثر روابط با دیگران نشان مي دهد. به یاد داشته باشید که با تمرکز 
بر افزایش هوش هیجاني، می توانید روابط قوي تر در سازمان برقرار کنید و اهداف 

فردي و سازماني خود را به انجام برسانید.

برخی از افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند با اعمال تغییراتی در رژیم 
غذایی شان و انجام فعالیت های جسمی تاحدی وزن خود را کاهش می دهند 
اما بیش تر وقت ها، میزان این کاهش وزن چندان ایده آل و قابل توجه نیست.

کارشناسان تغذیه معتقدند برخالف تالش ها و اقدامات فرد برای کاهش وزن، ممکن 
است به دلیل ناآگاهی از تاثیرات فزاینده برخی عوامل، نتیجه دلخواه به دست نیاید. 

در این مطلب به چند عامل تاثیرگذار در عدم کاهش وزن اشاره می کنیم؛

کم خوابی
طبق نتایج نظرسنجی  گالوپ 40 درصد افراد در شب کم تر از هفت ساعت به خواب 
می روند که این مدت زمان ناکافی سبب افزایش هورمون کورتیزول می شود و فرد 
احساس گرسنگی می کند. همچنین کمبود خواب، مقاومت انسولینی می آورد و 

ذخیره سازی چربی را در بدن آسان می سازد.

داشتن فعالیت بیش از حد بهانه ای برای پرخوری
برخی افراد تصور می کنند میزان کالری سوخته شده بر اثر ورزش کردن مجوزی 
برای پرخوری کردن است. همچنین فرد نباید به قصد آن که بعدها میزان کالری 

مصرفی را می سوزاند، به میزان مصرف مواد خوراکی بی توجه باشد.

کارکرد غده تیروئید
کارکرد درست غده تیروئید برای سوخت و ساز بدن اهمیت دارد. کارشناسان 
است.  وزن  کاهش  مهم  موانع  از  یکی  تیروئید  غده  در  اختالل  بروز  معتقدند 

بنابراین بررسی کارکرد این اندام، از نخستین کارهایی است که باید انجام شود.

مصرف مقدار کم مواد غذایی در وعده های متناوب
برخی افراد تصور می کنند مصرف مواد خوراکی کم در فواصل دو تا سه ساعت 
در  اما  است  پرخوری  برای  مانعی  و  می کند  کمک  قندخون  ماندن  ثابت  به 
حقیقت این روش موجب افزایش انسولین بدن می شود و میل به خوردن را 

افزایش می دهد.

مصرف بیش از حد موادقندی
برخی از مواد خوراکی دارای مواد قندی نهفته ای هستند که موجب افزایش 
دور کمر می شوند. در بین قندها، فروکتوز بدترین در نوع خود به حساب می آید 

زیرا مستقیم وارد کبد شده و چربی ایجاد می کند.

استرس
بررسی ها نشان می دهند زنانی که استرس دارند، در سال حدود پنج کیلوگرم 
اضافه وزن پیدا می کنند. استرس، ترشح هورمون کورتیزول را افزایش می دهد و 
موجب تحلیل رفتن ماهیچه ها و کاهش سروتونین می شود در نتیجه تمایل فرد به 

مصرف مواد شیرین افزایش می یابد.

افراط در ورزش کردن
ورزش و تمرین کردن شدید و سخت نیز می تواند تاثیر معکوس داشته باشد. وقفه 
انداختن بین تمرین کردن برای کاهش وزن بهترین حالت است و می توان تمرین 

کمتری در مدت زمان کوتاه تری داشت.

عدم مصرف کافی چربی
بدن برای آنکه چربی سوزی داشته باشد به چربی نیاز دارد اما باید نوع درستی 
از چربی را انتخاب کند. چربی های سالم همچون چربی های موجود در ماهی، 

آووکادو، روغن زیتون و خشکبار بهترین انواع چربی هستند.

D کمبود ویتامین
ویتامین D برای انجام بسیاری از کارکردهای بدن ضروری است و بدون آن بدن 

نمی تواند چربی سوزی داشته باشد.

غذا خوردن دیرهنگام
مناسب ترین زمان برای خوردن شام که باید یک وعده غذایی سبک باشد، پیش 
از ساعت 8 است. غذا خوردن پس از این ساعت به کبد فشار می آورد و انباشت 

چربی در بدن را باعث می شود.  

وجود سم در بدن
سمومی که در محیط زیست ما وجود دارند می توانند در عملکرد هورمون ها 
اختالل ایجاد کنند، دمای بدن را پایین آورند و موجب ذخیره چربی در بدن 
شوند. خوردن مقدار قابل توجهی فیبر که در میوه ها و  سبزیجات  وجود دارد، 

در کاهش و حذف مواد سمی از بدن موثر است.

رژیم های غذایی سخت
رژیم های غذایی سخت و شدید روش خوبی برای کاهش وزن نیستند و حتی 
با  مشاوره  دلیل  همین  به  و  شوند  عروقی  قلبی-  بیمارهای  موجب  می تواند 

پزشکان تغذیه، در انتخاب یک رژیم غذایی سالم ضروری است.
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امروزه کفش کوه یکي از اصلي ترین ملزومات کوه نوردي به شمار مي رود و استفاده از کفش های کوه نوردی تکنیکال چند سالی است 
که رواج یافته و تولید آن ها به تجارتی پر سود تبدیل شده است. در ایران نیز خرید این نوع کفش ها عمومیت پیدا کرده و مدل های 
متنوعي در بازار وسایل کوه نوردی به چشم می خورند. اما باید توجه داشت که داشتن یک کفش  تکنیکال به تنهایی ضامن سالمت 
پاهای کوه نورد نیست. انتخاب یک کفش خوب و استفاده مناسب از آن باید مورد توجه بسیار زیادي قرار گیرد؛ زیرا استفاده از یک 
کفش نامناسب در شرایط خاص می تواند سالمتي کوه نورد را باخطر روبه رو کند و یا یک برنامه کوه نوردی پر هزینه را با شکست 
مواجه سازد. در ادامه این مطلب، انواع کفش هاي تکنیکال مناسب براي سبک هاي مختلف کوه نوردي و مدل هایي که زامبرلن در 

اختیار شما قرار داده است را معرفي مي کنیم.

HIGH ALTITUDE : ارتفاع بلند
و  بلند  ارتفاع  را  دریا  سطح  متراز  تا3600  بین2500  کوهنوردی  
همچنین 5500 متر به باال را ارتفاع بسیار بلند می نامند، مانند کوه های 
هیمالیا وآلپ. اما در حوزه  ابزار فنی کوهنوردی از ارتفاع 5500 متر 
به باال و4000متر به باال در شرایط برف ویخبندان )مخصوصاً در برنامه 
های چند روزه( ارتفاع بلند نامیده مي شود. یکی از مهم ترین ابزارهای 

کوه نوردی کفش است که مسئولیت حفظ سالمتی پاهای کوه نورد را
از گزند سرمای شدید و رطوبت و یخ زدگی برعهده دارد. کفشی که

برای این ارتفاعات انتخاب می کنید به هیچ عنوان یک کفش
معمولی نیست و دارای ویژگی های خاصی است.

از بین محصوالت زامبرلن می توان به
اورست 8000 ، دنالی 6000 و

آیگر 4000 اشاره کرد.

BACKPACKING :کوه  پیمایی با کوله پشتی
دراین نوع کوه نوردی معموالًکوهنوردان کوله پشتی و تجهیزات همراه 
خود دارند که شرایط کوه نوردی را با توجه به فشار بیش تردشوارترمي کند. 

بنابراین تجهیزات مناسب و حرفه ای بیش تري مورد نیاز است.
در این سبک از کوهپیمایی همه تجهیزات کوه نورد مانند غذا و

لوازم و تجهیزات، در کوله پشتي او قرارمی گیرد و برنامه
می تواند از یک تا چند شبانه روز طول بکشد. بک پکینگ

هم مدل هاي کفش مخصوص به خود را دارد. ویژگی
کفش بک پکینگ این است که دور بیش تر

این کفش ها با نوار الستیکی پوشانده
شده تا از پا محافظت کند. این

نوع کفش باید زیره ای محکم داشته
باشد تا به راحتی خم نشود تا ضمن

محافظت از پا، در برابر فشار زیاد
مدل هاي  کند.  استقامت  خوبی  به  پشتی  کوله  و  بدن  وزن  از  ناشی 
بافین 636 ، گاید 960 و ترک 1040 ، ترک 1050 براي بک پکینگ 

طراحي شده اند.
SPEED HIKING پیاده روی در مسیرهای ناهموار
یک فعالیت ورزشی بسیار جذاب و مسرت بخش است و به

راه پیمایی و عبور از مسیرهای نیمه پست و ناهموار محیط های
جنگلی و دل طبیعت و دامنه ها گفته می شود و مدت آن بسته

به نوع برنامه ریزی و شرایط می تواند بین یک تا چند روز
طول بکشد. این سبک به خاطر این که نسبت به

سبک های دیگر کوه نوردی سبک تر و راحت تراست،
طرفداران زیادی در گروه هاي سني مختلف و

حتي افراد سالمند دارد. در
مطالعات وپژوهش های

بین المللی از خواص پزشکی
هایکینگ برای سالمتی

صحبت های بسیاری شده است.
داشتن یک کفش مناسب، این ورزش را ایمن و لذت بخش مي کند. کفش 
هاکینگ باید کاماًل ضدآب باشد وهم زمان گردش هوا داخل کفش به 
خوبی انجام شود تا پا به راحتی تنفس کند و از عرق کردن آن جلوگیري 
شود. زامبرلن براي هایکینگ، مدل هاي اس اچ کروسر 230 ، اس اچ 

کروسر 130 را پیشنهاد مي کند.

هکوکفسماکد
؟کحا

؟
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اولین تور دوچرخه سواری جیرو ایتالیا در سال 1909 
برگزار شد و از آن زمان تا کنون به طور مرتب برگزار 
شده است. این مسابقه در خود ایتالیا برگزار می شود 
مانند  از کشورهای مجاور  اوقات  آن گاهی  اما مسیر 
فرانسه، سوییس، آلمان و بلژیک نیز عبور می کند تا 
تنها  تور جیرو  باشد.  داشته  وجود  بهتری  مسیرهای 
در سال های جنگ جهانی دوم برگزار نشده است. از 
اوایل ماه ژوئن و اواخر ماه مه دوچرخه سواران معروفی 
از سرتاسر جهان به مدت سه هفته در این تور شرکت 
می کنند. آن ها در طول این سه هفته، 2 روز استراحت 

دارند.
تور جیرو ایتالیا شامل این مراحل است؛ امتیازی برای 
دوچرخه سواران سرعت، کوهستان برای دوچرخه سواران 
سرباالیی رو، جوانان برای دوچرخه سواران زیر 25 سال 
مرحله  تیمی،  تریل  تایم  انفرادی،  تریل  تایم  قالب  در 
به  کوهستان و مرحله استارت همگانی است. درپایان 
دوچرخه سواری که در مجموع بیش ترین امتیاز و کم 
ترین زمان را به دست بیاورد عنوان قهرمانی و پیراهن 

صورتی داده می شود.
شهرها وکشورهای همسایه که میزبان مسابقات هستند 
برای میزبانی هزینه هایی را برای بهبود اجرای مسابقه 

خرج می کنند.
در سال 2009 مراسم صدمین سالگرد اجرای این تور، در 

شهر رم برگزار شد.

در سال 2014 تیم movistar  از کشور اسپانیا 
 nairo Quintana و  ایتالیا  جیرو  تور  فاتح 
کلمبیایی از همین تیم توانست مقام اول را به دست 

بیاورد و صورتی پوش این دوره شود. 

پیراهن صورتی در سال 1931 به قوانین تور جیرو 
ایتالیا اضافه و به نفر برتر هر مرحله اهدا شد. این 
پیراهن از آن سال به بعد از جمله نمادهای تور جیرو 
ایتالیا محسوب می شود. اولین دوچرخه سواری که 

این پیراهن را بر تن کرد Learco Guerra بود.
 Eddy یکی از پرافتخارترین رکابزنان تور جیرو
Merckx است که در تور 5 سال بهترین زمان و 

بیش ترین امتیاز را کسب کرده است.

تبفامسا وحبر
لباابنا
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بستز محبط

تابستان گذشت و پاییز آمد هرچند سرد شدن هوا تا حدی سبب 
در  آن قدر  داشته باشیم  به خاطر  اما  می شود  آب  مصرف  کاهش 
مصرف این ماده زندگی بخش، ناآگاهانه رفتار کرده ایم، و منابع 
ما  برای  را هدر داده ایم، که مسئله آب  آب های رو و زیرزمینی 
همیشه یك موضوع بحرانی خواهد بود. پس باید یاد بگیریم و 
یاد بدهیم که حتی مصرف یك قطره آب، واقعا دست و دلمان را 
بلرزاند. هرچند دردناك است اما می توانیم در دستشویی، حمام 
و آشپزخانه، تصویری از دریاچه ارومیه یا رودخانه زاینده رود را 
پیش و پس از نابودی، نصب کنیم تا همواره به نقش و مسئولیت 
به  را  از آب  نگه داری  و  یا کوچك در حفظ  بزرگ  خود، هرچند 
یاد داشته باشیم. آن چه در این شماره می خوانید درباره اهمیت 
آب های خاکستری است که در برخی از کشورهای پیشرفته که 
بحران آبی هم ندارند، برای مدیریت مصرف آب، بازیافت و دوباره 

مصرف می شود. 

آب خاکستری چیست؟
آب خاکستری به آب مصرف شده ای گفته می شود که از نظر بهداشتی 
چیزی بین آب شیرین قابل آشامیدن ) آب سفید( و فاضالب ) آب سیاه( 
است. این آب قابل آشامیدن نیست اما از آن می توان برای برخی نیازها 

مانند آبیاری یا در سیفون توالت استفاده کرد.

حاال فکر کنید
لیتر آب شیرین  بار سیفون کشیدن در توالت، چند  به نظر شما یک 

تصفیه شده قابل آشامیدن را روانه فاضالب می کند؟
شستن سه پیمانه برنج چطور؟ یا شستن یک جفت جوراب؟

حق دارید وحشت کنید؛ برای انجام هر یک از کارهای باال، به ترتیب 
10 تا 12 لیتر، 10 لیتر و 5 لیتر.

اما بیش تر وحشت می کنید؛ اگر هر کدام از کارهای گفته شده را در 
تعداد دفعات، تعداد افراد خانه، تعداد خانه های مجتمع، محل، شهر و 

کشور ضرب کنید چون عدد بزرگی می شود.

چه می شود کرد؟
به  آب  بازیافت  و  آوری  جمع  دارد،  وجود  که  هایی  حل  راه  از  یکی 
وسیله شبکه فاضالب شهری است. شبکه ای که آب های مصرف شده 
خانگی را جمع آوری و به مناطقی دیگر هدایت کند تا پس از تصفیه 
و پاکسازی بتوان دوباره از آن برای برخی کارها که نیاز به آب شیرین 
این  اجرای  استفاده کرد. در کشور ما سال هاست که  ندارد،  بهداشتی 
طرح آغاز شده اما راه اندازی و بهره برداری این شبکه، هزینه و زمان 

زیادی الزم دارد و همچنان آب فراوانی از دست می رود. 

یکیکسترخابآ
سـبزبنتخاا

خودمان و از همین لحظه شروع کنیم.
1 - گلدان ها را به قدر نیازشان آبیاری کنید و از 
آب زیرگلدانی ها برای آبیاری گلدان های دیگر، 

استفاده کنید.
2 - در حمام، دستشویی یا آشپزخانه اگر شیر آب 
را باز می کنید تا آب گرم شود، آب سرد را روانه 
فاضالب نکنید. یک سطل زیر شیر آب بگذارید و 
این آب را جمع کنید تا برای مصارف بعدی از آن 

استفاده شود.
3 -  اگر برخی از لباس های کوچک را به شکل 
دستی می شویید، آِب آن را دور نریزید. می توانید 
استفاده  توالت  سیفون  در  استفاده  برای  آن  از 

کنید.
های  رختشویی  ماشین  خروجی  شیلنگ    -  4
غیراتوماتیک )دستی( را به چاه وصل نکنید. آب 
خروجی از ماشین رختشویی هم آب خاکستری 
است. از آن برای سیفون توالت می توان استفاده 

کرد.
5 -  اگر در منطقه پرباران کشور زندگی می کنید 
در انتهای لوله های ناودانی یک سطل خالی قرار 
دهید و در روزهای بارانی آب مناسب برای آبیاری 
به  آب  این  از  را  ها  و سیفون  آپارتمانی  گیاهاِن 

دست آورید.
6 -  از آب باقی مانده از شست وشوی برنج، سبزی 

ومیوه هم غافل نشوید.

سخت نیست.
شاید روزهای اول فکر کنید یک کاربه کارهای تان 
اضافه شده است. اما کم کم درست مصرف کردن و 
هدر ندادن آب، تبدیل به روش زندگی تان می شود. 
آن وقت دیگر تحمل دیدن هدر رفتن حتی یک قطره 
آب را هم نخواهید داشت. اگر هم پر و خالی کردن 
ظرف های آب خاکستری خیلی به نظرتان بیهوده 
می رسد، چشم هایتان را ببندید و تصور کنید که 
مثل میلیون ها انسانی که در سراسر جهان، از آب 
بهداشتی بی بهره اند، برای به دست آوردن آب 
برخی  مثل  یا  کنید  آمد  و  رفت  کیلومترها  باید 
نقاط کشور خودمان، در انتظار تانکرهای آب در 
صف های طوالنی روز را به شب برسانید تا کمی 

آب برای آشامیدن و پخت و پز به دست آورید.

فراموش نکنیم.
هیچ تغییری در آغاز آسان نیست و شاید تغییر 
در سبک زندگی یکی از دشوارترین ها باشد چون 
باید از مانع بزرگی به نام عادت ها عبور کنیم؛ 
را  تغییرها  باید سختی  بودن،  تر  برای سالم  اما 
ورزش  کنیم  می  سعی  که  همچنان  بپذیریم. 
مسئوالنه  و  درست  بخوریم.  غذا  سالم  و  کنیم 
مصرف کردن هم یک تغییر بزرگ است به نفع 

خودمان، به نفع آیندگان و به نفع زمین.
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کبدر رومسا فلم

Instagram : @orchid_inshape
Facebook : Orchid.Inshape

ORCHID INSHAPE

!حمعهمگییهاا

صفحه هاى فيس بوك و اينستاگرام اركيد، محلی است براى در ارتباط 
بودن با اركيد و حرفه اى هاى اركيدى. با دنبال كردن ما در اين صفحات، 
نه تنها به جمع اركيدى ها می پيونديد و هر روز عكس، فيلم و مطالب 
مفيد ورزشی دريافت می كنيد، بلكه با حرفه اى ها در ارتباط خواهيد 
بود و همچنين از اطالعيـه ها و رويداد هاى اركيـد )مثال مسابقـات 
دوچرخه سوارى، نمايشگاه هاى ورزشی، محصوالت جديد و آگهی هاى 

تخفيف( آگاه شده و به آن ها دعوت می شويد.
و  ورزشكاران  براى  را  دوستانه  فضايی  صفحات،  اين  روى  بر  ما 
دوستداران ورزش فراهم می كنيم تا به هدف بزرگترمان "كمك به 
سالمت جسمی و روحی جامعه" را دنبال كنيم. جالب است بدانيد از 
روزى كه اين صفحه ها فعال شدند، دوچرخه سواران اركيدى  تيم هاى 
ملی دوچرخه سوارى )رشته هاى مختلف( از اولين حرفه اى هايی بودند 
كه به ما پيوستند. عكس  بعضی از آنها را در پايين ببينيد. مطمئنا 

آن ها را می شناسيد. 

آیدین صرافیامین نجفی بزیمصطفی اهلل یاری سروش قابلیطاها قابلیحمید حبعلی سهی فرانک پرتوآذر

اصوال هدف اصلی از ورزش رسيدن به درجات باال تر سالمتی است اين سالمتی 
شامل سالمت روح و جسم، هر دو می شود. در اثر ورزش موادی در بدن ترشح 
بيش تری می يابند كه حاصل آن ها احساس شادابی و سرخوشی خاص پس از 
ورزش است و هم از شما كه ورزش می كنيد بار ها اين احساس جذاب را پس از 

ورزش تجربه كرده ايد.

ورزش چه از نوع ورزش های هوازی و چه از نوع ديگر باعث افزايش تونيسيته 
و قوام عضالت و استحكام در سيستم اسكلتی و تاندون ها و رباط ها و كم كم 
باعث افزايش در تراكم توده عضالنی می شود. حاصل اين مجموع، زيبا تر شدن 
بدن و رفع نواقص در شكل ظاهری بدن است. از اين موضوع در علم تناسب اندام 
جهت شكل دادن به بدن استفاده می كنيم. مثال اگر شخصی شانه های جمع دارد 
ولی فرم لگن وی پهن است )يعنی بدنش به شكل 8 است( با انجام حركات ورزشی 
مناسب در نواحی شانه می تواند شانه ها را پهن تر كرد تا مشكل پهنی لگن وی كم تر به 
چشم بيايد و يا كسانی كه احساس می كنند دست يا پای الغری دارند با انجام تمرينات 
اصولی روی عضالت دست ها و پاها به راحتی اين مشكل را می توانند حل كنند و 
يا برای از بين بردن چربی های بدن از تمرينات هوازی مثل دوچرخه ثابت، تردميل، 

پياده روی و... می توان كمک گرفت.
بنابراين پيداست كه ورزش نقش اصلی و اساسی در تغيير شكل بدن به سمت و 

سوی دلخواه و يا حفظ تناسب اندام را به عهده دارد.

اما آيا ورزش تنها كافی است؟ پاسخ منفی است..
نقش اساسی ديگر يا در واقع مكمل اصلی ورزش، تغذيه است. حتما اين سوال در 

ذهن شماست كه چه تغذيه ای برای تناسب اندام بهتر است؟
تغذيه مناسب برای هر بدنی با بدن ديگر فرق دارد. نحوه تغذيه كسی كه چربی اضافه 
دارد و بايد چربی از دست بدهد با نحوه تغذيه كسی كه می خواهد عضله سازی كند 

كامال متفاوت است دقيقا همان طور كه نحوه ورزش اين دو نفر بايد متفاوت باشد.

كسانی كه ميخواهند چربی سـوزی كنند بايد چربی هايی مثل انواع سرخ كردنی ها، 
كره، خامه، روغن و.. را از مواد غذايی حذف و مصرف كربوهيدرات ها را نيز محدود 
)نه كامال قطع(كنند. نمونه هايی از اين كربوهيدرات ها مثل نان، برنج، سيب زمينی، 

ماكارونی و.. هستند بايد محدود )نه كامال قطع( شوند.

كسانی كه می خواهند عضله سازی كنند يا به اصطالح سايز خود را در برخی 
قسمت های بدن باالتر ببرند بايد از مواد پروتئينی مثل گوشت ،مرغ ، ماهی، 
برنج،  نان،  مثل  كربوهيدراتی  مواد  البته  كنند  استفاده  بيش تر  و...  مرغ  تخم 
سيب زمينی، ماكارونی و.. در حد الزم برای انرژی روزانه و ورزشی الزم است.

شايد اكنون در ذهن شما اين سوال باشد كه پس تكليف كسانی كه می خواهند 
همزمان چربی سوزی كنند و روی سايز و شكل بدن كار كنند چيست؟ پاسخ اين 

است كه اين افراد بايد تركيبی از رژيم های غذايی كه گفته شد را استفاده كنند.

نياز های غذايی يک ورزشكار از يک غير ورزشكار باالتر است يعنی يک ورزشكار 
و...(،  پروتئين )گوشت، مرغ، ماهی، شير  از مواد غذايی شامل  باالتری  به مقدار 
كربوهيدرات )نان، برنج، سيب زمينی، ماكارونی و...( ويتامين و امالح نياز دارد؛ پس 
اگر در كنار برنامه ورزشی مناسب، يک برنامه غذايی خوب بر اساس شرايط بدنی تان 
نداشته باشيد هرگز نتيجه الزم را نخواهيد گرفت. پس اهميت رژيم غذايی مناسب 

نه تنها از خود ورزش كم تر نيست بلكه بيش تر هم هست.
در طراحی يک برنامه غذايی نكات بسياری بايد لحاظ شود؛ اول اين كه بايد بر اساس 
بدن و ميزان توده عضالنی و چربی باشد. دوم اين كه نياز های غذايی بر اساس سن 
و شرايط ديگر دقيقا تعيين شود. .به همين علت توصيه اكيد می كنيم از انجام 
فاقد آگاهی الزم  افراد  يا رژيم های طراحی شده توسط  رژيم های خودسرانه 

پرهيز كنيد.

دکتر سعید ساسانی
. پزشک طب ورزشی و تغذیه

. عضو کمیته پزشکی فدراسیون جهانی تناسب اندام و بدنسازی
. دبیر کمیته پزشکی فدراسیون آسیایی تناسب اندام و بدنسازی

با 

ندا
ستانرمهمسررو

؟بهنعد
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VINCENZO NIBALI
WON
THE TOUR DE FRANCE
using
FSA HANDLEBAR AND STEM
(K-Force)
FSA SEATPOST
(K-Force)

Versatility at its best. The new 
Crossmax ST gets lighter to offer an 
outstanding responsiveness. Yet, 
this "real" mountain-bike wheelset 
remains tough and will stand Cross-
mountain use and abuse and the 
crossmax st rims width is 19mm

reddot design award
product design 2014

2014 reddot

aw
ard w

inner

Topeak wins reddot design award 2014 for Weatherproof RideCase with PowerPack
Today, cyclists are more plugged-in than ever before. With GPS, smartphone training apps, and a need to stay connected, a 
rider’s legs are not the only equipment needed to meet all their power requirements. Whether cyclists need a phone to call or 
text riding buddies, the phone’s GPS to track location, or separate apps to measure athletic performance levels, the Topeak 
Weatherproof RideCase with PowerPack for iPhone 5/5s is a key training partner in both sunny or inclement weather. Specifically 
designed for the Apple iPhone 5/5s, the IP66 weatherproof shield extends the iPhone’s usage by 1.5 times and provides full phone 
functionality and touch-screen access in wet or dry conditions whether on the road or on the trail. Included is a unique and fully 
angle adjustable Stem Cap Mount along with a Handlebar Mount allowing riders to view in either landscape or portrait orientation. 
The integrated QuickClick™ mounting system provides easy mounting and removal of the RideCase in seconds for use on and off 
the bike.

Take a sweet ride with the Eggbeater 11 Ti pedal. 
Weighing in at only 174g per pair, the 11 Ti features all 
titanium construction with Eggbeater's four-sided entry. 
The choice of mountain bike pros worldwide, these pedals 
shed mud like water off a duck. Super easy to service, 
making them an viable investment for seasons to come.

Women’s league 
First level of women’s league was held 
in 16-18th September with cyclists 
competing in groups of adults and 
young adults. Participating teams were 
as follows:
Pasargad cycling club, Ardebil, East 
Azarbaijan, Khouzestan, Hamedan 
cycling groups, Sibek Omidnia cycling 
club, Orchid cycling team a/b.
The first day concluded with, in total, 
Orchid team A standing 1st, Orchid 
Team B 2nd and Tehran Pasargad Team 
3rd.
At the end of the event the final team 
results were announced :
1.  Orchid team A, 979 points
2.  Orchid team B, 818 points
3.  Pasargad Tehran, 628 points39 38

Iran track super league Level 2 was held in Azadi 
sports complex in Tehran in 10th-12th October. 
Orchid riders got the following results:
Omnium: 3rd Mohamad Chaichi
1Km: 7th Yasin Ganji
Indiv 4Km: 8th Shahab J.Eslami, 9th Hamed Ebadi
Team 4Km: 5th Orchid 
200m: 10th Reza Rashno, 16th Gh.reza Cheraghi
Madison: 6th Orchid
Scratch: 9th Shahab J.Eslami, 17th Yasin Ganji
Track: 5th Hamed Ebadi
Sprint: 6th Orchid
Total stance: 6th Orchid

The 13th exhibition of sports and sports equipment was held on 8th -11th October welcoming public and professionals. At this 
event, the latest sports technologies, products, equipment and services, of recognized domestic and foreign companies, was 
at display. Among guests were Iran’s minster of Youth Affairs and Sports and also Abdul Hossain Abtan, the Iraq’s minister of 
Sports.

LOGO
Orchid’s new logo is part of the company’s character. The design 
of this logo is based on a symbolic yet accurate representation 
of what Orchid has been doing for towelve years, and how it 
has been doing it: Standing as a leading company in sports 
equipment, Orchid is and has been promoting a healthy lifestyle 
and sportsmanship passionately, energetically and agilely.
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Arnold Classic is one of the most important event of Fitness and 
Body Building in the world. Founded by Arnold Schwarzenegger, it 
takes place from 1989 in the United States. This year in Madrid was 
held the fourth European edition.
Edoardo Panatta, president of Panatta srl participates in this 
event and met Arnold Schwarzenegger who, after the period of 
his mandate as governor of California has returned to his role of 
sportsman and actor and he wanted to try Panatta Sport machines 
and also to know all the staff of the booth.
Arnold Schwarzenegger arrived in the U.S.A. in 1968, he won for 
six consecutive times the Mr. Olympia title, the highest competition 
for bodybuilders, before starting firmly his acting career in the late 
seventies. His career took him to the highest levels of popularity 
with the Terminator film series. The latest incarnation of his career 
was that of Governor of California.
At the Arnold Classic in Madrid the best specialists competed in 
40 sport disciplines: Pro Bodybuilding, Fitness Pro, karate, boxing, 
strongman, powerlifting, wrestling, gymnastics, dance, crossfit, 
hockey, tug of war, Paralympics, fencing, kick boxing, etc.
Panatta Sport was the Diamond Sponsor of this great event. At 
its booth, the company presented the  cardiofitness Pininfarina 
andFenix lines, the isotonic Fit Ages lines, the Sec line and Free 
Weight training for trainings of high performance.

Arnold Schwarzenegger is training with the equipment 
Panatta Sport!
Success for Panatta - Diamond Sponsor of the Arnold 
Classic Europe, Madrid September 26/28 2014

ClassicArnold

EXCEED YOUR EXPECTION
VERTEX E22

The VERTEX E22’s patented adjustable stride gives you the 
motion which best fits your body and your mood.
It combines the best attributes of a performance workout 
with infinite adjustability!  So you want a long stride? 
You got it!  You want a short stride?  You got it!  You want a 
stepper motion?  
You got it! It’s all at the touch of a button! Add to that the 
synchronized handlebar and the enlarged pedals, and you 
have an outstanding workout experience with stability and 
balance!
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EXCEED YOUR EXPECTION
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