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پاریس پایتخت فرانسه، در آخرین روزهای سال 2015 به دلیل برگزاری کنفرانس 
تغییرات اقلیمی زمین، دوباره در صدر اخبار قرار داشت. نام این شهر زیبا که در پی 
مورد هدف قرار گرفتن چهار حمله تروریستی در روز 22 آبان ماه و اعالم همدردی 
بسیاری از مردم جهان، روزهای زیادی در تیتر یک اخبار بود، این بار به دلیل میزبانی 
رهبران و تصمیم گیران بیش از 100 کشور جهان مورد توجه قرار گرفت که از 9 تا 21 آذر 

ماه در پی یافتن راهی برای مقابله با گرمایش زمین در آن گرد آمده بودند.

توافق کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر سر محدود نگاه داشتن نرخ افزایش 
گرمای زمین، زیر دو درجه سانتی گراد دستاورد بزرگ این کنفرانس پس از نزدیک به 
سه هفته جلسات طوالنی است که به گفته بان کی مون؛ دبیر کل سازمان ملل متحد 
یک پیروزی و پایان درخشان برای سال 2015  و نشانه اتحاد جهان برای برخورد 
با پیچیده ترین چالش بشریت در جهت نجات نسل های آینده  است. به عقیده 
بان کی مون، گرچه برخی از کشورهای توسعه یافته در سطوح ملی خود، به 
دستاوردهایی برای مهار کردن گرمایش زمین نائل شده اند، اما درشکل جمعی 

خطر افزایش 3 درجه ای هنوز سیاره زمین را به طور جدی تهدید می کند.

مانند  بزرگی  درگیر مشکالت  روزهای سال 2015  اولین  از  جهان  مردم  چند  هر 
بحران اقتصادی، جنگ، ترور و به ویژه در منطقه خاورمیانه پدیده دردناک آوارگان 
و پناه جویان بوده اند، توافق برای مهار گرمایش زمین اما، خبری خوب است که شاید 
بارقه ای از عقالنیت در مدیریت جهانی را بشارت دهد. عقالنیتی که باید امیدوار باشیم 
در همه ی عرصه های سیاسی،  اقتصادی و زیست محیطی جهان جاری شود تا سال 
2016 را به آغاز دوره ای پر از صلح و عدالت برای همه ی ساکنان زمین از انسان ها گرفته 

تا جانوران و گیاهان تبدیل کند.  

                                                                                                              معصومه فروغ

بعدرور29؛بسر
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تا   ها هزکبدرانربرنبنافرآکار
مردم کیفیت و خدمات پس از فروش را انتخاب 

می کنند.
آقای نعمت اهلل قاسمی، نماینده شاهرود

شناخت بازار و نیازهای آن در مفهوم وسیع کلمه، اولین قدم برای موفقیت در 
امر تجارت است. و در این راه آن چه شناخت را کامل تر می کند، کار هدفمند 

و برنامه ریزی شده  است که بدون آن موفقیت حاصل نمی شود.
نعمت اهلل قاسمی نماینده شهرستان شاهرود ارکید با بهره مندی از این عناصر 
در آخرین سال های دهه هفتاد، پس از پایان تحصیل، وارد دنیای تجارت شد. 
او که در زمینه لوازم آرایشی و بهداشتی کار حرفه ای خود را آغاز کرده بود، 
به زودی با شناخت نیاز مردم به ورزش به ویژه ورزش در خانه، در سال های 
86-85 در زمینه لوازم ورزشی نیز شروع به فعالیت کرد. استقبال  همشهریان 
دو  یکی  با  همکاری  از  پس  کرد.  تشویق  ورزشی  تجهیزات  عرضه  به  را  او 
شرکت، آوازه موفقیت های ارکیدمهر سبب آشنایی با این شرکت و دریافت 
نمایندگی از آن در سال 86 شد. سالی که نخستین فروشگاه تجهیزات ورزشی 

در شاهرود به نام ارکید گشایش یافت.
تجهیزات  عرضه  برای  خود  فعالیت های  گسترش  با  که  شاهرود  نمایندگی 
ورزشی خانگی، همکاری موفقیت آمیزی را با نهادهایی همچون اداره ارشاد 
باشگاهی  تجهیزات  زودی عرضه  به  بود،  آغاز کرده  نیز  فرهنگیان  تعاونی  و 
نمایندگی که  این  اضافه کرد. همکاران  فعالیت های خود  فهرست  به  نیز  را 
را بدون رقیب  ارکید  باشگاهی  تریدمیل های  به خصوص  دستگاه های هوازی 
درمانگاه  و  راه آهن  احمر،  هالل  همچون  نهاد هایی  با  مورد  این  در  یافتند، 
خیریه اوقاف شاهرود همکاری کردند و باشگاه های این نهادها با دستگاه های 
منحصربه فرد ارکید تجهیز شدند. این در حالی است که هم اکنون باشگاه های 
خصوصی شاهرود از جمله رادمهر، ترنم و طراوت نیز مجهز به دستگاه های 

بدنسازی ارکید هستند.
اعتبار  و  خوش نامی  فروش،  از  پس  خدمات  دستگاه،  کیفیت  قاسمی  آقای 
و  می داند  کوچک  شهرهای  در  به ویژه  موفقیت  اصلی  ارکان  را  فروشنده 
می گوید: "در شاهرود خوبی ها و عیب های محصوالت و خدمات پس از فروش 
مشتریان  بین  در  ارکید  دلیل  به همین  می شود.  پخش  مردم  بین  به سرعت 
از فروش  با کیفیت و خدمات پس  خود زبانزد شده است؛ چون محصوالت 
افزایش  رکود  ما در دوران  فروش  آن که  به مشتری می دهد. جالب  مناسب 
پیدا کرده است."  آقای قاسمی در پاسخ به این پرسش که آیا تبلیغات هم 
به  کنندگان  مراجعه  بیش تر  اما  داریم  هم  تبلیغات   " می گوید:  می کنید؟ 
فروشگاه ما کسانی هستند که به وسیله مشتریان قبلی برای خرید دستگاه های 

ارکید ترغیب شده اند".
موفقیت  آرزوی  ایشان  ارجمند  و همکاران  و خالق  فعال  نماینده  این  برای 

روزافزون داریم.
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سال نو میالدی مبارک

پایان می رسد که  سال 2015 در حالی به 
و  آرامش  صلح،  پیش  از  بیش  جهان  مردم 
عدالت را آرزو می کنند. آرزویی که همه ی 
پیامبران الهی انسان ها را به برآورده شدن آن 

بشارت داده اند.
سال  آغاز  مهر  ارکید  ورزشی  صنایع  گروه 
2016 میالدی را شادباش می گوید و همراه با 
نیک اندیشان جهان، روزهایی به روشنی خورشید 
همراه با شادی و سالمتی را برای شما آرزو می کند.

جنرال کاتالوگ محصوالت ارکید

 104 کاتالوگ  این  شد.  منتشر  ارکید  قدرتی  و  هوازی  محصوالت  کاتالوگ  جنرال 
صفحه ای در سه بخش به معرفی دستگاه های هوازی برندهای DK City، Intenza و  

HEALTHSTREAM  پرداخته است.
همچنین در این کاتالوگ، دستگاه های قدرتی و هوازی برند ایتالیایی PANATTA نیز 

معرفی شده اند.

!رادبرارمگالبنوا!سننر

فروشگاه ارکید - شاهرود
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مریم جاللیه تحصیل کرده رشته تربیت بدنی و یکی از قهرمانان دوچرخه سواری است که 
در رشته های دیگر ورزشی نیز دارای تخصص است.

او مدرک بین المللی ماساژ، مدرک درجه 2 نجات غریق، مدرک درجه 3 آب درمانی و مدرک 
درجه 2 دوچرخه سواری دارد. 

مریـم جاللیـه که از سال 1385 به عضـویت تیم ملی
دوچرخه سواری بانوان درآمده، به مسابقات قهرمانی جهانی
متعددی اعزام شده و توانسته است در مسابقات لیگ و

قهرمانی دوچرخه سواری، مقام های زیادی را به دست آورد.
درادامه نگاهی به دستاوردهای زندگی ورزشی این ورزشکار

دوچرخه سوار می اندازیم؛ 
•   کسب مقام سوم آسیا در تور بین المللی

دوچرخه سواری جوالن
•    مقام سوم مسابقات تک مرحله گراند فوندو- دبی

•    عضو تیم کانوپولو در مسابقات جهانی دانمارک
•    کسب مقام دوم شنا در مسابقات دانشگاه آزاد
•    کسب مقام اول آمادگی جسمانی در دو سال
•     داوری چند مسابقه دوچرخه سواری بانوان 

عادله نوری دوچرخه سواری را به صورت نیمه حرفه ای در سال 1385 شروع کرد. او اولین طالی 
قهرمانی خود را در اولین دوره مسابقات کشوری در همان سال دریافت کرد و دومین طالی کشوری 
را در سال 1386 به دست آورد. او از آن هنگام تا کنون به فعالیت ورزشی خود ادامه داده و به 
موفقیت های مهمی دست یافته است؛ هرچند در سال 1386 به اردوی ملی  قهرمانی آسیا در 
تایلند دعوت شد اما به دالیل شخصی نتوانست آن را ادامه دهد. پیروزی های عادله نوری در زندگی 

ورزشی اش را به طور خالصه ببینید؛
•  کسب طالی 4 رشته ی انتخابی تیم ملی رامسر در سال 1386

•  دعوت به اردوی ملی و شرکت در قهرمانی آسیای 2008 در سال 1386
•  شرکت در مرحله اول لیگ قزوین و کسب چند مدال در سال 1387

•  شرکت در مرحله دوم لیگ زاهدان و کسب چند مدال در سال 1387
•  شرکت در دو مرحله لیگ و قهرمانی کشور و دعوت به اردوی کاپ آسیای ژاپن در سال 1388

•  به دست آوردن مدال طالی قهرمانی کشور و 3 مرحله لیگ و دعوت در اردوی ملی در سال 1389
•  شرکت در کاپ آسیای تایلند و کسب مدال برنز 3 کیلومتر تیمی

•  شرکت در اردوی بازی های آسیایی گوانجو و انتخاب تنها دو دوچرخه سوار زن، به اتفاق زهرا صادق 
زاده. متاسفانه آن ها به این مسابقه اعزام نشدند.

•  شرکت در تور جوالن سوریه به همراه تیم باشگاهی و کسب مقام سوم تیمی
•  کسب مدال طالی قهرمانی کشور و دو مرحله لیگ در سال 1390

•  شرکت در لیگ قهرمانی کشور و کسب چند مدال و دعوت به اردوی ملی در سال 1391
•  اعزام به کاپ آسیایی مالزی و کسب مدال برنز

•  اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا درمالزی در سال 2012
•  شرکت در قهرمانی کشور و کسب چند مدال در سال های 92، 93 و 94

زهرا صادق زاده نجار در سال 1365 متولد شد. او که از همان کودکی به دوچرخه سواری عالقمند 
بوده است،  می گوید" همه ی تابستان ها با دوچرخه ام مشغول بودم. وقتی به نوجوانی رسیدم، 
سوارکاری، شنا و قایقرانی را هم به صورت حرفه ای دنبال کردم اما سرانجام همان دوچرخه سواری 

برایم جدی شد. چون ورزش در طبیعت را دوست داشتم."
زهرا صادق زاده از سال 1386 تمرینات حرفه ای خود را آغاز کرد و در همان سال در رشته تایم 
تریل 3 کیلومتر کوهستان مقام اول را به دست آورد. این پیروزی عضویت در تیم ملی را هم برایش 

به ارمغان آورد. او به مدت 5 سال قهرمان قهرمانان سرعت ایران بود.
زهرا صادق زاده می گوید: " بهترین مسابقه ام در مالزی انجام شد که برای اولین بار در قالب تیم 
اسپرینت به فینال رسیده بودیم. در آن مسابقه با اختالف صدم ثانیه با هنگ کنک، چهارم شدیم."

این قهرمان دوچرخه سواری اکنون در زنجان زندگی می کند و تمرینات خود را در کنار همسرش 
مهدی سهرابی دوچرخه سوار برتر آسیا و اولین لژیونر ایرانی در تیم   LOTTO BLISOL ، ادامه 

می دهد. 

فیاگرببو



7 67

سال   42 سازد.  می  دوچرخه  کنون  تا   1974 از  اسپشیاالیزد 
است که این برند معروف و پرطرفدار در همه سبک های مختلف 
در  اسپشیاالیزد  می کند.  عرضه  به فرد  منحصر  دوچرخه هایی 
سبک های مختلف 55 مدل برای انواع رشته ها طراحی کرده است 
که در مجموع   شامل 314  مدل دوچرخه مردانه و زنانه می شود. این 
مدل ها چنان فراگیر هستند که برای همه افراد جامعه با سلیقه ها 
و بودجه های گوناگون امکان انتخاب دوچرخه دلخواه خود را فراهم 

می کنند.
رشته های  براساس  را  اسپشیاالیزد  دوچرخه های  ادامه  در 

دوچرخه سواری تقسیم بندی می کنیم؛

کوهستان
  stumpjumper دوچرخه  معرفی  با  اسپشیاالیزد  سال 1981  در 
مسیر دوچرخه سواری کوهستان را متحول کرد و اکنون برای این رشته 
 epic,stumpjumperپرطرفدار 13 دوچرخه مختلف دارد به نام های
,ht,endure,demo,stumpjumper fsr ,crave

 hardrock,pitch,camber,fuse,fat boy,turbo levo,
این 13 مدل خود به 83 مدل مختلف با لوازم و سایزهای مختلف تقسیم و 

هریک در یک شاخه رشته کوهستان استفاده می شوند.

Mike Sinyard
I AM SPECIALIZED

MOUNTAIN

رشته کراس کانتری
و    epic یعنی  معروف  مدل  دو  رشته  این  در 
stumpjumper ht  وجود دارند که در مسابقات 

بین المللی هم از آن ها استفاده می شود.
مدل epic به دلیل سیستم پیشرفته کمک وسط 
است،  معروف   brain سیستم  به  که  هوشمند 
و  کربن  مدل های  در  و  دارد  زیادی  طرفداران 

آلومینیوم و رده های مختلف تولید می شود.
مدل stumpjumper  از قدیمی ترین مدل های 
کوهستان اسپشیاالیزد است که به دلیل جیومتری 
خاص خود همانند epic طرفداران زیادی دارد و 
از آن در مسابقات استفاده می شود. این دوچرخه 
هم  در انواع کربن و آلومینیوم و رده های مختلف 

تولید می شود.
 rockhopper ,pitch ,hardrock مدل های
crave, نیز از این سبک هستند و نیمه حرفه ای 

و مبتدی به حساب می آیند.

Endure,all mountain,treil
در این سه سبک specialized سه مدل معروف به 
 endure, stumpjumper fsr,camberنام های
را دارد که به ترتیب برای رشته های ایندورو و آل 

ماونتین و تریل ساخته می شوند.
مدل enduro در انواع مختلف با بازی کمک 16  
این سبک  امروزه  تولید می شود که  سانتی متری 
و این مدل طرفداران زیادی دارد. دوچرخه سوار 
معروف aaron gwin با این دوچرخه در مسابقات 
دانهیل وردکاپ مقام اول را کسب کرد و تحسین 

همگان را برانگیخت. 
آل  دوچرخه  یک   stumpjumper fsr مدل 
ماونتین با بازی کمک 15 سانتی متری دارد که 
به دلیل جیومتری جدید، وزن پایین تر و رکاب خور 

بودن توجه زیادی را جلب کرده است.
مدل camber نیز یک دوچرخه تریل با بازی 12 
و جیومتری  است. طراحی  سانتی متری  الی 13 

این مدل نیز در سال 2016  بهبود یافته است.

دانهیل
سبک پرطرفداری است که همه دوچرخه سواران 
هستند.  عالقه مند  آن  به  زیاد  هیجان  دلیل  به 
 demo این سبک دوچرخه  در   specialized
را عرضه کرد که طراحی خاص آن همیشه مورد 
توجه دوچرخه سواران بوده است. اسپشیاالیزد در 
سال 2015 با عرضه دوچرخه کربن جدید با رام 
عقب یک طرفه نشان داد که در این سبک همیشه 
پیشگام است. مدل demo با دو تنه آلومینیوم و 

کربن عرضه می شود.

راا لساحهلبسدبرالسبسبا
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کورسی و جاده
اسپشیاالیزد در رشته کورسی و جاده 8 مدل مختلف به نام های 
 tarmac,shive.venge,allez,roubiax,diverg,crux
لوازم  با  مدل   70 به  خود  مدل   8 این  که  دارد   ,langster

مختلف تقسیم می شوند؛
از  از دوچرخه های رشته جاده است که  مدل tarmac یکی 
آن به دلیل زاویه پیشانی و ظرافت تنه و همچنین وزن پایین، 
بیش تر در مسیرهای کوهستانی و سرباالیی استفاده می شود. 
  ettix-Quick steps قزاقستان و  astana تیم های معروف
از  سواری  دوچرخه  بزرگ  رقابت های  در   Thinkiff saxo و 
جمله تور دو فرانس و تور جیرو ایتالیا از این دوچرخه استفاده 

می کنند.
کامال  و  جدید  ظاهری  با   2016 سال  در   venge مدل 
آیرودینامیک وارد بازار شد و نظر همگان را به خود جلب کرد. 
در این مدل ترمزهای عقب و جلو در داخل رام عقب و داخل 
اتالف  است که کم ترین  کار گذاشته شده  به گونه ای  دوشاخ 
و  فرمان  اتصال  اول،  نگاه  در  باشد. همچنین  داشته  را  انرژی 
کرپی آن به تنه در نگاه اول به صورت یک تکه به نظر می رسد. 
از این دوچرخه به دلیل طراحی جدید و آیرودینامیک آن در 
استفاده  باشند،  کفی  و  صاف  بیش تر  که  طوالنی  مسیرهای 
می شود. همچنین در چند مسابقه مختلف نیز از آن به عنوان 

چرخ تایم تریل استفاده شده است.

مدل shiv مخصوص تایم تریل و مسابقات سه گانه است. از این 
مدل به دلیل تنه آیرودینامیک و قطور آن، در مسابقات تایم 
تریل و کفی استفاده می شود. چون وزن این دوچرخه نسبت به 
tarmac و venge کمی بیشتر است، در مسابقات طوالنی از 

آن استفاده نمی شود و مخصوص مسابقات سرعتی است.

ROAD

این  در   SPECIALIZED دوچرخـه های 
شامل  مختلف  مدل  هشت  شامل  سبک ها 
 P.20 PRO ,P STREET مدل های معروف

P.3 , P SLOPE, است.
  SPECIALIZED مدل های  بهترین  از  یکی 
از  که  است   P.20 PRO مدل   ،BMX برای  
این  می آید.  شمار  به  رشته  این  باالی  رده های 
و طراحی جالب  است  تنه کرومولی  دارای  مدل 
پیشانی اش که لوگوی SPECIALIZED بر آن 

دیده می شود، طرفداران زیادی دارد.
 

مدل P.SLOPE از معدود دوچرخه های سبک 
DIRT JUMP است که به دلیل وجود کمک 
بین  پیشانی مخروطی آن، در مسابقات  و  وسط 
آن  از  سنگین  مسیرهای  در  و  دشوار  المللی 
با  به طورمعمول  دوچرخه  این  می شود.  استفاده 
تولید  سانتی متری  عقب 10  رام  بازی  و  دوشاخ 

و عرضه می شود.

که  گفت  می توان   P.STREET سری  درباره   
و       P.3 از رده های  ای  نظر حرفه  از  این سری 
P. SLOPE  در رده پایین تری قرار دارد و به 
گزینه  بهترین  آن،  روی  لوازم   و  تنه  فرم  دلیل 
برای دوچرخه سوارانی است که می خواهند رشته 
با  سری  این  کنند.  شروع  را   DIRT JUMP
دوشاخ جلو 10 سانتی متری و تنه آلومینیومی و 

ترمزهای دیسکی ارائه می شود.

BMX, DIRT JUMP

 BMX , DIRT JUMP
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کاله های ایمنی دوچرخه سواری در رشته کورسی

کاله تایم تریل
رشته تایم تریل یک رشته سرعتی در رشته های کورسی است و 
دوچرخه سواران برای دستیابی به کم ترین زمان، تالش می کنند 
بنابراین طراحی ایرودینامیک برای کم ترین اصطکاک هوا بسیار 

اهمیت دارد. 
یکی از کاله های معروف که در این رشته به کار می رود، مدل 
TT است که در هر 40 کیلومتر 62 ثانیه زمان دوچرخه سوار 

را بهبود می بخشد.

کاله جاده
این کاله باید بتواند در برابر فشار باد از روبه رو مقاومت کند تا حالت 
ایرودینامیک دوچرخه سوار حفظ شود. همچنین با توجه به طوالنی بودن 
مسیرهای رکاب زنی در این رشته، کاله جاده باید روزنه و هواکش های 

مناسبی برای جلوگیری از تعرق سر دوچرخه سوار داشته باشد.

کاله تری اتلون
این رشته شامل شنا، دوچرخه سواری و دومیدانی است. با توجه به کوتاه و مستقیم 
بودن مسیر دوچرخه سواری در این رشته، در طراحی کاله باید حالت ایرودینامیکی 
بیش تری نسبت به رشته جاده طراحی در نظر گرفته شود. به طور مثال کاله مدل 
رکورد  ثانیه  کیلومتر 46  در هر 40  اتلون  تری  در رشته  اسپشیاالیزد  از   evade

دوچرخه سوار را بهبود می بخشد.
وجود روزنه و هواکش های مناسب برای جلوگیری از تعرق سر دوچرخه سوار، ضروری 

است.

کراس کانتری
در این رشته به دلیل این که دوچرخه سوار درمسیرهای طوالنی و دارای 
شیب مثبت رکاب می زند، کاله طراحی شده باید از وزن مناسبی برخوردار 
باشد تا هم از اتالف انرژی دوچرخه سوار و هم از خستگی و کالفه شدن 

دوچرخه سوار کم کند.
همچنین به دلیل این که دوچرخه سوار در مسیرهای طوالنی و سرباالیی های 
تند و تا حدی طوالنی رکاب می زند، کاله باید دارای روزنه و هواکش های 

مناسبی باشد تا از تعرق سر جلوگیری کند.

ایندورو
با توجه به آن که مسیرهای این رشته، بر خالف کراس کانتری بیش تر از سرپایینی های 
طوالنی و تند تشکیل شده است و همچنین پرش های متعدد نیز در طول مسیر وجود دارد، 
بنابراین کاله طراحی شده باید از مقاومت بیش تری نسبت به کاله کراس کانتری برخوردار 
باشد و  قسمت پشت سر را به طورکامل پوشش دهد تا از ضربه در سرعت های باال جلوگیری 

کند.
از آن جا که در این رشته مسیرهای کفی و همچنین سرباالیی هم وجود دارد، بنابراین  کاله 

باید دارای روزنه و هواکش های مناسب برای جلوگیری از تعرق سر دوچرخه سوار  باشد.

دانهیل
برخالف رشته های ایندورو و کراس کانتری، رشته دانهیل شامل سرازیری های 
تند و طوالنی به همراه پرش های کوتاه و بلند است.  در نتیجه کاله طراحی 
شده باید از ایمنی زیادی برخوردار باشد. از همین رو کاله طراحی شده 
مخصوص دانهیل به صورت کامل سر، صورت و فک را پوشش می دهد و از 

سر دوچرخه سوار به طور کامل محافظت می کند.

بمنیایهاهکالعانوا
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ساریس در سال 1989 به وسیله یک خواهر و برادر آمریکایی تاسیس شد. ساریس 
در  ساخت  باربندهای صندوقی و پشت صندوقی با تنوع بسیار زیاد تخصص دارد.

این برند امریکایی برای بودجه های مختلف، تعداد دوچرخه ها و همچنین نوع 
اتومبیل ها، باربندهای مختلفی را تولید می کند.

یکی از مدل های معروف ساریس grand fondo است که طرفداران زیادی دارد 
و در نوع خودش جالب و بدون رقیب است.

در این مدل شما می توانید دو دوچرخه را طوری بر روی باربند قرار دهید که 
ایرودینامیک ماشین حفظ شود و در نتیجه مصرف سوخت هم پایین بیاید.  نکته 
قابل توجه دیگر این است که دوچرخه ها از دو طرف ماشین بیرون نمی زنند و الزم 

نیست که نگران دوطرف ماشین خود در ترافیک باشید.
grand fondo توانایی حمل دو دوچرخه با سایزهای 26 تا 29 با تحمل وزن هر 

دوچرخه تا 16 کیلوگرم را دارد. بنابراین با تحمل وزن درمجموع 32 کیلوگرم، به 
 grand راحتی می توانید دوچرخه دانهیل و یا دوچرخه های سنگین خود را بر روی
fondo قرار دهید و بدون هیچ مشکلی در سرعت های باال با آن رانندگی کنید.  

دستکش طراحی شده  برای سبک های تریل و ایندورو است 
 SPANDEX 10% و POLYESTER 90% که از جنس
ساخته  شده و قابلیت تنفس و انتقال رطوبت دست به خارج 
را دارد. نوارهای سیلیکون بر روی کف و سر انگشتان این 
دستکش، هنگام ترمزگیری و موقعیت های سخت به کتی 
ترمز و گریپ می چسبند و به تعادل دوچرخه سوار کمک 

می کند.

BC-X3.1 BACKCOUNTRY GLOVES

Grand fondo

15

وزن آن 14کیلوگرم و پروفیل های آن از جنس آلومینیوم است که با 6 تسمه بر روی 
ماشین نصب می شود. یکی از ویژگی های این مدل نسبت به باربندهای صندوقی، 

مشخص بودن پالک اتومبیل است.
grand fondo در ارزیابی سایت های مختلف امریکایی و اروپایی، برای کیفیت و 

طراحی عالی خود، بیش از چهار ستاره از پنج ستاره را دریافت کرده است.

between try and triumph

زانوبند مدل dagger از ixs  یک زانوبند مناسب برای رشته های پرهیجان 
دوچرخه سواری از جمله ایندورو و دانهیل است. این زانوبند 360 گرم وزن 
دارد و به راحتی به زانو چفت می شود تا در هنگام رکاب زدن مزاحمتی 

برای دوچرخه سوار به وجود نیاورد و به خوبی از زانو محافظت کند. 
الیه رویی این زانو بند از پالستیک سخت و الیه زیرین آن دارای یک پد 
سیلیکونی است تا از وارد شدن ضربه های سخت و آسیب به زانو جلوگیری 

کند. 
پارچه آنتی باکتریال به کار رفته در الیه داخلی زانوبند برای آن قابلیت 
در  راحتی  برای  که  است  آورده  به وجود  تعرق  از  جلوگیری  و  تنفس 

دوچرخه سواری های طوالنی مدت اهمیت بسیاری دارد.

نواررافطتمحا

فیمصرابریبندربا نرکمحتسو
یراسوحهحرودینبادبدحدتماوملر
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که  است  بزرگی  گام   iGlow تکنولوژی  از  استفاده 
تاپیک در ساخت لوازم جانبی دوچرخه برداشته است 
تا نشان دهد که در ساخت قطعات جانبی دوچرخه و 

نوآوری همچنان پرچم دار است.
قرمز    LED های  چراغ  از  تلفیقی   iGlow سری 
رنگ با لوازم جانبی مختلف است که برای بهتر دیده 
شدن دوچرخه سوار و حفظ ایمنی بیش تر او طراحی 

شده است. 
از این سری می توان از قطعه های زیر نام برد؛

Aero Wedge iGlow
از  که  است  تاپیک  زین  پشت  کیف های  سری  از 
تکنولوژی iGlow برای ایمنی دوچرخه سوار به کار 
گرفته شده است. با خرید این کیف پشت زین، دو 
قطعه مهم یک جا خریداری می شود؛ کیف پشت زین 

و چراغ خطر عقب.
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چراغ خطر دوحالته به کار رفته در این کیف در دو قسمت یعنی 
پشت زیپ و جلوی زیپ وجود دارد. باتری چراغ خطر درحالت ثابت 

50 ساعت و در حال چشمک زن تا 100 ساعت کار می کند.
حجم AERO برابر 0.8 لیتر و وزن آن 107 گرم است که تاثیر 
زیادی در وزن دوچرخه ندارد و به راحتی می توان در آن آچار همراه 
و تیوپ اضافه و .... را جای داد. بست موجود در باالی این کیف، 
با استحکام زیادی کیف را در قسمت زین متصل و ایمنی هنگام 

دوچرخه سواری با سرعت باال را تامین می کند.

برند CRANKBROTHER سال  2016 را با معرفی دو مدل جدید از 
پدال های خود آغاز خواهدکرد که طراحی و نوع کاربری آن ها با مدل های 

پیش  از خود، متفاوت است.
 MALLET یکی از این مدل های جدید است که از رده  MALLET E
به حساب می آید؛ اما با طراحی و نوع ساختاری که کمی متفاوت است. این 
مدل به دلیل پهنایش برای رشته های تریل و اندورو مناسب است. با استفاده 
از این پدال ها، دوچرخه سوار هنگام سواری در سرپایینی از سطح مقطع 
کافی برخوردار می شود تا در مسیرهای تکنیکی در قسمت پنجه و آزاد شدن 

پا از پنجه مشکلی پیدا نکند.
MALLET E به نسبت مدل MALLET DH حدود 12 درصد کوچک تر 

و با 419 گرم وزن، 50  گرم سبک تر شده است. 
جنس شفت داخلی و همچنین فنر به کار رفته در  این پدال از جنس فوالد 
و دارای مقاومت زیادی در هنگام ضربه های شدید احتمالی است. هرچند 
پل به کار رفته در این مدل مانند مدل های قبلی است، اما قاب آن از جنس 

آلومینیوم ساخته شده به همین دلیل وزن سبک تری دارد.
بودن  گل  ضد   ،CRANKBROTHER پدال های  همه  مهم  ویژگی 
آن هاست. این مزیت مهم، فاصله جایگاه این برند را با رقبا زیاد می کند. 
در هر طرف این پدال 6 پین قابل تنظیم تعبیه شده تا کف کفش به خوبی 

بر روی پنجه بچسبد و جا به جا نشود. دیگر ویژگی مهم همه پدال های 
CRANKBROTHER این است که همه قطعات مصرفی و قطعاتی که

احتمال خراب شدن دارند، از جمله بلبرینگ های داخل پل کفش و همچنین 
شفت داخلی برای فروش موجود است تا دوچرخه سوار مجبور نباشد برای 

خرابی یک قطعه ساده کل پدال را عوض کند.
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MALLET E
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برای  مناسب  مدلی   stratos مدل  مویک  دستکش 
استفاده در روزهای سرد زمستانی برای محافظت از دستان 

دوچرخه سوار در برابر ضربه و سرما است.
تا در تمرین های طوالنی و  این دستکش وزن کمی دارد 
سخت برای دوچرخه سوار مزاحمتی ایجاد نکند و ژل  برای 
ضربه گیر که در کف و در سر انگشتان، باعث بهتر گرفتن 

ترمز می شود.
این دستکش با طراحی و برش های خاص خود به طور کامل 
نمی شود.  و جابه جا  روی دست دوچرخه سـوار می نشیند 
الیه  دستکش  این  اشاره  و  شست  انگشت  بین  همچنین 
در  که  دوچرخه سـوار  دست  تا  شده  داده  قرار  محافظـی 

تماس مداوم با گریپ است آزرده نشود. 

Mavic Stratos Thermo Glove

سبک  برای  جدید  طراحی  با   crossmax جدید  مدل 
ارائه شده است  بازار  به  اندورو و تریل و مسابقات مربوطه 
مدل  این  است.  کرده  جلب  خود  به  را  زیادی  طرفداران  و 
نسبت به مدل های معمولی ساق بلندتری دارد، به طوری که 
کامال از مچ پا محافظت می کند تا از ضربه های احتمالی 
این  گرمی   460 کم  وزن  کند.  جلوگیری  خوردن  پیچ  و 
کفش یکـی از ویژگی های مهم آن است که سبب می شود 
دوچرخه سوار هنگام رکاب زدن دیرتر خسته شود و بیش تر 
از دوچرخه سواری لذت ببرد. از دیگر ویژگی های این کفش، 
برای طرفداران Mavic، ترکیب رنگ زرد و مشکی است که 
در همه مدل های حرفه ای این برند دیده می شود. کفش 
crossmax از طریق جقجقه و بندهای مخصوص و همچنین 
چسب روی کفش، پوشیده می شود بر روی پا ثابت می شود تا 

پای شما در بهترین حالت رکاب زدن قرار بگیرد.

زیره کفش از سفتی و خشکی کافی برای انتقال بهتر نیرو 
هنگام رکاب زدن برخوردار است. همچنین زیره این کفش 
به دلیل استحکام و انعطاف پذیری باال، این امکان را به شما 

می دهد تا به راحتی در مسیر های کوهستانی برانید.

CROSSMAX
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                                         نکته های تغذیه ای برای دوچرخه سواران
1-  صبحانه

خوابیدن،  بخورید.  غذا  صبحگاهی  تمرین  شروع  از  قبل  همیشه 
برای  کربوهیدرات  اصلی  ذخیره  که  کبد  گلیکوژن  ذخیره های 
تنظیم قند خون هستند را خالی می کند. وقتی این ذخیره کاهش 
و  می شود  می آید، خستگی شروع  پایین  قند خون،  می یابد، سطح 
تکنیک  یک  یادگیری  برای  خود  تمرینی  جلسه  از  که  صورتی  در 
جدید استفاده می کنید، تمـرکز را دشوار می کند. به دنبال غذاهایی 
غنی از کربوهیدرات و کم چربی باشید. غذاهایی مانند ساندویچ و 
یا نوشیدنی های ورزشی را انتخاب کنید که هنگام دوچرخه سواری 

قابل مصرف باشند. 

2-  بیوفالوینوئیدها 
بیوفالوینوئیدها، مواد شیمیایی طبیعی موجود در غذاها هستند که از فرد 
در برابر بیماری قلبی و افزایش فشار خون محافظت و سطوح قند خون 
را تنظیم می کنند. اگرچه، برای ورزشکارانی که سالم هستند، مزیت 
بزرگ ممکن است این باشد که این مواد تولید میتوکندری را در عضله 
تحریک می کنند. میتوکندری ها محل تولید انرژی هوازی در سلول های 
عضله هستند. بیوفالوینوئیدها در میوه، سبزیجات و ساالد یافت می شوند، 

بنابراین خوردن پنج وعده از آن ها در روز الزم است. 

3-  میگو!نندبربکارنرسربع
میگو، منبع عالی از پروتئین و اسیدهای چرب امگا 3 است. میگو همچنین 
منبع غذایی عالی از آمینو اسید بتا آالنین است که نقش مهمی در 
بدن دارد. این غذا، نوعی سوخت برای سنتز دی پیتدی است که کارنوزین نامیده 
می شود، که یک آنتی اکسیدان قوی است و برای افزایش توانایی بدن در مقابله با 
اسیدهای تولید شده به هنگام ورزش در عضله عمل می کند. بتا آالنین، آستانه 

تهویه ای را نیز افزایش می دهد و عملکرد سرعتی را تقویت می کند.  

4-  پروتئین
از  بعـد  کند.  می  تقویت  را  دوچرخـه سواری  از  بعد  ریکـاوری  پروتئین، 
دوچرخه سواری های کوتاه، ماست یا مخلوط شیر بستنی بخورید. با پیروی از 
یک رژیم غذایی متعادل و جذب کالری کافی، پروتئین کافی نیز به بدن می رسد.

)دوچرخه سواران روزانه به 2/1 تا 4/1 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 
خود نیاز دارند(. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد پروتئین زیاد می تواند 
نوعی تأثیر کاهش دهنده اشتها نیز داشته باشد. بنابراین ممکن است مانع خوردن 

کربوهیدرات کافی برای باال نگه داشتن سطوح گلیکوژن بدن شود.

5-  شیر 
شیر منبعی سرشار از پروتئین است که حاوی کربوهیدرات خوبی بوده و مقداری 
ویتامین و مواد معدنی نیز دارد.  وقتی تمرین با شدت زیاد انجام می دهید، یک یا 
دو لیوان در روز، شیر بنوشید تا بتوانید سریع تر ریکاور شوید و مجموعه تمرینات 

شدیدتری را انجام دهید. 

6-  چای سبز
چای سبز، منبع عالی از آنتی اکسیدان ها است. نوشیدن چای سبز فایده های

بسیاری برای سالمتی دارد. آنچه در دوچرخه سواری اهمیت دارد، این است که 
میزان چربی که به عنوان سوخت استفاده می شود را افزایش می دهد. تحقیقات 
نشان داده است که چای سبز می تواند در تمرینات با شدت زیاد، خستگی را به 

تأخیر بیندازد. 

7-  گلوکز و فروکتوز
تحقیقات اخیر نشان داده که نوشیدن ترکیبی از گلوکز و فروکتوز هنگام ورزش 
در مقایسه نوشیدنی حاوی گلوکز، عملکرد را تا 8 درصد، افزایش می دهد. این 
میزان، پیشرفت بسیار بزرگی در عملکرد است. برای اطمینان از مصرف بهترین 
نوشیدنی های موجود، آن ها را فقط بر اساس مزه انتخاب نکنید. با بررسی 
برچسب آن ها مطمئن شوید که حاوی ترکیبی از گلوکز یا مالتودکسترین و 

فروکتوز باشند. 

8-  کافئین
کافئین، عملکرد بدن را تقویت می کند. کافئین به وسیله تحریک دستگاه عصبی 
و مرکزی، سبب سخت تر کار کردن می شود. استفاده از حدود 2 تا 3 میلی گرم 
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، یک ساعت قبل از مسابقه، عملکرد بدن را افزایش 

می دهد. 

9-  روغن ماهی
زمانی که انسان غارنشین به خاطر غذا، شکار می کرد، نسبت استفاده از چربی های 
سالم امگا 3 و امگا 6، دو برابر چربی های دیگر بود در حالی که امروز به یک بیستم 
رسیده است که نتیجه آن ریکاوری کند و افزایش خستگی است. به همین دلیل 
مصرف مکمل روغن ماهی یا خوردن ماهی چرب، 3 تا 4 بار در هفته توصیه 

می شود.

10-  آجیل و تخمه
آجیل و تخمه، منابع خوبی از اسیدهای چرب ضروری هستند همان طور که 
اسیدهای چرب امگا 3 و 6 ضروری هستند، اسید چرب امگا 9 نیز مهم است. 
این مواد به کاهش تورم و تقویت ریکاوری کمک می کنند پس  مصرف روزانه 
آجیل مانند بادام، بادام زمینی، گردو، پسته، فندق و دانه هایی چون کنجد و کدو 

تنبل توصیه می شود. 

11-  کوینا 
دانه ای است که از غذاهای سنتی مردم بومی آمریکای جنوبی به شمار می رود. 
کوینا سرشار از آهن، منیزیم، فیبر و آمینواسیدهای ضروری است که آن را 
به یکی از معدود منابع کامل پروتئین تبدیل کرده است. همچنین، شاخص 

گلیسمی پایین آن، برای کنترل وزن ورزشکاران، مناسب است.

                                                                                          محسن سولگی                        
                     دبیر کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری

HEALTHY
FOOD

bread

chocolate

nuts

spinach

breakfast
egg

fish
Coffeemeat
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کمک های اولیه فعالیت هایی هستند که بعد از بروز حوادث و صدمات برای 
بیمار انجام می شود تا درد و اضطراب بیمار و عواملی که منجر به مرگ 
یا بروز صدمات بیش تر می شود را کاهش دهد. این فعالیت ها می تواند 

توسط خود فرد یا فرد دیگری انجام شود.

اهداف کمک های اولیه
1-  نجات جان مصدوم

2-  جلوگیری از بدتر شدن آسیب مصدوم
3-  افزایش احتمال بهبودی صدومان
4-  کوتاه کردن دوره درمان مصدوم

5-  ایجاد اعتماد به نفس بیشتر در فرد مصدوم 
6-  کمک گرفتن از دیگران 

یادگیری کمک های اولیه از سه نظر اهمیت دارد:
1-  کمک کردن به دیگران 

2-  خود یاری 
3-  آمادگی برای مقابله با صدمات و حوادث )زلزله، سیل(

مخاطره  به  را  ورزشکاران  سالمت  و  ایمنی  تواند  می  که  عواملی 
بیاندازد به دو گروه تقسیم می شود:

عوامل خارجی یا محیطی 
-  تهویه 

-  نظافت سالن 
-  دمای محیط )گرما و سرما( 

-  زمین تمرین )تشک مناسب و......( 
-  ابعاد سالن تمرین )طول – عرض- ارتفاع سالن و عدم وجود ستون( 
-  وسایل تمرینی مناسب ) کیسه - وزنه – دستکش – طناب  و......( 

5-  تقویت مهارت های ورزشی
6-  آمادگی جهت مقابله با حوادث ناگهانی 

7-  قوانین ایمنی 
8-  بهبود آمادگی جسمانی ورزشکار آسیب دیده قبل از ورود به شرایط 

بازی 

وظیفه قانونی یک مربی 
1-  فعالیت های ورزشی را به طور مناسب برنامه ریزی کند )برنامه ریزی تمرین( 

2-  آموزش های مناسب را ارایه کند )قوانین و روش های پیشگیری( 
3-  محیط ورزشی را ایمن و مطمئن سازد )تهویه هوای سالن – وسایل استاندارد 

– محیط بازی و.........( 
4-  وسایل کافی و مناسب را فراهم کند. 

5-  ورزشکاران متناسب را با هم گروه بندی کند. 
6-  ورزشکاران را از نظر میزان ابتال به آسیب یا ناتوانی در اجرای تمرین مورد 

ارزیابی قرار دهد .
7-  بر فعالیت ورزشکاران به طوردقیق نظارت کند ) شوخی – فعالیت های 

خطرناک و........( 
8-  ورزشکاران را از خطرات موجود در ورزش آگاه سازد .

9-  کمک های ضروری و مناسب را فراهم کند. 

 وظیفه مربی در هنگام بروز آسیب های ورزشی
1-  الویت بندی افراد آسیب دیده 

2-  الویت بندی آسیب های فرد مصدوم 
3-  ایجاد اعتماد به نفس در فرد مصدوم 

4-  اطالع رسانی به گروه پزشکی و در صورت امکان به والدین فرد مصدوم 
5-  کنترل عالیم حیاتی مصدوم )ضربان نبض – تنفس – میزان هوشیاری 

و...........( 
6-  جلوگیری از تکان دادن مصدوم 

7-  سوال در مورد آدرس - شماره تلفن- نام و مشخصات فرد مصدوم 
8-  جلوگیری از نوشاندن یا خوراندن مواد غذایی به فرد مصدوم تا مشخص 

شدن کامل علل آسیب 
9-  خارج کردن اشیاء از داخل دهان )مانند : دندان مصنوعی، لثه مصنوعی 
به  تهوع چرخاندن سر، گردن و همه بدن  ایجاد حالت  10-  در صورت 
پهلو )در کسانی که مشکوک به شکستگی گردن هستند، این کار باید با 

احتیاط انجام شود.( 
11-  کمک در حمل بیمار و انتقال وی به مراکز پزشکی 

12-  پیگیری وضعیت فرد مصدوم و آگاهی از روند بیماری وی  
13-  مشاوره با پزشکان درمان کننده فرد مصدوم در رابطه با علت ایجاد 

آسیب و زمان الزم برای درمان 
14-  کمک گرفتن از خدمات  پزشکی دیگر برای بهبود سریع تر آسیب های 

فرد مصدوم )فیزیوتراپ و.....( 
15-  برنامه ریزی مناسب تمرین جهت ایجاد آمادگی جسمانی تدریجی 

فرد مصدوم 
16-  انتقال تدریجی به شرایط بازی 

emergencyرروردلبهوایهاکمک
-  شلوغی محل تمرین )برخورد ورزشکاران با یکدیگر- عدم فضای کافی 

جهت گرم کردن( 
-  ازدحام و شلوغی محیط خارج سالن 

-  چیدمان وسایل داخل سالن 
-  وجود حداقل امکانات درمانی )وسایل پانسمان –یخ و.........( 

-  امکان انتقال مصدومین به مراکز درمانی 
-  حضور مربیان و سرپرستان 

-  رقابت با افراد هم سطح 
-  نور و رنگ محیط تمرین 

عوامل درونی وابسته  به فرد 
-  عدم ایجاد انگیزه کافی جهت انجام تمرین 

-  عدم تمرکز کافی 
-  عدم آگاهی کافی از نحوه انجام صحیح تمرین 

-  عدم گرم کردن مناسب
-  گرفتگی عضالنی و  خستگی حاصل از تمرینات روز قبل 

-  آمادگی جسمانی نامناسب 
-  اصرار در انجام مهارت های سخت 

-  تکرار زیاد مهارت های ساده 
-  عدم درمان کافی آسیب های قبلی 

-  تغذیه نامناسب 
-  انجام تمرینات غیر تخصصی

تدابیر پیشگیری کننده 
1-  برنامه ریزی دقیق تمرین 

2-  ارتقاء برنامه های آمادگی جسمانی پیش از فصل 
3-  ایمنی محیط بازی 

4-  درمان کامل ورزشکار آسیب دیده 

جعبه کمک های اولیه شامل این وسایل است: 
1-  فهرست و شماره تلفن مراکز اورژانس 

2-  کیسه یخ و اسپری سرد کننده 
3-  باندهای کشی در اندازه های مختلف 

4-  چسب زخم، پنبه و چسبهای الزم جهت tape کردن مصدومین 
5-  باند استریل،  نوار چسب و آتل های آلومینیومی 

6-  محلول شستشو و ضد عفونی کننده زخم ) بتادین – الکل و ساولن ( 
7-  قیچی – دستکش های استریل – چراغ قوه – تور نیکت )رگ بند( – 

پنس – دماسنج طبی – گوشی پزشکی و فشارسنج 
8-  داروهای ضد التهاب – مسکن ها – داروهای ضد اسهال و استفراغ – 
پمادهای ضد درد و ضد میکرب و سرم شستشو – قطره استریل چشمی و 
گوش – داروهای آنتی اسید معده – محلول گلوکز – اسپری  سالبو تامول 

– داروهای ضد سر گیجه 
9-  تجهیزات مربوط به کمک رسانی به سیستم تنفسی )الرنگوسکوپ – 

ماسک– کیسه هوا و......(  

                                                                
                                                                                          محسن سولگی
                     دبیر کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری
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شرکت آدیداس در همکاری با یک گروه محیط زیستی اقدام به ساخت کفش هایی 
از جنس زباله های جمع آوری شده از اقیانوس ها می کند.

با توجه به آن که اقیانوس های جهان به دلیل آلودگی، صید بی رویه و تغییرات جوی 
در خطر هستند و هشدارهای جدی در مورد تغییرات اساسی اکوسیستم دریایی 
داده می شود، آدیداس در همکاری با گروه »مذاکره برای اقیانوس ها« اقدام به 

ساخت کفش هایی از جنس زباله هایی جمع آوری شده از اقیانوس ها خواهد کرد.
هدف گروه »مذاکره برای اقیانوس ها« در همکاری با آدیداس، استفاده از راه حل های 
خالقانه برای آگاه سازی جهان از بحران جدی اقیانوس ها است. بر این اساس شرکت 
آدیداس خط تولیدی برای ساخت کفش هایی راه اندازی خواهد کرد که مواد اولیه 
آن ها از الیاف و رشته های بازیافت شده از زباله های دریایی و تورهای ماهیگیری 

استفاده  شده در صیدهای غیر قانونی است.
در حال حاضر شرکت آدیداس از نمونه اولیه این کفش منحصر به فرد رونمایی 
کرده است. آدیداس با منتشر کردن عکس های محصول جدیدش به مشتریان 
طرفدار محیط زیست این شرکت، نوید محصوالت سبز و سازگار با محیط زیست 

را داده است.
نمونه اولیه این کفش در نشستی با موضوع »اقیانوس ها، آب و هوا، زندگی« در مرکز 
سازمان ملل رونمایی شد. متخصصان پیامدهای تغییرات جوی و وضع آشفته ای را 

که اقیانوس ها در حال حاضر با آن روبه رو هستند، به مخاطبان گوشزد کردند.
رئیس گروه »مذاکره برای اقیانوس ها« می گوید: »در پی آن هستیم که اقیانوس ها 
را به عنوان بخش اساسی در مناظرات و مذاکرات تغییرات جوی بگنجانیم. هدف ما 
آگاه سازی عمومی و ایجاد همکاری هایی است که منجر به حفاظت از اقیانوس ها شود«.

وی در ادامه اضافه می کند: »همچنین ما از پیوستن کمپانی آدیداس به این پروژه 
مفتخر هستیم. ایده های خالقانه این شرکت نشان داد که حتی می توان پالستیک 

را به چیزی مفید و خوب تبدیل کرد«.
این اولین باری نیست که یک شرکت بزرگ برای آگاه سازی عمومی از تخریب 
اقیانوس اقدام به ساخت کاال از زباله ها می کند. در سال 2010 شرکت الکترولوکس 
با استفاده از زباله تعداد محدودی جاروبرقی و استودیوی انگلیسی جونز نیز با 

استفاده از دور ریزهای موجود در دریا، صندلی ماهی گیری ساخت.

اولین دوره مسابقات بین المللی جام الماس کشورهای اسالمی، در مهرماه 94 با 
معرفی نفرات برتر رقابت های پرورش اندام در جزیره کیش برگزار شد.

به نقل از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در پایان آخرین بخش از رقابت های 
 ،IFBB بین المللی جام الماس کشورهای اسالمی با حضور رافائل سانتونجا رییس
پاول رییس کمیته داوران فدراسیون جهانی و ناصر پورعلی فرد رییس فدراسیون 

بدنسازی و پرورش اندام کشور، نفرات برتر به این شرح معرفی شدند:
خلیل اسدی قهرمان وزن 90 کیلو گرم شد و امید نصر، امیرحسین سعادت نیا، رضا 
موسی زاده، پرویز غالمی، صالح معروف از عراق مقام های دوم تا ششم را به دست 

آوردند.
مرتضی اویسی پاک نیت قهرمان دسته وزنی 100 کیلو گرم شد و حسن خسروی و 
سید مهدی علوی مقام دوم و سوم را کسب کردند. مرتضی مشایخ، آیت نجد باقری 

و روح اهلل میرحسینی نیز عنوان های چهارم تا ششم را از آن خود کردند.
 در وزن 100+ کیلو گرم حسن رهنماییان توانست عنوان قهرمانی و مقام اوورالی این 
دوره از مسابقات را به دست آورد. او طی سخنانی اعالم کرد که کاپ و مدال قهرمانی 

خود را به مرحوم بیت اهلل عباسپور تقدیم می کند.
اسحاق قویدل، محمود کافی، علی رضا اسدالهی، حامد جاودان، علی هوری از عراق 

مقام های دوم تا ششم این وزن را کسب کردند.
رافائل سانتونجا رئیس IFFB اعالم کرد که این مسابقات از سال آینده تحت عنوان 

جام الماس خلیج فارس هر سال در ایران برگزار خواهد شد.
در دومین روز از رقابت های بین المللی جام الماس 110 ورزشکار رشته فیزیک در 5 
دسته قدی در برابر هم مسابقات صف آرایی کردند و محمد اسدی به عنوان قهرمان 

قهرمانان موفق به کسب کارت حرفه ای این دوره از رقابت ها شد.
در دسته قدی 170 سانتی متر با حضور 19 شرکت کننده سپهر حاجی قربانی، 
محمد الیکایی، محمد طاهر حسینی، حمید مرادی، نیما عظیما و ساالر زرین به 

ترتیب عنوان اول تا ششم را به دست آوردند.
در دسته قدی 174 سانتی متر 18 شرکت کننده حضور داشتند که از میان آن ها 
آرش فیاضی عنوان قهرمانی این دسته قدی را بدست آورد و سیامک سریانی، علی 
کریمی طالقانی، نصیر طهرانیان، عرفان غالمی و علی کاظمی سکوهای دوم تا ششم 

را به خود اختصاص دادند.
در دسته قدی 178 سانتی متر محمد اسدی در میان 25 شرکت کننده عنوان 
الماس کشورهای  المللی جام  اوورالی نخستین دوره رقابت های بین  قهرمانی و 

اسالمی و کارت حرفه ای این رقابت ها را از آن خود کرد.
همچنین مهرشاد جوان، حمید چامی نیا، محمد حسین کرامتی، محمد جواد نصیری 
و محمدرضا شیرخوانلو موفق به کسب رده های دوم تا ششم دسته قدی 178 

سانتی متر شدند.
در دسته 181 سانتی متر این رقابت ها، 14 ورزشکار بر صحنه صف آرایی کردند. در 
این دسته اکبر سرباز، محمد رستم جدید، عماد نخشب، رضا لشکر بلوکی، سعید 

نیرومند و محمد نظریان مقام های اول تا ششم را به دست آوردند.
در آخرین دسته قدی این دوره از مسابقات جام الماس کشورهای اسالمی، 20 
ورزشکار بر روی صحنه مسابقات حاضر شدند و علی آقا بیگلو، محمدرضا آذر دوست، 
محمد کاشانکی، امیرحسین مومیوند، حمید ضیایی و حمیدرضا رضوانی به عنوان 

نفرات اول تا ششم دسته قدی 181+ سانتی معرفی شدند.
همچنین سید رضا حسنی عنوان قهرمان قهرمانان نخستین دوره رقابت های بین 

المللی جام الماس کشورهای اسالمی در رشته بادی کالسیک را از آن خود کرد.
حضور پرشمار ورزشکاران پرورش اندام و بدنساز در جزیره کیش، برای مردم محلی 
اتفاقی مهم و جالب توجه بود. به طوری که سالن محل مسابقات، در طول برگزاری، 
مملو از جمعیت می شد. این مسابقات همچنین با نام و گرامی داشت زنده یاد بیت اهلل 

عباسپور، قهرمان فقید پرورش اندام ایران همراه بود.

ا کبسردسلمامحا
رابستیرمحبطکفس
بیباردیهالهبار
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تکرار، رمز رسیدن به تسلط و مهارت است. تسلط بر تمرین، تسلط بر 
تغذیه، و تسلط بر عادت های روزمره ی سالم. اما اغلب اوقات، تکرار، 
باعث بی عالقگی می شود و وقتی دلسرد شویم، انگیزه  خود را از دست 

می دهیم.
شما می توانید این مشکل را با ایجاد تغییرات کوچک در حرکات پایه ای 
این  کنید.  دارد، حل  تمرینی تان وجود  برنامه  در  در حال حاضر  که 
تغییرات، باید به اندازه ای کوچک باشد که حرکت، به اندازه ی قبل، موثر 
و کارآمد باشد و از طرفی به اندازه ای مشخص باشد، که احساس کنید 

در حال انجام یک تمرین جدید هستید!
این را هم بدانید که هر تغییری برای هر کسی مناسب نیست. اگر قصد 
تغییر تمرین تان را دارید اما هدف هایتان تغییری نکرده است، روش های 

زیر برای ایجاد تغییر یک تمرین، می تواند به شما کمک کند.

ست، تکرار و شدت 
یکی از رایج ترین راه ها برای تغییر یک تمرین، تغییر در تعداد ست ها و تکرارها، 

یا مقدار مقاومت مورد استفاده است.
درست است که این کار، ماهیچه های شما را مجبور به رشد و تطبیق می کند، اما 
بعد از چند مرحله تغییر ست ها، شدت، و تکرارها، به هرحال ممکن است دوباره 
احساس بی حوصلگی کنید. با تغییر ست، تکرار و شدت شروع کنید، اما بعد از 

چند مرحله، تغییرات را افزایش دهید.

تکرارهای متغیر
تمام ست ها نباید مثل هم باشد! تمرین مواج )یعنی تغییر مقدار وزنه یا تعداد 
تکرار در هر ست( یک راه بسیار عالی برای ایجاد تغییر است. با این روش، شما 
می توانید به طور مثال برای اسکات 3 ست به شرح زیر در نظر بگیرید: ست اول 
با 4 تکرار، ست دوم با 2 تکرار )موج 1(، ست سوم با 4 تکرار، و ست چهارم با 

2 تکرار )موج 2(.
در هر ست به تدریج از وزنه های بیش تری استفاده کنید. شما می توانید از یک 
الگوی هرمی نیز استفاده کنید که در آن شما 3 ست اسکات یا هر تمرین دیگری 

را در نظر می گیرید و به شرح زیر آن را انجام می دهید:
ست اول 8 تکرار، ست دوم 6 تکرار و ست سوم 4 تکرار. با وزنه های

سبک تر شروع کنید و به تدریج وزن را سنگین کنید.

زمان به جای تکرار 
شمارش تکرارها به طور مداوم، می تواند خسته کننده باشد. بنابراین

می توانید به جای آن، یک محدوده  زمانی قرار دهید و در آن هر تعداد
تکراری که ممکن است را انجام دهید! به عنوان مثال، به جای آن که 8

اسکات انجام دهید، 40 ثانیه این تمرین را اجرا کنید. اگر به میزان
سرعت نیز توجه می کنید، می توانید ست را به گونه ای تغییر دهیدکه هم

به تعداد مورد نظر تکرار را انجام دهید، و هم میزان سرعت را در نظر
داشته باشید.

این گونه می توانید تنوع ایجاد کنید. فقط مطمئن شوید وزنه را طوری
تنظیم کرده اید که مناسب باشد )نه آن قدر سنگین که بعد از 40 ثانیه
دیگر نتوانید با آن تمرین کنید، و نه آن قدر سبک که بتوانید به راحتی

80 ثانیه با آن تمرین کنید(.

افزایش سرعت )تمپو(
تمپو، سرعت حرکت شماست و با تندتر یا کندتر شدن یا استفاده از
ایزومتریک ها، می توانید محرک های جسمی و روانی جدید ایجاد

کنید.

مننو
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وقتی که در حرکت ها مهارت دارید، باید تا جایی که ممکن است آن ها را به 
صورت انفجاری انجام دهید. این که حرکت، تندتر است یا نه، به وسیله ی وزنه ای 
که استفاده می کنید تعیین می شود، اما تالش برای حرکت وزنه با بیش ترین 

سرعت ممکن، راه بسیار خوبی برای پیشرفت در تمرینات است.
کنترل  با  و  آهسته تر  را  می توانید حرکت  است،  سازی  عضله  هدف تان  اگر 
بیش تری انجام دهید، زیرا عضله هرچه زمان بیش تری تحت فشار باشد، نتایج 

بهتری بدست می آورید.

مقاومت های تعادلی 
در تمریناتی که به طور سنتی با قراردادن وزنه ی یکسان در هر دو طرف انجام 
می شود )مثال النگز با دمبل، راه رفتن با وزنه در دست( شما می توانید تمرین را 

با نگه داشتن مقاومت در یک طرف، تغییر دهید.
این کار، هم استحکام و نیاز به عضالت مرکزی بدن را افزایش می دهد و هم 
شما را مجبور به تمرکز روی حرکت و حفظ شکل و تعادل مناسب می کند. مثل 
همیشه، قبل از تغییر حرکت، باید با انجام آن آشنا باشید تا از آسیب دیدگی 

جلوگیری کنید.
هرکدام از این تغییرات کوچک در حرکات، شکل و مقاومت، به شما در رسیدن 
به اهداف تان کمک می کند و خستگی و یک نواختی را که مانع پایبندی به 

تمرینات است، برطرف می کند.
اما تغییر تمرینات به طور کامل، قبل از این که به آن ها تسلط کافی داشته باشید، 
مانع پیشرفت شما می شود. بنابراین اگر  متوجه شدید از یک تمرین خسته 

شده اید، یکی از این تغییرات را امتحان کنید.
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تمرینات اینتروال با شدت باال تکنیک تمرینی بسیار موثر برای کاهش چربی 
بدن، افزایش سرعت ، افزایش مقدار اکسیژن مصرفی بافت های بدن در اوج 
تمرینات هوازی است. اجرای یک برنامه تمرینی اینتروال به 20 دقیقه زمان 

نیاز دارد.
اجرای برنامه تمرینی هوازی برای مدت طوالنی که شدت ثابتی دارد، بدن 
را وارد یک حالت پایدار می کند. در این حالت  پایدار بدن با سرعت ثابت 

تمرین تطبیق پیدا می کند و در نتیجه انرژی ذخیره می شود. 
اما زمانی که از یک برنامه تمرینی  اینتروال استفاده می  کنید به بدن خود 
اجازه وارد شدن به این حالت پایدار را نمی دهید. بنابراین در زمان کم تر 
انرژی بیشتری مصرف می کنید. اجرای تمرینات اینتروال باعث می شود 

سوخت و ساز بدن حتی بعد از اجرای تمرین هم افزایش پیدا کند. 
اینتروال در واقع نوعی از ورزشی هوازی است که به صورت متناوب انجام 

می شود. ورزش های هوازی به طور معمول به دو صورت انجام می شود:
1-  تداومی

 2-  تناوبی )اینتروال(
در روش اول تمرینات ورزشی به صورت مداوم و بدون استراحت انجام 

می شود.

روش دوم یعنی اینتروال به این صورت است که زمان تمرین یا ورزش را به 
دو قسمت فعالیت و استراحت تقسیم می کنید.

شاید بیرسید که چرا دویدن با  یک سرعت کم و پایدار برای مدت طوالنی 
باعث چربی سوزی نمی شود؟ دویدن در حالی که ضربان قلب پایین است 
)در حدود 60 درصد حداکثر ضربان قلب(، از چربی به عنوان سوخت 
استفاده می کند. اما اگر با 80 درصد حداکثر ضربان قلب خود تمرین کنید، 
انرژی بیش تری مصرف می کنید و در پایان نیز چربی بیش تری می سوزانید. 
بسیاری از تحقیقات و مطالعات نشان می دهند که تمرینات اینتروال با شدت

زیاد، به افراد کمک می کند تا 9 برابر بیش تر از روش های دیگر چربی سوزی 
داشته باشند. 

این نوع تمرینات حتی برای ورزشکاران تازه کار هم قابل استفاده است و 
نتایج سودمندی خواهد داشت. اما بهتر است ورزشکاران تازه کار تمرینات را 

با شدت کم تری آغاز کنند . 
 تمرینات اینترال با شدت زیاد، یک روش شگفت انگیز برای کاهش زمان 
تمرین و باال بردن مقدار چربی سوزی است. یکی از کلیدهای سودمند این 
تمرین آن است که به بدن شما اجازه تطبیق پذیری نمی دهد؛ بنابراین باید 

از باال رفتن تغییرات مربوط به شدت و زمان تمرین مطمئن شوید.

اینتنزا برای سهولت در اجرای تمرین اینتروال،  تمرینات پیش فرضی 
با توجه به شرایط جسمی ورزشکار ارائه می کند. بدین ترتیب شما با وارد 
کردن اطالعاتی مانند  سن، جنسیت، قد، وزن و...  می توانید برنامه تمرینی 

مناسب خود را دریافت و اجرا کنید. 

یربی
برنامه تمرینی اینتروال اینتنزا فبفهدببست

در سطح مبتدی
•  به مدت 5 دقیقه روی تریدمیل به آرامی راه بروید تا بدن تان گرم شود. 
این کار به نرم شدن عضالت و جریان پیدا کردن خون کمک می کند. در 

این سرعت باید بتوانید به راحتی با فرد دیگری گفتگو کنید. 
•  به مدت 1 دقیقه با حداکثر شدت شروع به دویدن کنید. این سرعت 

ضربان قلب را افزایش می دهد. 
•  برای 4 دقیقه با سرعتی متوسط )پیاده روی( به حالت اولیه باز گردید. 

مرحله فعالیت و استراحت را دوباره تکرارکنید. 
•  سپس برای 5 دقیقه به آرامی روی تریدمیل راه می روید تا ضربان قلب 

به حالت اولیه باز گردد. 

چند توصیه مهم 
•  قبل از تمرین، بدن را گرم و پس از پایان تمرین، بدن را سرد کنید. 
اینتنزا در همه برنامه های پیشنهادی خود مرحله سرد کردن و گرم کردن 

را قرار داده است.
•  اگر ضربان قلب در دوره ریکاوری به زیر 70 درصد نرسید،  باید طول دوره 

تمرین را کم کنید و یا  طول دوره ریکاوری را افزایش دهید.  
•  افراد دارای مشکالت قلبی عروقی و تنفسی فقط با  مجوز پزشک معالج، 

می توانند این نوع تمرین را انجام دهند.
•  برای تعیین حداکثر ضربان قلب می توانید از اینتنزا کمک بگیرید. 
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دوچرخه ثابت وسیله مناسبی است که در صورت استفاده  درست می تواند باعث 
افزایش آمادگی جسمانی و بهبود سالمتی و جلوگیری از بیماری های ناشی از کم  
تحرکی شود. همچنین می تواند گزینه خوبی برای کسانی باشد که نمی توانند در 

بیرون از خانه به ورزش بپردازند. 
اگر هدف شما سالمتی است، با انجام تمرینات هوازی با دوچرخه ثابت، در قالب 

یک برنامه ورزشی مناسب می توانید به هدف خود برسید.
در بیش تر موارد استفاده از دوچرخه ثابت به افرادی که وزن باالیی دارند، 
خانم  های باردار، افرادی که مشکالت حس عصبی پا دارند یا به نوعی راه 

رفتن برای شان مشکل  است، توصیه می شود.
دوچرخه ثابت نشسته با صندلی پهن و بزرگ خود از ناحیه کمر محافظت 
می کند و برای کسانی که کمر درد دارند، مناسب تر است. نکته مهمی که در 
این دوچرخه ها، رعایت شده سیستم هوشمند آن برای اندازه گیری ضربان قلب 
است. همچنین وجود برنامه های متنوع تمرینی و برنامه خودکار به کاربر امکان 
می دهد که با توجه به سن و وزن خود، برنامه ورزشی همراه با زمان بندی مناسب 

را انتخاب کند.
مبتالیان به پوکی استخوان یا کسانی که دچار مشکالت بینایی یا تعادلی هستند

نیز بهتر است از دوچرخه ثابت استفاده کنند. چون ممکن است هنگام استفاده 
از دوچرخه متحرک، تعادل خود را از دست بدهند و دچار شکستگی و آسیب 

شوند. 
برای افرادی که درد زانو دارند، استفاده از دوچرخه چه ثابت و چه متحرک 
توصیه نمی شود. هرچند این موضوع مطلق نیست و با تنظیم زین دوچرخه، به 
نحوی که زانو زیاد خم نشود، می توان از درد زانو جلوگیری کرد اما به این افراد 

توصیه می شود به جای دوچرخه  سواری، به پیاده  روی یا شنا بپردازند.
پدال زدن قدرت و استقامت عضالت ساق پا و ران را بهبود می بخشد. بنابراین 
با تمرین منظم و طبق یک برنامه دقیق، عملکرد این عضالت بهتر خواهد شد و 
فشار کم تری بر مفاصل پا و ستون فقرات در طول روز و حین انجام امور روزانه 
وارد می شود. همچنین با تقویت عضالت مرکزی بدن شامل شکم، پشت و 
ستون فقرات تعادل و استقامت فرد بهبود می یابد و خستگی کم تری در طول 

روز احساس می کند.
پدال زدن باعث افزایش ضربان قلب می شود. افزایش ضربان در حد معین و 
حفظ آن برای مدتی فواید زیادی دارد. ماهیچه های قلبی و تنفسی تقویت 
می شوند، سیستم گردش خون و جذب اکسیژن توسط بدن بهبود خواهد یافت.

INNOVATION AND COMFORT. 
A POWERFUL COMBINATION!

بانیماردسررو
در هنگام استفاده از دوچرخه ثابت به نکات زیر بتناحهحرود

توجه کنید: 
درصورت وجود سابقه بیماری های قلبی - عروقی، 
در  را  پزشک خود  و...  عفونی  دیابت،  تنفسی، 

جریان قرار دهید.
ارتفاع زین دوچرخه را با بدن خود تنظیم کنید. 
زین دوچرخه را طوری تنظیم کنید که ساق پا 
هنگامی که پدال در پایین ترین نقطه خود است، 
اندکی خم شده باشد. پا زدن باید به آهستگی 
و  بدون مقاومت انجام شود. برای تنظیم ارتفاع 
زین می توانید از  مربی ورزشی کمک بگیرید.  

اول  ندارید، در چند جلسه  اگر سابقه ورزش 
تنه،  شکم،  عضالت  در  است  ممکن  تمرین 
احساس  درد مختصری  ران  و  دست ها، ساق 
کنید که با ادامه تمرین از بین خواهد رفت. اما 
اگر درد شدید باشد، بهتر است شدت تمرین را 

کم تر کنید. 
پس از ورزش، با انجام تمرین  های کششی بدن 

خود را سرد کنید.

 با شروع تمرین و گرم شدن بدن، تعریق شروع می شود. 
توجه کنید که اتاق تمرین به اندازه کافی خنک و دارای 
تهویه مناسب باشد. در غیر اینصورت امکان گرمازدگی 
و یا مشکالت تنفسی به وجود می آید. همواره پس از هر
کسب آمادگی جسمانی و کاهش وزن در یک دوره 
طوالنی مدت اتفاق می افتد. بنابراین عجله نکنید.  برای 
بهره مندی از فواید سالمتی بخش ورزش،  باید آن را 

بخش تعطیل نشدنی زندگی روزمره خود قرار دهید.

VERTEX
B22
R22
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•  کوه: برجستگی های پوسته زمین است با ارتفاع 600 متر به باال، بلندتر و 
شیب دارتر از تپـه که در اثـر چین خوردگی پوسته، فـرسایش و فعـالیت 
آتش فشانی بوجود می آید. کوه ها 52% سطح آسیا، 36% آمریکای شمالی،  %25 
اروپا،  22%  آمریکای جنوبی،  17%  استرالیا،  3%  آفریقا را پوشانده اند و روی 

هم رفته 24%  از خشکی های زمین را شامل می شوند.
•  تپه: به بلندی های با ارتفاع کم تر از 600 متر  تپه گفته می شود.

•  قله: به بلندترین قسمت هر کوه قله نام دارد.
•  قله اصلی: به بلندترین قله یک کوه قله اصلی گفته می شود.

•  قله فرعی:  به قله های دیگر در یک خط الراس قله های فرعی گفته می شود.

•  رشته کوه: به زنجیره ای از کوه های به هم پیوسته رشته کوه گفته می شود.
•  یال: محل برخورد در دامنه های شیب دار در باالترین نقطه تماس )شیب 

محدب و برآمده بین 2 دره( یال نام دارد.    
•  خط الراس: بـه خط اصلی بلندترین یال بین دو قلـه )محل تقسیم آب( 

خط الراس گفته می شود.
•  گردنه: به پایین ترین نقطه خط الراس های دو نقطه گردنه گفته می شود.

•  دره: به محل برخورد دو دامنه شیب دار دره گفته می شود.
•  خط القعر:  ژرف ترین نقاط بستر رودخانه یا دره خط القعر است.

•  صخره:  به سنگ های یکپارچه و بزرگ که صعود به آن با  یک طناب چهل 
متری ممکن باشد صخره گفته می شود.

•  گرده: به یال های سنگی که شیب آن ها زیاد است، گرده گفته می شود.
•  دیواره: به سنگ های یکپارچه و بزرگی گفته می شود که صعود به آن، با 

یک طناب چهل متری ممکن نباشد.
را  ارتفاعات طبیعی  از  پیاده  به صورت  پایین رفتن  و  باال  کوهنوردی:    •

کوهنوردی می گویند.
•  راه پاکوب:  مسیری است که در اثر رفت و آمد کوهپیمایان و کوهنوردان 

ایجاد می شود. 
•  راه مالرو: به مسیرهای رفت و آمد حیوانات اهلی مالرو گفته می شود.

•  جان پناه: مکانی است به اندازه یک اتاق کوچک در ارتفاعات برای اقامت 
موقت کوهنوردان. 

• پناهگاه: ساختمانی متوسط تا بزرگ است که برای استراحت و اقامت 
کوهنوردان استفاده می شود.

•  قرارگاه: پناهگاهی مجهز به خدمه و امکانات اولیه ، آب ، برق و … است.
• زیگزاگ: کوهنوردان در سرپایینی و سرباالیی، به جای مسیر مستقیم، با 
حرکت به سمت چپ و راست تعادل خود را حفظ می کنند. به این شیوه 

پیمایش زیگزاگ می گویند. 
•  تراورس:  به حرکت عرضی در پیمایش کوه  از یک یال به یال دیگر تراورس 

گفته می شود.
•  شن اسکی:  سرخوردن و پایین آمدن در مسیری که دارای شن و سنگ ریزه 

است، حرکت شن اسکی است.
•  نقاب:  توده ای از برف است که به وسیله باد بر باالی کوه به صورت آویزان 
فشرده می شود و هرآن احتمال شکسته شدن و فرو ریختن آن وجود دارد.     

)در سنگنوردی به باالترین نقطه شیب معکوس نیز نقاب گفته می شود.( 

•  بهمن: توده عظیم برف است که در اثر فرو ریختن نقاب برفی یا ذوب شدن 
یا ایجاد صدا در کوه بوجود می آید.

•  ارتفاع زدگی:  عارضه ای است که بر اثر رقیق بودن هوا و کم رسیدن اکسیژن 
در ارتفاعات، به وجود می آید.  

•  برف کوری:  از جمله مشکالتی که به دلیل عدم استفاده از عینک دودی 
مناسب در کوه ایجاد می شود.

•  بیواک: در اصطالحات تجهیزات لوازم کوهنوردی، به کیسه ای که هنگام 
شب بیرون مانی بر روی کیسه خواب کشیده می شود تا دمای آن حفظ 

شود، بیواک گفته می شود.

با اصطالحات پایه کوهنوردی آشنا شوید!
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پارکور یا هنر جابه جایی یا شهرنوردی، یک راه نوین برای تعامل با محیط 
اطراف فقط با استفاده از توانایی های انسان است. 

دیوید بل، بنیانگذار پارکور در فرانسه می گوید: جنبه فیزیکی پارکور غلبه 
کردن بر همه ی موانع پیش روست. درست مانند این که در شرایط اضطراری 
گیر کرده باشید. پارکور تنها یک سری حرکت نیست؛ مجموعه ای هدفمند 
و دارای فلسفه خاص خویش است. پس هدف پارکور، رسیدن به مقصد با 
استفاده از کاراترین ، روان ترین و مستقیم ترین مسیر و مناسب ترین حرکات 
باشد. کارایی  باال رفتن و خزیدن  است که می تواند شامل دویدن، پریدن، 
یکی از مهم ترین ویژگی های پارکور است و به این معنی است که الزم نیست 
حرکات سریع ترین باشند، آن ها باید مستقیم ترین و با صرف انرژی کم تری 
انجام شوند و همچنین از آسیب دیدگی دراز مدت و کوتاه مدت جلوگیری 

کنند.
به کسانی که از اصول پارکور در زندگی خود بهره می برند ، تراسور 

گفته می شود.
پارکور از زمانی که انسان به شکار کردن و شکار نشدن نیازمند بوده، وجود 
داشته است. انسان ها به طور طبیعی گستره ای قابل توجه از حرکات و حاالت 
کودکان  گذشته،  آن  از  می آورند.  وجود  به  موانع  از  گذشتن  برای  را  ممکن 
به آسانی، خالقانه و با نشاط حرکت می کنند. اما با بزرگ تر شدن و آغاز حرکت 

آگاهانه، آن ویژگی ها را از دست می دهند.

پارکور به معنای خاص آن، توسط ریموند بل یک سرباز فرانسوی در جنگ 
ویتنام، پایه گذاری شد. او و همراهانش به دنبال به وجود آوردن یک روش کارا 
و مناسب برای »تعقیب و فرار« بودند. این فعالیت ها، سرانجام توسط فرزندش 
دیوید بل به صورت مدون درآمد. دیوید بیش تر عمر خود را صرف سامان دهی 
این ورزش کرد و نام »پارکور« را بر آن نهاد. او و دوستانش، از جمله سباستین 
فوکان که مشهـورترین آن هاست، با آمـوزش های ریموند بل این ورزش 
را از ترکیب ورزش های مختلف و با هدف کمک کردن به دیگران در زمان های 

اضطراری، در حاشیه پاریس به وجود آوردند.
کجا و چگونه؟

اختصاصی  ورزشگاه  یا  زمین  در  پارکور  دیگر  ورزش های  بسیاری  بر خالف 
ورزشی،  سالن های  مانند  شهری  محیط های  در  نمی شود. تراسورها  تمرین 
پارک ها، زمین های بازی و سازه ها و ساختمان های رها شده تمرین می کنند 
که باعث به وجود آمدن نگرانی هایی مانند تجاوز به حریم شخصی، آسیب 

رساندن به اموال عمومی و تمرین در مکان های نامناسب شده است.
پارکور وسیله و تجهیزات خاصی احتیاج ندارد. تراسورها لباس های ورزشی یا 
معمولی سبک و راحت می پوشند. تنها چیزی که به آن ها توصیه می شود، یک 

کفش ورزشی سبک با چسبندگی زیاد است.
بعضی از تراسورها از مچ بند برای محافظت از مچ هایشان استفاده می کنند. 
برخی نیز از دستکش های نازک ورزشی برای حفاظت از کف دستهای شان 
به  تراسورها  از  بعضی  کردن چسبندگی،  کم  علت  به  که  می کنند  استفاده 

استفاده از آن تمایل ندارند.

چه کسانی می توانند تراسور باشند؟
همه می توانند پارکور را شروع کنند و محدودیتی وجود ندارد. همه می توانند با توجه به 
توانایی های خود در این ورزش پیشرفت کنند. پارکور محدودیت سنی، جسمی و یا جنسی 
ندارد. هرچند آمادگی جسمانی در پیشرفت یک تراسور نقش به سزایی دارد، اما تالش، 

پشتکار و انگیزه بسیار مهم تر است. 
قد و وزن تا حدودی در پارکور موثر است. به این صورت که قد بلند و وزن کم می تواند به 
پیشرفت پارکور کمک کند اما تراسورهایی هستند که با قد کوتاه و وزن زیاد هم در این 

ورزش موفق هستند. در پارکور مهم ترین عامل اعتماد به نفس و انگیزه است. 

دو آزاد و پارکور 
در آغاز دو آزاد معادل انگلیسی واژه ی پارکور بود اما اکنون خود به عنوان شاخه ای مستقل 
از ورزش شناخته می شود. دو آزاد در مقایسه با پارکور دارای حرکاتی با جزییات بیش تر 
است. حرکات دو آزاد مانند چرخش ها و گردش ها برای خالقانه تر شدن، زیبایی و جذاب 

شدن این ورزش است.
هدف پارکور رسیدن سریع و کارا و در مسیری مستقیم است، در حالی که دو آزاد هنر 

حرکت کردن در محیط اطراف، به هر صورت دلخواه و در مسیر دلخواه است.
دوندگان آزاد حرکاتی را تمرین کرده و به کار می گیرند که فقط برای غلبه کردن بر موانع 
انجام نمی شود. مهم ترین عنصر در دو آزاد، هارمونی بین دونده و مانع است. حرکات یک 

دونده آزاد باید بدیع، زیبا و خالقانه باشد.
پارکور یک رشته ورزشی و فلسفه ای با ارزش های خاص خود است که  برای آگاهی از 

توانایی های خویشتن، پرورش جسم و روح و هنر زندگی کردن به کار گرفته می شود.

رکوبا ر
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یوگا ورزشی جسمی و روانی است که در شبه قاره هند و توسط هندوها 
به وجود آمده  است. یوگا فایده و ویژگی های گسترده ای دارد. اگر این 
ورزش به طور مرتب و از سن کم و در کودکی، شروع و پی گیری شود، 

فایده ی آن چند برابر خواهد شد. 

یوگا می تواند در این زمینه ها موثر باشد؛ 
•  تقویت دقت و تمرکز

•  تقویت تفکر و روشن بینی و امیدواری 
•  تقویت اعتماد به نفس و مثبت گرایی 

•  تقویت قابلیت هماهنگی ذهنی و فیزیکی بدن 

بو

37

نهحاردگا
حرکت های یوگا عالوه بر این که باعث افزایش انعطاف پذیری و کاهش درد

عضالنی می شود، می تواند باعث افزایش عملکرد بخش های مختلف بدن شود، 
بهتری  و خوی  می شود خلق  باعث  نتیجه  در  و  می دهد  کاهش  را  استرس 

داشته باشید.
در ادامه با چند حرکت یوگا آشنا می شوید که می توانید به راحتی در خانه
انجام دهید. یک برنامه روزانه یوگا که برای هر سطح از تناسب اندام مناسب 
است. هر صبح یا در پایان روزهای کاری طوالنی فقط 20 دقیقه زمان نیاز 
این  انجام  با  از ذهن و جسم خود خارج کنید.  را  و تنش  استرس  تا  دارید 
تمرین های ساده نه تنها می توانید قدرت و انعطاف پذیری خود را باال ببرید، 
که می توانید فشار و استرس در عضالت، مفاصل و لیگامنت ها را نیز تخلیه 

کنید. 

حرکت دوم: 
درحالت چهاردست و پا قرار بگیرید، به نحوی که پاهای تان به اندازه عرض شانه 
باز باشد و ستون فقرات نیز باید در حالت عادی باشد. هنگام بازدم به آرامی ستون 
فقرات را خم کنید. پشت تان باید حالت خمیده ای مانند حرف C داشته باشد. 
بدن تان را منقبض کنید و به قسمت باالیی پشت اجازه دهید که به طورکامل 
کشیده شود. هنگام دم به آرامی ستون فقرات تان را به حالت طبیعی بازگردانید 
و کمی از حالت طبیعی به سمت پایین خم کنید. شما باید حالت C معکوس 
داشته باشید. همراه با تنفس آرام و کنترل شده این حرکت را به مدت 8 تنفس 

انجام دهید. 
حرکت سوم: 

کف دست ها و پاها را روی زمین قرار دهید. باسن را از زمین فاصله دهید، 
تا جایی که زانو و آرنج ها صاف شوند. دست ها و پاها به اندازه عرض شانه 
باید باز باشند. با قرار گرفتن در این وضعیت باید احساس کشش در عضالت 
پاها  بین  نگاه تان  باشید.  داشته  شانه های تان  و  ران(  )پشت  همسترینگ 
باشد. در این حالت به طور عمیق نفس بکشید. روی بازدم تمرکز کنید و 

این حالت را به مدت یک تا دو دقیقه و با 3 تا 4 تنفس ادامه دهید.

حرکت چهارم: 
صاف بایستید و در حالی که پاها کمی از هم فاصله دارند، به آرامی خم شوید. باالتنه را پایین ببرید و 
پشت ساق پا را با دستهای تان بگیرید. در این حالت کمی توقف کنید تا تنش ایجاد شده در ستون 
فقرات و عضالت همسترینگ برطرف شود. اگر می خواهید تمرکز بیشتری روی ستون فقرات داشته 
باشید زانوهایتان را به آرامی خم کنید. اگر می خواهید روی عضالت پشت ران تمرکز بیش تری داشته 
باشید، زانوهایتان را صاف نگه دارید. در این حالت به مدت 3 تا 4 تنفس بمانید و یک تا دو دقیقه 

حرکت را تکرار کنید. 

حرکت پنجم: به پشت روی زمین دراز بکشید.  دست و پاها را رها کنید. در حالت 
آرام قرار بگیرید و چشمان تان را ببندید. از این حالت به عنوان یک تجدید قوای 
عمیق برای آرام سازی بدن از تمرین انجام شده استفاده کنید. به مدت 4 دقیقه در 

این حالت بمانید. 

حرکت اول: 
چهار زانو صاف بنشینید، چشمهای تان را ببندید و بدون فکر کردن به چیزی دم و 
بازدم خود را کنترل کنید. سعی کنید ذهن تان را آرام کنید. هرگونه افکار مزاحم 
که ذهن شما را درگیر می کنند را دور بریزید. با 6 شماره از راه بینی نفس بکشید، 
2 شماره آن را نگه دارید و سپس هوا را با 8 شماره خارج کنید. این کار را برای 

8 تا 12 تنفس و به مدت 3 تا 5 دقیقه تکرار کنید. 
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دسته ها: 
در رقابت فیزیک مردان، دودسته وجود دارد که فدراسیون ها می توانند این 
دو دسته را به دسته های کوچک تر هم تقسیم کنند. این دو دسته اصلی 

عبارتند از؛
قد تا 178 سانتی متر 

باالتر از 178 سانتی متر
زمانی  هر  در   ،IFBB تصمیم  در صورت  بندی  این دسته  به  اضافه شدن 

امکان پذیر است.
لباس:

لباس شرکت کنندگان شلوارک تا باالی زانو است که باید دارای شرایط زیر 
باشد:

.  جنس و رنگ آن می تواند بر اساس سلیقه شخصی ورزشکار انتخاب شود.
. شلوارک های تنگ یا استرچ مورد قبول نیستند.

. آرم تجاری اسپانسرهای شخص بر روی شلوارک ها قابل قبول نیستند اما 
آرم تجاری تولیدکننده مورد پذیرش است.
. استفاده از کفش و جوراب ممنوع است.

. جواهرات یا لوازم تزیینی دیگری به جز حلقه ازدواج قابل قبول نیستند.
مراحل مسابقه فیزیک

فیزیک مردان شامل 2 راند به شرح زیر است:
راند اول: نیمه گردش

پابرهنه وارد صحنه می شوند. حرکت هایی  شرکت کنندگان بدون پیراهن و 
مانند فیگور گرفتن )مثل کامل خم شدن به پشت برای نشان دادن ماهیچه های 

همسترینگ( ممنوع است.
راند اول، به این صورت تحت راهنمایی سر داور پیش می رود.

شرکت کنندگان تک  تک وارد صحنه می شوند و به سمت جلو و مرکز صحنه 
راه می روند. آن ها حرکت های گردش از جلو و عقب را انجام می دهند که در 
آن دست ها می توانند درون جیب و یا بر روی کمر باشند و در پایان رو به 
داوران می ایستند. سپس شرکت کننده به یک طرف صحنه حرکت می کند 

که پیش تر توسط سر داور یا مدیر صحنه برای او مشخص شده است.
وقتی که همه شرکت کنندگان بر روی صحنه حضور یافتند، به دو گروه با 
تعداد یکسان تقسیم می شوند )به طور مثال 2 گروه پنج نفره(. آن ها  طوری 
بر روی صحنه چیده می شوند که یک گروه در سمت راست و گروه دیگر در 
سمت چپ صحنه قرار داشته باشد. قسمت مرکزی صحنه برای مقایسه ها 

خالی نگه داشته می شود.
اعضای هر گروه به ترتیب عددی و به تعداد حداکثر 5 شرکت کننده در هر 

بار، به مرکز صحنه فراخوانده می شوند تا نیم چرخش را اجرا کنند.
این  برای  نیم چرخش  اجرای  و  شرکت کنندگان  اولیه  گروه بندی  این 
چه  با  باید  کسانی  چه  این که  انتخاب  در  داوران  به  تا  است  طراحی شده 

کسانی مقایسه شوند کمک کند.
به راست  از چپ  ترتیب،  به  همه مقایسه های تک نفری در مرکز صحنه و 
توسط راهنمایی های سر داور انجام می شوند. همه داوران حداقل یک فرصت 
برای درخواست مقایسه دارند، که به سر داور اطالع داده می شود. هرگونه 
درخواست اضافی دیگری تحت اختیار سر داور است. همه شرکت کنندگان 
مقایسه، همه  آخرین  پایان رسیدن  به  با  مقایسه می شوند.  حداقل یک بار 
شرکت کنندگان قبل از ترک کردن صحنه در یک صف، به ترتیب عددی 

قرار می گیرند.
با حضور 9 داور، امتیازهای بسیار باال و بسیار پایین رد می شوند. از بقیه 

امتیازها یک میانگین گرفته می شود.
6 شرکت کننده برتر به دور نهایی راه پیدا می کنند.
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 در سال های اخیر، پرورش اندام و بدنسازی نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا وارد عرصه ای شده است که دیگر بدن های بسیار حجیم را کم تر 
می پذیرد. مصداق آن رشته بادی کالسیک و فیتنس است که مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است. 

رشته فیزیک مردان برای کسانی طراحی شده است که ترجیح می دهند تا بدنی با عضالتی کم تر، اما تنومند و به طور هنرمندانه ای زیبا داشته باشند.
با تاسیس رشته فیزیک عالقه مندان به این سبک با بدن های کم حجم نیز می توانند با یکدیگر رقابت کنند. با توجه به ورود این رشته نوپا به باالترین سطح 

حرفه ای پرورش اندام دنیا یعنی مسترالمپیا و همچنین عدم نیاز به دوپینگ توانسته موج عظیمی از ورزشکاران را به سمت خود بکشاند.
فیزیک ارتباط فرهنگی نزدیک تری به خلق و خوی مردم کشور ما دارد چرا که پوشش روی عضله )استفاده از شلوارک های بلند ورزشی( شکل ظاهری 

مناسب تری به رقابت کنندگان این رشته نسبت به سایر رشته ها می دهد.

ارزیابی راند اول 
راند اول بر اساس ضوابط زیر ارزیابی می شود؛

عضالنی بودن و آمادگی بدن
داور ابتدا باید ظاهر کلی بدن را ارزیابی کند. این ارزیابی از سر شروع می شود 
و به پایین ادامه پیدا می کند و همه بدن ورزشکار را در نظر می گیرد. این 
ارزیابی که با برداشت عمومی از بدن آغاز می شود، باید وضعیت و رنگ پوست، 
همچنین موهای سر و ویژگی های صورت را نیز در نظر بگیرد. داوران به دنبال 
شرکت کنندگانی با بدن متناسب هستند که نمایش دهنده شکل و تقارن درست 

باشند و در کنار آن از عضالنی بودن و آمادگی کلی بدن هم برخوردار باشند.

به داوران یادآوری می شود که عضالنی بودن مفرط، یک امتیاز منفی است.
حضور در صحنه و شخصیت

داوران به دنبال شرکت کننده ای هستند که بهترین حضور در صحنه و وقار 
را داشته باشد و بتواند با موفقیت، شخصیت خود را به حضار نمایش دهد، 
روی  بر  اعتمادبه نفس  با  دادن خودش  ارائه  در  ورزشکار  قابلیت  همچنین 

صحنه نیز مورد توجه قرار می گیرد.
راند دوم : دور نهایی

لباس دور دوم، با دور اول یکسان است.
اجرای دور دوم ) نیمه گردش( :

راند دوم با راهنمایی سر داور و به این صورت اجرا می شود:
به  و کشور  نام  با شماره،  معرفی شدن  از طریق  شرکت کنندگان تک تک، 
ترتیب عددی وارد صحنه می شوند و به سوی جلو و مرکز صحنه راه می روند. 
آن ها حرکت های گردش از جلو و عقب را انجام می دهند که در آن دست ها 
داوران  به  رو  پایان  در  و  باشند  کمر  روی  بر  یا  و  جیب  درون  می توانند 
که  می کند  حرکت  صحنه  یک طرف  به  شرکت کننده  سپس  می ایستند. 

پیش تر توسط سر داور یا مدیر صحنه برای او مشخص شده است.
تا  می روند  صحنه  مرکز  به   عددی  ترتیب  به  نهایی  شرکت کننده  شش 

نیم چرخش را اجرا کنند.
ترتیب شرکت کنندگان توسط سر داور برعکس می شود و شرکت کنندگان 

یک بار دیگر نیم چرخش را اجرا می کنند.
امتیازبندی راند دوم

اختصاص  تا ششم  اول  از  جداگانه  رتبه  یک  هر شرکت کننده،  به  داور  هر 
می دهد. آن ها باید مطمئن شوند که یک مقام را به دو یا چند شرکت کننده 

اختصاص ندهند.
بقیه  از  رد می شوند.  پایین  بسیار  و  باال  بسیار  امتیازهای  داور،  با حضور 9 

امتیازها یک میانگین گرفته می شود.
قهرمان  باشد،  را داشته  رتبه(  )باالترین  امتیاز  شرکت کننده ای که کم ترین 
خواهد بود. امتیازهای مساوی در دور دوم توسط روش جای گذاری نسبی 

شکسته می شوند.
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ست

قوام و شفافیت پوست یکی از دل مشغولی های کسانی است که رژیم های الغری می گیرند. اغلب این افراد می خواهند 
تا به موازات کاهش وزن، تغییری در چهره شان ایجاد نشود.

این گروه باید بدانند که رژیم های غذایی به صورت هوشمند عمل نمی کند. یعنی به این صورت که بر مناطقی از بدن 
تاثیر داشته باشد و بر مناطق دیگر بی تاثیر باشد. پس به دنبال کاهش چربی ها، صورت نیز از این فرایند بدون تاثیر 
نمی ماند و  الغر می شود. اگر در تبلیغات گفته شود که یک نوع رژیم یا نوعی دارو الغر می کند بدون آن که تغییری در 
ساختار چهره به وجود آید، باید بدانید که فریبی در کار است. اما خواندن این مطالب نگرانی های شما را کم تر می کند؛

1 - نکته اول و بسیار مهم این است که افراد مبتال به اضافه وزن و چاقی، باید برای کسب سالمتی و پیشگیری از 
بیماری های ناشی از چاقی،  وزن اضافه خود را کم کنند و این یک کار ضروری است. بنابراین هرگز سالمتی را قربانی 

زیبایی نکنید و از ترس الغری صورت، از کاهش وزن خودداری نکنید.
2 - نکته دوم در مورد نوع رژیم غذای و محتویات آن است. در این خصوص میزان آب دریافتی اهمیت ویژه ای دارد. 
بدن ما برای حفظ تعادل در سوخت و ساز خود به طور متوسط نیاز به حدود 2 لیتر آب در شبانه روز دارد. یکی از 
خاصیت های مصرف آب کافی، حفظ طراوت پوست است که در رژیم های غذای نیز در کنار خواص بسیار دیگری 

که دارد، صدق می کند. 
پس اگر رژیم گرفته اید،  از نوشیدن آب غفلت نکنید.

3 - سومین موضوع مهم، ترکیب خوراکی های موجود در برنامه غذای نیز یکی دیگر از عوامل تعیین کننده است. 
رژیم های غذایی که بر مبنای اصول علمی  طراحی شده و نیازهای فرد در نظر گرفته شده باشد، به حفظ قوام پوست 
کمک می کنند و برعکس رژیم های غیر اصولی که متاسفانه بسیار هم رایج است، به سالمت پوست و موی افراد 

آسیب می رساند.
از جمله این رژیم های غیراصولی می توان کم خوری های مفرط، حذف برخی از وعده ها و یا گروه های غذایی و یا 

فرمول های عجیب و غریب که در مدت زمان کوتاه منجر به کاهش وزن شدید می شوند اشاره کرد.
در نظر داشته باشید یک رژیم کاهش وزن منطقی با سرعت نیم تا یک کیلو کاهش وزن در هفته پیش می رود.

4 - نکته بعدی در ارتباط با سن افراد است. اساسا افراد میانسال که اقدام به کاهش وزن با روش های علمی  می کنند، 
نباید نگرانی چندانی داشته باشند. اگر آن ها به تصاویر دوران جوانی خود نگاه کنند، متوجه خواهند شد که چهره شان 

از نظر الغری صورت مشابه آن ایام شده با این تفاوت که چند سال پیرتر به نظر می رسد. 
در پایان به این نکته ها نیز توجه کنید؛

•  برای سالمتی رژیم بگیرید و تندرستی را قربانی زیبایی نکنید.
•  نوشیدن آب به میزان کافی را فراموش نکنید.

•  برای الغر شدن از رژیم های علمی  و اصولی پیروی کنید تا دچار اختالل در سالمت عمومی  و نیز پوست و مو 
نشوید.

•  فریب ادعاهای بی پایه را نخورید. رژیم های خاص و دارو های خوراکی تاثیری در جوان سازی پوست ندارد.
•  بد نیست بدانید تاثیرات کرم های موضعی، ماساژ صورت با دست نیز بسیار اندک است.

دکتر محمد هاشمي
دبیر انجمن علمي پیشگیري 

و درمان چاقي ایران

تغـذیه و بهداشت
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ستبوویعرال

درست زمانی که یکی از اعضای خانواده با شما حرف می زند، مشغول 
به  را  همه حواس تان  می کنید  اپلیکیشن هستید. سعی  یک  نصب 
سخنان او بدهید اما فایده ای ندارد و نتیجه هم مشخص است؛ دلخوری! 
درحالی که کار خاصی ندارید، مدام قفل گجت خود را باز و بسته می کنید 
و به سراغ اپلیکیشن ها می روید. از این که دیگران با حرف های شان 
اما نمی خواهید  ناراحت هستید  فضای فکری شما را به هم می ریزند 

روابط تان را هم از دست بدهید.
امروزه بسیاری از ما یا به گجت های خود وابسته ایم و یا به زودی دچار یک 
وابستگی دردسرساز می شویم. حاال کمی فکر کنید که این وابستگی چه بر سر 

روابط شما با نزدیکان تان می آورد.
البته این موضوع تنها به شما اختصاص ندارد. یک مطالعه در آمریکا نشان می دهد 
که 58 درصد از استفاده کنندگان گوشی هوشمند نمی توانند بدون گوشی خود، 
بیش تر از یک ساعت دوام بیاورند. این یعنی به طور تقریبی از هر پنج نفر، سه 
نفر به طور ملموس درجه هایی از وابستگی را به گجت خود، نشان داده اند. این 
موضوع برای بسیاری از ما قابل درک است تا جایی که در بسیاری از قرارهای 
دونفره نیز، گوشی همراه به عنوان عضو سوم جمع، در کنار ماست. بدون شک 
این حجم استفاده از گجت ها روابط  اجتماعی مانند گفت  و گوهای چهره به چهره 
را تحت تأثیر قرار می دهد و می توان گفت این گجت ها توانایی آن را دارند که 
شما را از کسانی که دوست شان دارید، جدا کنند. حاال بهتر است کمی این روابط 

در معرض خطر را در ذهن تجسم کنید:
همسرتان دیگر کم تر با شما صحبت می کند. شاید رابطه ی شما سردتر از گذشته 
شده است؛ چون او به گفته ی خودش از تکرار جمله ی »گوشی ات را کنار بگذار« 

خسته شده است.
مادرتان کم تر مسائل مهم و روزمره را با شما در میان می گذارد چون احساس 

می کند واکنشی مناسب از طرف شما نمی بیند.
شما دیگر یکی از افراد مورد اعتماد و مشورت دهنده ی پدر نیستید؛ او ترجیح 

می دهد که شما با تبلت خود مشغول باشید.
صحبت های خواهرانه و برادرانه را فراموش کنید. آن ها دیگر به راه حل  هایی که 
برای حل مشکالت شان ارائه می کنید، اعتماد ندارند، چون مطمئن نیستند

حرف شان را کامل شنیده باشید. تلخ ترین مورد زمانی اتفاق می افتد که فرزند
شما از این که احساس کرده خاطره امروز مهدکودک او را درست نشنیده اید، در 

گوشه  ای ناراحت باشد.
معلوم است که هیچ کدام از این ها را نمی خواهید؛ 

پس با انجام توصیه های زیر تعادل و هماهنگی بیش تری را بین ارتباطات انسانی 
و وابستگی به گجت خود ایجاد کنید؛

•  گجت هایتان را شب هنگام در اتاق خواب، شارژ نکنید؛ اتاق خواب جای آرامش 
است.

•   با گجت خود به رختخواب نروید؛ جای گجت شما روی میز کنار تخت و یا 
زیر بالش نیست.

• 30 دقیقه تا یک ساعت قبل از خواب کار با لپ تاپ، گوشی و تبلت را کنار 
بگذارید، اگر نیم ساعت زودتر چک کردن شبکه های اجتماعی را کنار بگذارید، 

اکانت شما نابود نخواهد شد!
•  اگر در ساعت های حضور در خانه، با گجت خود کار ضروری ندارید، برای 
چک کردن اپلیکیشن های خود برنامه ی زمانی داشته باشید؛ مثال هر 45 دقیقه؛ 

پنج دقیقه.
•  هنگام صحبت با اعضای خانواده، دستگاه خود را در دورترین مکان ممکن 
بگذارید، جایی که در راستای نگاه شما نباشد. حتی اگر لحظه ای به آن نگاه کنید، 

فضای گفت وگوی خود را از دست می دهید.
•  اگر فردی از اعضای خانواده درخواست گفت وگو با شما را داشت و یا چیزی 
پرسید، از او بخواهید صبر کند تا گجت خود را کنار بگذارید؛ این اعتماد طرف 

مقابل را به شما، افزایش می دهد.
•  با اعضای خانواده قرار بازی های گروهی و گردش بگذارید تا از حساسیت آن ها 

نسبت به استفاده بیش از حد از گجت ها بکاهید.
•  گاهی اپلیکیشن های سرگرمی گجت خود را با اعضای خانواده در میان بگذارید؛ 

اپلیکیشن ها ظرفیت خوبی برای شروع یک حرکت جمعی خانوادگی دارند.
•  هنگام غذا خوردن گوشی خود را همراه نداشته باشید و یا آن را نزدیک میز غذا 

نیاورید، به آرامش خانواده خود در زمان صرف غذا احترام بگذارید.

سمندباود؛هاگحت
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سالمت و پزشکی

قوز پشت را با ورزش درمان کنید!
اگر به دوران کودکی خود فکر کنید شاید به خاطر بیاورید که بزرگ ترها همیشه به بچه ها 
می گفتند که درست بشینند تا به قوز کردن عادت نکنند. امروز هم قوز کردن کودکان و 
نوجوانان هنگام نشستن، تماشای تلویزیون، بازی با کامپیوتر و حتی در حال ایستادن یکی 
از چالش های بسیاری از والدین با فرزندان شان است. قوز کردن عادت بسیار غلطی است چرا 
که گذشته از نامناسب بودن وضعیت فیزیکی فرد، باعث فشار آمدن به ریه و قلب می شود و 

همچنین قد فرد را کوتاه تر نشان می دهد.

قوز چیست؟
در ستون فقرات سه انحنا وجود دارد که ستون فقرات را به شکل S نشان می دهد. وقتی که 
انحنای پشت از حد معمول خود خارج شود و بدن به شکل C در آید، به آن قوز  یا هایپر 
کیفوز می گوییم. قوز کردن همیشه به شیوه و الگوی غلط زندگی باز نمی گردد، بلکه در برخی 
موارد علت بروز آن مادرزادی است و در سنین کهنسالی نیز بسیاری را گرفتار می کند. بد قرار 
گرفتن بدن بخصوص هنگام نشستن، تماشای تلویزیون، کار کردن با کامپیوتر یا حتی انجام 

تکالیف از سوی دانش آموزان از دالیل اصلی قوز کردن است.

 حرکت های مناسب  برای درمان  قوز کردن
باید توجه کنید که ضروری است انجام این حرکات همراه با اصالح 
شیوه نشستن و راه رفتن باشد تا پیشرفت سریع تری داشته باشید و 

از بازگشت ناهنجاری جلوگیری کنید.

1 - نزدیک کردن دست ها از پشت 
•  دست ها را به موازات کف زمین نگه 
دارید و آرنج  ها را خم کنید. در این حالت 

دست های تان باید به سمت جلو باشد.
•  کم کم دست ها را به طرفین باز کنید.

آرنج  خم  نهایت همین طور که  •   در 
به  و  ببرید  پشت  به  را  دست ها  است 
به  دوباره  بیاورید.  فشار  پشت  عضالت 
تکرار  را  و حرکت  بازگردید  اول  حالت 

کنید. این حرکت 10 را بار تکرار کنید.

2 -  فشار به دیوار 
•  با 30 سانتی متر فاصله مقابل دیوار 
ایستاده و کف دست ها را درست مقابل 
شانه ها روی دیوار قرار دهید. پشت و 

پاها را صاف نگه دارید.
• به آرامی آرنج  را خم کنید تا به سمت 
دیوار کشیده شوید. با نزدیک شدن به 
به سمت دیوار فشار  را  دیوار دست ها 
داده و آرنج ها را خم کنید. به موقعیت 
اول بازگردید و حرکت را به صورت دو 

ست ده تایی انجام دهید.

3 - چرخش سرشانه
چرخش سرشانه حرکتی مفید برای رفع  هایپرکیفوز یا قوز پشت است. برای انجام این تمرین دست ها را به سمت 
طرفین باز کنید طوری که آرنج  ها صاف باشند و دست ها در راستای شانه های تان به صورت افقی نسبت به زمین 
قرار گرفته باشند. حاال دست ها را به مدت 30 ثانیه در هر دو جهت عقربه های ساعت و خالف آن بدون خم شدن 
دست ها حول یک محور بچرخانید. این ورزش به گرد شدن سرشانه ها و تقویت عضالت پشت و نزدیک بازو کمک 
می کند و برای رفع قوز پشت مفید است. بهتر است این حرکت را تا حدی انجام دهید که احساس کنید عضالت 

پشت و بازوی تان درگیر شده است. پیشنهاد ما انجام آن در یک دقیقه است.

چرا پیری با قوز کردن همراه می شود؟
آن  نگران  ایستادن،  هنگام  عضالنی  دلیل ضعف  به  مسن  افراد 
هستند که نتوانند تعادل خود را حفظ کنند و به همین علت قوز 
می کنند و این برایشان عادت می شود. به عالوه، پوکی استخوان و 
فرسودگی استخوان ها نیز به ضعف عضالنی آن ها دامن می زند و 
آن ها را ناگزیر به استفاده از عصا می کند که در بسیاری موارد به 
علت کوتاه بودن عصا به بدن حالت قوز کرده می دهد. اصالح الگوی 
زندگی یعنی نحوه نشستن و راه رفتن، استفاده از عصا با طول 
قد مناسب، انجام ورزش هایی برای تقویت عضالت و نیز اصالح 
در  کند،  استخوان کمک  پوکی  درمان  به  که  مصرفی  داروهای 
جلوگیری از قوزکردن افراد مسن بسیار موثر است. در برخی موارد 

نیز استفاده از قوز بند و در موارد حاد، جراحی ضروری می شود.

4 - شنای سوئدی 
•  روی شکم دراز بکشید دست ها را بیش تر از عرض شانه ها باز کنید و کف 
آن ها را روی زمین قرار دهید. نوک پاها هم با زمین در تماس باشند. در این 

حالت باید کمرتان صاف و با شانه های تان در یک راستا قرار داشته باشد.
•   آرنج ها را تا آن جا که می توانید خم کنید و با چند ثانیه مکث به حالت اول 
بازگردید. یادتان باشد شکم را سفت نگه دارید و ستون فقرات راست باشد. 

اگر مبتدی هستید این کار را در یک ست ده تایی انجام دهید.

6 -  دمبل پرتابی 
•  زانوها را کمی خم کنید و باسن را به 
سمت عقب بدهید و پشت تان را صاف 
دست  هر  در  سبک  دمبل  دو  کنید. 

بگیرید.
• همین طور که دست ها را به طرفین باز 
می کنید آرنج ها را خم کنید. خم کردن 
آرنج به باال بردن وزنه ها کمک می کند. 
چند ثانیـه دست ها را باال نگه دارید و 
کم کم به وضعیت اولیه بازگردید. این کار 

را در دو ست 12 تایی انجام دهید.

5 - حرکت گهواره 
•   به پشت روی زمین بخوابید و زانوها را در ناحیه شکم جمع کرده، با دست آن 

را نگه دارید.
•   به صورت حرکت گهواره سعی کنید پاها را به زمین نزدیک و سپس دور کنید. 
این حرکت را تا هر اندازه که می توانید انجام دهید. در این حالت گودی کمر و قوز 

پشت هر دو به یک نسبت برطرف می شوند.

7 -   دمبل موازی 
•  زانوها را خم کنید و دو دمبل سبک را در هر دو دست بگیرید. نیم تنه شما 

باید به گونه ای باشد که به صورت زاویه 45 درجه ایستاده باشید.
•  حاال می توانید دمبل ها را باال بیاورید؛ طوری که آرنج ها موازی پشت  شما 
قرار بگیرد. جلو بازو باید همچنان موازی به سمت پایین باشد. این حرکت، 
عضالت بزرگ قسمت فوقاتی پشت شما را قوی می کند. شما می توانید این 

حرکت را در 3 ست 12 تا 15 تایی انجام دهید.
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 ممکن است پیش خود بگویید امسال خوشبختانه سال پر از بارشی را پیش رو داریم. پس چرا باید باز هم  دغدغه کمبود آب داشته باشیم؟ واقعیت این است 
که ما انسان ها به دلیل آن که خود را برترین آفریده خداوند به شمار آورده ایم، هر نوع رفتار با طبیعت را حق خود دانسته ایم. رفتاری که ضرب المثل بر سر شاخ 
نشستن و بن بریدن را به یاد می آورد. نتیجه این رفتار افزایش تخریب محیط زیست، گرم شدن زمین، کمبود آب و منابع غذایی است. که همه ما را در سراسر 
جهان گرفتار کرده است. به یاد داشته باشیم که صرفه جویی در مصرف، به خصوص مصرف آب، یک روش زندگی عاقالنه است که اولین فایده اش به خود ما 
برمی گردد. اگر انسان باهوش باشد،  به آسانی متوجه خواهد شد که برای ادامه زندگی در زمین، هرچه زودتر باید دست به کار شود و از تخریب  بیش تر محیط 
زیست و اسراف در مصرف منابع طبیعی جلوگیری کند. این کاری نیست که مردم منتظر بمانند تا دولت های شان پیش قدم شوند. هرچند وظیفه 

سیاست گذاران و دولت ها روشن و کم کاری آن ها، غیرقابل چشم پوشی است. نگاهی به آمار و عددهای اینفوگرافیک زیر بیندازید.

محیط زیست

2m tone

2.5%

70% 80%

30% Every 20
seconds

50%

10 times

1 in 4

S

Up to

آبهمرباآب،

•   2/5 % آب موجود در زمین قابل آشامیدن است.
•  70 % این آب در یخچال ها و برف های قطب است.

•  ما فقط از 30 % آب قابل آشامیدن می توانیم استفاده کنیم.
•  هر 20 ثانیه یک کودک در جهان به دلیل عدم دسترسی به آب سالم می میرد.

•  80 % بیماری ها در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم دسترسی به آب سالم است.
•  انسان ها روزانه 2 میلیون تن آب را روانه فاضالب می کنند.

•  50 % هدر رفت آب در شهرهای کشورهای درحال توسعه به دلیل چکه کردن شیرهای آب است.
•  از هر 4 نفر ساکنان شهرها در جهان، یک نفر به آب سالم دسترسی ندارد.

•  ساکنان فقیر شهر نایروبی برای به دست آوردن آب، 10 برابر ساکنان نیویورک پول خرج می کنند.

CHILDREN NEED WATER!
بحران آب

اوگاندا 11 % | میانمار 16 % | هاییتی 21 % | فیجی 32 % | کنیا  47% | بوتان 54 % | مولداوی 79 % | برزیل 88 % | آمریکا 97 %
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میزان دسترسی ساکنان کشورهای مختلف جهان به آب سالم
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            اینستاگرام یک برنامه اشتراک گذاری عکس و ویدیو های کوتاه می باشد که اخیرا مورد استقبال ایرانی ها قرار گرفته است. حضور 
هنرمندان و افراد سرشناس در این شبکه اجتماعی موبایلی به شکلی است که مردم می توانند به راحتی به آدرس صفحه شخصی بازیگر 
مورد عالقه شان رجوع کنند و اخبار و عکس های جدید آن ها را مالحظه کنند و به نوعی راحت می توانند با هنرمندان ارتباط داشته باشند.
Instagram نرم افزاری محبوب و بی نظیر برای گوشی هایی با سیستم عامل های مختلف می باشد که با آن می توانید عکس هایی را که 
دارای جلوه های جالبی هستند ایجاد کنید و آن ها را با دیگر کاربران شبکه اینستاگرام به اشتراک بگذارید و همچنین قادر خواهید بود ، هر روز 
عکس های زیادی را که دیگـر کاربـران می گیرند و این افکت ها را روی آن ها ایجـاد می کنند نگاه کنید و لذت ببرید ! با نـرم افزار اینستاگرام 
می توانید جلوه قدیمی یا Sepia و عجیب و غریب مانند Earlybird ، Hudson یا Sutro را بر روی عکس هایتان اعمال کنید و با یک 
دکمه عکس تان را شبیه به عکس های دهه 50 کنید ! یکی از جالب ترین جلوه های اینستاگرام ایجاد محوی در اطراف کادر عکس است که 

می تواند فوکوس بیش تری را روی سوژه میان تصویر ایجاد کرده و عکس را زیباتر کند.
در حال حاضر شرکت ارکیدمهر، دارای دو اکانت اینستاگرام است که یکی به نام orchid_bikes با بیش از 3200 فالوور و دیگری به نام 
orchid_fitness  با بیش از 4000 فالوور فعالیت می کند و اطالعات در مورد دوچرخه و دوچرخه سواری و همچنین لوازم باشگاهی و تغذیه 

و تمرینات فیتنس به اشتراک گذاشته می شود.

2B       ACE
نساآبدحربک

            لینکداین یک شبکه اجتماعی براساس روابط تجاری ا ست. نسخه اولیه این شبکه اجتماعی در سال 2002 میالدی ساخته شد 
و در ماه مه سال 2003 به صورت رسمی گشایش یافت. مدیرعامل کنونِی لینکداین جف وینر است که در گذشته مدیر اجرایی یاهو بوده 
 است. براساس گزارش ارسالی توسط بخش تحقیقات بازار لینکداین در ژوئن 2013 تعداد کاربران این شبکه اجتماعی در بیش از 200 کشور 

جهان به مرز 259 میلیون نفر رسید.
لینکداین یک شبکه اجتماعی برای افراد حرفه ای در همه تخصص های متنوع در جهان است. اگر معلم، مهندس، نجار، برنامه نویس یا 
پژوهش گر هستید و به هر گروه و صنف کاری وابسته اید، می توانید افراد مشابه خود را در این شبکه پیدا کنید.  جایی که اعضا به وسیله ارتباط 
با یکدیگر سعی در گسترش شبکه حرفه ای خود دارند و با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود این فضای حرفه ای را بزرگ تر می کنند. 
گروه صنایع ورزشی ارکید مهر با عضویت در شبکه اجتماعی لینکداین و با به اشتراک گذاری مطالب تناسب اندام و کوهنوردی و 
دوچرخه سواری، اطالعات مفیدی را در زمینه ورزش در اختیار کاربران قرار می دهد. از صفحه لینکداین گروه صنایع ورزشی ارکید مهر 

بازدید کنید.
www.linkedin.com/company/orchid-mehr sporting-goods-group

فروشگاه اینترنتی  2bAce  با فروش خود در شش ماهه اول با 
استقبال خوبی از طرف مخاطبان خود که بیش تر از ورزشکاران 
حرفه ای و نیمه حرفه ای هستند، برخوردار شد و دامنه فروش 

خود را تا شهرهای مرزی ایران گسترده کرد.
این امر نشان می دهد که خریداران و مصرف کنندگان به خرید 
بی واسطه تمایل پیدا کرده اند. آن ها با استفاده از تکنولوژی روز 
دنیا و در اختیار داشتن تنوع محصوالت، در همه ی زمینه ها از 
جمله لوازم ورزشی که انتخابی سخت و حساس است، از راه 

دورخرید می کنند.
2bAce با حضور و فعالیت در شبکه های اجتماعی، با مشتریان 
خود ارتباط صمیمی و تنگاتنگی را برقرار کرده و در این راستا به 
دنبال جذب مخاطب و فعالیت مستقیم در گروه ها و کانال های 
ورزشی است. فروشگاه 2bAce همچنین با پیشنهاد قیمت های 
مناسب، بهترین برندهای دنیا را در فروشگاه خود عرضه می کند.  
معتبرترین برند های دوچرخه و لوازم ورزشی باشگاهی و خانگی 

همچنان در این فروشگاه در دسترس مشتریان است.
آسمان شهرمان  آبی تر شدن  به   2bAce از اینترنتی  خرید 

کمک می کند.

www.2bAce.com
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20-Minute Fat Burning
Intenza ‘Interval Training’ is an effective exercise for body-
fat reduction, acceleration, and increasing the oxygen used 
by tissues at the climax of cardio-exercises. Each interval 
training takes about 20 minutes.
Doing a long cardio-exercise with constant intensity, brings 
the body to a state of stability. However, when doing an 
interval training you would not permit the body to come 
to this stable state, so you use more energy in less time. 
Therefore, interval training makes your body to keep the 
metabolism high even after the exercise.
Intenza offers pre-determined workout programs according 
to the user’s physical conditions. That is, when you put 
information such as age, sex, height, and weight, you will 
get the suitable workout program.
Important
• Make sure you warm up before and cool down after the 
exercise. Intenza has integrated into the machine warm-up 
and cool-down programs.
• During recovery time, if your heart rate does not decrease 
to below %70, you should shorten the exercise time or 
lengthen the recovery time.
• Individuals with cardiovascular problems or breathing 
difficulties must do exercise only with doctor’s permit.
• Intenza can determine your max heart rate. 

Since 1974 Specialized has manufactured bikes. 
42 Years of offering unique bikes of every style. 
Specialized has designed 55 models for all 
tracks and races which totals to 314. The range 
of models is so extensive that enables everyone, 
with any preference and budget, to ride their 
own Specialized bike.
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Exercise variously
Repetition is the key to success. With minor changes in 
your current workout plan, you can make your exercise 
more various. The following methods are used for doing 
so.
Set, repetition, intensity
One of the most common ways to modify an exercise is 
to change the number of sets, repetitions, and the level 
of intensity.
Various repetitions
All sets shouldn’t be the same. Changing the weights or 
number of sets is another method.
Time vs. counting
Counting repetitions might become tiring. Instead, you 
could do as many repetitions as you can in a determined 
time.
Increasing the speed
If you aim to build muscles, you might want to do the 
exercises slower and with more control.

M
ike Sinyard

INNOVATION AND COMFORT. 
A POWERFUL COMBINATION!

Stationary-bike is a suitable tool, if used 
properly, to improve health and prevent illnesses 
caused by lack of movement. Also, it is a good 
replacement for those who cannot exercise 
outside.
If your goal is health and you want to do cardio 
exercises, stationary-bike is the key.
For those who suffer back-ache, the low-
seated stationary-bike, with its large cushion 
that protects the back, is a better answer. It 
is important that these bikes monitor user’s 
heat rate. Also various workout programs are 
integrated into the bike according to user’s age 
and weight.
Pedaling strengthens leg and shin muscles; 
therefore, in the long-run less pressure is 
strained on knee and foot joints as well as on 
spine.
Be informed of the following:
•  If you have an illness, talk with an expert 
before using the machine.
• Adjust the bike according to your body      
            specifications. You can get assistance 
                from a gym trainer.
                 •   Always, do some stretching 
                      exercise and cool
                   down after the exercise.

Orchid Mehr Bulletin, No.12 Dec. 2015 
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The iXS Dagger series knee guard was developed to offer gravity riders a lightweight, 
barebones pad without sacrificing durability or protection. The Dagger Knee/Shin Guard 
features ArmadilloDuo™ compression shell, NockOut™ shock absorbent padding, and 
SideTap™ side padding which all together will take the impact pressured on knees. It 
also features SqueezeBox™ technology which allows free and natural movement for 
better pedaling efficiency. In addition, Dagger guards are breathable with moisture 
wicking and antibacterial fabric. AeroMesh™ materials provide premium comfort with 
multi-stretch abilities built into a well-ventilated antibacterial mesh fabric with silicon 
non-slip grips to keep the pads in place.

between try and 
triumph

Grand fondo
There’s no need to take your wheels off, the bike frame 
never comes in contact with the rack, and you get an 
aerodynamic setup for better fuel economy. Designed to 
fit two bikes securely to the rear of your car, the Gran 
Fondo cradles your bike vertically between the tail lights 
and license plate. The all-new Gran Fondo features an 
innovative design that uniquely positions two bikes 
vertically on either side of your rear license plate. Its 
lightweight, rust-resistant aluminum frame attaches 
easily with rubber-coated hooks that protect your 
vehicle’s finish.
With the Gran Fondo, it’s easy to load up your bikes and 
hit the road. It holds your front and rear bike wheels 
securely in aluminum-spined, injection-molded wheel 
cradles. Ratcheting straps adjust easily to fit bikes with 
26”-29” wheels. And, when you’re done with the ride, 
the Gran Fondo’s compact frame makes it easy to store.

Introducing the Topeak Aero Wedge iGlow. This is the Topeaks most 
popular saddle bag with a twist.
Topeak have combined their innovative ideas and designs and brought them together 
to make a perfect saddle bag. The trim around the opening of the bag has Topeaks 
iGlow technology. This is an internal glow system that illuminates the trim around the 
bag to give you more visibility to pedestrians and vehicles when on the roads. Overall 
this is the next step in saddle bag manufacturing technology and will soon be on most 
saddle bags.

Mavic Stratos Thermo Glove

For its flagship all-mountain gloves, Mavic 
went with a less-is-more approach to design, 
choosing to give the Stratos gloves as little 
weight and bulk as possible. The back of the 
Stratos gloves, made of open-mesh polyester, 
promotes ventilation throughout in order to 
cool your hands down. In addition, the highly 
absorbent microfiber thumb panel is perfect for 
when you need to quickly dab a sweaty brow. 
The Scuff Guard in the high abrasion area across 
the knuckles not only protects your hand, but 
also protect the glove. 
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Crankbrothers have developed a double seal system toprotect the 
bearings in the axel. This creates an internal and external seal 
and prevents water and debris from entering the pedal. This new 
design can be found on both the ‘Mallet E’ and the new flat pedal, 
the ‘Stamp’. In addition Crankbrothers have devised a single entry 
point for grease, meaning the pedal can be maintained without 
removing it from the bike. The grease port is located so as to push 
grease from the far end of the axel towards the new seals, keeping 
everything running smoothly for longer.

MALLET E
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The first Islamic countries Almas International Cup 
introducing the winning athletes, was held in October 2015 
in Kish Island.
In the final part of this body building contest, were present 
Rafael Santonja, IFBB president; Paul, the director of judges 
committee of the world federation; Ali Pournaseri, the 
director of Iran body building federation.
Winning athletes were as follows:
Khalil Asadi became the 90 Kg champion and Omid Nasr, 
Amirhossein Sa’adatnia, Reza Mousazadeh, Parviz Gholami, 
Saleh Marouf from Iraq came second to sixth.
Morteza Oveisi Paktinat became the 100 Kg champion and 
Hasan Khosravi, Seyyed Mehdi Alavi came second and 
third. Morteza Mashayekh, Ayat Najd Bagheri and Rouhollah 
Mirhoseini came fourth to sixth.

In +100 Kg, as well as Overall, Hasan Rahmanian became 
the champion. He then announced that he dedicated his cup 
and gold medal to Beytollah Abbaspour RIP.
Es’hagh Ghaviddel, Mahmoud Kafi, Alireza Assadollahi, 
Hamed Javdan, Ali Houri from Iraq came second to sixth.
Rafael Santonja, the director of IFBB, announced that this 
completion will be held annually under the name of Khalije-
e-Fars cup. On the second day of the Almas International 
contests 110 athletes took part in 5 height category, at the 
end of which Mohammad Asadi came first and was granted 
the Professional Card of the contests.
In 170cm height category 19 athletes took part in the contest, 
at the end of which Sepehr Haji Ghorbani, Mohammad 
Ilikaei, Mohammad Taher Hoseini, Hamid Moradi, Nima 
Azima and Salar Zarrin came first to sixth.
In 174cm height category 18 athletes took part in the 
contest, where Arash Fayyazi became the champion and 
Siamak Seriani, Ali Karimi Taleghani, Nasir Tehranian, Erfan 
Gholami, Ali Kazemi came second to sixth.
In 178cmheight category 25 athletes took part in the 
contest, and Mohammad Asadi became the champion of the 
category as well as overall. Also Mehrshad Javan, 

Mohammad Chaminia, Mohammad Hosein Keramati, 
Mohammad Javad Nasiri and Mohammad Reza Shirkhanlou 
came second to sixth in this category.
In the 181cm height category 14 athletes took part in the 
contest, at the end of which Akbar Sarbaz, Mohammad
Rostam Jadid, Emad Nakhshab, Reza Lashkar Bolouki, 
Saeid Niroomand and Mohammad Nazarian came first to 
sixth.
In the +181cm height category took part 20 athletesin the 
contest, at the end of which Ali Aghabeyglou, Mohammad 
Reza Azardoost, Mohammad Kashanaki, Amirhosein 
Moumivand, Hamid Ziaei and Hamidreza Rezvani came 
first to sixth.

Winning athletes in the Body Classic category were as 
follows:
168cm height category
1. Arman Rezvani
2. Saeid Asgari
3. Reza Safkar
171cm height category
1. Mehdi Arzeshmand
2. Mohammad Ghorbanalizadeh
3. Mohammad Reza Azad Zarrati
175 height category
1. Sajjad Heidari Chegini
2. Hamid-Reza Kamran-Iman-Shahi
3. Mousa Motahhari
180cm height category
1. Hosein Hadian
2. Sajjad Gerami
3. Ali Shams-ghamar
+180cm height category
1. Seyyed-Reza Hoseini
2. Vahid Nazari
3. Keyvan Rezapour
Seyyed-Reza Hoseini became the champion of the Body 
Classic category.

Almas Cup in Kish island
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