




آن ها سه تن بودند زماني كه برای گشودن مسيري به نام ايران ، رو به يكي از بلندترين 
قله هاي جهان پاي در راه گذاشتند.

آن ها سه تن بودند زماني كه از مسير ايران به قله برودپيك رسيدند و پرچم ايران را در 
بلنداي زمين برافراشتند.

آن ها سه تن ماندند زماني كه پس از چند روز پيمايش و شب ماني در ارتفاع باالي 7000 متر، 
خستگي شديد و ضعف قواي جسماني، در راه بازگشت، تن و جان به كوهستان سپردند؛ 
جايي كه از زمان هاي دور به آن دل داده بودند. آيدين بزرگي، پويا كيوان و مجتبي جراحي 
روز 26 تيرماه 1392 كمپ شماره سه صعود را به قصد قله 8047 متري برودپيك از رشته 
كوه هاي هيماليا در پاكستان ترك كردند. از مسيري كه براي نخستين بار به نام ايران باز 
مي شد. آيدين در آخرين تماس خود در روز 29 تيرماه خبر داد كه حال يكي از همنوردان 
وخيم است اما تصميم گرفته اند كه او را تنها نگذارند. رسانه ها نوشتند: "سه كوهنورد 
جوان ايرانی براي باز كردن مسير جديد، در سه ارتفاع 73۵0، 74۵0 و نزديك 8000 متر 
شب را به روز رساندند و سپس با فتح قلة برودپيك از راهی تازه، مسير ايران را ثبت 
كردند. اسكات پاوری، كوهنورد آمريكايی كه در مسير فتح قله برودپيك هيماليا 
با مجتبی، آيدين و پويا همراه بود، در وبالگ شخصی اش می نويسد: "كوهنوردان با 
استعدادی بودند. نخستين بار آن ها را در 10 ژوئن در اسالم آباد ديدم و از همان اول حس 
كردم كه تيم ايران نمی خواهد صبر كند. تيم آنها متشكل بود از مردان بزرگ و با سخاوتی 

كه برای باال رفتن مصمم بودند.
در طول صعود وقتی پای يكی از دوستانم از شش جا شكسته بود، با اين كه خودشان خيلی 
خسته بودند بازهم كمك كردند تا او را پايين بياورند. آن ها غذاهای ايرانی كه برای كل 
سفرشان آورده بودند را با بچه ها تقسيم كردند. آن ها می خواستند نشان بدهند كه 
ايرانی ها چقدر مهمان نوازند و در نهايت هم پرچم ايران را آن باال برافراشتند. جهان، 
اين جوانان را از دست داد و من هم آن ها را از دست دادم. آن ها شخصيت، استعداد و 

توانايی های زيادی را از كشوری كه آمده بودند،  نشان دادند."
اكنون فرزندان برومند ايران، چون سه يادگار گران بها در دل هيماليا آرام گرفته اند. آنها را 
فراموش نخواهيم كرد. به افتخار نام و به احترام  شان برخيزيم.                                           
                                                                                                                             معصومه فروغ
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هاهزتا
برنامـه های بلند مدت برای خدمت به ورزش

       اسـتان خراسان رضوی

زمانی که صحبت از خالقیت در کار و آینده نگری پیش می آید، نام مجتبی طاووسی در ذهن 
نقش می بندد. نماینده جوانی که کار در زمینه دستگاه های ورزشی را از سال1377 و با تولید 
تجهیزات ورزشی آغاز کرد در حالی که فقط بیست و پنج سال داشت. آقای طاووسی که متولد 
مشهد است، اولین فروشگاه خود را در خیابان سناباد این شهر در همان سال 77 تاسیس کرد 
و از آن زمان فروش دستگاه های ورزشی خانگی را آغاز کرد. پس از مدت کوتاهی کار خود را 
به عرضه دستگاه های باشگاهی نیز گسترش داد. همکاری آقای طاووسی با ارکید به سال 84 
و پس از کار با چند برند دیگر بر می گردد. در همه این سال ها او یکی از فعـال ترین نمایندگی های ارکید 

را اداره کرده است.

عرضه دوچرخه های حرفه ای به مشتریانی که سال هاست به این نمایندگی اعتماد دارند، 
خدمت دیگری است که از سال 88 به هموطنان مشهدی ارائه می شود. دو سال بعد شعبه دوم 

این نمایندگی فعال جهت ارائه محصوالت ارکید در میدان هاشمیه، افتتاح گردید.

آقای طاووسی برنامه های بلند مدت دیگری را نیز برای خدمت بیش تر به ورزش استان دنبال 
می کند. عرضه محصوالت با کیفیت و ارائه مشاوره های تخصصی اعتماد خریداران را بیش از 
پیش جلب کرده است. به همین سبب، باشگاه های خصوصی و دولتی بسیاری از خدمات این 
نماینده خوش فکر و فعال را استفاده می کنند. باشگاه های خصوصی مجموعه ورزشی آبی نگین، 
مجموعه ورزشی آبی ارمغان، انوش، خانه ورزش و پارت، همچنین باشگاه های دولتی، پایگاه 
قهرمانی تربیت بدنی، آموزش و پرورش، شرکت گاز، شرکت نفت، آب و فاضالب، سازمان آب 
در مشهد و شرکت گاز سرخس از جمله باشگاه هایی هستند که توسط این نماینده فعال با دستگاه های 

ارکید تجهیز شده اند. 

آقای طاووسی که خود ورزشکار است، راز موفقیت خود را آشنائی به تجهیزات ورزشی و جلب 
رضایت مشتری به واسطه ارائه مشاوره، تجهیزات مدرن و خدمات پس از فروش مناسب می داند.

مشهد  نمایندگی  محترم  و  همکاران سخت کوش  همه  برای  مهر  ارکید  ورزشی  صنایع  گروه 
سربلندی و پیروزی هرچه بیش تر آرزو می کند.

آقای مجتبی طاووسی - مدیر نمایندگی خراسان رضوی

باشگاه انوش

باشگاه خانه ورزش
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کیدراتربرنینافرآرکا

آرنولد كالسيك اروپا در تاريخ 11 تا 13 اكتبر در شهر مادريد اسپانيا برگزار می شود. شركت 
پاناتا اسپانسر  DIAMOND اين رويداد است و با داشتن غرفه 100 متر مربعی،  ارائه دهنده 
  Dual Adjustable Pulley ,همچون بدنسازی  های  دستگاه  های  الين  ترين  مهم 

Pininfarina, Fit evo, Sec, Free Weight خواهد بود.
16 نفر از ورزشكاران بدن ساز كشورمان در اين مسابقات شركت خواهند كرد.

باشگاه انوش

باشگاه خانه ورزش

با خبر شديم، آقای محمد مهدی گرزين، نمايندة سخت كوش 
استان گلستان در آزمون كارشناسی ارشد رشتة مديريت تحول، 

قبول شده اند.
در همه  كنيم  آرزو می  مؤفقيت،  اين  مناسبت  به  با شادباش 

عرصه های زندگی سربلند باشند.

يك مؤفقيت

در سال 1989 كريس و سارا فرچون  - گرابر شركت خانوادگی خود را در مديسون راه اندازی كردند. دراين شركت كه ساريس نام گرفت، باربند دوچرخه توليد مي شد. 
در سال 1991 كريس و سارا با همكاری فابيو پدرينی ، طـراح مشهور ايتاليايی، محصولی را روانه بازار كردند كه  شيك و به راحتی قابل استفاده بود.

در همان سال اولين كانتينر محصوالت به خارج از كشور از جمله به آسيا فرستاده شد. امروزه محصوالت ساريس در بيش از ۵0 كشور دنيا عرضه مي شود و اين شركت 
با فروش باالی خود در جهان دوچرخه سواری، به يك برندشناخته شده تبديل شده است.
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on Winning  Stage 13

و  بزرگساالن   ( آقايان  كوهستان  ليگ  مرحله  دومين  نتايج 
جوانان ( در مواد جاده كراس كانتری و دانهيل.

لیگ  دوم  مرحله  سواری،  دوچرخه  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
چهاردهم  تا  دوازدهم  تاریخ  از  جوانان(  و  )بزرگساالن  آقایان  کوهستان 
شهریور ماه به میزبانی استان همدان برگزار شد و دوچرخه سواران جوان 
در رشته کراس کانتری و بزرگساالن در رشته های کراس کانتری و دانهیل 

با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان این مسابقات باز هم اعضای تیم ترافیک الف و ب افتخار آفریدند.

نفرات برتر
در رشته كراس كانتری بزرگساالن :

1 - پرویز مردانی از تیم ترافیک الف
2 - بهرام ایزد پرست از تیم هیات قزوین

3 - فراز شکری از تیم ترافیک الف 

در رشته دانهيل بزرگساالن:
1 - حسین زنجانیان از تیم ترافیک الف

2 - امین تاکندی از تیم ترافیک الف
3 - حسین رفیعی از تیم ترافیک ب

گزارش مسابقات ليگ مرحله دوم كوهستان 
در رشته های كـراس كانتـری و دانهيـل در 

استان همدان

2014 EpicThe Gold Standard 
Redefined

رحبااینحرآ
2 13

صدمین دوره مسابقات تور دو فرانس، پس از طي 
شدن مسیر تاریخي همیشگي که نشان از جالل 
و شکوه این مسابقات دارد، در زیر نور چراغ هاي 
خیابان شانزه لیزه به پایان رسید و دوچرخه سواران 
پس از سه هفته مسابقه نفس گیر وارد شهر پاریس 

شدند.
همه  براي  را  هیجان انگیز  فرصتي  مسابقه  این 
دوچرخه سوران با هر درجه استعداد فراهم کرده 
بود. دقایق کسل کننده اي براي کسي وجود نداشت 
و تماشاچیان در سراسر فرانسه دوچرخه سواران را 

تشویق مي کردند. 
اگرچه آلبرتو کانتادور نتوانست در این دوره به موفقیت 
 Saxo Tinkof دست پیدا کند، اما او همـراه با تیم
همه مسیر را به طرز خارق العـاده اي رکاب زد. کانتـادور 
و هم تیمي اش،  رومــان کـروزیگـر با دوچرخــه هاي

 SPECIALIZED edition Tarmac SL4 خود 
مقام هاي چهارم و پنجم این دوره تور دو  فرانس را 

به دست آوردند.

پنجشنبه – 11 جوالی 2013

مارک کاواندیش، امگا فارما کوئیک استپ، آلبرتو 
کانتادور، سکسو تینک آف و ژاکوب فوگ اسلنگ 
 SPECIALIZED آستـانـا بـا دوچـرخـه هـاي
خود در این دوره تور دو فرانس تا مرحله 13 خط 

پایان در سینت آماند مونتروند رکاب زدند. 

دوشنبه – 19 آگوست 2013 

پس از یـک دهـه سلـطـه XC بر مسـابقـات 
کوهستان، قهرماني جهاني و المپیک، نوبت به 
دوچرخه EPIC رسید که یک نوآوري بي نظیـر 
نام گرفته است. فـریم هاي سبک  تـر و محکم تر، 
استفاده از کمک فنرهاي جدیـد که بر اسـاس 
تکنولوژي روز ساخته شده اند، سیستم انبارش 
سریع و بسیاري وی ژگي هاي دیگر، این تندرو ترین 
دوچرخـه جاده  هـا را سریع تـر ساختـه  است. هم 

 اکنـون تیمي متشکل  از طـراحان، مهندسـان، 
مدیران محصول و دوچرخه سواران گردآمده اند 
تا نسل جدیدي از دوچرخـه هاي EPIC را به 

دنیا عرضه کنند.



K-FORCE LIGHT
COMPACT 386 BB30

AFTERBURNER
COMPACT 386 BB30
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ونیرانتقالیتنها

تولید طبق قامه های سبک K-Force  تحول بزرگي است که در طول دو سال گذشته به وسیله طراحان و مهندسان  FSA انجام شد. استفاده از 
ویژگی های این محصول مانند وزن سبک، استحکام، قدرت زیاد و بیش ترین میزان انتقال نیرو، دوچرخه سواران بسیاري را در سکوهاي قهرماني 

قرار داده است. 
با وجود دستاوردهاي زیاد این مدل طبق قامه، در بسیاری از رقابت های سطح باال، هنوز مهندسان FSA راضي نیستند و برنامه توسعه بیش تر 

محصوالت را دنبال مي کنند.
آن ها براي افزایش استحکام، دقت و کارایي بیش تر در تعویض دنده و کاهش وزن محصول تغییر کلی طرح محصوالت را در پیش گرفتند. با توجه به 
یکسان نبودن انتقال نیرو در چرخش 360 درجه و با توجه به آن که بیش ترین میزان در حالت افقي بازوي طبق قامه انجام می شود، پیچ هاي نامتقارن

همچنین چندین پیچ و مهره در زنجیر )در باالترین سطح فشار( قـرار گرفت.   
به عالوه، طراحی سه بعدي و ترمز ضد قفل باعث حرکت سریع تر 

و روان تر و تغییر حالت راحت تر آن شده  است.
افزایش استحکام در طبق این تنظیمات جدید باعث 
قامه و کمـک به دوچرخـه سـوار در تغییـر وضـعیت 
دوچرخـه می شود. در حالي که پیچ و مهره تعبیه 
شده درپشت طبق، بر تمیزی، ظرافت و کارآمدی 

سطح آیرودینامیکی آن افزوده است.

عنکبوتـی شکـل که یکی از این پیـچ ها در پشت بـازوی طبـق پنهـان است، به آن اضـافـه شد.  
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وقتی هوا سرد می شود، همچنان می توانید دوچرخه سواری کنید اما باید اقدامات احتیاطی مناسبی برای اطمینان از ایمنی و قابل قبول بودن سواری انجام دهید.
موقع ارزیابی هوای سرد، دما و فاکتور تبرید )باد سرد( را بررسی کنید. تبرید- ترکیب سرما و سرعت باد-  سرمای حس شده واقعی را اندازه می گیرد. برخی 
ایستگاه های هواشناسی تبرید را به عنوان دمای " ملموس" گزارش می کنند. برای مثال، دمای 4 درجه سانتیگراد و باد با سرعت 2/5 کیلومتر بر ساعت، احساس 

دمای منفی 2 درجه سانتیگراد را ایجاد مي کند.
اصل همرفت در هوای سرد نیز، مانند هوای گرم کارایي دارد. پوست بدن، گرما را به محیط پیرامون می دهد. اگر هوا در جریان نباشد، همرفت موجب ایجاد الیه 
مرزی از هوای گرم تر پیرامون بدن می شود. اما اگر هوا مانند وزش باد، در جریان باشد، یا شما در حال حرکت باشید، مانند هنگامي که دوچرخه سواری مي کنید، 

الیه مرزی با هوای خنک تر جا به جا می شود. بنابراین از ایجاد الیه مرزی گرم جلوگیری و پوست شما به سرعت خنک می شود.
بدن تمایل به حفظ دمای درونی خود ثابت دارد. در هوای سرد، خون در طی همرفت در پوست خنک تر می شود، سپس به سمت درون بدن به گردش می آید و 
دمای آن به سمت پایین تر از 14 می رود. بدن با تنگ کردن رگ های خونی )انقباض عروق( به این وضعیت واکنش نشان می دهد و گردش خون در سطح بدن 

محدود و در مرکز، متمرکز می شود تا گرم تر بماند. به این ترتیب فرآیندهای سوخت و ساز بدن حفظ مي شود و اندام هاي داخلي به فعالیت خود ادامه مي دهند.
در این وضعیت دو پیامد منفی به وجود مي آید. 1- ماهیچه های بازو و پا از خون پر اکسیژن که برای تولید نیرو نیاز دارند، محروم می شوند. بنابراین عملکرد 
دوچرخه سواری کاهش می یابد. 2- سطح بیروني و دروني پوست از خون گرم محروم می شود و خطر سرمازدگی )یخ زدن بافت های بدن( در شرایط بحراني 

به وجود مي آید.
خوشبختانه، موارد نادری وجود دارد که مجبور باشید در دمایی دوچرخه سواری کنید که سرمازده شوید.

بدن براي گرم ماندن از مکانیسم دیگري هم استفاده مي کند. باال بردن سوخت و ساز برای افزایش تولید دما.
هنگامی که دمای درونی بدن کم می شود، با لرزیدن سریع و تکراری ماهیچه های منعطف و غیر منعطف، گرما تولید می کنند. همچنین شواهدی وجود دارد که 

بدن با افزایش خودکار سوخت و ساز حتی بدون افزایش حرکت ماهیچه، به سرما پاسخ می دهد.
هنگام تمرین در حدود 60 تا 70 درصد انرژی تولید شده، به صورت گرما، به هدر می رود. هرچند این موضوع در شرایط گرم مشکل ساز است، اما در شرایط سرد 

مفید است.
بيماری های مرتبط با سرما

سرما زدگی، وقتی دمای درونی بدن به پایین تر از 35 درجه سانتیگراد می رسد، اتفاق می افتد. نشانه های سرما زدگی:
1 . لرزیدن، قبل از رسیدن دمای مرکزی به 35 درجه سانتیگراد شروع می شود

2 . ضعف
3 . سرگیجه

4 . گفتار ناقص
5 . از دست دادن چاالکی و هماهنگی

6 . پوست رنگ پریده و خاکستری کم رنگ

با پیشرفت سرمازدگی، دمای درونی بدن نیز کم می شود. با این نشانه ها:
1. افزایش پریشانی ذهنی

2. سفت شدن عضالت، کندی حرکت
3. کاهش ضربان قلب و تنفس

4. از دست دادن هوشیاری
5. ورم ریوی، که در آن به علت کاهش شدید عمق و تواتر تنفس، مایع در 

شش ها جمع می شود.
6. ایست قلبی

دوش داغ، راه خوبی برای برگرداندن دمای بدن به حالت معمول است. اگر 
محیط گرم در دسترس نباشد، پناهگاهی براي در امان ماندن از باد پیدا 
کنید. وقتي به محیط گرم رسیدید، به سرعت لباس خشک بپوشید چون 

لباس های مرطوب، دمای بدن را کاهش مي دهند.
اگر در جاده سرگردانید، لباس های مرطوب از عرق خود را مدتي در بیاورید 
سرعت  به  را  آن ها  دوباره  سپس  شود.  گرفته  دروني شان  الیه  رطوبت  تا 
بپوشید. با این روش، مقداری از رطوبت بیرونی پوست از بین می رود و بدن 
کمی گرم تر مي شود. اگر همراه گروه هستید، می توانید با تجمع در کنار 
یکدیگر، گرم تر شوید. در موارد شدیدي، که احتمال عوارض قلبی عروقی 

وجود دارد، به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.
انفرادی  موقعیت های  در  است  ممکن  شدید  سرمازدگی  موارد  معموال 
مناطق  در  اگر  اما  است،  نادر  بسیار  دوچرخه سواری  در  هرچند  دهد.  رخ 

دوردست و در هوای سرد دوچرخه سواری می کنید، بهتر است:
• با یک دوست همراه شوید.

• تلفن همراه با خود داشته باشید.
• کسي را در جریان مسیر دقیق رفت و زمان بازگشت خود قرار دهید.

شود.  آسم  بیماري  عود  سبب  تواند  می  و خشک  سرد  محیط  در  تمرین 
اقدامات  و  باشند  آگاه  باره  این  در  باید  آسم،  به  مبتال  سواران  دوچرخه 

احتیاطی را انجام دهند.

جلوگيري ازفشار سرما يا سازگاری با هواي سرد
بدن با آب و هوای سرد سازگار می شود اما نه به میزاني که با گرما سازگار 

می شود.
افرادی که به محیط سرد سازگار شده اند، به خاطر افزایش اندک متابولیسم 
بدن در حالت استراحت و افزایش جریان خون به اندام ها، بسیار دیرتر از 
کسانی که سازگار نشده اند ، شروع به لرزیدن می کنند. با این حال، به دلیل 
بیماری های  از  براي جلوگیری  سازگاری های محدودی که رخ می دهد، 
انتخاب لباس و استراتژی های دوچرخه سواری  باید روی  با سرما،  مرتبط 

متمرکز شوید.
برخي لباس ها از موادی شبیه Gore-Tex ساخته شده اند که نه تنها امکان 
تبخیر رطوبت را به وجود مي آورند، بلکه با داشتن الیه های عایق تنفس پذیر، 

گرمای بدن را حفظ مي کنند.
توجه کنید که پوشیـدن لباس زیاد، آزادی حـرکت را محدود مي کند و باعث

یراسوچرحهدو
دسریاهود

تعرق و رطوبت بیش تر مي شود. هنگام دوچرخه سواری در هواي سرد، سر و صورت خود را بپوشانید و گرم نگه دارید. گرم کننده های بازو و ساق پا نیز گزینه های خوبی 
هستند. چون پاهای سرد و خیس، در سواری بدبختی به بار می آورند. بنابراین روی کفش های معمولی خود، از روکش های کفش استفاده کنید یا یک جفت کفش 
زمستانی دوچرخه سواری بخرید. انتخاب لباس های خود را بر عهده دیگران نگذارید. زیرا بدن افراد واکنش  یکسان به سرما ندارد. دوچرخه سوارانی با شاخص چربی 
بدن باال، بیش تر از دوچرخه سواران با چربی کم، سرما را تحمل می کنند. دوچرخه سواران مسن تر، به خاطر واکنش کندتر بدن براي تنظیم حرارت، سرما را بیش تر از 
افراد جوان حس می کنند. در محیط های سرد، بچه ها به دلیل سطح بیش تر بدن نسبت به حجم آن، بسیار سریع تر از بزرگساالن، گرما از دست می دهند. بهترین 
راه برای این که بدانیم در هوای سرد چه بپوشیم، تهیه نمودار فهرستی از لباس و میزان تبرید است. برای هر سواری، میزان تبرید و لباسی که می پوشید را ثبت کنید. 
پس از پایان دوچرخه سواری، بررسی کنید که آیا لباس تان زیاد و کم یا دقیق و درست بود. به لباس هایی که در تبرید داده شده بهتر عمل کرده اند، توجه کنید. شاید 
ثبت یک فهرست کامل و منطقی یک زمستان کامل طول بکشد. اما سال های بعد می توانید براي انتخاب آسان لباس، به آن مراجعه کنید. احساس کمي سرما در آغاز 
سواري خوب است. اگر  بدن خیلي گرم باشد، درهمان سه کیلومتر اول راه، خیس عرق  مي شوید. نتیجه تعرق زیاد در سواری های طوالنی، سرد شدن سریع بدن است.

برگرفته از كتاب اصول و مبانی مهارت های دوچرخه سواری 
مترجم:  اِدگار شمعونيان پژوهشگر و مدرس دوچرخه سواري



پرتقال سرشار از ویتامینهاي B و C و داراي آهن، کلسیم، 
فسفر، پتاسیم، سدیم و مس است. ویتامین A در پرتقال 
وجود ندارد اما در آن کاروتن وجود دارد. کاروتن ماده اي 
زرد رنگ است که در هویج به بیش ترین مقدار و در برخي 
میوه هاي دیگر کما بیش وجود دارد. این ماده پروویتامیني 
با اسید کبد مخلوط شده، ویتامین A مي سازد و آن را به 
خون مي فرستد. پرتقال داراي اسیدهاي گوناگوني است 
که مهم ترین آنها اسید مالیک است. بیش تر مرکبات داراي 
اسید تارتاریک و اسید سیتریک هستند. اما اسید سیتریک 

موجود در پرتقال خیلي کم و به مقدار 2 درصد است .
مدت زمان زیادي برخي پزشکان عقیده داشتند که پرتقال 
هم مثل لیمو امالح ضروري را از بدن را دفع مي کند و 
باعث تحریک پوسیدگي دندان مي شود. اما آزمایش هاي 
براي  نیاز  مورد  امالح  منبع  پرتقال  که  داد  نشان  علمي 

بدن است.
امروزه ثابت شده که اسیدهاي میوه حتي اگر به مقدار 
زیاد هم مصرف شوند برخالف اسیدهاي شیمیایي اکسیده 
و  دفع  را  بدن  سموم  سوزند،  مي  سلول  در  شوند،  مي 
از  تنها  نه  این دسته اسیدها  خون را قلیایي مي کنند. 
میزان کلسیم کم نمي کنند بلکه موجب افزایش این ماده 

و استحکام بیش تر استخوان هاي بدن مي شود.

متسالتغذیه و
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نارنجی دوست داشتنی

پوسته گران بها
غالت به عنوان تأمین کننده انرژي، داراي قسمتي از 
پروتئین ها و برخي ویتامین ها و مواد معدني ضروري 
هستند اما مشخص شده، مصرف نان هایي که آرد 
آن ها به خوبي تخمیر نشده است به دلیل وجود 
به نام فیتات در پوسته غالت مانع از جذب  ماده اي 
مواد معدني به خصوص روي و باعث کوتاهي قد مي شود. 
دکتر ربابه شیخ االسالم، متخصص اپیدمیولوژي در این 
خصوص مي گوید: نان کامل یعني ناني که از آرد گندم 
هرچند ما در  باشد،  بدون سبوس گیري تهیه شده 
کشورمان بخشي از سبوس را مي گیریم اما آرد مصرفي 
در تهیه نان سنگک و بربري نسبت به نان هایي که به 
غلط نان فانتزي لقب گرفته اند، سبوس بیش تري دارد. 
متأسفانه این نان هاي خوب ایراني اغلب در نانوایي هایي 
از طرف  نامناسب و گاهي کثیف تولید مي شوند. 
دیگر نان هایي که در شرایط بهداشتي تهیه مي شوند 
اغلب آرد سفیدند که از نظر تغذیه اي مناسب نیستند 
چون آرد سفید سبوس گیري شده و ارزش غذایي خود 
نانوایي هاي  از  اگر  بنابراین  است.  داده  از دست  را 
سنتي نان مي خرید، مراقب باشید نانوایي پاکیزه، 
کارگران روپوش پوشیده و تمیز و نانوایي حداقل از 
منظر بیروني که شما قادر به دیدن آن هستید، شرایط 
بهداشتي داشته باشد. نان هاي صنعتي اغلب در شرایط 
بهداشتي تهیه مي شوند. اگر آرد آن ها سبوس دار باشد 
رنگ تیره اي دارند و اغلب روي بسته بندي آن ها 
باید تاریخ تولید و میزان سبوس یا تهیه شده از آرد 
کامل ذکر شده باشد. ناني را بخرید که مشخص باشد 

کجا تهیه شده است.

نان هاي بي هویت در مکان هایي تهیه مي شوند که 
از چشم مامورین نظارتي مخفي هستند. به گفته وي، 
نان تازه داغ است و انباشته شدن نان داغ قبل از سرد 
شدن، باعث تغییر حالت ظاهري، بیات شدگي زودرس، 
تسریع در کپک زدگي و تشدید ضایعات مي شود و 
مصرف آن ممکن است بیماري گوارشي ایجاد کند. 

بنابراین؛
- با جا به جا کردن بگذارید نان ها کامال خنک شوند. 
ناني که پس از سرد شدن با سفره حمل و نگه     داري 

شود، مطبوع تر و ماندگارتر خواهد بود. 
- از خوردن نان سبوس دار در وعده هاي غذایي خود 
غافل نشوید. مصرف نان سبوس دار در هر وعده غذایي  
و  قلبي  هاي  بیماري  به  ابتال  خطر  تا40درصد   30
گوارشي را کاهش مي دهد. خوردن نان سبوس دار 

مانع از جذب سریع قند و چربي در خون مي شود. 
- نان هاي تیره  داراي سبوس بیش تر، ارزش غذایي 

باالتري نسبت به نان هاي سفید و روشن دارند. 
- قرار دادن نان در یخچال، بیات شدن نان را تسریع 

مي کند.
- از حمل نان در البه الي ورقه هاي روزنامه خودداري 

کنید. 
- هیچ نوع ناني را داغ در کیسه پالستیک نگذارید. در 
مجاورت نان داغ، مواد سمي از پالستیک به نان منتقل 

مي شود. 

پيشگيری از سرطان با نان سبوس دار
با وجودي که نان هاي سبوس دار نسبت به نان هاي 
بدون سبوس فایده هاي بیش تري دارد، اما مصرف آن 

در جوامع امروزي رو به کاهش است.
به گزارش لقمه، دبیر انجمن تغذیه ایران با اشاره به 

فواید نان هاي سبوس دار به ویژه نان جو گفت:
نان هاي سبوس دار سرشار از فیبر غذایي و حاوي 
ویتامین هاي گروه B و E است و به همین دلیل 
به افراد توصیه مي شود در رژیم غـذایي از نان هاي 

سبوس دار به میزان بیش تري استفاده کنند.
 برلیانت بزرگمهر، به فواید فیبر یا کربوهیدرات هاي 
غیر نشاسته اي در رژیم غذایي اشاره کرد و افزود: ماده 
غذایي حاوي فیبر، فشارخون و چربي هاي نامطلوب 
عروق  و  قلب  سالمت  سبب  تعدیل کرده،  را  خون 
مي شود و در پیشگیري از یبوست و سرطان موثر 
است. وي با اشاره به گسترش مصرف نان هاي بدون 
سبوس در جوامع امروز تصریح کرد: در جوامعي که 
افراد، نان بدون سبوس مصرف مي کنند، یبوست بسیار 
شایع است و این موضوع در طوالني مدت احتمال ابتال 
به سرطان هاي دستگاه گوارش به ویژه سرطان روده 

بزرگ را افزایش مي دهد.

                                                منبع: اینترنت
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باگفب
حمیدکترد

نباعدمسا
یعنی زندگی

یعنی عاشق شدن

دکترحمید مساعدیان دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي است. سابقه بیست ساله به عنوان یک کوه نورد و عضویت در کمیسیون پزشکي اتحادیه 
جهاني کوه نوردي از ایشان چهره شناخته شده اي در جامعه کوه نوردي ساخته  است.

این گفت وگو پیش از حادثه دلخراشي که براي سه کوهنورد فاتح مسیر ایران در بروپیک رخ داد، در دفتر ارکید انجام شد. امیدواریم توجه به توصیه هاي ایشان 
به عنوان یک متخصص پزشکي کوهستان، در جلوگیري از بروز حوادث ناگوار به  خصوص در صعودهاي زمستاني موثر باشد.

آقای دکتر چند سال است که کوهنوردي مي کنید؟ 	 
از سال 63 یعنی حدود 29 سال است که کوهنوردي مي کنم.

به کدام قله ها صعود کرده اید؟	 
بیش تر قله های ایران را صعود کرده ام. 47 بار آن به قله دماوند از جبهه ها و مسیرهای مختلف که 8 بار آن صعود زمستانی بود. صعود به بیش تر قله های باالي 
4000 متر ایران و صعودهای برون مرزی هم داشته ام؛ قله ماکالو به ارتفاع 8563 متر در منطقه نپال، قله پوموری در هیمالیا، که دختر اورست نام دارد و قله بسیار 

زیبا و سختی است، قله مراپیک و آرارات در ترکیه و قللی در کشورهای اروپایی مثل انگلستان.

در چه شرایطي کوهنورد باید دارو مصرف کند؟ 	 
معموالً مصرف دارو در برنامه های کوهنوردی رایج نیست و کوهنوردان تمایلی به استفاده از دارو در صعودهای خود ندارند. اما گاهي برای افرادی با صعودهای 

تکراری در ارتفاع باالی 3500 مترکه نشانه هایي از بیماری ارتفاع یا بیماری حاد کوهستان دارند، به وسیله پزشک دارو تجویز مي شود. 
داروهای مکمل در برنامه های چند روزه زمستانی یا طوالنی مدت مانند برنامه های هیمالیا نوردی بسیار موثر است. به ویژه برای افرادی که در ارتفاعات، به دلیل 
پس رفت ارتفاع بعد از حدود 20 روز و در مدت زمان طوالنی دچار کاهش وزن شدید بین 7 تا 25 درصدی می شوند. این افراد به دلیل عدم دسترسی به مواد 
غذایی می توانند از مکمل ها استفاده کنند. زیرا کاهش وزن می تواند عوارضی از جمله خستگی زودرس، افت نیروي جسمي و روانی به وجود بیاورد که سبب بروز 

حوادث ناگوار مي شود.

حضور پزشک ارتفاع در صعودهای سنگین چه قدر ضروري است؟	 
به طور کلی حضور پزشک تیم در برنامه های برون مرزی و طوالنی مدت براي یک صعود ایمن و موفق بسیار تاثیرگذار است.

او به عنوان مشاور روانی و مشاور علمی صعود می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند. پزشک ارتفاع در صعودهای طوالنی مدت و در کنار سرپرست و مسئول 
فنی تیم در بخش های مختلف از جمله تغذیه، مشکالت روحی و روانی، مشکالت جسمی و زمینه ای افراد تیم و همین طور مساله هم هوایی در موقع صعود و در 

هنگام بروز حوادث بسیار موثر است. 

کوهنوردی در هوای سرد چه شرایطي دارد؟ 	 
کوهنوردي در هواي سرد آمادگي خاصي مي خواهد. می دانید باد سرما را تشدید می کند و دمای هوا را تا چند برابر کاهش می دهد. 

مثاًل در دمای منفی10 درجه سانتیگراد با وزش باد با سرعت 50 - 40 کیلومتر بر ساعت، میزان سرما تا 30 درجه سانتیگراد کاهش مي  یابد. 
سرما سبب خستگی بیش تر و پایین رفتن دمای عمومی بدن می شود. افرادی که در محیط سرد ورزش می کنند، اگر پوشش مناسب با میزان فعالیت 
و چگونگي ورزش خود نداشته باشند، دچار کاهش دمای عمومی بدن می شوند که مرگ خاموش نام دارد. در این وضعیت بدن وارد یک حالت 

خطرناک می شود و بسیاری از حوادث نیز در این مرحله که غیر قابل کنترل است، رخ می دهد. 
بسیاری از حوادثی که تا کنون براي کوهنوردان پیش آمده به دلیل قرار گرفتن طوالني مدت در سرما و کاهش دماي عمومي بدن بوده، از جمله دکتر 
سعید بهارلو و بسیاری از کوهنوردان دیگر به سبب هایپوتري یا کاهش دماي عمومي بدن، جان خود را از دست داده اند. باید اضافه کنم که در بروز 

این حوادث تلخ، بی توجهی به مصرف مواد غذایی هم موثر بوده است.

چگونه؟	 
تغذیه ورزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بسیاری از موفقیت های بزرگ ورزشی در دنیا به واسطه توجه به تغذیه مناسب ورزشی به دست مي آید. 

تیم های خوب ورزشی همیشه یک پزشک و مشاور تغذیه در کنار خود دارند.
تغذیه مناسب تضمین کننده موفقیت یک تیم ورزشي است. در کوهنوردی به خاطر شرایطي که در رویارویي با طبیعت به  وجود مي آید و گاهي 
بسیار سخت است، بی توجهی به تغذیه می تواند آسیب هاي جدی تری نسبت به سایر رشته های ورزشی ایجاد کند. بنابراین بحث تغذیه در ورزش 
کوهنوردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین شرایط تغذیه در این ورزش با سایر ورزش ها تفاوت دارد. هنگام صعود دسترسی خوبی به مواد 
غذایی و تنوع غذایي وجود ندارد. فاکتورهای محیطی موجود در کوهستان مانند سرما، سبب کاهش انرژی و کاهش وزن شدید و خطرناک کوهنورد 
می شود. آقای دهقان در مصاحبه اي اشاره مي کردند که در صعود 50 روزه به اورست بیش از 28 کیلوگرم وزن خود را از دست دادند. این میزان 
کاهش وزن می تواند بسیار خطرناک باشد و شرایط را برای بروز حوادث فراهم کند. عدم دریافت انرژی، کاهش وزن و وجود سرما می تواند تاثیرات 
منفی بر تصمیم گیری و قضاوت فرد داشته باشد و تحمل فیزیکی و روانی فرد را کاهش دهد. به دلیل تاثیراتی که ارتفاع بر کاهش اشتها و سیستم 

گوارش دارد تغذیه در این ورزش از اهمیت زیادی برخوردار است.

آیا رژیم غذایي خاصي را براي برنامه هاي کوهنوردي توصیه مي کنید؟	 
 نه! در برنامه های کوهنوردی به ویژه در فصل زمستان رژیم غذایی خاصی وجود ندارد. کوهنوردان براساس ذائقه خود مواد غذایي را انتخاب مي کنند. 
اما نکاتی در برنامه کوهنوردی اهمیت دارد و آن ضرورت مصرف مایعات، کربوهیدرات ها، قندها و استفاده مناسب از مواد غذایی چرب، پروتئین دار، 
ویتامین ها و امالح کافی است. عالوه بر این استفاده از مواد غذایی اشتها آور به ویژه در برنامه های زمستاني اهمیت بسیار زیادی دارد. توجه به بهداشت 

و شیوه نگه داری مواد غذایی هم نباید فراموش شود.

به هرحال صعودهاي سنگین ریسک باالیي دارند، شما به عنوان یک کوهنورد از این خطر کردن،  چه احساسي دارید؟ 	 
فقط مي توانم بگویم کوهنوردی یعنی زندگی. اگر این نوع زندگي را تجربه کنید و به آن عالقه مند  شوید، دیگر نمی توانید آن را ترک کنید و این 

یعني عاشق شدن. 

گوو
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در گستره وسیع تولید دستگاه های ورزشی امروزی در 
جهان، برخی از این دستگاه ها به دلیل قابلیت استفاده 
اندام  روی  زیاد  تاثیرگذاری  و  مناسب  قیمت  آسان، 

انسان، بیش ترمورد توجه قرار گرفته  است.
این مطلب درباره تاریخچه و انگیزه ساخت، تحقیقات 
اسکی  یا  الپتیکال  دستگاه  از  استفاده  و  شده  انجام 

فضایی نکات جالبی را بیان مي کند.
دستگاه الپتیکال دستگاهی است که حرکت صعود یا 
باال رفتن پلکانی، دویدن یا پیاده روی را بدون فشار به 
مفاصل شبیه سازی می کند. به همین دلیل ریسک 
هرگونه صدمات ورزشی را پایین می آورد. از این رو 
بیش تر افراد می توانند از این دستگاه ها استفاده کنند.

داشتن  با  و  است  هوازی  تمرین  دستگاه  الپتیکال، 
قابلیت ارائه تمرینات سخت تا آسان بر پایه تمرینات 

سرعتی – مقاومتی کارآیی زیادی برای کاربر دارد.
شرکت  توسط  سال 1990  الپتیکال  دستگاه  اولین 
لری  آقای  توسط  الپتیکال  آمد.  بازار  به   precor
میلر برای شرکت precor اختراع شده و در سال 
1995 ثبت تجاری شد. میلر ایده ساخت این دستگاه  
را از فیلمی گرفته بود که از دویدن دخترش و شکل 
حرکت پاهای او برداشته شده بود. او متوجه شد که 
پاها هنگام دویدن یک حرکت بیضی شکل را ایجاد 
می کنند. به همین دلیل او به طراحي دستگاهي براي 
ایجاد حرکت دقیق و با فشار کم بر روی مفاصل فکر 
کرد. بیش تر الپتیکال ها برروی عضالت پایین تنه و 
باالتنه تاثیر گذارند. اگرچه دربرخي از آن ها دسته اي 
برای تمرینات باالتنه و دست ها وجود ندارد و نیروی 

محرکه اصلی  آن پاهاست.
این دستگاه با دقت زیاد و ایجاد کم ترین فشار بر روی 
مفاصل و فشار مناسب برای عضالت عمل کرده و با 
گذر زمـان و پیشـرفت تجهیزات الکترونیـکی مجهـز 
به کامپیوتـرهای حرفـه ای با برنامـه های جدیـد و

 شبیه سازی های دقیق تری شده است.
الپتیکال اولین دستگاهی است که باعث می شود 
باشد  چرخشی  حرکت  در  پنجه  تا  پا  پاشنه  از  تا 
طیار(  )چرخ  فالیویل  قطعه  بوسیله  حرکت  این  و 
کوچکی مهار می گردد که هم وظیفه مهار حرکت 
پاها و سرعت چرخش آن ها را به عهده دارد و هم 
مقاومت پدال های زیر پا را تنظیم می کند و همین 
رمز داشتن پدال هایی راحت و کاهش خستگی و 
کرخی پاهای ورزیده ورزشکاران در این دستگاه های 

هوازی است.
سه  به  فالیویل  نصب  جای  براساس  ها  الپتیکال 

دسته تقسیم شده اند:
مدل قدیمی آنها فالیویل و تجهیزات درعقب نصب 
شده – نسل دوم در جلو و نسل سوم یا جدیدترین 
و  زاویـه شیب  و  می باشد. شکل  مـرکز  در  آن ها 
تنظیم  را  پدال ها  حرکت  دقت  پدال ها  سراشیبی 
می کند. در بعضی دستگاه ها ارتفاع پدال ها جهت 
کند.  می  تغییر  کوتاه تر  یا  و  بلندتر  افراد  استفاده 
و چه دستی  اتوماتیک  تنظیم چه  قابل  پدال های 
و  دهند  می  تغییر  را  حرکت  زاویه  شوند،  تنظیم 
به طول گام ها  با توجه  را  بـدن  پا و  حرکت های 
تغییر می دهد و این باعث مي شود که عضالت اصلی 

پایین تنه ورزیده شوند. 
به  به تجهیزاتشان  تـوجه  با  دستگاه های گوناگون 
تغییر  شده گوناگون،  تعیین  پیش  از  برنامه هـای 
مقاومت پدال یا تغییر طول پدال ها مجهز هستند 
این  دارند.  نیز  را  عقب  و  جلو  به  حرکت  امکان  و 
دستگاه در وهله اول با فشار پاها فعال می شود و 
در مرحله بعد توسط فشار دست که به اهرم های 

دست وارد می شود.
فقط  دارند  تری  که طراحی ضعیف  هایی  دستگاه 
وابستـه به حـرکت پاها هستند . در صورتیـکه این

این حرکت با سرعت حرکت دسته ها متناسب بوده و 
دقت در حرکت رفتی و برگشتی دسته ها و پدال ها 
و تقسیم نیروی دست و پا هنگام حرکت نشان دهنده 

کیفیت آنست. 
مزایا:

الپتیکال از نظر حرکت پا و فعالیت هوازی و تاثیر 
برروی قلب با تریدمیل قابل مقایسه است و از نظر 
حرکت بین تریدمیل و دوچرخه است. تحقیقات نیز 
نشان می دهند که از نظر کالری سوزی با تریدمیل 

برابری می کند.
تحقیقات پروفسور توماس النتا )متخصص تغذیه و 
فیزیولوژی تمرینات ورزشی( در دانشگاه میسوری 
کلمبیا نشان داده که از لحاظ حفظ اکسیژن، تولید 
با  الپتیکال  تمرینی  حرکتی  شکل  و  التیک  اسید 

تریدمیل قابل مقایسه و بسیار نزدیک می باشد.
دانشگاه  در   2002 سال  در  جدیدتری  تحقیق 
آیداهو نشان داد که گام های بلندتر برداشتن باعث 
تقویت و باال رفتن قدرت همه عضالت بزرگ و قوی پا 
می شود و همچنین نشان داد که حرکت با گام های 
بلند، باعث کالری سوزی بیش تر می شود بدون این که 
کاربر فشار زیادی را احساس کند. درنتیجه ساخت 

الپتیکال های جدیدتر با اشکال جدیدتر انجام شد.
باال،  بخشی  اثر  و  استفاده  در  سهولت  دلیل  به 
ابداعات جدیدی در ساخت دستگاه ها شکل گرفت 
شدند.  ساخته  ها   Climber و Elliptigo و 
است  دارای دوچرخه  الپتیکال  Elliptigo  همان 
  Climber .که پاها به شکل بیضی حرکت می کنند
نیز شبیه ساز حرکت کوهنوردی و در واقع الپتیکالی 

است که پدال های شیب دار دارد. 

سنا
ستا

دراندا
یهاهسنگاد

سیررو

امروزه شرکت  DK City تایوان، یکي ازسازندگان 
برتـر الپتیکال های باشگاهی داراي استانـداردهـاي

دستگاه های ورزشی است که در چندین سطح تولید 
مي شوند. سیستم های مکانیکی و الکترونیکی پیشرفته 
جهت شبیه سازی تمرینات مختلف استقامتی و قدرتی 
است و با حرکت نرم و استاندارد پدال ها باعث لذت 
باال رفتن و قدرت بدنی بیش تر در تمرینات می شود. 
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  body language شنیده ایم که از قدیم گفته اند خودش یک چیز مي گوید، چشم هایش چیز دیگر! سخن گفتن چشم ها همان است که امروز به آن زبان بدن یا
مي گویند. در حقیقت همه انسان ها به طور ناخودآگاه حتي زماني که حرف نمي زنند، حرکاتی از بدن خود نشان می دهند. آشنایی با این حرکات و نشانه ها کمک مي کند، تا با 

ذهن مخاطب ارتباط بهتري برقرار کنیم و درنتیجه گفت و گوي سازنده تري داشته باشیم. 

كنار زدن موها از روی صورت
این حرکت نشانه ای از عصبی بودن و در عین حال جلب شدن نظر شخص است. شخص سعی می کند با این کار حالت واقعی چهره خود را مخفی کند و نشان ندهد که تحت 

تاثیر قرار گرفته است.
لبخند طوالني

یک لبخند درصورتی واقعی است که در آن عضالت چشم ها هم درگیر شوند و زیاد هم طول نکشد. در حقیقت افرادی که لبخند آن ها بیش از 5 ثانیه طول می کشد در حال 
تظاهر کردن هستند. در این صورت فکر نکنید که مخاطب شما به موضوعي که مطرح کرده اید، خیلي عالقه مند است. برای مدیران هم لبخند زدن های مداوم در محیط کار 

توصیه نمی شود، زیرا این کار باعث می شود آن ها در نگاه کارمندان چندان جدی به نظر نیایند. 
پلك زدن بيش از حد

هر فرد در حالت طبیعی بین 6 تا 8 مرتبه در یک دقیقه پلک می زند اما هنگام استرس تعداد این پلک زدن ها بیش تر می شود. اگر هنگام سخنرانی یک فرد در میان جمع به 
چشمان او توجه کنید، متوجه پلک زدن های مداوم او می شوید. این یک نشانه است که به شما اعالم می کند، فردی که در حال گفت وگو با شماست از لحاظ روانی چندان در 

آرامش قرار ندارد.
گزيدن لب ها

) کارول کینسی ( که یکی از روان شناسان معروف و متخصص در زبان بدن است، گزیدن لب ها را یکی از مهم ترین نشانه ها از قرار داشتن فرد در وضعیت استرس زا می داند. 
در بسیاری از مواقع زمانی که انسان ها اشتباهی را مرتکب می شوند بی اختیار لب های خود را می گزند. در این مواقع انسان سعی می کند، به طور ناخودآگاه با گزیدن لب ها، فرو 

بردن آن ها به داخل دهان و تماس زبان با آن ها خود را از زیر بار روانی خارج کند.
خاراندن بينی

لمس کردن بیني، دروغ گو را لو مي دهد. زمانی که فردی دروغ می گوید، ترشح هورمون آدرنالین در بدنش افزایش پیدا می کند. این عامل باعث انبساط رگ های خونی بسیار 
ریز در داخل بینی می شوند و در این نقطه از صورت احساس خارش به وجود مي آید.

نگاه ممتد
نگاه ممتد اما کوتاه مدت به صورت فرد طرف مقابل یکی دیگر از نشانه هایی است که فرد دروغ گو را رسوا می کند. فرد خطاکار هنگام دروغ گفتن، سعی می کند 
با نگاه کردن به صورت طرف مقابل متوجه شود که آیا حرف او مورد قبول واقع شده است؟ به همین علت است که هنگام دروغ گفتن یا بعد از آن نگاه های فرد 

دروغ گو طوالنی تر و دقیق تر از حاالت عادی می شود.
بستن چشم ها

با مالیدن چشم ها، پوشاندن آن ها با دست یا بستن آن ها در زمانی طوالنی تر از پلک زدن، مغز می خواهد از دیدن بعضی از عواملی که در مقابل چشمان ما قرار 
دارد جلوگیری کند. حتی در بسیاری موارد زمانی که صدایی ما را آزار می دهد، ما به طور ناخودآگاه برای لحظه ای دستان مان را روی چشمان خود می گذاریم. این 

یک مکانیسم دفاعی برای مغز است تا بتواند خود را از پردازش رویدادهای ناخوشایند یا تهدید کننده رهایی بخشد.

نگاه كردن به سمت پايين به مدت طوالنی
با این حرکت فرد از دیگران درخواست حمایت می کند. بسیاری از کودکان کم سن و سال وقتی کار اشتباهی انجام می دهند، با این حرکت سعی می کنند 
حمایت والدین یا اطرافیان را به سمت خود بکشانند. اگر شخصی این حالت را از خود نشان می دهد احتماال انتظار همدردی دارد، پس سعی کنید در این 

مواقع او را درک کنید.
نگاه كردن به باال يا اطراف

آیا می خواهید بفهمید چه زمانی فردی در حال تالش است تا خاطرات گذشته را به یاد بیاورد، پس به جهت نگاه کردن او توجه کنید. زمانی که فردی سعی 
می کند چیزی را به یاد بیاورد چشمان خود را به سمت آسمان می گیرد، زیرا در تالش است تا آن را در ذهن  خود تصویر کند. زمانی هم که تالش می کند 

یک حرف را به یاد بیاورد، به سمت یکی از گوش های خود نگاه می کند، به این شکل که گویا تالش می کند دوباره آن را بشنود. 
لمس كردن پيشانی يا الله گوش

این کار نشان دهنده آن است که احساس تهدید می کنید یا خونسرد نیستید. زمانی که در ردیف اول کالس نشسته اید و امیدوارید که معلم نام شما را صدا 
نزند. گاهي افراد در حالت نشسته، دست خود را به آرامی روی پاهای خود می زنند. این کار،  به بدن کمک می کند ضربان قلب یا فشار خون خود را پایین 

بیاورد.
ايستادن در حالتی كه پاها كنار هم هستند

این وضعیت نشان دهنده آن است که فرد حالت دفاعی به خود گرفته و شاید هم چندان با گفته ها یا کارهای شما موافق نیست.
خوش آمدگويي چرخيدن به يك سمت

تقریبا بسیاری از مردم در حالت ایستاده یا نشسته بدن خود را اندکی به سمت کسی که توجه آن ها را به خود جلب کرده است می چرخانند. در این بین، 
شاید توجه به یک نکته بتواند به بهتر شدن رابطه شما با دیگران کمک کند. زمانی که در حال صحبت کردن با فردی هستید و یک شخص سوم به جمع 
شما نزدیک  می شود، سعی کنید زاویه خود را تا 45 درجه به سمت او بچرخانید. این یک عالمت است که نشان می دهد به طرف مقابل خوش آمد مي گویید 

و او را به جمع خود دعوت می کنید.
تكان دادن دست ها

تحقیقات نشان داده است، افرادی که درحال حرف زدن مرتب دست های خود را تکان می دهند، شخصیت باانرژی، منطقی و گرمی دارند اما در عوض افرادی 
که حرکات دست کم تری دارند، منطقی تر و تحلیلگرتر به نظر می رسند. به یاد داشته باشید که حفظ تعادل کلید موفقیت در تاثیرگذاشتن روی دیگران 
است. افرادی که بیش  از  اندازه دست های خود را تکان می دهند در نگاه دیگران باورپذیری کم تری دارند و ضعیف تر نشان داده می شوند. اگر فکر می کنید 
در موقعیت هایی مانند مصاحبه شغلی ممکن است دستان خود را بیش از حد تکان بدهید، بهتر است چیزی مانند یک کتاب یا پوشه در دستان خود بگیرید.

ايستادن با پاهای باز
ایستادن در حالتی که پاهای شما به اندازه عرض شانه ها باز است، نشان از اقتدار، تسلط و نفوذ دارد. هنگام بحث کردن با دیگران یا اختالف نظر، این شکل از 
ایستادن به طرف مقابل القا می کند که شما در این بین احساس برتری دارید. قرار دادن دست ها روی ران ها هم یکی از نشانه های سنتی قدرت و اقتدار است.

عوض كردن پاها
شکل حرکت دادن بدن، نشان دهنده عالقه، نگرش و گرایش فرد است. اگر به طور مرتب وزن خود را روی یکی از پاهای خود قرار می اندازید، یکی از نشانه های 
آن است که ناراحت و عصبی هستید و به این شکل می خواهید به خود آرامش بدهید. در این وضعیت فرد مرتب در حال فکر کردن در مورد موضوعات متعدد 

در ذهن خود است و این تغییر فکر خود را به شکل عوض کردن پایی نشان می دهد که بیش تر وزن بدن را تحمل می کند.
باز كردن دست ها

اگر شخصی دستانش را در مقابل شما باز کند به شکلی که گویا یک سینی برای تعارف کردن در مقابل شما گرفته است، نشان می دهد که از نظرات شما 
استقبال می کند و منتظر شنیدن آن است. قرار دادن کف دست ها به سمت پایین یا گره کردن آن ها به شکل مشت نشان می دهد، فرد مقابل شما در آن 

لحظه شخصیت انعطاف پذیری ندارد.
پنهان كردن دست ها

اگر فردی در حال صحبت کردن با شما دستانش را در جیبش می گذارد یا در پشت خود پنهان می کند، این احتمال را بدهید که چیزی را از شما پنهان 
می کند یا قصد تقلب دارد. شاید فردی در حال تعریف کردن ماجرایی برای شماست اما این احتمال وجود دارد که او تمام داستان را نمی گوید و بخشی از 

آن را مخفی می کند.
تكان دادن مداوم پاها

آیا دقت کرده اید در حالتی که یکی از پاهای خود را روی پای دیگر انداخته و نشسته اید، یکی از آن ها را مرتب تکان می دهید. تحقیقات نشان می دهد، این 
نوع حرکات می تواند به آرام شدن تنش در انسان کمک کند و هر چه شدت این حرکات بیش  تر باشد به همان اندازه هم میزان این تنش ها بیش تر است. 
همچنین تکان دادن مرتب پاها نشان می دهد که  فرد می خواهد هرچه سریع تر خود را از وضعیتی که در آن قرار گرفته، رها کند. به همین دلیل است که 

در مطب های پزشکان، دربیش تر وقت ها، بیماران منتظر پاهای خود را تکان می دهند. 
قرار دادن نوك پاها به سمت در خروجی

زمانی که با یک فرد در حال گفت وگو هستید، اگر متوجه شدید که آن فرد نوک انگشتان پایش را به سمت در خروجی چرخانده است، بدانید که آن فرد 
به طور ناخودآگاه اعالم می کند که آماده است تا گفت وگو را تمام کند و به سمت بیرون حرکت کند.

بدر ننبا



سرماخوردگی از دید پزشکی از بیماري    هاي نسبتا ساده به شمار می رود. اما چه بسا شخصی که 
نشانه هاي سرماخوردگی دارد، از چیزهاي دیگری مانند آلرژی به علت وجود آالینده هاي هوا یا 

استفاده از برخي خوراکی ها رنج مي برد اما داروهای سرماخوردگی براي او تجویز مي شود.
به طور معمول، سرماخوردگی ها از یک تا سه روز طول مي کشند. توصیه ما به بیماران، خوردن 
مواد غذایی سرشار از ویتامین ث، رعایت بهداشت دست ها، دهان و دندان و عدم استحمام در 

این سه روز است.
اگر عامل سرماخوردگی ویروس باشد، نوشیدن مایعات به مقدار زیاد، سه تا چهار بار قرقره با مایع 
دهان شـویه و استراحت در خانه به مدت 24 تا 48 ساعت و در برخی موارد مصـرف داروهای 

آنتی بیوتیک با تجویز پزشک و پرهیز غذایی برای بهبود بیمار توصیه مي شود.
باشد.  داشته  دیگران  با  را  تماس  کم ترین  باید  بیمار  سرماخوردگی،  انتشار  از  جلوگیري  برای 

همچنین بهتر است از ماسک طبی استفاده کند.
توجه کنید که سرماخوردگی ویروسی بیش از چهار بار در سال می تواند برای شخص عوارض 
خطرناکی به همراه داشته  باشد. احتمال آسیب هاي جدي به کلیه ها که گاهی به دیالیز منجر 
می شود، برونشیت یا عفونت ریه، آبسه ریه و به دنبال آن مشکالت قلبي و تشدید پوکي استخوان 
بر اثر بي توجهي به سرماخوردگي عفوني، به وجود مي آید. پس از بهبودي، مسواک استفاده شده 

در زمان بیماري را دور بیندازید و براي بازیابي سالمتي خود، ورزش سبک روزانه را آغاز کنید.
 در هر حال هميشه پيش گيری از بيماری ها بهتر و آسان تر از درمان كردن آن هاست.

دكتر منوچهر مؤيدی:  متخصص جراحی عمومی
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ومتسال شکیپز

همه انسان ها اضطراب را در زندگی خود تجربه مي کنند. طبیعی است که مردم هنگام مواجهه با موقعیت های تهدیدکننده و تنش زا مضطرب مي شوند اما احساس اضطراب 
شدید و مزمن در غیاب علت واضح، امری غیرعادی است. اضطراب شامل احساس عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژیکی است. اضطراب یک احساس منتشر،  
بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که با یک یا چند حس جسمی مانند احساس خالی شدن سردل، تنگی قفسه سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد و غیره همراه 

است. بررسي ها نشان مي دهد ورزش کردن مي تواند تا حدودي در کم کردن شدت اضطراب موثر باشد.
ما مي دانیم که ورزش مداوم بدني در صورتي که به درستي انجام شود و با بیماري شخص در تضاد نباشد در نگه داري سالمت جسم، روان و بهزیستي فرد و پیشگیري از بسیاري 
از بیماري ها، یکي از مهم ترین عوامل به شمار مي رود. این واقعیتي است که فعالیت بدني، استرس عاطفي را به طور مؤثر فرو مي نشاند و بسیاري از پیامدهاي ناخوشایند آن 
را خنثي مي کند. اگر چه ورزش مشکالت موجود در کار را حل نمي کند و یا وقتي در ترافیک قرار گرفته اید، کار پلیس راهنمایي را انجام نمي دهد و راه را براي شما 
باز نمي کند، اما بدون شک به دلیل فعل و انفعاالتي که در بدن صورت مي گیرد، به شما کمک مي کند که از عهده فشار روحي برآیید و از تبدیل آن به یک مساله 

مزمن جلوگیري کنید. 
ورزش اضطراب را كاهش مي دهد.

به نوشته روزنامه لوفیگارو ، تحقیقات نشان مي دهد فعالیت بدني منظم براي مبارزه با تنش، اضطراب، افسردگي و حتي ترک اعتیاد موثر است. بنابر تحقیقي که در فرانسه 
انجام گرفته و در نشریه پالس وان منتشر شده  است، شش درصد ورزشکاران رده باال دچار اضطراب مي شوند در حالي که این رقم براي مردم فرانسه چهارده درصد است.

دکتر پییر الود روانشناس در پاریس مي گوید: فعالیت بدني با کاهش دادن خطر بروز بیماري هاي رواني نقشي پیشگیرانه دارد. همچنین نشانه هاي پس از بیماري را بهبود 
مي بخشد و از خطر ظهور مجدد بیماري مي کاهد.

ورزش همچنین باعث افزایش رشد مغزي کودک شده و از یک سن مشخص به بعد باعث کاهش زوال شناختي مي شود. تمام رشته هاي ورزشي به خصوص دو استقامت، 
شنا و پیاده روي سریع که باعث صرف انرژي مي شوند نقش محافظتي براي بدن دارند. اثر درماني ورزش، در مواردي که فعالیت بدني به مدت سي دقیقه در روز و پنج بار در 
هفته صورت گیرد، بسیار موثر است. دالیل این موضوع تا حدودي جنبه رواني دارد. ورزش فعالیت انتقال دهندگان عصبي در مناطق مغزي کنترل کننده احساسات و دخیل 
در بروز بیماري هاي رواني افزایش مي دهد. این روانپزشک مي افزاید: هنگامي که بدن را تمرین مي دهیم، مغز را هم تحریک مي کنیم و امروزه مي توان با تصویربرداري عصبي 
این حالت را مشاهده کرد. دکتر استفان کازوکا متخصص طب ورزش مي گوید: آدرنالین هم مي تواند توضیح دهنده این پدیده باشد. ورزش و استرس هر دو باعث ترشح این 

هورمون مي شوند. هنگامي که ورزش مي کنیم، تمریِن استرس مي کنیم. بنابراین هر چقدر در برابر استرس مقاوم تر باشیم کم تر دچار افسردگي مي شویم. 
شرکت در فعالیت هاي ورزشي به اجتماعي شدن و کسب مهارت و کفایت و همچنین دوست یابي و ارتباط سالم با همساالن کمک مي کند. در جریان یکي از پژوهش هاي 
اخیر در ایاالت متحده 65 درصد از جوانان ابراز کردند که ورزش آن ها را از اعتیاد به الکل و مواد مخدر باز داشته است. در جریان فعالیت هاي ورزشي شدید میزان ترشح 
اندورفین ها افزایش مي یابد و به همین دلیل ورزشکاران پس از انجام تمرین ها احساس لذت و آرامش خاصي مي کنند. با توجه به شباهت بین اندورفین ها و ترکیبات افیوني، 

ورزش کردن مي تواند جایگزین سوءمصرف مواد مخدر در معتادان شود.
در نتیجه تمرین هاي ورزشي مدام میزان جریان خون در مغز را افزایش مي یابد. افزایش جریان خون موجب اکسیژن رساني و تغذیه بهتر نرون هاي مغز شده و از تنگ شدن 
عروق مغز جلوگیري مي کند. این تأثیرات خود موجب پیشگیري از فراموشي و زوال توانمندي هاي ذهني در سالمندي مي شود. تمرین هاي ورزشي همچنین موجب آزادسازي 
نوعي فاکتور رشد به نام B.D.N.F مي شود که مي تواند نرون ها را در برابر آسیب و صدمه مقاوم کرده و از بروز بیماري هاي آلزایمر و پارکینسون تا حدود زیادي جلوگیري کند.

مريم فدايی: روانشناس و مشاور

سسنراهسکا
سرروبادگیافسرو

درمان سرما خوردگی
آسـان يا سخت
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EVerytime.......
Veryone........
Very where...

خبر بد این که پژوهشگران  دانشگاه کویینزلند مي گویند با تماشاي یک ساعت تلویزیون و بي حرکتي، 22 دقیقه از عمر انسان  کم مي شود. اما الزم نیست بترسید یا از تماشاي 
برنامه مورد عالقه تان منصرف شوید. اگرهنگام تماشاي تلویزیون، بي تحرک نباشید، تناسب اندام خود را حفظ مي کنید و سالم مي مانید. چگونه؟ بقیه مطلب را بخوانید؛

•   از خيرآگهي هاي تجاري بگذريد
هرچند پخش آگهي هاي تجاري چند ثانیه بیش تر طول نمي کشد، اما اگر شب ها یک ساعت تلویزیون تماشا مي کنید، باید مدت زمان پخش آگهي ها را هم به این زمان اضافه 

کنید. پس در زمان پخش آگهي از جا بلند شوید، در جا بدوید، باال و پایین بپرید، یا به سرعت کارهاي باقي مانده خانه را انجام دهید.
•  تمرينات مرحله اي انجام دهيد

با خودتان قرار بگذارید که از دیالوگ ها و صحنه هاي مختلف به عنوان نقطه شروع یا پایان یک تمرین استفاده کنید. اگر از وزنه یا طناب کششي استفاده مي کنید، پیش از 
شروع برنامه یا سریال مورد نظر، آن ها را آماده کنید.

•  هوالهوپ بزنيد
هرچند تمرین با هوالهوپ به تمرکز نیاز دارد، اما یکي از بهترین تمرین ها هنگام تماشاي تلویزیون است. خوب است بدانید با هر ده دقیقه هوالهوپ زدن، 100 کالري مي سوزانید.

•  حركات يوگا انجام دهيد
تمرین یوگا هنگام تماشاي تلویزیون، اثربخشي کامل رواني و استرس زدایي را ندارد، اما یکي از بهترین تمرین ها براي بي تحرک نبودن دراین مواقع است.

•  دستگاه ورزشي بخريد 
تمرین با دستگاه هاي ورزشي مانند تردمیل، دوچرخه ثابت، الپتیکال یا دیگر دستگاه هاي ورزشي در برابر تلویزیون، نه تنها از بي تحرکي شما جلوگیري مي کند، بلکه باعث 

مي شود هم سریال موردعالقه تان را ببینید و هم ورزش هوازي انجام دهید.
•  وزنه بزنيد

وزنه زدن در هرجا قابل اجراست از جمله در برابر تلویزیون. این ورزش عالوه بر تقویت عضالت، باعث تناسب اندام و جلوگیري از آسیب دیدگي هاي ناشي از ضعف 
عضالني مي شود. خوب است که در هفته دو جلسه تمرین قدرتي با وزنه در زمان تماشاي تلویزیون را در برنامه تان بگنجانید. توجه داشته باشید پیش از شروع تمرین قدرتي، 

عضالت را گرم کنید و بین هرجلسه 48 تا 72 ساعت فاصله بیندازید.
•  تمرين با توپ تعادلي

یکي از مفرح ترین ورزش ها، تمرین با توپ تعادلي است. به جاي کاناپه جلوي تلویزیون، روي توپ تعادلي بنشینید. 
بدن براي حفظ تعادل، حرکت مي کند و کالري مي سوزاند. در حالي که ماهیچه هاي شکمي و پشتي هم به خوبي تقویت مي شوند. 

•  وول بخوريد
اگر به هیچ  وجه با ورزش میانه خوبي ندارید، وول بخورید. به جاي استفاده از دستگاه کنترل از راه دور از جاي خود برخیزید و با دگمه هاي تلویزیون کانال عوض کنید. هم 

تلویزیون تماشا کنید و هم  بافتني ببافید، خیاطي کنید یا با لپ تاپ ایمیل هاي تان را چک کنید. با وول خوردن مي توانید در طول روز تا 350 کالري بسوزانید.
•  تنقالت سالم نوش جان كنيد

اگرتماشاي سریال بدون تنقالت برایتان ممکن نیست، باید بدانید که هنگام تماشاي تلویزیون تمرکز از روي خوردن برداشته مي شود و عالمت "سیر شدم دیگر بس است "را از 
بدن خود دریافت نمي کنید. بنابراین بهتر است به جاي خوراکي هاي پرکالري، ظرف میوه، سبزیجات و یا ذرت بوداده کم نمک را روي میز قرار دهید.
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دارای پدال با حـركت دوسويه

زين از جنس پلی اورتان
دستگيـره زين برای جا به جايی

چرخ گردان مگنتی، بی صدا و نرم 

برای همه افراد خانواده
مديران و كارمندان پشت ميز نشين

كاركنان آرايشگاه ها
آزمايشگاه ها
دندانپزشكان

Cycling Chair
UT - 2610



ORCHID INSHAPE 24

از سال 1306 هجری شمسی بر اساس قانونی که از تصویب مجلس شورای ملی وقت گذشت درس تربیت بدنی و ورزش به صورت اجباری جزء برنامه های درسی تمام 
دوره های تحصیلی قرار گرفت. به موجب این قانون هر روز یک ساعت از برنامه های دانش آموزان به درس تربیت بدنی اختصاص یافته است. 

پروفسور رونالد. ام. جزیرسکی، نویسنده کتاب » اهمیت ورزش مدارس«، معتقد است نوجوانانی که در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند، نمرات بهتری را در دروس 
خود کسب می کنند، همچنین رفتارهای پسندیده ای را در داخل و خارج از مدرسه از خود بروز می دهند.

او در پایان بررسی یک نظرسنجی از کارگران، مدیران، معاونان و مربیان مدارس سراسر کشور درباره تأثیرات ورزش مدارس ابراز داشت: »همه افراد در نظریات خود 
اعالم کرده اند: کودکانی که در فعالیت های منسجم ورزش مدارس خود شرکت می کنند، نمرات بهتری کسب کرده اند، عالوه بر آن از خود رفتارهای معتدل و مطلوبی 

در کالس نشان می دهند. 
همچنین خارج از کالس، مشکالت رفتاری کمتری دارند و به طور چشمگیری از تنبلی و سستی گریزان هستند، عالوه بر آن به حضور به موقع در کالس درس اهمیت 

می دهند و غیبت های غیرموجه کمتری نسبت به دیگران دارند.

اما واقعا كار درست در زنگ ورزش، آن هم در فصول سرد سال چيست؟
قبل از هر چیز باید بدانید تحرک بدنی یکی از عواملی است که در حفظ سالمتی افراد تاثیرات فراوانی دارد و افراد باید روزانه در برنامه زندگی خود ساعاتی را به این 

امر اختصاص دهند. 
دانش آموزان هم از این قضیه مستثنی نیستند، زیرا ورزش هم در سالمت جسمی  و روانی و هم در پیشرفت تحصیلی آنها نقش به  سزایی دارد. بر این اساس زنگ ورزش 
در بین ساعاتی که دانش آموز در مدرسه به سر می برد قرار داده شده است و اعتقاد بر این است که باید به شکل اصولی، آموزش های الزم در این خصوص صورت گیرد. 

یکی از این اصول، زمان و نحوه ورزش در هوای سرد می باشد که به لحاظ علمی،  مستلزم توجه فراوانی است.
در هنگام سرما، عضالت بدن معموال منقبض می شوند و فشار خون به دلیل انقباض رگ ها کاهش می یابد، در نتیجه اکسیژن رسانی به بافت های بدن کم می شود و 

فرد احساس سرما می کند. 
بنابراین در فصل سرما توصیه می شود که دانش آموزان به آرامی بدن خود را گرم کنند تا عضالت، طول اولیه خود را پیدا کرده، فشار خون افزایش یابد و با افزایش 
جریان خون، درجه حرارت بدن نیز باال برود. این کار باید به آرامی  صورت بگیرد، زیرا حرکات شدید ورزشی باعث ایجاد خستگی زودرس در دانش آموز می شود و در 
نتیجه بهره کافی را از ساعات ورزش نمی برد. همچنین این گونه حرکات، باعث گرفتگی عضالت و یا وارد آمدن آسیب های جدی تری به عضالت می شود. در نتیجه 

توجه به اصول گرم کردن آهستة بدن قبل از انجام حرکات ورزشی شدید، باعث پیشگیری از ایجاد این گونه آسیب ها می گردد.
پوشش مناسب فصل نیز برای حفظ گرمای بدن بسیار مهم و تاثیر گذار است.

منبع: اينترنت

سهرمدوسررو
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