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!د هیندآهارر

سال هاست که آرزو مي کنیم خداوند به ما باد و باران وآسماني پاك و آبي عطا فرماید و 
زندگي امروز ما و فرداي فرزندان مان را ایمن سازد. اما تجربه نشان داده است که به جز آرزو 

کارهاي مهم دیگري نیزباید انجام دهیم از جمله؛ تغییر در سبك زندگي! 
زماني که ارکید مهر در 12 سال پیش پا به عرصه وجود گذاشت، مهم ترین ماموریت  خود 
را کمك به تغییر سبك زندگي از راه گسترش ورزش و ارتقا سالمت در نظر گرفت و 
براي آن بسیارکوشش کرد. جست وجو، یافتن برندهاي مطرح ایتالیا، تایوان وکره، عرضه 

دستگاه هاي بدنسازي خانگي و باشگاهي با کیفیت، گواه این کوشش بي وقفه است. 
موفقیت های روزافزون به دست آمده تا امروز و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف های 
آینده، فقط با همراهی و مشارکت خانواده ارکید ممکن شده است.خانواده ای که روز به روز 
بر شمار آن افزوده می شود و نه تنها در دفتر مرکزی، مرکز خدمات و انبارها بلکه در بیش 
از 30 نمایندگی با سخت کوشی بسیار، مشاوره، کاال و خدمات درجه یك را به مشتریان در 

چهار گوشه کشور عرضه می کند.
امروز ارکید با وجود دشواري هاي زیاد به ویژه در طول سال هاي اخیر، کار بزرگ دیگري 
از  را نیز براي رسیدن به هدف ماموریت خود آغاز کرده است. کمك به ارتقا سالمت 
حرفه اي  کالس  در  که  دوچرخه هایي  عرضه  سواري،  دوچرخه  فرهنگ  گسترش  راه 
اروپا و آمریکا استفاده مي شود ، تامین قطعات و ابزارهاي ساخته شده درمعروف ترین 
کارخانه هاي جهان، حمایت از تیم دوچرخه سواري ترافیك تهران، مشارکت در برگزاري 
مسابقات و همایش هاي دوچرخه سواري، مشتي از خرواری است که ارکید براي حمایت و 
تجهیز دوچرخه سواران در سطح قهرماني و عمومي کشور انجام مي دهد و آرزو مي کند که 
این  تالش ها بتواند توجه مردم و مسئوالن را هرچه بیش تر به این ورزش جلب کند تا از این 

راه سبك زندگي به سوی داشتن یك زندگي سالم و ایمن تغییریابد.

                                                                                                                         معصومه فروغ
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آقای محمد گرزین - مدیر نمایندگی استان گلستان

فروشگاه ارکید

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان
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کیدراتربرنینافرآرکا

باشگاه قابوس

رسیدن به هدف شدنی است. 

    اسـتان گلستان

اگر محمد مهدی گرزین را بشناسید و سابقه کار او را بدانید، می توانید درک کنید که چگونگي 
حرکت براي دستیابي به هدف هاي آینده را به دقت برنامه ریزي کرده است. پس وقتي از آینده 
می گوید که "آرزو دارم در استان زیبای گلستان فروشگاهی تاسیس شود که بتواند به صورت 

بانک اطالعاتی نیز عمل کند"، دیگر تردید نخواهید داشت که خواهد توانست. 
محمد مهدی گرزین فعالیت در زمینه تجهیزات ورزشی را با ارکید و در سال 1385 شروع کرد و 
بدون آن که از کار دولتی خود که سال ها تجربه برایش به همراه داشت، دست بکشد، همکاري با 
ارکید را نیز توسعه داد. پس از مدتي در پاسخ به نیاز شهروندان استان گلستان، فروشگاه دوم را هم 

افتتاح کرد.

او که راز موفقیت خود را در کیفیت تجهیزات ارکید و خدمات پس از فروش می داند، احترام و 
پاسخ به نیازهای مشتری را سرلوحه فعالیت خود قرار داده و به همین دلیل گذشته از فروش 
و خدمات پس از فروش، امکان استفاده از مشاوره های علمی در زمینه های تخصصی ورزشی، 
تغذیه، حرکت های اصالحی )مناسب برای انواع آرتروز، دیسک و ناهنجاری های اسکلتی( را 
توسط آقای دکتر حجت برزگر دارای درجه دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش تغذیه 

را براي مشتریان خود فراهم آورده است.

با شروع فعالیت گروه صنایع ورزشی ارکید مهر در زمینه تجهیز باشگاه ها با معتبرترین برندهای روز 
جهان، آقای گرزین نیز در این زمینه فعال شد و توانست باشگاه های دولتی و خصوصی بسیاری را 
با دستگاه های مناسب تجهیز کند که می توان باشگاه های اداره کل تربیت بدنی استان، شرکت گاز 

و اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان را در بین آن ها نام برد.

عرضه کفش های پیاده روی و کوه نوردی زامبرلن از دیگر زمینه های فعالیت آقای گرزین است. او 
مي گوید "امیدوارم هر روز تعداد بیش تری از افرادی که در جاده نهارخوران گرگان به پیاده روی 
می پردازند با زیبایی، استحکام، راحتی و دوام کفش های زامبرلن آشنا شوند و از انواع مدل های آن 

استفاده کنند."

برای ایشان و همکاران ارزشمند نمایندگي استان گلستان، آرزوی سرافرازي بیش تر داریم.

پرویز مردانی، دوچرخه سوار ایرانی، مقام دوم قهرمانی 
مسابقات بین المللی آسیا را به دست آورد.

المللی کوهستان النکاوی در رشته سرعتی و  بین  مسابقات 
تا سیزدهم مهرماه  تاریخ ششم  از  پنج مرحله  استقامتی در 

سال 1392 به میزبانی کشور مالزی برگزار شد.
پرویز مردانی، یکی از رکابزنان کشورمان، برای اولین بار در تاریخ 
دوچرخه سواری ایران، پس از رقابتی سخت با دیگر رکابزنان 
حاضر در مسابقات قهرمانی کوهستان النکاوی، توانست جواز 
حضور در مسابقات جهان، سال 2014 در کشور آفریقای 

جنوبی را کسب کند.

هاهزتا

Tofane GTX برنده شد.
جایزه  برنده   Tofane GTX NW RR  1025
Editor’s Choice and Value از مجالت شناخته 

شده آمریکایی Overland Journal شد.
Tofane از بارزترین محصوالت دوخت چرم است که 

بارها برنده جوایز گوناگونی شده است.
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تیم ترافیک تهران، در مسابقات جایزه بزرگ کوهستان بهشهر
مازندران، مقام های اول تا سوم را به دست آورد.

شرح گزارش را در صفحه بعد ببینید.



صبح یکشنبه پنجم آبان ماه مسابقات جایزه بزرگ کوهستان به میزبانی شهرداری خلیل شهر در ارتفاعات 
پارک جنگلی "سرخو" واقع در شهرستان بهشهر، استان مازندران برگزار شد و 24 دوچرخه سوار از هفت 

استان در مسیري به طول 3 کیلومتر با یکدیگر به رقابت پرداختند. 

اعضای تیم ترافیک تهران، مقام های اول تا سوم را 
از آن خود کردند:

نفر اول: حسین زنجانیان از قزوین
با زمان  0.9 : 3 و 648 صدم ثانیه  

نفر دوم: امین نجفی بزی از زاهدان
با زمان   21 : 3 و 690 صدم ثانیه

نفر سوم: امین تاکندی از قزوین
با زمان  31 : 3 و 962 صدم ثانیه

 یادآور مي شود درسال گذشته نیزرقابت های دوچرخه سواری 
در مواد دانهیل و کراس کانتری با حضور بیش از 100 رکاب زن 
شد.  برگزار  خلیل شهر  "سرخو"  دوچرخه سواری  پیست  در 
وجود جنگل هاي بکر و جذابیت گردشگري و تفریحي منطقه، 
سبب شد که سرخو براي دومین سال پیاپي براي میزباني این 

مسابقات انتخاب شود.

در پایان این مسابقات که با حضور شهردار خلیل شهر، 
اعضای شورای شهر، نمایندگان فدراسیون و مسئوالن 
شهرستان برگزار شد، نفرات اول تا پانزدهم جوایزي 

را از شرکت صنایع ورزشی ارکید مهر دریافت کردند.
یک گروه مستند ساز آلماني که در محل حاضر بودند 
نیز از جریان این مسابقات به صورت کامل فیلم تهیه 

کردند.

تیم دوچرخه سواری ترافیک تهران حوسرننامافهر
5 445



5 46

مسابقات آزاد دوچرخه سواري RedbullRampage از 2001 آغاز و به 
مدت چهار سال برگزار شد. به دلیل سوانحی که برای رکاب زنان اتفاق می افتاد، 
برگزاري این مسابقات در سال 2004 متوقف شد اما از 2008 به بعد، هرسال در 
ایالت یوتا – آمریکا، درماه هاي اکتبر و سپتامبر به مدت دو روز برگزارمی شود و از 

بزرگ ترین رویداد های ورزشی جهان به شمار می آید. 

 RedbullRampage قوانین مسابقات آزاد دوچرخه سواری
•  همه افراد باالي 18 سال مجاز به شرکت در این مسابقه هستند.

•  داشتن کاله فک دار الزامی میباشد.
•  در صورت زمین خوردن امتیاز منفی از شرکت کننده کسر می شود.

نحوه برگزاری مسابقه
•  این مسابقات با اسپانسری کامل کمپانی Redbull برگزار می شود.

•  در هنگام برگزاری مسابقه شرکت کنندگان توسط هلیکوپتر پشتیبانی می شوند 
و از مراحل مسابقه تصویر برداری می شود.

•  هرشرکت کننده مسیر دوچرخه سواري را به دلخواه خود از نقاط مختلف کوه 
انتخاب می کند و پایین می آید تا به خط پایان برسد.

•  مسابقه شامل یک دور مقدماتی و یک دور اصلی است. 
•  10 داور در نقاط مختلف مسیر استقرار دارند و به هر شرکت کننده از 10 امتیاز 
می دهند. میانگین امتیازهای کسب شده ازداوران، امتیاز اصلی شرکت کننده را 

نشان میدهد.

به دست آوردن امتیاز بر اساس موارد زیر است:
• روانی حرکت؛ شرکت کنندگان باید به طور پیوسته در مسیر انتخابي خود 

حرکت کنند و از آن خارج نشوند. 
• سبک سواری؛ داوران براي امتیاز دهي، سبک یا استایل سواري را در نظر 

مي گیرند. 
• اجراي حرکات؛ در این مسابقات حرکات مختلفی اجرا می شود. شرکت کنندگان 

با توجه به اجراي حرکات سخت تر و بیش تر، امتیاز بیش تری کسب می کنند.
• انتخاب مسیر؛ شرکت کننده ای که مسیر سخت تری را انتخاب کند از امتیاز 

بیش تری برخوردار می شود.

نتایج مسابقات 2013 به این شرح اعالم شد:

Kyle Strait  -1 
Kelly McGarry -2 
Cameron Zink -3 

Andreu Lacondeguy -4
Tyler McCaul -5

Pierre Edouard Ferry -6
Cameron McCaul -7

Brendan Fairclough -8
Garett Buehler -9

Thomas Genon -10
Ramon Hunziker -11

Mike Montgomery -12
Logan Binggeli -13

Wil White -14
  Geoff Gulevich -15

Nico Vink -16
Graham Agassiz -17

Kyle Norbraten -18
Brendan Howey -19

 Mike Hopkins -20
-James Doerfling -21

Antoine Bizet -22
Dr Rawling -23

Josh Raynor -24
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ندبریکنادستا
سال  به  ماویک  داستان  شروع 
شروع  خود  کاری  ورق  کارگاه  در   Vielle برادران  که   1889
اما  برمي گردد  به ساخت قطعات دست ساز دوچرخه کردند، 
تولید رسمی و انبوه این برند، در دهه 30 میالدی با تولید 
طوقه های دور چسب کورسی و پس از آن، تولید اولین توپی 

طوقه های سرهم کارخانه ای آغاز شد.

با  ماویک  امدادی  واحدهای  میالدي،  هفتاد  دهه  در 
و  طراحي  خاص  ایرودینامیکی  های   wheel Set
و  به همه دوچرخه سواران  این شرکت،  تولید شده 
تیم ها در مسابقات کورسي گوناگون، کمک مي رساندند.

در اواخر این دهه قطعاتي مانند توپی خالی، برخی 
قطعات سیستم دنده مانند طبق قامه و یک سری 
کیت لوازم به نام کیت Tout به بازار عرضه شد. 
این کیت همه قطعات ازجمله توپی، طوقه، طبق، 
زنجیر، پدال ها، ترمزها، کرپ، فرمان، کاسه دوشاخ 

و توپی تنه را شامل مي شد.

توپی  تولید  با  ماویک  که  بود  زمانی  هشتاد  دهه 
طوقه های BMX وارد عرصه دوچرخه کوهستان 
شد و کمي بعد با تولید توپی طوقه های کراس کانتری 
جهانی  گوناگون  مسابقات  در  آن  دادن  شرکت  و 
توانست نظرات بسیاری از دوچرخه سواران را جلب 
کند. در همان سال ها ماویک اولین توپی طوقه های 
سرهم کربنی برای دوچرخه های کورسی را نیز روانه 

بازار کرد.

از معروف ترین تولیدات این شرکت می توان توپی طوقه 
های SLR و DEE MAX را نام برد که در سرتاسر 
خودش  مجذوب  را  بسیاري  طـرفداران  جهـان 

کرده است.
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تخصص ساریس تولید باربندهاي صندوق عقب، براي انواع اتومبیل است. این شرکت که از 
سال 1989 فعالیت خود را در مدیسون ویسکانسین آمریکا شروع کرده، یکي از معتبرترین 
برندها در تولید باربند براي انواع اتومبیل صندوق دار، شاسي بلند، هاچبک و ... است. از 
 bones - وی  ژگي هاي این باربندها نصب آسان و بي دردسر آن هاست. مدل معروف این برند

- در مجله ها و سایت های معتبر دوچرخه، 4.5 ستاره از 5 ستاره را نصیب خود کرده است.

شرکت Crank Brothers در سال 2000 تاسیس شد و با تولید انواع پنجه دوچرخه فعالیت خود را آغاز کرد.
دفتر مرکزی این شرکت در Laguna Beach - کالیفرنیا - آمریکا قرار دارد. شرکت بر اساس برنامه توسعه خود، 
در زمان کوتاهي تولید قطعات دیگر مانند کرپی، فرمان، لوله زین و ... را آغاز کرد در حالي که از سال 2010 تولید لوازم 
جانبی دوچرخه مانند انواع تلمبه، آچار، ابزار های مخصوص تعمیرات و برخی مدل های کوله پشتی را نیز عرضه مي کند.

در سال های اخیر Wheel Set دوچرخه کوهستان نیز درفهرست کاالهای این شرکت قرار گرفته است.

Crank Brothers به خاطر نو آوری های خاص خود در طراحی محصوالت شهرت یافته و بسیاری از طرح ها را به نام 
خود به ثبت رسانده است؛ مانند طرح پره بندی خاص- زوج پره ای، در توپی طوقه های Cobalt و یا طرح بدون قاب 
پنجه های سری های Egg beater که با حذف کامل قاب دور پنجه، استفاده از آن برای دوچرخه سوار،  بسیار 

راحت شده است. این تنها پنجه ای است که از هر چهار طرف آن برای قفل کردن پا استفاده مي شود.
اکنون تولید لوله زین های ارتفاع متغیر نیز در دستور کار شرکت قرار گرفته است که در کارخانه هاي مختلف تایواني 

ساخته مي شود. 

سررددبیونساآنصب

نوآنو سعهویور



TOPEAK از سال 1991 با ایده ها و طراحی های جالب و منحصربه فرد 

خود یکی از پیشگامان صنعت قطعات یدکی و ملزومات دوچرخه و 
دوچرخه سواری به شمار مي رود.

این برند به دلیل تولید محصوالتي با مهندسي خاص و تنوع بسیار 
زیاد، همواره مورد توجه مشتاقان دوچرخه سواري بوده است.

انواع آچارهای همراه، تلمبه، کیف های مخصوص دوچرخه، کوله پشتی 
و ... از محصوالتی هستند که TOPEAK در تولید آن ها پیش گام 

است. 
تعدادی از محصوالت TOPEAK در نمایشگاه های Eurobike برنده 

جایزه های متعدد شده اند.

ORCHID INSHAPE ORCHID INSHAPE 1213
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فطعات



لدنورآ
سبککال

نوزدهم تا بیست و یکم مهرماه
1392

اسپانیا / مادرید
با اسپانسرینگ Diamond پاناتا

آرنولد کالسیِک اروپا، مسابقه چند رشته اِی بزرگی است که به 
دنبال برنامه آرنولد ویِکند )Arnold Weekend( برگزار 
مي شود. امسال مسابقات قهرمانِی آرنولد کالسیِک اروپا 2013 
در Placio de Cristal و Madrid Arena در شهر 

مادرید در رشته های زیر برگزار شد.

1 - پرورش اندام )حرفه ای و آماتور( 
2- بادی کالسیک

3- فیتنس
4- فیزیک

5- قوی ترین مردان
6- مچ اندازی

7- زومبا
8- ایروبیک

حضور چهره های سرشناس ورزش دنیا به ویژه قهرمانان 
مستر المپیا و شخص آرنولد شوارتزنگر باعث رونق فراوان 
مسابقات و غرفه های شرکت های حاضر در حاشیه مسابقات 

شده بود.

در قسمت اولیه داوری این مسابقه، بدون شک دکستر جکسون 
نفر اول شناخته شده بود اما بقیه داوری صرف تعیین مقام های 
بعدی شد. در پایان این دوره مسابقات، رتبه های اول تا پنجم 

مسابقات آرنولد کالسیک 2013 به این شرح معرفي شدند؛

1. دکستر جکسون
2.بن پاکولسکی
3.تونی فریمن

4.جانی جکسون
5.هیدتا یاماگیشی
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ساله   22 قهرمان  این  است.  دانهیل  رشته  در  آشنا  نامي  زنجانیان،  حسین 
دوچرخه سواري را از نوجواني آغاز کرد و تا کنون سه مدال طال، یک نقره و یک برنز 
در مسابقات کشوري و مقام چهارمي مسابقات آسیایي لبنان را در کارنامه خود دارد. از 
تیم خاک قم، کار تیمي را شروع کرده و اکنون عضو تیم ترافیک تهران است. حسین 
زنجانیان در یک مصاحبه مفصل در دفتر ارکید، حامی تیم ترافیک، به پرسش هاي ما 

پاسخ داد که بخشي از آن را مي خوانید؛

آقای زنجانیان کي و کجا متولد شدید؟
در سي ام شهریور 1370 در قزوین به دنیا آمدم.

اولین دوچرخه  اي که داشتید چه بود؟
فري راید بود که پدرم خریدند. 
خریدند یا شما اصرار کردید؟  

من اصرار کردم.
چه طور به دوچرخه سواری در سطح حرفه ای عالقمند شدید؟ 

از بچگي دوچرخه معمولی سوار می شدم و چون پدرم موتور سوار بود، چند بار با 
هم به کوه و پیست رفتیم. پس از دیدن امین تاکندی،کم کم به دوچرخه سواری 

حرفه ای روی آوردم.
در کودکی هم رویای قهرمانی داشتید؟  

بله و در اولین مسابقه در دسته یک اول شدم.
اولین تیمي که عضو شدید؟  

در سال 1387 عضوتیم خاک قم شدم. 
پس اولین مسابقه حرفه ای تان را از تیم خاک شروع کردید؟ 

بله. اما دوچرخه دانهیل نداشتم که تمرین کنم.

اولین بار در چه رشته ای شرکت کردید؟
در رشته دانهیل و اول هم شدم. بعد هم چون مسابقه جوانان نداشتیم با این که 

17 سالم بود، در رده سني بزرگ ساالن شرکت کردم و چهارم یا پنجم شدم.
تمرین قهرمانی را از کي شروع کردید؟ 

از زمانی که وارد تیم ترافیک تهران شدم؛ 1390، و از همان زمان تا کنون روی 
سکو بودم.

با کدام مربیان تمرین کردید؟  
حامد روزبه که خودش دانهیل سوار است در قزوین آموزش دانهیل مي داد و آقای 

امید فر که بدن سازي را تمرین مي دادند.
چه قدر تمرین می کنید؟ 

هفته ای یک بار و از صبح تا شب.
چرا هفته ای یک بار؟    

به دلیل اینکه سقف قرار داد ها خیلی پایین است و من مجبورم برای در آوردن 
خرج خودم و هزینه های دوچرخه سواری کار کنم.
دوچرخه سواری حرفه ای، ورزش پر خرجي است؟ 

بله. خیلی هم پرخرج است. مثال اگر زمین بخوریم و َکتی ترمز بشکند حدود 2 
میلیون تومان باید بابت آن پول داد.

یک دوچرخه خوب و حرفه ای باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
باید لوازم و تنه آن مهندسی ساز و از آلیاژ پیشرفته ای برخوردار باشد.
تکنولوژی ساخت تنه چه تاثیری در خوب بودن دوچرخه دارد؟ 

در دوچرخه های اسپشیاالیزد که تکنولوژي ساخت باالیي دارند، توپی تنه آن، عقب 
تر از دوچرخه های دیگر است و باعث می شود که تعادل دوچرخه در سراشیبی ها 
بهتر باشد. به طور مثال توپی تنه دوچرخه های دیگر جلوتر از لوله زین است اما در 
اسپشیاالیزد عقب تر است و تعادل را در سراشیبی بیش ترمی کند و کنترل بهتری 
بر روی دوچرخه به وجود مي آورد. باید اضافه کنم که رکاب خوَرش ضعیف تر از 
دوچرخه های دیگر است چون توپی تنه عقب تر است و اصطالحا دانهیلی تر است.

فقط به عضالت چهار سر فشار وارد می کند، به عضالت پشت پا فشار نمی آورد و قد 
طبق قامه نیز از دوچرخه های دیگر کوتاه تر است. 

کوتاه بودن طبق قامه مزیت این دوچرخه است یا عیب آن؟ 
قد طبق قامه کوتاه تر است که در مسیر هاي سنگالخی به زمین گیر نکند.

پس دوچرخه اسپشیاالیزد را فقط حرفه ای ها می توانند سوار شوند چون هم 
توپی تنه عقب تر هست و هم عضالت چهار سرشان قوی تر از بقیه است؟

درست است. البته این مشکل فقط در مسیرهای ایران وجود دارد و در مسیرهای 
خارجی این مشکل را نداریم.

چرا؟
چون مسیرهای خارجی شیب بیش تری دارند و حرفه ای تر هستند.80% مسیرها 
تکنیکی است و20% رکاب خور. در صورتي که مسیرهای ایران بیشتر رکاب خور 

هستند تا دانهیلی و بیش تر به مسیرهای کراس کانتری شبیه اند.
مهم ترین مزیت اسپشیاالیزد را در چه مي دانید؟ 

تنه محکمی دارد. من با یک دوچرخه که نامش را نمي آورم زمین خوردم و زیر 
تنه آن کامال له شد. دوچرخه های دیگر هم سوار شده ام و تنه آن ترک خورده. 
اما با اسپشیاالیزد این همه زمین خوردم و اتفاقی برای تنه نیفتاد به جز این که 

کمی رنگش پریده. اسپشیاالیزد برای پیچ زدن و پرش عالی است.
شنیدیم که از آلمان براي ساخت یک مستند به ایران آمدند. شما را از کجا 

مي شناختند؟
از رنکینگ جهانی و شبکه فیس بوک.

شما در رنکینگ جهانی چندم هستید؟ 
پارسال 68 بودم ولی امسال 74 شدم.

چرا افت کردید؟ 
چون دقیقا شب مسابقه اعزام شدیم. در آن پیست نه تمرین داشتیم و نه حتي 
آن را دیده بودیم. تیم هاي دیگر از ده روز تا یک هفته در آن جا حاضر بودند 
تمرین می کردند. اما من فقط دو دور مسیر را پایین آمدم. یک دور برای تایم زدن

منل

زمانی که دوچرخه سواری حرفه ای را شروع کردید، چه کسی قهرمان دانهیل 
ایران بود؟ 

تاکندی ، اکبر میجوجی و محمد رضا نوری. با امین تاکندي تمرین مي کردم و 
برایم الگوي قهرماني بود.

از بین دوچرخه سواران غیر ایرانی به کدام دوچرخه سوار عالقه  دارید؟ 
سم هیل.  چون استیل و تکنیک خوبی دارد و بي محابا دوچرخه سواري مي کند.

و یک دور هم برای مسابقه و با شرایط آب و هوایی هم آشنا نبودیم.
شما گفتید که به سم هیل خیلی عالقه مندید. وقتی که می بینید دوچرخه شما 

و سم هیل یک برند و حتی یک مدل است، چه احساسي دارید؟ 
حس خیلی خوبی دارم حتی زمانی که سم هیل با چرخش پایین می آید فکر 

می کنم که خودم هستم. 
فکر می کنید یک روز بتوانید رکورد سم هیل را بشکنید؟ 

در ایران نمی شود.
چرا؟ 

تمرین ها و امکانات مان خیلی متفاوت است. پیست خوب نداریم و مسابقات خوبی 
هم برگزار نمی شود.

بهترین پیست ایران کجاست؟ 
در ایران پیست خوبی نداریم. از همه بهتر پیست مشد قاسم قزوین است که 

مسیر خطرناکي است و کم تر مسابقه اي را در آن برگزار مي کنند.
و آن جا را بیش تر می پسندید؟ 

صد در صد. مسیرهاي خطرناک را دوست دارم.
فکر می کنید روزی دوچرخه سواری بین مردم ایران جا می افتد؟ 

بله. همین حاال هم خیلی بهتر شده. اگرمسابقات را در رده هاي آماتور و حرفه اي در 
جایی نزدیک شهر برگزار کنیم که هم کوه نوردها هستند و هم خانواده ها، مسیرها 
را خوب نوار کشی کنیم و تبلیغات خوبی هم بشود، مردم به دوچرخه سواري گرایش 
پیدا مي کنند. خیلي از مردم حتي نمي دانند دانهیل چیست و فقط کورسي را 

مي شناسند.
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هرچند چربي تامین کننده سوخت و انرژي بدن است، اما 
به وجود مي آورد.   را  زیادي  بدن مشکالت  انباشت آن در 
این پنج پیشنهاد به شما کمك مي کند که از انباشت چربي 

جلوگیري و تناسب اندام خود را حفظ کنید.

بسیاري فکر مي  کنند، براي سوزاندن چربي باید مواد غذایي حاوي لبنیات 
را به کلي از سفره خود حذف کنند. در صورتي که به نقل از نشریه موسسه 
آمریکایي پزشکي تغذیه، مصرف لبنیات باعث کاهش جذب چربي بدن 
مي شود. یک تحقیق مشابه در دانمارک نشان داده است بدن افرادي که 
کلسیم بیش تري مصرف کرده اند، چربي کم تري جذب کرده است. اما توجه 
داشته  باشید خوردن پنیر شما را به سمت چاقي پیش مي برد بنابراین بهتر 
است ماست مصرف کنید. جالب است بدانید که خوردن روزانه ماست غیر 

پرچرب به 900 گرم کاهش وزن در سال مي انجامد.

برسید.  به نظر  آرنولد شوارتزنگر  باشید که شبیه  نداشته  شاید دوست 
بدون شک استفاده از وزنه و نیمکت پرس و سایر دستگاه هاي قدرتي، 
بازوهایتان را شبیه او نمي کند اما وزنه زدن براي چربي سوزي و کاهش 
وزن یک راه کار عالي است. چون ماهیچه ها را کشیده تر مي کند و هر 

450 گرم ماهیچه در حدود 6.5 کالري در ساعت مي سوزاند. 
به عالوه ورزش با وزنه یا سایر دستگاه هاي قدرتي، تا دو ساعت پس از 
تمرین هم متابولیسم را باال نگه مي دارد واین نشانه ادامه چربي سوزي 

است.

بسیاري از مردم انگیزه اي براي ورزش در آغاز روز و پس از بیرون آمدن 
از رختخواب ندارند. اما شاید آگاهي از نتیجه یک تحقیق دانشگاهي، 
پژوهش گران  بپوشید.  ورزش  لباس  زود  که صبح  باشد  مشوق خوبي 
گروه هاي  با  مي دوند،  صبحانه  خوردن  از  پیش  که  کساني  مي گویند 
صبحگاهي پارک یا برنامه هاي تلویزیوني ورزش مي کنند یا به استخر 

مي روند، 20 درصد بیش تر، کالري مي سوزانند. 

یکي از بهترین روش هاي چربي سوزي، کم و زیاد کردن شدت ورزش 
در یک برنامه تمریني است. تمرین با شدت زیاد، سبب سوختن ذخیره 
کربوهیدرات بدن مي شود و پس از آن بدن براي تامین انرژي خود، 
تا سه  ثانیه  ده  از  اگر  مثال  براي  مي کند.  سوزاندن چربي  به  شروع 
با سرعت زیاد بدوید و سپس به همان میزان راه بروید و این  دقیقه 
تناوب دویدن - راه رفتن را تا پایان ورزش حفظ کنید، چربي سوزي 

بیش تري انجام خواهد شد. 

این مژده اي براي عاشقان غذاست که سه وعده غذا و سه میان وعده 
باعث چربي سوزي مي شود. برنامه غذایي عادي، قند خون را در سطح 

مناسب نگه مي دارد.
در حالي که فقدان برنامه غذایي عادي، قند خون را پایین مي آورد و بدن 
براي تامین انرژي شروع به سوزاندن بافت با ارزش ماهیچه اي مي کند. در 
نتیجه کاهش توده ماهیچه اي، متابولیسم کم شده و چربي سوزي اتفاق 

نمي افتد.
توجه کنید که در هر وعده از غذاهاي داراي فیبر زیاد و پروتئین استفاده 
غذایي خود  برنامه  در  را  کیک  و  مانند شکالت  خوراکي هایي  و  کنید 

نگنجانید. 

لبنیات بخورید

وزنه بزنید

ورزش پیش از صبحانه

کم و زیاد کردن شدت ورزش 

به  طور عادي غذا بخورید

یابرهندرساهار5
1.نروهسکا

.2

.3

.4

.5

متسالتغذیه و

از حدود شش هزار سال پیش که بشر اقدام به نگه داری دام کرد، استفاده از شیر به عنوان 
مصرف غذایی مرسوم شد؛ به طوري که بعد از آب، شیر به عنوان حیاتی ترین مایع روی زمین 
شناخته می شود. با نگاهی به هرم غذایی که میزان مورد نیاز مصرف گروه های غذایی را برای 
ما مشخص می کند، مشاهده می کنیم که شیر و لبنیات در سومین ردیف این راهنما قرار 
دارند و بر اساس آن می باید روزانه 2 تا 3 سهم از آن در برنامه غذایی افراد گنجانده شود. 
هرچند برخی از افراد مانند زنان باردار، شیرده و یا سالخورده به مقادیر بیش تری هم نیاز دارند.

لبنیات شامل شیـر و همه فرآورده های آن است که کلسیم خود را حفظ می کنند اما 
فرآورده هایی مانند خامه و کره که حاوی مقادیر ناچیز کلسیم هستند و مقدار چربی و 

کلسترول در آن ها باال است، از این گروه مستثنی هستند.
لبنیات به دلیل دارا بودن مواد مغذی، سهم به سزایی در تکمیل تغذیه و تامین مواد مورد 
نیاز بدن انسان دارند. از جمله این مواد مغـذی می توان از کلسیم، پتاسیم، پروتئین، فسفر، 

ویتامین های گروه ب، ویتامین A و مقادیری ویتامین D نام برد.
این گروه غذایی عمده ترین منبع تامین کلسیم بدن - عنصری با خواص حیاتی ویژه – است. 
خواصي مانند استحکام استخوان ها و دندان ها، حضور در پالسما به عنوان یکی از عوامل انعقاد 

خون، اثر قابل مالحظه در قابلیت تحریک و کشش عضالت و ضروري برای انقباضات قلبی.

افراد تا سن 30 سالگی فرصت دارند تا در استخوان هایشان کلسیم ذخیره کنند. پس از این 
سن، کلسیم از استخوان برداشت می شود. بنابراین با توجه به سختي بیماری های ناشی از 
کمبود کلسیم نظیر پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از آن الزم است تا لبنیات به مقدار 

کافی در جیره غذایی روزانه همه گروه های سنی قرار گیرد.
شیر همچنین می تواند به عنوان یک منبع ارزان و غنی برای تامین پروتئین بدن استفاده شود. 
براساس توصیه مراجع علمی، نیمی از نیاز پروتئین روزانه بدن باید از پروتئین های حیوانی 

تامین شود و مصرف روزانه نیم لیتر شیر می تواند بیش از نصف این نیاز را برآورده سازد. 
 بد نیست بدانید ارزش غذایی یک لیتر شیر، بیش تر از 200 گرم گوشت است. شیر و ماست 

سرشار از پتاسیم نیز هستند که یکی از عناصر کلیدی در کنترل فشارخون است.
امروزه مصرف سرانه شیر )مقدار شیری که هر نفر در یک سال مي نوشد( را در کشورهای 
مختلف به عنوان یکی از شاخص های توسعه در نظر می گیرند. مصرف روزانه دو لیوان شیر 
عالوه بر تضمین سالمت جسمی موجب افزایش بهره هوشی، توان کاری و طول عمر مي شود 

به شرط آن که مصرف آن به شکل مستمر باشد و در هیچ مقطع سنی قطع نشود.
یکی از عوامل مهم در خرید شیر، میزان چربی موجود آن است. با توجه به وجود چربی 
اشباع شده، مصرف انواع پرچرب شیر، زیان بار است و نه تنها می تواند منجر به افزایش کالری 
دریافتی و چاقی شود، خطر بروز بیماری های قلبی – عروقی را نیز بیش تر مي کند. بنابراین 
توصیه می شود همه افراد از شیر و لبنیات کم چرب استفاده کنند تا هر چه بیش تر از مزایای 

این خوراکی مفید بهره مند شوند.
مصرف شیر در برخی از افراد به دلیل کمبود یا فقدان آنزیمی به نام الکتاز )که الکتوز یا قند 
شیر را هضم می کند(، سبب مشکالت گوارشی می شود. این افراد می توانند از شیرهای کم 
الکتوز و یا بدون الکتوز استفاده کنند. همچنین این افراد می توانند دیگر فرآورده های لبنی 
یعنی ماست و دوغ را مصرف کنند؛ چون ارزش غذایی یک لیوان ماست یا دو لیوان دوغ 

طبیعی تقریباً معادل یک لیوان شیر است.

دکتر محمد هاشمي
دبیر انجمن علمي پیشگیري و درمان چاقي ایران
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شیر
چرا و چه قدر ؟
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TREADMILL
MODELS

این سری تردمیل، دستگاه هایی با دوام و محکم هستند برای یک تجربه ورزشی عالی!
این مدل ها به همراه کنسول هایی مدرن، دارای قالب هایی محکم، موتورهای بسیار قوی و

نوار متحرک به عرض 20 و 22 اینچ هستند.

ویژگي های منحصر به فرد
1. صفحه کنترل بزرگ برای دسترسی سریع و آسان به دکمه های کنترلی

2. فضای باز دویدن برای تحرک آزادانه، راحت و لذت بخش
3. قابلیت کنترل نبض برای تحت نظر داشتن ضربان قلب

4. رسیدن به شیب و سرعت دلخواه با لمس یک دکمه

.T50.1 AC – 3HP1
Android و iOS قابلیت هماهنگی با نرم افزارهای ورزشی سیستم های عامل •

• جک هدفون روی دستگاه، برای گوش دادن به موسیقی به هنگام تمرین

T50.2 AC – 3HP
• کنسول 10 اینچی و کانال یاب تلویزیون برای تماشای تلویزیون به هنگام ورزش

• قابلیت هماهنگی با iPod برای پخش موسیقی و ویدئوی دلخواه
• نرم افزار Nike برای ذخیره اطالعات تمرین های انجام شده برروی دستگاه.

DX20 CE –  3HHF
• قابلیت هماهنگی با نرم افزارهای ورزشی سیستم های 

Android و iOS عامل
• سیستم ضربه گیر فنری Elasboard برای جلوگیری 
از فشارهای لحظه ای وارد بر مفصل و زانوهای ورزشکار 

به هنگام دویدن

DX20S – 2HHP
• قابلیت هماهنگی با نرم افزارهای ورزشی سیستم های 

Android و iOS عامل
قابلیت  با   Air-Shox بالشتکی  گیر  ضربه  سیستم   •
به  از واردشدن ضربه های شدید  ارتجاعی کف دستگاه، 

مفاصل  جلوگیری مي کند.

ندحدیهایسر
 T50.1 T50.2 سری های – DKCITYتردمیل های جدید
DX20-CE DX20S-CE



با آرامش ورزی،اضطراب خود را کاهش دهید.
آرامش ورزی یا relaxation روشی بسیار عالی براي روان درمانی انواع اضطراب ، وسواس و ... است. با یادگیری این روش افراد بدون قرار گرفتن در جلسات روان درمانی 
مي توانند آرامش روزمره خود را تامین کنند و کنترل بیش تری روی نشانه هاي اضطرابی خود داشته باشند. در این روش فرد ابتدا انبساط و شل کردن عضالت را یاد مي گیرد.

گرفتگي عضالت یکی از نشانه هاي اساسی اضطراب است و احساس گرفتگي عضالني نیز شدت اضطراب فرد را افزایش می دهد. 

تنفس خود را کنترل کنید. 
افراد در حالت های اضطرابی تنفس درستی ندارند. دم و بازدم آن ها به صورت سطحی انجام می پذیرد. تخلیه ناقص دی اکسید کربن منجر به عدم دریافت اکسیژن کافی مي شود. 

به این ترتیب سطح اضطراب افزایش می یابد. با استفاده از روش کنترل تنفس، فرد تنفس خود را به صورت عمیق، آگاهانه و ارادی انجام مي دهد. 

افکار منفی را از بین ببرید. 
اغلب در جریان اضطراب یک سری افکار منفی در ذهن فرد راه اندازی می شوند که نقش مخربی روی ذهن فرد و آرامش او دارند. برای کاهش اضطراب، با توجه کردن به این 
دسته از افکار، آن ها را شناسایی و افکار مناسبی را جایگزین کنید. به عنوان مثال فرض کنید فردی نگران یکی از عزیزان خود است که از ساعت بازگشت او به خانه گذشته است.

این فرد احساس اضطراب می کند چون چنین افکاری را در ذهن خود دارد؛ نکند اتفاق بدی افتاده باشد، نکند تصادف کرده باشد! این افکار تخریب کننده هستند و آرامش 
فرد را برای تفکر منطقی و پیدا کردن راه حل به هم می ریزند. در چنین شرایطی می توان این طور هم فکر کرد؛ شاید در ترافیک مانده است، کمی صبر می کنم بعد با دوستش 

تماس می گیرم و ... 

کار و فعالیتی را انجام دهید.
در زمان هایی که احساس نگرانی و اضطراب دارید بهتر است به کار و فعالیتی مشغول شوید. ذهن انسان در یک لحظه نمی تواند به چند موضوع متفاوت فکر کند. کاری پیدا 
کنید که برایتان سرگرم کننده باشد و مشغول شوید. این کار باعث خواهد شد راحت تر با افکار اضطراب زا مبارزه کنید. در واقع خواهید توانست ذهن خود را از درگیر شدن با 

افکار منفی منحرف کنید و به کارهای دیگری بپردازید. 

عزت نفس و اعتماد به نفس خود را باال ببرید. 
با فکر کردن به توانایی، تالش و موفقیت های تان، در خود احساس ارزشمندی به وجود بیاورید. اگر چنین احساسی نداشته باشید، اعتماد به نفس کافی نخواهید داشت و این 
موجب اضطراب شما می شود. کسانی که برای خود احترام قائلند و احساس ارزشمندی می کنند، عزت نفس و اعتماد به نفس بیش تری دارند و کم تر دچار اضطراب و نگرانی 
می شوند. الزم نیست به دنبال توانایی هایی در خود بگردید که دیگران دارند، یا خود را با دیگران مقایسه کنید تا بدانید موفق هستید یا نه. هرکس توانایی های منحصر به فردی 

دارد و در نوع خود بی نظیر است. 

براي مبارزه همیشگی با اضطراب، ورزش کنید.
ورزش کردن باعث مي شود که در رویارویي با شرایط اضطراب زا خونسردی و آرامش بیش تری داشته باشید. اثر فیزیولوژیک ورزش بر بدن، فراهم کننده آرامش در افراد است.

مریم فدایی: مشاور و روانشناس

ست
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ORCHID INSHAPE

باهررمباهرا6
سسبرا

حتما تا کنون برای شما این سوال پیش آمده که فرم بدنی مناسب چگونه است؟ شاید شما هم به باشگاه ورزشی می روید 
و در صدد تغییر شکل بدن تان هستید، اما نمی دانید در نهایت باید به چه فرم بدنی برسید که مناسب باشد. از نظر علم 

بدنسازی فرم بدن زنان به سه دسته تقسیم مي شود: 

X فرم بدنی ساعت شنی یا
اگر به شکل ساعت شنی یا  X دقت کنید داراي دو بخش بزرگ تر یکی در باال و دیگری در پایین است که توسط یک بخش 
باریک به هم وصل شده اند. در تشبیه بدن به ساعت شنی، منظور از قسمت باریک، کمر است که دو بخش بزرگ تر باال و 
پایین را به هم وصل مي کند. این ایده آل ترین فرم بدنی براي زنان است. برای دست یابي به این فرم، باید با انجام ورزش های 
هوازی چربی های شکم و پهلو را آب کنید تا کمر باریک شود. همچنین با ورزش های مناسب با وزنه یا دستگاه، قسمت هاي 

فوقانی و تحتانی را به شکل دلخواه برسانید.

فرم بدنی گالبی شکل
اگر به شکل یک گالبی دقت کنید، نیمه باالیی آن باریک تر و الغرتر از نیمه پایینی است. خانم هایی که بدن گالبی شکل 
دارند معموال شانه هایی جمع و از طرف دیگر لگن بزرگ دارند که محل تجمع چربي در نواحی دور ران و باسن است. اگر 
شما جزو این گروه افراد هستید، در آغاز باید از تمرینات هوازی و رژیم غذایی مناسب استفاده کنید تا چربی های نیمه 
تحتانی بدن از بین بروند. در کنار این کارها با استفاده از تمرینات با دستگاه های مناسب و وزنه باید ضعف اندام فوقانی یا  
نیمه باالیی بدن را هم از بین ببرید. مخصوصا روی عضالت شانه باید توجهی خاص داشته باشید. با رعایت این نکات کم کم 

به فرم دلخواهتان می رسید.

فرم بدنی سیب شکل 
این نوع فرم بدنی در آقایان بیش تر از خانم ها دیده می شود اما به هر حال در خانم ها نیز وجود دارد. در این فرم بدنی 
دست ها و پاها خیلی چربی زیادی ندارند در حالي که نواحی شکم و پهلوها انباشته از چربي مي شود و بدن را شبیه به 
شکل یک سیب مي کند. درافرادی که دارای این نوع فرم بدنی هستند، مهم ترین مساله و اولویت اصلی، چربی سوزی است. 
بنابراین من به مراجعه کنندگان به مطب، برنامه غذایی و ورزشی چربی سوز تجویز مي کنم و تا وقتی درصد چربی های شکم 
و پهلویشان خیلی کم نشده تمرینات با وزنه را شروع نمی کنم. علت این که من زیاد روی چربی سوزی در این گروه تاکید 
دارم و می خواهم زودتر چربی هایشان کم شود، این است که این فرم چاقی ارتباط بیش تری با بیماری های متابولیک و 
بیماری های مرتبط با چاقی دارد. پس احتمال بیماری هایی مانند فشار خون، قلب و عروق، دیابت و ... در این گروه بیش تر 
است. اگر شما جزو این گروه هستید، وقت را از دست ندهید. برای شما جنبه سالمتی تغییر شکل بدن تان از جنبه زیبایی 

آن اهمیت بیش تری دارد.
دکتر سعید ساساني 

)IFBB( عضو کمیته پزشکي و آموزشي فدراسیون جهاني بدنسازي و تناسب اندام

بدن متناسب 
چه شکلی دارد؟
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 ،HEALTHSTREAM ده سال پیش، محل کنونی کارخانه جدید
یک مزرعه نیشکر به بزرگی 40 هکتار بود. پروژه ساخت کارخانه در این 
محل بر اساس سه اصل "سالمت، پایداری و سادگی" در سال 2011 

آغاز شد. اصولي که حتی در معماری ساختمان هم رعایت شده است.
آب و هوای آفتابی منطقه، شرکت را قادر ساخت تا با نصب پنل های 
خورشیدی، برق تولید کند و برق تولید شده را به شبکه برق تایوان 

بفروشد.
در کارگاه جوشکاری 12 ماشین در حال کار هستند. فرآیند جوشکاري 
جدید حدود 10 دقیقه طول مي کشد در حالی که انجام آن به شیوه 
قدیمی حدود 45 دقیقه زمان مي برد. در سالن رنگ نیز، روش پوشش 
پودری جدید به کار مي رود که مدت زمان این فرآیند را از 40 دقیقه 
به 10 دقیقه رسانده است. برای تسریع در فرآیند تولید، کارکنان خط 
مونتاژ آموزش های مختلفی دیده اند تا در انجام فعالیت های مورد نیاز 

تولید،  توانمندتر باشند.
شرکت هرسال، سه برنامه تفریح گروهي برگزار مي کند تا کارکنان در 

کنار استراحت از نقاط زیباي تایوان  بازدید کنند.

یراندنا،متسال
گیدساو

Healthy Life,
Vision And 
Inspiration
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Tofane GTX برنده شد.
Tofane GTX NW RR 1025 برنده جایزه  Editor’s Choice and Value  از مجالت شناخته شده آمریکایی Overland Journal شد.

Tofane از بارزترین محصوالت دوخت چرم است که بارها برنده جوایز گوناگونی شده است.
 

سری ژوئن
Crossover GTX RR 230 برای کوه پیمایی سرعتی بدون

در این چند ماه اخیر مدل کوهپیمایی سرعتی Crossover Plus GTX RR 230 برای دریافت جوایز مهم به نقاط مختلف دنیا سفر کرده است.
.Kevlar و الیه محافظ ®Vibram کفه بیرونی ، ®Gore-Tex با الیه زیرین

TOFANE
GTX

برنده شد.

سالراحطیور
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سفیرهای لهستانی ما » مرک راگان راگانوویچ « و »مارتین یِتی توماِسفسکی« 
مسیر جدیدی را در قسمت شمال غربی برج عظیم ترانگو- قله ای در شمال 
پاکستان- پیمودند. » بویشدو « مسیری مستقل واقع در سمت راست دیوار است 
که در راستای آن ادامه دارد تا به خط الراس عظیم )خط الراس جنوب غربی، 
کوردز - وارتون، 2004( مي رسد. این مسیر، به تقریب، در سه چهارم راه تا باالی 

کوه ادامه دارد.
"کوه نوردان لهستاني"، این مسیر را با چهار Portal Edge پیمودند. آن دو پس از 
بستن طناب ها به کمپ یک که باالی پناهگاه هشتم قرار دارد، به مدت بیست روز بر 

روی دیوار قرار داشتند و در نهایت، از چهل و شش پناهگاه گذشتند.
آن دو، صعود خود را بر فراز خط الراس اصلی  جنوب غربی، در شبی طوفانی به 
پایان بردند. اما سریدن به پایین، دو روز کامل طول کشید. به گفته راگانوویچ: در 
پایان صعود، بیش از بیست و چهار ساعت را در کوالک، بوران و یخبندان به سر 
بردیم. یکی از بزرگ ترین چالش های دوران کوهنوردِی حرفه اِی ما پایین آمدنی بود 

که آن روز تجربه کردیم. 
طناب ها کامال یخ زده بود، برف و تگرگ تمام تجهیزات مان را پوشانده بود. در 
آخر، با کوفتگی و خستگی از آن شرایط طاقت فرسا به  portal edge رسیدیم و در 

حالی که تنها  دو طناب دیگر باقی مانده بود. سرانجام به سالمت به کمپ بازگشتیم.



یکی از تئوری های جالب در زمینه تیپ های شخصیتی، تئوری انیاگرام است. این تئوری در ابتدا توسط جورجیوف دانشمند و عارف بزرگ روسی مطرح و بعدها توسط 
روانشناساني مانند نارن جو، وارد حیطه روانشناسی شد. تا کنون پژوهش های زیادی در ابعاد گوناگون روی آن صورت گرفته است و اکنون جایگاه ویژه ای در جهان پیدا کرده 
است. تئوری انیاگرام یا تیپ های نه گانه، درواقع ترکیبی از عرفان شرقی و روانشناسی مدرن است. هدف جورجیوف از تحقیق در این زمینه شناخت ابعاد شخصیت انسان و 
ارائه راهکار برای رشد و خود آگاهی بیش تر انسان بوده است. جورجیوف بر این باور بود که تا انسان، خود را به درستی نشناسد، قادر به کمک به خود و نیز کمک به دیگران  

نخواهد بود. او انسان ها را به 9 تیپ شخصیتی تقسیم می کند که هر تیپ دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود است که در این جا به صورت خیلی مختصر ارائه می شود.

1- تیپ کمال گرا
این افراد به دنبال کامل بودن در همه چیز هستند و از ناکامل بودن خود، َسرخورده اند. ایده آلیست هستند و هر قدر هم پیشرفت کنند باز راضی نمی شوند. یک ندای درونی 
به آن ها می گوید که خوب کار نمی کنی. این افراد به احتمال خیلی زیاد، دارای والد یا والدین ایراد گیری بوده اند که به راحتی راضی نمی شدند. این اشخاص ایرادگیر و 

کنترل کننده و معموال دارای اضطراب هستند و زمینه شخصیت وسواسی در آنان زیاد است.

2-  تیپ مهرطلب یا کمك کننده
این افراد دائم به فکر دیگرانند. خود را به آب و آتش می زنند تا به دیگران کمک کنند. آن ها نیاز به محبت و توجه دارند. قادر به "نه" گفتن، نیستند، چون از طرد شدن واهمه 

دارند. افرادی وابسته، متکی و همواره به دنبال تایید و تحسین دیگرانند.

3-  تیپ پیشرفت گرا یا موفقیت جو
این افراد برای پیشرفت سخت کار می کنند و جویای نام و مقام هستند. افرادی پر کار و رقابت جو هستند و برای پیشرفت کردن دست به هر اقدامی که الزم باشد می زنند. 

بیش ترین لذت را در کار کردن می برند. این خطر در آن ها وجود دارد که توجه به کار و موفقیت و رقابت با دیگران بیش از توجه به خود و خانواده شان اهمیت پیدا کند.

4  تیپ رمانتیك محزون یا  هنرمند
این افراد بسیار احساساتی و زود رنج هستند. خود را با احساسات دیگران درگیر می کنند و چون از تخیل بسیار نیرومندی برخوردارهستند، خودشان هم دچار همان 
احساسات می شوند. افسردگی و نوسان خلق در این افراد زیاد مشاهده می شود. از کارهای یکنواخت خسته می شوند و نیز اگر امکان آن باشد ولخرج هستند. در 
بین 9 تیپ انیاگرام حساس ترین تیپ شخصیتی، افراد تیپ چهار هستند. زندگی در کنار این افراد مثل راه رفتن روی یخ است. تضادهای وجودی زیادی دارند و 

احتمال ابتال به اعتیاد در این تیپ، به نسبت سایر تیپ ها، بیش تر است.

5- تیپ فکور
این افراد بسیار در خود فرو رفته یا درون گرا هستند. از بودن در جمع لذت نمی برند و اجتماع گریزند. قادر به ابراز احساسات خود نیستند و معموال تمایل کمی برای ازدواج 
دارند. این تیپ در کالس درس در ردیف آخر می نشیند تا همه را ببیند اما دیگران او را نبینند. دوست دارند دیده نشوند و نامریی باشند. همواره احساس را بعد از عقل تجربه 

می کنند. اهل کتاب خواندن و جمع آوری اطالعات هستند و می خواهند از همه چیز سر در بیاورند.
6- تیپ وفاخو، وفاجو و شکاك

این افراد به همه چیز سوء ظن دارند. افرادی محتاط هستند. می خواهند بدانند که در ذهن دیگران درباره آن ها چـه می گذرد. نگـران خیانت و بی وفایی دیگرانند. 
معموال اضطراب دارند و دوست دارند وظیفه آن ها در جایی که هستند، مشخص و تعریف شده باشد.

7- تیپ خوش بین و خوش گذران
 این افراد به دنبال لذت جویی بوده و برون گراترین تیپ در بین 9 تیپ انیاگرام هستند. تابع فلسفه اپیکور هستند که زندگی یعنی لذت بردن و دوری از درد. افرادی 
اجتماعی و رفیق باز هستند. معموال همه فن حریف اند و چندین مهارت دارند. آن ها بسیار خوش بین هستند. همواره به دیگران امید می دهند. اهل بلوف زدن و خالی 

بندی و یا غلو کردن هم هستند. به خاطر لذت جوئی، تنوع طلبی و هیجان خواهی باال، احتمال گرایش به اعتیاد در این تیپ نسبتا زیاد است. 
8-- تیپ چالش گر یا قدرت طلب 

این افراد به دنبال قدرت و تسلط بر دیگران هستند . دوست دارند مدیر و رهبر باشند و دستور بدهند. بسیار کنترل کننده هستند و آمرانه با دیگران رفتار می کنند. 
تمایل به دیکتاتور بودن دارند. اگر دیگران به خصوص زیر دستان، از آنان اطاعت نکنند، سخت بر آشفته و عصبی می شوند. در عین حال حمایت کننده هم هستند و از 

زیر دستان خود حمایت می کنند اما به این شرط که آن افراد مطیع اوامر باشند. این تیپ بسیار انتقام جو است.
9- تیپ صلح طلب و میانجی

این افراد دنبال آرامش و صلح و آشتی با دیگرانند. همواره می خواهند بین دیگران میانجی شوند تا بین آن ها آشتی بر قرار کنند. افرادی انطباق پذیر و تابع هستند. از 
درگیری و خشونت پرهیز می کنند و حتی شاید  از آن می ترسند. نسبتا تنبل هستند .در تصمیم گیری ها مشکل دارند.

فرض بر این است که هر فرد همان گونه که دارای یک گروه خونی است دارای یکی از این تیپ های شخصیت است. در ضمن میزان سالمت شخصیت در هر تیپ از یک 
تا نه در نوسان است. افراد هر تیپ می توانند از سالمت کامل تا عدم سالمت در نوسان باشند. نکته دیگر این که نه گروه شخصیتی به سه گروه یا مثلث تقسیم می شوند؛

• مثلث اراده شامل تیپ های یک،هشت و نه  
• مثلث قلب یا احساسات شامل تیپ های دو،سه و چهار

• مثلث مغز یا تفکر شامل تیپ های پنج،شش و هفت

ماگرنباا
یا تیپ های 

9گانه شخصیتی
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نتیجه گیری:
برای شکل گیری هر تیپ دالیل خاصی شناخته شده است که بیش تر به تجربیات دوران کودکی و نحوه ارتباط والدین باکودک باز مي گردد. راه رشد و بازیابي سالمت 
هم برای هر تیپ مخصوص همان تیپ است. برای شناخت تیپ شخصیتی افراد از تست انیاگرام استفاده مي شود و در صورت نیاز براي رفع مشکالت احتمالي شخصیتي، 

مي توان از کمک روانشناس متخصص و مسلط به این تئوري بهره برد.
 

دکتر جعفر دارابي - روانشناس 



همایش بزرگ دوچرخه سواري به همت شهرداري منطقه سه تهران با هدف 
گسترش فرهنگ دوچرخه سواري در روز 29 آذر ماه برگزار شد. 

در این برنامه که با همکاري فدراسیون دوچرخه سواري و شرکت ارکید مهر برگزار 
شد، گروه  بزرگي از مردم در کنار دوچرخه سواران حرفه اي فاصله میدان مادر تا 

خیابان ولیعصر را رکاب زدند.

شرکت ارکید مهر نماینده انحصاري دوچرخه هاي حرفه اي و نیمه حرفه اي 
SPECIALIZED و حامي تیم ترافیک تهران، سال هاست که براي کمک به 
ورزش دوچرخه سواري اقدام به برگزاري مسابقات حرفه اي دوچرخه کوهستان 

مي کند. 

ارکیدمهر، امیدوار  است در پیش گرفتن این رویکرد جدید با توجه به عرضه لوازم و 
  FSA, SARIS, TOPEAK, قطعات دوچرخه از برندهاي معروف جهان مانند
MAVIC و Crank brothers که به تازگي نمایندگي انحصاري آن ها را دریافت 
کرده است، گام موثري در ایجاد انگیزه عمومي براي استقبال از دوچرخه سواري و 

سالم سازي محیط زیست باشد.

!نددبونآهمه
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Treadmills that are stable and durable will provide you with great 
workout experience. T50.1 & T50.2 & DX20-CE & DX20S-CE come 
with a stylish console, a sturdy frame, 22" & 20" wide running deck, 
and a powerful motor.
• Wide-open cockpits for an easier ergonomic reach.
• Smooth and open running space
• Quick trigger button
• Heart rate monitoring to help user track the pulse rate

1. T50.1,  AC3.0HP
• BTM function to sync iOS , Android devices’ exercising apps
• Headphone jack to listen to music while exercising
2. T50.2, AC 3.0HP
• 10” touch screen console with integrated TV tuner
• iPod coonectivity allows user to play favorite music and videos on the 
screen directly
• Nike function allows user to save training data to Nike website
3. DX20-CE , DC 3.0HHP
• BTM function to sync iOS , Android devices’ exercising apps
• ElasBoard Shock Absorbing System prevents injury of ankles and 
knees with two elastic spring shock absorbers to absorb downward 
force from user’s weight.
4. DX20S-CE, 2.0HHP
• BTM function to sync iOS , Android devices’ exercising apps
• Air-Shox offers comfortable running experience. By the air-cushion 
technology it provides each runner desired deck softness.

HOSSEIN
ZANJANIAN
Hossein Zanjanian, 22, is a well-known figure in downhill 
biking who began biking professionally in his teen ages. He 
has, so far, been the champion of Iran’s national competitions, 
as well as coming in fourth in Asian Downhill championships 
held in Lebanon. He is now a member of Tehran’s Traffic team, 
one of Iran’s leading cycling teams who is supported by Orchid 
Mehr Group.

EUROBIKE AWARD
BIKE WINNER

For the first time, wheel sets are now designed 
with the integration of their specific tyre. By 
developing wheel and tyre technologies together 
Mavic can improve the wheel's responsiveness 
and reach a new era in wheel system design.  
FRÉDÉRIK VAN LIERDE, TIMOTHY O'DONNELL, 
JERÔME CLEMENTZ are only few of the big 
names who endorse MAVIC products.

Since 1991 TOPEAK has received an avalanche of awards and 
accolades to become the top cycling accessory company in 
the world. Products like our JoeBlow™ series floor pumps to 
our patented technologies like SmartHead™, QuickTrack™ 
and QuickClick™ systems to the full service PrepStation 
and PanoBike App Topeak deliver the convenience and 
enjoyment your cycling customers deserve.

Saris Cycling Group began in 1973 when the 
Graber brothers invented their first bicycle rack. 
In 1989, Chris and Sara Fortune purchased the 
company and grew it to what it is today. 
Saris makes an array of bicycle racks for all 
transportation and storage needs with lifetime 
warranties on all their products, for as long as 
you own it, because Saris firmly believes that 
cycling is a lifetime sport. So why settle for 
anything less?

Crankbrothers, 
established in late 90s, 
are famous for their 
design and production 
of bike parts and 
accessories; some of 
which are patented 
like Eggbeater clipless 
pedals.

Ten years ago, the area of our new 
factory was a sugar cane plantation with 
the total size of 40,000 square meters. 
We started this project in 2011 with three 
basic principles: Health, Sustainability and 
Simplicity, which are even reflected in the 
architecture of our building.
Inside the building, we have 12 robot 
welding machines in the welding session, 
enabling us to replace modules in only 15 
minutes, a process that would take 45 
minutes before.

HEALTHSTREAM 
New factory in Taiwan

Another new timely process in work here is the new method of powder coating. 
We can change to any paint color in 10 minutes’ time, which used to take about 
40 minutes.
The workers working in the assembly line are cross-trained to be able to operate 
any task within our manufacturing process.
Sustainability, as mentioned before, is one of the principles we work upon. 
Accordingly, This building was designed with “Green concept”; that is, rain water 
re-tracks to three tanks to irrigate the grassland all around this compound; 
while excess rain water is channeled to the pond outside. Moreover, waste water 
from fabrication process is treated before being channeled to the outside ponds 
for irrigation use.
We have good sunshine all year round, so we take this opportunity to pay back 
the earth. All the electricity generated from these solar panels will be sold to 
Taiwan Electric Company, so that others can use it as well.

ARISTA SERIES: T50.1 , T50.2 , DX20-CE , 
DX20S-CE
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 CYCLING
WITH

ADRENALINE
TASTE



Arnold Classic is one of the more important events of  Fitness and Body 
Building in the world . Founded by Arnold Schwarzenegger, was held 
since 1989 in the United States. This year in Madrid it was held the third 
European edition.
Edoardo Panatta, president of Panatta srl, who has attended the event 
has met Arnold Schwarzenegger that after his years as Governor of 
California has returned acting his sporting and actor suit and, in the 
stand of Panatta has wanted to try the equipment and learn more about 
all the company staff. 
Arnold Schwarzenegger, arrived in the USA in 1968, he won for 6 
consecutives times   the title of Mr. Olympia, the highest contest for 
body builders, before starting permanently his career as an actor  at the 
end of the seventies. A career that get him to the top of celebrity with 
the movie series Terminator. The last personification of his career was 
the Governor of California. 

Arnold Classic 2013 Bodybuilding winners:
1. Phil Heath       2. Kai Greene      3. Dennis Wolf      4. Shawn Rhoden        5. Victor Martinez
6. Roelly Winklaar

On Dec 20th, Municipality of Tehran together with 
Cycling Federation of Iran and Orchid Mehr held 
a public cycling event with the presence of many 
professionals, where everyone pedaled on one of the 
main boulevards of Tehran as a step to promoting 
cycling.

ARNOLD Classic
Arnold Schwarzenegger is training with 
PANATTA equipment!
Smash hit for PANATTA–Diamond 
Sponsor of the Arnold Classic 
Europe,Madrid October 11/13, 2013

The meeting between Edoardo Panatta and Arnold Schwarzenegger  
in the fitness has reaffirmed once more the importance of the 
sport and a correct physical activity as well as the excellence of 
Panatta equipment.During the Arnold Classic in Madrid the best 
champions athletes competed in more than 40 sports disciplines: 
Body Building Pro, Fitness Pro, karate, boxing, strongman, 
powerlifting, wrestling, gymnastic, dance, crossfit, hockey, arm 
wrestling, Paralympics, fencing, kick boxing, etc.
Panatta has been Diamond Sponsor of this great event. In 
its booth, the company presented the cardio fitness lines 
Pininfarina, the new functional training Dual Adjustable Pulley, 
the strength lines Fit Evo and Sec and the Free Weight for the 
highest performance in the workouts.
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Everyone 
was there !
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