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با آن که داغدار مصیبت های هموطنان زلزله  زده در غرب کشور هستیم 
اما می توانیم همزمان به همبستگی و پیوندهای عمیق عاطفی، انسانی و 
ملی مان افتخار کنیم. از اولین ساعات انتشار خبر زلزله در کرمانشاهان، 

امواج همدردی و ارسال کمک، سراسر ایران را درنوردید.
به فـراخور  ندار، هر یک کـوشیدند  و  دارا  پیر و جـوان،  و مرد،  زن 
توانمندی و امکانات خود، دست یاری به هموطنان بال دیده داده و در 
تسکین آالم آنان نقش خود را ایفا کنند. در کنار سازمان های رسمی، 
هزاران جنبش خودجوش مردمی نیز برای کمک رسانی و یاریگری در 

حرکت در آمد.
به ناگهان، تمامی تفاوت ها، مشکالت و گرفتاری ها فراموش شد و با فاصله 
گرفتن از رخوت زندگی روزمره، هریک از ایرانیان تالش کردند، آستین 
همت باال زده و دستی در کمک و مساعدت داشته باشند. چنین شکوهی 
نشان داد که مردم ایران ریشه های مستحکم تاریخی-ملی در خاک وطن 

دارند و در مواقع بحران ضرورت ها را دریافته و یار و همراه می شوند.
موسسات خیـریه، سازمـان های مـردم نهـاد و فعـاالن اجتماعی به 
از راه های مختلف به ویژه فضای مجازی،  سرعت وارد عرصه شدند و 
مسیر و اهداف مألوف و تازه یافته، کمک را نشان دادند و همچنین شد 
که راه های منتهی به مناطق زلزله زده، مملو از مردمان شد. مردمانی که بر 
پشت خمیده از رنج روزگار، کوله باری از هر آنچه نیاز بود، برای بالدیدگان 

داشتند.
خسارت هولناک بود، اما عـزم و خـرد، هم قـوی. به زودی تصاویر بازی 

گروهی در کنار آوارها، نمایش های عروسکی و ... منتشر شد.
عشق به کودکان این سرزمین، التیام آسیب های روحی آنان نیز فراموش 

نشد.
مأوا، غذا، تن پوش، گرمایش، بازیابی روح آسیب دیده، آموزش و ... هیچ 
چیز از دیده ها پنهان نماند و این گـونه شد که چهـره مهربانی، هر چند 

با دلی آکنده از غم، بار دیگر در آسمان کشور نقش بست.
این سرمایه عظیم که حاصل گـذر هـزاران سال زنـدگی قـومیت های 
گوناگون و خاطره های ذهنی ماندگار در این پهنه از زمین است، میراثی 
گرانبها و شایسته است؛ قدر آن را بیش تر بدانیم و پرورش دهیم تا در 
روزهای آینده که شـور ابتـدایی فروکش کرد، آسیب دیدگان رها نشوند.

مهربان دست های 
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بررسی تحوالت اخیر نشان می دهد که خدمات پس از فروش به صورت وسیعی گسترش 
یافته و این روند در سال های آتی با سـرعت بیش تر توسعه می یابد. صنعت کوچک با 
خدمات بزرگ می شود، مدیران موسسات تولیدی و خدماتی در کلیه بخش های دولتی 
و خصوصی به تدریج پی می برند که تنها کیفیت محصول نمی تواند موجب تمایز آن ها 
از دیگران شود بلکه باید کانون توجه را از بازارگرایی به مشتری مداری تغییر داد و الزمه 

مشتری مداری خدمات پس از فروش است.
بسیاری از آن ها نه تنـها تمـام توجه خـود را از بازار به مشتـری معطـوف کرده اند بلکه به حفظ 

مشتریان فعلی به عنوان استراتژی ارزان تر، راحت تر و شاید سود آورتر و جذاب تر می نگرد.
از این رو پشتیبانی و خـدمات پس از فـروش شـرکت ارکیدمهـر به عنـوان اولیـن شـرکت 
دارنده EN ISO 9001:2008 افتخار دارد در جهت کسب رضایت مندی هر چـه بیش تر 
مشتریان خـود گـام های موثر برداشته و در اندیشه ارائه خدمات جدیدی باشدکه در شرح 

وظایفش آمده است؛
- نصب دستگاه ها در کوتاه ترین زمان ممکن برای مشتریان 

- ارسال به موقع و متناسب قطعات طبق درخواست نمایندگان 
- تهیه و تدوین جدول زمانی مناسب جهت ارسال تکنسین جهت رفع عیب دستگاه ها 

- تهیه گزارش و آمار کارکرد در ارتباط با نحوه سرویس، مصرف قطعه، مدت زمان انجام سرویس 
- تهیه جدول زمانبندی شده جهت آموزش نمایندگان 

- بازدید دوره ای از باشگاه های تجهیز شده
- ارتباط با مشتری و پیگیری شکایت ابراز شده از جانب مشتری 

- نظارت بر گـردش مکانیـزه امـور و سعی در نرم افـزاری نمودن فرآینـد ها و تطبیق آن با اصول 
گواهینامه های معتبر و اخذ آن ها 
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هزتا   ها

SOLID RELIABLE
ECO-FRIENDLY FUNCTIONAL CUSTOMIZABLE

دستگـاه هـای تـرکیبی مـونـولیت دارای یک سیستـم موقعیت یابی جدید هستند 
که با فشـرده سازی سـازه ها و نوآوری در راه حل کمبـود فضا، جای کم تـری را اشغال 

می کنند.
نقطه قوت تولید پاناتا با ایجاد امکانات گستـرده بـرای سفارشی کردن )پرده یا بالشتک( دست ساختـه 

در رنگ، قاب و کارترهای مختلف می باشد.

                  گروه صنایع ورزشی ارکیدمهر اقدام به طراحی مجدد سایت شرکت کرد.
تالش همکاران ما در این زمینه، منجر به پدید آمدن سایتی زیبا و شکیل گردید. در سایت جدید، دسترسی آسان برای کاربران، الویت اصلی 

بوده و نتیجه ای ایده آل در بر داشت.
بازدید شما از سایت شرکت به آدرس www.orchid.ir برای ما افتخار بزرگی است.
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آقای قاسمی چند سال است که با ارکیدمهر همکاری می کنید؟
نزدیک به نه سال است که افتخار همکاری با شرکت ارکیدمهر را دارم.

به نظر می رسد که همیشه پر از انرژی و انگیزه هستید. این به خاطر جوانی تان است 
یا کارتان را خیلی دوست دارید؟

جریان و شکل زندگی امروزی سرشار از تنش، استرس و فشارهای روحی-روانی 
در محیط پیرامون مان می باشد بنابراین نیاز است دیدگاه مان را تغییر داده و با 
نگرش مثبت وارد اجتماع و محل کار شویم. بنده توام با عالقه وافر به شغل خود، 

سعی کرده ام این ذهنیت را نیز درخود تقویت نمایم.
همکاران واحد خدمات پس از فروش، فقط پس از فروش کار نمی کنند.

در بیش تر رویـدادها مانند نمایشگـاه ها، از بـرپایی غـرفه گـرفته تا جمع کردن آن، 
پاسخ به بازدیدکنندگان و کارهای دیگـر نیز، همکاری و تالش جانانه ای دارند. انگار 
همیشـه آماده اند تا به واحدهای دیگر شرکت نیز امدادرسانی کنند. این روحیه تعاون 

و همکاری چگونه شکل گرفته ؟
اصوال پایـه اصلی دفاتـر خدمات پس از فـروش، کار تیمی است و از ابتدای ورود به 
مجموعه، این روحیه در پرسنل ایجاد می گردد. مضاعفا"، همکاران از نظر تخصص، 
دارای مهارت های فنی و ورزشی نیز می باشند. همکاران با توجه به باال بودن توانایی 
فنی، اطالعات خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند. هدف کلی مجموعه، پشتیبانی از 
واحدهای مختلف است تا هر چه بیش تر، رشد و پیشرفت کنیم. همان طور که از اسم 
این مجموعه مشخص است، وظیفه ما پشتیبانی از مشتریان و مجموعه های وابسته به 

شرکت است و همگی در این مسیر تالش و کوشش می کنیم.
شما از چه زمانی با مشتری آشنا می شوید؟

این آشنایی به طور معمول می بایست بعد از خرید، توسط مشتری صورت بگیرد ولی 
با توجه به نوع خدمات دهی این واحد، تقریبا" قبل از خرید صورت می گیرد، در برخی 
از موارد مشتریان جهت آشنایی با محصول با کارشناسان فنی تماس گرفته و در رابطه 

با مدل و کیفیت محصوالت با آن ها مشورت می کنند.
و این آشنایی کی به پایان می رسد؟

معموال" مشتریان بعد از خرید یک محصول با کیفیت ترغیب به خرید محصوالت دیگر 
می شوند و در واقع این آشنایی هیچ وقت به پایان نمی رسد. چون تا زمانی که مشتری 
از دستگاه های ما استفاده می کند باید رابطه ای نزدیک با او داشته باشیم تا هم خدمات

مناسبی در صورت خرابی های احتمالی به او بدهیم و یا اطالعات تکمیلی مورد نیازش
را تامین کنیم. یقینا" تامین نیازهای مشتریان باعث باال رفتن سطح رضایت مندی 
آن ها خواهد شد. این پروسـه کاری تـوسط بخش شکایات و نظـرسنجی مشتریان 

کنترل و بروز رسانی می شود.
آیا مشتریان ارکید از خریدشان راضی اند؟

به نظرم این سوال می بایست توسط مشتریان پاسخ داده شود، البته سیاست کلی 
شرکت و مدیریت عامل، باال بردن هر چه بیشتر رضایتمندی مشتریان می باشد.

حتما می دانید که آن ها چه می گویند؟
بله این موضوع توسط واحد نظرسنجی و شکایات مشتریان، مستقر در دفتر خدمات 
انجام می شود و گزارشات موجود حاکی از افزایش شاخص رضایتمندی مشتریان و 

جلب اعتماد آن ها می باشد.
شعار"مشتری پادشاه است" را شنیده اید؟

این شعار سرلوحه ی کارهای ما می باشد. ما سعی می کنیم با ارائه محصوالت 
ورزشی، سهمی کوچک در سالمتی آن ها داشته باشیم. ازطرفی با افزایش رضایت 
مشتری و دیدار مجدد آن ها، شرکت نیز به اهداف خود که همانا مشتری مداری با 

ارائه خدمات بهتر است، دست می یابد.
.آیا تا به حال شده که یک مشتری راضی نشدنی داشته باشید؟

چند موردی پیش آمده که البته نهایت سعی مان را برای ایجاد رضایت این دسته از 
مشتریان به کار بسته ایم.

با این گروه مشتریان چه می کنید؟
ابتدا به مشکل مطـرح شده خـوب گـوش داده شـده و سپس در صدد برطرف کردن 

آن و جلب رضایت ایشان بر می آییم. 
ازهنگام خرید تا تحویل و نصب دستگاه چه قدر طول می کشد؟

با توجه به بعد مسافت و تعداد نصب ها و جایی که دستگاه می بایست نصب شود، 
برای تهران 6 الی 48 ساعت.

زمان انتظار مشتری در صورت نیاز به بازدید یا تعمیر دستگاه ،چه قدر است؟
زمان نسبی و مطلوب مد نظر در واحد خدمات، میانگین 30 ساعت است ولی با تالش 
خوب همکاران تا به حال مدت انتظار مشتریان به زیر 30 ساعت رسیده است. امیدوار 

هستیم که این میزان نیز کم تر شود.

گو و  گفت 
فروش ز  ا پس  مدیر خدمات  قاسمی؛  با سعید 

به عنوان مدیر خدمات پس از فروش ،چه تعریفی از کیفیت محصوالت ارکید دارید؟
کیفیت یعنی وجود ویژگی هایی در محصول که به انتظار مشتری در مورد کارکرد 
محصول، پاسخ دهد و موجبات رضایت او را فراهم سازد. دستگاه های با کیفیت باالتـر، 
حـاوی عیب و خطای کم تری می باشند و با توجه به تعداد فروش دستگاه ها و نوع 
ایرادات به وجود آمده به این نتیجه می توان رسید که دستگاه های ارکید، از کیفیت 
باالیی برخوردار است. البته همچنان معتقدیم، مکمل این کیفیت ها، خدمات پس از 

فروش مناسب و واقعی است .
خودتان از این محصوالت خریده اید؟

بله بنده یک دستگاه تریدمیل خانگی و الیپتیکال ارکید دارم و از آن ضایت کامل دارم.
شما برای آموزش محصوالت جدید پاناتا، به ایتالیا دعوت شدید. می توانید خالصه ای 

از ماموریت خود را برای مان توضیح دهید؟
در تاریخ 18 آگوست 2017 برابر با 27 مرداد 96 جهت شرکت در همایشی 10 روزه 

از طرف شرکت پاناتا، عازم کشور ایتالیا و شهر آپیرو، محل کارخانه شدم.
 این ترینینگ با حضور اغلب نمایندگان از کشورهای مختلف شامل روسیه، مکزیک، 
اردون، هند، آلمان و... برگزار گردید و شامل بخش های مختلف اعم از بازدید از 
قسمت های مختلف کارخانـه و خط تولید، فرآیند مونتاژ، کنتـرل کیفیت نـهایی، 

بسته بندی و ... می شد.
بازدید از خط تولید، همچنین مونتاژ محصوالت، طرح و حل مسائل فنی و ارتقا 

خدمات پس از فروش این محصوالت در ایران، کامال مؤثر است.
و سخن آخر؟

زندگی انسان ها در جوامع رو به توسعه و صنعتی امروزه، از مواهب زیادی برخوردار 
است اما از سوی دیگر رشد جمعیت، سرعت زندگی، آلودگی هوا و اخبار مربوط به 

بحران های اقتصادی، اضطراب در زندگی انسان ها را چند برابر کرده است.
می توان گفت که زندگی دیگر سیر طبیعی خود را ندارد. امیداورم فعالین این عرصه و 
همکاران محترم بتوانند گام های موثری در ایجاد نشاط و شادی و به تبع آن باالرفتن 

سالمت آحاد جامعه بردارند.

فروش  ز  ا پس  مدیران خدمات  گردهمایی 
لیا یتا ا در  تا   نا پا های  نمایندگی 
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SIMON
ANDREASSEN

سیمون  اندریسن
سیمون لین اندرسون 20ساله، در روز 30 سپتامبر 1997 در کشور 

دانمارک متولد شد.
عشق و عالقـه او به دوچرخـه، از کودکی نمایان بـود. در سن نوجوانی 
دوچرخه سواری را به طور حرفه ای آغاز کرد و قهرمانی های زیادی در 

این سنین به دست آورد.
عناوین قهرمانی:

MTB / 2014  قهرمانی در مسابقات بین المللی
MTB / 2015  قهرمانی در مسابقات بین المللی
MTB / 2014  قهرمانی در مسابقات بین المللی

دارنده مدال در مسابقات قهرمانی ملی دانمارک 2015 /2016

6
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رد اسکورپیون، 
فراتر از انتظـار

در این روزهای سرد، ممکن است که صبح ها تاریک تر باشد و با باران 
هر روز و خنکی هوا مواجه باشید اما برای عاشقان دوچرخه سواری 

دالیل زیادی وجود دارد که همچنان پای بر رکاب باشند.
تاثیر دوچرخه سواری حتی برای تفریح در طول هفته، سالمت جسمی را  افزایش 
می دهد؛ اما دوچرخه سواری به شکل باور نکردنی شرایط روحی شما را به شکل 

مثبت باال نگه می دارد، همان طور که با جسم شما چنین کاری می کند.
دوچرخه های رد اسکورپیون، با داشتن قیمتی مناسب و ظاهری زیبا، این شرایط 

را برای شما فراهم می سازد که بتوانید از مناظر زیبای زمستانی لذت ببرید.

8

RS.270
تنه آلومینیوم

سایز فریم 17،19
سایز طوقه 27.5 اینچ/ برای خانم ها و آقایان
دو شاخ قفل شو

تعداد دنده
دسته دنده Shimano Altus,Rapid Fire,

Sl-m310,8 speed

24 Speed

شانژمان Shimano Acera, 8 speed

ترمز کالیپرو دیسک هیدرولیک
bl-m315 Shimano

RS.260
تنه آلومینیوم

سایز فریم 17،19
سایز طوقه 26 اینچ/ برای خانم ها و آقایان
دو شاخ قفل شو

تعداد دنده
دسته دنده Shimano st-ef500

21 Speed

شانژمان Shimano, Altus, 7 speed

ترمز دیسک مکانیکال
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غذا خوردن قبل، هنگام و بعد از دوچرخه سواری
این که دوچرخه سواران چه چیزی و چه موقع می  خورند، تاثیر مهمی روی عملکرد، قدرت 
و استقامت آن  ها دارد. رهنمودهای زیر نیازهای متفاوت در هر مرحله از ورزش را توضیح 

می  دهند. 
قبل از ورزش- به طور ایده  آل، دوچرخه سواران باید بین 2 تا 4 ساعت قبل از ورزش غذا خورده 

و زمان کافی برای خالی شدن معده و استراحت آن اختصاص دهند. تقریباً تمام غذای
مصرف شده طی 3 تا 4 ساعت هضم می  شود. غذاهای مایع نسبت به

غذاهای جامـد سـریع  تر هضم می  شوند. غذای قبل از ورزش
باید غنی از کربوهیـدرات و شامل میـزان کمی چربی و

پروتئین باشد.
طی ورزش- در صورتی که ورزشکاران به مدت بیش از

60 دقیقه با شدت متوسط تا باال ورزش کنند، خوردن
غذاهایی با کربوهیدرات باال، خستگی را به تاخیر می  اندازد.

همچنین کربوهیدرات ها به دوچرخـه سـوار کمک می کنند
تا طـی دوره  ی زمانـی طوالنی  تـری با شـدت باال ورزش کند. با

خـوردن غـذاهای پر کربـوهیدرات طـی ورزش، گلیکـوژن عضلـه حفظ
شده و کمک می  کند سطـوح گلوکز خون در سطح نرمال نگه داشته شود و

سوخت اضافی را برای عضالت خالی فراهم می  کند. 

تغذیه  و 
دوچرخه سواران

غذاهایـی که هنگـام ورزش مصـرف می  شوند باید عمدتاً شامل کربوهیدرات  ها  
باشند. 

بعد از ورزش- گلیکـوژن عضلـه بعـد از ورزش تخلیـه می  شود. هـر چـقدر 
دوچرخه سواران بتوانند سریع  تر سوخت  گیری مجدد کنند، سریع  تر ریکاوری 
شده و بدن خـود را برای جلسة تمـرینی بعـدی آماده می  کنند. به طور ایده  آل 
وعدة غذایی بعد از ورزش باید غنی از کربوهیـدرات برای بازسـازی گلیکوژن 
عضله و همچنین مقـداری پروتئین برای ریکاوری بوده و شامل میزان زیادی 

مایعات برای کمک به آب  گیری عضله باشد.
در تمرینات و مسابقات طوالنی، صرف نظر از تغییرات اشتهایی حاصل از 
ورزش، دوچرخـه سـوار باید غذاهای پر انرژی و قابل هضم )با تکرار کم(

مصرف کند. خـوردن حجم زیادی از غـذاهـای معمـولی در میان مسـابقه 
که غالبا دارای محتـوای چـربی باالیی هستند، ممکن است در دریافت 
کربوهیدرات اختالل ایجاد کند و اگر ورزشکار به میزان کافی مایعات مصرف 

نکند ممکن است باعث کم آبی بدن )دهیدراسیون( شود.

دهیدراسیون می تواند منجر به مشکالت زیر شود:
گرفتگی عضالنی، سردرد، اسهال، تب، استفراغ، توهم و مرگ

کم آبی مالیم را می توان با نوشیدن مایعات در چند وعده و استراحت در 
جای خنک برطرف کرد ولی کم آبی شدید نیاز به درمان پزشکی فوری 

دارد چون می تواند منجر به مرگ شود.
طی دوچرخـه سواری بدن به دو طریق آب از دست می دهد: عـرق کردن 

و بخار آن در هـوا که از طـریق آن نفس می کشید.
اگر این میزان آب سریعا جایگزین نشود، به دنبال آن کم آبی بدن پیش 

می آید.کم آبی بدن تاثیر زیادی بر روی عملکرد دوچرخه سوار دارد. 

نوشیدنی های ورزشی
نوشیدنی های ورزشی حدود چند دهه است که به راحتی در دسترس هستند 
و توسط بسیاری از ورزشکاران، به ویژه، دوچرخه سواران استقامتی مورد 

استفاده قرار می گیرند.
تحقیقات علمی نشان داده است که نوشیدنی های ورزشی، دارای مزیت های 
زیادی برای جایگزینی کاهش مایعات و کربوهیدرات استفاده شده طی ورزش

هستند به طوری که با باال نگه داشتن سطوح گلوکز خون و جایگزین 
کردن آب از دست رفته، به تاخیر خستگی کمک می کند.

در عین حال باید توجه شود که نوشیدنی های ورزشی فقط باید در ورزش های 
استفـاده  به طـول می انجامد، مـورد  از 60 دقیقـه  شدیدی که بیش 

قرار گیرند.
احتیاط

 PH پایین هستند و مایعات دارای PH بیش تر نوشیدنی های ورزشی دارای
پایین تر از 5/5 پتانسیل آسیب رساندن به مینای دندان را دارند.

برای به حداقل رساندن فرسایش مینای دندان، نوشیدنی های ورزشی باید 
خنک نوشیده شود، زیرا قدرت اسیدی نوشیدنی های خنک کم تر می شود. 

این نوع نوشیدنی ها باید خیلی زود قورت داده شود.
میزان جذب توصیه شدة از نوشیدنی های ورزشی و مایعات دیگر به شدت و 
مدت فعالیت هایی که توسط دوچرخه سواران انجام می گیرد، بستگی دارد.

تغذیـه صحیح برای سالمت و تندرستی، ضـروری است، بنابراین بـرای همـه 
دارای اهمیت است.

با وجـود این نکته حتـی بـرای افـرادی که در فعـالیت های ورزشـی، به ویژه 
دوچرخه سواری شرکت می کنند، مهم تر است.

ترکیب درستی از انرژی و مایعات را برای کمک به آن ها برای ورزش کردن و 
ریکاوری پس از آن به دست می آورند.

                                                                                                     محسن سلگی
11                                 دبیر کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری
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Stepper

یکی از پایه های اصلی سالمت قلب و عروق انجام تمرین های 
تمرین ها  این  انجام  برای  گوناگونی  روش های  است.  هوازی 
وجود دارد. در بسیاری مواقع برای تمرینات هـوازی نیاز به 
وسیله ای خاص نیست اما تجهیزات ورزشی می توانند به شما  
انگیزه بدهند و کار را برای رسیدن به تناسب اندام و سالمتی 

آسان تر کنند. 
اگر تا به امروز دچار کم تحرکی بوده اید و نگران سالمتی و تندرستی 
خود هستید، بهتر است بدون درنگ با تعیین هدف، از همین امروز 
شروع کنید. تمرین های هـوازی بهتـرین گزینه برای آغاز یک سبک 
زندگی سالم است. از مدت زمان کم شروع کنید و با گذشت زمان بر 

شدت و مدت آن بیفزایید. 
فعالیت های بـدنی شمـا همـواره باید چهار هدف اصلی را دنبال کند 
که این هدف ها شامل به کارگیری همه عضالت اصلی بدن به صورت 
متوالی، انجام فعالیت بدنی دست کم به مدت 30 دقیقه و برای 3 
تا 5 روز در هفته، در نظر گرفتن استقامت قلبی - عروقی با توجه 
به شرایط و آمادگی جسمانی شما و لذت بردن از ورزش مداوم و 

پیگیرانه به عنوان یک سبک زندگی. 
اگـر تصمیم دارید ورزش را در برنامـه زنـدگی خـود قرار دهید باید 

هدفی بزرگ تر و فراتر از الغـر شـدن و چاق شدن داشته باشید. 
برای رسیدن به این چهار هدف، اینتنزا پیشنهاد ویژه ای دارد؛ 

کالیمبر اسکالیت 
یک دستگاه هوازی ساده با کارایی منحصربه فرد 

باال رفتن از پله با افزایش ضربان قلب، یکی از راه های دستیابی به 
سطوح باالتری از استقامت قلبی - عروقی است؛ همچنان که بهبود 
عملکرد و تقویت عضالت پایین تنه نیز مزیت دیگر این تمرین است. 
تمرین مداوم روزانه با اسکالیت به مدت 30 تا 45 دقیقه، از چربی های 

ران و باسن کم می کند.
اسکالیت، امکان تمرین های هوازی متنوعی را برای شما ایجاد می کند. 
تمرین هایی که در سطح و شدت های مختلف اجرا می شوند و لذت بخش 
هستند. تنوع تمرین ها و سطح آن ها به گونه ای طراحی شده است که 
نیاز یک ورزشکار تازه کار یا پیشـرفته را برآورده می کند. از مزیت های 
اسکالیت این است که می توانید با آن بدون در نظرگرفتن شرایط آب و 

هوایی به راحتی یک برنامه تمرینی عالی در خانه اجرا کنید. 
مدت زمان و انتخاب برنامه تمرینی با اسکالیت برای هر فرد متفاوت 
است و عوامل زیادی در تعیین آن تاثیرگذار است؛ اما برای جلوگیری 
از آسیب احتمالی و دلزدگی از تمرین، توجه داشته باشید که هر 

جلسه ورزش با اسکالیت از یک ساعت بیش تر نشود. 
ورزش با اسکالیت به دلیل ایجاد تحـرک در سـراسـر بـدن، بسیار 
تاثیر گذار است و نتیجه آن در زمان کوتاهی نشان داده می شود اما 
اگر آسیب دیدگی یا بیماری خاصی مانند زانو درد دارید، مشورت با 

پزشک را نادیده نگیرید. 

صعود به تندرستی
Escalate
Unique Step-Haight 
Variation.
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Exercisers marvel at the stable, 
spacious experience of working 
out on an Intenza treadmill while 
operators love the ease of main-
tenance and sleek, upscale look it 
adds to their facility.

پیاده روی و دویدن از بهترین ورزش های ضروری برای سالمتی همه 
انجام این دو ورزش در  افراد هستند. اگر شرایط مساعـدی برای 
فضای آزاد فراهم نباشد، بهترین گزینه استفاده از تریدمیل است. 
با  تمرین  و  ورزشی  پر طرفدارترین دستگاه های  از  یکی  تریدمیل 
آن از موثرترین راه ها برای کالری سوزی است. به جای آن که راه 
رفتن خسته کننده را در یک حالت پایدار و بدون تغییر انجام دهید، 
شروع  برای  اما چگونه؟  کنید.  استفاده  تمرینی  جامع  برنامه های  از 
از جمله سن، جنسیت، قد و وزن را وارد سیستم  مشخصات فردی خود 
کنید. سپس مشخص کنیـد که با چه هـدفی قصـد تمرین کردن دارید. 
اینتنزا برنامه تمرینی مناسب با شرایط شما را پیشنهاد خواهد کرد. در این 

زمان کافی ست گزینه شروع را لمس کنید.
شما این امکان را هم دارید که در هنگام تمرین با وصـل کردن تلفن همراه 
هوشمند یا آیپاد به دستگاه، موزیک گوش کنید یا از دیدن فیلم و ویدیوهای 

مورد عالقه خود لذت ببرید.

نخستین دلیلی که افراد، تریدمیل را برای ورزش انتخاب می کنند، راحتی 
است. تریدمیل به شما اجـازه می دهد در هـوای برفی و بارانی، خیلی سرد با 

خیلی گرم، در زمان طوفان و تاریکی هم بدوید.
می توانید در هر زمانی از روز ورزش کنید. دلیل دیگری که افراد تریدمیل را 
انتخاب می کنند این است که بدون آماده سازی قبلی می توانند در هر زمان از 
روز که دوست داشتند با تریدمیل پیاده روی کنند و یا بدوند؛ تنها آماده سازی 

الزم، گرم کردن بدن است.
اگر مبتدی هستید بهترین راه این است که ابتدا شروع به پیاده روی کنید و 

سپس بر سرعت تریدمیل اضافه کنید. 
راه رفتن روی تریدمیل نیـاز به گام های خیلی کـوتاه یا خیلی بلنـد ندارد. 
بهتر است همان طور قدم بردارید که برای تان آسان است؛ نه خیلی کوتاه و 

نه خیلی بلند. 
همچنین روی تنفس خود بیش تر تمرکز کنید. سعی کنید به صورت طبیعی 

نفس بکشید و  گاهی نفس های عمیق بکشید.
دست ها را نه خیلی منقبض، مشت کنید. سعی کنید هنـگام راه رفتن یا 
دویـدن بازوها از کنار بدن تان به سمت جلـو و عقب به صـورت آونگی حرکت 

کنند. 

کسانی که از تریدمیل استفاده می کنند، چـون در فضـای 
آزاد قرار ندارند، ناخودآگاه مـراقب رطوبت، گرما و میزان 
تعریق خود نیستند و این موضوع ممکن است موجب بروز 

شوک گرمایی یا افت فشار خـون شود.
تهویـه اتاق باید برای ورزش کـردن مناسب باشد، چون اگر 
فضا اکسیژن کافی نداشته باشد، ممکن است باعث حمله 

قلبی شود. 
اما تنها گـروهی که نمی توانند از تریدمیل استفاده کنند، 
کسانی هستند که در ناحیه پا مشکالت استخوانی و مفصل 
دارند. به دلیل فشاری که در هنگام دویدن یا پیاده روی به 
پاها وارد می شود کسانی که دچار آسیب دیدگی در این ناحیه 

هستند، نباید از دستگاه استفاده کنند.
بهترین برنامه ورزشی با تریدمیل آن است که به صورت یک 
عادت روزانـه از آن استفاده کنید. در صـورتی که این کار هر 
روز و به طور منظم انجام دهید، نتیجه بهتری خواهید گرفت 
و با سـرعت بیـش تری به هـدف نهـایی خـود که تناسب اندام 

است، خواهید رسید.

تردمیل اینتنزا
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Pectoral Machine

Alternate Arm Extension Deltoid Press Machine
1MTH024

1MTH035

1MTH057

jungle Machine
1MTH115

Alternate Arm Curl
1MTH056

Leg Extension
1MTH081

SOLID RELIABLE
ECO-FRIENDLY FUNCTIONAL CUSTOMIZABLE

شرکت پاناتا، راه حل های کاربردی جدیدی را در ساختار 
ماشین آالت به وجود آورده است که نیـازهای مختلف را 

برآورده می کنند.
مونولیت؛

دستگـاه هـای تـرکیبی مـونـولیت دارای یک سیستـم 
موقعیت یابی جدید هستند که با فشـرده سازی سـازه ها 
و نوآوری در راه حل کمبـود فضا، جای کم تـری را اشغال 

می کنند.
نقطـه قـوت تـولید پاناتا با ایجاد امکانات گستـرده بـرای 
سفارشی کردن )پرده یا بالشتک( دست ساختـه در رنگ، 

قاب و کارترهای مختلف می باشد.
مـواد مـورد استفـاده بـه محیط زیست آسیب نمی رساند 
و قابـل بازیافت می باشند. پوشش پلـی کـربن سـازگار با 
محیط زیست، قاب های سـاخته شده از فلـز آلـومینیـوم 

و پوشش پالستیکی به طور کامل قابـل بازیافت است.

نوآوری 
و   زیبایی

دستگاه جلو بازو متناوبدستگاه پشت بازودستگاه پرس سینه

دستگاه قفسه سینه دستگاه جلو ران دستگاه چندکاره
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بخش های  سخت ترین  از  یکی  شاید  مناسب  باشگاه  یک  کردن  پیدا 
باشگاه  به  رفتن  از  است  ممکن  باشد. چون  اندام شما  تناسب  برنامه 
احساس ناراحتی کنید. سؤال اینجاست که یک باشگاه خوب باید چه 
ویژگی هایی داشته باشد تا در آن جا احساس خوشایندی به سراغتان 

بیاید؟
بیش تر باشگاه های ورزشی خوب در هنگام ورود شما یک تور آشنایی برای تان 
می گذارند و شمـا را با بخش های مختلف باشگـاه، دستگـاه ها و مـربیان آشنا 
می کنند. گاهـی هم یک جلسـه رایگان ترتیب می دهند که پیش از ثبت نام، با 

شرایط و راحتی باشگاه، آگاه شوید. 
اگر در حال تصمیم گیری بـرای انتخاب باشگاه هستید، این نکتـه ها را در نظـر 

بگیرید؛
•  ساعت کار باشگاه باید در بیش ترین زمان ممکن باشد.

•  هوای باشگاه اهمیت بسیار زیادی دارد. تهویه مطبوع باید همیشه خوب کار 
کند و هوای باشگاه بدون استفاده از اسپری های خوشبو کننده، تازه و مطبوع و 

کف، دیوارها، دستگاه ها و سطوح دیگر، باید تمیز باشد.
•  یک باشگاه خـوب باید انـواع دستگاه های بدنسـازی، سالن های مخصـوص 
تمرینات ایروبیک و حتی استخر و سونا داشته باشد. انواع تجهیزاتی که باید در 

یک باشگاه خوب وجود داشته باشد از این قرار است:
•  دمبل ها و هالترها: دمبل ها و صفحات وزنه باید در وزن های مختلف به تعداد 
کافی وجـود داشته باشد تا هیچیک از اعضـاء، بـرای تمـرین در صف یک وزنـه 

خاص منتظر نمانند.
•  دستگاه های بدنسازی: عالوه بر انـواع دستگاه هـای بدنسـازی مخصـوص کلیـه 
قسمت های بدن، یک باشگاه بدنسازی خوب باید به تعداد زیاد نیمکت های قابل 

تنظیم، سیمکش ها و ... را  داشته باشد.

•  دستگاه های کاردیو: یک باشگاه خوب باید به تعداد کافی دستگاه کاردیو مانند 
تردمیل، دوچرخه ثابت، دستگاه اپتیکال، پله، و ... داشته باشد.

• در یک باشگاه خوب تعداد و فاصله بین دستگاه ها باید متناسب با تعداد اعضای آن باشد.
•  روش انجـام حرکت باید به صـورت تصـویری روی دستگاه های بدنسازی نشان 

داده شده باشد.
•  مربیان باشـگاه خیلی اوقات مالک شناخته شـدن باشگاه هستند. یک باشگاه 
خـوب باید از مربیان مجـرب و درجـه یک استفاده کنـد. طـرز برخورد مربیان با 
اعضای باشگاه اهمیت زیادی دارد. مربیان باید روابط عمومی خوبی داشته باشند 

و در صورت نیاز به اعضا خـدمت رسانی کنند.
•  در باشگاه های خـوب، باید پیش از عضـو شدن افـراد، فـرم وضعیت سالمتی 
برای آن ها تکمیل شـود. این فـرم باید به وسیله مـربی مجرب یا پزشک مخصوص 

بررسی شود.
•  در باشگاه بانـوان بهتـر است اتاقی مخصـوص نگه داری کـودکان در نظر گرفته 

شده باشد تا مادران نگران فرزندان خود نباشند.
•  نزدیک بـودن باشگاه به خانـه و یا محـل کار، یکی از مهـم ترین عواملی است که افراد 
در انتخاب باید به آن تـوجه کنند. هرچـه فاصلـه تا باشگاه کم تر باشد، استفاده از 

باشگاه استمرار بیش تری خواهد داشت. 
•  بوفه باشگاه باید مجهز و کامل باشد و انواع و اقسام غذاها و نوشیدنی های سالم 

را در فضایی مطبوع و خوشایند در اختیار اعضـا قرار دهد.
•  حضور پزشک و متخصص تغذیه یکی دیگر از امتیازات مهم یک باشگاه خوب 

است.
•  داشتن اتاق ماساژ و فروشگاه لباس ورزشی هم از ویژگی های مثبت باشگاه به شمار 

می رود.
یک باشگاه 

خوب کجاست؟

DESIGNED AND
MADE IN ITALY
MACHINES TO SUIT YOU.
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اگر یک برنامه ورزشی را بارها و بارها انجام بدهید، ماهیچه هایتان، خود را 
با آن حرکت ها تطبیق می دهند، در این صورت پیشرفت شما کند خواهـد 
شد زیرا در هر بار تمرین فقط تعـداد محـدود و مشخصـی از رشته های 
ماهیچه ای شما تحریک شده و فعالیت می کنند. در صورتی که اگر عضالت 
خود را متناوبا تحت حرکات و فعالیت هایی با زوایای مختلف قرار دهید، 
شمار بسیار زیادتری از رشته های عضالنی تان به فعالیت واداشته شده و 

نتیجه بسیار بهتری از نظر تناسب و قدرت به دست خواهید آورد.
الیـن  دو  کـردن  وارد  با  ارکیـدمهـر،  ورزشـی  گــــروه صنـایع 
بـرای  را  زد، شـرایط  اچ  دی  از شـرکت   Mini Apple و   Evost
تجهیز کردن باشگاه هایی با طـراحی روز دنیا و هزینه ای مناسب فراهم 

آورده است.

Length :  1550 mm
Width : 1320 mm
Height : 1350 mm
Machine Weight : 194 kg
Weight Stack : 94 kg
Weight Stack Over size : 109 kg

 VERTICAL ROW
 DHZ-E3034A

 ADDUCTOR
 DHZ-E3022A
Length :  1550 mm
Width : 860 mm
Height : 1350 mm
Machine Weight : 216 kg
Weight Stack : 111 kg

MINI
APPLE SERIES

MINI
APPLE SERIES

Length :  1510 mm
Width : 1060 mm
Height : 1620 mm
Machine Weight : 220 kg
Weight Stack : 109 kg

SEATED LEG CURL
 DHZ-E3023

EVOST
LIGHT SERIES

قدرت و تناسب
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PRONE LEG CURL
DHZ-E3001A
Length :  1520mm
Width : 990 mm
Height : 1350 mm
Machine Weight : 216 kg
Weight Stack : 94 kg
Weight Stack Over size : 140 kg

Length :  1300mm
Width : 990 mm
Height : 1350 mm
Machine Weight : 223 kg
Weight Stack : 109 kg
Weight Stack Over size: 140 kg

LEG EXTENSION
 DHZ-E3002A

......................................................

......................................................

Length :  1350 mm
Width : 940 mm
Height : 1350 mm
Machine Weight : 223 kg
Weight Stack : 109 kg

 SEATED LEG CURL
 DHZ-E3023A.........................................

Length :  1190 mm
Width : 890 mm
Height : 1350 mm
Machine Weight : 168 kg
Weight Stack : 109 kg
Weight Stack Over size : 140 kg

CAMBER CURL
 DHZ-E3030A ......................................................

MINI
APPLE SERIES

Length :  1520 mm
Width : 990 mm
Height : 1620 mm
Machine Weight : 216 kg
Weight Stack : 94 kg

PRONE LEG CURL
 DHZ-E3001......................................................

Length :  1300 mm
Width : 990 mm
Height : 1620 mm
Machine Weight : 223 kg
Weight Stack : 109 kg

LEG EXTENSION
 DHZ-E3002 ......................................................

Length :  1300 mm
Width : 860 mm
Height : 1620 mm
Machine Weight : 173 kg
Weight Stack : 56 kg

LATERIAL RAISE
 DHZ-E3005......................................................

Length :  4500 mm
Width : 1090 mm
Height : 2310 mm
Machine Weight : 396 kg
Weight Stack : 200 kg

ADJUSTABLE CROSSOVER
 DHZ-E3016

EVOST
LIGHT SERIES

23 22

زاویه بندی دقیق
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Skyline
دوچـرخه شـارژی

دوچرخه سواری با دوچرخـه برقی لذت بخش است. چرا که به وسیله نیروی موتور، 
با استفاده از دنده مناسب مانند موتـورسیکلت می توان شتاب گرفت و پس از 
آن می توان موتـور دوچـرخه را خاموش کرد و فقط با کمی رکاب زدن، سرعت 

دوچـرخه را حفظ نمود.
هنگام رسیدن به مسیرهای سر باالیی می توانید موتور دوچرخـه را روشن کنید و 
بدون این که دنده را تغییر و یا کاهش دهید، به حرکت خود ادامه دهید. دوچرخه های 
برقی، انرژی کمی مصرف کرده و بازدهي بسیاري دارند. با حداقل رکاب زدن مي توانید 

به اندازه 20 وات ساعت در هر مایل انرژی داشته باشید.
اگر کمي بیش تر رکاب بزنید به راحتي مي توانید مصـرف انرژی را تا 10وات ساعت 
در مایل کاهش دهید. براي شارژ کامل باتري هم حداکثر 4 ساعت زمان الزم است. 
برخالف خودروهاي برقي، سیم کشي خاصي براي  این نوع دوچـرخه الزم نیست و 

باتري این دوچرخه ها نیز با یک پریز 220 ولت به راحتي شارژ مي شود.
باتري و شارژر این دوچرخـه ها آن قدر سبک هستند که مي توان آن را درون خانه یا 
محـل کار بـرده و شـارژ کرد. تقـریبا از دهه 70 میالدي وسـایل نقلیـه ای که به 
MOPED یا موتـور گـازي معـروف بودند به بازار عرضه شدند که با نیروي دیزل 
حرکت مي کردند و البته رکاب هم داشتند تا اگر سوخت وسیله تمام شد و یا موتور 

دو زمانه آن روشن نشد بتوان آن را با رکاب زدن به حرکت درآورد.
این وسایل نقلیه ساده و ارزان براي رکاب زدن مناسب نبودند، چون سنگین بودند 
و با رکاب زني بدون موتور، سرعت چندانی نمي گرفتند. در اوایل دهه 90 میالدي 
تکنولوژي پیشرفت کرد و استفاده از موتـور هاي برقي رایج شد. مزیت موتور برقي 
این بود که بر خالف موتـورهاي دیزلي یا بنزیني کوچک تر، سبک تر، تمیزتر، کم صداتر 

و کامال مطمئن بودند.

موتـور دوچرخه برقي آسایش شما را در دوچرخـه سواری فراهم می کند، به نحوی که 
بتوانید بدن خود درگیر رکاب زني نکنید و استراحت کنید. بنابراین مي توانید بخشی 
از مسیر را تا حد امکان رکاب بزنید و از طرفی نگران برگشت نباشید و در زمانی که 

عضالت شما در حال گرم شدن است مي توانید به موتور اعتماد کنید. 
طراح آمریکایی خالق دوچرخه شارژی مدل اسکای الین و منهتن، از برند مطرح 
DKCITY،  فرآیندي ایجاد نموده است که هنگامی که در حال راندن این دوچرخه 
هستید و مانعي سر راه شما قرار دارد، پس از آن که مجبور به ترمز مي شوید، احتیاج 

به شروع از نقطه صفر ندارید و با همان سرعت قبل به راندن خود ادامه می دهید.
باتري این دوچرخه 7 سلول دارد و عمرش 4 ساعت مي باشد. قابل حمل است و 

در بازه زماني 5 ساعت شارژ مي شود. 
سرعت آن در سرپائیني و سرباالئي 35 تا 37 کیلومتر و در سطوح صاف 42 کیلومتر 
مي باشد. باطـری این دوچرخه ها قابل حمل است و برای شارژ کردن فقط کافی 
است باطری را از بدنه جدا کرده و به برق بزنید همچنین می توانید بدون جدا کردن 
با وصل کردن سیم آداپتور )42 وات(، آن را شارژ نمایید. الزم به ذکر است باطری در 
بدنه دوچرخه جاسازی شده است. همچنین در بدنه این دوچرخه، قفلی تعبیه شده 
که باطری این دوچرخه را به بدنه قفل می کند که از دست سارقین مصون بماند. بر 
روی فرمان این دوچرخه نمایشگری وجود دارد که میزان شارژ باطری و همچنین 
تنظیم سرعت دوچرخه و مسافت طی شده را نمایش می دهد. از دیگر ویژگی های 
این دوچرخه، ترک بند تعبیه شده در پشت دوچرخه با تحمل وزن 15 کیلو بار است.  
 ویـژگی های این دوچرخـه ها )اسکای الین و منهتن(، تقریبا شبیه به هم هستند 

ولی مدل اسکای الین به دلیل طراحی خاص آن، مناسب بانوان است.

دوچرخه سوارانی که راحتی بیش تری می خواهند، دوچرخه برقی 
را به دوچرخه های دیگر ترجیح می دهند. این دوچرخه ها در 
مدل های مختلف و انواع دوچرخه ایستاده و نشسته در سراسر 

دنیا تولید می شوند.
سیستم کار این دوچرخه ها در اصطالح Hybrid و یا ترکیبی 
هستند، به این ترتیب که نیروی پای دوچـرخه سـوار به همراه 
نیروی رانش موتور دوچرخه، آن را به جلو مي رانند. در این نوع 
حرکت، دوچرخـه سـوار سرعت اولیه را فراهم می کند و موتور 
دوچرخه نیز تامین کننده شتاب دوچرخـه است، مخصوصا برای 

مسیرهای سر باالیی!
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واندر کور

در بسیاری اوقات تمرین و فعالیت ورزشی در خانه برای کسانی که وقت 
و پول اضافی برای رفتن به باشگاه را ندارند و یا به این دلیل که دوست 
ندارند وقت زیادی را در بیرون از منزل سپری کنند ولی ورزش را به خاطر 
سالمتیشان دوست دارند، برای چنین دوستانی آیا راهی جز ورزش در 

منزل وجود دارد؟
ورزش در منزل، صرفه جویی در هزینه

معموال در بعضی از ماه های سال که ترافیک کاری و مشغله کم تری دارید در باشگاه های 
ورزشی حضـور پیدا می کنید؛ اما بعد از آن کم تر و کم تر می شود و رفته رفته پیدا 

کردن زمان برای رفتن به سالن ورزشی، ظاهرا سخت تر می شود.
الزم نیست برای روی فرم بودن بدن خود حتما عضو باشگاه های ورزشی
گران قیمت شوید. در واقع عضو بودن در باشگاه بسیار خوب و مهم است

اما وقتی نتوانید به طور مرتب حضور داشته باشید، باشگاه را فراموش کنید و
در خانه ورزش کنید. با این وصف ورزش در منزل موجب صرفه جویی در پول و 

مصرف بنزین می شود.

صرفه جویی در زمان
مزیت دوم از ورزش در منزل صرفه جویی در وقت است. چه مدت طول می کشد 
تا شما خود را به سالن ورزش برسانید، لباس های خود را عوض کنید، تمرین 

کنید، دوش بگیرید، دوباره لباس خود را عـوض کنید و به خانه برگردید؟
خوب این برای شمـا که وقت کمی در اختیـار دارید مناسب

نیست، بـرای مثال شما می توانید غذا را در فر قرار دهید
و تمرین خود را شروع کنید و هنگامی که ورزش شما
تمام شد، شام شما نیز آماده خواهد بود. این چیزی

 است که ما اسم آن را انجام چند تکلیف در بهترین حالت آن می گذاریم. زمان 
ذخیره شده را می توان به خـوبی صـرف دوستان و خانواده خود و یا خواندن کتابی 

کنید که معموال وقت خواندن آن را نداشتید.

مربی خود باشید!
بعضی از اشخاص به دلیل اعتماد به نفس پایینی که دارند، برایشان خوشایند نیست 
که هنگام ورزش کسی، تماشایشان کند! اما با تمرینات متنوع ورزش در منزل و یا 
تناسب اندام می توانید هر تمرین جدیدی را با خیال راحت انجام دهید. می توانید 
با هر سرعتی ورزش کنید. می توانید پس از یک تمرین اینتروال با شدت باال روی 
زمین با صورت قرمز و عرق کرده دراز بکشید بدون اینکه به این فکر کنید که دیگران 
چه فکری می کنند. در خانه، شما حتی می توانید هنگام ورزش با انتخاب موسیقی 

مورد عالقه ی خود از لحاظ روانی فایده بیش تری ببرید.
با استفاده از دستگاه تناسب اندام وانـدرکور اسمارت می توانید خیلی راحت و بدون   

مربی ورزش کنید و احساس بهتری داشته باشید.

ورزش در هر وقت که شما بخواهید!
باشگاه ورزشی خانه شما همیشه باز است. شما می توانید در هر زمان و بدون نیاز 
به برنامه ریزی، خود را به محیطی که برای ورزش انتخاب کرده اید برسانید. هر 
چند که همسایه ی شما ممکن است مخالف کالس تناسب اندام در نیمه شب با 

صدای بلند موسیقی و پریدن باشد.
30 دقیقه تمرین روی مقاوم سازی و افزایش قدرت بدن تمرکز دارد. بدون نیاز 
به وسیله خاصی یا باشگاه رفتن ورزش در منزل را تجربه کنید. برای به دست 
آوردن نتیجه بهتـر باید قبل از انجام این حرکات بـدن خود را گـرم کنید و برای 

به دست آوردن بهترین نتیجـه کمی حرکات کششی هم انجام دهید.
با دستگاه واندرکـور اسمـارت می توانید حرکاتی نظیـر: کرانچ )دراز و نشست(، 
شنا سوئدی، پل زدن، جلو بازو و ساعد، پشت بازو، ضربات قیچی، پا دوچرخه 

و شکم دو زانو انجام دهید.
این دستگاه کوچک بوده و به دلیل وزن کم، حمل آن بسیار راحت است.

طراحی واندرکور اسمارت به گونه ای است که هیچ قوسی در کمر ایجاد نمی کند 
و از آسیب های احتمالی به کمر و ستون فقرات جلوگیری خواهد کرد.

مهم است بدانیم که:
از روزی که تصمیم به ورزش کردن در منزل گرفتید باید این کار را به صورت منظم 
و مستمر ادامه بدهید و با برنامه ریزی پیش بروید. در واقع احساس کنید که در 
باشگاه ورزشی ثبت نام کرده اید و قرار است که هفته ای چند روز، سر ساعت مقرر 

تمرین کنید. با این کار خود را ملزم می کنید که ورزش را ترک نکنید.
به کمک دوش گرفتن خون در بدن تان بهتـر جـریان پیدا می کند و خستگی و 
کوفتگی ناشی از ورزش از بین می رود. پیشنهاد می شود که وقتی زیر دوش هستید 
به تناوب، آب را سرد و گرم کنید و قسمت هایی از بدن را که بیشتر تحت فشار 

ورزش قرار دارند در معرض آب سرد و گرم قرار دهید.
در صورتی که بیماری خاصی دارید و یا مبتال به کمر درد و یا پا درد هستید ،قبل از 

انجام دادن هر نوع ورزشی با پزشک خود مشورت کنید.

I believe that
the greatest
gift you can

give your
family

and the
world is a

healthy you.

راهی آسان برای تناسب اندام
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لـوازم تناسب انـدام مـدل »Wonder Core 2« از 
دستگاه های الغری محسوب شده و برای استفاده در 
منزل نیز بسیار موثر است. این دستگاه حرکات اصلی 
تناسب اندام و حرکات ترکیبی را با هم انجام می دهد. 
این دستگاه دارای دو فنر برای تنظیم سختی استفاده 
شـده به عالوه دارای سـه پیچ بـرای تنظیـم انـدازه 

متناسب با قد ورزشکار است.
این ویـژگی سبب شده تا به آسـانی با آن به ورزش 
بپـردازید. لـوازم تناسب انـدام، برای تقویت عضالت 
سینه، شکم و دست و پا موثر است تا شما با آن هر روز 
ورزش کرده و عضالت خود را تقویت کنید. همچنین 
ابری که به انتهای میله ها متصل است به شما کمک 
می کند تا راحتی بیشتـری را در هنگام انجام حرکات 

ورزشی تجربه کنید.
شمـا همچنین می توانید قسمت محـل نشستن را 
لـوازم  دهید.  انجام  متنـوعی  حـرکات  و  چرخانده 
تناسب اندام مدل »Wonder Core 2« دارای قابلیت 
روزمـره خواهد  استفـاده  مناسب، جهت  کیفیت  و 
بود. شما با داشتن این دستگاه، عضالتی قوی خواهید 

داشت.

دراز و نشست

شکم پا دوچرخه
زیر شکم نشسته

شنا سوئدی شیب دار

)V( سرشانه جلوبازو متناوب

قفسه سینه پرس سرشانه

انگیزه ای
برای

ورزش
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ANYWHERE
go

ویلچر برقی
ساده و سبک

ZINGER

ویلچـرهای بـرقی معمـوال بسـیار سنگین هستنـد به طوری 
که برای حمل و نقل آن ها نیاز به ون هایی با رمپ های خاص 

وجود دارد. 
ویلچـر بـرقی جدیدی ساخته شده که این قاعده را بر هم می زند و 

می تواند به راحتی در صندوق عقب یک اتومبیل جای گیرد.
این ویلچر که نام آن ZINGER است و حدود 18 کیلوگرم وزن 
دارد، می تواند حدود 13 کیلومتر مسافت را با سرعت 10 کیلومتر بر 

ساعت طی کند.
فرمان های این ویلچر در دو طرف آن قرار داشته و فرمان هر طرف 
می تواند چرخ های آن سمت را کنترل کند. این ویلچر را می توان به 
راحتی تا کرده و در صندوق عقب یک اتومبیل جای داد. سازندگان 
این ویلچر امیدوارند تا استفاده از آن بتواند جابجایی بیماران ناتوان را 

راحت تر کند.
زینگر خود را  به همراه یک ست باتری Li-Tion ، شارژر و همچنیـن 

در بسته بندی استانـدارد تحویل خواهید گرفت.
برای تا کردن این ویلچر کافیست فقـط کـابل آزاد کـردن را بکشیـد 

تا زینگر 18 کیلوگرمی تنها در یک لحظه جمع شود.

مشخصات اصلی آن به این شرح است؛
تحمل وزن  تا  100 کیلوگرم
وزن صندلی      18 کیلوگرم

قابل حرکت در شیب 10 درجه
قابل حمل

k/h-slow سرعت
k/h-medium سرعت

k/h-fast سرعت

1.5

5

9.531 30
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درمورد گوشت و لبنیات هوشمند باشید!
لبنیات، تخـم مرغ و گـوشتی که از فـروشگاه تهیه می کنید غالبا از حیـواناتی که 
از هورمون های رشد و آنتی بیوتیک تغذیه شده اند، تهیه می شود. افرادی که از 
تغذیه سالـم پیـروی می کنند از مصرف آن ها اجتناب می کنند و از منابـع سالم و 
طبیعی استفاده می کنند. اغلب از غذاهای دریایی به عنوان مواد غذایی ارگانیک نام 
برده می شود ولی همین مواد غذایی به ظاهر ارگانیک نیز دارای مقدار کمی از 
جیوه می باشند. حال این سـوال پیش می آید که سالـم ترین و ارگانیک ترین 

منبع پروتئین کدام است؟ 
دریافت بیشتر آجیل، سویا و حبوبات می تواند بهترین منبع پروتئین ارگانیک برای 

شما باشد.
خوردن بیشتر غالت سبوس دار!

کربوهیدرات تصفیه شده مانند نان سفید، ماکارونی و برنج، در طول فرآیند تولید  
مواد مغذی خود را از دست می دهند. پس می توان با انتخاب کردن غالت کامل 
مثل بلغـور جـو دوسـر، ذرت بو داده، جو و یا بلغـور، غـذاهای سالمی را در سبد 
غـذایی روزانـه خـود جا داد. مطالعات نشان می دهد که یک رژیم غذایی با غالت 
سبوس دار می تـواند خطـر ابتال به سـرطان روده بـزرگ، بیماری های قلبی و دیابت 

نوع 2 را کاهش دهد. 
جمع آوری میوه ها وسبزیجات!

میوه و سبزیجات دو منبع اصلی غذایی برای دستیابی به تغذیه سالم هستند. برخی 
از کسانی که غذای سالم می خورند ،می گویند همه محصوالت خود را باید تازه تهیه 
کنند اما دیگران می گویند که گـزینه های یخ زده و کنسرو شده بهترین هستند، چرا 
که آن ها بسیار مـواد مغذی دارند. فقط باید برچسب را بخوانید تا مطمئن شوید که 
شما قنـد اضافی و یا نمک اضافی دریافت نمی کنید. همچنین میوه کامل را به جای 
آب میوه که فیبر کم تر و قند بیش تری دارد را انتخاب نمایید. هدف ما حداقل 5-9 

وعده میوه و سبزیجات در طی روز است. 

HEALTHY AND
ORGANIC
FOOD

تغذیه سالم،
انتخابی هوشمندانه

Let food be
thy medicine
and medicine
be thy food.

انتخاب بین  ایـده اصلی تغذیـه سالـم، 
مواد غذایی می باشد که حداکثر نزدیک 
به شکل ارگانیک و طبیعی خـود باشند 
مانند میـوه، سبزیجات، آب میوه طبیعی. 
به جـای انتخاب غذاهای بسته بندی شده 
مانند چیپس،کنسرو که به صـورت فرآوری 
شده تولید شده اند، به دلیل  داشتن کالری 
زیاد، شکر و چـربی های اشباع، می بایست 
از مصرف این دسته از مـواد غذایی صرف 

نظر کنید. 
تصمیم بگیرید به سوی محصوالت ارگانیک 

بروید. 
کشـاورزان ارگانیک از آفـت کش طبیـعی 
استفاده می کنند و از آفـت کـش هایی که 
تـوسط انسـان ساختـه می شود، اجتناب 
مـی کنند. به طـوری که بـرخی از مـردم 
می گویند محصوالت ارگانیک بهترین راه 
برای داشتن تغـذیه سـالم است. تصمیم 
باشماست، اگر هـدف دستیابی به تغذیـه 
سالـم است، بایـد به سمـت این مواد غذایی 
سوق پیدا کنید و به فروشگاه مواد غذایی ای 
مراجعه کنید که محصوالت ارگانیک را عرضه 

می کنند.

نظارت بر نمک و شکر اضافه شده!
درغذاهای سالم به طور طبیعی نمک و قند به مقدار کم یافت می شود. از آن جا که 
غذاهای فراوری شده یک منبع اصلی از غذاهایی است که در آن ها به مراتب نمک و 
شکر بیش تری اضافه شده است، پس شما می توانید  از مصرف آن ها کم کم اجتناب 
کنید. با خواندن برچسب مواد غذایی می توانید بر مقادیر اضافه شده از شیرین کننده های 
مصنوعی و نمک اضافی پی ببرید، حتی در مواد غذایی که به نظر سالم می رسد این 
مواد وجود دارند، مانند ماست یا سس گوجه فرنگی. پس سعی کنید به جای آن ها 

از طعم دهنده با ادویه جات گیاهی استفاده کنید.
حذف کردن مواد غذایی مصنوعی!

رنگ های مصنوعی، شیرین کننده، مواد نگهدارنده و دیگر مواد ساخته دست انسان 
در یک رژیم غذایی پاک، جایی ندارد. در فروشگاه مواد غذایی، برچسب مواد غذایی  

را نگاه کنید و از مصرف این نوع مواد غذایی اجتناب کنید. 
نوشیدن مقدار زیادی آب!

به جای نوشیدن آب میوه هایی با قند زیاد، می توانید جرعه های نوشیدنی کم کالری، 
مانند آب و چای گیاهی استفاده کنید. آب می تواند گرسنگی شما را مهار کرده و به 
شما کمک کند تا احساس سیری کامل کنید، همچنین می توانید برای رفع کردن  
خستگی و احساس انرژی بیش تر در آب خود یک تکه از مرکبات یا بهار نارنج و 

نعناع اضافه کنید. 
بازنگری در میزان مصرف کافئین!

 برخی از افرادی که تغذیه سالمی دارند معتقدند که  برای تامین آب کافی باید مقدار 
زیادی آب در طـی روز بنوشید اما برخی دیگر بر این باورند که عالوه بر آب می توان 
از چای، قهوه و نوشیدنی های دیگر استفـاده کرد اما این نـوشیدنی ها حاوی مقادیر 
قابل توجهی کافئین می باشند و مصرف کافئینی که کارشناسان توصیه می کنند  
به طور مثال نباید بیش از 400 میلی گرم کافئین )حدود سه تا پنج فنجان 8 انسی 

قهوه( در هر روز باشد.
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 Good is not enough
if better is possible

بادی پامپ

Body Pump

3435

در روزگار کنونی، زندگی انسـان ها به سرعت به سمت ماشینی شدن 
پیش می رود. مـردم بیش تر وقت خود را در محیط کار می گذرانند و زمان 
کم تری را به ورزش کردن اختصاص می دهند. همـه می دانند که نداشتن 
تحرک کافی و عادت به خوردن غذاهای آماده، از مهم ترین عواملی هستند 
که عالوه بر بـروز چاقی، سالمتی افـراد را نیز به خطر می اندازد. تشویق 
مردم به انجام ورزش های گروهی می تواند کمک بزرگی به بهبود وضعیت 
استقامت  و  انگیزه  انفرادی،  بر خالف ورزش  باشد، چون  سالمتی آن ها 

بیش تری ایجاد می کند. 
کار با وزنه و دستگاه های بدنسازی یکی از پرطرفدارترین تمرین ها در میان مردم و 
ورزشکاران است و کم تر ورزشکاری وجود دارد که در کنار رشتـه ورزشی خود از کار 
با وزنه به عنوان یک ورزش مکمل استفاده نکند. اما تجربه نشان داده است که بهترین 
بهره برداری از این تمرین ها در زمانی انجام می شود که شما یک همراه تمرینی داشته 

باشید تا در دراز مدت دچار خستگی و کسالت نشوید.
در سال 1991 میالدی برای اولین بار، شخصی بنام )فیلیپ میلز( در کشور نیوزیلند، 
ورزشی را با نام بادی پامپ )Body Pump( پایه گذاری کرد. این ورزش به سرعت 
در سراسر جهان رایج شد و در بیش تر کشورها طرفداران بسیاری به ویژه در بین زنان 
پیدا کرد. بادی پامپ، کالس کار با وزنه را جالب می کند و تمرین گروهی و استفاده 
از موسیقی به ورزش در این کالس هیجان  می بخشد که نتیجه آن افزایش قدرت و 

استقامت و رسیدن به تناسب اندام  در زمانی کوتاه تر است. 
بادی پامپ ورزشی استقامتی قدرتی است که در آن از هالتر، صفحه های وزنه و تخته 
استپ برای تمرین ورزشی استفاده می شود. مربیان حرفه ای کالس  بادی پامپ که 
در حدود 50 تا 60 دقیقه طول می کشد، را اداره می کنند.این تمرین های بسیار 
مفرح است ولی به شدت ضربان قلب را باال می برند و بر همه قسمت های بدن تاثیر 
می گذارند و کالـری بسیار باالیی را می سـوزاند. تمرینات استقامتی با وزنـه، راهی 

عالی برای کالری سوزی و روشی فوق العاده برای عضله سازی است. 
با افزایش حجم عضالت بدن، نیاز به انرژی هر روز بیش تر می شود. بنابراین کالری سوزی 
هم در طـول تمـرین و هم پس از آن نیز ادامه خواهد داشت. همچنین با باال رفتن 
حجـم عضالنی و از بین رفتن تدریجی چـربی ها، شکل گرفتن و تفکیک عضالت

به زودی دیده می شود.
امروزه تمرین با وزنه بخش مهمی از همه تمرین های آمادگی جسمی با هدف ها 
مختلف به شمار می رود. این هدف ها شامل کاهش وزن، تقویت عضالت، توان بخشی 
به سالمندان یا آمادگی برای همـه رشتـه های ورزشی به صـورت تخصصی است. 
بادی پامپ مجموعه ای از تمـرین با وزنه را ارایه می دهد که به عنوان راه حل بهبود 

فعالیت های روزانه برای افراد مختلف جامعه با نیازهای مختلف و خاص است.
بادی پامپ همچنین یک برنامـه تمـرین ایـده آل بـرای تشـویق شـرکت کنندگان 
گروه های سنی باالتر است که تحت نظارت مربی حرفه ای و با تجربه، آموزش ببینند 
و از مزایای تمرین با وزنه برای بهبود قدرت و استقامت و نیز کم کردن احتمال 
کاهش تـراکم استخوان ها بهره بگیرند. الزم است که این افراد پیش از حضـور در 
کالس های بادی پامپ، با پزشک متخصص مشورت کنند، به خصوص اگر این افراد 
برای مدت زمان طوالنی از ورزش دور بوده اند یا دچار مشکالت جسمی هستند. 
افراد بعد از شـروع کالس ها طبق یک روال منطقی و اصولی به آرامی بر اساس نیاز 
و آمادگی جسمـانی خـود شدت تمرین را از طـریق افزایش وزنـه ها و انجام کامل 

حرکت ها، باال می برند.
بادی پامپ مانند بسیاری فعالیت های ورزشی دیگر از طریق افزایش توده استخوانی 

باعث قوی تر شدن استخوان ها و کاهش احتمال پوکی آن ها می شود.
برای رسیدن به این نتیجه در کالس های بادی پامپ، باید از وزنه هایی استفاده کرد 
که وزن بیش تری نسبت به وزنه های معمول دارند. این وزنه های پویا که فشردگی در 
تمرین ها را به وجود می آورند، باعث تحریک در تولید استخوان های جدید و در نهایت 

افزایش توده استخوانی می شوند.
بادی پامپ همچنین باعث افزایش قدرت عضالت بدون حجیم کردن بدن، تغییر 
شکل بدن و ایجاد تناسب اندام، افزایش سوخت و ساز، قوی تر کردن نسبی بدن، 

ایجاد استقامت عضالنی می شود.
انجام تمرین های بادی پامپ می تواند برای سیستم قلبی و عروقی مفید باشد. 
نگه داشتن بدن در سطح باالیی از شدت برای مدت زمان معینی از کالس، نیازمند 
افزایش  و  بهبود  باعث  تکرار تمرین ها  قلبی و عروقی خوب است.  یک سیستم 

استقامت قلبی و عروقی می شود.

I
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بارداری دورانـی  شگفت انگیـز برای مـادر است. 
بدن بانوان در طول 9 ماه حمل و مراقبت از جنین 
توجه  باید  مادران  می شود.  زیادی  تغییرات  دچار 
داشته باشند که بارداری مترادف بی تحرکی نیست 
و آمادگی جسمانی آنان در طول بارداری باید حفظ 
زندگی  جدید  شرایط  با  رویارویی  برای  تا  شود 

به اندازه کافی آماده و قوی باشند. 
ورزش برای حفظ آمادگی جسمانی در طول بارداری مزایای 
زیادی برای مادر دارد که به طور خالصه به برخی از آن ها 

اشاره می کنیم؛ 
کمک به سرحال بودن

افزایش انرژی بدن
کاهش استرس و کمک به شاد ماندن روحیه 

بهبود تصویر ذهنی از اندام خود
بهبود کیفیت خواب و استراحت 

کمک به کاهش دردهای ناشی از بارداری
آماده کردن بیش تر بدن مادر برای تولد نوزاد، از طریق افزایش 

قدرت تحمل پذیری بدن
کمک به بازگشت راحت تر فرم بدن مادر به حالت اولیه پس 

از تولد نوزاد

ورزش 
در                بارداری

استرس، مناسب است و از اسپاسم یا سفت شدن عضالت جلوگیری می کند.
• اگر پیش از بارداری تمرین بدنسازی با وزنه داشته اید، دلیلی ندارد که از انجام آن ها 
در طول بارداری صرف نظر کنید. برای ادامه تمرین با وزنه باید در از وزنه های سبک 
استفاده کنید و در عوض تعداد تکرارها در هر ست تمرین را اضافه کنید. توجه داشته
باشید که برخی از تمرین ها با وزنه، مناسب دوران بارداری نیست؛ بنابراین ضروری 
است پیشاپیش، با پزشک خود مشورت کنید. اگر با دقت، احتیاط و به درستی تمرین 

با وزنه را انجام دهید، عضالت و فرم بدن شما حفظ می شود.
نکته های مهم برای ایمنی تمرین ورزشی بارداری

پیش از شروع با پزشک خود مشورت کنید. 
خوب غذا بخورید. چون در زمان تمرین کالری از دست می دهید. 

از انجام حرکت های خطرناک بپرهیزید.
لباس متناسب با شرایط خود را برای تمرین کردن انتخاب کنید.

پیش از شروع تمرین، بدن خود را گرم کنید. 
آب فراوان بنوشید.

هنگام تمرین به پشت نخوابید.
برای مدت بسیار طوالنی در یک وضعیت بدنی باقی نمانید و همواره وضعیت و حالت 

بدن را تغییر دهید. 
زیاده روی نکنید و تا سرحد ناتوانی و خستگی ورزش را ادامه ندهید. 

از گرم شدن بسیار زیاد بدن به دلیل ورزش شدید به خصوص در سه ماه اول بارداری 
بپرهیزید.

در طی تمرینات به آهستگی از زمین بلند شوید.
تمرین را ناگهان قطع نکنید و با انجام حرکت های آرام تر، به آهستگی ضربان قلب 

خود را کاهش دهید. 

یک تمـرین ورزشی مناسب در این دوره تمـرینی است که به پمپـاژ خـون و 
انعطاف پذیری بدن کمک کند و باعث کنترل افزایش وزن شود. همچنین به گونه ای 

قدرت ماهیچه ای را بهبود بخشد که آسیبی برای مادر و جنین نداشته باشد. 
فعالیت های ورزشی پیشنهادی در این بخش، مناسب دوره بارداری است و آسیبی به 
مادر و جنین نمی رساند. هر چند مشورت با پزشک برای انجام آن ها بسیار ضروری 

است. 
• قدم زدن : از بهترین ورزش ها برای مادر باردار است که به حفظ تناسب اندام کمک 
می کند. قدم زدن نیاز به تجهیزات ورزشی ندارد و با یک جفت کفش مناسب در همه 
طول بارداری قابل انجام است؛ مگر در مواردی که استراحت مطلق تجویز شده باشد. 
قدم زدن همچنین باعث استحکام ماهیچه ها و مفصل های پا می شود که باید اضافه 

وزن مادر را تحمل کنند.
• شنا : از ورزش های مفید در دوران بارداری است. فایده ویژه شنا، تقویت هر دو گروه 

عضالنی باالتنه و پایین تنه است.
• تمرین ایروبیک : پس از مشورت با پزشک خود، در یک کالس تمرین ایروبیک 
ویژه مادران باردار شرکت کنید و از مزیت تمرین هوازی و تقویت قلب و عروق بهره مند 

شوید.
• رقص : اجرای حرکت های مالیم، همراه با یک موسیقی مناسب، روحیه شما را 
شاد و با افزایش ضربان قلب، پمپاژ خون را آسان تر می کند. توجه کنید که از انجام 

حرکت های چرخشی ناگهانی تند و جهش و پرش خودداری کنید.
• یوگا : یوگا کمک زیادی به انعطاف پذیری بیش تر بدن به ویژه مفاصل می کند اما 
دقت کنید که در طول بارداری انجام حرکت های یوگا کافی نیست و برای حفظ 

سالمت قلب و عروق باید به ورزش های دیگر مانند شنا و قدم زدن نیز بپردازید.
• حرکت های کششی : این حرکت ها برای کمک به انعطاف پذیری بدن و کاهش 

EXERCISING
FOR 2
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تغـذیه و بهداشت

روغن زیتون همچنین دارای دو آنتی اکسیدان قوی هیدروکسی و اولئوروپین است که 
در رقیق شدن خون و جلوگیری از لخته موثر هستند. مصرف روزانه این ماده غذایی 

ارزشمند توصیه شده است.
 مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان

آنتی اکسیدان به ترکیباتی گفته می شود که از آسیب سلول جلوگیری کند. این 
ترکیبات می توانند طبیعی یا مصنوعی باشند.

آنتی اکسیدان های اصلی عبارتند از : 
-لوتئین : این گروه آنتی اکسیدان در انواع کلم )کلم بروکلی، گل کلم و برگ کلم(، 
انواع میوه ها، سبزیجات نشاسته ای )ذرت، نخود فرنگی( تخم مرغ و سبزیجات برگ دار 

وجود دارد. 
-سلنیوم: در تخم مرغ، مرغ، گوشت قرمز، حبوبات و ماهی وجود دارد. 

-کاروتنوئیدها: رنگدانه هایی است که باعث رنگ زرد و نارنجی میوه هایی مانند 
هویج می شود. 

-لیکوپن: در میوه و سبزیجات قرمز مانند گوجه فرنگی و هندوانه وجود دارد. 
-ویتامین A: در هویج، سیب زمینی، سبزیجات برگ دار تیره رنگ و زردآلو به وفور 

وجود دارد. 
-ویتامین C: در مرکبات، سیب زمینی، آناناس، کلم بروکلی، اسفناج و انواع توت 

وجود دارد. 
ویتامین E: آجیل، کره بادام زمینی، جوانه گندم، اسفناج، سویا، ماهی، آوکادو و روغن 

گیاهی حاوی این ویتامین هستند. 
گوجه فرنگی، انواع توت ها، فلفل، هویج، اسفناج، زردچوبه، زنجبیل، بذر کتان، انواع 

آجیل و غالت سبوس دار نیز دارای خواص ضد التهابی هستند.

آلودگی هوا مشکلی است که در فصل های سرد به دلیل پدیده وارونگی 
در شهرهای بزرگ کشـور تشدید می شود و جان مردم به ویژه گروه های 
آسیب پذیر مانند سالمنـدان، زنان باردار، کودکان و بیمـاران را به خطر 

می اندازد.
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است که 80 درصد مرگ و میر زودرس 
ناشی از آلـودگی هـوا، به دلیل بیمـاری های عروق کرونر قلب و سکته 
مغزی است. بنابراین در چنین شرایطی همه مردم باید از رفت و آمدهای 
غیرضروری در شهـر خودداری کنند و انجـام کارهایی مانند معاینه فنی 
خودرو، استفاده از وسایل نقلیه عمومی و کاهش خودروهای تک سرنشین 

را وظیفه خود بدانند.
کارشناسان می گویند؛ برخی مواد غذایی می توانند تا حـدودی از تاثیر 
آلودگی هوا کم کنند و باید آن ها را در برنامه غذایی خانواده جای داد که به 

این شرح هستند؛
 روغن زیتون 

روغن زیتون تاثیر مضر آلودگی هوا را دفع می کند. ذرات معلق موجود در هوا باعث 
گرفتگی زودرس عروق می شود که بر اثر رسوب پالک از مواد چربی در دیواره درونی 

رگ های خونی به وجود می آید. 
روغـن زیتـون منبع غنی امگا 9 است و مصـرف آن باعث افـزایش فعـال کننـده 
پالسمینوژن بافتی می شود. فعال کننده پالسمینوژن بافتی آنزیمی است که توسط 
سلول های دیواره داخلی شریان ها ترشح می شود و مهم ترین وظیفه آن شکستن 
لخته خون ایجاد شده در رگ هاست. وجود لخته در رگ های خونی باعث اختالل در 

گردش خون می شود. 

ضد آلودگیخوراکی های
هوا

E آووکادو، اسفناج و مواد غذایی حاوی ویتامین
پژوهش ها نشان می دهد که آووکادو، اسفناج و مواد غذایی حاوی ویتامین E از آسیب ناشی از 

آلودگی هوا به ریه ها جلوگیری می کنند و روزانه باید مصرف شوند. 
کلم بروکلی

کلم بروکلی و جوانه آن ذرات معلق و ازن هـوا را دفع می کند، عالوه بر این دارای ترکیب به نام 
سولفورافان است که خاصیت ضـد سرطانی دارد.

گروهي از دانشمندان 15 سال قبل ماده سولفورافان را کشف کردند و نشان دادند که این ماده 
از توسعه سرطان در حیواناتی که با مواد شیمیایی خطرناکی که می توانند منجر به بروز سرطان 

شوند، آزمایش می شدند پیشگیری می کند.
آن ها همچنین دریافتند که کلم بروکلی به دلیل برخـورداري از یک ماده گـوگردی می تواند 

پوست را از آسیب های اشعه فرابنفش خورشید و ابتال به سرطان پوست محافظت کند.
کارشناسان توصیه می کنند برای کاهش ضرر آلودگی هوا این مواد غذایی را به فراوانی مصرف 

و رفت و آمد در فضای باز را کم کنید. 
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سالمت و پزشکی

احساس درد در کف و پاشنه پا،  مشکل شایعی است که بر 
اساس شدت آن درمان های مختلفی توصیه می گردد.

 در برخی موارد، صاف بودن کف پا، علت این مشکل است. در 
ورزشکاران حـرفه ای نیز ممکن است قوس بیش از حد کف 
پا موجب احساس درد و تیر کشنده و ناگهانی در کف پا شود. 
مشکل این افراد معموال مزمن است و درمان های طوالنی را 

طی کرده اند.
کفی های طبی مناسب باید در کف کفش ها قرار گیرند. این کفی ها باید 
نرم و قوس دار باشند و در ناحیه پاشنه، بالشتک نرمی داشته باشند. باید 
به بیمار توضیحاتی در باره مشکلش داده شود و ورزش های مناسب در 

برگه ای با شکل توضیح داده شود.
ورزش ها باید برای فاشیای کف پا )بافت همبندی که در کف پا قرار 
گرفته( و تاندون آشیل، طراحی شده باشند. درصد زیادی از بیماران، 
تاندون آشیل کوتاه و محکم دارند. درد پاشنه ممکن است در نتیجه 

آسیب کششی و در اثر التهاب بافت های کف پا و پاشنه ایجاد شود.
 در برخی از افراد که کف پای نسبتا صافی دارند و قوس بزرگ کف 
پا کاهش یافته است هدف از درمان، تسکین درد و باز گرداندن قوس 
طبیعی کف پاست. در بسیاری از بیمـاران تمرینـات تـوانبخشـی و 

کفی ها و کفش های طبی تسکین دهنده هستند.
این کفـی ها و کفش ها از وارد شـدن فشـار، ضـربه و شوک به کف پا 
جلوگیری می کنند و از قوس طبیعی کف پا محافظت می کنند. این 
کفی ها دارای بالشتک نرمی در ناحیه پاشنه هستند و باید در داخل 
کفش، چکمه و هر آنچه که با آن راه می روید مانند دمپایی روفرشی 
قرار گیرند. اگر فقط یک پاشنه ی شما مشکل دارد نیز باید از هر دو 
کفی برای هر دو پاشنه استفاده کنید و مراقب باشید که با پای برهنه 

پیاده روی نکنید.
برای تسکین درد و برطرف شدن مشکل شما تمرینات کششی هم 
برای تاندون آشیل و هم برای فاشیای کف پا )بافت همبندی که در 

کف پا قرار دارد( اهمیت دارد.
 تمرینات ورزشی را حداقل دوبار در روز انجام دهید تا فرایند ترمیم و 

بهبودی شما تسریع شده و درد با سرعت بیشتری کاهش پیدا کند.
ورزش های کششی به همراه کفی کفش برای تسکین درد مناسب 

می باشد.

کف پای صاف
و درد ناشی از آن

6. سعی کنید در هر زمان فقط یک کار را انجام دهید. برای مثال، به هنگام تمرین 
ورزشی دوچرخه زدن مجبور نیستید به رادیو گوش دهید یا تلویزیون هم تماشا کنید. 
به یاد داشته باشید که گاهی اوقات برای پرهیز از استرس بهتر است هیچ کاری انجام 

ندهیم.
7. اگر شما از بی خوابی، سردرد و ناراحتی معده رنج می برید، در نظر داشته باشید 
که استرس سبب این مشکالت است. اگر همزمان عصبانی ، ناامید و نگران باشید، 

نیروی جسمانی شما تحلیل می رود و خسته و فرسوده می شوید.
 8. اگر احساس می کنید که استرس و اضطراب شما بیش از حد است و کنترل آن 

خارج از توان خودتان است، باید از پزشک متخصص کمک بگیرید.
9. خود را سازمان دهید. برای این که استرس خود را به روش اثربخشی اداره نمایید 

، باید از روشهای مناسب تخصیص زمان و انرژی برای انجام کارها بهره  گیرید.
10. با ارائه ی بازخوردهای مثبت به خویش، عزت نفس خویشتن را افزایش دهید و 

خود را بهترین فرد برای انجام کارها در نظر بگیرید.
11.  با برنامه  ریزی فعالیت های تفریحی در زندگی، خود را تشویق نمایید. در واقع این 

امر به شما کمک می کند تا انگیزه ای برای انجام کارهایتان داشته باشید.
12. ورزش کنید، چون سالمتی شما به توانمندی  سلول های بدنتان در جذب 
اکسیژن و غذا بستگی دارد. ورزش هایی از قبیل پیـاده روی، دوچرخه سـواری، 
شنا و ... حداقل به مدت پانزده  تا سی دقیقه در سه روز هفته برای سالمتی قلب و 

پاهایتان مفید است.
13. با استفاده از تنفس عمیق و تمرکز بر افکار مثبت، استرس و نگرانی را از خود دور 
کرده و به خود آرامش دهید. خواب کافی همراه با تفکر مثبت، استراحت به صورت 
تدریجی، ورزش، گوش  دادن به موسیقی مالیم، ارتباط با دوستان و دوست داشتن 

دیگران از عوامل ایجاد آرامش در افراد است.
14. و در آخر، شاد زندگی کنید. آمار نشان داده که افراد با نشاط، عمر طوالنی و 
مشکالت جسمی کمتری دارند و نسبت به دیگران پرکارتر هستند. در زندگی با 
چیزهایی که به نظر بی معنی می آیند با شوخ طبعی برخورد کنید. به خاطر داشته 

باشید شما انسان بسیار ویژه ای بوده و الیق بهترین رفتارها با خودتان هستید.

 دنیای امروز جهانی است پرتنش؛ فشـارهای روحی و عصبی، اندوه و 
افسردگی، دلهره و تشویش و به زبان ساده تر غم و غصـه دست از سر ما 
بر نمی دارد. نگرانی های بیش از حد مشکلی است که میلیون ها نفر به آن 
گرفتارند. در واقع استرس واکنش الزم و حیاتی است، اما با گذشت زمان 
ویران گر می شود. استرس یا فشار روانی، فراگیرترین عارضه در مردم جهان 

و ریشه اکثر بیماری های جسمی و روانی است.
استرس، بخشی از زندگی است و معمـوالً به دنبال حوادث روزمره به وجود می آید. 
برای مبارزه با آن، راه های مختلفی وجود دارد که به چند مورد آن ها اشاره می کنیم.
1. منابع و موارد استرس زا را تا حد امکان از میان بردارید. برای مثال، اگر جمعیت و 
شلوغی موجب ناراحتی شما می شود، زمانی را برای خرید انتخاب کنید که خلوت 

باشد. در مکان هایی قرار بگیرید که آلودگی صوتی کمتری دارند.
2. از شر وسایل اضافی و بی مصرف خالص شوید و اطراف خود را خلوت کنید. 
می توانید این وسـایل را حـراج کنید یا اصاًل به کسـانی بدهید که مـورد نیازشان 

است.
3. اگر همیشه دیر به مقصد مورد نظر خود می رسید، کاغذ و قلمی در دست 
بگیرید و کارهای روزمره خود را یادداشت کنید. با این کار در می یابید وقت خود 
را چگونه تنظیم کنید. برای مثال، اگر چهل دقیقه طول می کشد تا به محل کار 
خود برسید، آیا به مـوقع از خانه خارج می شوید؟ چنانچه منطقی و واقع بین باشیـد ، 
می توانید مشکالت خود را حل کنید و از استرس زندگی خود بکاهید، فقط اگر 

منطقی و واقع بین باشید. 
4. از موقعیت های استرس زا اجتناب کنید. اگر انجام یک ورزش یا بازی خاص سبب 
اضطراب شما می شود، از انجام آن خودداری کنید. هدف از انجام این تمرینات، باال 
بردن روحیه و ایجاد نشاط است. اگر می دانید این فعالیت ها احساس خوبی به شما 

نمی دهد، از انجام آن بپرهیزید.
5. اگر نمی توانید استرس را از میان بردارید، سعی کنید عادت های خود را عوض 
کنید. از ارتباط و معاشرت با افرادی که سبب استرس و اضطراب شما می شوند، 

بپرهیزید.

کف پای صاف
و درد ناشی از آن

 استرس و 
راه های مبارزه 

با آن
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 با توجه به اهمیت خاک به عنوان یکی از مهم ترین اجزاء طبیعت، اتحادیه 
جهانی علوم خاک )International Union of Soil Science( در 
سال ۲00۳، برای توجه افکار عمومی به اهمیت خاک و جلوگیری از تخریب 
و نابودی آن، روز ۵ دسامبر را به عنوان روز جهانی خاک، نام گذاری کرد. 
این بزرگداشت اهمیت خاک و ضرورت بهره برداری پایدار از آن را برای 
مردم سراسر جهان آشکار می سازد. یادآور می شود سازمان ملل متحد 
نیز در همین راستا سال ۲0۱۵ را به عنوان سال جهانی خاک ها تعیین 

کرده است.
 خاک چه  ارزشی دارد

خاک، از منابع مهم پاالینده و تصفیه کننده طبیعت است و همراه با آب، جزء 
اصلی کشاورزی است. از این رو عواملی چون رشد شهرنشینی، ازدیاد زباله های 
شهری و صنعتی و جذب شدن برخی مواد شیمیایی در خاک، حفاری های معادن، 
چرای بی رویه دام ها، استفاده از سموم و آفت کش ها و مصرف بیش از حد کودهای 

شیمیایی، به فرسایش و آلودگی خاک و تخریب سطح زمین می انجامد. 
روز جهانی خاک 

روز جهانی خاک اهمیت این ماده را به عنوان یکی از مهم ترین اجزای طبیعت 
برای حیات انسان و امنیت غذایی، تامین آب و هوای سالم و دیگر کارکردهای 
زیست محیطی این ماده به انسان گوشزد می کند. در طول چندین سال پس از 
تصویب این روز، هر سال کنفرانس ها، نشست ها و جلسات گوناگون برای آگاه سازی 
مردم در کشورهای مختلف دنیا برگزار می شود و برخی از کشورها مانند آلمان یک 
هفته را به موضوع خاک اختصاص داده اند و تالش می کنند به مردم خود هرچه 

بیش تر در این باره اطالعات دهند.
خاک به عنوان یکی از منابع تجدید ناپذیر در نظر گرفته می شود؛ چون برای 
تشکیل هر سانتیمتر آن، به طور متوسط در حدود 300 سال زمان نیاز است که 
این مدت در مقایسه با عمر یک انسان بسیار زیاد است. در حالی که خاک های قابل 
کشت دنیا محدود به چهار میلیارد هکتار است، فقط 1/5 میلیارد هکتار آن زیر

محیط زیست

کشت است. در ایران هم زمین های دارای خاک  مناسب تولید کشاورزی محدود 
است. در بهترین شرایط یعنی در سال هایی که بارش ها کافی باشد، وسعت اراضی 
قابل کشت به 18/5 میلیون هکتار می رسد. سرانه زمین کشاورزی در کشور در 
بهترین شرایط 0/26 هکتار و به طور متوسط 0/16 هکتار است. یعنی همه نیازهای 
غذایی، پوشاک و مسکن هر فرد ایرانی باید از خاک 1600 مترمربع زمین حاصل 
شود. در حدود نیمی از این مساحت آبی و نیمی دیگر دیم است که تولید محصول 
در آن، اتفاقی و تابع بارش  باران است. یعنی آن چه می توان بر روی آن حساب کرد 
شامل حدود 800 مترمربع زمین است. از سوی دیگر، باید توجه کنیم که بر مبنای 
مطالعات خاک شناسی انجام شده تنها در حدود 1/3 میلیون هکتار زمین های دارای 
خاک  بدون محدودیت کشت در کشور وجود دارد و بقیه زمین ها به نوعی دارای 
محدودیت کشت هستند؛ پس این تصور را که در ایران محدودیت خاک وجود 
ندارد، باید کنار گذاشت و به این نکته توجه کرد که گرچه آب عامل مهمی در 
تولید کشاورزی است، اما کشور از نظر دارا بودن خاک های مستعد کشاورزی نیز

تولید کشاورزی است، اما کشور از نظر دارا بودن خاک های مستعد کشاورزی 
نیز فقیر است. بنابراین، پایداری تولید کشاورزی به حفظ و ارتقای کیفیت خاک 

18/5 میلیون هکتار اراضی قابل کشت وابسته است.
پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد

دبیرکل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی خاک، پیامی صادر کرد که نشان دهنده 
اهمیت حفاظت از خاک از نظر باالترین مقام سازمان ملل متحد است.

در بخشی از پیام او آمده است:“در جهان مدرن، که در آن جمعیت در حال رشد، 
شهرها درحال گسترش، آب و هوا در حال تغییر است و انسان ها به مواد غذایی 

بیش تری نیاز دارند، نیاز به خاک سالم یک مساله ضروری به شمار می رود.
سیستم ها و فعالیت های مدیریت پایدار به افزایش پتانسیل خاک برای حمایت 
از تولید مواد غذایی، ذخیره سازی و تهیه آب پاک، حفظ تنوع زیستی و کاهش 

کربن و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات آب و هوا کمک می کند.

آب و هوا در حال تغییر است؛
غذا و کشاورزی نیز باید تغییر کند.
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2B       ACE
www.2bAce.com

STAY HOME AND
SHOP ONLINE.
YOU'RE SO PRETY
TO HAVE TO LOOK FOR 
A PARKING SPOT.

برای انواع فعالیت های ورزشی، از کوه نوردی تعطیالت آخر هفته در کوه های اطراف گرفته تا دوچرخه سواری حرفه ای و نیمه حرفه ای 
در شهر و کوه و دشت، آنچه نمی توان دورش را خط کشید، خرید دوچـرخه، لباس، کفش و لوازم مورد نیاز ورزشی مناسب است. خرید 
کفش دوچرخه سواری، کاله و البته یک دوچرخـه اصیل از برندهای مطرح دنیا، شما را تا نیمـه راه تبدیل به یک دوچرخه سوار خواهد کرد. 

شاید خرید اینترنتی دوچرخه، لباس و کفش ورزشی و سایر اقالم تناسب اندام را به دلیل انبوهی از قابلیت ها، ریسک بزرگی بدانید.
 اما همین خود به تنهایی، می تواند یک نقطه قوت باشد. امکان توصیف دقیق و بررسی ذره ذره ویژگی های محصوالت در هر ساعتی از 

شبانه روز، تنها می تواند یک اتفاق آنالین باشد! 
.
.
.

. این اتفاق منحصر به فرد را در فروشگاه اینترنتی تجهیزات ورزشی 2bAce  تجربه نمایید.
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SOLID RELIABLE
ECO-FRIENDLY FUNCTIONAL CUSTOMIZABLE

Perfect machines in function and 
ergonomic, thanks to long-time Panatta 
experience and in full compliance with 
Panatta philosophy. 

REGULATION AND SELECTION SYSTEM
New assisted pantograph gas regulation 
system for seats and backrests for 
maximum fluidity and precision.
PROGRESSIVE SYSTEM TO INCREASE 
THE LOAD
Progressive selection to increase the load of 
2,5 kg, exclusive Panatta patent.
CUSTOMIZATION 
Strong point of the Panatta production, with 
wide possibility to customize the padding 
(hand-made produced of different details 
and colours) and coloured frame and carter. 
SPACE SAVING 
Compactness of the structures and 
innovation solutions. The combined 
machines have a new positioning system of 
the weight that reduce the space.
ECO-SUSTAINABILITY 
The used materials respect the environment 
and are recyclable. Eco -friendly leather 
padding, frames made of alloy metal and 
plastic cover completely recyclable.

www.panattasport.com

If you have been mild to this day 
and worried about your health 
and well-being, it's best to set 
your goal and start right now.
cardio exercise is the best option 
for starting a healthy lifestyle. 
Start over a short period of 
time and add time and intensity 
over it. The higher levels of 
cardiovascular endurance, as 
improving performance and 
strengthening the lower muscles 
of the trunk is another benefit of 
this exercise. Continuous daily 
exercise with escalate for 30 
to 45 minutes reduces fats and 
buttocks.

Escalate
Introducing the Escalate

550™ Series Climber:
A step above.  

INTENZA INNOVATION AWARDED
TAIWAN EXCELLENCE 2018
CUSTOMER SUPPORT WORKSHOP
ESJIM SHOWCASES INTENZA
GLOBAL INSTALLATION HIGHLIGHT
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In these cool days, it's possible that the morning is darker 
and you are exposed to rain every day and cool air, but 
there are many reasons for lovers of cycling to keep 
pace. The effect of cycling even for fun during the week 
increases physical health, but unbelievably cycling keeps 
your mood in a positive way, just as it does with your 
body. The RED SCORPION Bikes, with a decent price and 
beautiful appearance, will provide you with the opportunity 
to enjoy the beautiful winter scenery.

SIMON
ANDREASSEN

Simon Lien Andreassen 
(born 30 September 1997) 
is a Danish male cyclist 
competing in cyclo-cross and 
mountainbike.
He competed in the men's 
under-23 event at the 2016 
UCI Cyclo-cross World 
Championships in Heusden-
Zolder.
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