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در جریان مراس��م ویژه و باشکوه تجلیل از قهرمانان ورزشی سال 86 که با 
حضور رئیس جمهور و مسئولین ورزش کشور در سالن اجتماعات سازمان حج و 
زیارت برگزار ش��د ، از اعضای تیم ملی کوه نوردی در س��ال 86 که برای صعود 
به قله ی 8047 متری برودپیک در ارتفاعات هیمالیا تالش ارزنده ای داش��ته و 
موفق به صعود تا ارتفاع 7100 متری این قله ش��دند ، معادل با مدال برنز آس��یا 
تقدیر شد . در میان این قهرمانان ، یاد و خاطره ی زنده یاد مقبل هنرپژوه سبز 

و گرامی بود! 

مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی با حضور برودپیکی های سال ۶۸

ماهنامه خبري صعود
فدراسيون كوه نوردي و صعودهاي ورزشي

مدير مسئول: مهندس محمود شعاعي
سردبير: حسین رضایي
همكاران اين شماره:

مهدي داوردپور
رضا زارعي

محمود هاشمي
روشن امین نیا
حنیف شعاعي
نوید فهیمي

آسیه عرب سرخي
افشین ضیائیان

تلفن: 6 - 22569995
Sooud.mfi.ir :نسخه الكترونيكي

Email: Sooud@mfi.ir

قابل توجه هيئت هاي كوه نوردي و صعودهاي ورزشي استان هاي 
سراسر كشور:

امكان انتشار اخبار، گزارش ها، برنامه ها و 
عكس ها در »صعود«

به اط��الع هم��کاران محت��رم در کار گروه هاي رواب��ط عمومي در 
هیئت هاي سراس��ر کش��ور مي رس��اند، نش��ریه صعود آمادگي دارد اخبار، 
گزارش  برنامه ها، تصاویر و س��ایر فعالیت هاي ش��اخص آن اس��تان را به 

صورت ماهیانه منتشر نماید.
لذا مستدعي است در صورت تمایل؛ موارد مربوطه را به صورت فایل 
کامپیوتري حداکثر تا تاریخ بیس��تم هر ماه به آدرس پس��ت الکترونیکي 

Sooud@mfi.ir ارسال نمائید.
نشریه صعود در حال حاضر یا یک هزار نسخه تیراژ براي تمامي مدیران 
و ادارات تابعه س��ازمان تربیت بدني، کمیته ملي المپیک، فدراس��یون ها و 
هیئت هاي کوه نوردي، برخي از س��ازمان ها، نهادها، تشکل ها، دانشگاه ها، 

فروشگاه ها و سایر مبادي ورزشي توزیع مي شود.

صعود آگهي مي پذيرد
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 از چگونگی انتخاب اعضای تيم اعزامی بگوئيد .
این تیم براس��اس فراخوان و با حضور حدود 80 کوه نورد از سراس��ر کشور 
انتخاب شد . به این صورت که  با برگزاری سه مرحله اردوی ناپیوسته در مناطق 
البرز مرکزی و یخچال ش��مالی س��بالن در نهایت 8 کوه نورد برگزیده ش��دند 
که میانگین س��نی آنها حدود 22 س��ال بود . بر اساس برنامه ی تنظیم شده در 
فدراسیون هدف از انتخاب این تیم صعود به قله ی تیلیچوپیک در هیمالیای نپال 
بود که سرپرستی آن به عهده ی من قرار گرفت و دکتر سعید بهاءلو نیز به عنوان 

پزشک تیم انتخاب شد .
برگزاری اين س�ه مرحله اردو تا چه اندازه برای ش�ما و تيم 

مؤثر بود ؟
در دو مرحله ی اول از نظر جس��مانی ش��ناخت نسبی پیدا کردیم و قدرت 
بدنی نفرات مورد تحلیل قرار گرفت در اردوی سوم از لحاظ کارفنی آنها مورد 
آزم��ون و در برخی موارد آموزش قرار گرفتند. در واقع برای ش��رکت کنندگان 
اردوه��ای آمادگی و برای ما اردوی انتخابی محس��وب ش��د . ضمن اینکه  با 
ارائ��ه برنامه به نفرات ، مابین اردوها نیز به تمرینات اختصاصی می پرداختند . 
در مجم��وع  برگزاری این اردوها در اج��رای برنامه مؤثر بود . برگزاری اردوها 
موجب شده بود تا نفرات در حدود 2 ماه تفکرات خودشان را متمرکز این برنامه 

کنند  .
الزم می دانم که خاطر نش��ان کن��م : در میان نفرات 3 نفر تجربه صعود 

به قلل باالی 7000 و تعدادی نیز در اردوی 
تیم ملی جوانان با سابقه صعود به قله آرارات 
حضور داش��تند. ضمن اینک��ه تمامی نفرات 

دارای مدرک کارآموزی برف بودند. 
از قله ی تليچوپيک بگوئيد .

» تیلیچوپیک « در کشور نپال ، ارتفاعات 
هیمالیا - منطقه آناپورنا – با ارتفاع 7134 متر 
قرار دارد ... یال صعود ما یال ش��مال شرقی 
کوه بود که در س��ال 1978 از مس��یر شمال 
غربی توسط امانوئل شاموت فرانسوی برای 
نخستین بار صعود شده است. این یال عالوه 

بر کمپ اصلی که در ارتفاع 4900 متری آن برپا می ش��ود دارای دو کمپ در 
ارتفاعهای 5800 و 6200 متری می باش��د... تیلیچو کوه فنی و دش��واری بود 
و هرچن��د پیش از حضور در منطقه اطالعاتی از این کوه کس��ب کرده بودیم 
اما دشواری کوه بیش از توقعات ما بود ! در مجموع این کوه کمتر توسط کوه 

نوردان صعود شده به همین دلیل اطالعات ما نیز محدود بود.
تیم ما بس��یار جوان, پر انرژی و پرانگیزه بود و این امر موجب شده بود تا 
دشواري های مسیر را با تکیه بر نیروی جوانی پشت سر بگذاریم .  حتی تالش 
قابل توجه نفرات تیم ما موجب شد تا کم کاری شرپاهای تیم که نفرات ما را 

دست کم گرفته بودند جبران نمائیم.
ك�م كاری ش�رپاها ؟! چرا ك�م كاری م�ی كردن�د ؟ از آنها راضی 

نبوديد ؟!
ش��رپاها به صورت معمول در تیم ها دارای وظایف مش��خصی هس��تند . 
 از جمل��ه هم��کاری در حمل بار ، ثابت گذاری مس��یر ، برقراری کمپ ها و ... 
تیم ما نیز دارای دوشرپا بود . این دو  نفر هر چند صعود به قلل باالی  8000 
متر را در سوابق داشتند ) مثال یکی از آنها تازه از ماناسلو آمده بود و چندین بار 
چوآیو را صعود کرده بود ( اما آنها قله تیلیچو را به صورت کامل نمی شناختند ، 
مسیر صعود به سمت کمپهاي باال نامشخص بود و از طرفی بدلیل نبودن سایر 
تیمها که بعداً به ما ملحق شدند مجبور بودیم خودمان منطقه را شناسائي کنیم.

 

برای مثال همین امر موجب شد تا از کمپ اصلی تا ابتدای یال صعود ، زمان و 
انرژی زیادی صرف شود. بهتر است بگوئیم  

ما شرپای آن دو نفر شده بودیم !!
از مس�ير كمپ ها و نح�وه ی ثابت 

گذاری و حمل بار بگوئيد . 
قبل از هر چیز اشاره می کنم که شریاها 
دارای مراس��می بنام »پوجا« هستند که طی 
آن از خداون��د طلب ایمنی می کنند . تا قبل 
از این مراسم کس��ی صعود را آغاز نمی کند 
! ...ب��ا این وجود  تیم ما قبل از آغاز مراس��م 
حدود 200 کیلو ب��ار را به ابتدای یال صعود 
منتق��ل نمود و روز بعد از مراس��م نیز الباقی 

معرف�ی: حس�ين امان�ی ش�هری - متولد 1349 در ش�هر مقدس مش�هد - آغاز كوه نوردی از س�ال  
 1367

مهمترين سوابق :
*عضو تيم ملی ايران در سال 79 در صعود به قلل چوآيو و شيشاپانگما در تبت

*سرپرس�ت تيم منتخب اس�تان خراسان رضوی در سال 84 در صعود به قلل خان تانگری و پوبدا در 
كشور قرقيزستان

*صعود به اكثر قلل مرتفع ايران در زمستان به ويژه حدود 12 صعود زمستاني به دماوند و 2 بار صعود 
زمستانی به گرده آلمانها در علم كوه, صعود زمستانی قلل سبالن, دنا و زرد كوه

گفت و گو با حسين امانی
سرپرست تيم ملی اميد صعود كننده به قله »تيليچوپيک«

رضا زارعی 
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بارکمپ یک را به محل ذخیره سایر بارها انتقال 
دادی��م. از آن پس نفرات اق��دام به ثابت گذاری 
مس��یر و همزمان اقدام به حمل بار به کمپ یک 

می نمودند.
در مس��یر کمپ اصلی تا کمپ یک ؛ حدود 
550 متر طناب ثابت توس��ط نفرات ما نصب شد 
و پس از آن تیم اس��پانیایي ها که تازه به منطقه 
رس��یده بودند ، 150 متر از مسیر باقی مانده را با 

همکاری شرپاهای تیم ما ثابت گذاری کردند .
در نهایت کمپ یک ،  پنج روز پس از برپایي 
کمپ اصلی احداث ش��د که البته اکثر این زمان 

صرف آماده سازی مسیر گردید.
مسیر کمپ یک به دو بر روی یالی با نقابی 
خطرناک قرار داش��ت و در سمت چپ مسیر نیز 
خطر سقوط بهمن افراد را تهدید می کرد. مسیر 
یک به دو دارای حدود 600 متر طناب ثابت بود 

که بوسیله شرپاها نهاده شد.
تا رسيدن به كمپ 2 وضعيت نفرات به 

چه صورت بود ؟ 
با توجه به راه پیمایي 12 روزه تا  کمپ اصلی 
و فعالیتهای اولی��ه نظیر ثابت گذاری و حمل بار 
تا کمپ یک ش��رایط بدنی و هم هوایي مناسبی 
در تیم حاکم شده بود ضمن آنکه در طول مسیر 
کمپ اصلی تا کمپ 2 کلیه اعضاء از نظر وضعیت 
جسمانی و روحی توسط بنده و پزشک تیم مورد 
بررسی و ارزیابی قرار می گرفتند که نتایج مثبتی 

به همراه داشت و در نهایت تصمیم به صعود قله با حداکثر نفرات گرفتیم.
از روز صعود قله بگوئيد.

طبق هماهنگی صورت گرفته در شب قبل با شرپاها ، برنامه ی حرکت به 
سمت قله را  در ساعت چهار بامداد گذاشتیم ، اما بدلیل سرمای شدید متأسفانه 
با تعلل شرپاها مواجه شدیم و  در نهایت ساعت شش صبح صعود خود را آغاز 
نمودیم .  تیم در دو دس��ته تقسیم شدند . تیم پیشرو و تیم پشتیبانی که حمل 
بار و نصب طنابهای ثابت بر عهده تیم پیشرو بود ... مسیر از شیبی برفی آغاز 
و به نواری صخره ای منتهی می ش��د . قله در پس صخره ها قرار داش��ت . 
مسیر کمپ 2 تا قله به شکل معمول نیاز به حدود 900 متر طناب ثابت داشت 
که تیم ما تنها 400 متر طناب به همراه داش��ت ! البته اطالعات غلط ش��رپاها 
و عدم آشنایی کامل آنها موجب شد طناب بیشتری به همراه نبریم! در نهایت 
در بخشهایي از مسیر با نصب و عبور از طنابها آنها را دوباره به باال منتقل می 
نمودی��م که زمان زیادی را صرف می کرد . در طول مس��یر چندین بار رئیس 
و دبیر فدراس��یون با من تماس گرفتند و  تذکراتی در خصوص در نظر گرفتن 
زمان برگشت از قله و توان نفرات دادند . به هر صورت اولین نفر از اعضای تیم  

ساعت 17:30 به وقت محلی و سپس سایر نفرات به قله رسیدند . 
از فراز قله بيشتر بگوئيد .

 همانطور که عرض کردم س��اعت به وقت محلی 17:30  و زمان غروب 

آفتاب بود . اولین نفر از اعضای تیم س��ید واسع 
س��ید موس��وی از آخرین ثابت ها بیرون آمده و 
زودتر از بقیه بر فراز قله می ایس��تد . سید واسع 
از فرصت استفاده کرده و تا کامل شدن تاریکی 
هوا از فراز قل��ه فیلم کوتاهی نیز تهیه می کند 
) که در آرش��یو فدراس��یون موجود است (. هوا 
به شدت سرد و باد ش��دیدی می وزید .با توجه 
به سرمای ش��دید و ضرورت عدم  اتالف وقت 
که  با تاریک ش��دن هوا برای برگشت حساس 
تر بود ، دس��تور به بازگشت  بالدرنگ  اعضا از 
موقعیت قله را دادم . در واقع وقتی س��ایر نفرات 
تیم به همراه دو شرپا به سید واسع ملحق شده 
بودن��د ، هوا دیگر کاماًل تاریک ش��ده بود و به 
همین جهت عکس های ما در ش��رایط تاریکی 
هوا بسیار با عجله و فاقد چشم اندازها و کیفیت 

خوب تهیه شد .
ازبازگش�ت و حادث�ه ی پيش آمده 

برای دكتر بگوئيد .
کمب��ود طنابهای ثابت موجب ش��ده بود تا 
مجبور ش��ویم طنابهای باال را مجدداً برداشته و 
در مسیر بازگش��ت  نصب نمائیم. این امر زمان 
و انرژی زی��ادی را می طلبید. من و یکی دیگر 
از اعضاء در انتهای تیم ، طنابهای ثابت را جمع 
آوری می کردیم و دکتر بهاءلو پش��ت سر یکی 
از شرپاها و یکی از اعضای تیم به پائین حرکت 
می کرد. س��ایر اعضاء میان این دو گروه مستقر 
بودند . پیش از رس��یدن ب��ه انتهای طنابهای ثابت دکت��ر بهاءلو با عنوان این 
موضوع که بدلیل سرمای شدید و خستگی نیازمند استراحت است در گوشه ای 
می نش��یند و اعضای تیم به او می گویند از دورچی ش��رپا بخواهد تا مراقب او 
باشد. از آن پس نفرات تیم از پشت و شرپا دورچی از جلوی دکتر حرکت و از او 
مراقبت می کردند. در انتهای طناب ثابت دکتر بهاءلو برای استراحت در بین دو 
شرپای تیم می نشیند. پشت سر ایشان فرزاد آرج قرار دارد و کمی باالتر سعید 

حاجي بیگلو و سامان طهمورث به پائین می آمدند.
لحظاتی از نشس��تن دکتر نگذش��ته بوده که س��امان فریاد می زند دکتر, 
دکتر بچه ها دکتر رفت! بالفاصله سعید از طناب جداشده و در حالی که دکتر 
بهاءلو آرام آرام در حالت نشس��ته در ش��یبی حدود 40 درجه به سمت پائین در 
حال س��رخوردن بوده خود را به س��مت او پرتاپ می کند. متأسفانه دکتر بدون 
هیچگونه عکس العملی به سمت پائین مي رود و لحظاتی بعد بچه ها با محو 
نور چراغ پیشانی او مواجه می شوند, سعید در نزدیکی پرتگاه خود را با کلنگ 
نگاه می دارد و به سرعت از پرتگاه دور می شود. تا مبادا به پائین سقوط کند و 
در بازگشت جلوی سامان و فرزاد را که در حال دویدن به سمت مسیر حرکت 
دکت��ر بودند را می گیرد. ش��اید کل این وقایع در ط��ول 20 ثانیه رخ می دهد. 
نمیدانم چرا شرپای کنار دکتر که از همه به او نزدیکتر بودند هیچ عکس العملی 
از خود بروز ندادند و حتی اینکه چرا خود دکتر برای متوقف ش��دن روی برف 

وقتی سایر نفرات تیم به همراه دو شرپا 
به سید واسع ملحق شده بودند ، هوا دیگر 

کامالً تاریک شده بود و به همین جهت عكس 
های ما در شرایط تاریكی هوا بسیار با 
عجله و فاقد چشم اندازها و کیفیت خوب 

تهیه شد
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سفت حتی از کوبیدن پاهایش اجتناب کرده بود, شاید به تصور آنکه این شیب 
کم به مانعی ختم می شود !

شما در زمان وقوع حادثه كجا بوديد و چگونه با خبر شديد؟
در زم��ان وق��وع حادثه من و ای��رج معانی حدود 4 ط��ول باالتر از نفرات 

در ح��ال فرود در دهلیز یخی بودیم و 
فاصله مان با نفرات زیاد بود به همین 
دلیل از سر و صدای ایجاد شده مطلع 

نشدیم.
پ��س از حادثه نفرات ش��اهد آن 
و ش��رپاها با بررس��ی محل س��قوط و 
سنجیدن شرایط به دلیل شرایط سخت 
محل س��قوط و شک ایجاد شده برای 
گرفتن کمک و اطالع رسانی به نفرات 
پائینتر به س��مت کمپ 2 حرکت می 
کنند. باالتر از کمپ 2 به س��ید واسع 
موسوی که بیس��یم را به همراه داشته 
می رس��ند و  تالش م��ی کنند من را 
مطلع سازند اما موفق به برقراری ارتباط 
نمی شوند . زمانیکه به نزدیکی کمپ 

2 رسیدم آنها مجدداً از طریق بی سیم ارتباط گرفتند و عنوان نمودند حال نفرات 
خوب است فقط مسئله ای پیش آمده که نیاز است پس از رسیدن شما به کمپ 

در جریان قرار بگیرید. و من در محل کمپ 2 از حادثه با خبر شدم.
اولين اقدامات شما پس از حادثه چه بود؟

آنه��ا نح��وه و مکان وقوع حادثه و اقدامات انجام ش��ده را برایم تش��ریح 
کردند, تصمیم اولیه من , بازگش��ت به باال و بررس��ی محل سقوط بود اما آنها 
توضیح دادند که به دلیل ش��رایط س��خت محل وقوع حادث��ه , تاریکی هوا و 
خطرات احتمالی بهتر اس��ت تا روشن ش��دن هوا صبر کنیم. صبح روز بعد دو 
تن از نفرات تیم به اتفاق دو تن از ش��رپاها را به همراه لوازم و تجهیزات برای 
بررس��ی محل س��قوط دکتر به باال اعزام نمودم. آنها با رسیدن به محل وقوع 
حادثه قصد فرود از روی نقاب را داشته اند اما شرپاها به دلیل خطرزیاد مانع از 

این کار می شوند.
لطفاً شرايط آن محل را نيز برايمان تشريح كنيد.

این مح��ل در ارتفاع 6400 متری قرار دارد و نقابی اس��ت در باالی دیواره 
ش��مال ش��رقی تیلیچو ... ارتفاع دیواره حدوداً 400 تا 600 متر و نقاب مورد نظر 
کاماًل برروی فضا قرار گرفته است. نفرات تیم پس از بررسی کامل و بدلیل نیافتن 
اثری از دکتر و با توجه به شرایط دشوار آن مکان و عدم امکان هر گونه فعالیتی به 
کمپ 2 بازگشتند. در این مدت و ساعات اولیه صبح موضوع را با دبیر فدراسیون 
در میان نهادم و ایشان توصیه نمودند که ضمن مراقبت از سایر نفرات با کمک 

شرپاهای سایر تیمها مجدداً اقدام به بررسی محل وقوع حادثه نمائید.
با توجه به خس��تگی اعضاء و شرایط روحی بد آنها نفرات تیم را به کمپ 
اصلی هدایت نمودم. در محل کمپ یک و بدلیل دید مناس��ب از محل وقوع 
حادثه مجدداً محل سقوط, عوارض دیواره و همچنین  فالت زیر دیواره تیلیچو 
را بررس��ی کردی��م که باز هم به نتیجه مثبتی نرس��یدیم و راهی کمپ اصلی 

شدیم.

نفرات تیم حدود س��اعت 15 به کمپ اصلی رسیدند و با هماهنگی های 
صورت گرفته از سوی فدراسیون و شرکت طرف قرارداد ،  این شرکت گروهی 
از شرپاهای خود را که به همراه سایر تیم ها در منطقه حاضر بودند خواستند تا 
محل حادثه را بررسی نمایند که روز پنج شنبه ایشان با حضور در محل وقوع 
حادثه ابراز داشتند هیچگونه اثری از 

دکتر بهاءلو در آنجا وجود ندارد.
چه اقدامات ديگری از سوی 
فدراس�يون در اين رابطه صورت 

گرفت؟
اط��الع  از  پ��س  بالفاصل��ه 
رئی��س  بع��د  روز   ، فدراس��یون 
فدراسیون کوه نوردی و رضا زارعی 
) خبره ورزشی فدراسیون ( به نپال 
آمدن��د و بنا بر درخواس��ت اعضای 
تی��م و اظه��ارات ش��رپاها مبنی بر  
آنکه تنها م��ی باید از طریق بالگرد 
منطق��ه مورد بررس��ی ق��رار گیرد 
هماهنگیه��ای الزم را ب��رای اعزام 
بالگرد صورت دادند. متأسفانه بدلیل 
حضور دبیر کل س��ازمان ملل در نپ��ال تمامی بالگردها در حالت اضطراری 
قرار داشتند . اما باالخره با تالشهای بسیار ، شرکت طرف قرارداد برای روز 
ش��نبه بالگردی به منطقه اعزام کرد که بررس��ی های صورت گرفته توسط 
آن بازه��م بی نتیجه ماند...پس از آن چندین روز جس��ت و جوی زمینی و 

هوای��ی ادام��ه یاف��ت . 
به نظر شما شرايط جسمانی و روحی دكتر بهاءلو با توجه به تجربه 

ايشان در كوه نوردی مناسب صعود به يک قله 7000 متری بود؟
دکتر در زمان برپایي کمپها و دوره هم هوایي، هم پای سایر نفرات فعالیت 
می نمود و با انگیزه شخصی خود تیم را همراهی می کرد. ضمن آنکه توانایي 
فنی او نیز پیش از آغاز صعود توسط یکی از اعضای تیم مورد تحلیل و بررسی 

قرار گرفت که نشان از هم پا بودن وی با اغلب نفرات جوان تیم بود .
در بررس��یهای صورت گرفته در ایشان هیچگونه کمبود یا مشکلی برای 
فعالیت در ارتفاع باال مش��اهده ننمودم و همراهی ایش��ان با توجه به شاخصه 
های باالی اخالقی و رفتاری در کنار سایر نفرات باعث امنیت روحی و روانی 

تیم شده بود.
این امر ، انگیزه خوب و تمایل ایشان برای صعود مرا قانع نمود تا وی به 

صعود ادامه دهد.
در پايان چه صحبتی داريد ؟

 ج��ا دارد از برخ��ورد انس��انی و منطقی خانواده بهاء ل��و و معین و تمامی 
دوستان و همکاران و همنوردان ایشان و پیگیری دلسوزانه ایشان برای یافتن 

دکتر بهاء لو قدردانی و تشکر نمایم.
همچنی��ن از پیگیریها و حمایت های مس��ئولین س��ازمان تربیت بدنی و 
اقدامات فدراسیون بویژه آقایان شعاعی و افالکی, دکتر شهبازی, رضا زارعی و 
سایر عزیزانی که به منظور تالش برای یافتن دوست و همنورد خوبمان دکتر 

بهاء لو زحمات زیادی کشیدند تشکر و قدردانی کنم.
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سومین جشنواره دوساالنه فیلم و گزارش انجمن کوهنوردان ایران پنجم 
و ششم دي ماه جاري از ساعت 14 تا 20 در محل سالن آکادمي ملي المپیک 

برگزار شد.
تعداد آثار ارس��الي به این دوره بالغ بر 46 گزارش در بخش نوش��تاري و 

43 اثر در بخش فیلم بود .
در مراس��م افتتاحیه ، با توجه به اقبال کوه نوردان به موضوع جشنواره ، 

رویکرد فدراسیون کوه نوردی در قالب پیامی به این شرح قرائت شد : 
بیش از 70 سال ازآغاز ورزش کوه نوردی در کشورمان می گذرد؛ نخستین 
صعودهای تابس��تانی، اولین صعودهای زمستانی، مسیر جدیدتر برای فتح یک 
قله، پیمایش عمیتر یک غار ودر کنار این ها متأسفانه حادثه ای برای همنوردان، 
برای خودمان و یا برای دیگران که شاهدش بوده ایم و یا به امدادشان شتافته 
ایم، و بسیاری از این مقوالت که هر یک به نوبه خود درروند رشد،فراز و نشیب 
ورزش ک��وه نوردی تأثیر گذار بوده اس��ت. این جریان ب��ه پیش رفته  تا زمان 
معاصر .... و از ما نیز خواهد گذشت و به دیگران خواهد رسید. اما چگونه خواهد 
رسید؟! چگونه این تجربیات ارزشمند را در کنار شور و شوق و حس زیبایي این 

ورزش به سایرین و نسل های بعدی منتقل کنیم؟! 
بی گمان فارغ از جنبه های حضور جش��نواره ای که در جای خود مغتنم 
است ، مستندس��ازی ها، گزارش نویسی ها، تهیه فیلم و عکس و اهتمام در 
انتش��ار آنها از مبادی مختلف رسانه ای، اعم از مکتوب، شنیداری یا دیداری، 
می تواند با ارائه تجربیات گران منش��اء تحوالت اساسی قرار گیرد. تحوالت 
ساختاری، آموزشی، فنی، فرهنگی و از همه مهمتر اثرات پیشگیرانه ... عالوه 
ب��ر این اگر آثاری فاخر در س��طوح فراملی ورود پی��دا کنند، می توانند عامل 
تعیین کننده ای در معرفی جاذبه های گردشگری این سرزمین زیبا و منحصر 
به فرد، تبیین توانمندی های مرتبط با این رش��ته ورزشی، و همچنین صدور 
فرهنگ ایرانی و اسالمی و در مجموع ایجاد فرصت ها و تعامالت مفیدی را 
فراه��م آورد. که در همی��ن رابطه می توان به فیلم کوتاه کوه نوری در ایران 
اشاره کرد که با پخش در اجالس   جهانی کوه نوردی سال 2007 در ژاپن، 
عامل تأثیرگذاری جهت تثبیت و تحقق میزبانی جمهوری اس��المی ایران از 

اجالس سال 2008 گردید.
در چند س��ال گذشته اقدامات ارزشمندی چون برگزاری همین جشنواره 
در ایجاد انگیزه برای نگاش��تن و یا به تصویر کش��یدن وقایع و صحنه های 

جذاب و با ش��کوه کوه نوردی و موضوعات مرتبط انجام ش��ده است که بی 
گمان در انتقال تجربیات اقدام مؤثری بوده است و با ارزیابی های انجام شده 
توسط صاحب نظران و اهل فن، به کیفیت در کنار کمیت آن نیز افزوده شده 
که شایسته توجه است. فدراسیون کوه نوردی به سهم خود به تالش شرکت 
کنندگان در این جش��نواره که به واس��طه ی عالقه و انگیزه های درونی از 
یک طرف و به اشتراک گذاردن تجربیات خود با سایرین از طرف دیگر اقدام 
کرده اند، ارج نهاده اس��تمرار و توفیقشان را در عرصه های مختلف آرزو دارد 
و از دست اندرکاران برگزاری این جشنواره در انجمن کوه نوردان نیز قدردانی 
م��ی گردد. برخود الزم می دانیم فق��دان تأثیر انگیز تصویر بردار برنامه های 
ک��وه نوردی »زنده یاد خلیل عبدنکوی��ي« را نیز که به ثبت لحظات ماندگار 

کوهنوردی همت گمارد، تسلیت عرض نمائیم. یادش گامی ، روحش شاد.
گفتنی است در حاشیه این جشنواره دو میزگرد تخصصي در مورد گزارش 
نویس��ي و فیلم س��ازي برگزار شد و چند فیلم مطرح در رشته کوه نوردي نیز 

به نمایش درآمد. 
در مراس��م اختتامیه نیز منتخبین دریافت تندی��س بلورین و لوح افتخار 
انجمن در هر دو رش��ته معرفي شده و از س��وي برگزار کنندگان مورد تقدیر 

قرار گرفتند که عبارت بودند از : 
تندیس بلورین بخش نوش��تاری به افشین یوسفی به خاطر گزارش غار 

نمکدان، و گزارش یخ نوردی در فرانسه تعلق گرفت .
دیپلم افتخار این بخش به حسین نظر به خاطر گزارش کورژنفسکایا ، و 
تقدیرنامه به مسلم ایران پور و وحید نبی زاده به خاطر گزارش پیمایش خط 

الراس البرز مرکزی داده شد .
تندیس بلورین بخش فیلم به یوس��ف س��ورنی نیا به خاطر فیلم دماوند 

تعلق گرفت .
دیپلم افتخار این بخش به حسن نجاریان به خاطر فیلم قله ای در جزیره 

، و تقدیرنامه به مهدی گل محمدی به خاطر فیلم سفر به افریقا داده شد .
جای��زه و لوح فیلم برگزیده ی مخاطبان که با رای گیری از حاضران در 
روز جش��نواره انتخاب شد ، به یوسف س��ورنی نیا به خاطر فیلم دماوند تعلق 

گرفت .
در پایان مراس��م نیز از مس��ئوالن برگزاری این جشنواره و حامیان مالی 

قدردانی شد .

برگزاری سومین جشنواره دوساالنه فیلم و گزارش های کوه نوردی
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بخش غارنوردی فدراسیون

تا سال 1375 هیچ تشکل و یا گروهی در ایران نتوانست به علت مشکالت 
این رشته که در مقدمه به آن اشاره شد در زمینه غارنوردی، آموزشهای مدون را 
به اجراء بگذارد و یا آموزش��های فنی تخصصی غارنوردی را به عالقمندان ارائه 

دهد.
با توجه به اهداف فدراس��یون کوهنوردی مبنی بر رشد و ارتقاء سطح علوم 
کوهنوردی در همه زمینه ها، اولین جرقه ایجاد واحدی بنام غارنوردی در س��ال 
75 به همت سرپرست وقت کمیته کوهنوردی )حسن جواهرپور( و حمایت های 
ریاس��ت وقت )صادق آقاجانی( مبنی بر توجه تخصصی به این رش��ته زده شد، 
پیگیری الزم انجام گردید و با حضور 3 تن از مربیان زبده فرانسوی، اردویی در 
منطقه بند یخچال تهران به اجرا درآمد تا خالء آموزشی این رشته در بین رشته 
های دیگر پر گردد. پس از این اردو نیز طی احکامی شرکت کنندگان مفتخر به 
دریافت مدرک مربیگری درجه 3 از فدراسیون کوهنوردی شدند. این اولین اردوی 

منظم با حضور مربیان غارنوردی در ایران بود.
به دنبال این اردو بخش غارنوردی فدراسیون رسما ایجاد شد و طی حکمی، 
امیر حسین جابر انصاری برای 3 سال بعنوان اولین مسئول بخش معرفی گردید 
و بعد از او محمود فوالدی کار را ادامه داد. در طی س��ه س��ال اولیه با توجه به 
دستاوردهای اولیه اردوی 75 و توجه بیشتر به نگاه تخصصی به ورزش غارنوردی، 
هسته اولیه طرح درس��های غارنوردی طراحی و تدوین گردید که در سه مقطع 

1، 2 و 3 بود.
با توجه به مشکالت بسیار زیاد و عدم حمایتهای الزم بعلت جوان بودن بخش، 
حرکت به آرامی و کندی در پیش بوده اما هر ساله تعداد زیادی آموزش در سراسر کشور 

به اجرا گذاشته شد تا مدرسان و مربیانی جهت آموزش در هر استان بوجود آمد.

یکی از مشکالت غارنوردی در ایران بحث فرهنگی این رشته است. متاسفانه 
همانگونه که در مقدمه به آن اشاره شد هنوز جامعه ورزش کوهنوردی به رشته 
غارنوردی به دید یک رش��ته کامال مجزا و تخصصی نگاه نمی کند و به همین 
علت هنوز تمایل دارند با استفاده از روشهای معمول کوهنوردی و سنگنوردی )و 
ابزارهای مربوطه( به غارنوردی بپردازند که معموال عواقب بدی را در پی داشته 
است که می توان به حوادث سالهای گذشته در غار پراو و کشته شدن غارنوردان 
بعنوان نمونه اشاره کرد. بخاطر نوع دیدگاه کوهنوردان ما، هنوز در جامعه ورزشی 
نیاز به دانستن تکنیکهای مرتبط در این زمینه احساس نشده و شاید یکی از دالیل 
عدم استقبال از این رشته همین موضوع بوده است اما واقعیت این است که رشته 
غارنوردی در تمام جهان مانند همه رشته های دیگر کامال جدا می باشد و دارای 
تکنیکها و تاکتیکهای مختص خود در رابطه با شرایط محیطی و کار در اعماق 
زمین است. در سال 1387 با حمایتهای سرپرست کمیته کوهنوردی آقای رضا 
زارعی و حمایتهای دبیر محترم و ریاس��ت محترم فدراسیون، بخش غارنوردی 
فدراس��یون کوهنوردی به ارتقاء س��طح علمی غارنوردان و عالقمندان در داخل 
کشور و برگزاری کالسهای مختلف بر حسب نیاز و درخواست افراد و یا گروهها 
توج��ه ویژه ای نمود. این بخش دارای تش��کیالت منس��جم و دارای واحدهای 
آموزش و مربیان، تش��کیالت و روابط عمومی می باشد که فعال هستند. بخش 

غارنوردی فدراسیون دارای آیین نامه منسجم و مورد تایید فدراسیون است.
بخش غارنوردی فدراس��یون هر سه سال یک بار و یا برحسب نیاز اقدام به 
برگزاری دوره های بازآموزی برای مربیان و مدرسان غارنوردی در سطح کشور 
می نماید که در این دوره ها آخرین اطالعات جمع آوری شده مورد تدریس قرار 
می گیرد و همچنین در این دوره ها با تمامی مدرسان محترم بحث و تبادل نظر 
انجام می گیرد و در پایان برای سه سال بعد کارتهای آموزشی تمدید می گردد.

بخ��ش غارنوردی با اعطای مجوز به تمامی هیئتهای کش��ور این امکان را 
ایجاد نموده تا هر هیئت در هر استان بتواند از مدرسان و مربیان مورد تایید ما در 

با تاریخچه و فعالیتهای بخش 

غارنوردی کمیته کوه نوردی 

فدراسیون بیشتر آشنا شویم

مقدم�ه : غارن�وردی از س�الهای دور در ايران بصورت انفرادی و يا در قالب حركتهای گروهی م�ورد توجه بوده، و از اين بين هم 
بودند كه بيش�تر در اين زمينه انرژی و وقت می گذاش�تند. اما بعلت جوان بودن اين رش�ته نس�بت به ديگر رش�ته های كوهنوردی و 
نب�ود اطالع�ات تخصصی و الزم در خصوص روش�ها و تكنيكهای غارنوردی هيچگاه عالقمندان به اين رش�ته، غارنوردی را بصورت 
جدی و تخصصی پيگيری نمی كردند و هميش�ه در كنار فعاليتهای كوهنوردی به س�راغ غارها می رفتند و الزم به ذكر اس�ت بودند از 
پيشكسوتان اين مهم )چنگيز شيخلی( كه عمر خود را برای شناساندن غارهای ايران گذاشته اند. اما از نظر ما فاصله بين غارپيمايی 

و غارنوردی فنی با هم بسيار است.
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هر استان در زمینه غارنوردی اقدام به برگزاری دوره های کارآموزی تا پیشرفته 
بنمایند و مدارک و نمرات ارسالی به واحد تشکیالت ما پس از بررسی، اقدام به 

صدور حکم رسمی از طرف سازمان تربیت بدنی می گردد.
بخش غارنوردی هر سه سال یک بار همگام با دوره های بازآموزی اقدام به 
بازنگری و ویرایش مطالب آموزشی و طرح درسها می نماید تا بتواند با اطالعات 
جدیدتر در خدمت عالقمندان باش��د و دهها برنامه و هدف دیگر که مس��تلزم 
بودجه، امکانات و حمایت است تا بتوانیم با توجه به داشتن پتانسیلهای موجود در 
کشور هر چه بیشتر بتوانیم در زمینه غار و غارنوردی جدی و فنی و در جهت رشد 
و ارتقاء سطح علمی همه عالقمندان در سراسر کشور بکوشیم که آینده این رشته 
به اعتقاد ما در ایران روشن و درخشان است و هنوز بسیار جای کار باقی است و 

نیاز است هیئتها و گروهها برای این رشته بیش از پیش با ما در ارتباط باشند.
امیر حسین جابر انصاری - مسئول بخش غارنوردی فدراسیون کوهنوردی

                                                                    پاییز 1387
همكاران بخش غارنوردی

امير حسين جابر انصاری
متولد 1348

دارای مدرک درجه 2 کوهنوردی و بقیه رش��ته ها 
و از تجربیات خوبی در امر آموزش کوهنوردی برخوردار 
اس��ت و هم اکنون جزو مدرس��ان بخش غارنوردی به 

حساب می آید.
طی حکمی از طرف دبیر فدراسیون کوهنوردی به 

عنوان مسئول بخش غارنوردی منصوب گردیده است.
وحيد مصدری

متولد 1345
دارای م��درک درجه 2 غارنوردی و رش��ته های دیگ��ر کوهنوردی )یخ و 

برف - سنگ - کوهپیمایی( و مدرس غارنوردی، وحید 
طی سالهای زیاد از تجارب خوبی در زمینه آموزش فنی 
غارنوردی برخوردار است و هم اکنون از مدرسان فعال ما 

در کشور می باشد.
ط��ی پیش��نهاد و حکمی از طرف مس��ئول بخش 
غارنوردی به کمیته کوهنوردی، وحید بعنوان مس��ئول 

واحد مربیان و آموزش منصوب گردیده است.
 سيد حامد فخارزاده

متولد 1349
دارای مدرک کارآموزی در س��ه مقطع کوهنوردی 
و دارای سابقه طوالنی و باشگاهی در ایران است. حامد 
در گذشته مسئولیتهایی همچون تشکیالت و آموزش را 

تجربه کرده و همکار سخت کوش و پرکار ماست.
طی پیش��نهاد و حکمی از طرف مسئول بخش به 

کمیته کوهنوردی، حامد بعنوان مسئول واحد تشکیالت منصوب گردیده است.
 روشن امين نيا

متولد 1352
و  کوهن��وردی  در  آزاد  تج��ارب  دارای 
غارن��وردی و مطالعات��ی در زمین��ه غارهای 
ایران و دارای تخصص در زمینه طراحی وب 
و برنامه نویس��ی اس��ت، در مدت زمان اندک 
همکاری با ما توانس��ته ارتباط��ات خوبی در 

زمین��ه های فرامرزی و داخلی ایج��اد نماید و انعکاس دهنده فعالیت بخش 
غارنوردی است.

به پیشنهاد مسئول بخش غارنوردی و تایید سرپرست کمیته، بعنوان مسئول 
واحد روابط عمومی و امور بین الملل بخش غارنوردی منصوب گردیده است.

پیکر خلیل عبدنکویي از کوه نوردان صاحب نام همدان و کش��ور که در غار پراو اس��تان کرمانشاه جان 
خ��ود را از دس��ت داده ب��ود در میان حزن و اندوه خانواده ، مردم و جامع��ه ورزش همدان از مقابل اداره کل 

تربیت بدني تشییع و در باغ بهشت این شهر خاکسپاري شد.
مرحوم عبدنکویي 42 ساله عضو تیم ملي کوه نوردي کشور بود . وي آبان ماه در قالب یک تیم دو نفره 
جهت کشف جزئیات بیشتري از وضعیت 
غارچاله هاي کوه پراو کرمانشاه به این 
ک��وه عزیمت ک��رده بود.مرحوم نکویي 
پس از پیشروي در 15 یا 16 غارچاله به 
علت از دست دادن انرژي و سرمازدگي 

جان باخت.
پیک��ر بي جان عبدنکویي پس از چند روز تالش مش��ترک تیم هاي هیئت 
های کوه نوردی و هالل احمر همدان و کرمانش��اه از غارچاله پراو بیرون آورده 

شد و به زادگاهش همدان انتقال یافت.
 روحش شاد ، یادش گرامی 

خداحافظی با » خلیل عبد نکویی «



8

شي
رز

ي و
ها

ود
صع

 و 
ي

رد
ه نو

كو
ن 

سيو
درا

ي ف
بر

 خ
يه

شر
ن

س��االنه 5 هزار کوه نورد داخلي و خارجي 
ب��ه قله تفتان در سیس��تان وبلوچس��تان صعود 

م��ي کنن��د.
دبیر هیات کوه نوردي اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان گفت: کوه تفتان با 4050 متر ارتفاع 
معروف به بام ش��رق بزرگترین آتشفشان نیمه 
فع��ال ایران در 50  کیلومتري ش��مال ش��رق 

خاش واقع اس��ت.
س��رگزي اف��زود: دریاچ��ه زیب��ا و دیدني 

س��ردریا باالي قل��ه تفتان ، چش��مه هاي آب 
گ��رم با خ��واص دارویي و درمان��ي، دره هاي 
سرس��بز و زیب��اي تمین ، س��نگان ، تمندان و 
خلبندور )به ضم خا و س��کون الم و فتح با( از 
دیگ��ر جاذبه هاي طبیعي این کوه آتشفش��اني 

اس��ت. 
وي گف��ت: پناهگاهي بزرگ ب��ا گنجایش 
200 نف��ر در ارتف��اع 3200 مت��ري و هتل 5 
طبق��ه در حال س��اخت در دامنه ک��وه از دیگر 

جاذبه هاي این قله زیباس��ت.
دبیرهیات کوه نوردي اس��تان سیس��تان و 
بلوچس��تان اف��زود: این جاذبه ه��ا و بویژه آب 
و هواي مناس��ب در فصل زمس��تان هر س��ال 
کوهن��وردان داخلي و خارجي زیادي را به خود 
جذب مي کند . اولی��ن صعود ایراني ها به قله 
تفتان در س��ال 1325 انجام شد و اولین صعود 
با دوچرخه را نیز یک گروه 4 نفري از زاهدان 

در س��ال 1380 انجام دادند.

صعود سالیانه 5 هزار کوه نورد به قله تفتان

»سید محمود موسوی« 
رئیس هیئت اردبیل

در جریان برگزاری مجمع و انتخابات رئیس هیئت 
کوه نوردی و صعودهای ورزشی اردبیل که با حضور 

رئیس فدراسون نیز همراه بود ، »سید محمود 
موسوی« ) سرپرست هیئت ( با کسب 14 رای 
از مجموع 19 رای مأخوذه به مدت چهار سال 
به ریاست این هیئت برگزیده شد . شایان ذکر 
است »مهندس شعاعی« در حاشیه ی برگزاری 
این مجمع ، جلسه ای را با معاون استانداری این 
شهر برگزار کرد و همچنین به همراه » اسبقیان« 
مدیرکل تربیت بدنی اردبیل از باشگاه خصوصی و 
تازه تأسیس »الوارس« با مدیریت »مهدی پهناور« 

بازدید کرد .

» فرهاد بهمنی « 
رئیس هیئت 

چهار محال و بختیاری
در جری��ان برگ��زاری مجم��ع و انتخاب��ات 
رئی��س هیئ��ت ک��وه ن��وردی و صعوده��ای 

ورزش��ی اس��تان چهارمحال و بختیاری که 
14 دی ماه در ش��هر کرد برگزار گردید ، 

18 رای  » فره��اد بهمنی « با اکثری��ت آرا )
( برای چهار س��ال به ریاس��ت این هیئت 

انتخاب ش��د . 
یادآور می ش��ود » بهمنی « پیش از این نیز 
به مدت چهار س��ال ریاست این هیئت را به عهده 

داشت.

» قدرت اهلل نیكخواه « 
رئیس هیئت خوزستان  

ط��ی برگ��زاری مجمع و انتخاب��ات رئیس 
هیئ��ت ک��وه ن��وردی و صعوده��ای ورزش��ی 
اس��تان خوزس��تان که با حضور اقبال افالکی 
دبی��ر فدراس��یون و مدی��ر کل تربیت بدنی آن 
استان روز یکش��نبه 29 دی ماه برگزار گردید 
؛ » ق��درت اهلل نیکخواه « دبیر ای��ن هیئت با 
اکثریت آراء )17 رأی ( به مدت چهارس��ال به 

ریاس��ت این هیئت انتخاب ش��د . 

از برگزاري مجمع و انتخابات هيأت ها
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جست و جو در »تیلیچوپیک« و
گزارشی از انجمن امداد در ارتفاعات 

هیمالیا - نپال
 پای��گاه اطالع 
امداد  انجمن  رسانی 
هیمالیا  ارتفاعات  در 
- نپ��ال ، در بخش 
گ��زارش ه��ای خود 
اقدامات  از  ش��رحی 
رابطه  در  انجام شده 
و جوی  ب��ا جس��ت 

پزش��ک تیم ملی امید کوه نوردی ) دکتر س��عید بهاءلو ( را به همراه گزارش 
تصوی��ری ارائه کرده اس��ت که می توانید از طریق پیون��د زیر آن را مطالعه 

کنید.
 www.himalayanrescue.org/hra/hra_news.php

 

» تیلیچوپیک«  در قالب  
» پدیده و خالق« روی آنتن شبكه سه

مجموعه ی مستند کوه نوردی  »پدیده و خالق« که بخش هایی از آن 
ویژه صعود تیم ملی امید کوه نوردی به قله ی » تیلیچوپیک « می باشد به 

زودی از شبکه سه پخش می شود.
پایگاه خبری فدراس��یون اعالم کرد ؛ در بخش هایی از این مجموعه ؛ 
جریان  اعزام ، صعود و عملیات جس��ت و جو برای یافتن پزش��ک تیم ملی 
امید دکتر »س��عید بهاءلو« به تصویر کش��یده می شود . گروه ورزش شبکه 
سه در نظر دارد این مجموعه مستند را  در 13 قسمت 35 دقیقه ای  پخش 

کند.
»پدیده و خالق« با همکاری و مش��ارکت گروه ورزش ش��بکه س��ه و 
فدراسیون کوه نوردی و به تهیه کنندگی و کارگردانی » مهرداد گودرزپور « 
مستندساز شبکه سه تهیه شده که پیش از این مستندهای مختلفی همچون 
فاتحان اورس��ت و از صعود تا صعود )ویژه ی زنده یاد محمد اوراز ( را تهیه 

کرده است.

حدود ده روز بعد از اتمام عملیات جس��ت و جوی پزشک تیم ملی امید در 
همیالیا ؛ نشس��ت مسئولین فدراسیون ، نماینده سازمان تربیت بدنی ، اعضای 
کمیسیون فنی بررسی حوادث ، جمعی از پیشکسوتان ، مربیان ، هیمالیا نوردان 
، نمایندگان تش��کل های مردم��ی و تنی چند از چهره های سرش��ناس کوه 
نوردی کشور با اعضای تیم ملی امید کوه نوردی ، فاتحان قله ی 7134 متری 
تیلیچوپیک روز سه شنبه 5 آذر ماه ، از ساعت 9:30 صبح به مدت دو ساعت و 

نیم در محل سالن جلسات دفتر مشترک فدراسیون ها برگزار شد. 
این جلسه که با حضور خانواده های بهاءلو و معین همراه بود با رویکرد 
ارائه گزارش و توضیحات الزم در خصوص جریان صعود ، علت حادثه برای 
دکتر س��عید بهاءلو پزش��ک تیم و روند جست و جو و هم چنین طرح پرسش 
ها ، ابهامات خانواده و بس��تگان دکتر بهاءلو برکزار شد که به همین صورت 
نیز جلس��ه به ترتیب با توضیحات رئیس فدراس��یون ، عالمی مدیر کل دفتر 
امور مشترک فدراسیون ها ، گزارش سرپرست و اعضای تیم و در ادامه طرح 

سئواالت و انتقادات خانواده دکتر دنبال شد. 
خاطر نش��ان می ش��ود بنا به محدودیت وقت و حتی درخواست همسر 
دکتر مقرر ش��د پاسخ انبوه س��ئواالت و انتقادات در فرصتهای بعدی صورت 
گیرد ، ضمن اینکه با نظر کمیسیون فنی بررسی حوادث ، بررسی های دقیق 

تر موضوع در جلسات آتی این کمیسیون انجام شود. 
در بخش پایانی این نشس��ت ، صادق آقاجانی رئیس اسبق فدراسیون و 
سرپرست 6 تیم صعود کننده به قلل باالی هشت هزار متر به ارائه توضیحات 

مرتبطی پرداخت .

ش��ایان ذکر است مجدداً کمیس��یون فنی نظارت و بررسی حوادث کوه 
نوردی ، عصر روز چهارش��نبه 25 دی ماه با حضور اکثریت اعضاء تش��کیل 
جلس��ه داد . دس��تور جلس��ه ی این کمیس��یون ادامه ی بررس��ی حادثه ی 

تیلیچوپیک بود .
 پس از نشس��ت 5 آذر با حضور مسئولین فدراسیون ، اعضای کمیسیون 
، اعض��ای تی��م ، خانواده ی دکتر بهاءلو و نمایندگان��ی از جامعه کوه نوردی 
که در سالن جلسات دفتر امور مشترک فدراسیون ها برگزار شد و هم چنین 
جلسه ای دیگر در کمیسیون ، این سومین جلسه در این رابطه بود ، که بعد از 
بحث و بررسی های انجام شده باز هم به برگزاری جلسه ای دیگر با حضور 

برگزاري نشست اعضاي کمیسیون فني نظارت و بررسي حوادث 
با تیم ملي امید
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در این مس��ابقات برترین ورزش��کاران اس��تان ها در س��ه رده سني 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در سه رشته سرطناب، سرعت و بلدرینگ 

با هم به رقابت مي پردازند.
رقابت هاي رش��ته س��رطناب 29 و30 دي ماه، رشته سرعت اول و 
دوم و مسابقه ی رشته بلدرینگ سوم و چهارم اسفند ماه آینده به میزباني 

کرمان برگزار خواهد شد.

علي ش��امي نژاد رئی��س هیئت کوه نوردي و صعودهای ورزش��ی 
آذربایجان ش��رقي در مراس��م افتتاح این دیواره گفت: هفدهمین دیواره 
س��نگنوردي داخل سالن در شهري دور افتاده با هزینه اي بالغ بر 120 

میلیون ریال به بهره برداري رسید.
وي افزود: این دیواره به طول 11در 8 متر ساخته شده و در مراحل 
احداث آن 70 میلیون ریال صرفه جویي صورت گرفته است. با ساخت 
این دیواره س��نگنوردي از جنس س��نگ گرانیت در تع��داد دیواره هاي 

استان به 17 عدد رسید.
وي گفت: اولین دیواره س��نگنوردي اختصاصي بانوان ایران نیز در 
مجموعه ورزش��ي کوثر تبریز به مناس��بت نیمه شعبان به طول 12/30 

متر در 7 متر احداث شده است.

هفدهمين ديواره سنگنوردي آذربايجان 
شرقي در سراب افتتاح شد

به میزباني کرمان

مسابقات سنگ نوردي 
قهرماني کشور )مردان( 29 

دي ماه آغاز مي شود

نفرات اول تا س��وم در رشته »س��رعت« -رده سنی جوانان : مقام اول : 
الناز رکابی  )زنجان  ( / مقام دوم :س��ایه تجلی زاده )کرمان ( / مقام س��وم : 

سیما سلطانی  )زنجان (
نفرات اول تا س��وم در رشته » س��رعت« - رده سنی بزرگساالن : مقام 
اول :اعظم کرمی  )زنجان  ( / مقام دوم :نادیا جواندل  )کرمان ( / مقام سوم 

:فرناز اسماعیل زاده   )زنجان (
نفرات اول تا س��وم در رش��ته » سرطناب«- رده سنی جوانان: مقام اول 
: الناز رکابی )زنجان  ( / مقام دوم :س��ایه تجلی زاده )کرمان ( / مقام س��وم: 

ارغوان صداقت کیش )گیالن (
نفرات اول تا سوم در رشته »سرطناب « - رده سنی نوجوانان: مقام اول 
:فاطمه جعفری )کرمان (/ مقام دوم :مریم س��نجیده )هرمزگان(/ مقام سوم : 

فروغ عباسی )فارس(
نفرات اول تا س��وم در رشته »سرطناب« - رده سنی بزرگساالن:  مقام 
اول:فاطمه س��لیمانی )همدان(/مقام دوم:سجاده سلطانی نژاد )کرمان(/ مقام 

سوم: فاطمه مقدادی )خراسان رضوی (
نتایج رده بندی تیمی مس��ابقات »س��رطناب « -رده سنی بزرگساالن : 

مقام اول : همدان / مقام دوم : کرمان 
/ مقام سوم : کرج

نتایج رده بندی تیمی مس��ابقات 
»سرطناب « -رده سنی جوانان : مقام 
اول : زنج��ان / مق��ام دوم : کرمان / 

مقام سوم : گیالن
نتایج رده بندی تیمی مس��ابقات 
»س��رعت« -رده س��نی بزرگساالن : 
مقام اول : زنجان / مقام دوم : کرمان 

/ مقام سوم : همدان
نتایج رده بندی تیمی مس��ابقات 
»سرعت « - رده سنی جوانان : مقام 

اول : زنجان / مقام دوم : کرمان / مقام سوم : خراسان شمالی
نف��رات اول ت��ا س��وم  در رش��ته ی  » بولدرینگ « :مق��ام اول فاطمه 
جعفری)کرمان( / مقام دوم الناز رکابی )زنجان  ( /مقام س��وم س��ایه تجلی 

زاده )کرمان (

نتايج رقابت های سنگ نوردی بانوان - كرمان
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شاید این مطلب عجیب باشد, ولی واقعیتی 
اس��ت که می تواند سبب نابودی ابزارهای کوه 
ن��وردی گ��ردد. در این رابطه توجه ش��ما را به 
تحقیقی ک��ه کمیته فنی اتحادی��ه کوه نوردی 

انگلستان صورت داده جلب می نمائیم. 
نخس��تین بار اخباری در این رابطه از آلپ 
فرانسه مخابره شد. جایی که در مورد فاکتورهای 
سقوط کوه نوردان تحقیق می شد. نتایج نشان 
دهنده از بین رفتن تسمه اسلینگها بر اثر ترشح 
اسید فورمیک بود! بسیاری این احتمال را بررسی 

می کردند که ترشح این اسید ممکن است از سوی مورچه ها صورت گرفته 
باش! جایی که در تابستان به میزان زیادی از آنها در محیطهای سنگ نوردی 
یافت می شوند! ضمن آنکه مورچه ها در زمستان نیز به محیطهای سربسته 
 و انبارهای��ی که م��ا ابزار خود را در آنها نگهداری می کنیم وارد می ش��وند!

اما چگونه می توان از چنین رخدادی در آینده جلوگیری نمود؟

بدی��ن منظور کمیت��ه فن��ی اتحادیه کوه 
نوردی انگلس��تان ابتدا تصمی��م گرفت میزان 
تاثیر اس��ی فرمیک را بر روی نایلون اسلینگها 
بررس��ی کن��د. اونه��ا ب��ه موض��وع عجیب��ی 
برخ��وردن و آن کاه��ش 50 درص��دی قدرت 
 اس��لینگها در مواجه��ه ب��ا ای��ن اس��ید بودند!
چی��زی که واضح اس��ت همان��ا کاهش قدرت 
ابزاره��ای دارای م��واد در مواجه��ه ب��ا م��واد 
شیمیایی اس��ت و عدم توانایی ما در تشخیص 
این آس��یبهای ناپید!. بدی��ن منظور توصیه می 
ش��ود ضمن دور نگاه داش��تن لوازم از فرایندهای ش��یمیایی که ترشح اسید 
توس��ط مورچه ها بخش کوچکی از آن اس��ت, در صورت مشاهده هر گونه 

پوسیدگی و یا آسیبی اقدام به تعویض لوازم خود نمائید. 
Reza.zarei@gmail.com ترجمه: رضا زارعی

منبع نوشته دن میدلتون, مسئول فنی اتحادیه کوه نوردی انگلستان

 مراقب حمله مورچه ها باشيد

پنجاه و س��ومین ش��ماره ی فصل نامه ی » کوه « بر روی پیشخوان 
مطبوعات نشست. 

ک��وه نوردی ایران همراه با / UIAA مصاحبه با »دوگ اس��کات« / 
تاریخچه ی مس��ابقات یخ نوردی ای��ران و جهان / »هیپوترمی« / گزارش 
سرپرست تیم ملی بانوان از قله ی »جیاجی کانگ« / گزارش سرپرست تیم 
ملی امید از قله ی »تیلیچوپیک« / قس��مت دوم گزارش تیم باشگاه دماوند 
از قله ی »نانگاپاربات »/ اکسپدیش��ن غارنوردی در ایران و ... گزارش ها ، 

خبر ها و مطالب خواندنی دیگر. 

 »كوه « 53 آمد... 
» كوه های آذربايجان « 

عنوان کتاب : کوه های آذربایجان  
مؤلفان : صمد چایلی ، حسن انداچه 

نشر : تبریز ، اختر
مشخصات: 600 صفحه در قطع وزیری

چاپ اول : 1387
 در یک نگاه : این کتاب بر 
اساس حروف الفبا با توضیحاتی 
جالب در مورد ریشه و فرهنگ 
ن��ام ه��ا ، به معرفی ک��وه ها ، 
مناطق بک��ر و دیدنی خطه ی 
زیب��ای آذربایج��ان )ش��رقی و 
غرب��ی ( می پردازد . دانس��تنی 
ه��ای خواندن��ی در م��ورد این 
کوه ها مصور و به همراه نقشه 

است .
* معرفی کتاب در»صعود« 
به منزله ی تأیید همه محتویات 

آن کتاب نیست .

معرفي کتاب
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با فرا رس��یدن فصل زمس��تان ستاد اطالع رس��اني و پیشگیري حوادث 
کوهستان هیئت استان تهران کار خود را آغاز مي کند.

هیئت کوهنوردي و صعودهاي ورزش��ي اس��تان تهران امسال نیز مانند 
پارسال اما با سازماندهي و تشکیالت منسجم تري نسبت به پارسال کار این 

ستاد را از هفته دوم دي شروع مي کند.
در ای��ن طرح که تا پایان فروردین س��ال 88 ادامه خواهد داش��ت 150 
کوهنورد زبده از 12 باش��گاه و گروه کوهنوردي از اس��تان تهران به صورت 

مستمر فعالیت خواهند کرد.

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد یک 
مسابقه در دو بخش عکاسی و خاطره نویسی با شرایط ذیل  برگزار می نماید:

  -مسابقه عكس
در این زمینه عالقمندان به شرکت در مساقه حداکثر 5 قطعه از 
آثار عکاسی خود را با موضوع کوه های ایران، کوه و کوهنوردی، امداد و 

نجات در کوهستان، بر روی CD با فرمت JPG ارسال نمایند.

  -مسابقه خاطره نويسی
در این خصوص عالقمندان می توانند خاطرات خود را در رابطه با 
موضوعاتی که مستقیم با کوه و کوهنوردی داشته باشد بصورت مکتوب 

) ترجیحاً همراه با CD با فرمت  Word ارسال نمایند.
جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره این هیئت 2224065 - 

0741  تماس حاصل فرمایید.

آغاز به كار ستاد اطالع رساني و پيشگيري از حوادث كوهستان
هیئ��ت کوهنوردي اس��تان تهران در قراردادي با س��ازمان پیش گیري 
و مدیری��ت بحران ش��هر ته��ران همچنین قصد دارد امس��ال ب��ا جدیت و 
کیفیت باالتري با آموزش و اطالع رس��اني چهره به چهره به کوهپیمایان و 

کوهنوردان در جهت پیش پیشگیري از حوادث کوهستان اقدام کند.
اس��امي این گرو ه ها و باش��گاه هاي کوهنوردي شرکت کننده در این 

طرح به شرح زیر است:
-1باشگاه کوهنوردي اسپیلت

 -2باشگاه کوهنوردي دخانیات
 -3باشگاه کوهنوردي کوهستان

 -4باشگاه کوهنوردي و اسکي دماوند
 -5خانه کوهنوردان تهران

 -6گروه کوهنوردي آسمان
 -7گروه کوهنوردي ایران خودرو

 -8گروه کوهنوردي تهران
 -9گروه کوهنوردي سایپا

- 10گروه کوهنوردي شرکت مخابرات استان تهران
 -11گروه کوهنوردي مترو

- 12گروه کوهنوردي همت شمیران

مسابقه

عكاسی و 

خاطره نويسی

برنامه صعودهای بلند و هیمالیانوردی 
استان تهران صعود به قلل 7 و 8 هزار 

متری سال 88
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران طی اطالعیه ای اعالم کرد 
: پیرو نظرات مطرح شده نمایندگان هیئت ها/ حوزه ها/ باشگاه ها/ گروه های تابعه 
در جلسه مورخ 28 مهرماه 87 کمیته همالیانوردی هیئت استان تهران، خط مشی 

صعودهای برون مرزی سال 88 استان تهران را به شرح ذیل اعالم می نماید:
   1. باش��گاه ها و گروه هایی ک��ه توان اجرای صعودهای بلند بصورت 
مستقل را دارند، الزم است حداقل 3 ماه قبل از برنامه مراتب را کتبًا به این 
هیئت اعالم نمایند تا این هیئت نیز ضمن بررس��ی و انعکاس به فدراسیون 
کوه نوردی و صعودهای ورزش��ی، حمای��ت و پی گیری های الزم را در حد 

توان جهت اجرای برنامه های مذکور به انجام برساند.
   2.جهت هیئت ها / حوزه ها/ باش��گاه ها/ گروه هایی که توان اجرای 
صعودهای مس��تقل را ندارند این هیئ��ت از طریق برگزاری اردوها و انتخاب 
نفرات در س��ال 88 برای صعود آقایان به یک��ی از قلل باالی 8000 متر در 
کش��ور پاکس��تان و صعود بانوان به یکی از قلل باالی 7000 متر را برنامه 

ریزی خواهد نمود.

کمیته ی صعودهای ورزشی و ایجاد 
نسخه ی الكترونیكی اصول و مبانی 

داوری ، آئین نامه ها ، دستور العمل ها و... 
عموم��ی  رواب��ط 
فدراس��یون کوه نوردی 
و صعودهای ورزشی  ، 
با اضاف��ه کردن صفحه 
ی اختصاصی کمیته ی 
صعودهای ورزش��ی  در 
پای��گاه اطالع رس��انی 

این فدراسیون ، اقدام به درج نسخه های الکترونیکی اصول و مبانی داوری 
، آئین نامه ها ، دس��تور العمل ها ، مق��ررات ، طرح ها و برنامه های کمیته 
ی مذکور، که با تالش ارزنده ی دست اندرکاران کمیته ی صعودهای ورزشی 
 sportclimbing.mfi.ir تهیه و تدوین ش��ده ، در این صفحه به آدرس

نموده است .
خاطر نشان می شود : صفحه مربوطه به مرور تکمیل تر و سایر کمیته ها 

نیز از صفحات اختصاصی مشابه در این پایگاه برخوردار می شوند. 



فق��دان تأثر انگیز »علی عزیزی« از چهره های نام آش��نا و فعاالن کوه 
نوردی و اس��کی به دلیل ایست قلبی در بیمارستان البرز، بار دیگر خانواده ی 

این دو رشته ورزشی  را در غم و اندوه فرو برد . 
این کوهنورد با اخالق اسفند 1331 در تهران به دنیا آمد و از 14 سالگی 
به اتفاق برادرش عبدالحسین عزیزی )عبداله( به کوهنوردی پرداخت، او قلل 
بسیاری را صعود نمود از جمله قله انسانیت ! وی عالقه وافری به کوهنوردی 

داشت و از آن بیشتر عشق و عالقه اش به دوستانش بود.
پیکر وی بعد از تش��ییع با ش��کوه از مجموعه ورزش��ی شهید شیرودی ، 
با پیگیری فدراس��یون کوه نوردی و صعودهای ورزش��ی و مساعدت سازمان 

تربیت بدنی در قطعه ی نام آوران بهشت زهرا )س( به خاک سپرده شد . 
روحش شاد يادش گرامی 

به یاد عزیزي که رفت!




