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ازجمله، جمله هاي آش��نا براي آن ها كه دين خاتم پيامبران را برگزيده و اقتدا به مولي الموحدين كرده اند: »خيراالمور اوس��طها« است و حاال كه 
در آس��تانه س��الي ديگر و روزي نو هس��تيم و بناست كه يكي از كامل ترين درخواست ها را از حضرت دوست كنيم؛ درك يك به يك آموزه هاي بهار 

مي تواند راه گشا باشد به خصوص آن ها كه به گردش ايام نه تنها نگاهي ظاهري كه توجهي عميق و مفهومي هم مي كنند. 
نيك كه بنگريم طبيعت در بهار خود را در مرحله اي قرار مي دهد كه نه مي توان گفت نشاني از سياه سرماي فصل سرد دارد و نه بويي از سوزان 
هواي فصل گرم. تو گويي حاال بهار در پايان رقابتي كش��نده با آن ها كه درمان را مي آزارند و مروت را نمي شناس��ند بر اريكه مي نش��يند و همه را به 
دمي آرامش و آس��ايش مژده مي دهد. تو گويي كه با لبخندي دلپذير بش��ارت مي دهد پايان آتش و زمهرير را و از باب لطف الهي همه را به زيس��تن 

بدون دغدغه هالك فرامي خواند، چراكه موعد رويش آمده و اين رويش در سايه لطفي است با نام حقيقي »اعتدال«.
 لطفي از ميان بي نهايت الطاف الهي كه اهل فهم را به زيستني مبتني بر آرامش و تاني فرامي خواند. كه مي گويد نه گاه آن چنان سخت باش 
چون سنگ كه با ضربتي خرد شوي و نه آن چنان نرم كه به اشاره اي منحرف. كه چنان باش تا از بودنت، اطرافيان طراوت و لطافت و رويش استنباط 

كنند و در نبودنت، رسيدنت را انتظار كشند كه به موقع منعطف باشي و هميشه اهل اعتدال. اميد كه به لطف پروردگار چنين باشيم.
آن چه ايزد كرد خواهد با تو آن جا روز عدل 
با جهان گردون به وقت »اعتدال« اين جا كند
دشت ديباپوش كرده است »اعتدال« روزگار

زان همي بر عدل ايزد وعده ديبا كند
اين نشاني ها تو را بر وعده ايزد گواست
چرخ گردان اين نشاني ها ز بهر ما كند

سالي توام با شادي، سالمتي و سرافرازي را براي يكايك جامعه كوه نوردي و صعودهاي ورزشي آرزومنديم.

به بهانه روزي نو، روزگاري نو؛
»خيراالمور اوسطها«

آغاز سـخن

ماهنامه خبري صعود
فدراسيون كوه نوردي و صعودهاي ورزشي
تهيه و تدوين در كارگروه روابط عمومي

سردبير: حسين رضايي
همكاران اين شماره:

رضا زارعي
محمود هاشمي
محمد طبيبي
حنيف شعاعي
نويد فهيمي

افشين ضيائيان
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��كاران محت��رم در كار گروه هاي رواب��ط عمومي در 
هيئت هاي سراس��ر كش��ور مي رس��اند، نش��ريه صعود آمادگي دارد اخبار، 
گزارش  برنامه ها، تصاوير و س��اير فعاليت هاي ش��اخص آن اس��تان را به 

صورت ماهيانه منتشر نمايد.
لذا مستدعي است در صورت تمايل؛ موارد مربوطه را به صورت فايل 
كامپيوتري حداكثر تا تاريخ بيس��تم هر ماه به آدرس پس��ت الكترونيكي 

Sooud@mfi.ir ارسال نمائيد.
نشريه صعود در حال حاضر يا يك هزار نسخه تيراژ براي تمامي مديران 
و ادارات تابعه س��ازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك، فدراس��يون ها و 
هيئت هاي كوه نوردي، برخي از س��ازمان ها، نهادها، تشكل ها، دانشگاه ها، 

فروشگاه ها و ساير مبادي ورزشي توزيع مي شود.

صعود آگهي مي پذيرد
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فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای ورزشی به مناسبت بزرگداشت سی 
امين بهار ش��كوهمند انقالب اس��المی ، صعود زمستانی سراسری را بر فراز 

30 قله برگزار كرد . 
اين صعود زمس��تانی سراس��ری با حضور كوه نوردان مجرب و منتخب 
استان های سراسر كشور مقارن با دهه مبارك فجر ، از تاريخ 16 لغايت 18 
بهمن ماه سالجاری بر فراز 30 قله از ارتفاعات استان تهران برگزار گرديد .

اين صعود زمستانی بزرگ به ميزبانی “ هيئت كوه نورد ی و صعود های 
ورزش��ی استان تهران ” و مش��اركت نهاد ه�ا و ارگان های مختلف شامل : 

فرماند اری س��اوجبالغ ، اد اره كل تربيت بد نی اس��تان تهران، هالل احمر 
س���اوجب�الغ ، صد ا و سيمای س����اوجبالغ ، شبكه يك سيما ، شبكه خبر 
، بخش��د اری و آموزش و پرورش و ش��ورای اس��المی طالقان  و هم چنين 
حمايت و پش��تيبانی ارزند ه “ بانك پاس��ارگاد ” به عنوان حامی ورزش كوه 

نورد ی برگزار شد .
ش��هر طالقان ميزبان برگزاری مراس��م افتتاحيه اين صعود بود كه در آن 
عالوه بر مسئولين فدراسيون وهيئت تهران و طالقان ، فرماندار طالقان ، امام 
جمعه ، رئيس ش��ورای ش��هر ، رئيس تربيت بدنی طالقان و ديگر مس��ئولين 

صعود زمستانی سراسری برفراز سی قله
به مناسبت بزرگداشت سی امین بهار شكوهمند انقالب اسالمی ؛30 +30
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ش��هر و بيش از 600 كوه نورد و عالقه مندان اين رش��ته ورزشی نيز در اين 
مراسم حضور داشتند . 

در اين مراس��م از مسئولين شهر طالقان و هم چنين سازمان ها ، نهادها 
و اف��رادی كه فعاالنه در رابطه با برگزاری اين صعود تالش كردند ، به ويژه 
بانك پاس��ارگاد ) ب��ا حضور مدير پش��تيبانی بانك ( با اه��دای لوح تقدير و 

هدايايی ، تقدير شد . 
بر اس��اس اعالم هيئت كوهنوردي و صعود هاي ورزس��ي استان تهران 
قلل بام با 4100 ارتفاع، خرسان جنوبي با 4620 متر خرمن چر با 4100 متر، 
س��تاره و مناره با 4379متر، قله براچان با 3150متر، كلوان يك با 4050متر، 

كلوان دو با 4150متر، گردانكوه با 4450متر، گرگ سو با 4050متر،لشگرك 
يك با 4256 متر، لش��گرك دو با 4014مت��ر، ميش چال با 4042متر، ميش 
چال يك ب��ا 4028متر، ميش چال 3 با 4044متر، كاهار بزرگ با 4100متر، 
كاهار نو با 4000متر، ناز با 4108متر، النه س��ر با 4400متر، ماس��ه چال با 
4200متر، ايوانه با 2400متر، خراس��ان كوه 3120متر، شاه كرم با 3250متر، 
ميلي��ن و دوهاله با 3100متر، ارژنگ ب��ا 2850متر، صاد با 4000 متر، گرچه 
ويا با 3950متر، ش��اه البرز با 4200 متر، كله س��نگ با 3250متر، قزانچال با 
3100 متر و گز آنايورد با 3300متر، در طول سه روز برای صعود كوه نوردان 

در نظر گرفته شده بود .

اهدای وسایل و تجهیزات کوه نوردی به هیئت ها
فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی به آن دس��ته از هيئت هايی كه نسبت به برگزاری صعودهای سراسری به مناسبت سی امين سال 
پيروزی انقالب اسالمی ؛ به عنوان ميزبان ،  مبادرت كردند با اعزام نمايندگان خود  وسايل و تجهيزات مورد نياز اين هيئت ها را به آنان اهداء كرد 
. شامل هيئت استان تهران ، هيئت نظرآباد و هيئت طالقان ) هم چنين هدايايی به كوه نوردان ساوجبالغ ،  مسئولين محلی ، هالل احمر ، شورای 

شهر ، فرمانداری ساوجبالغ و ... ( ، هيئت خراسان رضوی و هيئت آذربايجان شرقی 

كوه نوردان 11استان كشور به مناسبت گراميداشت سي امين سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي به قله سهند در آذربايجان شرقي صعود كردند.
عل��ی ش��امی نژاد رئيس هيئت ك��وه نوردی و صعودهای ورزش��ی 
آذربايج��ان ش��رقی در اين باره گف��ت : طبق برنامه ق��رار بود در صعود 
سراسری زمستانی امسال كوهنوردان به قله ی كمال يكي از قلل مرتفع 
سهند صعود كنند كه به دليل طوفاني بودن هوا و كمي مسافت ديد ، به 

قله موتال دركنار آن صعود كردند. 
وي افزود: در اين صعود بيش از دوهزار نفر از كوهنوردان استان هاي 
آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي ، قزوين ، اردبيل ، كردستان ، تهران 

، مازندران ، كرمانشاه ، همدان ، زنجان و گيالن شركت داشتند. 
به همين مناسبت ؛ ش��انزدهمين صعود سراسری زمستانی بزقوش 
نيز با حضوربيش از 380نفر از كوهنوردان ش��هرهای آذربايجانش��رقی و 

مهمان هايی از تهران و كرج و هيماليانوردان استان روز جمعه 18 بهمن 
با موفقيت و بدون حادثه توس��ط هيات كوهنوردی وصعودهای ورزشی 
س��راب انجام گرديد.اين صعود صبح س��اعت 6 از ابگرم روس��تای اسب 
فروشان شروع و كوهنوردان توانستند در يك صعود زمستانی از 3 مسير 
جداگان��ه به سرپرس��تی آقای عليرضا جاللی به قل��ه 3302 متر بزقوش 

صعود نمايند
در اين صعود جوانترين فرد صعود كننده آقای عليرضا طلوعی متولد 
1376 )11س��اله( و مس��ن ترين فرد صعود كننده آقای حميد غفار زاده 

متولد 1312 )هفتاد و پنج ساله( بوده اند.
ش��ايان ذكر اس��ت هيئت كوهنوردي و صعودهاي ورزش��ي استان 
خراسان رضوي نيز به همين مناسبت صعود زمستاني سراسري خود را با 

حضور كوهنوردان 9 استان به قله قوچ گر برگزار كرد. 

ساير صعود های زمستانی سراسری به مناسبت سی امين سال پيروزی انقالب اسالمی ؛ 
 به ميزبانی آذربايجان شرقی و خراسان رضوي
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در فصل زمس��تان كوه نوردي بسيار لذت بخش و البته پر خطر است. با 
رعايت نكات ايمني و بهداشتي مي توان در اين فصل نيز از طبيعت خدادادي 

بهترين استفاده را به عمل آورد.
برف كوري:  فقدان موقت بينايي و التهاب قرنيه و ملتحمه در اثر قرار 
گرفتن در معرض نور خورشيد يا پرتو هاي ماوراي بنفش ناشي از انعكاس نور 
از روي برف يا يخ اس��ت. پرتو هاي فرابنفش توس��ط DNA در سلول هاي 
اپتليوم قرنيه جذب مي شوند و 4 تا 6 ساعت پس از تابش از روي قرنيه كنده 

مي شوند و قرني����ه دردناك مي شود.
فرد مبتال ش��ديدا دچار درد،ريزش اش��ك و ترس از نور مي شود. ترس 
از نور مي تواند آنقدر ش��ديد باشد كه بيمار موقتا دچار كوري و نابينايي شود. 
 Slit  lamp تشخيص با گرفتن شرح حال باليني و معاينه ديد فرد و با يك
انجام مي ش��ود. انفيلتراس��يون در قرنيه و كدر ش��دن ديد توس��ط پزشك به 

تشخيص كمك مي كند.
آس�يب هاي چشمي ديگر ناشي از اشعه فرابنفش  : برخي از 
اين آسيب ها عبارتند از: ناخنك كه رشد يك غده كوچك روي قرنيه است و 
مي تواند تا روي مردمك بيايد و باعث نابينايي شود اين آسيب در كشور هاي 

گرمسيري شايع تر است و احتماال علت تابش u.v است.
آس�يب هاي چشمي ناشي از ارتفاع: مشكالت بينايي ايجاد شده 

در اث��ر صعود به ارتفاعات عبارتنداز: ايج��اد نقطه كور مركزي و تاري ديد و 
نابيناي��ي يكطرفه، كوري گذرا كه به اين وضعيت كوري »هيپوكس��يك« يا 
ميگرن بدون سر درد نيز گفته مي شود. خونريزي شبكيه از ارتفاع 2700 متر 

شروع مي شود و در باالي 5000 متر معموال بدون عالمت است.
مشكالت ناشي از عبور برق و صاعقه : اختالالت چشم درصاعقه 
و رعدوبرق ش��ايع هس��تند. آسيب هاي قرنيه ممكن اس��ت تا هفته ها پس از 
صاعقه طول بكش��د. كاتاراكت شايع ترين عارضه است و ممكن است پس از 
يك تاخير چند ماهه تا چند ساله اتفاق بيفتد. كدورت عدسي مي تواند در هر 

دو سطح قدامي و خلفي ايجاد شود.
براي پيشگيري و درمان بايد به اين نكات توجه داشت:

1- از مالش چش��م ها خودداري كنيد و لنز هاي تماسي را برداريد. 2- از 
مس��كن هاي خوراكي مثل بروفن اس��تفاده كنيد.3- روي چش��م را با گاز يا 
Pad چش��م بپوش��انيد. 4- درصورت امكان نص��ف روز را در اتاق تاريكي 
بگذرانيد و زماني پوش��ش را برداريد كه بتوانيد بدون اذيت شدن چشم را باز 
نگ��ه داريد. 5- از مصرف بي حس كننده ها يي مثل متل تترا كايين به دفعات 
خودداري كنيد. 6- از كمپرس سرد استفاده كنيد. 7- درصورت عفونت چشم 

از قطره كلرامفنيكل چشمي يا تركيبات مشابه استفاده كنيد. 
منبع : پايگاه سالمت نيوز

اختالالت بينايي در كوه نوردي
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از اقدام��ات اخير فدراس��يون كوه 
ن��وردی و صعوده��ای ورزش��ی كه با 
پيش��نهاد كارگروه صعودهای ورزشی 
ص��ورت گرف��ت ، تغيير و تح��ول در 
مسئوليت و هم چنين امكانات و ساعات 
استفاده از سالن سنگ نوردی زنده ياد 
محم��د داوودی در مجموعه ورزش��ی 
شهيد شيرودی تهران بود . كه در همين 
رابطه گزارشی از اقدامات انجام شده از 
تاريخ تحول در مسئوليت سالن يعنی 
29 دی ماه سال 87 تا روزهای پايانی 

اين سال به اين شرح ارائه می شود :
1387/10/29: تحويل سالن طبق 
صورتجلسه موجود و تفويض مسئوليت 
سالن به محمد طبيبی . شايان ذكر است 
پيش از اين تغيير اقبال افالكی دبير فعلی 
فدراسيون كه از زمان تأسيس اين سالن 
) سال 71 ( زحمات بی شائبه و تالش 
های ارزنده ای داشت ، مسئوليت سالن 
را  به عهده داشت كه با همكاری تنی 
چند از س��نگ نوردان به عالقه مندان 

سرويس داده می شد . 
* معرف��ی آقای س��عيد كاظمی 
به عنوان مس��ئول ورود خروج بخش 

آقايان   
* معرفی س��ر كار خانم خديجه 
جهانبخش به عنوان مس��ئول بخش 

بانوان 
* راه اندازی سانس 13 الی 15 در روز های فرد برای بانوان

* تعميرات س��رويس های بهداش��تی ، لوله كشی آب و  فاضالب جهت 
آبسردكن ، راه اندازی سيستم آب گرم ، تغيير مسير ناودان به علت انسداد لوله و 

پس زدن آب به داخل سالن
* شارژ كپسو ل های آتش نشانی

* خريد 30 عدد تشك و كاور روی آن ، خريد روی جديد جهت تشكهای 
مستهلك قبلی

* خريد جك در برای در ورودی سالن
* خريد جارو برقی صنعتی جهت نظافت سالن

* پيگيری مس��تمر جهت 
اتص��ال مج��دد خط تلف��ن به 
س��الن و نصب مجدد آن شماره 

88839928
* نصب و جوشكاری درب 

و پنجره های سالن 
* نظافت كلی سالن و دپوی 
ضايعات تا اخذ مج��وز خروج از 

سالن
* تحقيق و بررس��ی های 
الزم جهت راه اندازی سيس��تم 
كامپيوتری كنترل ورود و خروج 

و اخذ وجه و ...
* تهي��ه و تدوين فرم های 

ثبت نام 
* نصب 80 متر مربع ديواره 
چوبی داخل سالن همراه با 960 
عدد گيره و پيچ توس��ط شركت 

ققنوس اصفهان 
* تعميرات  سيس��تم برق 

سالن 
* نصب سيستم سانتريو فوژ 

جهت تهويه سالن 
* چاپ پيك نوروزی جهت 
تبليغات سالن با مساعدت های 
آقای حسين اس��كويی و توزيع 
2000 نس��خه آن توسط مجله 
ك��وه با مس��اعدت ه��ای آقای 

مرتضی موسوی 
* تخليه و نظافت انبار از ضايعات و تحويل محتويات آن به انبار فدراسيون 

* ساخت مهر سالن
* تهيه و تدوين مجموعه مقررات وقوانين برای استفاده كنندگان از سالن

شايان ذكر است به گزارش كارگروه صعودهای ورزشی آقايان 
سيد مرتضی موسوی، محمد گودرزی، مهدی داورپور، اقبال افالكی، امين 
امينيان، مجيد اسكندری، محمود هاشمی، سعيد كاظمی، سعيد جاريانی و محمد 
آهويی مساعدت های ارزنده ای در بهينه سازی سالن داشته اند كه در خور تقدير 

و تشكر است . 

تغيير و تحول در سالن سنگ نوردی زنده ياد 
محمد داوودی

عمليات بهينه سازي

قبل از تغيير و تحوالت

وضعيت فعلي
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انتصاب اعضای کمیته 
انضباطی و کمیسیون بررسی 

آئین نامه های فدراسیون

مهندس محمود ش��عاعی رئيس فدراس��يون 
ك��وه نوردی و صعودهای ورزش��ی ط��ی احكام 
جداگان��ه ای اعض��ای كميت��ه ی انضباط��ی و 
كميس��يون بررسی آئين نامه های اين فدراسيون 

را منص��وب ك��رد . 
بنا بر احكام ص��ادره كامبيز بابايی به عنوان 
رئيس كميته انضباط��ی ، نصرت ا.. نوری ، علی 
امزاجردي��ان ، محمود ايوانی ، مهدی ش��يرازی 
، و خانم زهرا ارس��نگ از اعض��ای اين كميته و 
مهندس مروتی ، مهدی داورپور ، مهندس احمد 
ش��ير محم��د ، محمد رضا خليل��ی قاضی ، امين 
اميني��ان ، خان��م رحي��م زاده به عن��وان اعضای 
كميس��يون بررس��ی آئين نامه های فدراس��يون 

منصوب ش��دند . 

انتصاب سرپرست هیئت های 
لرسـتان ، هرمزگان ، قم 

بر اساس پيش��نهاد مديران كل تربيت بدنی 
اس��تان های لرس��ان ، هرمزگان ، قم و ، محمود 
ش��عاعی رئيس فدراس��يون  طی احكام  جداگانه 
ای افراد ذيل را به مدت سه ماه تا تشكيل مجمع 
استان به عنوان سرپرست هيئت های كوه نوردی 
و صعودهای ورزشی اين اس��تانها منصوب كرد ؛ 

عبدالرس��ول محمودی - هرمزگان
ش��يرزاد غالم زاده -لرس��تان  

ناصر لسانی-  قم 

»حميد رضا اولنج«  رئيس 
هيئت همدان شد 

پيرو برگ��زاری مجم��ع هيئت كوه ن��وردی و 
صعودهای ورزشی استان همدان در تاريخ چهارشنبه 
21 اسفند ماه ، انتخابات رئيس اين هيئت نيز برگزار 

گرديد . 
در اين انتخابات كه با حضور رئيس فدراس��يون 
ني��ز همراه بود ؛ 3 نفر به نام های حميد رضا اولنج ، 
جواد گياه شناس و ايرج جباری كانديدا شده بودند كه 
ايرج جباری به نف��ع حميدرضا اولنج كنار رفت و در 
نهايت اونج با 11 رأی به مدت چهار سال به عنوان 

رئيس هيئت اين استان انتخاب شد . 
ش��ايان ذكر است در  بخش��ی از برگزاری اين 
مجمع از عباس رئوفی به جهت تالش  های ارزنده 
و خدمات شايان در مدت تصدی رياست اين هيئت 

توسط رياست فدراسيون با اهدای لوح ، تقدير شد .

 »علی ش�امی نژاد « مجدداً 
رئيس هيئت آذربايجان ش�رقی 

ش�د
با برگ��زاری مجم��ع هيئت ك��وه نوردی و 
صعودهای ورزشی اس��تان آذربايجان شرقی در 
تاريخ چهارش��نبه 21 اس��فند ماه ، و با برگزاری 
انتخابات ، رئيس اي��ن هيئت نيز برگزار گرديد . 
در اي��ن انتخابات كه با حضور اقبال افالكی 
دبير فدراس��يون انجام ش��د  ؛ 2 نفر به نام های 
علی ش��امی ن��ژاد و جمال نوگلی كانديدا ش��ده 
بودند كه ش��امی نژاد ب��ا 14 رأی به مدت چهار 
س��ال به عنوان رئيس هيئت اين استان انتخاب 

ش��د . 

تقدير از ميرغني فعال و 
انتصاب علي محمد ساريخاني به 

دبيري كارگروه پناهگاه  ها 
اقب��ال افالكی دبير فدراس��يون ، ب��ا عنايت به 
تج��ارب و فعاليت های ارزن��ده ؛ طی حكمی علی 
محمد ساريخانی را به مدت شش ماه به عنوان دبير 

كارگروه پناهگاههای فدراسيون منصوب كرد .
شايان ذكر است مهندس محمود شعاعی رئيس 
فدراس��يون نيز ؛ با اهدای لوح تقدير در حاش��يه ی 
جلس��ه ی كارگروههای فدراسيون  ، از تالش های 
بی شائبه و خدمات شايان و چشمگير ، ميرغنی فعال 
در ساليان تصدی رياست كارگروه پناهگاههای اين 

فدراسيون قدردانی كرد

انتصاب مسئولین جدید 
کارگروه کوه نوردی فدراسیون

طی احكام جداگانه ای از سوی اقبال افالكی دبير 
فدراسيون افراد زير به سمت های اشاره شده به مدت 

يك سال منصوب شدند : 
حسين نظر مسئول بخش صدور كارت مربيان 

كارگروه كوه نوردی 
مجتبی نور محمدی مس��ئول آموزش و مربيان 

بخش برف و يخ كارگروه كوه نوردی 
حميد خالدی    مسئول امور تشكيالت برف و يخ 

كارگروه كوه نوردی 
ناهيد ناصری مسئول واحد بانوان بخش برف و 

يخ كارگروه كوه نوردی 
حس��ن غمی لوئی مسئول واحد آمار و اطالعات 

مربيان كار گروه كوه نوردی  
و  حميد شفقی مسئول واحد ناوبری

پيرو درخواست هيئت كوه نوردی و صعودهای 
ورزش��ی اس��تان تهران در خصوص درج برنامه ی 
پيشنهادی باش��گاه آرش تحت عنوان تالش جهت 
گش��ايش مس��يری نو به نام ايران در صعود به قله 
ی »برودپيك« در تقويم ورزش��ی سال آينده ی اين 
فدراسيون ، جلسه ای به همين منظور برگزار گرديد .

در اين جلس��ه ابتدا كيومرث بابازاده سرپرس��ت 
برنامه ی پيش��نهادی توضيحات الزم در خصوص 

مس��ير صعود ، تعداد كمپ ها ، تركيب نفرات تيم و 
اردوهای پيش بينی ش��ده را ارائه ك��رد و در ادامه به 
سئواالت مطرح شده از سوی نفرات حاضر در جلسه 
پاس��خ داده شد ... در نهايت مقرر گرديد ، فدراسيون 
پس از بررس��ی و كارشناس��ی موضوع ، نظر خود را 
كتباً به هيئت كوه نوردی و صعودهای ورزشی استان 

تهران اعالم نمايد . 
شايان ذكر است حاضران در اين جلسه عبارت 

بودند از : اقبال افالكی دبير فدراس��يون ، رضا زارعی 
خب��ره ی ورزش��ی و رئي��س كارگروه ك��وه نوردی 
فدراسيون ، پوريا پرچمی دبير كارگروه هيماليا نوردی 
فدراس��يون ،همايون بختياری رئيس كارگروه روابط 
بين الملل فدراس��يون و دبير باشگاه آرش ، كيومرث 
بابازاده سرپرست برنامه ی پيشنهادی، حسين خوش 
چش��م سرپرس��ت دوم برنامه و پرويز روحانی عضو 

هيئت مديره باشگاه آرش

بررسی برنامه ی پيشنهادی باشگاه آرش
برای صعود از مسيری نو به قله ی برودپيك
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پس از ثبت دماوند به عنوان نخس��تين اثر طبيعي در فهرس��ت آثار ملي 
كش��ور، مجله UPDATE كه متعلق به اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت 
)IUCN( و كميس��يون جهاني مناطق حفاظت ش��ده )WCPA( اس��ت، 

تصوير اين كوه را بر روي جلد پنجاه و نهمين شماره خود منتشر كرد. 
ب��ه گزارش روابط عموم��ي معاونت ميراث فرهنگي س��ازمان ميراث 
فرهنگي ، گردش��گري و صنايع دس��تي ، در بخش��ي از متني كه در اين 
مجله درباره كوه دماوند منتش��ر ش��ده ، آمده اس��ت: خبر خوشي مبني بر 

ثبت كوه دماوند به عنوان اولين ميراث طبيعي ملي از ايران رس��يده است 
كه اين موضوع مس��ير انتخ��اب و ثبت اين مكان را در فهرس��ت ميراث 

جهان��ي هم��وار م��ي كن��د. 
دراين متن همچنين آمده است : كوه دماوند مرتفع ترين )5671 متر( و 
متقارن ترين آتشفش��ان مخروطي شكل، در رشته كوه هاي البرز است كه از 
يك سو به كوير مركزي و از سوي ديگر به درياي خزر مي رسد و بلندترين 

نقطه خاورميانه و بلندترين آتشفشان آسيا ست.

قله دماوند، تصوير روي جلد مجله اتحاديه 
جهاني حفاظت از طبيعت

در  جريان برگزاری مجمع و انتخابات رئيس هيئت كوه نوردی وصعودهای 
ورزش��ی استان مازندران ، كه 30 بهمن ماه با حضور رئيس فدراسيون و يك 
نفر به عنوان تنها كانديدای اين انتخابات برگزار شد ، در نهايت » سيد معين 

شجاعی لنگری « با هفده رأی به رياست اين هيئت انتخاب شد . 
در حاشيه برگزاری اين مجمع مهندس شعاعی رئيس فدراسيون در گفت 
و گ��و با خبرگزاری فارس با اش��اره به وضعيت نابس��امان هيئت كوهنوردي 
اس��تان مازندران در سال هاي اخير اظهار داشت: عقب افتادن و از دست رفتن 

فرصت هاي هيئت كوهنوردي مازندران مايه تاسف است. 
رئيس فدراس��يون كوهنوردي افزود: در اولويت بندي فدراسيون، مازندران 

ب��ه  دلي��ل مش��كالتي مانند 
عدم ارتباط و ع��دم برگزاري 
در  آموزش��ي  دوره ه��اي 
رديف آخ��ر رتبه بندي و كنار 
اس��تان هايي مانند سيستان و 

بلوچستان قرار گرفته است. 
به گفت��ه وي محروميت 
س��ال هاي اخير اين رشته در 
مازن��دران موج��ب از دس��ت 
رفت��ن امكان��ات و اعتباراتي 
شده اس��ت كه با فعال بودن 
آن مي توانس��ت ب��ه آن تعلق 

گيرد. 
ش��عاعي ادامه داد: مازندران به  دليل دارا بودن دماوند به عنوان بلندترين 
قله خاورميانه و دومين قله بلند كش��ور علم كوه، شرايط مساعدي براي رشد و 

توسعه اين ورزش دارد.

معين ش��جاعي نيز در مجمع عمومي انتخابات هيات كوه نوردي استان 
مازندران با اش��اره به اينكه اين هيات در س��ال هاي گذش��ته داراي عملكرد 
ضعيفي بوده اس��ت، اظهار كرد: كوه نوردي در مازندران از عدم برگزاري دوره 

های آموزشی هيماليا نوردي و صعودهاي ورزشي رنج مي برد. 
ش��جاعي با بيان اين كه در سال گذشته 300نفر دوره هاي آموزشي كوه 
نوردي و كوهپيمايي را در اس��تان گذرانده اند، يادآور ش��د: در سال  آينده براي 
بيش از 100گروه كوهنوردي در اس��تان مازندران دوره هاي آموزش��ي برگزار 

مي شود. 
وي ب��ا اعالم اينكه هيماليا نوردي در مازندران تاكنون به صورت فردي و 
خودجوش صورت مي گرفته 
ك��رد:  خاطرنش��ان  اس��ت، 
ب��ا گزين��ش اف��راد ماهر از 
20شهرستان استان مازندران 
تيمي 12نفره براي صعود به 
ارتفاعات بيش از هفت هزار 

متر آماده مي شوند. 
ش��جاعي با بيان اينكه 
امكان��ات  از  اس��تان  اي��ن 
ورزش��ي  صعودهاي  اولي��ه 
اس��تاندارد  ،ديواره ه��اي 
سنگ نوردي برخوردار نيست 
گف��ت: با وج��ود كلنگ زني 
يك ديواره از محل مصوبات سفر رياست جمهوري به مازندران در شهرستان 

آمل مركز استان نيز به يك ديواره استاندارد نياز دارد.

»سيد معين شجاعی لنگری« رئيس هيئت مازندران شد
رئيس فدراسيون:

كوه نوردي مازندران شرايط مساعدي براي رشد و توسعه دارد
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گزارش تصويری رقابت های
 

                                                 سنگ نوردی جام فجر - همدان
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در اين دوره از رقابت ها در بخش بانوان بيش از يكصد نفر شركت كننده مربی 
سرپرست از 14 استان كشور و در سه رشته ی سرطناب ، سرعت و بولدرينگ به 

ميزباني همدان با هم به رقابت پرداختند كه نتايج نهايی به شرح ذيل است : 
* بولدرينگ : 

الناز ركابی از زنجان به مقام نخست دست يافت  ، فاطمه جعفری از كرمان در 
سكوی دوم ايستاد و فاطمه سليمانی از همدان سوم شد .

 * سرعت :
 اعظم كرمی از زنجان در سكوی نخست ايستاد ، سجاده سلطانی نژاد و ناديا 

جواندل هر دو از كرمان به ترتيب دوم و سوم شدند .
* سرطناب )ليد ( : 

 الناز ركابی از زنجان به مقام نخست دست يافت ، بهاره مرادی از همدان دوم 
شد و فاطمه جعفری از كرمان در سكوی سوم ايستاد.

در بخش آقايان نيز كه با اس��تقبال خوبی مواجه شد ، در بخش آقايان رشته 
سرطناب 134 سنگ نورد ، بولدرينگ 99 نفر و سرعت 50 نفر  از  26 استان كشور 

با هم به رقابت پرداختند كه نتايج نهايی آقايان در سه رشته به اين شرح است : 
* بولدرينگ : 

حميد رضا توزنده جانی از نيشابور در سكوی قهرمانی ايستاد ، محمد جعفری از 
كرمان دوم شد و غالم علی برات زاده نيز از نيشابور به مقام سوم دست يافت .

* سرعت : 

در اين رشته نيز حميد رضا توزنده جانی از نيشابور به مقام قهرمانی دست يافت 
، محس��ن محمدی نژاد از قزوين دوم ش��د و رضا پاكدل از كرمان بر سكوی سوم 

ايستاد .
* سرطناب )ليد ( : 

در رش��ته ی سر طناب ؛ داوود ركابی از زنجان به مقام نخست دست يافت  ، 
محمد جعفري از كرمان دوم  ش��د و غالمعلي برات زاده از دانشگاه آزاد نيشابور بر 

سكوی سوم ايستاد  .
گفتنی است : در مراسم اختتاميه مسابقات سرطناب كه با حضور سيد عبدي 
افتخاري مدير كل تربيت بدني استان همدان ، اقبال افالكي دبير فدراسيون ، موسوي 
بازرس فدراسيون و احمد شير محمد مدير تيم هاي ملي برگزار شد از خدمات ارزنده 
حميد آسيابان در اين عرصه تجليل گرديد  . ضمن اين كه ياد خليل عبد نكويي با 
پخش نماهنگي كه توسط عباس چشمه قصاباني تهيه شده بود گرامی داشته شد . 
هم چنين از سنگ نوردان و قهرمانان سال هاي نه چندان دور استان همدان با لوح 
يادبود و  هدايايی تقدير به عمل آمد ، كه  در ميان آنهانام افرادي چون امير پير ويسي 
، وحيد عسگري ، برزو روان بد ، شبير بشيري ، حسين يزدان دوست ، ميالد ضيايي 

، احمد بختياري ، ميالد فرادي و....به چشم مي خورد . 

شايان ذكر است :  در اين مراسم از زحمات عباس چشمه قصاباني دبير اسبق 
هيئت كوه نوردي اس��تان همدان نيز  قدردانی شد  و از مسئولين هيئت هاي كوه 
نوردي شهرس��تانهاي تويسركان و نهاوند  نيز كه در اين مسابقات حضور داشتند 
تجليل و هدايايی  نيز از جانب هيئت كوهنوردي استان همدان تقديم شان گرديد .

گزارش تصويری رقابت های
 

                                                 سنگ نوردی جام فجر - همدان
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فیلسوف کوه نورد درگذشت 

»ارن نائس« فيلسوف نروژي و خالق نظريه »بوم شناسي ژرف« در 
ش��ناخت محيط زيس��ت، در س��ن 96 س��الگي درگذش��ت.

آراي اين فيلس��وف درباره محيط زيس��ت، تأكيد مي كرد كه رعايت 
حق��وق زمين به هم��ان اندازه رعايت حق��وق جانداراني كه بر روي آن 
زندگ��ي مي كنند، اهميت دارد. »نائس« همچنين يك كوهنورد حرفه اي 
بود و با س��ازمان هاي مرتبط با محيط زيس��ت نيز همكاري مي كرد. در 
س��ال 1973، »آرن نائس« مجل��ه »تحقيق« را بنيان نه��اد و مقاله اي 
درب��اره »بوم شناس��ي ژرف« در اين مجله به چاپ رس��اند. از اين مقاله 
به عنوان آغاز جنبش بوم شناس��ي ژرف ياد مي ش��ود. نويس��ندگان مهم 
در اين جنبش عبارت اند از »جورج سش��نز«، »بيل دي وال«، »واويك 

فاكس« و تاحدي »مكس اوئش��الگر«. 
در طي دهه 1970 مجله » تحقيق« نخس��تين مجله فلسفي بود كه 

موضوع اخالق زيس��ت محيطي را مطرح كرد. 

مـرگ جوانترین بریتانیایي فاتح اورسـت در 
قله »مون بالن« فرانسـه !

»راب گانتله« در سال 2006 و زماني كه 19 سال سن داشت موفق 
به فتح قله اورس��ت ش��د. 

نيكال مادر اين جوان 21 س��اله اعالم ك��رده كه خانواده وي ضربه 
بزرگي را متحمل ش��ده اس��ت. وي اعالم كرده كه پسرش دو روز پيش 
به همراه يك كوه نورد ديگر در حال يخ نوردي در منطقه »ش��اموني« 

آل��پ در فرانس��ه بوده ان��د ك��ه ناگه��ان بهم��ن بزرگ��ي رخ مي ده��د. 
وي ادام��ه داد كه تنها خبر مرگ هر دو كوه نورد كه قرار بوده روز 

چهارش��نبه به اين كش��ور بازگردند به آنها داده ش��ده اس��ت. 
»گانتل��ه« جوان ب��ه همراه »جيمز هوپر« دوس��ت خ��ود در نوامبر 

2008 توسط مجله نش��نال ژئوگرافي به عنوان ماجراجويان سال انتخاب 
ش��ده بودند. 

اي��ن دو ك��وه نورد 21 س��اله روز ش��نبه در جبهه ش��رقي قله »مون 
ب��الن« در حال صعود بوده اند كه حادثه اي باعث س��قوط هر دوي آنها 

از ديواره مي ش��ود. 

کوه نوردان اروپایي دو قله بسـیار دشـوار 
قطـب جنـوب را صعـود کردنـد

س��ه ماجراجوي اروپاي��ي در منطقه قطب جنوب ب��ه صعود از دو قله 
بلند در ش��رايط بس��يار دش��وار پرداختند. 

واحدمرك��زی خبر : به گزارش ش��بكه يورونيوز، الكس��اندر و توماس 
سوبر دو برادر كوه نورد آلماني و اشتفان زگريس سوئيسي تصميم گرفتند 
قل��ه هاي اولوتانا با بيش از 2900 متر ارتفاع و اولتانا با 2650 متر ارتفاع 

را در قط��ب جن��وب در دم��اي پنج��اه درج��ه زي��ر صف��ر فت��ح كنن��د. 
بخش غربي كوه اولتانا يكي از دش��وار ترين بخش��هاي كوهس��تاني 
براي كوهنوردي محس��وب مي شود زيرا ديواري به طول هفتصد و پنجاه 

متر از س��نگ گرانيت عمودي در اين بخش وجود دارد. 
اين كوهنوردان طي ش��ش هفته در قطب جنوب موفق به صعود اين 

كوه ها ش��دند و آرزوي خود را برآورده س��اختند.

قهرمان کوه نوردي روسـیه
 در تیان شـان کشـته شـد !

قهرم��ان كوه نوردي روس��يه در زمان فرود آمدن از كوه تيان ش��ان 
جان خود را از دس��ت داد. 

به نوش��ته روزنامه اينترنتي روس��ي ايزوستيا مس��ئوالن اداره تربيت 
بدن��ي و ورزش كراسنويارس��ك روس��يه اع��الم كردند م��رگ والديمير 
آرخيپ��ف دارنده س��ه عنوان قهرماني كوه نوردي در زمان ش��وروي و دو 
عنوان قهرماني روس��يه در تاريخ شش��م فوريه رخ داده و هنوز مش��خص 

نيس��ت چند نفر همراه وي كش��ته ش��ده اند.
بر اس��اس اي��ن گزارش آرخيپ��ف در تركيب يك گروه ش��انزده نفره 
مش��غول كوهنوردي بوده اس��ت كه گويا در زمان فرودآمدن دچار اشتباه 
ش��ده و س��قوط مي كند. هم چنين اين احتمال وج��ود دارد كه گروه زير 

بهمن مانده باش��د. 
ارخيپف پنجاه و چهار س��ال س��ن داش��ت و يكي از ب��ا تجربه ترين 
كوه نوردان و اس��اتيد ورزش روس��يه بود. وي قله هاي مرتفعي از قبيل 

اورس��ت، پوبدا، قلل نروژ و ... را صعود كرده بود.
پیرمرد 75ساله، پیشكسوت فاتحان اورست

خبر خبر خبر خبر
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پيرمرد ژاپني كه ماه مه گذش��ته در هفتاد و پنج س��الگي موفق شد قله 
اورس��ت را فتح كند، نام��ش را در كتاب ركوردهاي گين��س به عنوان پيش 

كسوت فاتحان اورست ثبت كرد. 
يويشيرو ميورا Yuichiro Miura پيرمرد هفتاد و پنج ساله ژاپني به 
رغم دو عمل جراحي قلب در س��ال هاي دو هزار و شش و دو هزار و هفت، 
توانست ماه مه دو هزار و هشت، قله هشت هزار و هشتصد و چهل و هشت 

متري اورست را فتح كند. 
مين بهادر ش��رچان Min Bahadur Sherchan پيرمرد هفتاد 
و هفت س��اله نپالي دو روز پيش از ميورا موفق ش��ده بود قله اورس��ت را 

فت��ح كن��د. 
اما ش��رچان نتوانست س��ن خود را به تاييد گينس برساند و گينس در 
نهاي��ت ركورد ميورا را به ثبت رس��اند. ميورا كه در ح��ال حاضر هفتاد و 
شش س��اله اس��ت از قرار گرفتن نامش در كتاب ركوردهاي گينس ابراز 
خرس��ندي كرد و در عين حال گفت قله اورس��ت را به خاطر ثبِت، نامش 
در گينس فتح نكرده اس��ت. وي اطمينان داد اين ركورد در آينده شكسته 

خواهد ش��د. 
اين كوه نورد در سال هزار و نهصد و هفتاد و شش نخستين كسي بود كه با 
باال رفتن تا ارتفاع هشت هزار متري ، ضلع جنوبي قله اورست را با اسكي پايين 
آمد. در آن زمان مستندي سينمايي از كار وي ساخته شد كه توانست جايزه اسكار 

را به خود اختصاص دهد. 
كيزو Keizo پدر يويش��يرو ميورا در س��ال دو هزار و س��ه در سن نود و نه 
سالگي با اسكي از دره مون بالن فرانسه كه بام اروپا ناميده مي شود پايين آمد. 

ركود ميورا قبال در اختيار پيرمرد ژاپني ديگري بود كه در سال دو هزار و هفت 
و در سن هفتاد و يك سالگي اورست را فتح كرد.

تالش برای ثبت رکورد ؛
اقامت یک روزه درقله اورست بدون کپسول 

اکسیژن !
س��ه برادر نپالي از تصميم خود براي اقامت يك روزه در مرتفع ترين نقطه 
جهان در قله اورست بدون استفاده از كپسول اكسيژن و ثبت ركود جهاني به نام 

خود؛ خبردادند. 
به گزارش شبكه تلويزيوني اسكاي نيوز؛ پمبا دورجه سي ساله به همراه دو 
برادر جوانتر خود قرار اس��ت در بهار سال آينده به باالترين نقطه قله اورست كه 
به منطقه مرگ مشهور است؛ صعود كنند. ارتفاع هشت هزار و چهارصد متري از 
سطح دريا در رشته كوه اورست؛ بخاطر نداشتن اكسيژن كافي براي ادامه حيات 

بشر؛ به منطقه مرگ مشهور شده است. 
برادران نپالي كه قرار اس��ت چهارم آوريل صع��ود خود را آغاز كنند ؛ به 
همراه خود نش��انه همبس��تگي اديان ؛ مظاهري از اديان بودا ؛ مس��يحيت و 

اسالم را به قله اورست خواهند برد و هدف از اقدام جسورانه خود را يادآوري 
لزوم برقراري صلح جهاني به انسانها اعالم كرده اند. 

غلبه بر هیوالی سیاه در زمستان ! 
»سيمونه مورو«  كوه نورد ايتاليايي روز 9 فوريه سال 2009 با صعود به قله 
ماكالو )مشهور به هيوالی سياه (به ارتفاع 8463 متر در سلسله جبال هيماليا نام 
خود را در تاريخ كوه نوردي جهان ثبت كرد. سيمونه مورو نخستين كوه نوردي 
است كه توانست قله ماكالو ، پنجمين قله مرتفع جهان را در فصل زمستان فتح 

كند. 
در ميان قلل باالي 8000 متر سلس��له جبال هيماليا قله ماكالو تنها قله اي 
بود كه تاكنون در فصل زمس��تان هيچ كوه نوردي قادر به فتح نش��ده بود. حتي 

رينهولد مسنر، تنها كوه نوردي كه از 14 قله باالي 8000 متر ارتفاع كرده است در 
تالشش براي صعود زمستاني از قله ماكالو در زمستان 1986-1985 ناكام ماند.

در ساعت 14 روز 9 فوريه 2009 سيمونه مورو ملقب به »ديندو« گام بر قله 
ماكالو نهاد و به 30 سال تالش براي فتح زمستاني اين قله خاتمه داد.نخستين 
تالش براي صعود زمس��تاني به قله ماكالو در س��ال 1980 توسط رناتو كازارتو و 
ماريو كورنيس انجام شد اما آنها نتوانستند از ارتفاع 7400 متري فراتر رفته و به 

قله 8463 متري آن دست يابند.
 سيمونه مورو عالوه بر مهارت هاي كوهنوردي براي شجاعتش نيز شهرت 
دارد. در س��ال 2001 هنگامي كه تالش مي كرد از راه ارتباطي ميان اورس��ت و 
لوتسه ، نخستين و چهارمين قله مرتفع عبور كند، صعودش را نيمه تمام گذاشت تا 
به كمك تام مور، كوهنورد جوان بريتانيايي كه در دامنه غربي لوتسه سقوط كرده 
بود ، بشتابد. سيمونه براي اين عمل شجاعانه و انساني ، جايزه پير كوبرتن، مدال 

طالي انسان دوستي ايتاليا و نيز جايزه ديويد سوولز را دريافت كرد.

خبر خبر خبر خبر
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كاوه كاشفي، رييس هيات كوه نوردي و صعودهاي ورزشي استان تهران 
، اظهار داشت: از برنامه سال  88 اين هيئت تدارك صعود باالي هشت هزار 
مت��ر براي آقاي��ان و صعود باالي هفت هزار متر براي بانوان اس��تان تهران 

است. 
وي افزود: براي آماده سازي ورزشكاران در اين صعودها هفت اردو براي 
آقايان و 6 اردو براي بانوان ورزش��كار ت��دارك ديده ايم كه در پايان اردوها، 
10 ت��ا 12  نفر از كوه ن��وردان آقا و 8 تا10نفر از كوه نوردان خانم براي اين 

صعود انتخاب مي شوند. 
كاشفي خاطرنشان كرد:اين اردوها را شامل آموزش كار در شب، برقراري 

كمپ ، كار با كرامپون و... در مسيرهاي مختلف عنوان كرد . 

تاكنون س��ه اردو براي آقايان برگزار ش��ده و از 60نفر شركت كننده در 
اردوي آقاي��ان 45 نفر باقي مانده اند و ب��راي اردوي بانوان نيز 25نفر اعالم 

آمادگي كرده اند. 
كاش��في از انتخاب قله گاشربروم در پاكستان براي صعود باالي 8 هزار 
متر آقايان خب��ر داد و تصريح كرد: هنوز قله مورد نظر براي بانوان به خاطر 

مسايل امنيتي و شرايط تخصصي كوه نوردي انتخاب نشده است. 
الزم به ذكر اس��ت كه افراد دعوت ش��ده به اي��ن اردوها طي فراخواني 
از س��وي هيات كوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي استان تهران به گروه ها، 
باشگاه هاي شهر تهران و هيات هاي كوه نوردي تابعه استان تهران انتخاب 

شدند. 

در هیئت تهران ؛

تدارک يك صعود باالی8000 متر برای مردان و يك صعود باالی 
7000 متر برای بانوان

به گزارش هيئت كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی استان آذربايجان 
ش��رقی : كوه نوردان شركت كننده در فراخوان عمومی هيات كوهنوردی 
س��راب روز سه شنبه 6 اسفند ماه لغايت پنج شنبه 8 اسفند ماه 87 برنامه 

را با صعود به قلل سبالن و هرم 1 به انجام رساندند.
بنا بر اين گزارش : اين تيم روز س��ه شنبه 6 اسفند ساعت  10 صبح 
برنامه خود را از ش��ابيل آغاز كرده و  بعد از6 ساعت فعاليت و برف كوبی 
با كوله های س��نگين در ارتفاع 3700 متركمی باالتر از پناهگاه ش��مالی 
چادره��ای خود را برپا می كند و با يك ش��ب مان��ی فردای آن روز بعد از 
ورزش صبحگاهی حركت به س��مت قله س��بالن را س��اعت 7 صبح روز 
چهارش��نبه ادام��ه داده و در نهايت اعضای تيم با موفقيت در س��اعت 1 

بعدازظهر برروی درياچه يخ زده سبالن می ايستند .
بع��د از صعود قله تيم از جبهه غرب��ی بطرف گردنه غربی پايين آمده 
و دومي��ن ش��ب مانی و كمپ خود را در گردن��ه غربی زير هرم 1 برپا می 

كند.
 نيمه شب روز پنجشنبه تيم تا ارتفاع 4450 متر هرم 1 باال رفته و از 

س��اعت 4 صبح تا طلوع آفتاب )جهت تمرين( بيواك كرده وبعد از طلوع 
آفتاب بس��مت چادرها برميگردد . تيم صبح فردا به س��مت پيست اسكی 
آلوارس حركت ميكند و در مس��ير يك ش��يب تند نفرات طريقه باال رفتن 

)صعود( و پايين آمدن)فرود( بر روی برف سفت راتمرين ميكند 
تيم در س��اعت 4 بعدازظهرروز پنج ش��نبه 8 اسفند ماه 87 به پيست 

اسكی آلوارس رسيده و برنامه خود را به اتمام ميرساند.

اردو آمادگی هيات كوهنوردی و صعودهای ورزشی سراب 
جهت اعزام به گاشربروم 2 در منطقه سبالن
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گفت و گو با پوريا پرچمی سرپرست تيم ملی كوه نوردی بانوان فاتح قله ی جياجی كانگ؛

معرفی  
پوري�ا پرچم�ی / متولد : 1352  / اهل : تهران /تحصيالت : ليس�انس رياضی كاربردی 

آغاز كوه نوردی : 1376
س�وابق كوه ن�وردی : حضور در تيم ملی قله ماكالو، همراه با تي�م منتخب بانوان به قله 

نيرخا، همراه با تيم اميد آقايان به قله آرارات – مربی درجه دو يخ و برف
مسئوليت اجرايی : دبير كارگروه صعودهای ورزشی فدراسيون از سال 1386 تاكنون

* از چگونگ�ی انتخاب اعضای تيم بگوئيد ؟) مكان اردوها و تعداد 
اردوها ، تعداد شركت كنندگان .... ( 

با تش��كر از وقتی ك��ه در اختيار بنده ق��رار داديد ، اردوها به اين  ش��رح برگزار 
گرديد:

اردوی  اول: ارتفاع��ات پلنگ چال به م��دت دو و نيم روز. صعود قلل پلنگ چال، 
شاه نشين بازارك و توچال 

در اردو اول تعداد 71 نفر از سراسر كشور شركت داشتند. كه 27 نفر به اردو بعد 
راه يافتند.

اردوی دوم: كوههای شمال تهران. به مدت دو روز. صعود قلل اسپيلت، كلكچال، 
پيازچال، توچال، شاه نشين، پلنگچال، دو شاخ، چين كالغ 

اردوی س��وم: منطقه خلنو. به مدت دو و نيم روز. گذر از خط الرس خرس��نگ به 
خلنو و همچنين صعود قلل هرزه كوهها و س��ركچال )16 نفر از اردو دوم به اين اردو 

راه يافتند.(
اردوی چهارم: دماوند مسير جنوبی. روز اول با تمام تجهيزات صعود تا آبشاريخی 
و روز دوم صع��ود قل��ه دماوند با تمام تجهيزات ) 12نفر از اردو س��وم به اين اردو راه 

يافتند.(
اردوی پنجم: يخچال ش��مالی سبالن. آموزش و تمرين تكنيك های برف و يخ 

)تعداد شركت كنندگان 12 نفر(

*برگزاری اين  اردوها تا چه اندازه در انتخاب نفرات به شما كمك 
كرد ؟ 

مالك انتخاب نفرات فقط و فقط بر اس��اس قابليت های كوهنوردی نفرات بود. 
كه در اردوها با ش��بيه س��ازی از دشواری ها و س��ختی های منطقه هيماليا نفرات از 
لحاظ تكنيك و تاكتيك، اس��تقامت، قدرت بدنی، همكاری تيمی، اصول شب مانی و 

غيره مورد آزمون قرار می گرفتند.
* سوابق شاخص نفرات تيم چه بود ؟ 

فقط دونفر از اعضا تجربه صعود برون مرزی داشتند كه باالترين قله صعود شده 
توس��ط ايش��ان قله آيلندپيك بود. واقعيت اينست كه تيم تجربه جدی در كوهنوردی 

نداشت.
* چ�را قله ی جياجی كانگ انتخاب ش�د ؟ از مش�خصات قله هم 

بگوئيد .  ) موقعيت ، ارتفاع ، تعداد كمپ ها و ارتفاع هر كمپ ( 

قل��ه جياجی كانگ 7058 متر ارتفاع دارد و از س��ال 2002 از س��وی س��ازمان 
كوهنوردی نپال رس��ما مج��وز صعود آن در اختيار كوهنوردان ق��رار گرفت. اين كوه 
در دره »نار – فو«  در ناحيه »مانانگ« از منطقه »آناپورنا«، كه متداول ترين مس��ير 
دستيابی به آن از روستايی به نام »بسی شاهار« می باشد واقع شده است. با توجه به 
طوالنی بودن مس��ير تصميم بر آن ش��د كه 4 كمپ در طول مسير برپا سازيم. كمپ 
اصلی در ارتفاع 4750 متر، كمپ اول در ارتفاع 5400 متر، كمپ دوم در ارتفاع 5800 

متر، كمپ سوم در ارتفاع 6000متر و كمپ چهارم و نهايی در ارتفاع 6400 متر. 
درخصوص انتخاب قله هدف دش��وار نبودن زياد صعود و جديد بودن قله بود كه 
اين قله بر اساس اطالعات )شايد( ناقص توسط شركت طرف قرارداد معرفی شد، در 
صورتيكه اصال اين كوه جزء كوه های س��اده به حس��اب نمی آيد. به نظر من جياجی 
كانگ درجه متوس��ط دارد كه بخش های دش��واری در آن نهفته است. بهرحال يك 
مسير با سخترين بخش درجه گذاری می شود و نه با ساده ترين قسمت آن! با توجه 
به اين نكته ش��ايد اين كوه را به واقع بتوان جزء كوه های فنی و دش��وار نيز در نظر 

گرفت.

* زمان برنامه چه مدت طول كش�يد ؟ آيا كامال بر اس�اس برنامه 
زمانبندی پيش رفتيد ؟ 

از كم��پ اصل��ی  9 روز تا صعود قله زمان برد. ما حدود دو هفته برای صعود قله 
در نظر گرفته بوديم ولی با همت بچه ها برنامه سريعتر انجام شد. از تهران به تهران 

32 روز به طول انجاميد .

* ش�رپا هم داشتيد ؟ شرپا ها از منطقه آشنايی كامل داشتند ؟ در 
اختيار تيم بودند ؟ 

بله، دو شرپا داشتيم كه متاسفانه آشنا به منطقه و كوه نبودند ! ضمنا يكی 
از ش��رپا ها در س��اعت اول در روز صعود قله دس��تش سرمازده شد و به ناچار 

برگشت و ما عمال با يك شرپا قله را صعود كرديم.

* پزش�ك تيم چه كس�ی بود ؟ حضور پزشك در تيم تا چه 
اندازه موثر بود ؟ چرا پزشك را در تيم صعود قرار نداديد ؟ 

آقای دكتر ش��اهبازی يكی از مجربترين پزشكان فدراسيون كوه نوردی 
در زمينه ارتفاع است كه تجارب بسيار ارزشمندی در خصوص صعودهای بلند 

ما مي گوييم پزشك تيم، نه شخص صعود كننده به قله!
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داش��ته است. الزم به ذكر است كه ايش��ان مسئول كميته پزشكی فدراسيون 
نيز می باشند. در صعودهای 
بلند با توجه به شرايط خاص 
و دش��وار اين مناطق، وجود 
يك پزش��ك مجرب بس��يار 
حائز اهميت و ضروری است. 
كنترل سالمتی نفرات قبل و 
در حي��ن صعود می بايس��ت 
توسط پزشك تيم انجام گيرد 
و در ب��روز و وج��ود هرگونه 
او  توس��ط  مشكل جس��می 
ش��ناخته و درم��ان ش��ود تا 
جلوگيری  بعدی  مش��كالت 

گردد. 
ما م��ی گوييم پزش��ك 
تيم، نه شخص صعود كننده! 
هميش��ه در تيم ها نام اعضا 
عن��وان می ش��ود و قيد می 
شود همراه با پزشك تيم آقا 
يا خانم .... به نظر من وظيفه 
پزشك به مراتب با اهميت تر 
از اعضای تيم است كه برای 
صعود قله تالش ميكنند. لذا 
پزشك می بايست متمركز بر 

وظيفه ارزشمندش باشد.  

* از دشواری های مسير صعود به اين قله بگوئيد ؟ 
يكی از اولين نكات اين قله، طوالنی بودن مسير آن است. ولی سخت ترين 
بخش مسير يك ديواره سنگی حدود 50 متری بين كمپ دوم و سوم است كه 
عبور از آن برای تيم بسيار وقتگير و طاقت فرسا بود. قسمت دشوار بعدی تيغه 
برفی و س��نگی بين كمپ س��وم و چهارم بود كه احتياط بااليی را می طلبيد 
و حتما نفرات ميبايس��ت در طناب و تحت كنترل حركت كنند. اين قسمت از 
دو طرف ش��يب تندی داشت كه  كوچكترين اشتباه، سقوط چند صدمتری به 

همراه داشت. 
قسمت سوم قبل از كمپ چهارم بود كه بايد حدود500 متر با شيب حدود 
50 درجه به صورت برف ويخ را پشت سر می گذاشتيم كه گذر از آن  پس از 
حدود 4 ساعت كوهنوردی مدوام، بسيار طاقت فرسا بود.قسمت چهارم شيب 
60 درج��ه يخی به طول تقريباً 400متر بود  كه بالفاصله بعد از كمپ چهارم 
ش��روع ميشد، نفرات تيم برای گذر از اين شيب 250متر آنرا در طناب ثابت و 

مابقی را بدليل كمبود طناب ثابت در يك طناب حركت كردند.

*تجهي�زات ش�ما كامل 
بود ؟ 

متاس��فانه ما ضع��ف هايی در 
اي��ن خصوص داش��تيم، ب��ه ويژه 
نبود بيس��يم! كه يكی از مهمترين 
و ضروری ترين اب��زار برای ارتباط 
می باشد. كمبود طناب ثابت بدليل 
اطالعات ناقص كه توسط شركت 
تامسركو به ما دادند ، نبود اطالعات 
دقيق از منطقه بدليل جديد بودن قله 
و عدم دسترسی به اطالعات لحظه 
به لحظه و  دقيق از شرايط جوی . 
الزم می دانم اشاره كنم اگر تيم ما 
سرپرست دوم هم داشت بهتر بود .

*نفرات تي�م حمله را بر 
چه اساس گزينش كرديد و 
چند نفر ؟  آيا تيم پش�تيبان 

هم در نظر گرفته بوديد ؟ 
س��ه نف��ر از اعضا بر اس��اس 
توانمندی و وضعيت جسمی و روحی 
شان برای تيم نهايی حمله انتخاب 
شدند و دو نفر از اعضا به صالح ديد 

بنده در كمپ آخر توقف كردند. 
 

*از روز صعود قله بگوئيد ؟ شرايط جوی ، آمادگی نفرات و ... ؟
 بسيار سرد، باد بسيار شديد كه گاه تعادل نفرات را برهم ميزد. با توجه به اينكه 
ما حدود 4:30 صبح حركت كرديم به مراتب اين شرايط دشوارتر می شد. بطوريكه 
حتی شرپاها زياد تمايل به حركت نداشتند ولی به اصرار من آنها به ناچار حركت را 
آغاز كردند. چون طبق قرار قبلی می بايست شرپاها نيم ساعت جلوتر از تيم برای 
آماده سازی مسير به جلو حركت می كردند هوا آنچنان سرد بود كه در اولين ساعت 
دست يكی از شرپاها سرمازده شد و برگشت. پس از گذر در تاريكی از يك شيب 
بسيار تند و از يك تيغه برفی ، نيمی از مسير با شيب ماليمی و همراه با برفكوبی 
ماليم به قله منتهی می شد. خوشبختانه وضعيت نفرات در روز صعود قله نسبتا خوب 
بود و بدون هيچ مشكلی قله در ساعت 13:30 روز دوم آبانماه صعود شد و نهايتا قبل 

از غروب كامل آفتاب همه به سالمت به كمپ آخر رسيدند. 
*از برنامه های آتی برای صعود برون مرزی بانوان بگوييد؟ 
فعال برنامه ای از س��وی فدراسيون تصويب و معرفی نشده است.در صدد 
بازنگری و تكميل و تدوين آئين نامه كميته ی صعودهای ورزشی هستيم . 

 اسامی اعضای تیم: فرشته خادمی طلب -شیما جمشیدی 
فرد - مریم خمسه - رقیه سعدئی - بدری ولیان - آزاده 

معذی- معصومه نظر زاده- مریم ساعی پارسا و با 
همراهی آقای دکتر شاهبازی به عنوان پزشک ارتفاع
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برگزاری مسابقات سنگنوردی از سالهای پايانی دهه 40 و در رشته سرعت، 
مورد توجه قرار گرفت. اين رقابت ها تا دهه 80 اغلب در شوروی برگزار می شد.

در 1985 ايتاليايی ها اولين مس��ابقات س��ختی مسير در طبيعت را در »وال 
اس��تراتا« برگزار كردند. در اين دوره يك آلمانی به نام Stefan Glowacz به 

مقام اول دست يافت.
در 1986 اين مسابقات بار ديگر برگزار شد و اين بار يك فرانسوی اول شد. در 
مسابقه فينال حدود 10 هزار نفرتماشاچی حضور داشتند و هفت شبكه تلويزيونی 

اروپايی و دهها گزارشگر اين مسابقات را پوشش می دادند.
 در سطح بين المللی تالش فرانسوی ها برای متقاعد كردن فدراسيون بين 
المللی كوهنوردی)UIAA ( برای به رسميت شناختن مسابقات سنگنوردی در 
سال 1988 به نتيجه رسيد و اولين جام جهانی به همت فرانسوی ها در 1989 در 
رشته سختی و سرعت برگزار شد. همچنين با تالش Paul Brasset  كميته ای 

جداگانه در UIAA  به همين منظور تشكيل و قوانين مسابقات تنظيم شد.
طی سال های آغازين دهه 90 مسابقات مهمی در اروپا برگزار شد در عين 
حالUIAA تصميم گرفت به علت حفظ محيط زيست ، بعد از آن مسابقات در 

سالن و روی ديواره مصنوعی برگزار شود.
در 1991  اولين مسابقات جهانی در فرانكفورت برگزارشد اين مسابقات از آن 

پس هر دوسال يك بار برگزار می شود.

1992 اولين مس��ابقات قهرمان��ی جوانان جهان در بازل )س��وييس( ،  اين 
مسابقات به صورت ساليانه برگزار می شود.

در 1997  تشكيالتی جديد به نام ICC )شورای بين المللی برای رقابت های 
سنگنوردی( در ساختار UIAA شكل گرفت كه هدف از آن تضمين استقالل 

كافی اين ورزش و فراهم آوردن شرايط مناسب برای رشد و ترويج آن بود.
در1998  رشته بولدرينگ به طور رسمی معرفی و در سال 1999 در مسابقات 

جهانی به طور آزمايشی گنجانده شد.
از سال 2001 تا كنون مسابقات بسياری در اين رشته ها برگزار شده ، بيش از 
45 كشور دنيا هر ساله تقويمی جداگانه برای رقابت های سنگنوردی ارائه می كنند 
كه نه تنها شامل مسابقات بين المللی ، جوانان، مسابقات استانی و مسابقات دوره 

ای است بلكه رقابت هايی برای نوجوانان و آماتورها را هم شامل می شود.
درسال 2005 عالوه بر اروپا در آسيا نيز مسابقات داخل سالن برگزار شد.

در 27 ژانويه 2007 ، 48 كشور جهان در فرانكفورت IFSC ) فدراسيون بين 
المللی صعودهای ورزشی( را تشكيل دادند. 

و باالخره در 10 دسامبر IFSC, IOC 2007 را به طور موقت به رسميت 
شناخت تا بدين ترتيب زمينه حضور سنگنوردی در مسابقات المپيك فراهم شود.

IFSC    اكنون در سراسر دنيا 72 عضو دارد.
مترجم : صبا جودكی

تاريخچه مسابقات سنگنوردی

كوه نورد لرستاني بر اثر سقوط از »يافته كوه« درگذشت
به گزارش رسيده از منطقه لرستان، »حاج نامدار محمدي حسيني«، كوه نورد 
پيش كسوت لرستاني بر اثر سقوط از »يافته كوه ») 3170 متر  در خرم آباد ( فوت 

كرد. پيكر اين كوه نورد با حضور اقشار مختلف مردم به خاك سپرده شد.
بهمن جان سه كوه نورد تبريزی را گرفت

به دنبال سقوط بهمن در ارتفاعات »ميشو« در شهرستان مرند از توابع تبريز 
در روز جمعه 16 اسفند ماه ، سه  كوه نورد تبريزي جان خود را از دست دادند.

به گزارش رسيده : اين افراد متعلق به يك گروه 9 نفره بودند كه 6 نفر از اين 
كوه نوردان در س��اعات اوليه نجات يافتند اما سه نفراز اين گروه به دليل شرايط 
خاص منطقه ناپديدمانده ولی پس از تالشهاي نيروهاي امدادي كه براي نجات 

آنان بي نتيجه ماند ، دو روز بعد اجساد آنان از زير برف ها بيرون كشيده شد . 
اس��امی اين س��ه كوه نورد : اروجعل��ي ابراهيمي ، علي حي��دري و حبيب 

سهندي
حادثه بهمن اين بار در علم كوه 

يك گروه 4 نفره كوه نوردي با حضور »مهران برنجي« ) از بروجرد ( ، در 22 
بهمن قصد صعود به قله 4 هزار و 850 متري علم كوه را داشتند ، كه بر اثر وقوع 

بهمن ، اين كوه نورد بروجردي به سمت پايين سقوط می كند.
به گزارش فرضی مسئول قرارگاه كوه نوردي رودبارك در كالردشت: پيكر 
»مهران برنجي« پس از 48 ساعت با تالش شبانه روزي 30 كوه نورد ، در لب 

پرتگاه منطقه كنگلك ارتفاعات علم كوه ،  پيدا و تحويل خانواده وي شد .

استاد محمد كاظم گيالن پور را می توان به جرأت پدر كوه نوردی فنی 
و نوين ايران نام برد. ليسانس حقوق، مسلط به زبانهای انگليسی و فرانسه، 
فارغ التحصيل مدرسه كوه نوردی )شامونی(، نويسنده، مترجم، مفسر ورزشی، 
مدير و راهنمای فدراسيون های كوه نوردی و اسكی در ايران و اروپا، دارنده 
مدال كشوری به علت رشادت و قهرمانی، نخستين مربی كوهنوردی كشور، 
آموزگار و مربی بسياری از مربيان كوه نوردی و پايه گذار كوه نوردی علمی 
و س��نگنوردی در ايران و شايسته نام گذاری دوره ای از ورزش كوه نوردی 

كشور به نام وی می باشد. 
دوره ای كه از پر بارترين ادوار تاريخ كوه نوردی ايران به شمار می رود، 
در آن سال ها ورزش ما شاهد پيشرفت ها، تحوالت و انواع دگرگونی بود و 
كو هنوردی تا دورترين نقاط گسترش يافت. استاد محمد كاظم گيالن پور از 
نخستين افراد ايرانی بود كه راه قسمت شمالی علم كوه از طريق سياه سنگ 
را همراه محمد پروری و جليل كتيبه ای گشود. استاد محمد كاظم گيالن 

پور هم اكنون در كشور آندورا، به تدريس اسكی اشتغال دارد.

جالب است بدانيد ، مهندس مهنا از كوه نوردان نام آشنا در سفر اخيرش 
به كش��ور فرانس��ه ، در ارتفاعات »پيروی » اين كشور با استاد گيالن پور 
مواجه می ش��ود كه با سرزندگی و نشاط خاصی در سن 84 سالگی اسكی 

می كند .

گیالن پوردر 84 سالگی و حوادث
هم چنان در حال اسكي



محبوبيت صعود به قل��ل مرتفع در فصل تعطيالت افزايش ميابد. ديدن 
آموزش��هاي الزم از عواملي است كه موجب كاهش صدمات ناشي از بيماري 
ارتف��اع مي گردددر كل توقف بيش از 12 س��اعت در ارتفاع باالتراز دو هزار 
و پانص��د متر از عواملي اس��ت ك��ه موجب بيماري ارتفاع م��ي گردد، ضمن 
آنكه صعود س��ريع نيز مي تواند موجبات تشديد اين بيماري شود. اين امر در 
تمامي گروههاي س��ني و بويژه كودكان رخ مي دهد. در ارتفاع باالي س��ه 
هزار متر تاثيرات ارتفاع بر بدن موجودات زنده عميقتر است و نياز است تا با 
دقت بيشتري به ارتفاع كمپ هايمان بيافزائيم. بدين منظور توصيه مي شود 
پس از هر روز فعاليت كمپها را بيش از 300 متر ارتقاء ندهيم اما نش��انه هاي 
بيماري ارتفاع كه عموما حادث مي ش��وند عبارتند ازسر درد، سرگيجه، حالت 
تهوع، كاهش اش��تها و ب��ي خوابي در صورتيكه حال ف��رد بيماري همراه با 
س��رگيجه و به��م خوردگي تعادل و تنگي نفس ب��ود، بالفاصله بايد اقدام به 
پائين آوردن وي نمائيم. هر گونه كوتاهي در اين امر حوادث جبران ناپذيري 

را به همراه دارد
هم هوايي در ارتفاع باالي 3000 متر براي هر ش��ب ماني كمپ خود را 
مابين 300 تا ششصد متر باالتر برپا نمائيد در ارتفاع باالي 3000 متر پس از 

هر 1000 متر ارتفاع گرفتن، ملزم به يك روز اس��تراحت در كمپ مي باشيد 
هم هوايي افراد مختلف با يكديگر متفاوت مي باشد  

 ت��ا ح��د امكان از رفتن ب��ا خودرو يا پرواز مس��تقيم به ارتف��اع بيش از 
س��ه هزار متر اجتن��اب نمائيد. در غي��ر اينصورت در 24 س��اعت ابتدايي از 
فعالي��ت زياد و ارتف��اع گرفتن خ��ودداري نمائيد. اين امر موجب س��ازگاري 
بهتر ش��ما با ارتفاع مي ش��ود حتي اگر عالئم بيماري در ش��ما ظاهر نش��د 
ب��از هم بهتر اس��ت صعود خ��ود را به تاخي��ر بياندازيد در صورت مش��اهده 
آث��ار بيم��اري، پيش از وخيم ش��دن ح��ال افراد بهت��ر اس��ت از ارتفاع خود 
بكاهي��د و پس از بهب��ود حالتان مجددا صعود كنيد افراد داراي فش��ار خون 
 بهت��ر اس��ت پيش از افزاي��ش ارتفاع حتما با پزش��ك خود مش��ورت نمايند

همواره به اين شعار پايبند باشيد
صعود به باالترين ارتفاع، شبماني در پائينترين ارتفاع ممكن

منبع:
http://www.beaumontstgp.nhs.uk
http://www.abc-of-hiking.com
برگردان: رضا زارعي

بيماري حاد ارتفاع
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كتابي كه در اين شماره صعود معرفي مي كنيم، توسط كمپاني medex مع
در 44 صفحه چاپ و نش��ر شده است. مطالعه اين كتاب را كارگروه پزشكي 
كوهستان فدراسيون براي عالقمندان صعود به ارتفاعات بلند توصيه مي كند 
كه عوارض و بيماريهاي شايع در اين مناطق به زبان ساده نارش شده است 

و در اكثر كشورها ترجمه و با استقبال زيادي مواجه گرديده.
نام اين كتاب »سفر به مناطق مرتفع« است.

كميته صعودهاي ورزش��ي فدراس��يون كار ترجمه اين كتاب را ش��روع 
نموده و اميد است در ماه هاي اول سال آينده به عالقمندان ارائه شود. فع
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