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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��اع 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 با 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

رأي روشن ز بزرگان كهنسال طلب

وقتي صحبت از يك پيش كس��وت مي ش��ود و مجالي براي هم نشيني با وي فراهم مي گردد ، در هر عرصه و زمينه اي 
،  اغلب افراد ترجيح مي دهند زانوي ادب بر زمين زنند و صبوري پيش��ه كنند تا بيش��تر ش��نونده باش��ند . در كوه نوردي هم 
ماجرا جدا از ديگر عرصه ها نيس��ت و ارزش و احترام يك كوه نورد پيشكس��وت و گوش جان س��پردن به گفته هاي او  و به 

كار بستن توصيه هايش بسيار اثر گذار است . 
هر چند هنوز تعريف و دسته بندي مشخص و مدوني براي اطاق واژه ي پيش كسوت به افراد موجود نيست ، اما آنچه 
مس��لم اس��ت و در مفهوم عام ؛  آنان كه عمري را با تمام وجود ، صرف پرداختن ،  توسعه و تعالي پديده هاي مثبت اجتماعي 
ك��رده اند و در واقع در آن حوزه به جوامع بش��ري روزگار خود ،  خدم��ات صادقانه و قابل توجهي را ارائه كرده اند كه اثر آن 
حتي تا س��اليان س��ال ماندگار و مفيد اس��ت ، مي توانند در زمره ي پيش كس��وتان قرار گيرند . گنجينه هاي گرانقدري كه 

تجليل و تكريم آنان بر هر نسلي واجب است . 
تجليل از مقام ش��امخ اين بزرگان و خادمان ورزش كوه نوردي كه امس��ال توفيق برگزاري چهارمين همايش آن ميسر 
ش��ده  ، اندك كاري اس��ت كه فدراسيون كوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي به عنوان متولي اين ورزش براي اين ارجمندان 
گرانمايه انجام مي دهد و مطمئناً  خود نيز در راس��تاي مديريت مطلوب  و تعيين راهبردهاي اساس��ي اين رش��ته ورزش��ي از 

دانش و تجربيات ارزش��مند اين عزيزان بهره مند خواهد بود . 
دقيقاً  مصداق آن عبارت زيبا كه ؛  » رأي روش�ن ز بزرگان كهنس�ال طلب «
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روز پنج شنبه ۳۱ ارديبهشت ماه ؛ در راستای تحقق پروژه ئی مشترك 
مابين فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی و وزارت ارتباطات و 
فن��اوری اطاعات ، آنتن بی تی اس و فيبر نوری نصب ش��ده در قرارگاه 

ونداربن به بهره برداری رسيد . 
به��ره برداری از اين پروژه كه منجر به  تقويت و پوش��ش مطلوب و 
گس��ترده ی تلفن همراه در وندارب��ن ، ارتفاعات علم كوه و پيرامون آن و 
امكان اتصال به اينترنت پر س��رعت در قرارگاه های منطقه خواهد ش��د ، 
طی مراس��می با حضور مسئولين و پرسنل فدراسيون و وزارت ارتباطات ، 

كوه نوردان و تنی چند از پيشكسوتان اين رشته انجام شد .
مهمترين رويكرد اجرای اين پروژه ی ارزش��مند ؛ تدقيق و تسريع در 
عمليات جست و جو و امداد رسانی به كوه نوردان حادثه ديده در ارتفاعات 

منطقه است .

بهره برداري از آنتن BTS و فيبر نوري 
در قرارگاه ونداربن

اعزام يک تيم سنگ نوردی از هيئت كرمان به تركيه
يك تيم س��نگ نوردی داخل س��الن  متش��كل از 7 س��نگ نورد ، يك مربی ، يك مربی بدنساز و يك 
سرپرس��ت اواخر اسفند ماه س��ال 87 با سازماندهی اداره كل تربيت بدنی و هيئت استان كرمان جهت تمرين 

سنگ نوردی بر روی ديواره های طبيعی منطقه ی اليمپوس عازم تركيه شدند . 
اعضای اين تيم در اين اعزام موفق به صعودهايی با درجه سختی 5.۱4 شدند.

در پی حادثه ی ناگوار  جان باختن سه كوه نورد هرمزگانی ) در قالب يك تيم 
يازده نفره ( در ارتفاعات دماوند كه علی رغم هشدارهای عوامل فدراسيون مستقر 
در بارگاه سوم ؛ مبنی بر انصراف از صعودبه قله ،  با بی توجهی به اين هشدارها 
حادث شد ؛ با مساعد شدن نسبی شرايط جوی ، يك تيم چهل نفره متشكل از 
كوه نوردان هيأت تهران و تنی چند از كوه نوردان مازندرانی به صورت داوطلبانه 
با سرپرستی : كيومرث بابازاده و سرپرستی فنی : هادی آباديخواه صبح روز پنج 
ش��نبه عازم ارتفاعات دماوند شدند تا با هدايت » مهدی معماری » }سرپرست 
تيم حادثه ديده { پيكر جان باختگان را به پائين منتقل كنند و در نهايت پس از 

تاش زياد موفق به اين كار شدند. 
به همين جهت رياست فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی با صدور 
اطاعيه ای ؛  از زحمات و تاش های ارزنده و بی ش��ائبه ی ؛ يكايك اعضای 
تيم انتقال پيكر س��ه كوه نورد جان باخته در ارتفاع��ات دماوند  ، كه به صورت 
داوطلبانه با سازماندهی شايسته ی هيئت كوه نوردی و صعودهای ورزشی استان 
تهران و سرپرستی و هدايت فنی مناسب  توسط افراد با تجربه ، اين عمليات در 
شرايط بسيار دشوار و صعب العبور منطقه ، به بهترين نحو  ممكن صورت گرفت 

؛ تقدير و تشكر كرد .
ه��م چنين فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی مراتب تأس��ف ، 
همدردی و  تسليت خود را به جهت اين ضايعه ی دردناك به خانواده های داغدار 

جان باختگان و جامعه ی كوه نوردی كشور ابراز می نمايد.

تقدیر ریاست فدراسيون از ؛

اقدامات انجام گرفته جهت انتقال پيكر سه كوه نورد جان باخته در دماوند
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تاش برای صعود به قله ی برودپيك از مس��يری نو توس��ط باشگاه 
آرش با حضور نمايندگان اين باشگاه در فدراسيون بررسی شد . 

مهدی داور پور ازمربيان و عضو هيئت رئيس��ه ی فدراس��يون  ، رضا 
زارع��ی ب��ه عنوان هيماليانورد ، خبره ی ورزش��ی و رئي��س كارگروه كوه 
نوردی ، س��يد مرتضی موس��وی بازرس ، حس��ين رضايی روابط عمومی 
،  همايون بختياری هم به عنوان روابط بين الملل فدراس��يون و هم دبير 
باشگاه آرش ،  كيومرث بابازاده به عنوان سرپرست و حسين خوش چشم 
ب��ه عن��وان يكی از اعضای فن��ی تيم ، به عاوه ی حميد اولنج و حس��ن 
نجاري��ان دو ت��ن از اعضای ب��ا تجربه ی  تيم های مل��ی هيماليا نوردی 
كشورمان در سال های گذشته ؛ كه تجربه ی سرپرستی ، حضور و صعود 
قله ی برودپيك را نيز در كارنامه ی خود دارند از اعضای حاضر در جلسات 

بررسی اين صعود بودند.
در اي��ن بررس��ی ه��ا توضيحات مربوط به مس��ير مربوط��ه از طريق 
عكس های تهيه شده ، ارائه گرديد و بحث و تبادل نظرهای فنی پيرامون 
موضوع صورت گرفت و مواردمختلفی مطرح ش��د ، از جمله : درخواس��ت 
حض��ور ناظ��ر فنی و با تجربه ی فدراس��يون در اردوها ی آماده س��ازی ، 
همراهی پزشك ارتفاع ، مشاركت در اطاع رسانی پايدار و پاك ، بررسی و 

ه��دف گذاری دقيق و عزم جدی برای به ثمر نشس��تن تاش تيم ، دقت 
ويژه در انتخاب نفرات تيم ؛ متشكل از افراد قوی ، با اراده ، با استقامت و 
با تجربه ، تبيين و تأكيد اهميت جايگاه سرپرس��تی  و نقش بسيار حساس 

وی و ...
ش��ايان ذكر است اعضای باشگاه آرش ضمن سپاس از مساعدت های 
فدراس��يون و ارائ��ه ی نظر های فنی و كارشناس��ی  خواس��تار تداوم اين 

همكاری ها  شدند. 

بررسی ، مساعدت و پشتباني  فدراسيون در خصوص 

تالش برای صعود به قله ی 
برودپيک از مسيری نو

اقداماتي از قبيل:
اخذ مجوز شوراي برون مرزي سازمان تربيت بدني

تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز
مشاوره هاي فني و امور آموزشي

امور بين الملل و اعزام 
پوشش خبري

صعود تيم 11 نفره مردان هيئت تهران به قله گاشربروم2
صعود تيم 9 نفره مردان هيئت سراب به قله گاشربروم2
صعود تيم 10 نفره بانوان هيئت تهران به قله اسپانتيک

صعود تيم 11 نفره باشگاه آرش به قله برودپيک از مسيري نو 

پشتيباني و حمايت فدراسيون از صعودهاي برون 
مرزي سال جاري 

در يک نگاه؛
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پيرو هماهنگيهای بعمل آمده در حاش��يه اجاس جهانی كوه نوردی 
UIAA كه پاييز سال ۱۳87 به ميزبانی ايران برگزار گرديد و مساعدت 
و پيگيری فدراسيون كوه نوردی، كارگروه كوه نوردی و بخش غارنوردی 
و كارگ��روه روابط بين الملل فدراس��يون؛ نخس��تين تي��م منتخب مربيان 
غارنوردی كش��ور از طرف فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی 
جمهوری اسامی ايران جهت شركت در دوره های آموزشی، فراگيری و 
مرور روش��ها و متدهای نوين و غارنوردی مشترك در ۱5 ارديبهشت ماه 

۱۳88 به كشور لهستان اعزام گرديد.
پس از توافقات اوليه و نظر مس��اعد مسئولين فدراسيون كوه نوردی 
اي��ران و همتايان لهس��تانی تاش چند ماهه ای آغ��از گرديد كه در طی 
آن زمانبندی دوره آموزش��ی، انتخاب، بررس��ی محل و غارهای مورد نظر 
برای پيمايش )با توجه به شرايط آب و هوايی(، عناوين و محتوای دروس 
آموزش��ی، اولويت بندی دروس دوره آموزشی، شرايط و امكانات اسكان، 
تغذيه، اياب و ذهاب، هزينه ها و ... مورد بحث و تبادل نظر و توافق قرار 
گرفت كه ماحصل آن، توافق برای برگزاری دوره آموزشی با موضوعات:

تكنيكهای تك طناب )SRT(، نجات ش��خصی، نجات دس��ته های كوچك، 
ام��داد و نج��ات، ايمنی در غارن��وردی، ايمنی در كوه، اس��تراتژی در اكتش��اف و 
برنامه های غارنوردی، تئوری Belay، زمين شناسی غارها و كارست، كارتوگرافی 
و جهت يابی، تاريخ غارنوردی، مناطق كارس��تی در جهان و پيمايش چند غار مهم 

در منطقه تاترای لهستان بود.
از س��ويی ديگر با توجه به ظرفيت اعام ش��ده از طرف لهس��تان تعدادی از 
مربيان غارنوردی با توجه به س��ابقه مربيگری و فعال بودن افراد در س��الهای اخير 

برگزيده شدند:
-  امير حس��ين جابر انصاری – مس��ئول بخش غارنوردی و سرپرست تيم از 

استان تهران
-  وحيد مصدری از استان تهران
-  عليرضا باغی از استان قزوين

-  پيمان ياوری از استان كرمانشاه
و دكتر مسعود حميدی از استان گيان

به منظور آمادگی و هماهنگی تيم اعزامی، دو اردو برگزار شد كه اولين مرحله 
اردو در روزهای ۱5 و ۱6 اس��فند ماه ۱۳87 در منطقه بند يخچال و دومين مرحله 

اردو در روزهای 27 و 28 فروردين ماه ۱۳88 در پلور برگزار گرديد.
تيم منتخب مربيان غارنوردی در تاريخ ۱5 ارديبهش��ت ۱۳88 از طريق رم به 
ورشو پايتخت لهستان اعزام گرديد، تيم پس از ورود و استقبال مسئولين لهستانی 
و انجام هماهنگيهای مقدماتی، در دوره آموزشی شركت كرد، در اين دوره پيشرفته 
مربيگ��ری، ۱2 غارنورد زبده لهس��تانی )انتخابی از بي��ن 700 متقاضی و با تجربه 
س��الها پيمايش و آم��وزش و با تجربه ی غارنوردی صدها غار در سراس��ر جهان( 
نيز ش��ركت داشتند، سطح بس��يار باالی دوره و حضور اساتيد ممتاز در رشته های 
مختلف، مرور و آموزش مباحث نوين غارنوردی، غارشناس��ی و متدهای آموزش از 

ويژگيهای منحصر بفرد اين دوره بشمار می رفت.
پ��س از طی موفقي��ت آميز دوره، تي��م اعزامی به همراه آندری چيچفس��كی 
)غارنورد مش��هور اروپا و جه��ان( و گروه منتخب وی به منطقه تاترا در لهس��تان 
عزيمت كردند و با توجه به زمانبندی و ش��رايط آب و هوايی، س��ه غار مهم منطقه 
را ب��ا موفقيت پيمايش كردند و برای اولين بار پرچم س��ه رنگ ايران را در اعماق 

اين غارها نصب كردند.
الزم به ذكر اس��ت كه كوههای تاترا )Tatra( يا Tatry در بين دو كش��ور 
لهستان و اسلواكی قرار دارند كه در واقع مرز طبيعی دو كشور محسوب می شوند، 
مس��احت كلی اين كوهستان 750 كيلومتر مربع می باشد كه تا سال 2007 حدود 
77۱ غار در منطقه تاترا كش��ف ش��ده كه عمده آنها در بخش لهس��تانی تاترا قرار 
دارند، عميق ترين و طوالنی ترين غارهای كش��ور لهستان نيز در اين منطقه قرار 
گرفته اند، مجموع طول غارهای كشف شده متجاوز از ۱24 كيلومتر است كه اكثرا 

غارهای آهكی می باشند. 
 Jaskinia Wielka عمي��ق تري��ن و طوالنی ترين غ��ار لهس��تان ك��ه
Śnieżna ن��ام دارد در منطقه تاترا اس��ت، عمق اين غار 824 متر و طول آن در 

حدود 2۳ كيلومتر می باشد.
س��رانجام تيم منتخب مربيان غارنوردی اي��ران در تاريخ ۱0 خرداد ۱۳88 با 

استقبال مسئولين فدراسيون به  ميهن بازگشتند.

 گزارشي ازاعزام 
تيم منتخب مربيان غارنوردی

جهت برنامه آموزشی و پيمايشی به كشور لهستان
روشن امين نيا

ادامه در صفحه بعد



5

شي
رز

ي و
ها

ود
صع

 و 
ي

رد
ه نو

كو
ن 

سيو
درا

ي ف
بر

 خ
يه

شر
ن

رئيس فدراس��يون كوه نوردی به همراه دبير و تنی چند از مس��ئولين 
اين فدراس��يون از خط توليد لوازم و تجهيزات كوه نوردی و سنگ نوردی 
شركت »هفت گوهر« به مديريت » مهندس سليمانی » بازديد كردند . 

در حاشيه ی اين بازديد كه در راستای اصل حمايت از توليد كنندگان 
داخلی ص��ورت گرف��ت 
مش��كات  پيرام��ون   ،
صنعت��ی ،  اين بخ��ش 
انتظ��ارات  رون��ق و 
مص��رف كنن��ده ، ارتقاء 
ی  عرص��ه   ، كيفي��ت 
محصوالت و  ی  رقابت 
به  ورود  اندازهای  چشم 
المللی بحث و  بازار بين 

تبادل نظر شد . 
ش��ايان ذكر است ؛ 

ش��ركت » هفت گوهر « ب��ه تازگی موفق ب��ه اخذ گواهی » CE «كه 
اعتباری بين المللی برای ورود محصوالت توليدی به بازار اتحاديه ی اروپا 
می باش��د ، شده اس��ت . در عين حال ، اين گواهی به عنوان اعتباری در 
كنترل كيفيت ، مورد وثوق س��اير كشورهای دنيا نيز می باشد . در همين 
ش��ركت در  راس��تا اين 
تاش ب��رای اخذ تأييديه 
فدراس��يون  س��وی  از 
ن��وردی  ك��وه  جهان��ی 

)UIAA( است . 
گفتنی است : شركت 
» هفت گوهر « در سال 
86 ني��ز موف��ق ب��ه اخذ 
استاندارد سيستم مديريت 
 )ISO900۱ كيفي��ت )

شده بود . 

بازديد مسئولين فدراسيون كوه نوردی از خط توليد 
شركت » هفت گوهر«

بخ��ش غارنوردی كميته كوه نوردی، از ابتدای فعاليت خود در س��ال ۱۳75 
همواره سعی كرده است در انجام يكی از وظايف اصلی خود يعنی آموزش، تاش 
كند و در اين راس��تا و در همان س��ال با بكارگيری مربيان برجس��ته فرانسوی و 
برگزاری اولين دوره آموزش��ی با حضور 40 نفر از عاقمندان، اولين گام را در راه 
آموزش غارنوردی بر پايه اصول صحيح و بروز دنيا برداش��ت، تهيه و تاليف طرح 
درسهای آموزشی غارنوردی در سه سطح كارآموزی، پيشرفته و مربيگری و انجام 
ويرايش��های مختلف، برگزاری دوره های متعدد غارنوردی و آموزش عاقمندان 
اين رش��ته در سطوح مختلف و در سراس��ر كشور از اهم فعاليتهای اين بخش در 

زمينه آموزش در سالهای اخير بوده است.

 اميد اس��ت كه دستاوردهای آموزش��ی اين دوره نيز به گسترش غارنوردی 
در ايران و ارتقاء س��طح علمی و فنی اين رش��ته منتهی شود و انجام برنامه های 
پيمايشی تيم، سرآغاز و انگيزه ای برای ديگر غارنوردان ايرانی جهت انجام برنامه 

های برون مرزی و بين المللی باشد.
در پاي��ان الزم اس��ت از مس��اعدت و حمايت جناب آقای مهندس ش��عاعی 
رياست محترم فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای ورزشی، جناب آقای افاكی 
دبير محترم فدراس��يون و جناب آقای زارعی رياس��ت محترم كميته كوه نوردی 
تقدير و تش��كر ويژه ای شود كه بی ش��ك بدون كمك اين بزرگواران انجام اين 

برنامه ميسر نبود.

ادامه از صفحه قبل

»مهدی عميدی« صعود كننده به قله ی مانس��لو - هش��تمين قله ی باالی هش��ت هزار متر جهان به 
ارتفاع 8۱6۳ متر- با حضور در فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی طی جلسه ای دو ساعته با مهندس 

محمود شعاعی ديدار و گفت و گو كرد. 
وی  گزارش كاملی  از برنامه ی مس��تقل خود و س��اير همنوردانش را به همراه فيلم و عكس به رئيس 
فدراس��يون ارائه كرد و ش��عاعی نيز ضمن تبريك گفتن و تقدير از تاش ستودنی وی و ساير اعضای تيم در 
كسب اين  افتخار ارزنده ، از انعكاس مورد نظر در رابطه با اين صعود  و ساير موارد درخواستی حمايت كرد.  

ديدار »مهدی عميدی« فاتح مانسلو  با 
رئيس فدراسيون
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در اجرای تقويم ورزش��ی س��ال ۱۳88 فدراس��يون ك��وه نوردی و 
صعودهای ورزشی ،آزمون ورودی به دوره مربيگری ملی كوه پيمائی  در 
درج��ا ت 2و۳ و در بخش های آقايان و بانوان به مدت 2 روز در منطقه 
سنگ نوردی بند يخچال  برگزار گرديد .در اين آزمون جمعاً 89 كوه پيما 

شركت نمودند كه 70 نفر آنان از آقايان و مابقی  بانوان بودند .

 برگزاري آزمون ورودی به دوره
 مربیگری کوه پیمائی

نتايج  نهائی اين آزمون در پايگاه فدراسيون  به 
آدرس www.mfi.ir درج ش��ده و به هيئت های 

كوه نوردی استانها نيز اباغ گرديده است . 

در پي اس��تقبال كوه نوردان و مربيان رش��ته های 
كوه نوردی از برگزاری كاسهای مقدماتی امداد و كمك 
های اوليه كوهس��تان، اين درخواستها  از طريق هيئت 
های كوهنوردی و صعودهای ورزش��ی اعام و پس از 
ارجاع به كارگروه پزش��كی، زمانبندی الزم انجام شده و 
تاكنون كارگروه پزش��كی موفق به برگزاری دوره های 

آموزشی در۱0 مركز استان و شهرستان گرديده است. 
اين كاس��ها با حضور و عاقمندی قابل تحسين 

كوه نوردان و طبيعت گردان مواجه شده است. 
مدرسين اين دوره ها تماماً از پزشكان باتجربه در امر 
كوه نوردی هستند كه اكثراً مربی و دارای سوابق ارزشمند 

در كوه نوردی و هيماليانوردی می باشند. 
مواد درسی دوره مقدماتی كه ذيًا اشاره می گردد 
مطابق با استانداردهای كميته پزشكی اتحاديه جهانی 
كوه ن��وردی ) UIAA medcom ( و ب��ر اس��اس 
نظرسنجی از همكاران پزشك و كوه نورد و بر پايه مدل 

نياز كشور ما تدوين شده است. 
شايان ذكر اس��ت دوره مقدماتی امداد و كمكهای 
اوليه ۱6 س��اعته و در دو روز برگزار می گردد و طی آن 

دروس زير تدريس می گردد:
- فيزيولوژی ارتفاع – بيماريهای ارتفاع 2/5 ساعت

- هيپوترميا ۱/5 ساعت
- سرما زدگی ۱/5 ساعت  

- گرما زدگی ۱/5 ساعت
- نورزدگی۱/5 ساعت

- اصول و مبانی مقدماتی تغذيه در كوهنوردی – 
آب و الكتروليت 2  ساعت

- اص��ول و مبان��ی كمكهای اولي��ه با گرايش 
) ش��ناخت حوادث، ايمن��ی ها، پيش��گيريها، ارزيابی 

حادثه، آمادگی ها(  2  ساعت
- صاعقه  2  ساعت

- جعبه كمكهای اوليه   ۱/5 ساعت
بعد از اتمام درس از شركت كنندگان آزمون بعمل 
می آيد و افرادی كه نمره قبولی را احراز ننمايند، مجدداً 

تجديد آزمون خواهند شد .
* شرايط برگزاری كاس: 

- درخواس��ت كتبی از فدراس��يون كوه ن��وردی و 
صعودهای ورزشی

- تنظيم برنامه زمانی كاس پس از ارجاع درخواست 
به كارگروه پزشكی فدراسيون 

- معرفی مدرسين توسط كميته پزشكی به مسئوالن 
برگزاركننده 

- برگزاری كاس ، اخذ آزمون، صدور گواهی معتبر 
از سوی فدراسيون برای قبول شدگان

       الزم ب��ه ذكر اس��ت طی دوره مقدماتی برای 
مربيان رشته های مختلف كوه نوردی ضروری بوده و از 
آنجائيكه هيچ مرجع��ی تاكنون صاحيت قانونی برای 
برگزاری اين گونه كاسها را به طور مستقل اخذ ننموده 
لذا حضور افراد در كاسهای غير فدراسيون صرفاً جهت 

ارتقاء دانش پزشكی آن در زمينه كوه نوردی می باشد.
دوره های برگزار ش��ده به ش��رح ذي��ل اعام می 

گردد:
زنجان                آبان 87

تهران                فروردين 87
رشت                اسفند 87
مشهد                دی 87

ساری               اسفند 87
چالوس             ارديبهشت 88

اصفهان            خرداد 88
نيشابور             ارديبهشت 88
مشهد               ارديبهشت 88

زاهدان             خرداد 88
  

دوره های آموزشی مقدماتی امداد و کمكهای اوليه کوهستان در سراسر کشور
) نيمه دوم 87 و سه ماهه اول 88 (

گزارشی از کارگروه پزشكي  کوهستان فدراسيون
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به گزارش پايگاه  summitclimb: آرنولد كاس��تر سرپرست تيم 
بين المللي صعود كننده از مس��ير شمالي به قله اورست گفت: بين ساعت 
8 الي 9 صبح ۳0 ارديبهش��ت پنج عضو از گروه تحت سرپرس��تی وی به 

همراه 5 شرپا)باربر( به قله اورست رسيدند. 
ب��ه گفته ی وی عارف گرانماي��ه ، نيمايزدی پور، آلن، هرو و راب به 

همراه 5 شرپاي حمايت كننده به قله اورست رسيدند. 
اي��ن تي��م پس از گذش��ت بي��ش از 5۱ روز تاش بر فراز اورس��ت 

ايستادند. 
گفتني اس��ت: دو كوه نورد ايرانی 9 خرداد ماه با اس��تقبال مسئولين 

فدراسيون كوه نوردی به ميهن بازگشند. 

30 اردیبهشت روز ایراني اورست؛ و این بار از جبهه شمالي 

* به اين دو كوه نورد افتخار آفرين ايرانی كه به صورت مستقل به عنوان 
اولين ايرانيان موفق ش��دند به قله ی اورس��ت از جبهه ی شمالی صعود كنند 

،  تبريك می گوئيم . 
خاطر نش��ان می ش��ود :۳0  ارديبهشت س��ال ۱۳77 هجری شمسی ، 
ايرانيان برای اولين بار در قالب تيم ملی و از جبهه ی جنوبی ، بر فراز بام دنيا 

ايس��تادند. و  بعد از گذشت يازده سال از كسب آن افتخار و درست درهمان 
۳0 ارديبهشت دو ايرانی ديگر از جبهه شمالي. 

 شايان ذكر است : فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی  با هم كاری 
انجمن كوه نوردی دانشگاه صنعتی اميركبير گزارش برنامه ی صعود نيما يزدی 
پور به همراه تقدير از وی و عارف گرانمايه را در تاريخ ۱2 خرداد ماه برگزار كرد. 

)  عارف گرانمايه به دليل عارضه ی سرمازدگی حاضر نشد (

مقارن با گراميداش��ت چهارمين س��الگرد صعود اولين بانوان مس��لمان بر 
فراز اورس��ت هيئت كوهنوردي و صعودهاي ورزش��ي همدان همايش با شكوه 
تجليل از اعضاي تيم هاي ملي هيماليا نوردي در س��اليان گذشته و تني چند از 

پيشكسوتان را به همراه صعود به قله الوند برگزار كرد.

برگزاري همايش تجليل از هيماليانوردان 
تيم هاي ملي در همدان 
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اولي�ن بار كه به كوه نوردی پرداختيد چند س�التان بود و به كدام كوه 
رفتيد؟

۱2 سالم بود كه برای اولين بار به كوه رفتم. كوههای بی بی شهربانو در جنوب 
تهران از رش��ته جبال طبرك كه از تهران مش��خص اس��ت و يك قسمت آن به 
كوههای س��رپايه مي خورد كه باالی خجير اس��ت و البته االن خيلی از آن فضا را 

كارخانه سيمان پر كرده است!
كالس كارآموزی سنگ را چه زمانی و با چه مربی گذرانديد؟

هنوز ديپلم نگرفته بودم كه كاس های كارآموزی سنگ را با استاد گيانپور 
و مرحوم محمود اجل ك��ه اهل همدان بودند گذراندم. يادش بخير، زمانيكه فرود 

می آمديم مرحوم اجل می گفت: نترسيد فرود برويد اجل باالی سر شماست!
دوره مربی گری كوه نوردی را با چه مربيانی اخذ كرديد؟

آن زم��ان برای كوه نوردی كاس كارآموزی به اين صورت االن نبود. س��ال 
۱۳۳6 دوره مربی گری كوه ن��وردی را با اميل ماركاريان، هاملت يرخچيان، كهان 
مينايسان گذراندم و همان زمان بود كه ديپلم فنی خود را از هنرستان كسب نمودم.

چه زمانی به فدارسيون كوه نوردی وارد شديد؟
بعد از ديپلم چون زمان بيش��تری برای فراغت داش��تم به عضويت رس��می 

فدراسيون كوه نوردی درآمدم.
سمت شما در فدراسيون چه بود و درچه پست هايي مشغول خدمت 

بوديد؟
هميشه سمت من روابط عمومی و مديرفنی بود . البته يك مدتی نيز خزانه دار 

بودم.
نام روسای فدارسيون كه شما با آنها كار كرديد چه بود؟

زمانيكه مش��غول كار شدم رئيس فدراسيون سرتيپ بيات بود. سپس تيمسار 
خاكپور و پس از ايش��ان آقای دكتر رفعتی افش��ار و در ادامه نيز مرحوم مهندس 

نوروزی.
از سفرتان به فرانسه و صعود به مون بالن  بگوييد؟

در زمان اس��تاد رفعتی افشار به كشور فرانسه اعزام شدم. اين اعزام طی 2 بار 
صورت گرفت يك بار برای ش��ركت در مدرسه كوه نوردی اكوناسيونال در جنوب 
فرانسه در شهر شامونی و بار ديگر برای شركت در كنگره كوه نوردی به اتفاق مرحوم 

فضل اهلل اميراعايی و جليل كتيبه ای .
زمانيكه كنگره تمام شد همراه با بعضی از دوستان از جمله عباس نا مداري و 
جواد خوش پيكران يك روزه مون بان را صعود كرديم. آن زمان پول زيادی برای 

راهنما نداشتيم مسير خود را خودمان مشخص كرديم و تصميم گرفتيم بدون راهنما 
صعود كنيم اين صعود در سال۱۳42 صورت گرفت.

ظاهرا در زمان رياست تيمسار خاكبيز نيز به خارج اعزام شديد؟
بله در زمان ايشان نيز همراه با آقای نصرت اهلل نوری برای مدرسه كوه نوردی 
نظامی و يك دوره ۳ ماهه بهمن شناس��ی و س��نگ نوردی به شمال ايتاليا اعزام 

شديم.
آيا به قلل قاره افريقا نيز  رفته ايد؟

حدود سال 50 بود كه همراه عده ای به كشور تانزانياوكنيا رفتيم و  قله كليمانجارو 
را فتح كرديم كه بلندترين قله آفريقا بود و پرچم ايران را در آنجا به اهتراز درآورديم. 
البته ما اولين گروه ايراني فاتح قله اي در آفريقا نبوديم قبل از ما برادران اميدوار قله 

كی بو كه كوتاهتر از كليمانجارو بود را فتح كرده بودند.
از اين سفر خاطره جالبي به ياد دارم. زمانيكه از شهر آديس آبابا به سمت ايران 
پرواز كرديم هواپيما به علت اشكال فنی اجباراً در جده نشست و ما وقتی در جده از 
هواپيما پياده شديم ۳ روز به حج تمتع مانده بود و چون سفر صعودمان تمام شده بود 
و پولی برايمان باقی نمانده بود لذا به سفارات ايران در عربستان رفتيم. آنجا وقتی 
ماجرا را شنيدند با خوش��رويی ما فاتحان كليمانجارو را نصيب الحج كردند و تمام 
مخارج را به عهده گرفتند و ما نيز در قالب كاروانهای متعدد روزی ۳ بار زائرا ن را 

به كوه حرا می برديم .
از خانواده  ي خود بگوييد؟

من  با يكي از شاگردان سنگ نوردی ام ازدواج كردم كه ثمره آن يك پسر است 
كه از اسكي بازان معروف مي باشد  و دو دختر دوقلو كه اين دو نيز اسكی باز و اكنون 

در كانادا زندگی می كنند.
آيا به كوههای هيماليا نيز رفته ايد؟ چه قللی را صعود كرده ايد؟

در سال ۱974 تيم كوه نوردی ايران شامل سروان جعفراسدی و بنده به همراه 2 
ژاپنی بنام مارياما و كاوياما به سرپرستی تيمسار خاكبيز برای صعود قله دائوالگيری 

اعزام شديم.
ابتدا به كاتماندو و س��پس به بيس كمپ  دائوالگيری رفتيم آنجا به تيم ژاپن 
برخورديم كه دچار سانحه شده بودند و 6 نفر از اعضای تيم شان به زير بهمن رفته 
بودند . تا 6200 متری صعود كرديم و برگشتيم. اداره ي صعود به قله دائوالگيری 
اجازه صعود مجدد به ما نداد زيرا كشور ايتاليا  منطقه را برای صعود رزرو كرده بود. آن 

زمان به علت كمبود امكانات و راهنما و خطرات زياد كمتر اجازه صعود مي دادند.
سال ۱975 نيز برای صعود 8۱6۳ متري مانسلو  اعزام شديم. اعضای تيم جناب 

با پيش كسوتان...
با پيش كسوتان...باپيشكسوتان...

مصاحبه كننده: نرگس روحاني

متولد 5 آذر 1314، در محله حسن آباد تهران.
فرزند شش�م و آخر خانواده بود.برادر بزرگش مش�وق او مي شود تا كوه نوردي و اسكي را 
 دنبال كند و او با اس�تعداد و عالقه اي كه به اين دو رش�ته داش�ت؛ از برادر هم پيش تر مي رود.
 او بي�ش از ني�م قرن اس�ت كه به كوه ن�وردي، مربي گ�ري ، امداد و نج�ات و خالصه فعاليت 
در زمين�ه ه�اي مختل�ف مرتب�ط با كوه ن�وردي پرداخته اس�ت و هم اكن�ون ني�ز در قامت يک 
 پيش كس�وت با دل�ي جوان در دفتر تله س�ي يژ به عالقه مندان كوه و طبيع�ت خدمت مي كند. 
توفيقي دست داد تا در اولين بخش از گفتگو با پيش كسوتان در خبرنامه ي صعود به سراغ وي 

برويم و از خاطرات و تجربيات ارزشمندش بهره مند شويم؛ استاد ناصر رستمي .
ناصر رستمي-سال 1338- درياچه تار
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سروان اسدی، مرحوم جال رابوكی، مرحوم مختار مديرزاده به سرپرستي تيمسار 
خاكبيز. كارياما نيز در اين سفر همراه ما بود. 

طی مدتی كه در فدارسيون خدمت كرديد چند دوره آموزشی كوهنوردی 
برگزار كرديد؟

بي��ش از 70 بار دوره های مختلف را براي مربی های كوه نوردی گذاش��تم. از 

بهترين ش��اگردانم كه اكنون همه آنها مربی های حاذقی هستند مي توانم به دكتر 
كفاش، نصرت اهلل نوری، مخت��ار مهديزاده، مهرانگيز حكيمی، روح انگيز حكيمی 

ومرحوم مهری زرافشان اشاره كنم.
آيا خاطره ای با اين عزيزان داريد كه به خوانندگان ما بگوييد؟

س��ال ۱۳42 به قصد شب مانی در قله دماوند به اتفاق مهری زرافشان و نلی 
يقيداقيان و عباس عليزاده به قله دماوند صعود كرديم. ساعت 7 صبح رسيديم. 24 
ساعت آنجا مانديم. ما اولين گروه ايرانی بوديم كه 24 ساعت روی قله دماوند مانده 
بود. بعدها فهميديم كه سال پيش يك تيم روسی چندين شب در قله دماوند مانده 

بودند!
آيا دوره امداد و نجات نيز برگزار كرديد؟

يك مربی اتريشی بنام پيتر هابلر -كه با رينهولد مسنرجزء اولين كسانی بود 
كه بدون اكسيژن اورست را صعود كرده بود-زمانيكه 2۱ سال سن داشت به ايران 
آمد و يك دوره گروه امداد و نجات گذاشت كه حدود 25 نفردر آن شركت داشتند و 
سرپرستی تيم را خودم انجام دادم. برای تعليم به منطقه علم كوه رفتيم و برای اولين 

بار يخچال غربی علم كوه را صعود كرديم. 
آي�ا نظری راجع به كالس�های آموزش�ی كه امروزه برگزار مي ش�ود 

داريد؟
يك انتقادي كه به دوره هاي آموزش��ی دارم اين اس��ت كه االن برای آموزش 
يخ نوردی افراد را به منطقه حسن در می برند و بعد از طی اين دوره راهی سفر هيماليا 
نوردی می شوند. من عقيده دارم كه بايد بعد از تمرين در مناطقی كه در ايران است 
افراد را ابتدا به هيماليای كوچك يعنی در ارتفاعات آلپ اروپا ببرند. آنجا با يخ و برف 
صعودهای زمستانی آشنا كنند و بعد به هيمالياي اصلي بروند. آن زمان كه مربی ها را 
تعليم می دادم كاس يخ و برف را زير ديواره علم كوه برگزار می كردم. هم يخچالهای 
طبيعی داشت و هم دوره مربی گری سنگنوردی را در اين ارتفاعات تعليم می دادم.اما 

االن فقط به محدوده ارتفاعات بند يخچال اكتفا می كنند.
نظرت�ان راجع به صعوده�ای 7000 و 8000 متری ايراني هاكه اين 

روزها باب شده بفرماييد.
در صعودهای 7000 متری و باالتر كوه نوردان  بايد آگاهی بيشتری داشته باشند 

چون آنجا منطقه خطر يعنی مرگ كوهنوردان است، لذا بايد اين دسته از كوه نوردان 
كه قصد صعود به اين ارتفاعات را دارند تمرينات س��خت و كاملی داش��ته باشند. 
تاريخچه صعود هيماليا نوردان را حتما با دقت مطالعه كنند و از هم هوايی مناسبي 
برخوردار باشند بدون رعايت اين عوامل صعودهای بسيار خطرناكی خواهند داشت . 

براي نمونه آقاي عبدالحسين عزيزی كه بطور تأسف باری جان سپرد.
از طرفي زمانيكه يك ايرانی بدون اسپانس��ر ب��ا خرج خودش به قصد صعود 
قلل مرتفع كوههای هيماليا مي رود ، تمام سعی و كوشش و خطرها را می كند كه 
حتما به قله برسد در حاليكه يك كوه نورد خارجی چون اسپانسردارد آنقدر ريسك 
نمی كند. حتی اگر نزديك قله برسد و ببيند شرايط جسمانی او تغيير كرده برمی گردد 
و سال ديگر دوباره صعود می كند . بايد براي اين گونه پرداختن كوه نوردان ايراني به 

صعودهاي بلند برون مرزي تجديد نظر كرد .
به كدام قله های ايران صعود داشتيد و در زمان كوه نوردی عضو كدام 

باشگاه بوديد؟
من از اعضای قديمی باشگاه كوه نوردی و اسكی دماوند هستم و تقريباً تمام 
قلل ايران را صعود كردم در باشگاه دماوند جزء نفراتی بودكه بيشترين صعود را به 

قلل مختلف داشت.
آيا زمانيكه در فدارس�يون كوه نوردی مش�غول بوديد ش�غل رس�می 

ديگری داشتيد؟
بله من در س��ازمان صنايع نظامی رسماً كار می كردم و اكنون بازنشسته آنجا 

هستم .
مجموعه تله سی يژ چگونه بوجود آمد؟

حدود س��ال ۱۳50، زمان غ��روب كه از كوه پايين می آمديم در تپه پس قلعه 
كه آن زمان به تپه سرا معروف بود می نشستيم و عصرانه می خورديم آنجا تصميم 
گرفتيم كه در آن منطقه يك نقاله بگذاريم. اين مطلب را با مربيان آن زمان درميان 
گذاش��تيم . مرحوم سرهنگ محمود پيروز ش��روع به جمع كردن پول كرد. حدود 
۳50.000 تومان جمع آوري شد كه آن زمان مبلغ زيادی بود. پول را  برای شركت 
پوماي فرانسه فرستاديم و دستگاه تله سی يژ را خريداری كرديم . در واقع  من و ۱92 
نفر از مربيان قديمي از مؤسيس��ن تله سی يژ هس��تم . در  آن زمان اين مجموعه را  

فرانسوی ها كنترل می كردند اما االن اين امر توسط ايرانيها صورت مي گيرد.

تقدير از ناصر رستمي در جشن فدراسيون كوهنوردي
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پرندگان ۳ دسته اند ! 
پرندگانی كه بال دارند و پرواز می كنند ! 
پرندگانی كه بال دارند و پرواز نمی كنند ! 

و پرندگانی كه بال ندارند ، اما پرواز می كنند ! 
پرندگانی كه بال دارند و پرواز می كنند يا بال دارند 
و پرواز نمی كنند را همه می شناس��يم ! اما پرندگانی 
كه بال ندارند ولی پرواز می كنند ، پرندگانی هس��تند 
كه می انديش��ند ! پرندگانی هستند كه می نويسند ! 
پرندگانی هستند كه در شادی ها می خندند و درغم 
ها می گريند ! و يا پرندگانی كه قله ها را درمی نوردند 

و بر ستيغ كوه ها و دشت ها بی بال می پرند ! 
ولی اين پرنده های بی بال گاه خوی پرستوهايی 
را می گيرند كه مقصد را تنها در كوچ می دانند ! ... اما 
مگر نه آنكه هر كوچی را بازگشتی ست ؟! پس چگونه 
اس��ت كه گاه همه را چش��م به راه خود می گذارند و 
هيچ وقت باز نمی گردند ! ... اين چه احساس شگفتی 
ست ؟! چه لذت زيبائی ست ؟! چه پرواز غريبی ست 
كه می ارزد گاه پرستوها حتی به خاطرش با جانشان 

قماركنند ؟! 
صدای خالص اكسير می دهد اين پرواز !

تو گوئی پروازی به وسعت جاودانگی ست ! 
پروازی به عظمت هم نشينی دائمی با خورشيد ! 
ام��ا چقدر ابعاد اين عش��ق ، مبهم اس��ت برای 

عقل! 
ش��ما كه غريبه نيستيد ! عشق بازی »عزيزی« 
و كمونيزم را يادتان هس��ت ؟! ... »خادم« و كی دو را 
چطور ؟! ... و اكنون آن جوان آن روزهای كوچه های 

عين الدوله ی تهران ؛ » مهدی اعتماد فر «.
هم او كه نوبت عشق بازی اش از كوچ 79 بر فراز 
كورژنفسكايا با 7۱05 متر شروع شد ، دوشنبه 7050 

متر و كمونيزم 7494 متر ... اما به النه بازگشت ! 
ه��م او كه در كوچ 8۱ بر فراز خانتنگيری 70۱0 

متر و همان س��ال بر ف��راز پوبدا 74۳9 
مت��ر اوج گرف��ت و ... و ب��از هم به النه 

بازگشت! 
هم او كه ديگر با كوچ 7۱۳6 متری 
در س��ال  8۳ بر فراز لني��ن ؛ دل خوش 

نمی شد ! 
بال و پرش می گفت : يا هشت هزار متر ارتفاع 

بگير يا با قفس تنگ اين قله ها بساز !! 
پاسخ روشن بود ! 

از پرستوئی كه مقصد را در كوچ می بيند ، مخواه 
كه بماند ! ... و باز هم كوچ و باز هم كوچ ! 

۱۳84 به عنوان اولين ايرانی ، 8047 متر بر فراز 
برودپيك اوج گرفت و افتخار آفرين شد .

۱۳85 تا هشت هزار متری دائوالگيری و ۱۳86 
گاشربروم دو را نيز تا نزديكی های قله رفت و رفت ، 
اما به مدد پرستويی شكسته بال شتافت و جوانمردانه 

فرود آمد ! 
يك سالی گذشت ! 

تجديد قوايی و عشقی و يك » يا علی « ديگر ! 
ي��ك » يا علی « تا اوج قله ای كه پيش تر دل 
مادری را شكس��ته بود ! ... ش��رپای دلش اوراز بود ! 
غري��وش نام ايران و افتخارش به عظمت اهلل ، ميان 

سرخ و سفيد و سبز ! 
و اولين ايرانی بر فراز قله 8068 متري گاشربروم 

يك ! 
گذش��ت ... ! گذشت و گذشت تا دوباره بوسه بر 

گونه های خطر زد ! 
هيماليا را كه می شناسيد ؟! كبريت نيست تا بی 

خطرش را بسازند !
 از آن گذش��ته ؛ پيش��گامان خطر ، گاه خطا نيز 

كنند ! 
اما امان ... امان از آن كوچ بی بازگشت ! 

روزها و شب ها گذشت ! 
پسرها در انتظار خبر صعود پدر ! 

همسر دل نگران و بی قرار ! 
و رفيق شفيق همان كوچه پس كوچه های عين 

الدوله؛  دست به دعا در خانه ی خدا ! 
... خبر مثل هميشه كوتاه ! 

مثل هميشه داغ و مثل همه ی اين جور خبرها؛ 
تلخ ! 

اما آن تلخ خبر هر چه بود ؛ در بی خبری مانده بود 
كه صاحب خبر ؛ جاودانه شد ! 

اما بگذار برای خبر بگويم ؛ 
» مهدی اعتماد فر « برای هميشه مفقود نشد،

 او برای كسب افتخاری ديگر به نام ايران عزيز، 
بر فراز هيمالي��ا در 8۱00 متری دائوالگيری جاودانه 

شد ! 
فدراس�يون ك�وه ن�وردی و صعوده�ای 
ورزش�ی ؛ ع�روج عاش�قانه ی آن ك�وه نورد 
صاح�ب نام ، با اخ�الق و افتخارآفرين را كه 
توانست نام ايران را بر فراز قلل رفيع هيماليا 
بلند آوازه كند و در راه كس�ب افتخاری ديگر 
برای اين س�رزمين بر بلندای قله های پاكی 
و صالب�ت ، جاودانه ش�د ، ب�ه خانواده ی آن 
بزرگ�وار و جامعه ی قدرش�ناس كوه نوردی 

صميمانه تسليت می گويد . 

روحش شاد ، يادش گرامی باد 

براي او كه بر فراز هيماليا جاودانه شد

در رثای مهدی اعتماد فر

در رث�ای كوه ن�ورد صاحب ن�ام و پيشكس�وت ؛ زنده ياد 
مه�دی اعتم�اد فر ك�ه در حين ت�الش برای صعود ب�ه قله ی 

دائوالگيری بر فراز هيماليا جاودانه شد . 
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هيئت كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی اس��تان تهران در راس��تای 
ارتقای برنامه های آموزش��ی خود ۳0 فروردين ماه گردهمايی مدرسان و 
مربيان كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی )بانوان – آقايان( استان تهران 

را در فرهنگسرای بهمن برگزار كرد . 
در اين مراس��م كه تنی چند از مسئولين فدراسيون نيز در آن حضور 
داش��تند ، بعد از تبيين و ترسيم وضعيت فعلی مربيان و اشاراتی به برنامه 
های آتی هيئت تهران توس��ط »كاوه كاشفی« رئيس اين هيأت ، »اقبال 
افاكی« دبير فدراس��يون نيز به بيان سياست گذاری های فدراسيون در 
اين بخش و عزم فدراسيون جهت توسعه ی آموزش و ارتقاء آن در ابعاد 

مختلف پرداخت . 
در ادام���ه و بعد از »عل��ی نژاد« كه به عنوان مسئول ك���ارگروه 
ك��وه نوردی هيئت ته����ران س��خ���ن گفت ،»زارعی «مربی و رئيس 
كارگ��روه كوه ن��وردی فدراس��يون ، »داورپور «مرب��ی و رئيس كارگروه 
صعودهای ورزش��ی فدراس��يون و »حاتم��ی « مربی و رئي��س كارگروه 
كوهپيمايی فدراس��يون ، هر ي��ك توضيحاتی را در خصوص فعاليت ها ، 
وضعيت مربيان تابعه و چش��م اندازه��ا ارائه كردند . هم چنين »ايروانی« 
نيز به عنوان  مسئول كارگروه صعودهای ورزشی اين هيئت ؛ توضيحاتی 

را در رابطه با فعاليت های مربوطه اظهار داشت.
ش��ايان ذكر اس��ت در بخشی از اين مراس��م  از  »صادق كرباسی« 

به عنوان مربی پيشكس��وت و خدوم و هم چنين از زحمات بی ش��ائبه ی 
»سعيد جواهر پور« در اين عرصه  ؛با اهدای لوح تقدير و هدايايی ؛ تجليل 

به عمل آمد . 
بخش پايانی اين مراس��م نيز با پرس��ش های تنی چند از مربيان از 
جمله »نظريان« و »بابازاده «و پاس��خ مس��ئولين  همراه بود . هم چنين 
نظرس��نجی در خصوص س��اماندهی وضعيت امداد و نجات كوهس��تان  
و تكمي��ل بان��ك اطاعاتی مربي��ان از ديگر  موارد انجام ش��ده در اين  

گردهمايی بود . 

ب��ه هم��ت ه��م كاران كارگ��روه رواب��ط عمومی  
فدراسيون در بخش اطاع رسانی الكترونيك ؛ سامانه ی 
دانلود فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی بر 

روی پايگاه اينترنتی اين فدراسيون  به آدرس: 
http://mfi.ir/download/

 راه اندازی شد. عاقه مندان می توانند مطالب دسته 
بندی شده و متنوع آموزشی و همچنين پايان نامه  هاي 
منتخبي كه توس��ط كارگروه هاي فدراس��يون از جمله 
كوهنوردي باز خواني و به روز ش��ده اند را از اين طريق 
دريافت نمايند . ش��ايان ذكر است : اين بخش به مرور 
در حال تكميل و اصاحات الزم  می باش��د . كه  اميد 
است در اين روند از نقطه نظرات و پيشنهادات ارزنده ی 

كاربران گرامی نيز بهره مند شويم . 

سامانه ی دانلود فدراسيون راه اندازی شد

گردهمایی مربيان و مدرسان تهرانی برگزار شد

تجليل از »صادق كرباسی« و »سعيد جواهرپور«
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ش��نبه ۱2 ارديبهش��ت ماه ، مجمع و انتخابات هيئت كوه نوردی و صعودهای ورزشی استان خراس��ان رضوی با حضور »مهندس شعاعی« رئيس 
فدراسيون و مسئولين تربيت بدنی استان برگزار شد . 

در جري��ان برگزاری اين انتخابات ؛ چهار نفر نامزد ش��ده بودند كه آقايان »صباغي��ان« و »واحدی فر« انصراف داده و در نهايت از ميان »امير اهلل 
شمقدری« و »حسن نعيم آبادی « ) رئيس سابق هيئت ( ؛ »شمقدری« با ۱8 رأی به مدت چهار سال به رياست اين هيأت انتخاب شد . 

شايان ذكر است در پايان اين مجمع از زحمات چند ساله ی » حسن نعيم آبادی « در اين مسئوليت تقدير شد . 

از برگزاري مجامع و انتخاب روساي هيئت ها؛ 

 دوش��نبه ۱4 ارديبهش��ت ماه ، مجمع و انتخابات هيئت كوه نوردی و صعودهای ورزشی استان بوشهر با حضور »مهندس شعاعی« رئيس 
فدراسيون و مسئولين تربيت بدنی استان برگزار شد . 

در جريان برگزاری اين انتخابات ؛ دو نفر نامزد ش��ده بودند كه از ميان »عباس��علی اس��دی« و »محمدمهدی عاش��وری«  در نهايت  
»اسدی« با ۱۱ رأی  در برابر 5 رأی » عاشوری « ، به مدت چهار سال به رياست اين هيأت انتخاب شد . 

شايان ذكر است در پايان اين مجمع از زحمات چهار ساله ی » سيدمحسن موسوی« در اين مسئوليت تقدير شد . 

شمقدري رئيس هيئت خراسان رضوي شد

عباسعلي اسدي رئيس هيئت بوشهر شد

مسابقات انتخابي تيم هاي ملي آقايان و بانوان سنگ نوردي داخل سالن جهت اعزام به مسابقات 
قهرماني آسيا )قزاقستان و كره جنوبي( در رشته هاي سرطناب )Lead(، سرعت و بولدرينگ )رده هاي 
سني نوجوانان، جوانان و بزرگساالن( در بخش آقايان از تاريخ 88/۳/25 لغايت 88/۳/27 و در بخش 
بانوان از تاريخ 88/۳/27 لغايت 88/۳/29  برگزار مي گردد... جهت كسب اطاعات بيشتر به خصوص 

محل برگزاري مسابقات و نفرات دعوت شده به پايگاه خبری فدراسيون مراجعه كنيد .

مسابقات انتخابي تيم های ملي سنگ نوردي 
جهت اعزام به مسابقات قهرماني آسيا

از  برگزاري جلسات در فدراسيون كوه نوردي

برگزاري كميسيون فني نظارت و بررسي حوادث در 
خصوص حادثه مرگ مربي كوهنوردي در اخلمد

برگزاري جلسه مسئولين كارگروه هاي 
فدراسيون كه در حاشيه  آن از زحمات 
مير غني فعال در مدت تصدي كارگروه 

پناهگاهها تقدير شد

برگزاري جلسه هيئت رئيسه فدراسيون كه 
در حاشيه آن معارفه مشاور عالي رياست 

فدراسيون »حسين بابا جمالي« نيز انجام شد
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اولين صعود خواهران برفراز اورست توسط الكپا شرپا و خواهرش 
كيپا اكادونی انجام ش��د. الكپا ش��رپا كه خود فاتح پنج صعود اورست 
می باشد همراه با خواهر و برادرش مينگما گلو شرپا موفق به اين كار 

شدند.
الكپا كه خود ركورددار زن صعود كننده به اورست می باشد مدير 
و راهنمای گروهی از شرپاهای بسيار قدرتمند مي باشد كه از خانواده 

او نيز هستند،  مانند:
- النگداوا شرپا صعود كننده اورست

 k2 تلينگ شرپا صعود كننده اورست و -
- موكتو شرپا صعود كننده اورست 

هر سه نفر آنها پسر عموی او بوده و نيز مجموعا ۱0 نفر ديگر از 
خانواده او در قالب راهنمايان كوهستان خورشيد فعاليت می كنند.

اولين خواهران صعود كننده به 
اورست مسن ترين كوه نورد انگليسي به 

سالمت از صعود به قله اورست 
بازگشت

مسن ترين كوه نورد انگليسي پس از صعود به قله اورست به سامت 
بازگشت. 

رانولف فينس Ranulph Fiennes كوه نورد شصت و پنج ساله 
انگليسي هفته گذشته به ارتفاع 8.850 متري قله اورست صعود كرد. 

وي پيش از اين در سال دوهزار و پنج به اورست صعود كرد ولي در 
نزديكي قله دچار حمله قلبي شد و به بيمارستان منتقل شد. 

فينس در س��ال دوهزار و هفت ميادي مجددا به قله اورست صعود 
كرد. 

وي به منظور به دس��ت آوردن پول ب��راي كمك به بنياد كمك به 
بيماران س��رطاني ماري كوري و براي گراميداش��ت ياد همسر و خواهر 
خود كه بر اثر ابتا به س��رطان جان خود را از دس��ت دادند اقدام به فتح 

قله اورست كرد. 
خبرگزاري اسوشيتدپرس از كاتماندو اعام كرد مسن ترين فاتح قله 
اورس��ت يك فرد نپالي اس��ت كه در سن هفتادوشش سالگي به اين قله 

صعود كرد.

كوه نوردی می تواند درمانی برای كودكان بيش فعال باشد.
خبرگزاری آلمان از اشتوتگارت گزارش داد، مولفان يك مقاله دانشگاهی در 
مجله حرفه ای ارگوپراكس��يس نوشتند، كوه نوردی نياز به تحرك را در كودكان 
بيش فعال برآورده كرده و آن را به سوی تحرك های كنترل شده و برنامه ريزی 

شده هدايت می كند.
از اين رو كوه نوردی درمانی نه فقط از نظر فيزيكی به اين كودكان كمك 
می كند، بلكه موجب تحوالت روانی و احساس��ی هم در آنهايی كه دچار اختال 

تمركز حواس به خاطر بيش فعالی )ADHD( هستند، خواهد شد.
اين تحقيق نشان می دهد كه كوه نوردی به تمركز حواس، فهم جزييات و 

اعتماد به ديگران كمك می كند.
مولفان اين تحقيق نوشتند برای تقويت اثرات مثبت كوه نوردی، اين فعاليت 
بايد با ديگر فعاليت ها مرتبط ش��وند. برای مثال كارت های شماره دار می تواند در 

كيف كوه نوردی گذاشته شده و از كودك خواسته شود تا آنها را جمع بزند.
ي��ك مزي��ت ديگر اين روش آن اس��ت كه كودكان ف��ورا از موفقيت خود 
خوشحال می شوند كه اين به آنها كمك می كند قدر خود را بدانند. اين به ويژه 
برای كودكان ADHD خوب اس��ت كه اغلب پسرفت های مختلف را تجربه 

كرده و هر روز با انتقاد مواجه می شوند.

كوه نوردی درمانی
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پايگاه خبری اورس��ت نيوز اعام كرد :» دنيس يوروب كو« كوه نورد 
قزاقزس��تانی ، با صعود از مسير جنوب ش��رقی قله ی چوآيو موفق شد هر 
۱4 قل��ه ی هش��ت هزار متری دني��ا را صعود كند و نام خ��ود را به عنوان 

نفرشانزدهم در باشگاه ۱4 هشت هزار متری ها اضافه كند.
اسامی نفرات باشگاه  ۱4 هشت هزار متری ها : 

1.) Reinhold Messner (ITA) in 16 years 1970/86, at age 42.
2.) Jerzy Kukuczka (POL) in 8 years 1979/87 at age 41.
3.) Erhard Loretan (SUI) in 13 years 1982/95 at age 36.
4.) Carlos Carsolio (MEX) in 11 years 1985/96 at age 33.
5.) Krzysztof Wielicki (POl) in 16 years 1980/96 at age 46.
6.) Juan Oiarzabal (Spain) in 14 years 1985/99 at age 43.
7.) Sergio Martini (ITA) in 24 years 1976/2000 at age 49. 
8.) Park Young Seok (Korean)
9.) Hong-Gil Um (Korean)
10.) Alberto Inurrategui in 10 years 7 months and 16 days 

to achieve this feat. All the peaks was climbed without bottled 
oxygen. 

11.) Mr. Han Wang Yong (1966), Ilsan-Gu Kyungi-Do, 
Korea

12.) Ed Viesturs (American)
13.) Alan Hinkes (British)
14.) Silvio Mondinelli 
15.) Ivan Vallejo
16.) Denis Urubko

يک نفر ديگر به باشگاه 14
هشت هزار متری ها اضافه شد

يك كوه نورد نپالي ركورد صعود از اورس��ت بلند ترين قله جهان را كه در اختيار خودش بود 
شكست و براي نوزدهمين بار بر بام جهان ايستاد. 

اپا شرپا كوه نورد چهل و هشت ساله نپالي به همراه هشت كوه نورد ديگر به قله هشت هزار 
و هشتصد و چهل و هشت متري اورست صعود كرده است. 

سايت شركت اسيا تركينگ asia trekking كه سازماندهي صعود گروههاي كوه نوردي 
به قله اورس��ت را به عهده دارد اعام كرد اين كوه نورد در تماس راديويي اعام كرده اس��ت نيم 

ساعت در قله توقف داشته است. 
گفتني اس��ت اپا شرپا اكنون ساكن امريكا اس��ت و به عنوان كارشناس و مربي كوه نوردي 
فعاليت دارد. وي هدف از صعود امسال خود را افزايش اگاهي درباره مسئله الودگي محيط زيست 

كوهستانها اعام كرده است. 
خبرگزاري المان از كاتماندو گزارش داد/ فصل صعود بهاره به قله اورست از ماه اوريل اغاز مي 

شود و تا پايان ماه مه /ده روز ديگر/ ادامه دارد.

يک كوه نورد نپالي بارديگر ركورد صعود به اورست را شكست

يك شركت مخابراتي نپالي قصد دارد براي كمك به كوه نوردان بلندترين قله جهان، خدمات تلفن همراه 
را به قله ی اورست توسعه دهد. 

به گزارش خبرگزاري ها؛ صدها كوه نوردي كه هر س��اله به قله هش��ت هزار و 850 متري اورس��ت صعود 
مي كنند براي صحبت با خانواده ش��ان به تلفن هاي ماهواره يي گران قيمت متكي هس��تند زيرا اين منطقه ی 

دورافتاده هيماليا تسهيات ارتباطي ندارد. 
طبق اعام مدير بخش خدمات ماهواره يي نپال تلكام، اين شركت با استقرار آنتن هاي تلفن همراه در چهار 

منطقه تكدين، مانجو، فريچ و گوراك قله اورست را تحت پوشش شبكه قرار مي دهد. 

قله اورست 
تحت پوشش 

تلفن همراه قرار 
مي گيرد



15

شي
رز

ي و
ها

ود
صع

 و 
ي

رد
ه نو

كو
ن 

سيو
درا

ي ف
بر

 خ
يه

شر
ن

»مهدی لطفی« كوه نورد پيشكسوت و هيماليا نورد ؛ درگذشت ! 

نفس های س��ال 87 به ش��ماره افتاده بود كه پيامكی از روشن امين نيا ) فرزند كوه نورد فقيد »علی اصغر امين نيا « ( 
دريافت كردم ... كوتاه و تأثرانگيز ؛ » مهدی لطفی درگذشت « !

مرحوم  »مهدی لطفی« پس از چندين ماه تحمل بيماری سرطان در 29 اسفند 87 دار فانی را وداع گفت. 
وی متولد 7 تير ماه سال ۱۳۱۳ و بازنشسته نيروی زمينی ارتش بود كه از سال ۱۳۳۱ فعاليت رسمی خود را در رشته 
كوهنوردی آغاز نمود. در كارنامه درخش��ان اين پيشكس��وت كوه نوردی فعاليت های ش��اخصی به چشم می خورد كه ذكر 

تمامی آنها مجال ديگری می طلبد. اما شاخص ترين آنها را می توان با عناوين زير مشخص نمود:
-   اولين صعود زمستانی علم كوه در 24 بهمن ۱۳۳7

-   صعود زمستانی دماوند در زمستان ۱۳۳7
-   نخستين تاش برای فتح قله كلهی در كشمير به ارتفاع 6600 متر در سال ۱۳4۱

-   اولين صعود زمستانی علم كوه در 24 بهمن ۱۳۳7
-   صعود زمستانی دماوند در زمستان ۱۳۳7

چند هفته قبل از درگذشت روان شاد » لطفی « ، تنی چند از مسئولين فدراسيون از وی عيادت كرده بودند. 
روحش شاد 

كميته ي ملي المپيك جمهوري اسامي ايران و معاونت فرهنگي ، حقوقي و امور 
مجلس سازمان تربيت بدني با همكاري ساير نهادهاي فرهنگي ، هنري كشور هشتمين 
جشنواره ي بين المللي فيلم هاي ورزشي و تلويزيوني تهران را با شعار » ورزش ، رسانه 

، همبستگي كشورهاي اسامي « از تاريخ 8 تا ۱2 مرداد ۱۳88 برگزار مي كند .
آثار برتر اين جش��نواره ، به بيس��ت و هفتمين جش��نواره ي فيلم ورزش��ي ميان 

فرستاده خواهد شد . مه��لت ارس���ال آثار : 5 تي���ر ماه ۱۳88اعام شده است . 
براي آش��نايي بيش��تر با بخش ها ، مقررات ، و جايزه هاي جشنواره ، مي توانيد به 

تارنماي www.tehranficts.com مراجعه نمائيد .
نشاني دبيرخانه جشنواره : تهران – خ وليعصر ، ابتداي بزرگراه نيايش ، مجموعه ي 
ورزش��ي انقاب ، آكادمي المپيك ، دبير خانه ي جش��نواره ي فيلم ورزشي – كدپستي 

۱9۱۱9
تلفكس 220۱9896 – تلفن : 5-22026604 ) داخلي ۱۱7 و ۱۱8 (

قابل توجه فيلم سازان کوه نوردی و صعودهای ورزشی ؛ 

هشتمين جشنواره ي بين المللي فيلم هاي ورزشي و تلويزيوني تهران
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همان گونه كه اطاع داريد، كوه دماوند در س��ال ۱۳87 از سوی سازمان 
ميراث فرهنگی، به عنوان اثر طبيعی در فهرست آثار ملی به ثبت رسيد و جامعه 
كوه نوردی كش��ور در طرح و پيگيری موضوع ثبت دماوند نقش بسيار موثری 
داشته است، با توجه به اينكه هم اكنون معدن كاوی، انباشت زباله، چرای دام، 
جاده س��ازی، شكار، گردشگری و حتی كوه نوردی غير مسئوالنه، كوه دماوند 
را به ش��دت تهديد و تخريب می كند، شايسته است كه جامعه كوه نوردی در 

حفاظت اين كوه و جلوگيری از تخريب و آلودگی آن نيز فعاليت داشته باشد.
در اين رابطه پيش��نهادهاي جالبي از س��وي هيئت تهران ارائه شده كه به 
نظر مي رسد مي تواند نقش موثري در حفاظت از اين ميراث طبيعي داشته باشد 

اين پيشنهادات از اين قرار است:
۱-   از ۱5خ��رداد )روز جهانی محيط زيس��ت( تا پاي��ان تير ماه ۱۳88 در 
هر برنامه ی صعود به دماوند، بخش��ی از زباله های رها ش��ده را جمع آوری و 
به پايين حمل كنيد و گزارش و عكس های اين برنامه ها را برای انعكاس به 

هيئت كوه نوردی و صعودهای ورزشی استان تهران ارسال كنيد.
2-   در مس��ير صعود خود، با كوه نوردان و مردم درباره ی ضرورت حفظ 
پوشش گياهی )به ويژه شقايق های دماوند(، جلوگيری از شكار، و خودداری از 

ريخت و پاش زباله صحبت كنيد.
۳-   تعدادی بروشور با موضوع حفاظت از كوه دماوند تهيه شده و در دفتر 
اين هيئت موجود اس��ت، با گرفتن و توزيع آن در ميان اعضای خود، درباره ی 

اهميت حفاظت از محيط های كوهستانی، به ويژه كوه دماوند صحبت كنيد.

درخواست همكاری از گروه ها و باشگاه های كوه نوردی برای 
حفاظت از كوه دماوند

چهارم ارديبهشت
 پاكسازي روستاهاي شمشک، 

ارتفاعات منطقه و بستر رودخانه ها؛
بر اساس تقويم گروه كوه نوردي 
شمشک با همكاري هالل احمر 

شميران،گروه كوه نوردي لواسان، 
مشاركت مردم، پشتيباني شوراي 

بخش و اداره محيط زيست






